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 הצעות  להציע  הזמנה
 

"להלן)   עומר  מקומיתה  המועצה מזון   "(המועצה:  משאית  להפעלת  הצעות  להציע  מציעים  בזאת   מזמינה 

( (Food Truck  ,הליך זה.ב  כמפורט הכלבפארק התעשייה בעומר, המצוי בתחום שיפוטה 

 יובהר כי אין מדובר בהליך מכרזי. הליך זה ינוהל ויידון ע"י ועדת הרכש במועצה.

 השירותים   .1

של מזון, קפה    גלגלים על  ניידות מכר  נקודותת  והפעל המועצה מעוניינת לבחון התאמה של הצבת   .1

מזוןומשאיבאמצעות  וכד'   בי s(Food Truck)  ת  שונים  להציב  יבמקומות  בחרה  כך  לשם  שוב. 

מזון/ ,  בלבד  ןניסיוכ משאית  אחת,  שנה  היותר  לכל  "  Food Truckשיימשך  "(  פודטראק)להלן: 

 זה.  הליךבתנאים המפורטים ב בפארק התעשיה בעומר 

תהא   .2 הפודטראק  השירותים/הפעלת  הפעלה"תחילת  "אישור  קבלת  מיום  שבועיים  מאת    תוך 

 לאחר קבלת אישור זה.    ורק "(אישור הפעלההמועצה )להלן: "

 אישור ההפעלה יינתן לזכיין רק לאחר קבלת רישיון עסק להפעלת הפודטראק.  

חודשים מיום ההודעה על זכייתו בהליך.    3תוך    על זכיין מוטלת החובה לדאוג לקבלת רישיון עסק

לשם קבלת  וכל האישורים/ההיתרים ויתר הנדרש  בכלל זה על הזכיין מוטלת החובה לדאוג לקבלת  

 ל חשבונו. רישיון העסק, והכל ע

 תקופת הניסיון תהא כאמור למשך שנה מיום קבלת אישור הפעלה.  

המועצה  ליישוב וצרכיו,    פודטראקההמהווה ניסיון לבחינת התאמת    הליךיובהר, כי מאחר ומדובר ב  .3

זה ו/או את    הליךהזכיין ב באמצעות    ו הפעלת  אתו/או    פודטראקה הפעלת  ב ך  ילהמשמתחייבת    אינה

ו  הפעלתו המקום  התנאיםאו  /באותו  בכלל,    ,באותם  בהתאם  וואם  תחליט  הניסיון  תקופת  בתום 

 למסקנותיה.  

  יינתנו ע"י   השירותיםזה )שהינה כאמור תקופת ניסיון(,    הליךבמהלך תקופת ההתקשרות במסגרת   .4

לעצמו את מלוא  לספק    זכייןעל ה( ווכיוצ"ב  חשמל,  ביוב  ,)מים  המועצה  ללא חיבור לתשתיותזכיין  ה

 . צרכיו

במסגרת   .5 ההתקשרות  תקופת  במהלך  כן,  לא    הליךכמו  הזכיין  ניסיון,  בתקופת  ומדובר  ומאחר  זה 

 הפעלה כל שהם.   דמי בתשלום יישא
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 הכוללת  הליךה חוברת .2

 הזמנה להציע הצעות )מסמך זה(. .1

 .ההליךתנאי   .2

 .הליךהצהרת המשתתף ב  .3

 ונוסח המלצה מומלץ.  המציעניסיון   פירוט .4

 : נוסח הסכם ונספחיו .5

 נספח א' להסכם.כמסומן  -מפרט השירותים  .2.5.1

 כנספח ב' להסכם.מסומן  –דרישות ביטוח  .2.5.2

 ' להסכם.גכנספח מסומן   -תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .2.5.3

 .' להסכםדכנספח מסומן  -פליליות  תצהיר בדבר העדר הרשעות   .2.5.4

 להסכם.  כנספח ה'מסומן  –נוסח ערבות לביצוע ההסכם   .2.5.5

 ב/מאתר המועצה.    לעיון והורדה  לרשות המעוניינים,  יועמדו  הליךמסמכי ה  .3

ולהעלותן  לרכזיש   .4 וקיימות,  במידה  השאלות  כל  ה  את  ליום  כתב  על  השעה    17/02/2022עד  ,  12:00ועד 

המנכ"ל,  ליידי   בלבד,   Wordבקובץ קקון,    גב'ה  עוזרת    hadark@omer.muni.il:  לדוא"להדר 

   08-6291122   ולוודא קבלת המסמכים בטלפון שמספרו:

יועלו לאתר  יהיו(,  שמסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה ופרוטוקול כנס/סיור מציעים )ככל   .5

 יהיו.   שלהתעדכן באתר המועצה וביחס להבהרות ככל   הליך. משכך, באחריות משתתפי ההמועצה

ה  .6 בתנאי  כמפורט  ידני,  באופן  להגיש  יש  ההצעות  במעטהליךאת  לתיבת  וכ ת ש  הסגור  פה ,    המכרזיםנס 

"45שברח' תמר    המועצההנמצאת במשרדי   )להלן:  עומר  ליוםוזאת    "(משרדי המועצה,    27/02/2022  עד 

מהשעה   יאוחר  ה  בכל   . 12:00ולא  מסמכי  את  להחזיר  יש  אשר    .במלואם  הליךמקרה,  תוגשנה  הצעות 

 לאחר מועד ההגשה לא תתקבלנה.

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.    180התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא   .7

המסמכים   .8 כל  את  שתכלול  הצעתכם  את  לנו  ולהחזיר  המצ"ב  החומר  בכל  היטב  לעיין  מתבקשים  הנכם 

המוסמכים לחתום עליהם בכל עמוד ועמוד, כולל  כשהם מלאים וחתומים על ידי לעיל,   2בסעיף המפורטים 

 בעמודי המפרט אשר צורפו להסכם.

לכ .9 ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  ב  הליך ל  כל  הליךובהשתתפות  זה  ובכלל   ,

על חשבונו בלבד.  ו אלה  שא בהוצאות  יהמציע אשר יעל    חלות   ,הליךבמסמכי ה  מהנדרשההוצאות הכרוכות  

 . בהצעתו כפי שמוגשת, התחשב המציע בכל ההוצאות הנ"ל מובהר, כי 
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הקטין  כמו כן, המועצה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או ל  אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי. .10

לשלבים, להזמין מהזוכה את    השירותיםלפצל את ביצוע  השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי ו את היקף  

חלק  ם  כול  םהשירותי רק  את    םמהאו  לפצל  ש  השירותיםאו  פי  על  הכל  שונים,  מציעים  דעתהבין    יקול 

  עדי וללא צורך בהנמקה, והמציעים מוותרים ומנועים מראש מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. הבל

 ישתנו.  ם המוצעים לא מחיריהבמקרה כאמור ייחתם חוזה עם סכום שונה מן ההצעה, אך 

לפסול ו/או לדחות את הצעתו  ,  הליךלבטל הכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  הזהמועצה שומרת לעצמה את   .11

גביו היה למועצה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של אי שביעות  לשל מציע,  

בעליל   בלתי סבירות  תביעות  ידי המציע, חשד למרמה,  על  חוזה  הפרת  רצון משמעותי מעבודתו/שרותיו, 

 וכיו"ב. 

. אי מילוי אחת או יותר  הליךל המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה וביתר מסמכי הע .12

 מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

  הליך לא יידרש בתקופת ההתקשרות במסגרת  המציע  ,  עבור המועצה  פיילוט המהווה    הליךמאחר ומדובר ב .13

נדרש להצעת מחיר. עם זאת יובהר ויודגש כי המציע,  זה לשלם דמי הפעלה/שימוש כל שהם, ומשכך אינו  

לשם מתן השירותים  הצעתובעצם הגשת   הנדרש ממנו  כל  בחשבון את    בהתאם למפרט השירותים , לקח 

את כל ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל  ובכלל זה    הליךהתחייבויותיו מכח הויתר    )נספח א'(

וסוג שהוא הכרוכות   ה  במתן השירותיםמין  תנאי  פי  ציוד,הליךעל  כוח אדם,  לרבות  רכב,    הסעות,  ,  כלי 

היטלים ממשלתיים, מכס,  ,  חומרים, הובלת הטובין, פריקתם ביעד, כלי עבודה, ביטוחים, רישוי והיתרים

 . בלו, מס קניה וכיו"ב

שייעשו    שינויכל   .14 תוספת  רק,  הליךבאו  ולא  בכללו  כל הסתייגות  ,  או  בתנאי ההסכם  במפרט השירותים, 

לפסילת   לגרום  עלול  אחרת,  דרך  בכל  או  לוואי  במכתב  ובין  המסמכים  בגוף  תוספת  ידי  על  בין  לגביהם, 

 ההצעה. 

  ביטוח  .15

)יבחר כז .15.1 והצעתו תתקבל  ( ימציא  הליךוכה בהמציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב, כי היה 

 זה. הליךלמועצה אישור מחברת ביטוח על עמידתו בדרישות המועצה לכיסויי הביטוח הנדרשים ב

ל .15.2 הגשת הצעה  לפני  כי  בזאת,  ועל חשבונו    הליךמובהר  בעצמו  לוודא  האחריות  על המציע חלה  זה 

הכיסוי    ואת המשמעויות הכספיות של התאמת  הליךאצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש ב 

 הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה, ככל שיש כאלה. 

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .15.3
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מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים   .15.3.1

ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות    הליך את כיסוי הביטוח שלו לנדרש ב

 המעצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו. 

במועד   .15.3.2 המועצה  לדרישות  שלו  הביטוח  כיסויי  את  יתאים  ולא  תתקבל  שהצעתו  מציע 

לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחלט את    הליך הנקוב ב ו/או בהסכם, שמורה למועצה הזכות, 

זה על ידי ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו    הליךהערבות שהגיש, לבצע את הנדרש ב

דרך  אי    בכל  מעצם  לה  שיגרמו  הנזקים  על  פיצוי  ממנו  לדרוש  לרשותה  העומדת  חוקית 

 עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיו.

                                 

 

 בכבוד רב,                                                

                                             בדשפיני 

    עומר מקומיתראש המועצה ה                                
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 הליך ה תנאי 

 כללי  .1

 "(: הליךמסמכי ה)להלן: " אשר כוללים הליךכפופות באופן מוחלט לאמור במסמכי ה  הליךההצעות ל

 הזמנה להציע הצעות   .1.1

 )מסמך זה(.  ליךההתנאי   .1.2

 .הליךהמשתתף ב הצהרת  .1.3

 . ונוסח המלצות מומלץ פירוט ניסיון המציע .1.4

 : נוסח הסכם ונספחיו .1.5

 נספח א' להסכם.כמסומן  -מפרט השירותים  .1.5.1

 כנספח ב' להסכם.מסומן  –דרישות ביטוח  .1.5.2

 ' להסכם.גכנספח מסומן   -תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .1.5.3

 .כנספח ד' להסכםמסומן  -תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות   .1.5.4

 להסכם.  כנספח ה'מסומן  –נוסח ערבות לביצוע ההסכם   .1.5.5

ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת ההצעות    2כל מסמך נוסף שהגיע לידי המשתתפים לפחות   .1.6
 . הליךואשר נאמר בו במפורש כי הוא מהווה חלק ממסמכי ה

 

מובהר ספק  הסר  שצוינו    ,למען  במסמכים  המפורטים  וההנחיות  ההסברים  התניות,  התנאים,  כל  כי 

 .הליך " מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההליךכ"מסמכי ה
 

  הליך סף להשתתפות ב תנאי .2

ב להשתתף  העומדים  הליךרשאים  תנאי   מציעים  במצטבר  הסף  בכל  כל    הבאים  את  המציאו  ואשר 

 האישורים והמסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה: 

 

למען הסר ספק מובהר בזה,    -)חברה בע"מ או שותפות רשומה(    כדין בישראליחיד או תאגיד רשום   .2.1

רשאיות להשתתף   לא  וכן  כחוק  רשום  בתאגיד  יחידים שאינו מאוגד  לא רשאים להשתתף חבר  כי 

 חברות או שותפויות במיזם משותף או בכל דרך אחרת אלא אם נרשמו יחדיו, בתאגיד רשום כחוק. 

יצרף המציע   זה  גם    .תעודת עוסק מורשה)להוכחת תנאי  בנוסף  יצרף המציע  ומדובר בתאגיד  ככל 

 (. אישור מורשי חתימה -ו תעודת התאגדות 
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ועד למועד האחרון להגשת הצעות    2018לפחות, בין השנים    שנה אחתשל  המציע בעל ניסיון מוכח   .2.2

  .ציבוריים תאגידיםאו בו/מקומיות  רשויותב זה( הליךפודטראק )כהגדרתה בבהפעלה של 

המלצות מאת הגופים להם    בצירוף  טופס ניסיון המציעצרף המציע את  בתנאי זה י  )להוכחת עמידתו

 בנוסח ההמלצה המצורף(. , העניק שירותים כמפורט בטבלת הניסיון

 

בעלים    המציע .2.3 שימוש  אוהינו  זכויות  להצבה  השל    ,בעל  המתאימים  נגרר  או  , בטוחהמשאית 

 זה. הליךמתוכה, כנדרש בממכר  והפעלת  לוהילנ

ליסינג/התקשרות תקף    הסכם  אומשאית/הנגרר  ביחס לתנאי זה על המציע לצרף רישיונות    להוכחת)

 (. למשאית/הנגררביחס )למשך שנה לפחות( 

 

 מסמכים שצירופם נדרש  .3

 :נדרשה, במדויק ועל פי הנוסח ללא יוצא מהכללעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים, 

בדיו  שמולאו בהם    , על גבי הטפסים המקוריים ולאחר עיל, כפי שהם מפורטים ל הליךכל מסמכי ה  .3.1

הנדרשים הפרטים  מהכלל  ,כל  יוצא  כנדרשו  ,ללא  מוסמכת  בחתימה  זה    שנחתמו  מפרט  ובכלל 

 הצעה, לרבות מסמכי הבהרות. שירותים וה ה

 .המלצותו אישורים/, לרבות  , מלא וחתוםהמציעטופס ניסיון   .3.2

 , ביחס למשאית/הנגרר הנדרשים.רישיונות/הסכם בתוקף .3.3

 . על ניכוי מס במקור או פטור ממס בתוקףאישור  .3.4

על .3.5 בתוקף  ציבוריים-אישור  גופים  עסקאות  חוק  מס(  פי  חובות  ותשלום  חשבונות  ניהול    , )אכיפת 

 . 1976-התשל"ו 

 . תעודת עוסק מורשה .3.6

 לצרף:  תאגידשהוא  הליךעל משתתף ב .3.7

 .או השותפויות או האגודות השיתופיות  רשם החברותמאת  עותק מתעודת ההתאגדות .א

, לרבות צירופי החתימות הנדרשים, מאושר ע"י  התאגידמורשי החתימה של  עדכני של  פירוט   .ב

 "ח שלה. האו רו  תאגיד"ד של ההעו

 *ככל והמציא מאוגד בצורה אחרת, עליו לצרף את המסמכים הרלוונטיים.

 תוך התייחסות לכל סעיפי התצהיר.  ,מלא וחתום, תצהיר העדר הרשעות .3.8
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מועצהתצהיר   .3.9 לחבר  ו/או  מועצה  לעובד  קרבה  וחתום,  , העדר  סעיפי    מלא  לכל  התייחסות  תוך 

 התצהיר. 

 מלא וחתום.  החוזה על נספחיו  נוסח .3.10

להלן(,    6כל המסמכים הנדרשים לקבלת הניקוד בהתאם לאמות המידות לבחינת ההצעות )סעיף   .3.11

ל תמונותלרבות   ידו,  על  המוצע  מוצרים  עלונים,  טכניים מפרטים רבותהפודטראק  תפריט   ,

  וכיוצ"ב(.

הנ"ל,   המסמכים  כל  צירוף  כי  בזה,  מובהר  ספק  הסר  מהכלללמען  יוצא  הנוסח  ללא  פי  ועל  במדויק   ,

ולכן השמטת מסמך מהמסמכים שפורטו או הגשת    הליךלהשתתפות ב  תנאי מוקדם יסודישנדרש, מהווה  

 . עלולים לגרום לפסילת ההצעהמסמך שיש בו סטייה מהנוסח ומהתוכן שנדרשו, 

 

 הצעותאופן הגשת  .4

ולאחר שמולאו בהם כל הנתונים    על המציע להגיש .4.1 את כל המסמכים כמפורט במסמך זה, במלואם 

 והפרטים הנדרשים ונחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש. 

יוצא    בדיו, כאשר מולאו בהם  בטפסים המקורייםאת ההצעה יש להגיש   .4.2 כל הפרטים הנדרשים ללא 

ם, מילוי פרטים לא ברורים או כתיבת ההצעה או  מהכלל. מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטי

 . עלולים לגרום לפסילת ההצעה  -חלק ממנה בעיפרון 

או    הליךמצא המציע סתירה, שגיאה או אי התאמה במסמכי ה או  היו למציע הערות או הסתייגויות   .4.3

רון  עד למועד האחספק בקשר למובנו המדויק של עניין כלשהו, עליו להודיע על כך למועצה, בכתב,  

הבהרה שאלות  תמצא  . להגשת  והמועצה  לכל    ,במידה  כך  על  תודיע  כאמור,  פגם  קיים  אמנם  כי 

 . הליךהמשתתפים ב 

  מטעמו   מי   ו/או   המועצה   מלבד   אחר   גורם   ע״י   ו/או   בע״פ   שניתנו   הסברים   או   הבהרות  פירושים,   כל  .4.4

  ו/או   פרוש   לכל    אחראית   אינה   המועצה   כי   בזאת,   מובהר   ספק,   הסר   למען  המועצה.   את   יחייבו   לא 

  )להלן:   בכתב   שנמסרו   ותיקונים   תשובות   שינויים,   רק   פה. -בעל   הליך ב   למשתתפים   שיינתנו   הסבר, 

  ההבהרות   במסמכי   האמור   בין   סתירה,   של   מקרה   בכל   המועצה.   את   יחייבו   "( הבהרות   "מסמכי 

  מסמכי   בין   סתירה   של   במקרה   ההבהרות.   במסמכי   ור האמ   יגבר   המקוריים,   הליך ה   מסמכי   ובין 

 יותר.   המאוחרת   בהבהרה   האמור   יגבר   עצמם,   ובין   ההבהרות 
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  מין   מכל   שינוי,   לערוך   רשאי   המציע   אין   . הליך ה   מסמכי   את   לשנות   ו/או   לתקן   ו/או   למחוק   אסור  .4.5

מכים  בין בגוף המס  , בהצעתו(   ממנו   הנדרשים   הפרטים   השלמת   )למעט   הליך ה   במסמכי   שהוא,   וסוג 

ה  במסמכי  כאמור  שלא  אחר  אופן  בכל  או  לוואי  במכתב    הצדדים   את   יחייב   מקרה   בכל   . הליךובין 

  נערכו   בו   במקרה   גם   למציעים,   שנמסר   וכפי   המועצה   ע״י   הוכן   אשר   , הליך ה   מסמכי   של   הנוסח 

 שבוצעו.   לשינויים   העירה   לא   והמועצה   המציע   ע"י   שינויים 

בגוף    בין   , הליך ה   למסמכי   ביחס   המציע   ידי   על   שייעשו   הסתייגות   או   תוספת   שינוי,   כל   לעניין  .4.6

בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהא המועצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט    המסמכים

 בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות: 

 המציע;   של   הצעתו   את   לדחות   או   לפסול  .4.6.1

 כלל;   השינויים   בה   נעשו   לא   כאילו   המציע   הצעת   את   לראות  .4.6.2

 שנעשה.   השינוי   בעניין   המציע   מן   הבהרות   לדרוש  .4.6.3

לחתום, בחתימה מלאה על פי אישור מורשי החתימה שצירף להצעתו, בכל מקום שנרשם    המציעעל   .4.7

 . ללא יוצא מן הכלל הליךוכן בתחתית כל דף ממסמכי ה" הספקבו "חתימת המציע" או "חתימת 

חלקית בלבד, כגון: חתימה אחת היכן שנדרשות שתי חתימות,  העדר חתימה או קיומה של חתימה   .4.8

 . עלולה לגרום לפסילת ההצעהאו חלק מהם,  הליך העדר חותמת ברורה וכו', על מסמכי ה 

ה .4.9 מסמכי  את  להגיש  המציע  רשום    הליךעל  עליה  חלקה  להפעלת "במעטפה  הצעות  לקבלת  הזמנה 

עומר המקומית  המועצה  עבור  מזון  תוכ  בלבד   "משאית  לתיבת  וזו  ע"י    המכרזים נס  המועצה  של 

 המציע או שליחו, או בנוכחותם.

עד למועד האחרון להגשת    -על ידי המציע או ע"י שליח מטעמו במשרדי המועצה    ידניתההצעה תוגש   .4.10

המועד    ההצעות. בחלוף  הצעה  כל  תתקבל  לא  וכן  בדואר  ששוגרו  הצעות  תתקבלנה  לא  מקרה  בכל 

 האחרון להגשת ההצעות. 

ל .4.11 לפצל  יש  רבה  המסמכים  וכמות  המעטפות.    2-במקרה  מסמכי  את  להחזיר  יש  מקרה,    הליךבכל 

 במלואם כאשר הם מלאים וחתומים ע"י המציע. 

המועצה רשאית, לפי שיקולה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי, לדחות את המועד האחרון להגשת   .4.12

להגשת ההצעות הנקוב במסמך זה  יום מהמועד האחרון    45לתקופה שלא תעלה על    הליךההצעות ל

 .  הליךובלבד שהודיעה על כך לכל משתתפי ה 
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 הוראות כלליות  .5

ב .5.1 הזוכה  כהצעה  תיבחר  שהצעתו  "  הליךהמציע  למועצההזוכה)להלן:  להמציא  מחויב   )"  , 

לרבות תנאי    הליךכל המסמכים הנדרשים על פי תנאי ה , את  יום מיום ההודעה על זכייתו  14תוך  

 . , ערבות ביצוע וכו'אישור על עריכת פוליסות ביטוח כנדרש בחוזהכולל  חוזה,

המציא את כל המסמכים הנדרשים לחתימת  חזר בו הזוכה מהצעתו, במלואה או בחלקה, ו/או לא   .5.2

תנאי   לפי  מהתחייבויותיו  כלשהי  התחייבות  אחת  מילא  לא  ו/או  החוזה  על  חתם  לא  ו/או  החוזה, 

הזוכה במסגרת    -  אך לא חייבת   -  רשאית המועצה   -  הליך ה ע"י  לראות את ההסכם שהוגש חתום 

הצעתו כהסכם תקף מיד לאחר שהוסיפה בו את חתימתה ולנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותה  

על פי ההסכם ועל פי כל דין לשם אכיפתו של ההסכם או לשם השגת כל תרופה ו/או סעד אחר שהיא  

 סכם ו/או על פי כל דין. זכאית לו על פי הה

פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהנמקה כלשהי,  .5.3 על  או    הליךלבטל את ה  המועצה רשאית, 

  בחוזהמהמועד שנקבע  חודשים    12למשך תקופה שלא תעלה על    רותיםי מתן הש לדחות את תחילת  

 . רותיםימתן השלתחילת 

צורך   .5.4 וללא  דעתה הבלעדי  שיקול  לפי  כל  המועצה רשאית,  או  הזוכה  ו/או בהסכמה מצד  בהנמקה 

ימנו ו/או את החיובים והזכויות הכלולים בו, במלואם  מו/או כל חלק    הליךמציע אחר, להסב את ה

יחיד או תאגיד, בכל שלב של ה  ג' אחר לא    הליךולמשתתפים ב  הליךאו בחלקם, לכל  ו/או לכל צד 

יהא רשאי להסב את זכויותיו או חובותיו  לא    הליךתעמוד כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. הזוכה ב

 לצד ג' כלשהו.  הליךפי ה-על

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות. יום   180  התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא .5.5

 אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.   .5.6

 

 זוכה  לבחירת המידה  ואמות ההצעות בחינת אופן .6

הזוכה יהא המציע בעל הניקוד הגבוה  ,  הסף  בתנאי  המציע  של   ועמידה  הליך ה   מסמכי  בדיקת  לאחר .6.1

 לקריטריונים שלהלן:  ביותר, בהתאם
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 שלצידם: משקלותלקריטריונים שלהלן והבהתאם   ותנוקדנה תיבחנה    ההצעות .6.2

 

 

 

 

אסמכתאות לצירוף   פירוט קריטריון איכות  
 לצורך הבדיקה 

ניקוד 
 מירבי 

הניקוד 
  למציעשיוענק 

)לשימוש  
 בלבד( המועצה 

1 
 

 התרשמות ויזואלית 

 ממשאית המזון  

  

 

 

 בהתאם לתמונות 

 המשאית המוצעת

 לרבות רכיביה,

 שיצורפו להצעה. 

 

 
 
 25עד 

 נקודות 

 

2 
 

 התרשמות מן המציע

 ההסעדה. ניסיונו בתחוםו 

 

 

 

  1  –בתחום ההסעדה    שנות ניסיון -

)ומקסימום  שנה  כל  עבור  נקודה 

 (. נקודות 5

 בהליך )כנדרש    מס' נקודות ממכר -

לו(   הדומה  נקודות ו/או  ו/או 

נקודות עבור   1  -בו זמניתהסעדה  

)ומקסימום   ממכר  נקודת   5כל 

 (. נקודות

מספק   - להם  הלקוחות  מגוון 

שירותים   נקודות   2  –המציע 

)ומקסימום   לקוח  כל    6עבור 

  (קודותנ

נציג ראיון איש - ו/או  י עם המציע 

 נקודות 34 עד -מטעמו 

 

 בהתאם לטבלת

 הניסיון ויתר

 המסמכים שיצורפו 

וראיון    להצעתה

 . שיבוצע עם המציע

 
 
 
 
 
 50עד 

 נקודות 

 

3 
 יחודיותיהתרשמות מ

המוצר והתפריט   יםתמהיל 

  במשאית שיימכר

מהתפריט   ההתרשמות  במסגרת 

מגוון   בחשבון  יילקחו  המוצע 

 המוצרים, הרכבם, עלותם וכו.

 בהתאם לתפריט

 שיוצע ע"י המציע 

 ויצורף להצעה. 

 25עד 
 נקודות 

 

 
   

  100 סה"כ
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 שחבריה יהיו כדלקמן: מקצועית ועדההבחינת ההצעות וניקודן תיערך ע"י   .6.3

 מנכ"ל המועצה או מי מטעמו

 גזבר המועצה או מי מטעמו 

 מנהלת מחלקת תרבות 

 ( מספיקה לשם בחינת ההצעות כאמור. 3מתוך   2חברים )*נוכחות של רב  

  שימצאו   כפי,  בדיקה  כל,  מהם  חלק  לכל  או  למציעים  לערוך  רשאים  מטעמה  מי  כלאו  /ו  המועצה .6.4

  שתבקש  ככל,  כאמור  בבדיקות  מטעמה  ומי  המועצה  עם  פעולה   ישתף  מהמציעים   אחד  כל.  לנכון

  זה  מטעם,  רשאית  המועצה  תהיה,  לעיל  וכאמור   כנדרש  פעולה  המציע  שיתף  לא.  בדיקות  לערוך

 . ההצעה  את לפסול, בלבד

או  /ו  מידעאו  /ו   מסמך   כל  ימציאו   כי  המציעים  מאת   לבקש,  שהוא  שלב  בכל,  המועצה  רשאית  עוד .6.5

   .ההצעות להערכת, מטעמה מיאו /ו  המועצה לדעת, הדרושים, הבהרהאו /ו  נתון

או כל  בעלת הניקוד הגבוה ביותר  ה מתחייבת לקבל את ההצעה  נאינ   המועצהעל אף האמור לעיל,   .6.6

   הצעה שהיא.

  של   הצעתו  את  לדחותאו  /ו  לפסול,  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי,  הזכות  את   לעצמה   שומרת   המועצה  .6.7

  אי   של  במקרה  לרבות  האחרונות  השנים   במהלך   כושלאו  /ו  רע   ניסיון  למועצה  היה  לגביו ,  מציע

  סבירות   בלתי  תביעות,  למרמה  חשד,  המציע"י  ע  חוזה  הפרת,  מעבודתו  משמעותית  רצון  שביעות

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל    המועצה   "ב.וכיו  בעליל 

 .הליךה שבמסמכי  לנתונים או לדרישותחוסר התייחסות 

 : הליךלו"ז ה .6.8

 .12:00עד השעה   17/02/2022  -מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 . 12:00ולא יאוחר מהשעה  27/02/2022 –מועד אחרון להגשת הצעות  

 . נהתקבלתלאחר המועד הנ"ל לא   נהגעת מעטפות ש

 פיני בדש 

 עומר  מקומיתראש המועצה ה
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 הצהרת משתתף ב הליך

והמהווים, או    הליך לתנאי ה  1  כמפורט בסעיף  הליךמסמכי ה קראתי בעיון את כל  מאשר/ת כי  אני, הח"מ,   .1

ההסכם   את  יחד,  כולם  להוות,  האמוריםעתידים  השירותים  המיועדים  למתן  במקומות  ביקרתי  למתן  , 

לרבות המקומות הסמוכים להם, דרכי גישה, התשתיות הקיימות וכל מקום או מתקן אחרים  השירותים  

 . מתן השירותיםהעשויים להשפיע על 

, תנאי הגישה וכן  מתן השירותיםעל פרטיהם וכי מקום    הליךנני מצהיר/ה בזה כי הבנתי את כל מסמכי ה ה .2

מהלך   על  להשפיע  עשויים  או  המשפיעים  האחרים  הגורמים  השירותיםכל  הוצאות    מתן  היקף  על  ו/או 

 , ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי. השירותים

, כולם יחד,  הליךבהתאם לתנאים המפורטים בכל מסמכי ה  יםהאמור   השירותים  הנני מתחייב/ת לבצע את .3

 של המועצה.   המלאלשביעות רצונה  השירותיםוהנני מקבל/ת על עצמי לבצע את 

במידה ולא אמלא את התחייבותי המפורטת לעיל, במלואה או בחלקה ובתוך הזמן הנקוב בה ולרבות אם   .4

התנאים   כל  אחר  אמלא  הלא  במסמכי  אינני    הליך המופיעים  כי  יתברר  אם  ולרבות  מהכלל,  יוצא  ללא 

, תהיה המועצה פטורה מכל אחריות ו/או התחייבות כלפי ותהיה זכאית למסור  הליךעומד/ת בתנאי הסף ל

 לכל מציע אחר. השירותיםאת 

צורך בהוכחת  כמו כן, במקרה כזה, אני מתחייב/ת לשלם למועצה פיצוי מוסכם ומוערך מראש, מבלי כל   .5

השווה   בסך  וזאת  המועצה,  מצד  נזק  גובה  או  "ש"ח    10,000של  לסכום  נזק  המוסכם)להלן:  "(,  הפיצוי 

מראש על כל    ת /ואני מוותרכל דרך העומדת לרשותה  והמועצה תהיה זכאית לגבות את הפיצוי המוסכם ב

 טענה ו/או תביעה בעניין זה. 

לדחות   .6 רשאית  המועצה  כי  היתר,  בין  לי,  לידוע  הצעות  להגשת  האחרון  המועד  שלא    הליךאת  לתקופה 

ע המועצה  יום    45ל  תעלה  כי  היתר,  בין  לי,  ידוע  וכן  ההצעות  להגשת  המקורי  האחרון  המועד  מתום  ל 

לתחילת   המועד  את  לדחות  השירותים  רשאית  תעלה  מתן  שלא  שנועד  חודשים    12על  לתקופה  מהיום 

השירותים  לתחילת   זו,  מתן  להצהרתי  לב  כי  ובשים  ומצהיר/ה  מוסיף/פה  אני  מכלליותה,  לגרוע  ומבלי 

אותי   ומחייבת  בתוקף  ועומדת  תיקון  ו/או  שינוי  ו/או  לביטול  ניתנת  אינה  חוזרת,  בלתי  הינה  זו  הצעתי 

 . הליךלתקופה כנקוב ב

 , ללא יוצא מהכלל, מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי.הליךכל מסמכי ה .7

תב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או הפרת  אני מוותר/ת על הצורך במשלוח התראה בכ .8

הוראה מהוראות הצעתי זו ועצם חלוף המועד הנקוב בהצעה או עצם אי מילוי או הפרת ההוראה כאמור,  

 ישמשו במקום התראה כנ"ל לכל דבר ועניין. 

 במידה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן: .9



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 Food Truck) )להפעלת משאית מזון הזמנה לקבלת הצעות  
 
 

14 
 

זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר התאגיד ובתקנותיו ו/או בהסכם   .9.1 כי הצעה 

 השותפות.

 , אושרה בהנהלת התאגיד כחוק. הליך, על פי תנאי ההליךכי ההתקשרות בהסכם ה .9.2

כי אנו החתומים מטה מוסמכים לחתום בשם התאגיד אשר בשמו אנו חותמים, על ההתקשרות   .9.3

ה הסכם  ה  ועל  הליךלביצוע  תנאי  או    הליךפי  התאגיד  במסמכי  סייגים  או  הגבלות  כל  אין  וכי 

, וכי לשון היחיד הנקוטה  הליךהמונעים מאתנו לחתום על הצעה זו ועל הסכם ה   הליך במסמכי ה 

 בהצעה, בכפוף לנכונות הצהרותינו, מתייחסת לתאגיד. 

והתחי .9.4 הצהרותינו  כי  יוכח  בו  במקרה  כי  לכך,  מסכימים  ואנו  לנו,  ידוע  זה  כי  בסעיף  יבויותינו 

למטה   החתימה  כי  ויוכח  במקרה  או  נכונות  אינן  מהן,  חלק  או  שבו,  המשנה  סעיפי  על  כולו, 

המועצה   רשאית  אחר,  טעם  מכל  חייבת    -פגומה  לא  אישי    -אך  באופן  מחויבים  אותנו  לראות 

 כלפיה, ביחד ולחוד, לקיום ההתחייבויות הכלולות בהצעה. 

 

 ולראיה, באתי על החתום: 

 שם המציע/ה: _________________ 

 מס' תעודת זהות/מס' חברה/מס' שותפות: _________________ 

 כתובת: ______________________________ מס' טלפון: ________________  

 חתימות:

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________   שם: ______________  .1

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .2

 חתימה _____________. __ ת.ז. _________________  שם: ______________  .3

 

 חותמת תאגיד: ______________________ תאריך: ________________ 

 .יה ושלישית מיועדת אך ורק לתאגיד המחויב ביותר מחתימה אחת על פי רשימת מורשי החתימה שלויחתימה שנ* 
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   המציע פירוט ניסיון 

פודטראק בהפעלה של ועד למועד האחרון להגשת הצעות,   2018, בין השנים  שנה אחת לפחותשל בעל ניסיון מוכח 

 .ציבוריים  תאגידיםאו בו/מקומיות  רשויותב זה( הליך)כהגדרתה ב

 

 מס' טל/פלאפון/

 איש הקשר 

 

 שם איש הקשר 

 תפקידו ואצל הלקוח 

מתן תקופת 
 השירותים  

 מ: ____________ 

 עד: ___________ 

נקודות /מס' משאיות המזון
שהופעלו בו  ממכר/הסעדה

 לזמנית לאותו לקוח 

 הלקוח שם 
 

     1. 

 

     2. 

 

 

 

    3. 

 

     4. 

     5. 

  

 

מא הנ"ל  הנני  הנתונים  ומהימנות  נכונות  לקוחושר  אישורי  לעיל  המלצות/מצורפים  המצויינים  הלקוחות  , מאת 
 בנוסח המצורף להלן.

 קוחות הנ"ל לקבלת חוו"ד/הבירורים הנדרשים לה. למסכים שהמועצה תפנה ל אני

 

 חתימה וחותמת: ________________________________  

 שם חותם/ים:     ________________________________ 

 תפקיד/ם:           ________________________________ 

 

 הצורך.*ניתן להוסיף טבלה דומה במידת 
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   נוסח המלצה

    .על טופס זה להיחתם בחתימה וחותמת המזמין בלבד. יש לצלם טופס זה לכל ממליץ ולצרפו להצעת המציע
  

 לכבוד  
 מועצה מקומית עומר

  
המקומית/ הרשות  _______________"הממליץ "  )להלן:  תאגידשם  )חובה(:   ) 

      ____________________________ מס' טלפון אצל הממליץ )חובה(: 

             שם מנהל הממליץ: _____________________________________ 

 מס' טלפון של הממליץ )חובה(:______________________________   

_______ המציע/ה,  כי  בזה  מאשרים   ע.מח.פ./  _______________________הננו 

 כדלקמן:  פודטראקיםו _________________מספק/סיפק לנ

 

 חו"ד 

בהתאם  

 למקרא** 

 שנת סיום הערות
שנת  

 תחילה 

 

גודל  

 הפודטראק 

 מיקום 

           

           

      

      

  
 :** מקרא חוות דעת על אספקת השירותים

 שביעות רצוננו המלאה.   (1)
 לשביעות רצוננו.   (2)
 לשביעות רצוננו החלקית .   (3)

  

 . )יש לסמן את החלופה הרלוונטית( למציע/ה תביעות תלויות ועומדות מולנו   אין / יש הננו מאשרים כי 
 

 הערות נוספות בנוגע לאיכות אספקת השירותים: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 תאריך:  __________________  

 

 פרטי הממליץ: ________________________________________________________  

 

 חתימה וחותמת:________________________  
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 הסכם
 

 2022_____________ שנת  ביום_____שנערך ונחתם 

 

 –בין  -

 

 עומר  מקומיתהמועצה ה

 , עומר 45מרח' תמר 

   מורשים לחתום מטעמהעל ידי ה

 ( "המועצה")להלן: 

 מצד אחד;                                                                                                                                               

 

 –לבין  -

 

 , ________________ת.ז./ח.פ  ,________________

 ,________________מרחוב 

 ________________ מה על ידי המורשה/ים לחתום מטע

 "(הספק )להלן: "

 מצד שני;                                                                                                                                                      

 

מעונ מזוןוכניסיון,  ינת  יוהמועצה  משאית  כמפורט  ,  בתחומהFood Truck) )  להפעלת  הכל 

 "(;השירותיםלהסכם זה )ולהלן: "נספח א' במפרט השירותים המסומן כ

 :הואיל

בהצהירו כי הוא בעל הידע, הכישורים,  השירותים,  עבורה את    להעניקוהספק הציע למועצה  

, והמועצה  השירותיםעל פי כל דין לביצוע    יםהנדרש   יונותהיכולת, הניסיון, האמצעים והריש 

 לספק בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה;  השירותיםהסכימה למסור את 

 :והואיל

הספק   של  השירותים  והצעתו  מיום  למתן  הרכש  בוועדת  ואושרה  נדונה  נבחנה, 

 ;"(הליךה)להלן: "בהליך  כהצעה הזוכה______________ 

 :והואיל

ה הליךהובמסגרת   מסמכי  כל  על  לחתום  הספק  נדרש  זה  ובי  הליך ,  הסכם   ניהם 

"( ובמסגרתם התחייב לאספקת השירותים ואת כל הנדרש כמתחייב  הליךמסמכי ה)להלן: "

 מהם;

 

 :והואיל
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בהזמנות  וה יפורטו  שאלו  כפי  חלקן  או  השירותים  מתן  את  לספק  למסור  מסכימה  מועצה 

בכל   יעמוד  וזה  ובלבד  הצורך  ולפי  לעת  שיוצאו לספק מעת  כמפורט  העבודה  התחייבויותיו 

 ; הליךבמסמכי ה 

 :והואיל

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 יםמבוא ונספח .1

 זה.מהסכם חלק בלתי נפרד  יםזה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהוו להסכםהמבוא  .1.1

 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם: .1.2

 .נספח א'כ מצורף -מפרט השירותים  .1.2.1

 '.בכנספח  צורףמ – דרישות ביטוח .1.2.2

 . 'גכנספח  מצורף  -תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .1.2.3

 .'דכנספח  מצורף -תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות   .1.2.4

 . כנספח ה'מצורף  –נוסח ערבות לביצוע ההסכם   .1.2.5

לשביעות רצונה, בהתאם להוראות,    ם בזה לספק עבור המועצה את השירותי  מתחייב  הספק .1.3

ועל פי כל    במפרט השירותיםהתקנים והתקנות הנהוגים בישראל לגבי שירותים אלו הכלולים  

 דין. 

למפורט   .1.4 בהתאם  השירותים  את  לספק  מתחייב  השירותים  והנדרש  הספק  ויתר  במפרט 

 . הליךמסמכי ה 

ה  כל .1.5 ו/או  הסכמה  ו/או  יהיה  הבנה  לא  זה  לחתימת הסכם  הצדדים, מעבר  שבין  קודם  סכם 

במסמכי   האמור  דבר  לכל  תוקף  יהיה  ולא  תוקף  בלהם  להשתתף  הסותר    הליך ההזמנה 

 הוראות הסכם זה. 

 
 מונחים .2

 זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר:  בהסכם

 . עומר מקומיתהמועצה ה  -" המזמין" או "המועצה"

 המועצה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך ההסכם או כל חלק ממנו.   מנכ"ל  -" המנהל"

 "(, וכל המסמכים המפורטים להלן: תנאים אלותנאי הסכם זה )להלן: "   -" ההסכם"

 הנספחים להסכם.                                 
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 . הליךמסמכי ה                                

 לרבות הפועלים בשמו או מטעמו.    -" הספק"

 נציג מורשה של המועצה, כפי שייקבע על ידי המנהל בקשר עם ביצועו של הסכם זה.   -" המפקח"

מזון    –"  השירותים" משאית  המועצה,  Food Truck) )  הפעלת  במפרט  עבור  כמפורט  והכל 

 להסכם זה. נספח א' השירותים המסומן כ

כמשמעותו   כחיקוק  ההסכם  את  רואים  הפרשנות  לצורך  ההסכם.  על  תחול  הפרשנות  פקודת 

 בפקודה האמורה. 

 
 הצהרות הספק .3

הספק מצהיר בזאת, כי קיבל לידיו מן המועצה את כל המסמכים של ההסכם על כל נספחיו,   .3.1

המועצה את כל ההסברים והמידע הנדרש לצורך  כי קרא אותם והבין את תוכנם וכי קיבל מן  

 ביצוע השירותים ומילוי כלל התחייבויותיו על פי ההסכם.

השירותי .3.2 מתן  מקום  את  הצעתו,  הגשת  לפני  בדק,  כאילו  הספק,  את  טיב  םרואים  את   ,

הדרושים לשם מילוי התחייבויותיו,    םהתשתיות והציוד, את כמויותיהם וטיבם של השירותי

הגישה דרכי  העלולות    את  והאפשרויות  הסיכויים  לגבי  הידיעות  כל  את  השיג  כאילו  וכן 

 להשפיע על מתן השירותים. 

מיומן, בעל הידע, הניסיון, והציוד הדרוש לשם  והספק מצהיר, כי ברשותו כח אדם מקצועי   .3.3

מתן השירותים במלואם וכי הוא מסוגל ובעל כושר וכישורים לבצע את התחייבויותיו על פי  

 הוא מתחייב לבצעם כאמור לשביעות רצונה המלא של המועצה. זה ו  הסכם

ה בהיר לו, וכי הוא  לפי הסכם זלביצוע  ממנו    יםהנדרשן מצהיר הספק, כי היקף השירותים  כ .3.4

 מרב הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון המועצה. במתחייב לבצעם 

ה .3.5 ו/או  ההיתרים  ו/או  האישורים  כל  בידיו  כי  בזאת,  ומתחייב  מצהיר  רישיונות  הספק 

יפעל לשם השגתם תוך סד  ו/או    על פי כל דין ו/או בהתאם לדרישות חברת הביטוח  הנדרשים

ישארו  י, וכי הם  זה  הסכםפי    לביצוע התחייבויותיו עלזה,    הליךהזמנים שהוקצב לו במסגרת  

 הסכם זה ובמשך שלושה חודשים לאחר מכן. בתוקף במשך כל תקופת 

ומוסכם עליו שהאחריות לטיבם ואיכותם של השירותים וכל  הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו   .3.6

 יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה חלות עליו בלבד. 
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פיו   .3.7 הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על 

הצורך לשלם מס,  מן  או  רשות  או  היתר  רישיון,  כל  לקבל  צורך  או  חובה  כדי לשחררו מכל 

כל דין בקשר עם הי עליו, או שיוטלו עליו, על פי  וכיו"ב, המוטלים  טל אגרה, תשלומי חובה 

 מתן השירותים בהסכם זה. 

והספק   .3.8 כי  מצהיר  של    הינומתחייב,  וההנחיות  הדרישות  בכל  השונים,  בקיא  הגופים 

 . המוסמכים לעניין השירותים בניהם ולא רק, משרד הבריאות ורישוי עסקים

 אחראית ו כ או/ תכשומרוא מודע ומסכים לכך, שהמועצה אינה משמשת  הספק מצהיר כי ה .3.9

 .שבבעלותו/ברשותו ו לציוד כלשה באופן

 הפעלת  לאחרים  להתיר רשאית  אתה המועצה הספק מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך, ש .3.10

אחר,   מזנון אוו/  אוכל בית אוו/  קפה ביתו/או    שתיה אוו/ מזון דוכני  בסמוך  לרבותו/או 

 לעת מעת לפודטראק  בסמוך  לקיים /להציב רשאית בו מוצב הפודטראק וכי היא תהא לשטח

  י "עפ  הכל,  קייטרינג לרבות שהוא גורם כל י "ע מזון שירותי להינתן עשויים  בהם אירועים

 .המועצה של  הבלעדי דעתה שקול

 
 הספק   תחייבויותה .4

נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת מתן    הספק .4.1 כל דין ו/או  פי  יפעל על 

 .םהשירותי

השירותי  הספק .4.2 את  לבצע  ביעילות,    םמתחייב  גבוהה,  מקצועית  ברמה  הקפדנות,  במרב 

 נות ובמומחיות, לפי מיטב כללי המקצוע.קבנאמנות, בדיי

השירותי  .4.3 כי  מתחייב  א  םהספק  עובדיו  ידי  על  למתן  שיבוצעו  ומנוסים  מוכשרים  יהיו  שר 

  "(.ם נותני השירותי)עובדים אלו יקראו להלן: " םהשירותי

בלבד ובפיקוחו האישי וכי נותני    םהספק מתחייב, כי השירותים יבוצעו על ידי נותני השירותי .4.4

ימלאו אחר כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, בין שנכללו במפורש ובין    םהשירותי

מכללא ובין שנהוגים ומקובלים במקצוע, בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מרב המאמצים, 

 הכישורים והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצועם.

 . מי מעובדיו באם תדרוש זאת המועצההספק מתחייב להחליף  .4.5

ללא אישור מראש  משנה מטעמו לביצוע השירותים או כל חלק מהם,    ספקלא יעסיק    הספק .4.6

משנה מטעם    ספק. כמו כן, באם יינתן אישור מאת המועצה, להעסקת  ובכתב מאת המועצה

 בהתאם לחוזה זה.  ספק, הרי שאין בכך בכדי לגרוע מאחריותו של הספקה

ישיבות המועצה,  בי מטעמה ולהשתתף  ת לשתף פעולה עם המועצה או מאמתחייב בז  הספק .4.7

 ובמידת הצורך. ה לפי דרישת
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י  ממתחייב לדווח למועצה ו/או מי מטעמה על מתן השירותים וכן לדווח למועצה ו/או    הספק .4.8

 מטעמה על כל התפתחות צפויה או שאירעה בפועל בנושא השירותים מיד עם היוודע לו עליה. 

זה    הספק .4.9 הסכם  יבוא  בו  עת  בכל  כי  חפיפה  מתחייב,  יבצע  שהיא,  סיבה  מכל  סיום,  לידי 

 מסודרת, וככל שיידרש, לשביעות רצון המועצה.  

ק  בעבירות לפי סימן ה' לפר  ו מצהיר ומתחייב, כי לא הוא ולא העובדים מטעמו, הורשע  ספקה .4.10

מתחייב כי ימציא למועצה, לפי דרישתה, תעודת יושר   ספק ה.  1977 -י' בחוק העונשין התשל"ז

 את השירותים.  ספקתקפה או אישור תקף על העדר רישום פלילי שלו ושל כל עובד מטעמו שי

מיום   חודשים  3תוך    השירותים, לקבלת רישיון עסק   ותחילת   הספק מתחייב וכתנאי למתן .4.11

בהליך זכייתו  על  לשםההודעה  הכרוכים  האישורים  כל  לרבות  רק,    קבלתו  ,  ולא  בניהם 

ויתר הנדרש לשם קבלת רישיון  משרד הבריאות, רשות הכבאות  אישורי הנדסה, חשמלאי,  

 העסק, והכל על חשבונו.

 
 השירותים .5

ובתנאים    משאית מזוןלהפעיל עבור המועצה,  בזאת  מתחייב  הספק   .5.1 ידה  על  במיקום הנדרש 

ידה,   על  כהנדרשים  המסומן  השירותים  במפרט  כמפורט  א'  הכל  )להלן:  נספח  זה  להסכם 

 "(. השירותים"

מאת   תוך שבועיים מיום קבלת "אישור הפעלה"תחילת השירותים/הפעלת הפודטראק תהא   .5.2

)להלן: " יינתן לספק  לאחר קבלת אישור זה. אישור ההפעלה    ורק"(  אישור הפעלההמועצה 

   ק.רק לאחר קבלת רישיון עסק להפעלת הפודטרא

  . במיקומים ובמועדים כפי שתורה לו המועצההפודטראק  את  במסגרת השירותים  יציב   הספק .5.3

ובהתאם  והמ דעתה  שיקול  פי  על  והמועדים  המיקומים  שינוי  על  להורות  רשאית  תהא  עצה 

ניסיון,   לצרכיה, ומדובר בתקופת  היתר מאחר  כל טענה ולספק    בין  התנגדות  או  ו/  לא תהיה 

 או תביעה בקשר לכך. ו/דרישה ו/או הסתייגות ו/או 

כמות הלקוחות הפוקדים את    הספק .5.4 בדבר  מידע מלא  שבוע,  מדי  למועצה,  להעביר  מתחייב 

 הפודטראק.  

ד, להפעלת  בלב  שימוש רשותזה, ניתנת    הליךלספק, במסגרת   כי בזאת מובהר ספק הסר למען .5.5

ולא   תורה המועצה  עליו/הם  במיקום/ים  ו/או    כלשהן חזקה זכויות  לו מוקנות הפודטראק, 

 ולמטרה -הפעלת פודטראק-  האמור ביצוע למטרת היא  השימוש רשות אחרות. עוד מובהר, כי  

   .בלבד זו

 
 תמורהה .6

תקופת   .6.1 וכי  מזון  משאית  של  ניסיונית  בהפעלה  ומדובר  מאחר  כי  הצדדים,  על  ומוסכם  ידוע 
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אזי הספק לא יידרש לשלם   מיום קבלת אישור ההפעלה,משך שנה אחת בלבד  להניסיון תהא  

 .  ההתקשרותלמועצה דמי שימוש/הפעלה כל שהם, במהלך תקופה 

הפעלת משאית    –עם זאת, הספק מודע ומסכים לכך, כי כל ההוצאות לשם מתן השירותים   .6.2

בלבד  –המזון   עליו  יחול  לכך  לרבות  והנדרש  בעלויות  ,  לתשתיותנשיאה  ,  ביוב  ,)מים  חיבור 

 יות הספק ועל חשבונו. אשר באחר( וכיוצ"ב חשמל

 

 ערבות לקיום ההסכם .7

  הסכםזה, ימציא הספק למועצה, עובר לחתימת    להסכםלהבטחת מילוי חיובי הספק בהתאם   .7.1

יהיה    ערבותזה,   הבסיסי  המדד  כאשר  לצרכן,  המחירים  למדד  צמודה  אוטונומית  בנקאית 

",  עומר  מקומית "המועצה ה, לפקודת  15.01.2022, שפורסם ביום  2021  דצמברמדד בגין חודש  

( )להלן:  קלים חדשיםעשרת אלפים ש)ובמילים:  ₪    10,000סך של  בברת פירעון עם דרישה,  

 "(.הערבות" או "ערבות לביצוע ההסכם"

 . 'הכנספח נוסח ערבות יהא לפי הנוסח המצורף להסכם זה והמסומן 

ההסכם .7.2 תקופת  מהלך  בכל  בתוקפה  תישאר  הבנקאית  כ  .הערבות  ובשלב  תפקע  היה  לשהו 

או    הערבות להארכתה  עד  לספק  כלשהם  תשלומים  המנהל  ישלם  לא  האריכה,  לא  והספק 

 . וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר חידושה של הערבות הבנקאית

 
 ציוד וחומרים אספקת .8

הציוד, חלקי החילוף, החומרים המתכלים, המתקנים   כל  על חשבונו, את  לספק,  מתחייב  הספק 

יידרש לביצוע יעיל ומלא של השירותים. רואים את הספק כאילו נמצאים ברשותו  וכל דבר אשר  

 כל הציוד, החומרים והמתקנים הדרושים לביצוע יעיל של אספקת השירותים. 

 
 במסמכים וסודיות בעלות .9

כל המסמכים הקשורים להסכם זה וכן כל תוצרי השירותים, אשר ייערכו ו/או יבוצעו על ידי   .9.1

הסכ עם  בקשר  צילומם,  הספק  אלקטרוניים,  מסמכים  לרבות  שהוא,  ואופן  צורה  בכל  זה  ם 

חשבונות, דוחות וכיוצ"ב, אשר הספק חייב להכינם, לבצעם, לספקם, לנהלם ו/או להשתמש 

 הנם רכושה של המועצה בלבד.   -בהם לצורך מתן השירותים ו/או בקשר אליהם

הרש .9.2 המסמכים,  התכניות,  סודיות  על  לשמור  בזה  מתחייב  יתר  הספק  וכל  המפרטים  ימות, 

הניירות והמסמכים המתייחסים למתן השירותים, בין שהוכנו על ידי הספק ו/או מטעמו ו/או  

 על חשבונו ובין שהוכנו על ידי המועצה ו/או מטעמה ו/או על חשבונה. 

סודיות   .9.3 על  ישמרו  לא  מטעמו  מי  ו/או  עובדיו  בו  במקרה  המועצה  כלפי  אחראי  יהיה  הספק 
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 לעיל.  9.1בסעיף  המסמכים כאמור

את כל המידע,    -לפי המוקדם  -ימסור למועצה מיד עם דרישתה או עם תום הסכם זה    הספק .9.4

 המסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידו, או הוכן על ידו בקשר למתן השירותים. 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי לספק אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות   .9.5

או    עכבון ציוד השייכים למועצה  לגבי מסמכים, מידע או  זכות שהיא,  כל  ו/או  ו/או שיעבוד 

 שיגיעו לידי הספק בשל כל דבר ועניין הקשור להסכם זה. 

 
 תקופת ההסכם .10

שתחילתם מיום    חודשים  12הסכם זה יהיה בתוקף ממועד חתימתו על ידי הצדדים ולמשך   .10.1

 תקופת ההסכם תהא תקופת ניסיון בלבד.   "(.תקופת ההסכם)להלן: " קבלת אישור ההפעלה

  .לקבלת רישיון עסקהקבוע לעיל על הספק לעמוד בסד הזמנים  במסגרת תקופת ההסכם, 

סיבה   .10.2 או  נימוק  ללא  עת  בכל  זה  הסכם  לבטל  רשאית  המועצה  תהא  לעיל,  האמור  אף  על 

 ימים.  30בהודעה מראש של 

סעיפים  .10.3 הוראות  כי  יסודיות    16,  11-13  ,7,  3-5  מוסכם  הוראות  מהוות  סעיפיהם(  תתי  )על 

 להסכם זה, הפרתן ולו במקצת מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  

מוסכם עוד, כי המועצה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום בכל עת   .10.4

 :איםוללא הודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הב

 הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.  .10.4.1

בתוך   .10.4.2 תיקן את ההפרה  ולא  יסודית  בהפרה שאינה  את ההסכם  ימים   7הספק הפר 

 מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך. 

מנת  .10.4.3 על  נקט באמצעים  ולא  המועצה,  רצון  לשביעות  ההסכם  אינו מבצע את  הספק 

 בכתב על כך.  ימים מיום שנמסרה לו התראה 7לתקן את הטעון תיקון בתוך 

 יום 20 תוך  וסרה לא והעיקול המועצה מןלספק   המגיעים כספים על עיקול וטלה .10.4.4

 .הטלתו מיום

 . נכסים לקבלת צו השותפות ימיחיד  אחד נגד או נגדו וניתן שותפות הינו הספק .10.4.5

 . נכסים כינוס או לפירוק הוטל כנגד הספק צו .10.4.6

 .הספק נכסי על הממונה אדם כל או  עיזבון ממונה, נאמן מינוי .10.4.7

 מכל הצדקה ללא אותו פינהבו או   השימוש את הפסיק הפודטראק או סגר הספק .10.4.8

 . רצוף שבוע על העולה  תקופהל ,לעיל המנויות הסיבות, לרבות שהי סיבה

בוטל,   .10.5 או  ההסכם  שהיא,  הסתיים  סיבה   מלא באופן וציודו מתקניו אתהספק   יפנהמכל 

 השלמות , התשתיות כל  ניתוק לרבותו, לקדמותהפודטראק    הוצב בו האתר את וישיב  ומוחלט
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 ר.  האת של יסודי וניקיון קיימות לתשתיות מחוברים פירוק, מתקן כל הסרת  , ריצוף

  והמועצה ,המועצה של לרכושה יהפכו שאלה הרי ,וציוד מתקנים יוותרו הפינוי וביום היה

  ללא ,  לספק השייך ציוד  או  מתקן  כל ולפנות עת  בכל מקרקעיןאתר/לל להיכנס רשאית תהיה 

 רםגשיי  נזק  לכל אחראי יהיה  הספק.  הפינוי עלויות בכל  הספק את  לחייב, ומוקדמת הודעה

 . ייגרם אם, הפינוי במסגרת

 של  סך  למועצה לשלם עליו יהיה אזי,  שנדרש במועד  וציודו  מתקניו  את לא יפנה    הספק  היה 

 זק.  נ בהוכחת צורך ללא וזאת,  בפינוי איחור  יום כל בגין ש"ח  500

 
 

 שלילת יחסי עובד מעביד  .11

ובלתי   .11.1 עצמאי  כספק  פועל  הוא  זה  פי הסכם  על  עם המועצה  כי בהתקשרותו  הספק מצהיר, 

תלוי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו לבין המועצה  

הספק   מטעם  שיועסקו  העובדים  וכל  ומעביד,  עובד  ויתר  יחסי  השירותים  בביצוע 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדיו בלבד.

סים, בקשר עם העסקתם של עובדיו  י הספק מתחייב, כי יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמ  .11.2

ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל  

תשלו כל  ו/או  מלווה  זה  ו/או  הסכם  פי  על  הניתנת  זכות  בכל  לראות  אין  אחר.  סוציאלי  ם 

ביצוע   להבטחת  אמצעי  אלא  מטעמו  לעובדים  ו/או  לו  להורות  ו/או  לפקח  לרבות  למועצה 

 הוראות הסכם זה במלואן. 

ו/או בית   .11.3 היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט 

של הספק הנו עובד של המועצה, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד,    דין, כי עובד ו/או מי מטעמו

כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות את המועצה, מיד לפי דרישתה הראשונה, על כל סכום,  

ללא יוצא מן הכלל, שהמועצה תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם קביעה כזו, לרבות  

 כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל. 

מוסכם, כי לא תהא בשום הוראה/הנחייה של המועצה או מי מטעמה לספק ו/או למי  מובהר ו .11.4

 מעובדיו בכדי להשליך ו/או ליצור יחסי עובד מעביד. 

 
 הספק  אחריות .12

בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק    ,יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוףהספק   .12.1

בין אם נגרם    –הספק  ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד    למועצהאחר, שייגרם  

ידו כל הנתון למרותו    ,על  ו/או  ו/או שלוחיו  עובדיו  ידי  על  נגרם  ובין    –בין אם  בין במישרין 

זה, הסכם  נשוא  השירותים  במתן  הקשור  או  הנובע  את    בעקיפין,  לפצות  מתחייב,  הוא  וכן 

 מפורטים לעיל. ה לשלם בקשר לנזקים ועצה על כל סכום שתחויב המ  ועצההמ
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פיהם   .12.2 על  שתינתן  הנחיה  או  בהוראה  או  זה,  בהסכם  האמור  דבר  בכל  אין  ספק,  הסר  למען 

לספק על ידי המועצה, כדי להטיל על המועצה אחריות, לכל אבדן ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או  

ו/או לכל צד שלישי שהוא כתוצאה ממעשה או  נזק ו/א  ו הוצאות, כאמור, שייגרמו למועצה 

עובד מעובדיו או מי מטעמו, או בקשר עם מתן השירותים המפורטות   מחדל של הספק, של 

 בהסכם זה. 

נזק, הפסד, אבדן ו/או תאלץ   .12.3 ייגרמו למועצה ו/או למי מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו  אם 

ו/או מי מטעמה   לעיל,  המועצה  בגין העילות האמורות  כלשהם  ו/או הוצאות  פיצויים  לשלם 

בזאת הספק   כלשהם, מתחייב  הליכים  עם  נוספות בקשר  והוצאות  עו"ד  לרבות שכר טרחת 

נגרם להם נזק או הוצאה   ו/או אדם אחר כלשהו אשר  ו/או מי מטעמה  לשפות את המועצה 

סכום כל  בעד  הודעה,  קבלת  עם  מיד  הסכום,  במלוא  המועצה    כאמור,  שתידרש  תשלום  או 

ואותו   באמור  לשלמו,  אין  זה.  הסכם  פי  על  הספק  מן  למועצה  המגיע  כחוב  יראוהו  סכום 

בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה או מי מטעמה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה  

 לכל תרופה ו/או סעד אחרים.

ועצה ו/או למי מטעמה, כמפורט  הספק מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או הוצאה שנגרמו למ  .12.4

עקב הנדרשים  התיקונים  את  לבצע  רשאית  תהא  המועצה  המועצה.  דרישת  עם  מיד    לעיל, 

נזקים שנגרמו על ידי הספק ו/או מי מטעמו וזאת במידה שהספק לא ביצע את התיקונים תוך  

 ימים ממועד קרותם ולחייב את הספק בתשלום התיקונים.  7

 

 העברת זכויות .13

יה  לא  בין  הספק  הנובעות  התחייבויותיו,  ו/או  זכויותיו  עם  בקשר  עסקה  כל  לבצע  רשאי  יה 

זכות   כל  לשעבד  או  להמחות  להעביר,  רשאי  יהיה  לא  וכן  זה,  מהסכם  במפורשות  ובין  במשתמע 

אליו בקשר  או  זה  הסכם  פי  על  מהתחייבויותיו  או  של    ,מזכויותיו  ובכתב  מראש  אישור  ללא 

   המועצה.

 עדר בלעדיות ה .14

בביצוע  ה המועצה  את  להגביל  כדי  זה,  בהסכם  האמור  בכל  אין  כי  בזאת  מסכימים  צדדים 

לאותה   סיומם  לאחר  והן  הפסקתם  לאחר  הן  השירותים  מתן  בתקופת  הן  אחרות,  התקשרויות 

כל  טמ תהיינה  לא  לספק  וכי  אחרים,  גורמים  עם  נלוות,  למטרות  או  דומה,  מטרה  לכל  או  רה, 

 ין האמור. טענות, דרישות או תביעות בג

 
 ים ניגוד עניינ .15

תקופת ההסכם ומתן השירותים לא יעסוק הספק בכל עיסוק אשר עשוי להוות ניגוד עניינים    משךב

 עם מתן השירותים וביצוע השירותים למועצה.
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 ביטוח .16

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי  -מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על .16.1

ישור על עריכת ביטוחים המצ"ב  פי כל דין. הספק מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח א-על

 כנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו . עלות הביטוח תחול על הספק בלבד. זהלהסכם 

בכל מקום בסעיף זה )סעיף הביטוח( בו נרשם המועצה, יקרא גם: הישובים בתחום המועצה.   .16.2

 בתחום המועצה, תאגידי המועצה, עמותות קשורות למועצה. בתי הספר 

 

 שונות .17

 יה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים. לא יה  .17.1

שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המועצה או הספק לא ייחשבו   .17.2

 כוויתור על זכויות המועצה או הספק לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה. 

 הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את המוסכם בין הצדדים ואין להתחשב בכל משא ומתן   .17.3

שקדם לחתימתו, או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או  

הקודמים   החוזים  כל  במקום  יבוא  זה  והסכם  לחתימתו  תנאי  שהיו  או  שקדמו  בחוזים 

 ק, אם היו. בכתב או בעל פה בין המועצה לבין הספ 

לבתי   .17.4 נתונה  תהא  הפרתו,  ו/או  ביצועו  זה,  להסכם  בקשר  הייחודית,  המקומית  הסמכות 

 המשפט המוסמכים בעיר באר שבע בלבד. 

לפי   .17.5 למשנהו,  מצד  שנשלחה  הודעה  וכל  זה  להסכם  כבכותרת  הינן  הצדדים  כתובות 

שום, שעות מעת מסירתה בדואר במכתב ר  72הכתובות דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום  

 בעת מסירתה. –ואם נמסרה ביד או נשלחה בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים  

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

                                      _____________________                         _____________________ 
 הספק                         המועצה                 
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 קובץ נספחים 
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 תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה   .........................................................  'גנספח 
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 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות   .........................................................  'נספח ד
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 נספח א' 

 מפרט השירותים  

 

 כללי 

של מזון, קפה וכד'    גלגלים על ניידות מכר נקודותת  והפעלהמועצה מעוניינת לבחון התאמה של הצבת   .1

מזון   משאיות  להציב   Food Trucks))באמצעות  בחרה  כך  לשם  ביישוב.  שונים    ןכניסיובמקומות 

מזון/ בלבד משאית  אחת,  שנה  היותר  לכל  שיימשך   ,Food Truck  " בפארק  פודטראק)להלן:   )"

 ולהלן.  זה הליךהתעשיה בעומר בתנאים המפורטים ב 

  אינה המועצה  ליישוב וצרכיו,    פודטראקלבחינת התאמת ה  בהפעלה ניסיונית,יובהר, כי מאחר ומדובר   .2

  זה ו/או את הפעלתו  הליךב   הספקו/או את הפעלתו באמצעות    פודטראקלהמשיך בהפעלת המתחייבת  

 בתום תקופת הניסיון תחליט בהתאם למסקנותיה.  ו ואם בכלל,   ,באותם התנאיםאו  /באותו המקום ו

מאת המועצה    מיום קבלת "אישור הפעלה"  תוך שבועייםתחילת השירותים/הפעלת הפודטראק תהא   .3

 לאחר קבלת אישור זה.   ורק "(אישור הפעלה )להלן: " 

 רק לאחר קבלת רישיון עסק להפעלת הפודטראק.    לספקאישור ההפעלה יינתן 

מיום ההודעה על זכייתו בהליך.    חודשים  3תוך  מוטלת החובה לדאוג לקבלת רישיון עסק    הספק על  

על   זה  האישורים/ההיתרים  הספקבכלל  כל  לקבלת  לדאוג  החובה  רק,    מוטלת  ולא  אישורי  בניהם 

נדרש ולשם קבלת רישיון העסק, והכל על  ויתר המשרד הבריאות, רשות הכבאות  הנדסה, חשמלאי,  

 חשבונו.

 תקופת הניסיון תהא כאמור למשך שנה מיום קבלת אישור הפעלה.  

ההתקשרות במסגרת   .4 ניסיון(,    הליךבמהלך תקופת  כאמור תקופת  )שהינה  ע"י  השירותיםזה    יינתנו 

דאוג לאספקת הנדרש לו  ל  הספקעל  ( ווכיוצ"ב חשמל , ביוב ,)מים המועצה  ללא חיבור לתשתיות הספק

 ולשם ביצוע השירותים, באופן עצמאי ועל חשבונו. 

ניסיון,   .5 בתקופת  ומדובר  ומאחר  תקופת ההתקשרות  במהלך  כן,  יישא  הספקכמו   דמי בתשלום לא 

 הפעלה כל שהם.  שימוש/

 המפרט הנדרש 

 שיש  מוצרים   או ת,  זכוכי בקבוקי  לרבות  זכוכית  עשויה שאריזתם מוצרים למכור  שלא מתחייב הספק .6

 ב. ובכת  מראשמועצה ה אישור  נתןי י אם אלא,  כלשהו ידוע  נזק לגרום כדי אריזתם בצורת
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שמורים  ,  טריים ושתייה מזון מוצרי  למכור  או  להפעיל מתחייב הספק .7 ית  הרמט בצורהכשהם 

ו יגייניתוה טריותם  על    משרד להנחיות ובהתאם קיים אשר ישראלי תקן לכל בהתאםהשומרת 

 . כאמור מזון מוצרי על החל דין לכל ובהתאם הבריאות 

בירה באישור    למעטא,  שהו סוג מכל אלכוהולייםחריפים ו/או    משקאות למכור שלא  מתחייב הספק .8

 . שנים ו/או בהתאם לחוק 18-המועצה וללקוחות בני למעלה מ 

 .ותרסיסים למיניהםסיגריות ומוצרי טבק, צעצועים מסוכנים הספק מתחייב שלא למכור   .9

מועצה  ה,  ומחירם השונים  המוצרים מפורטים  ובו  מחירים לוח וגלוי,   בולט במקום להציב הספק על .10

 מחיר הצגת  של במקרה להפחיתם לזכיין ולהורות הנמכרים המוצרים מחירי את לבקר רשאית תהיה

 . חריג

 המחייבת.  התקינה פי  ועל בקירור  תהיה הפודטראקאל   ההובלה .11

יהיה .12 ,  חשמל מצברי,  מיקרוגל /חימום  תנור  הכולל ,נפתח וחלון שקופה ויטרינה עם הפודטראק 

 ולאופי ו הצבת למיקום הפודטראק אפיון  פי על  הכל ,  ועוד אשפתון ,  זגן, מאחסון ארון ,  מטף,  אורהת

 : לכל הפחות  אשר יכילפק  לס  אמור ואשה השירות

   .מנירוסטה, חיפוי קירות ועמדת הגשה שולחנות עבודה .12.1

   .כיור כולל משאבת מים מיכל מים ומיכל ריקוןומזגן  .12.2

 . צויד בכל עת בסבון וכל ציוד נדרש לשמירת היגיינה מירביתי הפודטראק  .12.3

 .ריצפת אנטי סליפ כולל ניקוז .12.4

 .מנדף .12.5

 . באישור מהנדס חשמלותאורת עבודה מערכת חשמל   .12.6

   .מקפיאומקרר  .12.7

 יתבצע על פלנצ'ה בלבד.   פודטראק/בעמדת הממכרבישול או טיגון  .12.8

 בתנאי  ועומדים לתחזוקה קלים,  וונדליזם אנטי להיות צריכים ופנימיים חיצוניים ומריםח  -ב  יצוע .13

 השילוט כאשר  ועץ מתכת שילוב מומלץ,  מודרני בעיצוב יהיה עיצוב. השמש וקרינת של האזור סביבה

 .הפודטראק מעיצוב אינטגרלי כחלק יהיה 

 ניתן   ,והנדסה עסקים רישוי  זה  בכלל,  המוסמכים המועצה  מגורמי  אישור לקבלת ובהתאם  בכפוף .14

 במיקום   ,אלה גורמים  הוראות  פי  על  וניידים מתקפלים ושולחנות  בכיסאות ישיבה לאפשר יהיה 

 .המועצה ידי על שיוגדרו 

 ם. יו  כל בסוף אותם לפנות  הספק ובאחריות ומעוצבים אחידים יהיו והכיסאות השולחנות .15
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 .לנגרר  התחבורה משרד אישור את לקבל הספק  באחריות  .16

התשנ"ח  הספק .17 מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  לשוויון  החוק  דרישות  בכל  לעמוד    1998-מתחייב 

 הקשורות לנגיף הקורונה וכפי שאלה יתעדכנו מעת לעת.  ותקנותיו, וכן בדרישות 

את   הספק .18 המועצההפודטראק  יציב  לו  שתורה  כפי  ובמועדים  רשאית  ו המ  .במיקומים  תהא  עצה 

בין היתר מאחר ומדובר    המיקומים והמועדים על פי שיקול דעתה ובהתאם לצרכיה,להורות על שינוי  

ניסיון, טענהולספק    בתקופת  כל  תהיה  ו/או  או  ו/  לא  הסתייגות  ו/או  תביעה  ו/דרישה  התנגדות  או 

 בקשר לכך.

, כי מאחר ומדובר בפיילוט ורק לאחר הפעלת הפודטראק בפועל, תדע המועצה כמו גם  יובהר ויודגש

ושעות  הספ ימי  פעילות הפודטראק,  ושעות  לימים  ביחס  היתר  בין  ההפעלה,  וכדאיות  צרכיה  ק, את 

השירותים   תחילת  עם  המועצה  ע"י  אליו  יועברו  מהספק  הנדרשים  הפודטראק  להפעלת  הפעילות 

הסתייגות   ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  לספק  בהתאמה,  הצורך.  במידת  לעת  מעת  ויעודכנו 

לשירותים פעילות    ביחס  ושעות  לימי  ביחס  רק,  ולא  זה  ובכלל  המועצה  ע"י  ממנו  הנדרשים 

 הפודטראק.   

הפודטראק,  ולהציב את  בפעילויות/אירועים שתקיים המועצה מעת לעת,  מתחייב לקחת חלק    הספק .19

 עילות. אירוע/הפלבאי ה האירוע/הפעילות, לצורך ספקת שירות  במקומות  

משאית   .20 את  ולהציב  חלק  לקחת  מהמפעיל  נבקש  אז  באגם  פעילות  יש  אם  לדוגמה  היא  פה  הכוונה 

 המזון בסמוך לפעילות  

 כל את ולקפל הסביבת   את ולנקות הפודטראק את לסגור פעילות יום כל בסיום  לדאוג מתחייב  הספק .21

 .והציוד הנלווים המתקנים

הינ  .22 כא ו/ תכשומרמועצה  ב יראו ולא  הספק של רכושו  והפודטראק  לציוד  כלשה  באופן אחראיתו  ו 

 .הספק

 ה. אפלי כל ללא הרחב לציבור שירותיו  את לספק מתחייב הספק .23

  .בציבור שהוא וסוג מין  מכל פגיעהאו  /ו מטרדים ליצור  מבלי פעילותו  את  לקיים מתחייב  הספק .24

  פסולת  לפינוי וידאג הלקוחות לשימוש אשפה מכלי יציבפודטראק,  ה סביבת ניקיון על ישמור  הספק

 ,כן  כמו .  במקום ולכלוך פסולת היווצרות שתמנע בתדירות הייעודיים האשפה למכלי שהיא סוג מכל

  הגברה  במערכות  ימושמנעות משיה  לרבות ,  לסביבה  רעש  מטרדי וימנע  הרעש  בתקנות  יעמוד  הספק

 ב.  ובכת מראשהמועצה  אישור ללא ורמקולים

את    הספק .25 הפוקדים  הלקוחות  כמות  בדבר  מלא  מידע  שבוע,  מדי  למועצה,  להעביר  מתחייב 

 הפודטראק.  
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 סיבה מכל  זה הסכם של ביטולו עם או ,וההיתר ההתקשרות תקופת תום עם מיד כי מתחייב  הספק .26

  הוצב בו  האתר  את וישיב ומוחלט מלא באופן  וציודו מתקניו  את יפנה ,  המוקדם לפי ,שהיא

 מחוברים פירוק,  מתקן   כל הסרת ,  ריצוף השלמות,  התשתיות כל ניתוק לרבותו,  לקדמות הפודטראק  

 ר.  האת של יסודי וניקיון קיימות לתשתיות

 תהיה  והמועצה ,המועצה של לרכושה יהפכו שאלה הרי ,וציוד מתקנים יוותרו הפינוי וביום היה .27

 הודעה  ללא,  לספק השייך  ציוד או  מתקן כל ולפנות עת בכל מקרקעיןל אתר/ל להיכנס רשאית

,  הפינוי במסגרת רםגשיי   נזק  לכל  אחראי  יהיה  הספק .  הפינוי עלויות בכל  הספק את לחייב, ומוקדמת

 . ייגרם אם

 ש"ח   500 של  סך למועצה  לשלם עליו יהיה  אזי,  שנדרש במועד  וציודו  מתקניו  את לא יפנה    הספק  היה .28

 זק.  נ בהוכחת צורך  ללא וזאת, בפינוי איחור יום כל בגין

במסגרת   כי בזאת מובהר ספק הסר למען .29 להפעלת  דבלב  שימוש  רשותניתנת  זה,    הליךלספק,   ,

ולא    ים/ קוםהפודטראק, במי   . ו/או אחרות  כלשהן חזקה זכויות  לו מוקנות עליו/הם תורה המועצה 

   .בלבד זו ולמטרה -פודטראקהפעלת -  האמור  ביצוע למטרת היא השימוש רשותעוד מובהר, כי 

 אוכל בית אוו/  קפה ביתו/או    שתיה אוו/ מזון דוכני הפעלת לאחרים להתיר רשאית אתה המועצה .30

 . בו מוצב הפודטראק לשטח  בסמוך  לרבות ו/או אחר,  מזנון אוו/

 להינתן עשויים  בהם אירועים לעת מעת לפודטראק  בסמוך לקיים/להציב רשאית תהא  המועצה .31

 . המועצה של הבלעדי דעתה  שקול י"עפ  הכל , קייטרינג לרבות שהוא גורם כל י "ע מזון שירותי

 מיקום ההצבה המיועד של הפודטראק  .32

את   להציב  מתכוונת  בעומר    הפודטראקהמועצה  הייטק  בפארק  עומרים  ברחוב  הפיילוט  בתקופת 

 בהתאם למיקום המסומן על גפי המפה: 
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 ' בנספח 

 דרישות ביטוח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 __________________  -" המבוטח"

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

 משאית מזון פודטראק הפעלת   –" השירותים"

 

ומהתחייבויות   .1 מאחריות  לגרוע  על-על  המבוטחשל  מבלי  ו/או  זה  הסכם  על  -פי  דין,  כל  פי 
מתן   המבוטח תקופת  כל  במשך  בישראל  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל  ולקיים,  לערוך 

 כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה  חבות מוצר, ולעניין ביטוח  םשירותיה
של   הביטוחים    3נוספת  את  זה  הסכם  נשוא  השירותים  מתן  תקופת  תום  לאחר  שנים 
ההמפורטים   המבוטח  ביטוחי  עריכת  זה  באישור  לנספח  ביטוחי   ")להלן:  מצ"ב  אישור 

 "(. המבוטחביטוחי "-" והמבוטח

שאר   את  ההסכם,  תקופת  כל  למשך  המבוטח,  חשבון  על  ולקיים  לערוך  המבוטח  מתחייב  כן 
ביצוע ה לשם  או הנדרשים  וההתחייבויות הדרושים  לגרוע    שירותיםהביטוחים  ומבלי  לרבות, 

לצורך  המשמשים  הרכב  כלי  לכל  חובה  וביטוח  לאומי  לביטוח  תשלומים  האמור,  מכלליות 
ה האישור  שירותיםביצוע  מבקש  לחצרי  המבוטח  ידי  על  המובאים  אחר   או  ביטוח  כל  וכן 

 שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין.

ימים לפני    7  מבקש האישורי  להמציא ליד  המבוטח, על  מבקש האישורללא כל דרישה מצד   .2
ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת או    מועד תחילת השירותים על הסכם,  ממועד החתימה 

, בהתאם להוראות המבוטח, חתום בידי מבטח  י המבוטחאישור ביטוחאת  מתן השירותים,  
   2019-1-6שוק ההון, ביטוח וחיסכון  מבקש האישורהמפקח על הביטוח, 

להמציא לידי מבקש האישור את   המבוטח, על  המבוטחתקופת ביטוחי    םלא יאוחר ממועד תו
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות   אישור ביטוחי המבוטח

 לעיל.  1על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף  

עומד להיות מבוטל    המבוטחכי מי מביטוחי    למבקש האישוריודיע    המבוטחבכל פעם שמבטח  
על   לרעה,  שינוי  בו  לחול  עומד  אישור    המבוטחאו  ולהמציא  מחדש  הביטוח  אותו  את  לערוך 

 ועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.יום לפני מ 30עריכת ביטוח חדש, 

ביטוחי   קיום  על  אישור  המצאת  אי  כי  סעיף    המבוטח מובהר  להוראות  בהתאם  או  במועד 
מהתחייבויות   תגרע  לא  זה,  ועל    המבוטחביטוח  זה,  הסכם  פי  כל   המבוטחעל  את  לקיים 

כמפורט  האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות    המבוטחמנע מתאם    יו גם התחייבויות
ו/או   מבקש האישוריהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי    המבוטחלעיל. מוסכם כי  

מטעם   הבאים  האישורכלפי  יתאפשר    מבקש  שלא  כך  בשירותים    לועקב  להתחיל  השירותים 
 כנדרש. המבוטחטרם הומצא אישור ביטוחי 

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, המבוטחכל תנאי ביטוחי    לקיים את  המבוטחעל   .3
לקיימם    המבוטחיהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות    המבוטחלדאוג ולוודא שביטוחי  

בביטוחי   הנקובות  העצמיות  בהשתתפויות  מתחייב  המבוטחולשאת  כן  להודיע   המבוטח. 
האישור עילה    למבקש  להוות  העלול  אירוע  כל  על  עם  מיד  פעולה  ולשתף  מבקש לתביעה 

להגישה    מבקש האישורידי  -ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על  האישור
 למבטחים.  
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 המבוטחשיומצא כאמור לעיל, ועל    המבוטח לבדוק את אישור ביטוחי    תרשאי  מבקש האישור .4
להתחייבויות   להתאימו  מנת  על  שיידרש  תיקון  או  שינוי  כל  בנספח  כא  המבוטחלבצע  מור 

, בהמצאת אישור ביטוח בגין המבוטחביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי  
עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר 

ביטוחי   על    המבוטחהתאמת  כלשהי  אחריות  להטיל  כדי  בכך  ואין  האישור למוסכם    מבקש 
-פי הסכם זה ו/או על-על  המבוטחו/או לצמצם את אחריות    מבקש האישורמטעם    ו/או על מי

 פי דין.

לבין האמור בסעיף ביטוח זה,   המבוטחבכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי  
 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.  המבוטחלגרום לשינוי ביטוחי   המבוטחעל 

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף  .5
דרישה   בבחינת  הינה  זה,  על  ביטוח  המוטלת  את  המבוטחמזערית  פוטרת  שאינה   המבוטח , 

לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי    למבוטחפי דין.  -פי הסכם זה ו/או על-ממלוא החבות על
בכל הקשור לגבולות האחריות   מבקש האישורמי מהבאים מטעם  ו/או כלפי    מבקש האישור 

ידי   על  שהוצא  הביטוח  הכיסוי  היקף  ו/או  גובה  בנושא  אחרת  טענה  כל  ו/או  האמורים 
 .המבוטח

שלדעת   ביטוחי    המבוטחככל  היקף  את  להרחיב  צורך  ביטוחים    המבוטחקיים  לערוך  ו/או 
לביטוחי   משלימים  ו/או  המשלים    טחהמבויערוך  ,  המבוטחנוספים  ו/או  הנוסף  הביטוח  את 

חשבו על  עלנוכאמור,  שייערך  משלים  ו/או  נוסף  רכוש  ביטוח  בכל  מפורש ויד-.  סעיף  ייכלל   ,
, מבקש האישורו/או כלפי מי מטעם    מבקש האישורבדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי  

 המבוטחידי  -יערך עללמעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שי
 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מבקש האישורול את המבוטח לכליורחב שם 

את    המבוטח .6 מטעמו,  הבאים  ובשם  בשמו  האישורפוטר,  מטעם    מבקש  הבאים  מבקש ואת 
ו/או ציוד בבעלות ו/או באחריות  , מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכושהאישור

הש לאתר  המובא  ציודהמבוטח  ו/או  רכוש  כל  לכל  וכן  בקשר   ירותים  שימוש  בו  שנעשה 
וכל כלי    כלי רכבמשאיות המזון והשתייה ו)ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות    לשירותים

אולם   לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים.(, וכן מאחריות  עבודה אחר
 ן.הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדו

לדרוש    המבוטחעם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על    המבוטחבהתקשרות   .7
 .כי יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

כי   בזאת,  מובהר  ספק  הסר  כלפי    המבוטח למען  באחריות  האישורנושא  ביחס   מבקש 
באמצעות בוצעו  אם  בין  מטעמו.  לשירותים,  משנה  קבלני  באמצעות  ו/או  ישא   המבוטחו 
את   לפצות  ו/או  לשפות  האישורבאחריות  בשל    מבקש  שייגרם  נזק  ו/או  אובדן  כל  בגין 

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

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

העצמית  ההשתתפות  לסכום  מתחת  שהם  המבונזקים  כי  במפורש  מוסכם  כן,  כמו  יהא .  טח 
חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות 
לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם  נזקים שבאחריות המבוטח  בגין  תשלום השתתפות עצמית, 

 דרישתו הראשונה בכתב. 
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וראות נספח ביטוח זה,  מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בה 

בהתאם  תמציתית  במתכונות  ביטוחים  קיום  אישור  המצאת  בדבר  הוראות  הצדדים  על  יחולו  אם  אף 

אישורי   נוסח  כי  מוסכם  האמור,  לאור  זה.  בעניין  אחרת  הוראה  כל  או  הביטוח  על  המפקח  להוראות 

מחייב   נוסח  מהווים  ואינם  בלבד  דוגמה  הינם  זה  ביטוח  לנספח  המצ"ב  פגיעה  הביטוח  מהווים  ולא 

כן   זה.  ביטוח  בנספח  בהוראות  לאמור  בהתאם  ביטוחים  לעריכת  המבוטח  של  החוזיות  בהתחייבויות 

רשאי   יהא  האישור  מבקש  כאמור,  הביטוח  על  המפקח  בהוראות  שינוי  יחול  בו  מקרה  בכל  כי  מוסכם 

וז חלופיים,  ביטוח  אישורי  בנוסח  המצ"ב  הביטוח  אישורי  נוסח  דוגמת  את  בכפוף  להחליף  את 

 . להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור

 יכללו הוראות לפיהם:  המבוטחביטוחי  .8

על .8.1 הנערך  ביטוח  לכל  קודמים  האישורידי  -הנם  מטעמ  מבקש  הבאים  וכי   וו/או 
  מבקש האישור מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי    המבוטחמבטח  

 . ווהבאים מטעמ

לרעת   .8.2 האישורשינוי  מביטוחי    מבקש  מי  של  ביטול  לתוקף  המבוטחאו  ייכנס  לא   ,
המבטח    30אלא   של  הודעה  משלוח  לאחר  האישוריום  או    למבקש  השינוי  בדבר 

 הביטול. 

ו/או אי   המבוטחהפרת תנאי ביטוחי   .8.3 עמידה בתנאי הביטוחים בתום    והתנאותיהם 
ידי   על  לקבלת    מבקש האישורתגרע מזכויות    עובדיו ומנהליו, לאו/או    המבוטחלב 

 פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

כאשר  .8.4 המבטח,  אחריות  את  כלשהי  בדרך  מצמצם  ו/או  המפקיע  סעיף  וקיים  היה 
מוקדמ תנאים  לרבות  אחרת  סיבה  כל  בשל  ו/או  אחר  ביטוח  ו/או  קיים  לכיסוי  ים 

אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא 
 מה. ו/או הבאים מטע מבקש האישוריופעל כלפי 

מהדורה   .8.5 ביט  מתנאי  יפחת  לא  הכיסוי  קיים(  2013היקף  )אם  רבתי  רשלנות  חריג   .
 המבוטח בטח וחובות  יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המ

 .  1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

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

ולנשיאה בהשתתפויות   המבוטחעל   .8.7 דמי הביטוח  מוטלת האחריות לשאת בתשלום 
 העצמיות החלות על פיהן. 

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

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  

כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  

 יטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הב

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*

מועצה  שם:  
עומר    מקומית 
תאגידים  ו/או 
חברות  ו/או 
עירוניים ו/או גופי  
רשותיים   סמך 
עמותות   ו/או 
ו/או  בשליטתם 
ו/או   נבחריהם 
ו/או  מנהליהם 

 עובדיהם

 
 

 נדל"ן ☐ _________ שם: 

 שירותים ☒

אספקת  ☐

 מוצרים

הפעלת  אחר:  ☐

מזון  משאית 

 )פודטראק( 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.:   ת.ז./ח.פ.: 

 _________ 

 _________ מען:  מען: 

 

 כיסויים

סוג 

 הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות  

 או סכומי ביטוח 

מספר  

 הפוליסה 

נוסח 

ומהדורת  

 הפוליסה 

ת. 

 תחילה 

גבול האחריות/ סכום   ת. סיום

 ביטוח

כיסויים 

נוספים בתוקף  

 וביטול חריגים  

יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד' 

 מטבע סכום

 רכוש 

 

 בתוקף לא        

צולבת   ₪    2,000,000     צד ג' אחריות 

(302 ) 

וקבלני   קבלנים 

 ( 307משנה ) 

תחלוף   על  ויתור 

מבקש   לטובת 

 ( 309האישור )

לתביעות   כיסוי 

 ( 315המל"ל ) 

בגין   נוסף  מבוטח 

מחדלי   או  מעשי 

מבקש    -המבוטח  

 ( 321)  האישור

האישור   מבקש 

 ( 322מוגדר כצד ג' )
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 כיסויים

 ( 328ראשוניות ) 

מבקש   רכוש 

כצד   ייחשב  האישור 

 ( 329ג' )

תחלוף   ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים על  ויתור 

מבקש   לטובת 

 ( 309האישור )

  היה  -  נוסף   מבוטח

  כמעבידם   וייחשב

  מעובדי  מי  של

 ( 319)  המבוטח

 ( 328ראשוניות ) 

המוצר   / אחריות 

לקבל   ניתן  לחילופין 

ביטול   על  אישור 

מוצר  חבות  חריג 

מזון/   מוצרי  בגין 

המסופקים  משקה 

 על ידי המבוטח

צולבת   ₪  2,000,000     אחריות 

(302 ) 

תחלוף   על  ויתור 

מבקש   לטובת 

 ( 309האישור )

בגין   נוסף  מבוטח 

מחדלי   או  מעשי 

מבקש    -המבוטח  

 ( 321)  האישור

 ( 328ראשוניות ) 

גילוי     12  -תקופת 

 ( 332חודשים )
 

       

 

השירותים   הרשימה  פירוט  מתוך  השירות  קוד  את  לציין  יש  האישור,  למבקש  המבוטח  בין  בהסכם  המפורטים  לשירותים  )בכפוף, 

 (*: ג'המפורטת בנספח 
  מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל -041

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

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

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 
 

 חתימת האישור

 המבטח:

 

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

 ו/או לחבר מועצהתצהיר העדר קרבה לעובד מועצה 

 

היא   שכתובתי   ____________________ ת.ז   _________________ הח"מ  אני 

 __________________________ מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

 

1.   _________________________________ המציע  של  הצעתו  במסגרת  ניתן  זה  תצהירי 

" )להלן:   __________________________ מזון "(  עהמציח.פ/ע.מ  משאית   להפעלת 

( (Food Truck    בהתאמה( וכמורשה  המועצה"  -" והליךה )להלן: "עבור המועצה המקומית עומר "

 החתימה מטעמו. 

זו,   .2 ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה 

ה  תנאי  של  יסודית  הפרה  ב  הליךתהווה  יזכה  שהמציע  וככל  ההצעה,  לפסילת  אי  הליךולהביא   ,

לביטול   ויביא  המציע  עם  שייכרת  ההסכם  של  יסודית  הפרה  יהווה  זו,  בהצהרה  האמור  נכונות 

 ההסכם, מבלי שיהיה למציע כל זכות תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה. 

 מועצה ו/או עובד תאגיד עירוני  ד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד/חבר הצהרה בעניין ניגו .3

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 

 , הקובע כדלקמן: 1950  -אתשי"לצו המועצות המקומיות,  א. )א( 103סעיף  .3.1

  "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים 

חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או  

עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לעניין זה,  

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

ברשויות    12כלל   .3.2 הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של  )א( 

 המקומיות הקובע: 

המקומית;   הרשות  עם  לעסקה  או  לחוזה  צד  יהיה  לא  מועצה  "חבר 

מועצה" "חבר  זה,  או    -לעניין  שהוא  תאגיד  או  קרובו  או  מועצה  חבר 

 קרובו בעלי שליטה בו. 

 , הקובע כי: 1950 -, תשי"א לצו המועצות המקומיות 142סעיף  .3.3

ו ולא על ידי בן  "לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמ 
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גודו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה  

לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה   למענה או בשמה, פרט  עם המועצה 

קבלת   בדבר  לחוזה  ופרט  המועצה  עובדי  של  הכללי  בהסכם  או  שלו 

אי  לתושבים;  מספקת  שהמועצה  מהשירותים  עובד  ן  שירות  לראות 

  ש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאילו י

 )ב( לגבי חברי המועצה". 103כאמור בסעיף 

 (: נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלוונטי) לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי בהתאם .4

לי:      יש / אין  בין חברי מליאת המועצה ו/או עובדי המועצה ו/או בתאגיד השייך לה      .4.1

 בן/בת זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה        איןיש /   .4.2

אגיד באמצעותו הגשתי את הבקשה או שאחד מהם מנהל  אחוזים בהונו או ברווחיו של הת

 או עובד אחראי בו. 

   או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. ה/זוג, שותף בת /לי בן    איןיש /  .4.3

במועצה ו/או בתאגיד עירוני השייך למועצה      עובדים / לא עובדים  אני ו/או בן/בת זוגי   .4.4

 ו/או בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה. 

סעיף  באמוראין   .5 מהוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  )ב()103  לעיל  לצו    (3א. 

המקומיות תשי"אהמועצות  של    1950  -,  ברב  המועצה  מליאת  שר    2/3לפיהן  ובאישור  מחבריה 

ל רשאית  סעיף  הפנים,  לפי  התקשרות  )א(130התיר  המקומיות  א.  המועצות  תשי"אלצו   ,-  1950  ,

 ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 

 תאריך: _________________ חתימה: ___________________ 

 אישור

בפני   הופיע/ה   _______ ביום  כי  מאשר   ,)  ________ )מ.ר.  עו"ד   ,___________ הח"מ  אני 

_,  ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  מר/גב' ________ 

תוכן   את  בפני  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהא/תהא 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

__________ _____ _____ 
 וחותמת עו"ד  חתימה          
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 ' דנספח 

 פליליות ות תצהיר בדבר העדר הרשע

 

 
_________________  ____אני הח"מ מר/גב' ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה  _____

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

חוק עסקאות גופים שליטה" הינם כהגדרתם ב"בעל    -בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו

 , אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלו וכי אני מבין/ה אותו.  1976-ציבוריים, התשל"ו

 

מספר   .2  ,___________________________________________ בשם  זה  תצהיר  נותן/ת  הנני 

ל המבקש  הגוף   ,________________________________ המועצה  ח.פ.  עם  להפעלת  התקשר 

 "(. המציעלהלן: ")עבור המועצה המקומית עומר Food Truck) ) משאית מזון

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע, בהיותי בעל/ת זיקה/ או בעל/ת שליטה   .3

 במציע  או מורשה/ת חתימה מטעמו המציע. 

     לא הורשעו    /    הורשעול שליטה במציע     הריני מצהיר/ה כי המציע ו/או בעל זיקה ו/או בע .4

 בפסק דין חלוט באחת מהעבירות שלהלן, הקשורות בדיני עבודה ושכר מינימום:

   1959 -ט" חוק שירות התעסוקה תשי  -

   1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה תשי״א -

 1976 -חוק דמי מחלה תשל״ו -

   1950  -חוק חופשה שנתית תשי״א -

   1954 -חוק עבודת נשים תשי״ד  -

   1965  -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ״ו -

   1953 -חוק עבודת הנוער תשי״ג -

 1953  -חוק החניכות תשי״ג -

   1951 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי״א -

   1958 -חוק הגנת השכר תשי״ח -

   1963  -חוק פיצויי פיטורין תשכ״ג -

   1987 -חוק שכר מינימום תשמ״ז  -

   1988 -חוק שוויון הזדמנויות תשמ״ח -
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 )כולל חוק בריאות ממלכתי(  1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ״ה -

   2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -

-חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(, תשס"ב -

2002 . 

 
ההרחבה צווי  פי  על  לזכויות    וכן  הנוגע  אחר  חוק  כל  וכן  לענף,  הרלוונטיים  הקיבוציים  וההסכמים 

 "( חוקי העבודהעובדים )כולם ביחד ולהלן: "

 
מצהיר  .5 בזאת /הריני  בו     כי ה  שליטה  בעל  ו/או  אליו  זיקה  בעל  ו/או  /     המציע  הורשעו     לא 

לפי   חלוט  דין בפסק      הורשעו )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  חוק עובדים זרים  בגין עבירה 

 . 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 

הורשעו בנוגע למעשים שהרשעה    לאהנני מצהיר/ה כי המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או בעל שליטה בו   .6

 לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עמה קלון ו/או אלימות ו/או פשע מין. 

 

והיו .7 של כל ההרשעות הפלילככל  פירוט מלא  בעל  , להלן  ו/או  זיקה למציע  בעל  ו/או  של המציע  יות 

 שליטה במציע בגין אחת או יותר מהעבירות המנויות לעיל בתצהירי זה: 

 

ניתנה   תאריך ההרשעה  לפיו  החיקוק 
 ההרשעה 

 שם המורשעים  סעיפי האישום 

    

    

 

אחרות   .8 חברות  ו/או  במציע  שליטה  בעל  ו/או  אליו  זיקה  בעל  ו/או  המציע  כי  מצהיר  שבבעלות  הנני 

ב    העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםנהל ההסדרה והאכיפה במשרד  המציע לא נקנסו על ידי מ 

 קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה דלעיל בשלוש השנים האחרונות.  2 –
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ו .9 בעל  היוככל  ו/או  אליו  זיקה  בעל  ו/או  המציע  על  הושתו  אשר  הקנסות  כל  של  מלא  פירוט  להלן   ,

ההסדרה   מנהל  ידי  על  האחרונות  השנים  בשלוש  המציע  שבבעלות  חברה  על  ו/או  במציע  שליטה 

 :העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםוהאכיפה במשרד  

 

סכום   החיקוק לפיו ניתן הקנס  תאריך הקנס 
 הקנס 

 הנקנסים שם 

    

    

 

במשרד   והאכיפה  ההסדרה  מנהל  של  אישור  החברתיים  *מצ"ב  והשירותים  הרווחה  בדבר  העבודה, 
 ההרשעות והקנסות. 

 הריני מצהיר/ה, כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .10

 

 
                  __________________             __________________ __________________ 

 תאריך                                      חתימת המצהיר                        חתימה וחותמת המציע               
 
 
 

 אישור עו"ד 
 

  ___________________ ביום  כי  מאשר/ת   ,________________________ עו"ד  הח"מ,  אני 

מר/גב'   בפני  שמספרה  הופיע/ה  ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _______________________

______________________ /  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת  

 וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
 

 __________________                  __________________             _________________ 
 תאריך                                           חתימת עו"ד                                   חותמת עו"ד 
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 ' הנספח  

 נוסח "ערבות ביצוע ההסכם" 
 

  בנק :  

 סניף  :  

 כתובת הסניף  :  

 תאריך : 

 לכבוד

 המועצה המקומית עומר 

 ____________  ערבות בנקאית מס' הנדון: 

 

סכום כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  של  ,אנו  כולל  לסכום  שקלים    10,000  עד  אלפים  עשרת  )ובמילים:    ₪
הערבות"  )להלן:חדשים(    מאת  סכום  שתדרשו  )להלן:"(,  להזמנה בקשר    "(הנערב"  __________________ 

 לקבלת הצעות מחיר להפעלת משאית מזון.  

כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  מדד המחירים לצרכן  סכום הערבות יהיה צמוד ל
   , בתנאי ההצמדה שלהלן:"(המדד)להלן: " ומחקר כלכלי

בגין    "המדד היסודי" יהא המדד  זו  ערבות  דצמבר  לעניין  ביום  אשר    2021חודש  )או סמוך    15.01.2022פורסם 
 . (כךל

 שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.  זו, יהא המדד לעניין ערבות "החדש המדד"

 לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:  "הפרשי ההצמדה"

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין    ,ומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדהאם יתברר כי המדד החדש עלה לע
 המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא 
 כל הפרשי הצמדה. 

תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה  ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי  
 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. או לנמק עליכם לבסס או להוכיח

מ יאוחר  לא  בכתב,  הראשונה  דרישתכם  את    ימים  15-לפי  לכם  נשלם  אנו  ידינו  על  דרישתכם  קבלת  מתאריך 
 נקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד. הסכום ה

 __________.  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. 

 בכבוד רב, 

 ___ ___________________ בנק 

 ______________________ ___ 

   

 טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.

 


