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 595/22 מס'פומבי  מכרז

לאספקת תווי מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה  
  עבור קשישים/ניצולי שואה

גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת  העירייה)להלן: "  רמת השרוןיריית  ע .1 "( מזמינה בזאת 

הצעות   להציע  זו,  עבור  מכרז  רכישה  ותווי  יכולת  מעוטות  משפחות  עבור  מזון  תווי  לאספקת 
   הכל כמפורט במסמכי המכרז., קשישים/ניצולי שואה

ב' לימור נסט  בתיאום מראש עם הג  ₪    100תמורת סך של    לקבל בעירייהניתן לרכוש  את מסמכי המכרז   .2
 ה'. -בימים א' 15:00 –  08:00( בין השעות 054-4336220)יש לתאם הגעה בנייד: 

 .  ואין צורך להגיש ערבות בנקאית להבטחת ההצעהבמכרז זה לא יתקיים מפגש מציעים  .3

את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז, צרופותיו וכל מסמך תשובה ו/או הבהרה שישלח למשתתפים, יש   .4
חתום בחותמת וחתימה על כל  מקור -  בשני עותקים מלאיםעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי, להגיש במ

נוסףדף של מורשה חתימה של המציע,   עותק המקור לאחר חתימת מורשה החתימה,    -  ועותק  צילום 
 .  09:00בשעה   13/12/22ולהפקידה בתיבת המכרזים בבניין העירייה לא יאוחר מיום 

על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה למגישי הצעה.  .5
 מועד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות.  המציעים רשאים להיות נוכחים בישיבת ועדת המכרזים ב

 העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .6

 

 עיריית רמת השרון 

 

 
 
 
 
 

  



 43מתוך  4עמוד 
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 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 
 595/22מכרז פומבי מס'  

ת תווי מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור  לאספק
 קשישים/ניצולי שואה 

 

 כללי  .1

( מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, "העירייה")להלן:  רמת השרוןעיריית  .1.1
לאספקת תווי מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי  להציע הצעות  

 בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה.  הכל שואה

 המכרז מחולק לשני פרקים כדלקמן:  .1.2

 עבור משפחות מעוטות יכולת. וצריכה אספקת תווי מזון  –פרק א'  .1.2.1

 אספקת תווי רכישה/תווי שי עבור קשישים /ניצולי שואה.  –פרק ב'  .1.2.2

לעמידתו בתנאי כל משתתף יוכל להגיש הצעה לאחד הפרקים או לשניהם לפי שיקול דעתו ובכפוף   .1.3
 הסף.

)שני   כל פרק ייבחן כאילו היה מכרז בפני עצמו. אין מניעה שבכל אחד מהפרקים ייבחר זוכה אחר .1.4
ואין מניעה שבשני הפרקים ייבחר אותו הזוכה והכל בכפוף לכללי הניקוד המפורטים במכרז    זוכים(

 זה.

 רן הכרונולוגי: לנוחות המציעים, להלן ריכוז התאריכים והפעילויות במכרז עפ"י סד .1.5

 מועדים ומידע  האירוע 

 . ₪  100 עלות רכישה: רכישת מסמכי מכרז. 

בתיאום מראש עם הגב' לימור נסט )יש לתאם הגעה בנייד: 
 ה'-בימים א' 15:00 – 08:00( בין השעות 054-4336220

הבהרות   הגשת  ואופן  מועד 
ושאלות בקשר עם מסמכי ותנאי  

 המכרז. 

 . 12:00עד השעה   1/12/22לא יאוחר מיום 

 במועד, בפורמט ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז.באופן, 

דוא"ל  טלפון לבירורים טכניים ו
 להגשת שאלות הבהרה. 

   david@drylaw.co.ilדוא"ל:  2706405-072טלפון: 

ההצעה תוגש במעטפת מכרז סגורה וחתומה ובמסירה ידנית  מועד ומקום הגשת הצעה 
ליום   בלבד   המכרזים   09:00בשעה    13/12/22עד  לתיבת 

    .2קומה  41המצויה בבניין העירייה, ביאליק 

 .ההצעות לתיבת תוכנס לא 09:00 שעה לאחר שתגיע הצעה

http://?
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 מועדים ומידע  האירוע 

הודעה תימסר למציעים בהתאם לתקופה ולמועדים, עפ"י  פתיחת תיבת מכרזים 
 .חוק

 

לאחר   .1.6 )גם  במכרז  למשתתפים  בכתב  בהודעה  לעיל  התאריכים  את  לשנות  עת  בכל  תוכל  העירייה 
 המועד האחרון להגשת הצעות וכל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים(. 

 

 עיקרי ההתקשרות  .2

להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים הפרטים המובאים בסעיף זה  
אחרת   הייתה התייחסות  המכרז.  ממסמכי  באיזה  ומפורשת  מפורטת  אחרת  התייחסות  אין  בהם  אשר 

 כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

 : הגדרות .2.1

תווים בתצורת כרטיסים מגנטיים או תלושים המאפשרים רכישה של מוצרי   –"  וצריכה תווי מזון"
 .ובערך הנקוב בהם במלואו מזון וצריכה בלבד ברשת מזון מטעם הזוכה בפרק א' במכרז

רכישה" רכישה    -"  תווי  המאפשרים  מגנטיים  כרטיסים  בתצורת  בהתאם  תווים  עסקים  במגוון 
    מלואו.בב בהם להצעה של הזוכה בפרק ב' במכרז בערך הנקו

 "תווי רכישה".-" ווצריכה "תווי מזון –" התווים"

כמפורט לעיל, מכרז זה מחולק לשני פרקים כאשר כל פרק ייבחן כמכרז בפני עצמו, להלן נתונים   .2.2
 ומידע ביחס לכל פרק:

אוכלוסיית   שם הפרק פרק 
 היעד 

  משפחות   כמות
לעריכת   נכון 

 המכרז 

התו   ערך 
 בש"ח 

 מועדי חלוקה 

תווי  א' רכישת 
 וצריכה  מזון

משפחות  
 מעוטות יכולת 

בשנה:   ₪  150  240 פעמיים 
לקראת ראש השנה 

 ופסח

תווי  ב' רכישת 
 רכישה/תווי שי

ניצולי   קשישים 
 שואה

 פעם בשנה: פסח.  ₪   500 350

  

בסעיף   .2.3 ועשוי להשתנות במהלך תקופת    2.2המידע המפורט  נכון למועד פרסום המכרז  הינו  לעיל 
ההתקשרות הן ביחס למועדי החלוקה, הכמות לחלוקה, ערך התו לחלוקה וכיו'. לא תהא לזוכה  

 באיזה מהפרקים כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין זה. 

מובהר כי העירייה תוכל להזמין תווים מכל הסוגים ללא מגבלה לרבות במועדים אחרים שאינם  
ו/או   חירום  במצבי  כולל  ופסח  העירייה ראש השנה  כל אירוע אחר במסגרתו תבקש  ו/או  סגרים 

 לרכוש תווים כאמור במהלך תקופת ההתקשרות.
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ובכפוף  .2.4 כלל אלא בהתאם לצרכיה  תווים  העירייה אינה מתחיבת לרכישת מינימום של תווים או 
 לתקציביה.

בתצורה .2.5 יסופקו  כולם(  )או  מהתווים  חלק  כי  תדרוש  העירייה  כי  אפשרות   תאלקטרוני  קיימת 
עם ברכה וקישור למימוש או הודעה אלקטרונית אחרת   SMSלמכשיר הסלולר באמצעות בשליחה 

 התו.

את כמות התווים וסכום התווים  ימים לפני כל חג    21עד    במכרז  לזוכה בכל פרק  העירייה תעביר .2.6
 (.  "הרשימה")להלן:   לה ותצורתם )כרטיסים מגנטיים, אלקטרוניים, תווים מודפסים( הדרושים

לאגף לשירותים חברתיים יסופקו למשרדי העירייה    תלושים/ווים בתצורת כרטיסים מגנטייםתה .2.7
 .  וקהילתיים 

פי הפרטים אשר    )ככל שיידרש(  תווים אלקטרוניים על  ישירות לזכאים למכשיר הסלולר  יישלחו 
תעביר העירייה לספק. קיימת אפשרות שבמסגרת שליחת התווים האלקטרוניים תבקש העירייה כי  

ברכה מאת העירייה   יש בידיו את האמצעים   –יצורף מלל או  כי  ולדאוג  במכרז לוודא  על הזוכה 
 הטכנולוגיים לעשות כן.  

העיר הזוכה    – ייה משלוח של תווים אלקטרוניים  ככל שביקשה  ימי עסקים מהמועד   3עד  יעביר 
דו"ח מצב )סטטוס(   נאגף לשירותים חברתיים וקהילתייםלמנהלת שנקבע על ידי העירייה למשלוח 

 לגבי קבלה/שגיאות שליחה/מימוש של התווים האלקטרוניים כאמור.   

ימי עסקים לפחות לפני ערב החג של כל אחד מהחגים   21 - ולא יאוחר מ עד לעירייההתווים יסופקו  .2.8

בעירייה חתומים על ידי גזבר העירייה. מובהר   מהעירייה  כאמור, בהתאם להזמנות אשר יתקבלו  
 כי העירייה רשאית לשנות את מועדי האספקה של התווים כאמור בהודעה מראש.

בהוראות סעיף   .2.9 יעמדו  הגנת הצרכן, תשמ"א    14התווים  חוק    1981  –)ח( לחוק  הוראה או  כל  וכן 
 שיבואו אם יבואו במקום או ביחד עימו.  

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל )ללא קשר לתצורת הכרטיס( יחולו לגביהם התנאים הבאים:  .2.10

ממועד  .2.10.1 שנים  מחמש  תפחת  לא  תוקפם  שתקופת  או  בתוקף  מוגבלים  יהיו  לא  התווים 
 ה(.ההנפקה )מועד ההנפקה לא יהא מוקדם למועד ההזמנ

או   .2.10.2 התווים  גבי  על  המפורסמים  העוסקים  כל  לגבי  אחיד  יהיה  בתווים  הנקוב  הסכום 
 בצירוף אליהם.

לא יכללו בתווים סייגים לעניין שווי התו בעסקים שונים לרבות לא בתצורת הפחתת שווי   .2.10.3
תווי השי/תווי הקנייה יכובדו   –( או הגבלת כפל מבצעים או הגבלת הנחות 90%)לדוגמא  

 א גם במבצעים וכיוב'. בערכם המל

בכל הנוגע להפעלת התווים   למקבלי התוויםהזוכה במכרז יפעיל מוקד לבירורים/תלונות/סיוע טכני   .2.11
  .בכל ימות השבוע בשעות העבודה המקובלות , לכל אורך תקופת ההתקשרותבכל תצורה שהונפקו

-התווים, מספרם ומספרי ההזוכה יעביר לעירייה את רשימת    -ככל שהוזמנו כרטיסים מגנטיים   .2.12
CVV   .שלהם בקובץ אקסל מסודר 

, העירייה תהיה זכאית לכרטיסים )מגנטיים או התקשרות זו יכול ותיעשה לתקופה ארוכהוהואיל   .2.13
אלקטרוניים( המתקדמים ביותר שיש ו/או שיהיה לזוכה במכרז להציע במועד הזמנת התווים לרבות 

 אפשרויות שונות בתווים כאמור.כל שדרוג טכנולוגי או אחר או 
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ל .2.14 תהא  במכרז  הזוכה  עם  ההתקשרות  ההסכם.    12-תקופת  על  העירייה  חתימת  ממועד  חודשים 
חודשים כל אחת בהתאם לשיקול    12תקופות נוספות של    5-העירייה רשאית לחדש את ההסכם ל

ודבר הארכה   ובכתב  מראש  כך  על  הודעה  לזוכה  ובלבד שמסרה  הבלעדי  הכתב  דעתה  על  הועלה 
 . .בחתימת הצדדים

העירייה הודיעה על רצונה בהארכת ההסכם כאמור לעיל, יהיה  שלמען הסר ספק, מובהר כי במידה 
יחולו כל תנאי ההסכם כפוף    ת ההארכהבתקופ   מחויב במתן השירותים בתקופת ההארכה.  זוכהה

 י הצדדים להסכם.יד-אשר יועלו על הכתב  ויחתמו על לשינויים המתחייבים על פי הענין
 

ימים מבלי   45מבלי לפגוע באמור בסעיף זה, העירייה תוכל לבטל את ההסכם בהודעה מראש של   .2.15
   צורך לנמק את החלטתה ולספק לא תהא כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

וקיום כלל התחייבויות הזוכה במכרז מכוחו תשלם העירייה לזוכה מורת אספקת התווים לעירייה  ת .2.16
 להצעתו במכרז ובתנאים הקבועים בחוזה ההתקשרות.  תמורה בהתאם

לקבל את מובהר כי העירייה אינה מעניקה בלעדיות לזוכה וכי שמורות לה כלל הזכויות על פי דין   .2.17
 באמצעות אחרים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. השירותים

אחריות, .2.18 לרבות  התקשרות,  תנאי  שירות,    יתר  הפרטיותתנאי  הגנת  בהסכם  חוק  מפורטים   וכיו' 
 על נספחיו.  המצ"ב

 תנאי סף  .3

רשאי להשתתף במכרז זה עוסק מורשה או תאגיד שיוסד בישראל אשר עומד בכל התנאים המצטברים 
 שלהלן: 

 :תלושי מזון –תנאי סף למגישי ההצעות בפרק א'  .3.1

רשת מזון קמעונית    המציע .3.1.1 ברחבי הארץ  15לפחות    לו אשר  הינו  סניף אחד    מתוכם  סניפים 
 .ברמת השרון מצוי לפחות

סניף המצוי תחת מותג העל לרבות סניפים המצויים תחת מותג משנה   בתנאי סף זה:"סניף" 
ובלבד שהתווים רלוונטיים וניתן לממשם גם במותגי המשנה כאמור, לדוגמא: ניתן להצהיר על  

או "רמי לוי" ו"רמי לוי בשכונה" או "שופרסל" ו"שופרסל סניפים תחת "מגה" ו"מגה בעיר"  
 אקספרס" וכיו'. 

 (.1להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המשתתף על הרשת וסניפיה במסגרת מסמך א')

במהלך   .3.1.2 )סיפק  קנייה  תווי  ,2022  –   2019במהלך    רצופות  שנים(  2שנתיים  תווי  /רכישה/תווי 
או ככרטיס מגנטי  בתצורת תלושים מודפסים או  ,  "(תווים: "בסעיף זה   )להלן  גיפט כארד/שי

אחר,   אלקטרוני  אופן  או  לקוחות  3)  לשלושהאפליקציה  לרשות    במקביל  לפחותשונים  (  או 
 מקומית אחת לפחות. 

 :תווי רכישה –תנאי סף למגישי ההצעות בפרק ב'   .3.2

3.2.1. ( שנתיים  במהלך  במהלך    2סיפק  רצופות  קנייה/תווי  2022  –   2019שנים(  רכישה/תווי  תווי   ,
"(, בתצורת תלושים מודפסים או ככרטיס מגנטי או תוויםבסעיף זה: "   שי/גיפט כארד )להלן

  500( לקוחות שונים לפחות במקביל בהיקף של 3אפליקציה או אופן אלקטרוני אחר, לשלושה )
 לפחות בכל שנה.  תווים לכל לקוח
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  20במכרז כוללים בתוכם אפשרויות רכישה אצל לפחות  התווים המוצעים על ידי המשתתף   .3.2.2
 :במצטבר עסקים שונים ומתוכם יהיו עוסקים בעלי המאפיינים הבאים

סניף   מתוכם  סניפים ברחבי הארץ  15אשר לה לפחות  ,  אחת לפחות  קמעונאיתרשת מזון   .א
לפחות השרון    מצוי  אחד  קו ברמת  )עד  אביב  תל  ו/או   השרון  הוד  ו/או   הרצליה  ו/או 

   .הירקון(

סניף המצוי תחת מותג העל לרבות סניפים המצויים תחת מותג   בתנאי סף זה:"סניף"  
ם גם במותגי המשנה כאמור, לדוגמא: ניתן  משנה ובלבד שהתווים רלוונטיים וניתן לממש

"מגה"   תחת  סניפים  על  או  להצהיר  בשכונה"  לוי  ו"רמי  לוי"  "רמי  או  בעיר"  ו"מגה 
 .  וכיו' "שופרסל" ו"שופרסל אקספרס"

בתחומים   .ב עסק  ובתי  שיווק  לפחותרשתות  בית,   :  הבאים  כלי  החשמל,  אופנה,  תחום 
 .  טקסטיל, וספרים

יפרט המשתתף אודות הכרטיס המוצע על ידו במסגרת מסמך להוכחת עמידתו בתנאי סף זה 
 (. 1א')

 

 :תנאי סף נוספים למגישי הצעות בשני הפרקים .3.3

 להלן.  6כמפורט בסעיף ₪  001רכש את מסמכי המכרז בסך של  .3.3.1

 על המשתתף לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז כאמור. 

. אין באמור (4מסמך א')הגיש תצהיר חתום ומאומת כדין ביחס להיעדר קירבה בנוסח   .3.3.2
 כדי לגרוע מזכויות מהעירייה כדי לאשר חריגים בהתאם להוראות הדין.

 . (4מסמך א')יש לצרף תצהיר חתום ומאומת בנוסח 

אפס    העירייה להשלים את המספרלא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית  
ו/או0) או    (  המציע  של  הצעתו  את  לפסול  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה  שיקול  ולפי  בלבד  זה  מטעם 

לחלופין, בכפוף להוראות הדין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו  
 ו/או המסמכים שצורפו לה. 

 

 הצעת המשתתף  .4

בלבד,   .4.1 אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  "ההצעה  ולהלן:  לעיל  יכונה  או  המשתתף)המגיש   "
 "( כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.המציע"

הצעת המשתתף תוגש, על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה ואשר ימולא   .4.2
ופס ההצעה הכספית המצורף  בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו. מובהר כי יש להגיש את ט

 ( בהתאם להנחיות שם. ' להסכם )מסמך ג'אכנספח 

התגלתה סתירה בהצעת המחיר בין עותקי ההצעה השונים, תחייב את המשתתף ההצעה הטובה   .4.3
 ביותר עבור העירייה  )המחיר הנמוך ביותר או שיעור ההנחה הגבוה ביותר לפי העניין(. 



 43מתוך  9עמוד 

 חתימה וחותמת: ___________________. 

 . מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואהלאספקת תווי  595/22 מכרז מס' 

כרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף  כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המ .4.4
ובכל   דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה  בכל  לוואי או  ובין באמצעות מכתב  המסמכים 

 מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י העירייה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות. 

מסמכי   .4.5 כל  על  לחתום  המשתתף  החתימה של  מורשי  הסכם  על  המשתתף,  הצעת  לרבות  המכרז, 
 ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.

 

 מסמכי ההצעה  .5

כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן בשני עותקים "קשיחים" )מקור 
 :+ העתק(

שנערכו/נשלחו ע"י העירייה(, כשהם חתומים כל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות למציעים )ככל   .5.1
 . וכן בסוף ההסכם במקום המיועד לכך  ידו )כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליו(-על

 לעיל.  3כל המסמכים המפורטים בסעיף  .5.2

 : 1976כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .5.3

דהיינו אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות    –אישור ניהול ספרים    .5.3.1
תקף על שם    1976-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו  

 המשתתף.

  1976-תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .5.3.2
 .(2מסמך א')י החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח חתום על ידי מורש

ציבוריים,   .5.3.3 גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  מוגבלות"  עם  לאנשים  הולם  "ייצוג  תצהיר 
מסמך  חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח  1976-התשל"ו

 . (3א')

 העתק תעודת עוסק מורשה.   .5.4

 במקור, תקף, על שם המשתתף.אישור על ניכוי מס הכנסה  .5.5

 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו: .5.6

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6.1

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של   .5.6.2
 המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(. 

 (. 5תצהיר אי תיאום הצעת במכרז בנוסח מסמך א') .5.7

 (. 6ת קודמות בנוסח מסמך א')תצהיר היעדר הרשעו .5.8

 מסמך ב'. שולי אישור עו"ד או רו"ח ב .5.9

 ' להסכם )מסמך ג'(.אבנספח   –הצעת המחיר  .5.10
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לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי  
יוסיף ו/או  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי  

ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית  
 העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

רשאית   המכרזים  ועדת  תהיה  ההצעות  הערכת  ולצורך  בעת  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו    לדרוש מהמציע לפרט ו/או

בהערכת  שיעסקו  מטעמה  מי  ו/או  המכרזים  ועדת  עם  פעולה  לשתף  מתחייב  והמציע  כאמור 
 ידם, כאמור. -ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על

 רכישת חוברת המכרז והוצאות  .6

מזכירת ועדת המכרזים, הגב' לימור  במשרדי  ₪    100ניתן לרכוש תמורת סך של  את מסמכי המכרז   .6.1
. את מסמכי המכרז להגשה יש לקבל ידנית בעירייה  , רמה"ש41נסט, בבניין העירייה שברח' ביאליק 

 כמפורט ברישא של מכרז זה. 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על  .6.2
 המציע. 

כי המכרז לא ייחשב כמציע במכרז )גם אם הגיש הצעה ללא רכישה( ולא  גוף אשר לא רכש את מסמ .6.3
 .יהא זכאי לזכויות העומדות למציע במכרז

 

 אופן ומועד הגשת ההצעה  .7

פומבי  במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז   בבניין העירייה,מעטפת המכרז תופקד בתיבת המכרזים  .7.1
 לעיל.   1.5עד למועד הקבוע לעניין זה בסעיף  "595/22מס' 

 . ההצעות לתיבת תוכנס לאהמועד כאמור  לאחר שתגיע הצעה

של   .7.2 לתקופה  בתוקף  תהא  הצעה  במכרז.    90כל  הצעות  להגשת  האחרון  מהמועד  ימים  )תשעים( 
נוספים והמציע    90העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך   ימים  )תשעים( 

 מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 

מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות תימסר   .7.3
 . למשתתפי המכרז בנפרד

המעטפות   פתיחת  בהליך  פיסית  השתתפות  תתאפשר  לא  כי  הקורונה  נגיף  בשל  אפשרות  קיימת 

 . TEAMאו  ZOOMבמכרז ובמקרה כאמור ישודר הליך הפתיחה באמצעים אלקטרוניים כגון: 

 העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.  .7.4

אי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת  המשתתף הסכמתו לכל תנע בהגשת הצעתו מבי .7.5
 לכל תנאי הסכם ההתקשרות.
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 הבהרות ושינויים  .8

הקבוע    דוא"לליהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לעירייה    לעיל    1.5למועד הקבוע בסעיף  עד   .8.1
והיא  שאלות הבהרה בכתב. ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז   שם, 

 תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 בלבד. להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:  WORDהשאלות ישלחו בפורמט  .8.2

הנספח   מס"ד או  המסמך 
מתייחסת  אליו 

 ההבהרה 

וסעיף   פרק 
 רלבנטיים

 נוסח השאלה

    

   

 דואר אלקטרוני ומספר טלפון. כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת 

בדוא"ל,   .8.3 העירייה,  לנציג  נשלחו  אם  אלא  הבהרה,  לשאלות  תענה  לא  העירייה  כי  באופן,  יודגש, 
כל   על  לענות  מתחייבת  אינה  העירייה  כי  יודגש,  כן  לעיל.  המוכתבים  ובמבנה,  בפורמט  במועד, 

 השאלות שיוגשו. 

חוב  .8.4 רוכשי  לכל  הודעה  תופץ  במכרז  שינויים  שיהיו  נפרד  ככל  בלתי  חלק  תהווה  והיא  המכרז  רת 
 ממסמכי המכרז. 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .8.5
 תחייבנה את העירייה.  –

ותיקונים   .8.6 שינויים  להכניס  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד  עת,  בכל  רשאית,  העירייה 
זמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק  במסמכי המכרז, ביו

-בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל לפי הפרטים שנמסרו על
 ידו להצעתו.  -ידי רוכשי מסמכי המכרז. השינויים והתיקונים יחתמו ע"י המציע ויצורפו על

 

 שמירת זכויות  .9

והגשת   .9.1 הכנת  לצורך  אלא  המכרז  במסמכי  שימוש  כל  לעשות  יהיו רשאים  לא  במכרז  המשתתפים 
 הצעה במכרז זה.  

העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם  .9.2
 לתנאי ההסכם.  

 

 בחינת ההצעות  .10

באופן הבא: ראשית   תפים במכרזועדת מכרזים או מי מטעמה תבחן ותעריך את ההצעות של המשת .10.1
הצעות  לאחר מכן ייבחנו    עמידתו של המציע בתנאי הסף  תבוצע בדיקה של שלמות הצעת המציע

 . להלן 10.2המשתתפים בהתאם לאמות המידה הקבועות בסעיף 
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 :אמות מידה לבחינת ההצעות .10.2

אמת מידה רלוונטית אמות המידה ייבחנו בכל פרק בנפרד בהתאם להצעות אשר הוגשו בכל פרק. כל  
 לכל אחד מהפרקים במכרז אלא אם נכתב אחרת במפורש.

 

 : תווי מזון וצריכה  –אמות מידה לבחינת ההצעות בפרק א'  

ניקוד   אמת המידה  מס"ד
 מירבי 

 אופן בחינה 

 40עד   הצעת המחיר   .א
 נקודות

כדלקמן:   תנוקד  המשתתפים  של  הכספית  ההצעה 
הגבוה ביותר ביחס  המשתתף שיציע את שיעור ההנחה  

הת המשתתפים    ו לערך  ויתר  הנקודות  מירב  את  יקבל 
 יקבלו ניקוד יחסי אליו בהתאם לנוסחא הבאה:

X  -     על שיעור ההנחה המוצע  הסך שמתקבל מהשתת 
100   .₪ 

Y  -     הסך שמתקבל מהשתת שיעור ההנחה הגבוה ביותר
 ₪.   100על 

𝒀 

𝑿
× 40 =  ציון

לכל   נקודות  15 כמות סניפים   .ב מעבר  המזון(  רשת  )של  נוסף  הסניפים    15-סניף 
ב המשתתף  את  יזכה  הסף  עד    3-שבתנאי    15נקודות 

 אפשרויות. 

עלות סל מזון    .ג
 בסיסי

שלפני   נקודות 35 לשבוע  עדכני  קופה  סרט  לצרף  משתתף  כל  על 

היותר לכל  במכרז  ההצעות  המצוי   –  הגשת  בסניף 
 . ברמת השרון 

המוצרים הקבועים במסמך  על סרט הקופה לכלול את  
 ( למכרז זה. 7א')

ייבחן הסכום הכולל של סרט הקופה כאשר המציע עם  
נקודות ויתר   35-הסכום הכולל הנמוך ביותר יהא זכאי ל

לנוסחא   בהתאם  אליו  יחסי  ניקוד  יקבלו  המציעים 
 הבאה: 

A – .הסכום הנמוך ביותר שהתקבל 

B – .הסכום הנבחן 

C –  .ציון 
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ניקוד   אמת המידה  מס"ד
 מירבי 

 אופן בחינה 

𝐴

𝐵
× 35 =  ציון 

 :הערות

בחשבון   .1 ילקחו  לא  הכולל  הסכום  בחינת  לצורך 
זמניות   או  קבועות  שונות"  "הנחות  או  "מבצעים" 
של   הסכומים  ילקחו  מועדון.  חברי  של  לרבות 
הפריטים במקור )לפני הנחות/מבצעים(. אין באמור 

זכאות בעלי התווים לממש את התווים  כדי לגרוע מ
לקהל  במלוא ערכם ולהיות זכאים לכל הנחה/מבצע  

 הרחב.

מובהר כי ככל שיתברר כי חסר בסרט הקופה פריט   .2
יושלם   המחיר  מסוים  פריט  של  מחיר  או  מסוים 
ביותר של אחד המשתתפים   הגבוה  בהתאם למחיר 
האחרים וככל שפריט זה לא קיים אצל אחרים הוא  
יושלם מאתר האינטרנט של המשתתף או של רשתות  

 מזון אחרות לפי שק"ד העירייה. 

ראשי    .ד סניף 
 רון ברמת הש

ראשי נקודות  10 סניף  לו  אשר  העל(  מציע  מותג  רמת  עיר  ב  )של 
 נקודות.  10השרון יהא זכאי לסך של 

בשכונה" לוי  "רמי  כגון:  משנה  סניפי  כי   ; מובהר 
בעיר"  "מגה   ; אקספרס"  "שופרסל   ; שלי"  "שופרסל 

 וכיו' אינם מהווים "סניף ראשי של מותג העל. 

 xxxxx  100 סה"כ 
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 : תווי רכישה – אמות מידה לבחינת ההצעות בפרק  ב' 

 אופן בחינה  ניקוד מירבי  אמת המידה  מס"ד

כדלקמן:   נקודות 40עד  הצעת המחיר   .א תנוקד  המשתתפים  של  הכספית  ההצעה 
ביותר   הגבוה  ההנחה  שיעור  את  שיציע  המשתתף 
ויתר   הנקודות  מירב  את  יקבל  התו  לערך  ביחס 
המשתתפים יקבלו ניקוד יחסי אליו בהתאם לנוסחא  

 הבאה: 

X  -     הסך שמתקבל מהשתת שיעור ההנחה המוצע על
100   .₪ 

Y  -   הג ההנחה  שיעור  מהשתת  שמתקבל  בוה  הסך 
 ₪.   100ביותר על 

)לא ניתן    10%-ל  2%שיעור ההנחה המוצע יהא בין  
מ הנמוך  שיעור  להציע    2%-להציע  ניתן  ולא  הנחה 

 הנחה(  10%-שיעור הגבוה מ

𝒀 

𝑿
× 40 =  ציון

הסניפים    15-כל סניף נוסף )של רשת המזון( מעבר ל נקודות  15 כמות סניפים   .ב
  15נקודות עד    3-שבתנאי הסף יזכה את המשתתף ב

 אפשרויות. 

כמות   .ג
של   הסניפים 
המזון   רשת 
רמת  באזור 
)כולל   השרון 

 סניפי משנה( 

כל מציע יקבל ניקוד בהתאם לכמות סניפי המזון של   נקודות  25
רשת המזון אשר הוצגה על ידו לצורך עמידה בתנאי  

שבסעיף   וכן   3.2.1הסף  השרון  ברמת  המצויות 
א תל  השרון,  הוד  הרצליה,  קו  בערים:  )עד  ביב 

 הירקון(. 

המשתתף בעל מספר סניפי רשת המזון הגדול ביותר 
נקודות ויתר המציעים יקבלו ניקוד    25  -יהא זכאי ל  

 יחסי אליו בהתאם לנוסחא הבאה: 

X – .מספר הסניפים הגבוה ביותר באזור שהוגדר 

Y –  .מספר הסניפים הנבחן 

𝒀 

𝑿
× 25 =  ציון

לרבות    –"סניף"   העל  מותג  תחת  המצוי  סניף  הינו 
סניפים המצויים תחת מותגי משנה ובלבד שהתווים  
רלוונטיים וניתן לממשם גם במותגי המשנה כאמור,  
לדוגמא: ניתן להצהיר על סניפים תחת "מגה" ו"מגה  
בעיר" או "רמי לוי" ו"רמי לוי בשכונה" או "שופרסל"  

 ו"שופרסל אקספרס" וכיוב'. 
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 אופן בחינה  ניקוד מירבי  אמת המידה  מס"ד

 

פים  הגוכמות    .ד
המוסדים 

סיפק   להם 
המשתתף 

 תווים 

תווי   נקודות  20 המציע  סיפק  להם  המוסדיים  הגופים  מספר 
 . 2022 – 2020רכישה בשנים 

כל ישות משפטית שאינה אדם פרטי    –"גוף מוסדי"  
עמותות,   פרטיים,  תאגידים  מקומית,  רשות  כגון: 
ועדי  חינוך,  מוסדות  סמך,  גופי  ממשלה,  משרדי 

 עובדים וכיו'.  

 נקודות.  2גופים:   10 – 3

 נקודות.  5גופים:  50 – 11

 נקודות.  10גופים:  100 – 51

 נקודות.   20ומעלה:  101

פעם אחת ללא קשר למספר  מובהר כי כל גוף ייספר  
התקופה  במהלך  התווים  לו  סופקו  בו  הפעמים 

 כאמור.

 (. 1יש לפרט על כמות הגופים במסמך א')

 xxxxx  100 סה"כ 

 

בכל אחד מהפרקים   , וכן לזכויות העירייה על פי דין, תמליץ ועדת המכרזיםולהלןבכפוף לאמור לעיל   .10.3
 .המצרפי הגבוה ביותרשיקבל את הניקוד על המציע  בנפרד 

 לכללתוכל ועדת המכרזים לבחור את הזוכה בהתאם    זהה  ניקוד  יקבלוששתי הצעות או יותר    ככל
   .כאמור ההצעות בין הגרלה לערוך או טוב קודם לניסיון ביחס הכוחות מקבילית

האמור לעיל, מובהר כי ככל שבידי העירייה תהא המלצה שלילית על המשתתף ממזמין מבלי לגרוע מ .10.4
שלעירייה יש ניסיון קודם רע עם המשתתף, תוכל העירייה לזמנו לשימוע בפני    ככלשירותים אחר או  

 ועדת המכרזים ולהמליץ על פסילת הצעתו. 

כללי ההעדפות הקבועים בדין    במקרה בו ההצעות הטובות ביותר יהיו זהות, תפעל העירייה על פי .10.5
לרבות העדפת עסק בשליטת אישה )רק במידה והוגשו הצהרות במסגרת המכרז כנדרש בדין(. ככל 
שאין מקום להפעלת כללי העדפות, תהא רשאית ועדת המכרזים לבקש מהמציעים שהצעותיהם היו  

כה במכרז )או לשלב הכשרות הטובות ביותר להגיש הצעה משופרת או לקיים הגרלה בכל הנוגע לזו
 .כללי ההגרלה יועברו למשתתפים הרלוונטיים טרם ביצוע ההגרלה –בין שתי האפשרויות כאמור( 

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות   .10.6
בכתב   ובין  בגוף המסמכים  ידי שינוי או תוספת  על  בין  דרך אחרת,  ביחס אליהם,  בכל  לוואי או 

פעולה   או  תוצאה  לכל  ו/או  המכרזים  ועדת  ע"י  להשלמתה  ו/או  ההצעה  לפסילת  לגרום  עלולים 
 אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים. 
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אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה   .10.7
 פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים. או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או 

למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה, כן רשאית  .10.8
 ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה.

פסלה  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או ל .10.9
אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או 
שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי  
הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם 

 המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים. 

ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,   .10.10
לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת 

לרבות מאזנים, דו"חות,  ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור,  
 מע"מ ודו"חות ניכויים וכיו'. 

ניסיונו,   .10.11 אמינותו,  את  ההצעות  בבחירת  שיקוליה  בחשבון  להביא  רשאית  תהא  המכרזים  ועדת 
כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של העירייה וגופים אחרים עם המציע בעבר, וכן 

לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים  לפסול הצעה על סמך ניסיון קודם כאמור.  
 כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש. 

 

 הודעה על זכייה וההתקשרות  .11

 עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה.   .11.1

את כל המסמכים הזוכה , ימציא במכרז כאמורעד המועד שיהיה נקוב בהודעת העירייה על הזכייה  .11.2
 והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז 

זוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא הלא מילא   .11.3
תהא  מהצעתו,  בו  חזר  ו/או  זכייתו  נוכח  להמציא  עליו  אשר  מהמסמכים,  יותר  או  אחד  המציא 

לבטל את זכייתו של אותו זוכה במכרז, אשר הוגשה על ידו במצורף להצעתו וזאת   רשאית העירייה
כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה  
זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם אחר/ים 

- א לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה עלבכל התנאים שתמצ
 פי כל דין.-פי המכרז ו/או על

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור   .11.4
ת לסך של  והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאי

₪ )אלף ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב    1,000
 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 11.2בסעיף 

 . העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם .11.5

 ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי העירייה.  .11.6

ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את   .11.7
בכל מקרה של   זה.  זה את  על נספחיו, כמסמך אחד המשלים  לו,  זה ואת ההסכם המצורף  מכרז 
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 חתימה וחותמת: ___________________. 

 . מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואהלאספקת תווי  595/22 מכרז מס' 

סכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים כאשר בכל מקרה סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח הה
של דו משמעות תתקבל המשמעות אשר מגדילה את זכויות העירייה. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב 
את   המחייב  כנוסח  זה  נוסח  ויראו  ההסכם  נוסח  יגבר  ההסכם,  נוסח  לבין  זה  מכרז  נוסח  בין 

 המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

 

 מכרז ביטול ה .12

העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש   .12.1
מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות 

 הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 

  - אך לא חייבת    –יל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית  בנוסף לאמור לע .12.2
 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  

ו/או  .12.2.1 שנערך  המקצועי  מהאומדן  סביר  בלתי  או  מהותי  בפער  הן  שהוגשו  ההצעות 
 העבודות.מההנחה/המחיר שנראים לעירייה כהנחה/מחיר הוגנים וסבירים לביצוע 

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר   .12.2.2
בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו   במפרט או  פתיחת ההצעות, שנפלה טעות 
 נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים. 

ציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון  יש בסיס סביר להניח שהמ .12.2.3
 ליצור הסדר כובל.

החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז   .12.3
 כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה. 

 

 בכבוד רב,           

 רמת השרון עיריית   
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 חתימה וחותמת: ___________________. 

 . מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואהלאספקת תווי  595/22 מכרז מס' 

 מסמכי הערכה   –(  1מסמך א')

 פרטים על המשתתף  .1

    שם המשתתף:  .1.1

   מס' הזיהוי: .1.2

 _____________________________________________ מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

 המשתתף:___________________________________________ שם איש הקשר אצל  .1.4

   תפקיד איש הקשר:   .1.5

   טלפונים:  .1.6

   פקסימיליה:  .1.7

   דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 המציע מגיש הצעה לפרק/ים הבאים )יש לסמן(:  .2

  'אספקת תווי מזון וצריכה עבור משפחות מעוטות יכולת.  –פרק א 

  'ם /ניצולי שואה. אספקת תווי רכישה/תווי שי עבור קשישי –פרק ב 

אספקת תווי מזון וצריכה עבור משפחות    -לפרק א'     ומדדי איכות  תנאי סףפירוט עמידה ב .3

 : מעוטות יכולת

 :ב' 10.2+ מדד איכות  3.1.1תנאי הסף שבסעיף 

  מצוי  סניף אחד לפחות מתוכם סניפים ברחבי הארץ  15לפחות  לואשר המציע הינו רשת מזון קמעונית : תנאי הסף
סניף המצוי תחת מותג העל לרבות סניפים המצויים תחת מותג משנה ובלבד  בתנאי סף זה:"סניף"  .ברמת השרון

שהתווים רלוונטיים וניתן לממשם גם במותגי המשנה כאמור, לדוגמא: ניתן להצהיר על סניפים תחת "מגה" ו"מגה  

 . "שופרסל" ו"שופרסל אקספרס" וכיו' בעיר" או "רמי לוי" ו"רמי לוי בשכונה" או

נקודות עד   3-הסניפים שבתנאי הסף יזכה את המשתתף ב 15-כל סניף נוסף )של רשת המזון( מעבר ל: מדד האיכות
 אפשרויות. 15

 שם רשת המזון: _______________________________. 

 __________________________. מספר סניפים ברחבי הארץ: 

 כתובת סניף ברמת השרון: ___________________________________________. 

 מדד איכות סניף ראשי:  

נקודות. מובהר כי סניפי משנה    10מציע אשר לו סניף ראשי )של מותג העל( בעיר רמת השרון יהא זכאי לסך של  
"שופרסל אקספרס" ; "מגה בעיר" וכיו' אינם מהווים "סניף ראשי של "שופרסל שלי" ;   ; כגון: "רמי לוי בשכונה"

 מותג העל. 

 לא. כן.  הסניף ברמת השרון הוא "סניף ראשי" )יש לסמן(:   
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 חתימה וחותמת: ___________________. 

 . מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואהלאספקת תווי  595/22 מכרז מס' 

 

 :.23.1תנאי הסף שבסעיף 

   גיפט כארד )להלן, תווי רכישה/תווי קנייה/תווי שי/2022  –  2019שנים( רצופות במהלך    2סיפק במהלך שנתיים )
"(, בתצורת תלושים מודפסים או ככרטיס מגנטי או אפליקציה או אופן אלקטרוני אחר, לשלושה  תוויםבסעיף זה: "

 לרשות מקומית אחת לפחות. או( לקוחות שונים לפחות במקביל 3)

קשר   שם הלקוח מס"ד איש  שם 
 אצל הלקוח 

איש   טלפון 
אצל   קשר 

 הלקוח

השנתיים הרצופות 
 –   2019במהלך  

2022 

התווים   כמות 
שסופקו ללקוח 

 בשנתיים 

ועד       .1  _____ משנת 
 שנת _____. 

 

ועד       .2  _____ משנת 
 שנת _____. 

 

ועד       .3  _____ משנת 
 שנת _____. 

 

 

 

 מדד איכות "עלות סל מוצרי מזון בסיסי: 

בסניף המצוי    –על כל משתתף לצרף סרט קופה עדכני לשבוע שלפני הגשת ההצעות במכרז לכל היותר  
 ( למכרז זה.7על סרט הקופה לכלול את המוצרים הקבועים במסמך א') .ברמת השרון 

 . 10.2ייבחן הסכום הכולל של סרט הקופה בהתאם לקבוע בסעיף 

 

 ______________ חתימה+ חותמת המשתתף : 
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 חתימה וחותמת: ___________________. 

 . מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואהלאספקת תווי  595/22 מכרז מס' 

סף   .4 בתנאי  עמידה  איכות  פירוט  ב'   ומדדי  עבור    -לפרק  שי  רכישה/תווי  תווי  אספקת 

 : קשישים /ניצולי שואה

 :3.2.1תנאי הסף שבסעיף 

, תווי רכישה/תווי קנייה/תווי שי/גיפט כארד 2022  – 2019שנים( רצופות במהלך   2סיפק במהלך שנתיים )
"   )להלן זה:  אופן  תוויםבסעיף  או  אפליקציה  או  מגנטי  ככרטיס  או  מודפסים  תלושים  בתצורת   ,)"

תווים לכל לקוח לפחות בכל    500( לקוחות שונים לפחות במקביל בהיקף של  3אלקטרוני אחר, לשלושה )
 שנה. 

קשר   שם הלקוח מס"ד איש  שם 
 אצל הלקוח 

איש   טלפון 
אצל   קשר 

 הלקוח

השנתיים הרצופות 
 –   2019במהלך  

2022 

התווים   כמות 
שסופקו ללקוח 

 בשנתיים 

ועד       .1  _____ משנת 
 שנת _____. 

 

ועד       .2  _____ משנת 
 שנת _____. 

 

ועד       .3  _____ משנת 
 שנת _____. 

 

 

 

 : ב 10.2ומדד איכות  3.2.2תנאי הסף שבסעיף 

עסקים   20התווים המוצעים על ידי המשתתף במכרז כוללים בתוכם אפשרויות רכישה אצל לפחות  :  תנאי הסף
)במצטברשונים ומתוכם יהיו עוסקים בעלי המאפיינים הבאים   אשר לה  ,  אחת לפחות  קמעונאיתרשת מזון  (  1: 

הוד השרון ו/או  תל     ו/או הרצליה ו/אוברמת השרון   מצוי  סניף אחד לפחות  מתוכם  סניפים ברחבי הארץ  15לפחות  
סניף המצוי תחת מותג העל לרבות סניפים המצויים תחת מותג משנה   בתנאי סף זה:"סניף"  .  אביב )עד קו הירקון(

ובלבד שהתווים רלוונטיים וניתן לממשם גם במותגי המשנה כאמור, לדוגמא: ניתן להצהיר על סניפים תחת "מגה"  
י  רשתות שיווק ובת(  2ו"מגה בעיר" או "רמי לוי" ו"רמי לוי בשכונה" או "שופרסל" ו"שופרסל אקספרס" וכיו'. )

 . תחום אופנה, החשמל, כלי בית, טקסטיל, וספרים : הבאים לפחותעסק בתחומים 

נקודות עד   3-הסניפים שבתנאי הסף יזכה את המשתתף ב 15-: כל סניף נוסף )של רשת המזון( מעבר למדד האיכות
 אפשרויות. 15

וצגה על ידו לצורך עמידה : כל מציע יקבל ניקוד בהתאם לכמות סניפי המזון של רשת המזון אשר המדד איכות 
 המצויות ברמת השרון וכן בערים: הרצליה, הוד השרון, תל אביב )עד קו הירקון(  3.2.1בתנאי הסף שבסעיף 

 שם הכרטיס: _________________________________________. 

 שם רשת המזון בכרטיס: _________________________________. 

 י(: __________________________. כמות סניפים ברשת המזון )ארצ

 ________.  :רמת השרון, הרצליה, הוד השרון, תל אביב )עד קו הירקון(  -כמות סניפים של רשת המזון בערים 
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 חתימה וחותמת: ___________________. 

 . מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואהלאספקת תווי  595/22 מכרז מס' 

 רשתות שיווק ועסקים נוספים בכרטיס )ניתן להפנות לאתר המשתתף או לפרט בנפרד(: 

 ראו באתר האינטרנט של הספק בכתובת: __________________________________________.  

 פירוט:  

_________________________________ _______________________________________________
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________

_________________________________________________ _______________________________ 

 

 מדד איכות: כמות עוסקים בתו: 

כל ישות    –"גוף מוסדי"  .  2022  –  2020מספר הגופים המוסדיים להם סיפק המציע תווי רכישה בשנים  
משפטית שאינה אדם פרטי כגון: רשות מקומית, תאגידים פרטיים, עמותות, משרדי ממשלה, גופי סמך,  

גופים:   100 – 51נקודות ;   5גופים:   50 – 11נקודות ;  2גופים:   10 – 3מוסדות חינוך, ועדי עובדים וכיו'.  
עם אחת ללא קשר למספר הפעמים בו סופקו  נקודות. מובהר כי כל גוף ייספר פ  20ומעלה:    101נקודות ;    10

 לו התווים במהלך התקופה כאמור.

 יושלם על ידי המשתתף: 

 ______ גופים מוסדיים.  - ל 2022 –  2020המשתתף סיפק תווי רכישה בשנים  

 

 

  

 חתימה+ חותמת המשתתף : ______________ 
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 חתימה וחותמת: ___________________. 

 . מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואהלאספקת תווי  595/22 מכרז מס' 

 נוסח תצהיר  בדבר קיום דיני עבודה  –(  2מסמך א')

 תצהיר 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים 
  הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( שהוא הגוף"  –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מס' זיהוי ______________ )להלן  .1
. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם  רמת השרון  עירייתיש הצעה למכרז של  הגוף המבקש להג

 הגוף.

" הינו כהגדרתם מועד ההתקשרות"-" והרשעה"; "עבירה" ; " בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2
 –רת "קיום דיני עבודה "(, תחת הכותהחוק" - )להלן 1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2בסעיף 

 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

 :1הנני מצהיר בזאת כי הגוף ובעל הזיקה אליו .3

 לפחות שלוש    חלפו הורשעו ביותר משתי עבירות אולם במועד ההתקשרות,    אוהורשעו ביותר משתי עבירות   לא
 .שנים ממועד ההרשעה האחרונה

   הורשעו ביותר משתי עבירות במהלך השלוש השנים האחרונות שקדמו למועד ההתקשרות. )מצ"ב פרטים בדבר
 ההרשעות לרבות מהותן ומועדן(.

 : 2עוד אני מצהיר כי על הגוף או על בעל זיקה אליו  .4

 לא הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות. 

   .בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות עבירה  משש הפרות המהוות  יותר  בשל  כספיים  עיצומים  הוטלו 
 )מצ"ב פרטים בדבר העיצומים לרבות מהותם ומועדם(. 

 רי דלעיל אמת.זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהי .5

                                                                                                 ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                            

 ר אישו

י, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב ____________, י הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפנ
מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי. בחוק אם לא יעשה כן, אישר 

         _______________________                                                    

 חותמת + חתימת עוה"ד                        

 
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף.  1
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף.  2
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 חתימה וחותמת: ___________________. 

 . מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואהלאספקת תווי  595/22 מכרז מס' 

 ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  נוסח תצהיר –(  3מסמך א')

 תצהיר 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  אני הח"מ ____________ ת.ז.  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

)להלן    ___________ ע.מ.   / ח.פ.   ________________________ בשם  זה  תצהיר  נותן  "הגוף"(  –הנני 
(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה  הרשות")להלן: "  רמת השרוןלהתקשר עם עיריית    המבקש

 בשם הגוף.

 אני מצהיר כדלקמן:

   להלן: "חוק שוויון זכויות"(    1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף(
 לא חלות על הגוף.

  חלות על הגוף והוא מקיים אותן; לחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף 

עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה   100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק 
יישום חובותיו לפי סעיף   לשם    –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9והשירותים החברתיים לשם בחינת 

פי  9סעיף  קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות   )ג( לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על 
 ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור. 

אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, 
 ת. ימים ממועד תחילת ההתקשרו 30בתוך 

          ___________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                             

 אישור 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי  
ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  

ירו דלעיל וחתם עליו  את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצה
 בפניי. 

 _________________    __________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                          תאריך    
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 חתימה וחותמת: ___________________. 

 . מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואהלאספקת תווי  595/22 מכרז מס' 

 היעדר קרבהנוסח תצהיר   –(  4מסמך א')

 לכבוד  

 רמת השרוןעיריית 

 מועצה או לעובד הרשות תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר הנדון: 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  רמת השרוןעיריית אני הח"מ מצהיר בזאת כי  .1

 הקובע כדלקמן : [,נוסח חדש]א׳ )א( לפקודת העיריות  122סעיף  .1.1

״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 העירייה, לעניין זה, ״קרוב״ 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:  12כלל  .1.2

חבר מועצה    -״חבר מועצה״    וזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,״חבר המועצה לא יהיה צד לח

 - ( )ב( ו1)  1או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 ( )ב(״. 1) 2

 הקובע כי: ש[,נוסח חד])א( לפקודת העיריות  174סעיף  .1.3

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

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :   .2

 מי שאני לו סוכן או שותף.בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא   .2.1

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו   .2.2
 של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.  .2.3

העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה ידוע לי כי   .2.4
 לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .2.5

( לפקודת העיריות, 3א׳ )  122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף   .2.6

 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף    2/3לפיהן מועצת העירייה ברוב של  

 א׳ )א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 ___________________ שם המציע: _______

 __________________ 

 חתימת המציע                    

 אישור

ברחוב   משרדי  אשר   ,_________ מ.ר.  עו"ד   ,_______________ בפניי,  הופיע   ,________ ביום  כי  לאשר,  הריני 
ר את האמת וכי  ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהי

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

 _________________    __________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                          תאריך    
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 חתימה וחותמת: ___________________. 

 . מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואהלאספקת תווי  595/22 מכרז מס' 

 תיאום הצעות במכרז תצהיר בדבר אי    –(  5מסמך א')

 
 תצהיר בדבר אי תאום מכרז 

 
אני הח"מ __________________________ ת.ז. __________________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר 

)להלן:    ____________________________________ הצעת  עבור  "המשתתף"עם  מזון  תווי  לאספקת  למכרז   ,)

ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואה מכרז פומבי מס'   (, מצהיר  "המכרז")להלן:    595/22  משפחות מעוטות יכולת 

 בזאת כדלקמן: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי אצל המשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.  .2
המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או  .3

 עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר. קשר 
המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את  .4

 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.  .5
 חר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למשתתף א .6
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7
הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה   .8

 פוטנציאלי אחר במכרז. 
  התשובה   את  בעיגול  לסמן  יש) נכון/לא נכון –כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז המשתתף לא נמצא  .9

 (.הנכונה
 

 אם לא נכון, נא פרט:  
 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי   .10
 אם לא נכון, נא פרט: (. יש לסמן בעיגול את התשובהנכון/לא נכון ) –מכרזים 

 
  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 אני מודע לכך כי העונש של תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .11
 
 

__   ______________________   ____________ _________________   __________________ 
 חתימת המצהיר     שם המצהיר ותפקידו           שם המשתתף     תאריך       
 

 
 אישור 

 
 

 אני החתום מטה, עו"ד __________________________ מאשר, כי ביום _________________ התייצב
 בפני ______________________ הנושא ת.ז. שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם  
 המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים  

 הקבועים בחוק אישר בפני את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
 
 

 _________________       _____________________________ 
 + חותמתשם מלא + חתימה                 תאריך               
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 חתימה וחותמת: ___________________. 

 . מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואהלאספקת תווי  595/22 מכרז מס' 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות   –(  6מסמך א')

 הרשעות קודמות  בדבר תצהיר

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

 : אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן

1.  

__________________________________________ )להשלים שם, מס' מזהה וכן אנו   .1.1
 את הקשר עם המציע(. 

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא   10במהלך   .1.2
מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו, 

 המניות המחזיק בו, חקירה בקשר עם עבירה פלילית. המציע ובעל 

כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה    -  "פלילית "עבירה  
 עבירות משפט,    ברירת,  קנסולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת  

 (. הסכמה או רישיון, אישור קבלת אי שעניינן עבירות)להוציא  מקומיים עזר חוקי מכוח

  רשאים  יהיו מטעמן  הפועלים  כלאו /ו המכרזים ועדתאו /ו העירייה כי ומסכים מאשר"מ הח .1.3
  מהמשטרה  רלבנטי  מידע  כל  לקבל  ובנוסף"מ  הח  עם   בקשר  הפלילי  במרשם  לעיין  ומוסמכים

 ., בכפוף לכל דיןאחרות חוק אכיפת ורשויות

מי   .1.4 ע"י  יידרש  נוסף  ואישור  ו/או קבלת מידע  במקרה  עיון  הנ"ל על מנת לאפשר  מהרשויות 
כאמור, מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים ו/או כל רשות מוסמכת אחרת על פי  

 דין, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה ו/או בדין. 

 יידית לעירייה בכתב.נודיע מ –ממניות התאגיד  50%במידה ויחול שינוי במחזיקים מעל  .1.5

 צרופות  .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.  .2.1

ממניות התאגיד( בגוף   50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  .2.2
 החתום על מסמך זה.

 

נכונות   .2.3 בדבר  לעיל  המפורטים  מהגופים  אחד  כל  של  עו"ד  אישור  יצורף  זה  האמור לטופס 
 לעיל.  2.2 -ו 2.1בסעיפים 

 _________________     _____________      
                         תאריך            שם חתימה וחותמת  

     של המציע 
 אישור 

 
חתימה מטעמו, ורשאים  לחייב   הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הינם מורשי

אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע  
הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן,  

 .   ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על נספח זה
 

 _____________ __ ___________________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד    תאריך          
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 חתימה וחותמת: ___________________. 

 . מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואהלאספקת תווי  595/22 מכרז מס' 

 

 : אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד

 _________________   _____________     
                       תאריך           שם + חתימה      

 
 אישור 

 
מת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים  הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר את הא

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

 _____________  ___________________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד    תאריך          
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 חתימה וחותמת: ___________________. 

 . מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואהלאספקת תווי  595/22 מכרז מס' 

 רשימת סל מוצרים בסיסי לבחינת ההצעות בפרק א'  –(  7מסמך א')

על המשתתפים להגיש במכרז לצרף להצעתם סרט קופה עדכני לשבוע שלפני הגשת ההצעות  
 בסניף המצוי ברמת השרון.   –במכרז לכל היותר 

 על סרט הקופה לכלול את המוצרים הבאים: 
 

 מידע  המוצר 

 מזון יבש 

 ק"ג 1 אורז פרסי קלאסי )סוגת(

 ק"ג  1 מלח 

 ק"ג 1 סוכר

 גרם  500 פסטה

 גרם.  700/750 קטשופ

 ק"ג 1 קמח

 גרם.  200 קפה נמס אבקה

 ליטר 1 שמן קנולה

 שקיקים. 100 תה

 גרם(  800 –גרם  700יחידה ) 1 תחליפי חלב לתינוקות 

 ק"ג 1 סלט חומוס  

 גרם(.  500 – 350יחידה ) 1 ממרח שוקולד 

 ק"ג 1 דגני בוקר )קורנפלקס( 

 טואלטיקה וניקיון 

 ק"ג 1.25שקית  אבקת כביסה 

 חיתולים באריזה.  48 – 40 חיתולים חד פעמיים לתינוקות 

 מ"ל  100 משחת שיניים

 גלילים 32 נייר טואלט 

 מ"ל  750 שמפו

 מ"ל   750מ"ל/  650 נוזל לכלים

 מוצרי בשר ודגים 

 ק"ג  1 עוף טרי שלם 

 גרם  400 פסטרמה

 גרם.  160 טונה בקופסא 

 ק"ג. 1 חזה עוף קפוא
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 מידע  המוצר 

 בסיס נוספים מוצרי  

 יחידה 1 גרם  125 -מעדן בטעם שוקולד כ

 יחידה 1 גרם 250קוטג' 

 ק"ג 1 עגבניות

 ק"ג 1 מלפפונים 

 ק"ג 1 תפוחי אדמה 

 יחידה 1 גרם(  800אפונה קפואה )

 ק"ג 1 בצל

 יחידה 1 ליטר בקרטון 1חלב 
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 רשימת מסמכים להגשה  - (  8מסמך א')

 למשתתפים לצורך הגשת הצעה כנדרש וללא חוסרים.טבלה הנ"ל נועדה לסייע ה

על המציעים האחריות לוודא כי הצעתם מוגשת בדיוק לפי דרישות מסמכי המכרז ו/או מסמכי ההבהרות 
 שייצאו, אם ייצאו, בגינו. 

 

 יש/אין  תיאור הדרישה במכרז  סעיף 

  ( למגישי הצעות בפרק א'.1פירוט רשת המזון במסמך א') 3.1.1

  ( למגישי הצעות בפרק א'. 1פירוט ניסיון קודם במסמך א') 3.1.2

  ( למגישי הצעות בפרק ב'.1פירוט ניסיון קודם במסמך א') 3.2.1

  ( למגישי הצעות בפרק ב'.1פירוט התווים המוצעים במסמך א') 3.2.2

  העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. 3.3.1

  (.4היעדר קרבה בנוסח מסמך א')העתק תצהיר  3.3.2

כל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות למציעים )ככל שנערכו/נשלחו ע"י העירייה(,  5.1
וכן בסוף ההסכם    ידו )כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליו(-כשהם חתומים על

 במקום המיועד לכך.

 

  אישור ניהול ספרים.  5.3.1

  (. 2בנוסח מסמך א')תצהיר קיום דיני עבודה  5.3.2

  (. 3תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בנוסח מסמך א') 5.3.3

  העתק תעודת עוסק מורשה.  5.4

  אישור ניכוי מס הכנסה במקור. 5.5

  תאגיד: העתק תעודת התאגדות.  5.6.1

  תאגיד: תדפיס נתונים מספרי הרשם הרלוונטי.  5.6.2

  ( 5במכרז בנוסח מסמך א')תצהיר אי תיאום הצעת  5.7

  (. 6תצהיר היעדר הרשעות קודמות בנוסח מסמך א') 5.8

  אישור עו"ד או רו"ח בשולי מסמך ב'.  5.9

  הצעת המחיר.  5.10

  כל הפרטים הנדרשים לצורך קבלת ניקוד איכות בפרק הרלוונטי.  10.2

בסניף    –סרט קופה עדכני לשבוע שלפני הגשת ההצעות במכרז לכל היותר    -לפרק א'   10.2
( 7המצוי ברמת השרון. על סרט הקופה לכלול את המוצרים הקבועים במסמך א')

 למכרז זה. 
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 הצהרת המשתתף –מסמך ב' 

 00/22מגישים בזאת הצעתנו למכרז מס'  אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז,  
 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 

כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי    ,ננו מצהירים בזהה .1
הנחוצות ל ו/או  כל הבדיקות הדרושות  כל הגורמים האחרים ערכנו את  בחנו את  וכן  זו,  הגשת הצעתנו 

 וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.  השירותים אספקתהכרוכות בהוצאות ההמשפיעים על 

העירייה לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי   .2
אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו ו/או מי מהרשויות המזמינות  ,  וו/או מי מטעמ  וו/או עובדי

ו דרישות המבוססות ולא נציג כל תביעות אמצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז  
 על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.  

והכישורים הדרושים לאספקת השירותים   .3 הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים  בעלי  אנו 
 נשוא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז. 

ב .4 עומדים  במכרז  אנו  מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  הדרישות שבמסמכי וכל  כל  על  עונה  זו  הצעתנו 
ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור  המכרז

מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה 
יידרש ה נוסף אשר  כל מידע/ מסמך  ולדרוש מאיתנו להציג  ו/או  ולפנות לצדדים שלישיים  זכות לחקור 

להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לאספקת השירותים וכיו"ב. אם  
לפס ואף  עיניה  ראות  לפי  מסקנות  להסיק  הוועדה  כאמור, רשאית  מסמך  או  מידע  למסור  את נסרב  ול 

 ההצעה. 

 .  לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגותאנו מקבלים על עצמנו  .5

הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת הטכניים, המקצועיים וכל הציוד  אמצעים  כל האת  יש לנו   .6
אם    חייבים לעשות כן ואנו מתלבצע ולהשלים את אספקת והשירותים במועדים הנקובים במסמכי המכרז,  

   נזכה במכרז.

 את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין  יםכולל  מחירים הכוללים בהצעתנו, כפי שנרשמו על ידנו בהצעתנו,ה .7
 .נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז באספקת השירותיםסוג הכרוכות וכלליות, מכל מין 

תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את השירותים נשוא המכרז  הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והעירייה   .8
 בשלמות. 

כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה   .9
 במפורש במסמך זה. 

 אום עם משתתפים אחרים.  יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .10

יום מהמועד  )תשעים(   90ותהא תקפה במשך  ,חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי בלתי נההצעתנו זו הי .11
  90ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך  האחרון להגשת הצעות במכרז.  

, והכל מבלי  )תשעים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו
  כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על ת העירייהוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאילגר
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חוזרת, כאמור  בסעיף -משום הצעה לאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו    ,אנו מסכימים .12
 לביניכם.   מחייב בינינו ייכרת הסכם ובקבלתה על ידכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3

מתחייבים   .13 אנו  תתקבל,  והצעתנו  ידכם,היה  על  לכך  שנידרש  במועד  המסמכים נ  כי  כל  את   מציא 
 לרבות ההסכם, חתום כדין.  ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו  והאישורים שעלי

רים בזאת  בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוות .14
סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות   ויתור

 דרישותיו. 

 זו: נו את משמעותה המלאה של הצהרת ו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא

 

   תאריך: _______________ חתימה + חותמת : _________________

 

 אישור עו"ד 

)להלן:  ח.פ./ע.מ ________________      __________________עו"ד של  _________________ הח"מאני  
כי  המשתתף" בזה  מאשר  ה"ה  י  בפני  חתמו__________    יוםב"(  זו  הצהרה  על 

, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות בשם המשתתף___________________,__________________  
מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה    וכל האישורים הדרושים על פי

 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.זו 

 

 _____________________                                                            __________________                     

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                      תאריך          
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 הסכם –מסמך ג' 

 _______ שנחתם ביום ______ לחודש ________ שנת 

 

 ב י ן 

 רמת השרון עיריית  

 ( "העירייה" –להלן )

 מצד אחד; 

 

 ל ב י ן 

 _____________________ 

 מס' זיהוי/ח.פ ______________ 

 מרחוב ________________________ 

 ( "הספק" -להלן )

 מצד שני;      

 

עבור משפחות   וצריכה  לאספקת תווי מזון   595/22פרסמה את מכרז פומבי מס'    עירייהוה הואיל 

  ; "(המכרז)להלן: "  מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואה

 

הגיש הצעה למכרז ועל בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו במסגרת המכרז כמו גם על   ספקוה והואיל  

במכרז   כזוכה  הצעתו  על  המכרזים  ועדת  המליצה  שהגיש  המחיר  הצעת  בפרק/ים בסיס 

 וראש העירייה אישר את המלצת ועדת המכרזים;  _________________________ 

 

 הספק יחתום עם העירייה על חוזה זה;וכחלק מתנאי המכרז נקבע כי   והואיל       

 

 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:  לפיכך
 

 מבוא  .1

 

 . ובחזקת תנאיו חלק בלתי נפרד הימנו הזה מהוו להסכם המבוא .1.1

 

 . זה לפיהן הסכם בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הנוחותבאות לצורך  הסעיפים כותרות .1.2
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 בלתי נפרד מההסכם ויקראו יחד עימו. הנספחים המפורטים להלן הינם חלק  .1.3

 

 .המחיר הצעת –  'אנספח  .1.3.1
 

 

 הגדרות  .2
 

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:
 

 המשמעות   המונח 

המוסמכים, ולרבות כל ספק משנה הפועל    לרבות נציגיו, עובדיו, שליחיו ומורשיו - "הספק"

 ;בשמו או מטעמו בביצוע העבודה

 הצעת הספק למכרז;  - "ההצעה" 

בעירייה או מי שיוגדר מעת לעת על    לשירותים חברתיים וקהילתייםאגף  המנהלת   - "המנהל"

 ; ידי העירייה ו/או מי מטעמו

 ;גזבר העירייה - "הגזבר" 

במכרזאספקת תווים   - "השירותים" זכה הספק  בו  רכישה( בהתאם לפרק    )תווי מזון או תווי 

 בהתאם למפורט בהסכם זה על נספחיו;

מזון""  תווי 

 " וצריכה

תווים בתצורת כרטיסים מגנטיים או תלושים המאפשרים רכישה של מוצרי מזון   -

בהם  הנקוב  ובערך  במכרז  א'  בפרק  הזוכה  מטעם  מזון  ברשת  בלבד  וצריכה 

 במלואו. 

בהתאם  - " תווי רכישה" עסקים  במגוון  רכישה  המאפשרים  מגנטיים  כרטיסים  בתצורת  תווים 

 להצעה של הזוכה בפרק ב' במכרז בערך הנקוב בהם במלואו. 

תווים "

 "אלקטרוניים

כגון   - ממוכן  באופן  לזכאים  הנשלחים  ו/או    SMSתווים  לנייד  אחרת  הודעה  או 

ם )אפליקציה( ו/או קישור להורדת התווים וכיו' לרבות כל תצורה  ו באמצעות ייש

 ממוכנת עתידית שתהא אם תהא. 

 " ו/או "תווי רכישה" לפי הפרק בו זכה הספק במכרז. וצריכה  "תווי מזון - "התווים"

 
 
 

 הספק  הצהרות .3
 

 :בזאת כדלקמן מצהיר הספק
   

והידע באספקת השירותים וברשותו כוח האדם, האמצעים, המימון והיכולת   בעל הניסיוןכי הוא   .3.1
 לבצע את השירותים בתנאי הסכם זה על נספחיו. 

 

כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ו/או לבצע הוראה מהוראות הסכם זה   .3.2
 ות צד שלישי כלשהו. ו/או כי במסגרת מתן השירותים מכוח הסכם זה לא יפגע בזכוי

 
יש בידיו, ויהיו בידיו לאורך כל תקופת ההסכם, כל הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי דין לביצוע   .3.3

מתוקף   לגרוע  מבלי  השירותים.  לביצוע  הדרוש  אחר  נלווה  שירות  ולכל  ידו  על  השירותים 
כ כי לאורך  יוודא,  כי  הוא מצהיר ומתחייב,  ל תקופת ההסכם, התחייבויותיו והצהרתו האמורה, 

יחזיק בכל הרשיונות וההיתרים, ויעמוד בדרישות כל דין, בכל הקשור למתן השירותים על פי הסכם 
 לפי המקרה ובכפוף להוראות הסכם זה.   -זה, לרבות בכל הקשור לבטיחות, הכל

 

שירותים שעליו להעניק  קיבל את כל ההסברים הנחוצים ביחס לכי קרא את ההסכם על נספחיו ו .3.4
לגורמים השותפים לפעילות,    ביחס  , לרבות דרישות הבטיחות,כי הוא מכיר את הדרישותרייה.  לעי
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פרטי השירותים הנדרשים    לו נהירים  כילהיקפיה, חשיבות העמידה בלוחות הזמנים והתקציבים,  
לבצע   מסוגל  הוא  וכי  זה  ובנספחיו    אתבהסכם  זה  בהסכם  כנדרש  יעילות בהשירותים    ,קפדנות, 

 . ן העירייהרצולשביעות ומיומנות 
 

 כי התמורה שתשולם לו על פי חוזה זה מהווה תמורה מלאה והוגנת לביצוע כל התחייבויותיו.  .3.5
 
 

 
 התחייבויות הספק   .4

 
 :בזאת כדלקמןמתחייב  הספק

   
הספק יעניק את השירותים לעירייה בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו, בכפוף להוראות כל דין,   .4.1

ת איכות גבוהה תוך הקפדה על דייקנות ועל עמידה בלוחות זמנים כנדרש על פי דין ובהתאם ברמ
 לדרישות העירייה. 

 

הספק יבצע כל פעולה הצריכה למתן השירותים ברמה ובמקצועיות הנדרשים, על פי הסכם זה. בתוך  .4.2
ן השירותים באופן  כך, הוא מתחייב לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למת

 יעיל, מעולה ולשביעות רצונה המלאה של העירייה.   
 

  וכי ימסור לעירייה   תוך יחסי אמון מרבייםכלפי העירייה ו/או מי מטעמה  ביושר ובנאמנות   כי ינהג .4.3
 . למתן השירותים, על כל דבר ועניין הנוגע ושלם מידע נכון 

 

העירייה ו/או על כל מידע  לבין    ובינול להיווצר  על  אשרודיע ללא דיחוי על כל ניגוד אינטרסים  כי י .4.4
שיהא ברשותו, לפיו קיים או עלול להיות חשש לפיו לא יוכל לבצע איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם 

 זה. 
 

 כי ישתף פעולה באופן מלא עם כל גורם שהעירייה תבחר לעבוד עימו ו/או לבוא עימו בשיתוף פעולה.  .4.5
 
 
 השירותים .5

 

נספחיו  הספק   .5.1 על  זה  חוזה  במסגרת  המפורטים  לתנאים  בהתאם  השירותים  את  לתת  מתחייב 
 ובמסמכי המכרז.

 

יכללו השירותים נשוא מכרז זה את המפורט  מבלי לגרוע מן האמור ביתר מסמכי המכרז וחוזה זה,  .5.2
 להלן: 

 
 

( בהתאם להזמנות אשר ייצאו "התווים"בהתאם לערך נקוב בהם )להלן:    תוויםאספקת   .5.2.1
 על ידי גזבר העירייה.    גםבעירייה חתומים  לשירותים חברתיים וקהילתייםאגף המ

 

 .במועדים שייקבעו על ידי העירייה ביחס לסוג התוהתווים תיעשה אספקת  .5.2.2

 

ימים לפני החג את כמות התווים וסכום התווים הדרושים לה  21עירייה תעביר לספק עד ה .5.2.3
 .  ("הרשימה"ותצורתם )כרטיסים מגנטיים, אלקטרוניים, תווים מודפסים( )להלן: 

 
לשירותים חברתיים ווים בתצורת כרטיסים מגנטיים/תלושים יסופקו למשרדי העירייה לאגף  תה .5.3

מ  וקהילתיים יאוחר  ולא  לפני  21  -עד  כל אחד מהחגים כאמור,   ימי עסקים לפחות  ערב החג של 
בהתאם להזמנות אשר יתקבלו מהעירייה  בעירייה חתומים על ידי גזבר העירייה. מובהר כי העירייה  

  רשאית לשנות את מועדי האספקה של התווים כאמור בהודעה מראש.
 

פי הפרטי .5.4 על  ישירות לזכאים למכשיר הסלולר  יישלחו  )ככל שיידרש(  ם אשר  תווים אלקטרוניים 
תעביר העירייה לספק. קיימת אפשרות שבמסגרת שליחת התווים האלקטרוניים תבקש העירייה כי  
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 חתימה וחותמת: ___________________. 

 . מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואהלאספקת תווי  595/22 מכרז מס' 

ברכה מאת העירייה   יש בידיו את האמצעים   –יצורף מלל או  כי  ולדאוג  במכרז לוודא  על הזוכה 
 הטכנולוגיים לעשות כן.  

 
העירייה משלוח של תווים אלקטרוניים   עד  – ככל שביקשה  הזוכה  ימי עסקים מהמועד   3  יעביר 

קבלה/שגיאות   לגבי  )סטטוס(  מצב  דו"ח  הרווחה  אגף  למנהלת  למשלוח  העירייה  ידי  על  שנקבע 
 שליחה/מימוש של התווים האלקטרוניים כאמור.   

)ח( לחוק הגנת הצרכן וכן כל הוראה או חוק שיבואו אם יבואו  14בהוראות סעיף  יעמדו    התווים .5.5
 במקומם או ביחד עימו.  

 

ככלל התווים יוזמנו פעם או פעמיים בשנה לפני החגים )בהתאם סוג האוכלוסיה וסוג התו( , על אף   .5.6
לעיל,   במועדים האמור  לרבות  מגבלה  ללא  הסוגים  מכל  תווים  להזמין  תוכל  העירייה  כי  מובהר 

אחרים שאינם ראש השנה ופסח כולל במצבי חירום ו/או סגרים ו/או כל אירוע אחר במסגרתו תבקש  
 עירייה לרכוש תווים כאמור במהלך תקופת ההתקשרות.ה

 

)ללא קשר לתצורת הכרטיס( יחולו לגביהם התנאים   לעיל  5.3האמור בס"ק  מבלי לגרוע מכלליות   .5.7
 הבאים:

 
או   .5.7.1 בתוקף  מוגבלים  יהיו  לא  ממועד  התווים  שנים  מחמש  תפחת  לא  תוקפם  שתקופת 

 )מועד ההנפקה לא יהא מוקדם למועד ההזמנה מטעם העירייה(.  ההנפקה

 

הסכום הנקוב בתווים יהיה אחיד לגבי כל העסקים/הרשתות/החנויות המנויים בו ובערכם  .5.7.2
 המלא.

 
 יכובדו בכל העוסקים המפורסמים על גבי התווים או בצירוף אליהם. התווים  .5.7.3

 
לעניין שווי התו בעסקים שונים לרבות לא בתצורת הפחתת שווי לא יכללו בתווים סייגים   .5.7.4

תווי השי/תווי הקניה יכובדו   –( או הגבלת כפל מבצעים או הגבלת הנחות  90%)לדוגמא  
 בערכם המלא גם במבצעים וכיוב'. 

 
מוקד לבירורים/תלונות/סיוע טכני לעובדים והגמלאים בכל הנוגע להפעלת התווים בכל  יפעיל  הספק   .5.8

ה שהונפקו, לכל אורך תקופת ההתקשרות בכל ימות השבוע בשעות העבודה המקובלות )לרבות  תצור
 . שישי וערבי חג(

 

והתקשרות זו יכול ותיעשה לתקופה ארוכה, העירייה תהא זכאית לכרטיסים )מגנטיים או  הואיל   .5.9
כל   לרבות  התווים  הזמנת  במועד  להציע  לספק  שיהיה  או  שיש  ביותר  המתקדמים  אלקטרוניים( 

 שדרוג טכנולוגי או אחר או אפשרויות שונות בתווים כאמור. 
 

 
 

 עמידה בהוראות חוק הגנת הפרטיות  .6
 

תשמ"א  הספק .6.1 הפרטיות,  הגנת  חוק  הוראות  בכל  אליו    1981-יעמוד  יועבר  אשר  המידע  לעניין 
 ימות אשר יועברו אליו, פרטיהם וכיוב'.שמהעירייה לרבות הר

 

הספק ישמור בסוד ולא יעביר לכל גורם, במישרין או בעקיפין, את המידע ו/או חלקו וכן לא יעשה   .6.2
תנאי זה   –לרבות לא לצרכים שיווקיים ו/או אחרים  בו שימוש אלא לצורך קיום הוראות הסכם זה

 הינו יסודי ועיקרי בהסכם זה.
 
 
 
 

 

 התקשרות פת הותק .7
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 חודשים ממועד חתימת העירייה על ההסכם.  12-תהא ל ההתקשרותתקופת  .7.1

 

חודשים כל אחת בהתאם לשיקול    12תקופות נוספות של    5-העירייה רשאית לחדש את ההסכם ל .7.2
הכתב   על  הועלה  ודבר הארכה  ובכתב  מראש  כך  על  הודעה  לזוכה  ובלבד שמסרה  הבלעדי  דעתה 

 .בחתימת הצדדים

 
למען הסר ספק, מובהר כי במידה שהעירייה הודיעה על רצונה בהארכת ההסכם כאמור לעיל, יהיה  

יחולו כל תנאי ההסכם כפוף   ת ההארכהבתקופת ההארכה.  השירותים בתקופ  במתןהספק מחויב  
  ידי הצדדים להסכם-אשר יועלו על הכתב  ויחתמו על לשינויים המתחייבים על פי הענין

 

מהאמור .7.3 לגרוע  הבלעדי,   7.2-ו  7.1בס"ק    מבלי  דעתה  שיקול  לפי  רשאית,  העירייה  תהיה  לעיל, 
יום מראש, במהלך תקופת ההתקשרות, להודיע לספק על הפסקת    45בהודעה בכתב שתישלח לספק  

למעט   לכך,  בקשר  טענות  ו/או  אחרות  ו/או  כספיות  תביעות  כל  תהיינה  לא  ולספק  ההתקשרות 
 ת ההתקשרות. תשלום בעבור הציוד והשירותים שסופקו עד למועד הפסק

 
 בתקופת הארכתו של הסכם זה יחולו כל תנאיו.   .7.4

 
 

 תמורה  .8

 

כל ההלמתן השירותים  תמורה  ב .8.1 זה,  וומילוי  לספק תמורה בהתאם  תשולם  ראות במסגרת מכרז 
לשווי התווים אשר הוזמנו על ידי העירייה לאחר הנחת הספק כפי שפורטה בהצעת המחיר של הספק  

 .  "(התמורה)להלן: ", כפועל יוצא מכמות תווי השי אשר הוזמנה בפועל 'אהמצורפת כנספח 
 

כי   .8.2 בסעיף  הנקובה  התמורה  מובהר  בגין    8.1כאמור  כל התמורה  את  ומשקפת  סופית  הינה  לעיל, 
ישולמו לספק סכומים נוספים. שום  התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה. מלבד התמורה לא  

תנודות או שינויים בשכר העבודה, מחירי החומרים במיסים והיטלים )לרבות מע"מ(, קשיים או  
 מין וסוג לא ישנו את התמורה.  עיכובים בעבודה או באספקת המערכת, וכל התייקרות מכל

 
ציוד,  .8.3 הוצאות משרדיות,  הנובעות ממנו לרבות  זה או  בביצוע הסכם  הוצאות הספק הכרוכות  כל 

 נסיעות, הכנה והיערכות, הוצאות תפעוליות ואחרות יישא הספק על חשבונו בלבד. 
 

 התמורה הנ"ל תשולם באופן ובתנאים כדלקמן:  .8.4
 

 .  וסופקו  בגין התווים שהוזמנופירוט חשבון  לעירייה יגיש לעירייה הספק  .8.4.1

 

מהגשת החשבון בגין תווים שהוזמנו  ימי עסקים    3  -עד ולא יאוחר מתשלום התמורה יבוצע   .8.4.2
 וסופקו לעירייה בפועל. 

 

הספק לעירייה "קבלה" בהתאם להוראות  הואיל ורכישת תווי שי פטורה ממע"מ ימציא   .8.4.3
   ככל שתחול חובת מע"מ על העסקה יתווסף מע"מ לעסקה כנגד חשבונית מס כדין.  .הדין

 

הספק לא יהיה רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי העירייה בגין עיכובים בתשלום   .8.4.4
 ם בספק.  הנובעים מחוסר פרטים בחשבונית או עקב קיומם של פרטים לא נכונים שמקור

 
מהתווים שהוזמנו )ולהחזירם לספק(, בין אם בתצורת קבלת החזר    10%העירייה תוכל להזדכות על   .8.5

כספים ישירות לחשבון הבנק שלה או בשיק ובין אם בשמירת "יתרה" אצל הספק לקיזוז בהזמנה  
 הבאה.  

 
כאמור בהסכם זה, את כל המסים, הביטוח   ו/או התמורה הנוספת  מתחייב לשלם מן התמורה  ספקה .8.6

עלי שיחולו  התשלומים  ויתר  מתן    ו הלאומי  עם  בקשר  דין,  פי  וההשירותיםעל  הא  תלא    עירייה, 
 לתשלומים ו/או ניכויים אלו.    תאחראי

 
 

 עובדי הספק  .9
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 הספק יעסיק כוח אדם מקצועי ומיומן לקיום כל הוראות הסכם זה. 

 
 

 העדר יחסי עובד מעביד  .10

 

עצמאי וכי    ספקהינו במעמד של  ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו    ספקמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .10.1
משכורת,   כולל  מועסקיו,  ו/או  עובדיו  עבור  מעביד  על  החלים  התשלומים  לכל  אחראי  יהיה  הוא 

וניכויי מס הכנסה, בטוח לאומי, תשלום קרנות סוציאליות וכו' וביצוע וקיום כל דין  הדן   תשלום 
  ביטוח עובדים ע"י מעבידים.   ןלענייבחובות ובזכויות של עובד ועובד וכן קיום כל הוראות החוק  

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי לא הורשע בעברות על חוקי המגן.
 

ולא  א .10.2 בעתיד, לכל  יין  עובדי  ןעניייווצרו  לבין  העירייה  בין  ומעביד  עובד  יחסי  ו/או   ספקה  וצורך, 
אליהם לרבות אחריות בגין   מועסקיו ו/או מי מטעמו ועל העירייה לא תחול כל אחריות שהיא בקשר

שיג נזק  ו/או  תאונה  להםכל  הרלוונטיים רמו  בכל הביטוחים  עובדיו  את  לבטח  מתחייב  והספק   ,
 . כמצויין להלן

 
הספק מתחייב כי בכל מקרה של דרישה, טענה ו/או תביעה מצד מי מעובדיו, הנו בעל האחריות   .10.3

המלאה ויישא במלוא המתחייב מכך, לרבות עלויות ותשלומים. במידה ותוגש דרישה, טענה ואו  
ד העירייה ו/או מי מטעמה, יפעל הספק מידית להסירה, והוא מתחייב לשפות את  תביעה כאמור, כנג

ימים מקבלת   7העירייה שיפוי מלא בגין כל חבות, נזק ו/או תשלום שתישא ו/או חוייב בו, בתוך  
 דרישה.

 
יפחת משכר המינימום הקבוע   ספקה .10.4 ו/או מועסקיו לא  כי השכר שישלם לעובדיו  בזאת  מתחייב 

וכי יקיים את    ( "חוק שכר מינימום"על עדכוניו )להלן:    ,1987-תשמ"ז  ,ק שכר מינימום בחוק עפ"י חו
. מוסכם  כל המתחייב כלפי עובדיו על פי דין, לרבות כל חוקי המגן, הסכמים קיבוציים וצווי ההרחבה

ו/או חוקי מגן ו/או הסכמים קיבוציים ו/או    בזאת בין הצדדים כי הפרת הוראות חוק שכר המינימום
לגבי עובד המועסק על ידו בביצוע חוזה זה מהווה   ספקע"י ה  ווי הרחבה ו/או כל חובה על פי דיןצ

 .ספקהפרת החוזה ע"י ה
 

הביטוח   .10.5 חוק  אחר  למלא  וכן  עובדיו,  של  סוציאלי  לביטוח  חובותיו  כל  את  לבצע  מתחייב  הספק 
 . 1995 –הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה 

 
 

 ושיפוי  אחריות .11

 

. הספק יהיה אחראי אספקת השירותים על    על פי דיןהספק הינו האחראי  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .11.1
ו/או לצד שלישי    ן ו/או למי מטעמ  לעירייה ו/או לעירייהלכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו  

מ  כתוצאה  מכלשהו  ו/או  זה  הסכם  ספקביצוע  ו/או  מטעמו  מי  ו/או  הספק  של  מחדל  או  י  מעשה 
 המשנה בקשר עם ביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

 

לא תהיה אחראית בצורה כלשהי לנזקים    מטעמהו/או מי    העירייהמצהיר בזאת כי ידוע לו כי    הספק .11.2
מתן   בשל  מטעמו  למי  ו/או  לו  את    השירותיםשיגרמו  ולשפות  לפצות  ומתחייב  זה  הסכם  פי  על 

ל מין וסוג שהוא ו/או כנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה  מי מטעמה בגין כל נזק מכ וא/ו העירייה
שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מטעמה, לרבות ההוצאות המשפטיות ושכ"ט 

תודיע בכתב לספק על דבר התביעה ו/או הדרישה  שהעירייה  עו"ד שיגרמו להם, והכל בכפוף לכך  
 כנגד תביעה ו/או דרישה כאמור. כאמור ותאפשר לו להשתלב בהליכי ההגנה 

 
לנזקים    כלפי כל עובד שלו או אדם אחר המועסק בשירותו ו/או ספקי המשנהעל פי דין  הספק אחראי   .11.3

קיום   בעקיפין,  או  במישרין  עם,  בקשר  ו/או  עקב  ו/או  כדי  תוך  להם  שייגרמו  לרכוש  ו/או  לגוף 
 . התחייבויותיו על פי חוזה זה

 
  ו עשה על ידיאו השמטה בגין כל פעולה שת  אחראי עפ"י דין לכל מעשה או מחדל, טעות יההיהספק  .11.4

 .בקשר עם ביצוע השירותים נשוא חוזה זה  ווגם או על ידי מי מעובדי
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 חתימה וחותמת: ___________________. 

 . מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואהלאספקת תווי  595/22 מכרז מס' 

לא תחול כל אחריות שהיא מכל מין וסוג שהוא כלפי הספק   עירייהמוסכם ומוצהר במפורש כי על ה .11.5
ל סיבה שהיא ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם נזק עקיף  של הספק מכ  ובשל נזק הנגרם לרכוש

 במתכוון.  עירייהונזק תוצאתי, למעט נזק שנגרם על ידי ה
 

עקב מעשה או מחדל רשלני של   עירייההספק יהיה אחראי עפ"י דין לכל נזק אשר ייגרם לרכוש ה .11.6
 ו. הספק, ועובדי

 
 

 ביטוחים  .12
 

 מתאימים לכיסוי אחריותו לעיל. על הספק להחזיק ולקיים ביטוחים 
 
 

 פיקוח על ידי העירייה  .13
 

 העירייה תהיה רשאית לבדוק האם הספק עומד בתנאי הסכם זה. 
 

 הוראות כל דין  .14
 

למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין המתייחסות במישרין ו/או הספק מתחייב 
 בעקיפין לביצוע העבודות נשוא הסכם זה.  

 
 

 קיזוז ועכבון  .15
 

העירייה זכאית לקזז מכל סכום שעשוי להגיע לספק מאת העירייה בהתאם להסכם זה, כל סכום  .15.1
שיגיע לה מאת הספק, אם בגלל ביצועו של ההסכם, הפרתו או נזקים שנדרשת העירייה לשלם בגלל 
רשלנות הספק, מחדליו או פעולותיו, כל זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה לה זכאית העירייה על  

 כל דין או על פי ההסכם. פי 

 

כל  .15.2 קיום  הבטחת  לצורך  לספק,  השייכים  חומרים  ו/או  ציוד  כל  לעכב  הזכות  שמורה  לעירייה 
 התחייבויויתיו עפ"י דין או ההסכם.

 

 

 העברת זכויות וחובות   .16
 

או להסב הסכם זה או חלק ממנו, לאחר או לאחרים וכן אין הוא רשאי  הספק אינו רשאי להמחות   .16.1
מכוח   מסמכויותיו  להאציל  ו/או  מההסכם  הנובעת  חובה  או  זכות  כל  לאחר  למסור  או  להעביר 

 ההסכם לאחר, לרבות זכותו לקבל תמורה על פי ההסכם. 
 

יישא .16.2 לאחר,  מקצתן  או  ההסכם,  פי  על  חובותיו  או  זכויותיו  את  הספק  אחראי העביר  ר 
 להתחייבויותיו על פי ההסכם על אף ההסבה. 

 
 

 ספק משנה .17
 

 הספק אינו רשאי להפעיל ספקי משנה בביצוע השירותים לפי הסכם זה.
 
 

 סודיות   .18

 
הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע 

 אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ביצוע ההסכם.  
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 חתימה וחותמת: ___________________. 

 . מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואהלאספקת תווי  595/22 מכרז מס' 

 
 

 הפרה ובטלות ההסכם  .19
 

הפר הספק כל תנאי מתנאי הסכם זה או כל התחייבות מהתחייבויותיו בהסכם זה, יפצה הספק את   .19.1
העירייה בגין כל נזק שייגרם לה בגין ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות  
העירייה לכל סעד משפטי אחר לרבות ביטול ההסכם והתקשרות עם ספק אחר לביצוע העבודות 

 הסכם זה או חלק מהן.   נשוא

 

מבלי לפגוע ביתר זכויותיה של העירייה לפי הסכם זה ולפי כל דין, תהיה העירייה רשאית לבטל   .19.2
 הסכם זה באופן מיידי במידה והספק יפר הפרה יסודית של הסכם זה.

 
19.3.   , הפר הספק הסכם זה או הוראה מהוראותיו, תהיה העירייה רשאית לבצע אחת או יותר מאלה 

 מספקת מראש והספק לא תיקן את ההפרה:התראה ניתנה לספק שובלבד 
 

לאחר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין בע"פ למלא אחר   לבטל את ההסכם לאלתר .19.3.1
 אותן הוראות תוך תקופה שתיקבע לכך ע"י העירייה, והספק לא עשה כן. 

 לקבל מהספק פיצוי על כל נזק ישיר או עקיף שנגרם לה בגין ההפרה.  .19.3.2

 לעכב כל תשלום המגיע לספק.  .19.3.3

 להעסיק על חשבון הספק עובדים ו/או ספק אחר לצורך ביצוע העבודות.  .19.3.4

 
מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הספק כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית  .19.4

 וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:
 

ם  יום מיו  20עיקול על כספים המגיעים לספק מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך  אם יוטל   .19.4.1
 הטלתו. 

או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת אם הספק הוא אדם   .19.4.2
 נכסים. 

 אם הספק הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.   .19.4.3

בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עזבון או כל אדם הממונה על נכסי  .19.4.4
 הספק.

ההסכם כאמור לא יהיה הספק זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי לתשלום  הופסק תוקפו של   .19.5
עבור נזק כלשהו. הספק יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע ההסכם בידי הספק עד  

 להפסקת תוקפו כאמור. 

 

ל דין עקב  על פי הסכם זה ו/או על פי כ  באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו לעירייהאין   .19.6
 ובגין ההפרה. 

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה על פי חוזה זה או על פי   .19.7

לפיצויים   זכאית  העירייה  תהא  להלן  כמפורט  חוזה  הפרות  בגין  כי  הצדדים  בין  מוסכם  דין,  כל 
 מוסכמים כמפורט בצידם:

 
 גובה הפיצוי  תיאור ההפרה 

 ₪ לכל יום איחור  500 תווים במועדאי אספקת 
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אפשרות עוסקים    חוסר  אצל  תווים  למימוש 

 המשויכים לכרטיס

 ₪ למקרה 500

ופיצוי בגין כל נזק   הפרה יסודית. ביטול הסכם הפרת חוק הגנת הפרטיות

 . ו/או קנס שיוטל על הרשות

 

גיע לספק או לגבותם  הנקובים לעיל מכל תשלום שיהעירייה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים   .19.8
 בכך דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 

 

 ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו.   .19.9
 

 
 

 עניינים  ניגוד .20
 

בדבר איסור ניגוד עניינים    והמגבלותמצהיר בזה כי הוא ו/או מי מטעמו מכירים את הכללים    הספק .20.1
נשוא הסכם זה   מתן השירותיםביחס עם    ענייניםוכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד  

 ספק ו/או מי מטעמו. ה של
 

עניינים. אם ובמידה וייווצרו מצבים    ניגודמתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור    הספק .20.2
על פי הסכם זה או כתוצאה מהם, ביחס  מתן השירותים  בהם יתעורר חשש לניגוד עניינים, במהלך  

 . , הספק מתחייב להודיע על כך מיידית לעירייהמטעמו לספק ו/או מי 
 

ותאגיד  הספקמועסקים מטעמו, בני משפחה של  לרבות –מי מטעמו"  ו/או הספקסעיף זה, " לעניין .20.3
עניין"    בעל"ומשפחה"    בניהינם בעלי עניין בהם. "  משפחותיהם, עובדיו ומועסקיו או בני  ספקשה

 . 1968 – חבסעיף זה כהגדרתם בחוק ניירות ערך, תשכ" יפורשו
 

 זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה. סעיף .20.4
 

 
   כללי .21

 
ונחתם על ידי מורשי חתימה של   בכתבשינוי ו/או ביטול תנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך  כל .21.1

 . שני הצדדים

 

, יראו את הדרישות החלות  נספחיומקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין    בכל .21.2
 על הספק כמצטברות.

 
לפקח, להדריך, או ליתן    ירייהלע  זהמצהיר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם    הספק .21.3

למי   ו/או  לעובדיו  ו/או  לספק  הוראות    מהמועסקים הוראה  ביצוע  להבטיח  כאמצעי  אלא  ידו  על 
ל אין  וכי  במלואן  זה  ל/ו  ספקהסכם  ו/או  לעובדיו  לתשלומים,  ספקי  או  זכות  כל  מטעמו  המשנה 

,  כם בכל נסיבות שהןלכך לרבות בקשר עם ביטול ו/או סיום ההס בקשרפיצויים או הטבות אחרות 
 אלא על פי הסכם זה. 

 
בהתאם להסכם זה ו/או מכל מקור    מהספקתהיה זכאית לקזז כל סכום שעשוי להגיע לה    העירייה .21.4

הסכום, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי   לנכותבתשלומו לספק ו/או    תא חייביאחר, מכל סכום שה
 . תמסור לספק הודעה בדבר קיזוז סכומים כאמור העירייה. העירייהשל 

 

הנוגע להסכם זה    סמכות .21.5 בכל  הייחודית  מחוז  בלבית המשפט המוסמך    נתונההשיפוט המקומית 
 .אליו שייכת העירייה

 

הדבר לויתורו על זכויותיו אלו,    ייחשבמי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא    אם .21.6
 מניעות.  ולא יצור כלפיו השתק או
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   הודעות .22

 
 .הצדדיםהודעה בכל הקשור להסכם זה תישלח בדואר רשום לכתובות  כל .22.1

 
שעות  72נתקבלו על ידי הנמען תוך  כאילויחשבו  למכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ" כל .22.2

 .דברמתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של 

 

שעות, אם שוגרה   24בתוך    מענהלחשב כאילו הגיעה  יהודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה ת  כל .22.3
 להעברתה התקינה בשלמותה. הפקסימיליהבמהלך יום העסקים הרגיל, ונתקבל אישור מכשיר 

 
 

 באו הצדדים על החתום ולראיה
 

 _________________    _________________ 
 הספק           העירייה

 
 אישור 

 . תקציבי לאישור ובכפוף נכונות בו  שהעובדות בהנחה החוזה נוסח מאשר הריני

 ____________________                                : ___________                                                תאריך
 

 יועמ"ש העירייה              
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 . מזון עבור משפחות מעוטות יכולת ותווי רכישה עבור קשישים/ניצולי שואהלאספקת תווי  595/22 מכרז מס' 

 חירהצעת המ -' אנספח 

 

 הוראות להצעת המחיר 
 
 

את התמורה הנדרשת עבור אספקת השירותים בדרך של הנחה משווים הכספי של    םעל המציעים לרשו .1
 (:"התמורה המוצעת"מע"מ )להלן:  כולליםבפועל כשהם  יםהתוו

₪ לכל תו    180הנחה והתמורה לזוכה תהא    ₪10%, ניתן להציע    200: היה השווי הכספי של התו  לדוגמא
 ₪.   200ששוויו הכספי הוא 

ורה המלאה והסופית לביצוע כלל התחייבויותינו, בהתאם לתנאים שבמסמכי צעה זו כוללת את התמה .2
המכרז ולרבות שירותי תמיכה למחזיקי התווים, אספקת התווים מכל סוג, הנפקת כרטיסים וכיוב' הכל 

 כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו. 

הפרקים ובלבד שהמציע  ההצעה תוגש ביחס לפרק אליו מבקש המציע להגיש הצעה )אין מניעה להציע לשני   .3
 עומד בתנאי הסף לכל פרק(.

  רמת השרון בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, אנו הח"מ מציעים לספק לעיריית   .4
כלל  ם תווי את  לעירייה  ולהעניק  ההתקשרות  ובהסכם  נספחיו  על  המכרז  במסמכי  המפורט  באופן   ,

 תמורת:   בהסכם על נספחיו כאמורתווים  השירותים הנלווים לאספקת

מ סוג התו הפרק מוצע  הנחה  ערך  השיעור 
 הכספי של התווים יוצעו 

מעוטות   א' משפחות  עבור  וצריכה  מזון  תווי  אספקת 
 יכולת

 _____% 

/ניצולי   ב' קשישים  עבור  שי  רכישה/תווי  תווי  אספקת 
 שואה. 

 _____% 

 

                                                                                                             ________________ 

 חתימת המשתתף            

 


