
  
  משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

  12/15מס' מכרז  

 משרדלעובדי  הצעות למתן שירותי הסעדהלהציע הזמנה  

 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים
 

עובדיו לרכוש עבור מעוניין  המשרד) - (להלןמשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור  .1

בקריית  2בבניין החדש של המשרד ברח' מבקר המדינה  םמוקשת ,בלשכת ירושלים

אמורים להינתן עם . השירותים לארוחת צהרייםבמסעדות  רותי הסעדהיש ,הלאום

  או בסמוך לכך. 2015המעבר לבניין החדש באוקטובר 

לפיה הם הצעה שלהלן יגישו  6בסעיף העומדים בתנאי הסף המפורטים  ספקים .2

 הזמנהעל פי תנאי במסעדותיהם רותי ההסעדה יאת שלעובדי המשרד מתחייבים לספק 

  זו.

המצורפת  "הצהרה והתחייבות - נספח א"מעוגנים בעל פי הזמנה זו ההתקשרות  איתנ .3

 למסמכי המכרז.

 ; החתמת כרטיס העובד בשעון המצוי במסעדה באמצעותהדיווח על הארוחות ייעשה  .4

כולל ₪  34הוא תעריף ההסעדה כיום  המשרד. יסופקו בידיתקשורת והשעון האמצעי 

. העובד המנוכה מתלוש השכר)של כולל השתתפות הסכום האמור ( לעובד ליום ממע"

שישלם למסעדה מכספו במועד ה בתוספת תשלום עובד רשאי לשדרג את הארוח

בה שאת המסעדה  לעובד הזכות לבחור. 17:00עד  11.30 שעות ההסעדה:. הארוחה

 יסעד, אם בכלל.

 :אלהשתכלול את המנות ה מציע יתחייב לספק ארוחת צהריים בסיסית .5

 מסעדה בשריתב

 מרק., סלטים :מנה ראשונה או מנת פתיחה כגון

 דג., עוף, בשר :כגון מנה עיקרית

 ירק מבושל. ,קוסקוס, תפוחי אדמה, אורז :שתי תוספות כגון

 ולחלופין: 

 מנה ראשונה או מנת פתיחה 

מנה עיקרית משולבת/מנה עיקרית שמקובל להזמין בלא תוספות, כגון פסטה עם בשר 

 וירקות, סלט עשיר

 

 מסעדה חלבית או צמחוניתב

 מרק., סלט :מנה ראשונה כגון

 סלט., קיש, לזניה, פסטה במגוון רטבים : חביתה,מנה עיקרית כגון
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 להשתתפות במכרז תנאי סף .6

 500שאינו עולה על הליכה (לא בקו אווירי) מרחק ב ממוקמת להיות מסעדת המציע על   .א

סמוך למתחם (ירושלים ב 2 המדינה ברחוב מבקרקריית הלאום במבניין המשרד  'מ

 .)הסינמה סיטי

 בעל ניסיון מוכח של שנה לפחות בתחום ההסעדה.להיות המציע על  .ב

חוק אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי על המציע לצרף להצעתו  .ג

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף בנספח ב. .ד

-רישיון עסק כנדרש על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"חהעתק  על המציע לצרף להצעתו .ה

1968 .  

 5של ארוחת צהריים בסיסית בהרכב המפורט בסעיף תפריטים המציע לצרף להצעתו על  .ו

על לעיל. נוסף על כך  4הנקוב בסעיף בתעריף ההסעדה ולהתחייב לספק ארוחה כאמור 

שישלם  תוספת תשלוםתמורת בסיסית הצהריים הארוחת לשדרוג  חלופות לצרףהמציע 

 .ידרש עבור כל חלופה, ולנקוב בתוספת התשלום שתבמישרין העובדלו 

כל מציע שמקיים את כל תנאי הסף ומילא אחר כל הנדרש במכרז זה יבחר כנותן שירותי  .ז

 הסעדה למשרד

 

 

 זכויות המשרד .7

למשל ו, את דרכי ההתקשרות בכל עת המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחון ולשנות .א

המתקשרות עם מסעדות ומציעות את הסעדה באמצעות חברות לרכוש שירותי 

 .שירותיהן

הצטברו תלונות על אם  להפסיק את ההתקשרות עם ספק מסוים בכל עתהמשרד רשאי  .ב

הוא של הספק רותיו ילששל עובדי המשרד הביקוש  אםאו משירותיו  שביעות רצון-אי

 מועט.

 .העומדות בתנאים האמוריםמסעדות ל עת כבלהסדר ההסעדה המשרד רשאי להוסיף  .ג

 פק בהיקף כלשהוא. המשרד אינו מחויב להתקשר עם ס .ד

 

מסוגים שוטפות  המשרד רשאי להסתייע ביועץ לבטיחות מזון לצורך עריכת ביקורות .ה

 .בהסדר ההסעדהאשר ייכללו  שונים במסעדות

 

 הגשת ההצעהאופן  .8

להצעתו את כל המסמכים הנדרשים על פי תנאי הסף, לרבות מילוי צרף להמציע על  .א

 בחתימה מלאה. וחתימה עליהםהנספחים המצורפים להזמנה זו כנדרש 
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הגשת הצעה חתומה היא ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי  .ב

 לאמור בהם. ונתן את הסכמתו הבלתי מסויגת אותםההזמנה על כל נספחיה, הבין 

למתן שירותי   12/15מכרז " רשוםשעליה  העל המציע להגיש את הצעתו במעטפה סגור .ג

". יש לשלשל הסעדה לעובדי לשכת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים

 12המדינה הנמצאת ברחוב בית הדפוס מבקר  לתיבת המכרזים של משרדמעטפה זו 

 בקומת הכניסה סמוך לעמדת המאבטחים.בירושלים, 

  .12:00שעה ב 6.8.15הוא  ההצעותהמועד האחרון להגשת  .ד
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 הצהרה והתחייבות - נספח א

 

 ____________רחוב המתגורר ב, ___________, בעל ת"ז _____________ ,אני הח"מ

ונציב תלונות מתחייב ומצהיר בזה כלפי משרד מבקר המדינה  ___________, מס' ____

 המשרד) כדלהלן: -(להלן הציבור 

 

, הפועלת ברחוב ________________אני הבעלים המנהלים של המסעדה הידועה בשם  .1

ת /הספק או המסעדה), אני האחראי -, ירושלים (להלן ____ מס' _______________

 לחתום על הצהרה והתחייבות זו מטעם הספק.ת ך/מוסמלהפעלתה, ואני 

 הספק מתחייב לספק לעובדי המשרד ארוחות צהרים במסעדה בכל יום עבודה. .2

להיות בידיו במהלך כל  ךימשי הואומתחייב לדאוג כי  הספק מצהיר כי יש לו רישיון עסק .3

 תקופת מתן שירותי ההסעדה למשרד. העתק רישיון העסק מצורף בזאת להתחייבות זו.

הספק מתחייב להקפיד על שמירת כל החוקים וההוראות בתחומי התברואה והסניטציה  .4

ה וההגשה של בכל הנוגע למזון ולעובדים המטפלים בו, בכלל זה בשלבי האחסנה, ההכנ

 המזון. 

-הספק מצהיר כי בידו כל האישורים התקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .5

, והוא מתחייב לדאוג כי יהיו בידיו אישורים תקפים כאלה במשך כל תקופת מתן 1976

 שירותי ההסעדה למשרד.

(שלושים וארבעה  ש"ח 34.00ידוע לספק כי המחיר שהמשרד ישלם עבור כל ארוחה יהיה  .6

 ). המחיר כולל מע"ם כדין.ש"ח

 הדיווח על הארוחות:  .7

הדיווח על הארוחות ייעשה בשיטת רישום ממוחשב באמצעות כרטיסי הנוכחות של  .7.1

 העובדים. 

שעון ממוחשב)  -הספק מסכים בזאת להתקנת קו תקשורת ומכשיר ממוחשב (להלן  .7.2

ב לשמור על שלמותם ועל במסעדה. השעון והקו הם רכוש המשרד, והספק מתחיי

 תקינותם.

עובד המשרד ימסור בעת הזמנת הארוחה את כרטיס העובד לשם החתמתו בשעון  .7.3

הממוחשב. העברת הכרטיס תיצור רישום ממוחשב שיעיד על הזמנת הארוחה וישמש 

 אסמכתה לתשלום לספק.

בתום כל חודש ימציא המשרד לספק דוח חודשי של כל הרישומים שבוצעו במסעדה  .7.4

הסכום לתשלום. הספק יגיש למשרד חשבונית כדין, ולאחר אישורה ישלם המשרד ו

 יום מיום הגשת החשבונית. 30לספק את סכומה בתוך 

אם תתעורר תקלה כלשהי בתפקוד השעון, בעיה בתקשורת או כל בעיה אחרת המונעת  .7.5

). 11שימוש בשעון, הספק מתחייב להודיע על כך מיד לאחראי מטעם המשרד (ראו סעיף 

כאשר השעון אינו פועל, ייעשה שימוש בטופס שימציא המשרד לספק, ובו יירשמו 

פרטיו של כל עובד שבא לסעוד, התאריך והשעה שבהם סעד, והעובד יחתום במקום 

הנדרש בטופס. הרישום על גבי טופס זה וחתימת העובד ישמשו אסמכתה לתשלום 
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 לספק.

ספק למשרד את השעון ויאפשר את עם סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא יחזיר ה .7.6

 ניתוקו של קו התקשורת והחזרת ציוד התקשורת למשרד.

המשרד יבדוק אחת לשנה את האפשרות לעדכן את מחיר הארוחה בשיעור עליית מדד  .8

המחירים לצרכן או בדרך אחרת. אם יוחלט על עדכון, הסכום המעודכן ישולם מיום העדכון 

 ואילך.

תר העניינים הקשורים למרכיבי הארוחות הם כמפורט בהצעת פרטי הארוחות והתפריט וי .9

 זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהתחייבות זו.בהמחיר שהגיש הספק למשרד, המצורפת 

ידוע לספק כי כל אחד מהצדדים רשאי להביא להפסקת הסדר הסעדה זה לפי שיקול דעתו  .10

לנמק את ההפסקה, ולא יום מראש. לא תהא חובה  30הבלעדי, על ידי מתן הודעה מוקדמת 

 תהא חובה לשלם פיצוי כלשהו.

ידוע לספק כי המשרד מינה את מר עופר עזרן להיות ממונה מטעמו בכל הקשור לביצוע  .11

האחראי). האחראי רשאי לבדוק בכל עת את טיב  -התחייבויותיו האמורות של הספק (להלן 

ן, ולשם כך הספק המוצרים שהספק משתמש בהם, את דרך אחסנתם ואת דרך הכנת המזו

  נותן לו בזאת רשות לבקר במתקניו בכל עת שימצא לנכון.

קבע האחראי עקב בדיקתו כי נמצאו ליקויים או פגמים, הספק מתחייב לתקנם מיד בהתאם 

 להוראותיו.

ידוע לספק כי המשרד ועובדיו אינם מחויבים לרכוש את הארוחות אצלו, וכי המשרד  .12

על  יםרים. העובדים יוכלו לפנות לספק או לספקים אחרהתקשר ויתקשר גם עם ספקים אח

 פי העדפותיהם ועל פי מידת שביעות רצונם משירותיו. לא תהיה לספק כל טענה בקשר לכך.

הספק מתחייב שלא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר לביצוע  .13

 התחייבויותיו האמורות לעיל או אגב ביצוען.

, אלא אם כן הםאו חלק מ וז את חיוביו על פי התחייבותב לאחר הספק מתחייב שלא להס .14

 ניתנה לכך הסכמת המשרד מראש בכתב.

בלי לגרוע מהאמור לעיל הספק מתחייב לקיים כל דין הנוגע לענייני רישוי, ניקיון, תברואה,  .15

 בריאות ובטיחות.

 

___________________   _____________________ 

 הספק     התאריך              

 

 

 משרד מבקר המדינה מסכים לאמור לעיל.

 

___________________   _             _____________________ 

 משרד מבקר המדינה     התאריך             
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25UT תצהיר - 'בנספח 

 

ת.ז.______________ נותן תצהירי זה בקשר   אני___________ הח״מ, נושא

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הסעדה לעובדי לשכת מבקר המדינה ונציב תלונות ל

 .הציבור בירושלים

, שמספרו המזהה ____________________הנני נותן תצהירי זה בשם  .1

הוא_______________________ והוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין 

 המציע או הגוף). -(להלן 

 ________________________.הנני מכהן במציע בתפקיד  .2

 מציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע.מטעם ה הנני מורשה חתימה .3

 במציע קיימים מורשי חתימה נוספים שהם (שם, ת.ז.): .4

4.1. .______________________________________________ 

4.2. .______________________________________________ 

4.3. .______________________________________________ 

 שמירה על דיני העבודה .5

הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה  .5.1

חוק עובדים  -(להלן  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ״א

 ).זרים

 -הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ״ז .5.2

), ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות חוק שכר מינימום -(להלן  1987

ובמועד כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים 

וההסכמים האישיים החלים עליו וכי הוא נעדר הרשעות בתחום יחסי 

 העבודה. 

 במשבצת הנכונה)  X(סמן .5.3

  וק עסקאות גופים ציבוריים, ב(א) לח2הגוף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף

בפסק דין חלוט בביצוע עברה לפי  לא הורשעו]), בעל זיקה -[להלן 1976-התשל"ו

 חוק עובדים זרים או חוק שכר מינימום. 

  בפסק דין חלוט בעברה אחת או בשתי עברות בלבד  הורשעהגוף או בעל זיקה אליו

 לפי חוק עסקאות עובדים זרים או חוק שכר מינימום. 

 בפסק דין חלוט ביותר משתי עברות לפי חוק  הורשעוף או בעל זיקה אליו הגו

 עובדים זרים או חוק שכר מינימום.

 :במשבצת הנכונה Xאם סימנת את האפשרות השלישית, סמן 

  בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו  לא הייתהההרשעה האחרונה

 ). מועד ההתקשרות -בחוק (להלן 

  בשנה שקדמה למועד ההתקשרות. הייתהההרשעה האחרונה 
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ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעברה  .6

 ).2002באוקטובר  31שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג (

אני מצהיר כי ידוע לי כי בתצהירי זה "בעל זיקה" משמעו כאמור בחוק וידוע לי  .7

 שהוא: 

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הגוף;  .1

 בעל השליטה בגוף;  .2

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב  .3

 הגוף, ותחומי פעילותו דומים במהותם לתחומי פעילותו של הגוף; 

 מי שאחראי מטעם הגוף לתשלום שכר העבודה;  .4

ט חבר בני אדם אחר, שנשל -אם הגוף הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .5

 שליטה מהותית בידי מי ששולט בגוף.

ידוע לי כי בתצהירי זה המונח "שליטה" מציין שליטה כמשמעותה בחוק  .8

, והמונח "שליטה מהותית" משמעו החזקה של 1981-הבנקאות (רישוי), התשמ"א

שלושה רבעים או יותר בסוג מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם 

 הבנקאות (רישוי). כמשמעם של "אמצעי שליטה" בחוק

 כללי .9

 הנני מצהיר כי המציע משתמש בתכנות מחשב מקוריות בלבד. .9.1

 ההזמנה, הבנתי אותם ואני מסכים לדרישות ההזמנקראתי את מסמכי ה .9.2

 ללא סייג.

נכון למועד הגשת הצעה זו לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה 

, ההסכם המצורף או על ההזמנה ,איזו מהתחייבויותיו על פי ההצעהכדי להפריע למציע לקיים 

 פי דין.

 במקרה שקיים ניגוד עניינים, להלן פרטי הניגוד:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

._______________________________________________ 

 אני מתחייב לפעול על פי הנחיית המשרד לנטרול ניגוד העניינים. 

נבדקו על ידי והם נכונים הנני מצהיר כי כל הנתונים המפורטים בהצעה  .10

 ומדויקים.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .11

 

 

_____________ 

 חתימה       
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____________הופיע   אני הח"מ, ________________, עורך דין, מאשר כי ביום

  לפניי במשרדי ברח' ________________ ביישוב/עיר ______________מר/גב'

_______________שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה 

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

אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את 

אשר חתם על נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפניי. כמו כן אני מאשר שהנ"ל, 

 הצהרה זו בפניי, מוסמך לעשות כן.

 

,________________________ 

 עו"ד         
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