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 מבוא .א

 הזמנה להציע הצעות .1

 נהמזמי( "המזמיןאו " "המכללה)"להנדסה ירושלים  ה אקדמיתמכלל עזריאלי .1.1

מערך הפעלת ניהול ולבזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן להגיש הצעה 

כמפורט במכרז , , ירושלים26שברח' יעקב שרייבום  המכללהבקמפוס  שירותי מזון

 זה לרבות בחוזה המצורף למכרז על נספחיו. 

, בכפוף לתנאי המכרז וההסכם, שנים תהיה לחמש וןזהפעלת שירותי המ תקופת

  .כמפורט במכרז זההזיכיון להפעלת שירותי המזון  תכארלהעם אופציה 

על המציע הזוכה לוודא כי הוא עומד בכל דרישות החוק, הדין והרגולציה הנדרשים, 

ועבודות הגמר, הצבת הציוד והפעלת שירותי  השיפוציםהן במהלך התכנון, ביצוע 

 המזון , לרבות כל הנדרש על מנת לקבל רישיון עסק. 

 

 אודות המכללה

הינה ו 1999קמה בשנת הו )המכללה(, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

מוסד להשכלה גבוהה בתחומי ההנדסה. המכללה מכשירה מהנדסים בתוכנית 

לימודים ארבע שנתית בכל תחומי הטכנולוגיה, כולל הנדסת חומרים מתקדמים, 

הנדסה , הנדסת מכונות, הנדסת תוכנה, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת תעשייה וניהול

. המכללה תוכנית משותפת עם הטכניוןב לימודי הנדסה אזרחיתוכן  פארמצבטית

קמפוס המכללה . מקיימת כמו כן מכינות קדם אקדמיות ויחידה ללימודי חוץ

שנת הלימודים האחרונה מת בייט( ובוממוקם בשכונת רמת בית הכרם בירושלים )צ

   . סטודנטים ואנשי סגל 2,000מעל  היו בו

 

 : שיספק המציע הזוכה יכלולהמזון  שירותימערך  .1.2

)להלן:  )בנפרד( שרות בשרי וחלבי ינתןבה  קפיטריה מרכזית .1.2.1
והיא כוללת מטבח בישול , 4ממוקמת בבניין  . הקפיטריה"(הקפיטריה"

 ואיזור ישיבה. 

נמצא בהליכי ה ,"(המזנון)להלן: " 3בניין של בקומת הקרקע  חלבי מזנון .1.2.2
  .פנימי כולל איזור ישיבה, במועד פרסום המכרז בנייה

 .אוטומטיות מכונות ממכר .1.2.3

 .במכללה שונים לאירועים מזון אספקת .1.2.4
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 :לבצע הפעולות הבאות יידרש "(הזכייןהמציע הזוכה )" .1.3

 :להגיש, במסגרת ההצעה למכרז .1.3.1

לאישור המזמין,  הדמיות לרבות תועיצוביוסכמתיות עקרוניות תוכניות א. 
 ההגשה איזורבאשר יתייחסו הן לעבודות הגמר שהזכיין ידרש לבצע 

והן לרשימת הציוד  3מזנון בבנין בו 4והישיבה בקפיטריה המרכזית בבנין 
 .בקפיטריה ובמזנון הנ"ל והריהוט ואופן מיקומם

שלב הבחינה  במסגרת שלב המקצועיידרשו לעמוד בתוכניות אלו 
 ( שלהלן.  2המקצועית כמובהר בסעיף ה)

 ;3ולמזנון החלבי בבנין  4תפריט מוצע לקפיטריה בבנין  ב.

, לרבות מחירי מכירה תוכנית לפריסת מכונות ממכר אוטומטיות בקמפוסג. 
  ;לפריטים הנמכרים באמצעותן

 באיזורי כאמור שיגיש המציע הזוכה לתוכניות בהתאם גמר עבודות בצעל .1.3.2
 על חשבונו, 3 בבניןהמזנון ו 4 בבנין הקפיטריה של והישיבה ההגשה

 ובכפוף )ח'(2, בהתאם ללוח הזמנים המפורט בנספח ובאחריותו המלאה
 . המכללה לאישור

תוכניות השיפוץ של המכללה  .4 בבנין הקפיטריה מטבח את תשפץ המכללה .1.3.3
 שלהמטבח  שיפוץ לתוכניות הערותיו את יעביר יועברו למציע הזוכה והוא

להסכם זה. לאחר  )ח'(2כנספח  המצורף הזמנים ללוחבהתאם  המכללה
 מכן, יעביר הערותיו מעת לעת על פי הצורך ובהתאם לבקשות המכללה.

תהיה  4מובהר בזאת שהצבת הציוד הדרוש במטבח הקפיטריה בבניין 
 באחריות ועל חשבון המציע הזוכה.

 והנייח הנייד הציוד בכלל 3 יןיבנהמזנון בו 4 בבניין ההקפיטרי את לצייד .1.3.4
תוכניות ל בהתאםעל חשבונו, ובאחריותו  ,הדרוש לצורך מתן השירותים

ציוד בכל מקרה ה. אשר אושרו ע"י נציג המזמין הזכיין  הציוד של ורשימת
הכלול בתוכניות ורשימת הציוד של המכללה לציוד  ערךהנ"ל יהיה שווה 

 )ז'(.2בנספח 
 

 4 בבנין לקפיטריה המכללה של הפרוגרמתיות הסכמתיות התוכניות
הציוד, ימסרו למשתתפים  רשימת )ז'(, לרבות2בנספח  3ולמזנון בבנין 

 במכרז לאחר המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז.

ירכש ע"י  3יהוט ישיבה לאיזור הישיבה במזנון החלבי בבנין מובהר כי ר
 המכללה ועל חשבונה תוך היוועצות בזכיין.

 

וכניתו לפריסת המכונות לת בהתאם אוטומטיות ממכר מכונות להציב .1.3.5
 .בקמפוס ובכפוף לאישור המזמין

 במכרז המפורטים לתנאים בהתאם המזון שירותי מערך את להפעיללנהל ו .1.3.1
 ובהסכםלמסמכי המכרז  1ובפרט במפרט השירותים המצורף כנספח  זה

 .למסמכי המכרז 3 כנספח ב"המצ

מועד השלמת ההערכות עד לממועד החתימה על ההסכם עם הזכיין ו .1.3.1
 ,11.10.2015בהפעלת מערך שירותי המזון במכללה, ולכל המאוחר עד ליום 

ורה לו תהזכיין, בהתאם להנחיית המכללה, להתקין במקום ש ידרש
באי המכללה )להלן: "השירות הזמני"( כמפורט מכללה מתקנים לטובת ה

 .במפרט השירותים המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז
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בכל מקרה של הפסקת , זו להזמנה 3 כנספח ב"המצ להסכם 4.1 בסעיף כמובא 1.4
תהיה למכללה אופציה לרכוש מהמציע  ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא

הנ"ל או חלק מהציוד המופיע ברשימת הציוד המאושרת ע"י המכללה הזוכה את הציוד 
  :להלןדכ ציודעלות המ יחסי חלקבתמורה לתשלום של 

 מעלות הציוד 15% הראשונה החוזה שנת תום עד הפסקת ההתקשרות

 הציוד  עלותמ 50% השניה החוזה שנת תום עד הפסקת ההתקשרות

 מעלות הציוד  25% השלישית החוזה שנת תום עד הפסקת ההתקשרות

 מעלות הציוד 10% עד תום שנת החוזה הרביעית הפסקת ההתקשרות

 ללא תשלום  יותר מאוחר במועד הפסקת ההתקשרות

 

אשר נרכש בפועל ואשר מופיע הציוד של עלות אך ורק הלצורך סעיף זה תחושב מובהר כי 
ברשימת הציוד שצירף הזכיין להצעתו שאושרה על ידי יועצי המכללה. עד למועד הפעלת 

הוכחות לעלות הציוד בפועל, לרבות המציע הזוכה למכללה מערך המזון על ידו יעביר 
כתבי ו תעודות משלוח, אישורי תשלום חשבוניות,הסכמים, הצעות מחיר, הזמנות, 

, עלות הציוד, וכן כל מסמך אחר שנדרש לדעת המכללה לבסס את הציודאחריות לגבי 
חריות איכלול תקופת כל מקרה, הציוד . מובהר בזאת כי בווהתשלום עבור ואיכות

 . כמקובל שלא תפחת משנתיים לכל פריט ציוד

ת ריהוט ישיבה לאיזור הישיבה במזנון יובהר בזאת כי המכללה תהיה אחראית לרכיש
  על פי שיקול דעתה ולאחר התייעצות עם המציע הזוכה.על חשבונה ו, 3החלבי בבנין 

יובהר כי הזמנה זו להגשת הצעות, מהווה מכרז פומבי, אשר ינוהל בהתאם  -סיווג המכרז 1.5

לן: )לה 2010 -לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה( התש"ע

 "התקנות"(, החלות על המזמין.

יחד עם זאת  . אחד באמצעות זכייןהמזון כולו שירותי מערך את להפעיל נת ימעוני המכללה 1.1

 למציע הזוכה לא תהיה בלעדיות על מתן שירותי מזון בקמפוס.

בין הזכיין למכללה תהיה על בסיס זיכיון כאשר הזכיין ישלם למכללה דמי  ההתקשרות 1.1

מועד ההפעלה, כשהם צמודים למדד החל מ זיכיון שיוצעו על ידו כחלק ממכרז זה

 .המחירים לצרכן

 .שלהלן (1ה)כמפורט בסעיף  במכרז תהיה על פי קריטריונים של איכות ומחיר ההכרעה 1.1

תהיה אופציה  למכללה. בכפוף לאמור בהסכם, שנים 5בחוזה זה הינה  הזיכיון תקופת 1.9

 .כל אחתתקופות של שנה  5-להאריך את התקופה ב

המציע הזוכה יספק השירותים כקבלן עצמאי ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין המכללה  1.10

 או מי מטעמו. הזכייןלבין 

על , למכרז)ח'( 2מחויבות המציע הזוכה ללוחות הזמנים כמפורט בנספח מבלי לגרוע מ 1.11

 וכן מכל גורם אחר הנדרש ע"פ דין לקבל אישור מקדמי ממשרד הבריאות המציע הזוכה

כל תוכנית שעל פיה יבוצעו שיפוצים ו/או עבודות גמר ו/או הצבת ציוד בקפיטריה ובמזנון, ל
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העבודות בקפיטריה ובמזנון ע"י הזכיין  לפני תחילת ביצוע לרבות מטבח הקפיטריה, וזאת

תאריך התחלת הפעלת ימים מ 14תוך בגיש להבנוסף על המציע הזוכה  המכללה.ו/או 

מערך שירותי המזון עבור הפעלת  ירושליםעירית לרישיון עסק שירותי המזון בקשה ל

 .ויפעל תוך נקיטת מירב המאמצים לקבלת רישיון עסק כאמור בקמפוס המכללה

 נספחים 2

 ממנו, הם: הנספחים למכרז זה, המהווים חלק בלתי נפרד .2.1

 אישור המציע  

 ;שירותים מפרט   1נספח 

 ;ההצעה טופס   2נספח 

 המציע; תצהיר  '(א) 2נספח 

 ;לדמי זיכיון כספית הצעה  '(ב) 2נספח 

 מפוקחיםמחירים לוח  ( 1)ב'2נספח 

 מוצרי מזון לא מפוקחים –לוח מחירים  (2)ב'2נספח 

  לאירועים מזון –לוח מחירים  (3)ב'2נספח 

 המציע; ניסיוןתצהיר בדבר   '(ג) 2נספח 

 ;הצעהבנקאית לקיום הערבות נוסח   '(ד) 2נספח 

 כספי;מחזור  גובהאישור רו"ח על  (ה') 2נספח 

 ;הרשעות העדרתצהיר בדבר   (')ו 2נספח 

 ;של המכללה רשימת ציודסכמטיות פרוגרמתיות ותוכניות  (ז')2נספח 

 ימסרו למשתתפים במכרז לאחר ציוד תורשימו תותוכניה      

 .המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז      

 ;זמנים ותלוח    )ח'(2נספח 

 ;ונספחיו התקשרות הסכם  3נספח 
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 לוח זמנים למכרז .ב

  להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז: .1

 מועדים הליך מס"ד

 16:00עד השעה  3.3.2015 מכרז.רכישת מסמכי ההמועד האחרון ל 1

 12:00בשעה  8.3.2015 (סיור קבלניםמפגש מציעים ) 2

 16:00עד השעה  15.3.2015 לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים  מועד אחרון 3

 12:00עד השעה  1.4.2015 .חרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזיםהמועד הא 4

 

לשנות את תנאי המכרז עד למועד הגשת ההצעות. הודעה על השינוי  תהמכללה רשאי .1.1

 תפורסם באתר האינטרנט של המכללה ותישלח לכל מי ששילם דמי השתתפות. 

לערוך שינויים והתאמות במועדים  תרשאי המכללהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .1.2

השונים שנקבעו במכרז או על פיו, ובכלל זה לתקן את דרישות ההצעה, לשנות את המועד 

למתן הבהרות וכן לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. 

, בהתאם ששילם דמי השתתפות במכרזהודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי 

 .המכללהותפורסם באתר האינטרנט של  שמסר לפרטים

במקרה של סתירה בין התאריכים המופיעים בסעיף זה לבין תאריכים אחרים המופיעים  .1.3

 בגוף המכרז קובעים התאריכים המופיעים בסעיף זה.

 

 

 תנאי הסף .ג

 כללי .1

התנאים  כלעל  במועד הגשת ההצעהבעצמם במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים  .1.1

 יפסלו. –מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים המפורטיםהמפורטים בפרק זה. 

תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד  .1.2

 קשור בארגון של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.ה

  מעמדו המשפטי של המציע .2

אין  אי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי דין.כתנ .2.1

  .במשותף גורמים מספרעל ידי להגיש הצעה 
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מציע יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו ה

מורשי בדבר על גבי אישור המציע הרצ"ב להזמנה בפנקס לפי דין, וכן אישור עו"ד 

החתימה מטעם התאגיד המציע. מובהר בזאת כי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת 

 הצעתו נתונים של תאגיד אחר.

בעבירות שיש עמן  1911-רשעו בעבירות על פי חוק העונשין, תשל"זמנהליו לא הוומציע ה .2.2

בע השנים קלון ו/או בעבירה שעניינה אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, הכל בש

 המכרז.שקדמו ליום פרסום 

  1951-י חוק פיקוח על מצרכים ושירותים, תש"חרות עפ"יו בעבמנהליו לא הורשעומציע ה .2.3

שנים מיום מתן גזר  3חלפו בעבירות הנ"ל ו צווים שניתנו מכוחו, או אם הורשעולרבות 

  הדין.

ימלא המציע תצהיר בדבר העדר הרשעות בנוסח  3.2 -2.2האמור בסעיפים להוכחת 

 למסמכי המכרז. )ו'(2המצ"ב כנספח 

 ניסיון  .3

אופן כמפורט להלן בכתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ניסיון  .3.1

 מצטבר:

בכל עת פעל המציע   ולמועד הגשת הצעתקודם  השנים האחרונות 3 כל במהלך .3.1.1

הפעלת כל קפיטריה כנ"ל לא ) במקביל לפחותות קפיטרי שתישל או כזכיין כבעלים 

 .המגישות מזון חם (חייבת להיות ברצף למשך כל התקופה הנ"ל

 לענין סעיף זה. 'מזון חם'יובהר כי דברי מאפה חמים לא יחשב 

השנים  3באופן רצוף במהלך אחת  הלפחות קפיטריכזכיין או כבעלים המציע הפעיל  .3.1.2

, יוםבלפחות לקוחות  500ת משרתוקפיטריה זו  הצעתושקדמו למועד הגשת 

 . בממוצע

בקשר  ובתעודות כשרות תקפותברישיון עסק חזיק מהמציע  ובמועד הגשת הצעת .3.1.3

 .לפחותות קפיטרי 2עם 

 

ימלא המציע תצהיר בדבר ניסיון המציע בנוסח המצ"ב כנספח ף זה להוכחת האמור בסעי

 למסמכי המכרז. )ג'(2

 

הכספי נומינלי )ללא , על המציע להיות בעל מחזור במכרז כתנאי מוקדם להשתתפות .3.2

פחות של ל 2014ו  2013, 2012שנת כל אחת מהשנים ל מהפעלת קפיטריות מע"מ(

 . ש"ח 1,000,000

יגיש המציע אישור רו"ח על מחזור כספי של המציע בנוסח   24.להוכחת האמור בסעיפים 

  '( למסמכי המכרז.ה)2המצ"ב כנספח 
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 ערבויות .4

שתהווה כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .4.1

. 31.1.2015עד ליום שתהיה בתוקף ₪  50,000של על שם המציע, בסכום  הצעה"ערבות "

נוסח המצורף כנספח בהתאם להערבות תיערך  מציע שלא זכה במכרז, תוחזר לו הערבות. 

 למכרז.  ('ד) 2

 22לחלט את הערבות, כולה או חלקה, בנסיבות המפורטות בתקנה  תהיה רשאיתהמכללה  .4.2

 , ובכפוף לה.2010-בתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע

 לתשומת ליבם של המציעים, נדרשת זהות מלאה בין מבקש הערבות לבין המציע. .4.3

נ׳׳ל רשאי המזמין ככל שהליכי המכרז וקביעת ההצעה הזוכה יתמשכו מעבר למועד ה .4.4

לדרוש הארכת הערבות בהתאם והמציע יאריך אותה בהתאם לדרישה. אי מילוי דרישה זו 

 יהווה עילה לחילוט הערבות ע״י המזמין והמציע מוותר על כל טענה כנגד המזמין.

משך ל כמפורט בהסכםערבות ביצוע , ערבות ההצעהלהגיש תחת הזוכה במכרז יהיה חייב  .4.5

תחודש הערבות  ,במידת הצורך .יום 10בתוספת תקופה של  מכללהב כל תקופת הזיכיון

 מעת לעת, כך שתישא תוקף כל תקופת הזיכיון. 

המציעים  המכרז של את ערבויות האת הזכות להחזיק ברשות הלעצמ תשומר המכללה .4.1

הליכי המכרז והחתימה על ההסכם עם הזוכה,  סיוםיום ממועד  10עד שלא זכו במכרז 

שייווצר צורך להכריז על מציע כזוכה במכרז עקב ביטול זכייתו של מציע זאת למקרה 

 אחר.

 

 חוק עסקאות גופים ציבוריים .5

)אכיפת ניהול  האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים להמציאעל המציע  .5.1

 ,1911-, תשל"וחשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(

 . כדין על ניהול ספריםאישור ו

 למסמכי המכרז. (')ו2ע לחתום על תצהיר המצ"ב כנספח על המצי .5.2

 

 תשלום עבור מסמכי המכרז .6

להשתתפות במכרז, על המציע לשלם דמי השתתפות בהפקת המכרז בסך של  מוקדם כתנאי

תשלום זה לא יוחזר למציע  .0011:עד לשעה  3.3.2015. התשלום יתבצע עד ליום  ₪ 1,000

 שהגיש הצעה, בין אם נפסלה הצעתו ובין אם הפסיד או זכה במכרז. 

 יכול להיעשות כלהלן: תשלום דמי השתתפות

 . 02-1511014יש להתקשר לטל'  –תשלום בכרטיס אשראי  .א
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 – ירושלים, 21שרייבום רח' יש להגיע למשרדי המכללה ל –המחאה או במזומן בתשלום  .ב

(  או 212)שלוחה  02-1511000 בטל'מראש ם ביצוע התשלום יתן לתא. נמכרזיםלמדור 

 . 02-1511015בטל' 

  קבלניםסיור  .7

 .להלן 11קבלנים שיערך במועד הקבוע בסעיף  בסיור להשתתףמציע כל על 

 מציע להצעתו את המסמכים הבאים:ה יצרף סףהלצורך הוכחת עמידתו בתנאי  .8

 ההוכחה תיאור דרישה

 רשום בישראלתאגיד 
ותדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת  תתעודת התאגדו

 לגביו בפנקס לפי דין

 המציעניסיון 

חתום על למסמכי המכרז  )ג'(2לנספח בהתאם תצהיר  -

)יש לפרט את האמור   ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד

 בסעיפים אלה(.

קפיטריות שהמציע הינו  3 העתק רישיון עסק של -

 . הבעלים או הזכיין שלהם במועד הגשת הצעתו

שהמציע הינו  קפיטריות 3העתק תעודת כשרות של  -

 . הבעלים או הזכיין שלהם במועד הגשת הצעתו

 .(')ד2בנספח ערבות בנוסח תואם לנדרש  הצעה ערבות 

 מחזור עסקים
, בנוסח המצורף כספיאישור חתום מרו"ח של המציע על מחזור 

 למכרז. )ה'(2כנספח 

 תצהיר חתום על ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד  -)ו'(2נספח  העדר הרשעות

 אישור ניהול ספרים
 . אישור תקף על ניהול ספרים .א

 אישור תקף על ניכוי מס במקור. .ב

 העתק קבלה על תשלום עבור המכרז. מסמכי המכרז תשלום עבור

 אישור המציע הרצ"ב להזמנה זו. אישור המציע

 פרוטוקול סיור מציעים 
על המציע ככל שיפורסם פרוטוקול סיור מציעים ע"י המכללה, 

 .פרוטוקול, כשהוא חתום על ידוהיהיה לצרף להצעתו את 

 הבהרות פרוטוקול
 יהיה המציע על, המכללה י"ע הבהרות פרוטוקול שיפורסם כלכ

 .ידו על חתום כשהוא, הפרוטוקול את להצעתו לצרף
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 אופן התנהלות המכרז .ד

 ורכישתם מסמכי המכרז .1

, לצורך המכללהבאפשרות המציעים להוריד את כל מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של  .1.4

  עיון ו/או הגשת המענה למכרז. 

 

)שלא יוחזרו( עד ₪  1,000: ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של דמי השתתפות .1.5

 כלהלן:, 11:00 - 1:00בין השעות  3.3.2015ליום 

 . 02-1511014' לטל להתקשר יש – אשראי בכרטיס תשלום .א

 , 21 שרייבום' לרח המכללה למשרדי להגיע יש – במזומן או בהמחאה תשלום  .ב

  02-1511000' בטל מראש התשלום ביצוע לתאם ניתן. מכרזים למדור – ירושלים  

 .02-1511015' בטל או(  212 שלוחה)  

 . לעילמועד הלאחר מכרז לא ניתן יהיה לרכוש את מסמכי ה

 

  הבהרותההליך סיור קבלנים ו .א

 סיור קבלנים

 איש קשר מטעמו, אשר ירכז את הטיפול במכרז מצד המציע.  מנותמציע יידרש לכל  .2.1

 משרדי המפגש: מקום( שלעיל. 1ה הנקובים בסעיף ב)עמועד ובשב ייערך קבלנים סיור .2.2

  .ירושלים, 21 שרייבום' לרח המכללה

 ולהגשת הצעה. במכרזהשתתפות בסיור המציעים במועדו, הינו תנאי להשתתפות  .2.3

שאלות ו/או בקשות  ןלהפנות למזמי םרשאי יםמציעה ובמהלך סיור המציעים יהי .2.4

 בפרוטוקול בכתב לכל המשתתפים. ותשובותי ןפיץ המזמיילהבהרה. לאחר הסיור, 

, ככל שנשלח, כשהוא חתום על סיור קבלנים לצרף להצעתו את פרוטוקולעל המציע יהיה  .2.5

 והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו נכלל במסמכי הפניה המקוריים. –ידו 

 הליך הבהרות

 למכללהרשאי כל מציע לפנות  0011:בשעה  15.3.2015 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום .2.1

ולהעלות כל בקשה להבהרה, הסתייגות או    Tenders@jce.ac.ilדוא"לבכתב באמצעות 

יש לוודא קבלת הפניה בטלפון  שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

 .212שלוחה  02-1511000או לטלפון  02-1511015שמספרו 

במסגרת הליך  עליו לפנות במקרה בו המציע מסתייג מסעיף כלשהו המופיע במכרז .2.1

 כי לא יאושרר, יובה .ציין את פרטי הסעיף ומהות ההסתייגותללעורך המכרז, ו ההבהרות
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אישור  שלא ניתן לגביוכל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי המכרז 

 .דבר עלול לגרום לפסילת ההצעהוה, המכללהמראש מ

והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לענות על  יהיה שיקול דעת במתן התשובות למכללה .2.1

 .שאלה או בקשת הבהרה אם אין היא עניינית.

בעקבות הליך ההבהרות יוכן מסמך מסכם,  – ()מענה לשאלות הבהרה –מסמך תשובות  .2.9

 אשר ירכז את הפניות, השאלות, ההסתייגויות וכן נושאים ודגשים למציעים.

וכן  ששילם דמי השתתפות במכרזאו בדואר אלקטרוני לכל מי ו/ישלח בפקס ימסמך זה  .2.10

, ככל שאופי וזאת מבלי לחשוף את זהות הפונה המכללהבאתר האינטרנט של יפורסם 

 יהיה שיקול דעת באשר לחשיפת תוכן הפניה. למכללה. הבקשה להבהרה יאפשר זאת

 .ההבהרותמסמך באחריות המציעים לוודא את קבלת  .2.11

ף להצעתם את לצר ,בות מציעים אשר לא העלו שאלות ו/או הערות, לרהמציעים כלעל  .2.12

והדבר  , מסמך ההבהרות שיפיץ המזמין כשהוא חתום על ידי מורשה חתימה של המציע

 ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו כאילו נכלל במסמכים המקוריים של המכרז.

 

 ותכולתה מבנה ההצעה .ב

 למכרז. 2כנספח  המצורף, על נספחיו הההצע טופסלפי יוגשו וכל צרופותיה ההצעה  .3.1

ימספר את דפי וההצעה את המידע הנדרש באופן מלא ומדויק, בטופס מציע יפרט ה

 ההצעה והנספחים.

ההצעה את המסמכים המפורטים בטופס ההצעה ולסמן על גבי כל  טופסמציע לצרף להעל  .3.2

 מסמך את הסעיף בטופס ההצעה אליו הוא מתייחס.

 ההצעה תוגש בעברית. .3.3

, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי וההצעה, לרבות המסמכים המצורפים אלי טופס .3.4

יגבר האמור ההצעה לבין גוף המכרז,  טופסהמכרז. עם זאת, במקרה של סתירה בין 

 .במכרז

, ו/או הסתייגות ו/או בחוברת ההצעה התייחסות לסעיף כלשהו או העדרנתון העדר  .3.5

לפי שיקול דעת  עלול לגרום לפסילת ההצעה,חריגות מנוסח חוברת ההצעה כפי שפורסמה 

להשוות את ההצעה ליתר ההצעות  המכללהיכולת של פגיעה בבשל , בין היתר, המכללה

 המתקבלות.

 

 הגשת ההצעה .ג

בצירוף  , בצירוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע בכל עמוד ועמודאת ההצעה .4.1

א זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, לל ,חותמת המציע



 
 בירושלים הלאספקת שירותי מזון בקמפוס המכלל 'פ/01/2015מכרז מספר 

 13עמוד 

ולהניחה בתיבת מכרזים המוצבת  0012:שעה ב 1.4.2015 יוםמ ההבהרות ולא יאוחר

הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן על ידי ועדת . 4 בניין מס', מכללהבמשרדי ה

 המכרזים ותפסל על הסף. 

שירותי מזון בעזריאלי להפעלת מערך  /פ'01/2015"מכרז פומבי על המעטפה יש לציין  .4.2

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים" בלבד.

ההצעה תוגש בשני עותקים זהים במשרדי המזמין במסירה אישית או בדואר שליחים  .4.3

 בלבד. הצעה שתוגש בכל דרך אחרת לא תיבדק ותיפסל על הסף.

עם הגשת ההצעה יקבל המציע מהמזמין אישור על הגשת ההצעה המציין את מועד  .4.4

על המציע לשמור את האישור עד לסיום מוחלט של כל הליכי המכרז לקבלת ההגשה. 

 הצעות.

מועד המצוין לעיל היא על אחריות והכנסתה לתיבת המכרזים עד להגשת ההצעה  .4.5

 במועד מאוחר יותר לא תיבחן ותוחזר לשולחה. שתתקבלהצעה  המציעים.

וים והנספחים , כולל המסמכים הנלולעיל 3המפורט בסעיף במבנה  ההצעה תוגש .4.1

להצעה יצורפו כל מסמכי המכרז וכל נספחיהם  למיניהם, באופן שימנע את התפרקותם.

 חתומים.

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו מהמסמכים או כל הסתייגות לגביהם, אשר לא  .4.1

תאושר במסגרת הליך הבהרות, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או 

 ייחשבו כאילו לא נכתבו ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה. -אחרת בכל דרך 

כל עמוד בעותק המקורי של טופס ההצעה ייחתם בחותמת המציע ובחתימת מורשה  .4.1

חתימה מטעם המציע. העמוד הראשון של העותק ייחתם גם הוא בחותמת המציע 

 . בצילום ולא במקורהמציע, ובחתימת מורשה חתימה מטעם 

אחראי לבדיקת תנאי ההזמנה ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי הקשור  המציע יהיה .4.9

לביצוע ההתקשרות על פי הזמנה זו, לרבות הדינים והתקנים הרלוונטיים, ובהגשת הצעתו 

כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי המכרז  תנאיכל הוא מסכים ל

 התאמה.

 ולא ניתן יהיה לשנותה וזרת ובלתי ניתנת לביטול,, בלתי חכל הצעה שתוגש תהא סופית .4.10

, והיא תחייב את המציע לתקופה המכרז , אלא אם נכתב אחרת במסמכיו/או לתקנה

 .במכרזכמפורט 

או הצעות עם מציעים אחרים  אולתאם מחירים  חל איסור על המציעים ו/או מי מהם .4.11

הצעת פוטנציאלים כאמור בנוגע למניעת  או מציעים לבוא בהסדרים עם מציעאו , מי מהם

כל פעולה בניגוד לאמור לעיל עלולה להוות עברה פלילית יודגש שוכל כיו"ב. הגשה על ידם 

המוחלט  העל פי שיקול דעת תהא רשאית המכללהבין היתר בהיותה בגדר הסדר כובל. 

 חשש לתאום פסול כאמור.  הלדעתקיים אם הצעה  כל לפסול
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  –ביטוחי המציע  .4.12

לקיום ביטוחים על ידי  המכללהתשומת לב המציעים מופנית לדרישות  .4.12.1

"ביטוח" לרבות בנספח  11סעיף בהמפורטות בחוזה  שיזכה במכרזמציע הזוכה ה

", ביטוחי המפעיל" ו/או "דרישות הביטוח" )להלן: "אישור ביטוחי הזכייןב' "

 .בהתאמה(

לעיל  4.12.1עיף כאמור בסביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה מציע המ .4.12.2

 .ולהלן

הוראות הביטוח דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  .4.12.3

בזאת כי קיבל  ומצהירבמלואן  המכרזלפי מסמכי  ההתקשרותואת מהות 

לעיל  כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים  ממבטחיו

 ולהלן.

 המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב .4.12.4

לא יאוחר ממועד תחילת פעילותו וכתנאי לתחילתה, את  בידי המכללה ולהפקיד

)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי  אישור ביטוחי הזכיין ’נספח ב

 המבטח.

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב המפעיל כי בכפוף  .4.12.5

 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ עתקיםלדרישת המכללה בכתב ימציא לה ה

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות מובהר בזאת במפורש כי  .4.12.1

במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא 

. מובהר, כי שינויים ביחס לאישור קיום תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח

 לפסילת ההצעה. ( עלולים לגרוםנספח ב'הביטוחים )

אישור ביטוחי אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  .4.12.1

 המכללה, )בנוסחו המקורי( , חתום כדין על ידי מבטחי המציע(נספח ב'המפעיל )

בשל אי הצגת  תקופת ההפעלהלמנוע ממנו את מועד תחילת  תהייה רשאית

 כנדרש. האישור החתום

במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 4.12.1בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .4.12.1

לעיל,  4.12.1כאמור בסעיף , (’נספח בנספח אישור ביטוחי המפעיל )אי המצאת 

לראות במפעיל כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את  תרשאי תהייה המכללה

 זכייתו של המפעיל במכרז.

ישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דר .4.12.9

, המהווים אישור והצהרת המציע כי אלא בחתימה וחותמת של המציעהמבטחים 

בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים 

 .הביטוחיים הנדרשים
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 תצהירים, אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה .ד

, על המציע לצרף ובנספחיו במכרזכמפורט מבלי לגרוע מהדרישות לצירוף מסמכים  5.1

 את המסמכים הבאים: [(3)ב'2-( ו2)ב'2, )ב'(2, )א'(2, 2]נספחים להצעתו 

 אישור המציע הרצ"ב להזמנה זו. 5.1.1

 ;3למזנון החלבי בבנין ו 4לקפיטריה בבנין  מוצעתפריט  5.1.2

כמפורט  תוכניות סכמטיות מטעם המציע, לרבות רשימת ציוד מלאה, 5.1.3
 )ז'( למכרז.2בנספח 

 תוכנית לפריסת מכונות ממכר אוטומטיות 5.1.4

 .רלוונטיתעודת ההתאגדות של המציע חתומה על ידי מנהל המרשם ההעתק  5.1.5

אישור תקף בדבר ניהול ספרים כדין, כנדרש לפי חוק עסקאות גופים העתק  5.1.1
 .1911-ציבוריים, תשל"ו

 קור.אישור תקף מרשויות המס בדבר גובה ניכוי מס במ 5.1.1

אישור תקף של עו"ד או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה וסמכותם לחייב  5.1.1
 את התאגיד בחתימתם.

כשהוא חתום על ידי למכרז,  (1)ב'2נספח המצ"ב  מפוקחים מחיריםוח ל 5.1.9
 .מורשה/י חתימה של המציע

 '( למכרז.ג)2תצהיר בדבר ניסיון המציע המצ"ב כנספח  5.1.10

למכרז. כתב  ('ד)2כתב ערבות מקורי התואם את הנוסח המצורף כנספח  5.1.11
 הערבות המקורי יצורף לעותק המקורי של ההצעה.

 '( למכרז.ה) 2בנוסח המצ"ב כנספח על גובה מחזור אישור רו"ח  5.1.12

 למכרז.'( ו)2תצהיר בדבר העדר הרשעות בנוסח המצ"ב כנספח  5.1.13

כשהוא חתום על ידי מורשה/י  )ח'( למכרז,2לוחות זמנים המצ"ב כנספח  5.1.14
 חתימה של המציע.

מורשה/י כשהוא חתום על ידי ונספחיו,  למכרז 3כנספח החוזה המצורף  5.1.15
 המציע.חתימה של 

 קבלה על תשלום בעבור רכישת מסמכי המכרז. 5.1.11

, המזמין י"ע שהופץ ככל, הבהרה ותשובות שאלות מפרוטוקול עותק 5.1.11
 . המציע ידי על חתומים

 

המציע לוודא כי המספר המזהה )מס' ח.פ. או מס' עוסק מורשה( : על לתשומת לב 5.2

בכל המסמכים המוגשים מטעמו, לרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשויות המס 

וכיו"ב, יהיה זהה. אם אין התאמה במספר המזהה, על המציע לצרף אישור או הסבר 

 מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי ההתאמה.

 ימולאו הפרטים במלואם.  –רטים בנספחים בכל מקום שיש למלא פ 5.3

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה  5.4

 המפורטים לעיל, אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם הכרעה במכרז.
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 מו"מ .ה

לאור מורכבות השירותים הנדרשים במכרז זה, המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל  1.1

ה'  מציעים הנמנים על קבוצת המציעים הסופית, כמבואר בסעיף 3מו"מ עם לפחות 

 , אשר הצעותיהם בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר. שלהלן

לאחר ניהול המו"מ, ככל שהמזמין יבחר לנהל מו"מ כאמור, ייערך שלב מתן ההצעות  1.2

הכספיות הסופיות, במסגרתו יהיו המציעים רשאים להגיש הצעות סופיות, במעטפות 

גורות, ללא זיהוי שמי, לתוך תיבת המכרזים במועד עליו תודיע ועדת מכרזים. ככל ס

שלא תוגש הצעה נוספת עד למועד שייקבע על ידי המזמין, תהיה ההצעה הראשונה של 

 הצעתו הסופית. -אותו מציע 

לאחר הגשת ההצעות הסופיות ולפני בחירת ההצעה הזוכה, לא ינוהל עוד משא ומתן עם  1.3

 המציעים.

המזמין יבדוק את כל ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעותיהם הראשונות והסופיות של  1.4

המציעים, ולאחר מכן יתן החלטתו; המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על 

 בחירת ההצעה המטיבה עמו ביותר, או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא.

בוא בדברים עם מציע שהצעתו זכתה אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין ל 1.5

 במכרז. 

 

 תוקף ההצעה .ו

גם אם ועדת  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 120למשך ההצעה תעמוד בתוקפה  1.1

מכרזים בחרה בהצעה אחרת כהצעה הזוכה, וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז ה

 יא אולא נכנסה לתוקף מכל סיבה שהיחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית איתו 

  תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא. 

הבאה אחריה  המיטביתבנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה 

הבא כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע בתור 

כל תנאי המכרז יחולו על בעל  תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.בתור 

טבי השני בתנאים הנדרשים או לא רצה להתקשר, ילא עמד המציע המההצעה הבאה. 

 ועדת המכרזים רשאית לפנות לבא אחריו וכן הלאה. תהיה 

יום נוספים  45-עדלהאריך המועד לבחירת ההצעה הבאה בתור ועדת המכרזים רשאית  1.2

 . ימים נוספים 45בתוקפה למשך  ובמקרה זה תעמוד ההצעה לפי שקול דעתה

 

 לאחר הזכיה .ז

כל הצעה שתיבחר לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים על ידי  1.1

 בעלי זכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמין.
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הודיע המזמין למציע על זכייתו, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת המזמין  1.2

 ועד בכלל. על ההסכם עימו

זמין את הזוכה לחתום על החוזה המצורף למכרז. הזוכה יחתום על החוזה ת המכללה 1.3

 .ייהכימי עבודה מיום קבלת הודעת הז 4תוך 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על הזוכה במכרז יהיה להמציא למזמין את כל  1.4

לא יאוחר  ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה, לרבות המסמכים הבאים, תוך

 ימים ממועד מתן ההודעה על הזכיה: 4-מ

 .להסכם ב'כנספח אישור עריכת ביטוח חתום על ידי מבטח, בנוסח המצ"ב  1.4.1

בנוסח המצ"ב ערבות בנקאית כספית לביצוע, אוטונומית ובלתי חוזרת,  1.4.2
המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הסכם זה )להלן:  להסכם כנספח א'

 "ערבות הביצוע"(. ערבות הביצוע תהיה בתוקף מיום קבלת הודעת הזכייה
  .יום לאחר תום תקופת ההתקשרות 10ועד 

אי המצאת המסמכים בתוך המועד שהוקצב לכך מהווה הפרה של תנאי המכרז. במקרה  1.5

ביטול זכייתו של המציע במכרז, וכן לחלט כזה תהיה ועדת המכרזים רשאית להכריז על 

של המכללה  האת הערבות שצורפה על ידי המציע להצעה. כל זאת מבלי לגרוע מזכות

 להיפרע מהמציע בגין כל נזק נוסף שייגרם לו כתוצאה מההפרה.

תוחזר לזוכה ערבות ההצעה שהוגשה  -רק עם התקבל מלוא המסמכים האמורים לעיל  1.1

 , כאמור לעיל. על ידו יחד עם הצעתו

מציע אשר הצעתו תזכה במכרז יישא באחריות כוללת לספק למזמין מלוא השירותים  1.1

הנדרשים במפרט, במועדים ובזמנים שיקבעו ע"י המזמין מעת לעת, במהלך כל תקופת 

 ההתקשרות, לרבות ההארכות.

 

 זכייה הודעת או זכייה ביטול .ח

 כאשר: היתר זכייה, בין הודעת ו/או זכייה לבטל זכות לעצמו את  שומר המזמין 9.1

 המזמין. ידי על שהוקצב הזמן פרק ההסכם תוך על חתם לא המציע 9.1.1

המציע )כגון מידע ממקבלי שירות אחרים שהתקשרו  על מידע קיבל המזמין 9.1.2
 לפני בידיו היה החלטתו, אילו על משפיע היה תוכנה, אשר עמו(, ההצעה, או

 בהתקשרות. המציע זכיית בדבר ההחלטה

 העבודות על לביצוע במועד ערוך יהיה או המציע יוכל סביר אם ספק קיים 9.1.3
 לוחות הזמנים שנדרשו. פי

 בהסתמך שנגרם נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום אחראי יהיה לא יובהר כי המזמין 9.2

 זכייה שבוטלה. בהקשר להודעת או על

שההתקשרות החוזית שבין המזמין לבין הזוכה או במקרה במקרה של ביטול זכייה  9.3

המזמין שומר לעצמו את הזכות להתקשר במכרז תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא, 

עם מציע שהצעתו דורגה הבאה בתור או לבטל את המכרז או לקבל כל החלטה אחרת 

 עפ"י מסמכי המכרז ועל פי כל דין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 
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הזוכה השני או הזוכה השלישי  מציע הבא בתור,בהצעת הלבחור ין במידה ויחליט המזמ 9.4

 יום ממועד ההודעה על כך. 20לחתום על חוזה התקשרות תוך יתבקש בהתאמה 

כל הכללים והתנאים שבמכרז זה המחייבים את הזוכה יחייבו גם את הזוכה השני  9.5

 והשלישי בהתאמה לרבות הפקדת ערבות ביצוע כנדרש וכיו"ב.

 

 

 

 

 בחירת ההצעה הזוכהאמות מידה ואופן  .ה

 הליכי המכרזים וועדת תקיים מהמציעים אחד כל של המשוקלל הציון וקביעת בחינת לצורך

 :להלן כמפורט ומיון בדיקה

 ותפסול במכרז להשתתפות הסף בתנאי עומד המציע האם המכרזים ועדת תבחן, ראשית .1

  .הסף בתנאי עומדים שאינם מציעים

  התוכניות את הסף בתנאי עמדו אשר המציעים לגבי תבחן מטעמה מי או המכרזים ועדת    .2

 בדרישות ועמידתןלעיל,  (1.3א'), בהתאם לסעיף ידו על הוגשו אשר עקרוניותה סכמתיותה

. 100 עד 0 של בסולם ותנקדן"( המקצועי שלבה: "להלן) המכללה מטעם ציםיועה ושקבע

 לצורך לפגישה מהמציעים אחד כל להזמין, חייבת לא אך, רשאית הועדה תהיה כך לשם

 מתוך) לפחות נקודות 15 יהיה המקצועי בשלב המינימאלי הניקוד. ובדיקה הבהרות, בחינה

, כאמור המקצועי בשלב המינימאלי הניקוד סף את תעבור לא הצעתו אשר מציע(. 100

  .תיפסל הצעתו
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הכשרות"( לפי אמות מידה  הסף )"ההצעותדרג את ההצעות העומדות בתנאי ת המכללה .3

 כדלקמן:

אמת 
 פירוט החומר הנבחן מידה

 סה"כ
משקל / ניקוד 

 לצרכי דירוג

שלב 
 מקצועי

 סכמתיותתוכניות 
, לרבות עקרוניות

 רשימת ציוד

 העקרוניות הסכמתיותבחינת התוכניות 
אשר הוגשו במסגרת המכרז  ורשימת הציוד

 . 3 והמזנון בבנין 4לקפיטריה בבנין 
20% 

הצעה 
 גובה דמי הזיכיון כספית

ר שאהקבוע דמי הזיכיון הצעת המחיר  על פי 
 .)ב( למסמכי המכרז2ו על גבי נספח יוצע

ביותר תקבל את הציון גבוהה ההצעה ה
המקסימאלי ויתר ההצעות ידורגו ביחס 

  אליה.

10% 

 תפריט מוצע תפריט

התרשמות מהתפריט והמזון המוצע בהצעת 
 )ב'(1)א'( ו 1 יםנספחב וצעת אשר, המציע

וכלי  המכרז, לרבות גיוון המזון למסמכי
   ההגשה. 

20% 

 איכות
)ציון 

איכות 
מאלי ימינ

 –נדרש 
מתוך  32

45) 

 

 

התרשמות מהזכיין 
והמלצת לקוחות 

 קודמים

התרשמות כללית מהזכיין, לרבות 
מתן שירותי הסעדה בהזכיין ניסיון 

על בסיס  מוסדות וארגוניםב
 המלצת לקוחות קודמים של המציע 

5% 

45% 

 

התרשמות 
מהקפיטריה/ 
מסעדה שיציג 
 )ג(2המציע בנספח 

 

התרשמות צוות מטעם המכללה 
כלי ההגשה, , נראותו, מהצגת המזון

, ומהתפריט המוצע בעסק המציע
 טיב המזון וטעמו.

צוות מטעם המכללה יבצע טעימות 
 מהמזון 

15% 

התרשמות צוות המכללה מחווית 
 12.5% השרות בעסק המציע

התרשמות צוות המכללה מהניקיון 
 12.5% והסדר בעסק המציע

ניסיון במוסדות  ניסיון
 אקדמיים

 במוסדות הסעדה שירותי במתן הזכיין ניסיון
 5% אקדמיים

 100% סה"כ

 

 דירוג ההצעותאופן  .4

 של להליך יעברו, הסף ובשלב המקצועי בתנאי עומדות, כשירות שיימצאו הצעות 4.1

והתוכניות  דמי הזיכיוןההצעה ל הניקוד בגין ישוקלל הבמסגרת מקדמיתבחינה 

 המשוקלל הציון מסך 10%) לעיל 3כמובא בטבלה שבסעיף קטן  הסכמתיות העקרוניות

בגין התוכניות הסכמתיות  מסך הציון המשוקלל הכולל 20%-בגין דמי הזיכיון ו הכולל

 .העקרוניות(



 
 בירושלים הלאספקת שירותי מזון בקמפוס המכלל 'פ/01/2015מכרז מספר 

 20עמוד 

בסעיף  כמפורט איכות ניקוד וקביעת האיכות בדיקת לשלב יועברו, המציעים סך מבין 4.2

 םהצעתשהציון על  מציעים 4 הפחות לכל"( שלב בדיקת האיכות)להלן: " לעיל 3קטן 

 הינו הגבוה (עקרוניותה סכמתיותהות יבתוספת הציון על התוכנ גובה דמי הזיכיוןל

 פי על להחליט רשאית מכרזיםה ועדת"(. הראשונית המציעים קבוצת: "להלן) ביותר

 .לשלב בדיקת האיכות מציעים 4-מ יותר להעביר הבלעדי דעתה שיקול

 וךיער ועדת מכרזיםמטעם לפחות נציגים  2של  בדיקה צוות -שלב בדיקת האיכות 4.3

הנמנים על קבוצת ים של המציעבמסעדה  בקפיטריה אוביקורים לא מתואמים 

וידרג את אמות המידה  ,)ג( להזמנה זו2בנספח  וורטאשר פ הראשונית המציעים

)המזון, השירות, הניקיון  לעיל 3מובא בטבלה שבסעיף קטן העפ"י הרלוונטיות 

של מטעם אגודת הסטודנטים  יםנציג, הלפי שיקול דעת ,תכלול המכללה .והסדר(

 .הבדיקהכחלק מצוות המכללה 

 54  מקסימום מתוך ,נקודות 23 -מ יפחת הכולל שלה האיכות רכיב ניקוד אשר הצעה 4.4

. תפסל -"( המזערי האיכות ניקוד: "להלן) לעיל 3 טבלה שבס"קב כמפורט נקודות

 רשאית המכללה תהיה, הראשונית המציעים מקבוצת מציעים או מציע שיפסל במקרה

 הכספית הצעתו אשר אחר במציע שיפסל מציע כל להחליף, הבלעדי דעתה שיקול פי על

 נכללו ולא הסף ובשלב המקצועי בתנאי עמדו אשר המציעים מבין ביותר המטיבה היא

 .הראשונית המציעים בקבוצת

 ההצעה שקלול לשלב יעברו המזערי האיכות ניקוד סף את תעבור שהצעתם מציעים 4.5

 . להלן כמפורט"( הסופית המציעים קבוצת: "להלן) האיכות ניקוד עם יחד הכספית

ידרג את , ועדת מכרזיםנציגים לפחות מטעם  2בדיקה של  צוות - המוצע התפריט 4.1

, לרבות ע"י המציעים הנמנים על קבוצת המציעים הסופית יםהמוצע יםהתפריט

צוות הבדיקה יהיה רשאי לדרוש ולבצע טעימות . וכלי ההגשה השירותמפרט המזון, 

מטעם אגודת  ים, נציגהלפי שיקול דעת כלול,תהמכללה של פריטים מהתפריט המוצע. 

  הבדיקה.כחלק מצוות  של המכללה, הסטודנטים

בשלב הסופי, תדרג ועדת המכרזים את המציעים הנמנים על קבוצת  - שקלול ההצעות 4.1

ע"פ הציון בכל אחד מהסעיפים יחושב על כל הצעה המציעים הסופית, כאשר שקלול 

גובה , הסכמתיות העקרוניותהתוכניות הציון על לעניין לעיל,  3שבסעיף קטן בטבלה 

 .והתפריט המוצע ניסיון במוסדות אקדמיים, סעיפי האיכות, דמי הזיכיון

ההצעה בשקלול ועדת מכרזים רשאית להכריז על ההצעה אשר תקבל את מירב הנקודות  .5

או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא ולבטל המכרז או לערוך  כהצעה הזוכה כאמור לעיל

 ( שלעיל. 1מו"מ כמפורט בסעיף ד)

הודיע המזמין למציע על זכייתו, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת המזמין על  .6

 ההסכם עימו ועד בכלל.
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בעלי כל הצעה שתיבחר לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים על ידי  .7

 זכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמין.

למען הסר ספק יובהר כי המזמין רשאי לבטל מכרז זה או לפרסם מכרז חדש או לא  .8

 להתקשר בהסכם עם גורם כלשהו.

תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מהן  יותרקיבלו שתי הצעות או  .9

, 1992-ב לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2ו בסעיף היא של עסק בשליטת אישה כמשמעות

 עדיפות לזכייההצעה האמורה ל תינתןשור ותצהיר, יוהומצאו על כך בעת הגשת ההצעה א

 במכרז.

 

 

 שונותו הבהרות ,מידע נוסף .ו

 או הבהרותו/ דרישה למידע נוסף .1

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל  1.1

או השלמת מידע חסר, המלצות או אישורים המתייחסים לדרישות  להצעה,פה 

במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז, וכן לבצע כל פעולה המפורטות 

ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את  אחרת הדרושה לבחינת ההצעה

הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי 

 נפרד מההצעה.

להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, אם  ועדת המכרזים רשאית 1.2

החלטה זו משרתת באופן מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים או כי 

 המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה.

 עיון במסמכי המכרז .2

 ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים 2.1

)ו(  31בתקנה , בהתאם לקבוע  ₪ 150תשלום בסך הזוכה, תמורת  ההצעהובמסמכי 

 .2010 –וסד להשכלה גבוהה(, תש"ע התקשרויות של מלתקנות חובת המכרזים )

–מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן  2.2

חלקים סודיים(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים , יציין במפורש 

בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים, יסמן את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה 

משמעי, ובמידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה -וחדבאופן ברור 

 פיזית.

מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת  2.3

 ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז. 
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למען הסר ספק, מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופית בדבר מתן זכות עיון  2.4

 של ועדת המכרזים.  ים והיקפה הינולמציע

 מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 

 סמכויות ועדת המכרזים .3

 המכרזים תעשה ע"י ועדת המכרז בהליך הזוכה בחירת ההצעה בדבר ההחלטה 3.1

 אצל המזמין. המוסמכת

-בכתב או בעלועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות  3.2

לה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את פה להצעה, כו

הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי -הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי

 נפרד מן ההצעה.

השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/או  לועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע 3.3

אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע 

 בתנאי המכרז.

ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקון של פגם או טעות שנפלו  3.4

ע בשוויון בהצעה או להבליג על הפגם או הטעות, וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגו

 בין המציעים  בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין.

המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף ועדת  3.5

 מסעיפי המכרז, אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.

 משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל ועדת המכרזים רשאית לפסול 3.1

 המכרז. במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה

המכרזים רשאית לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסנם הפיננסי של ועדת  3.1

מי מן המציעים, והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מסמך 

רי בנקים אשר יידרש על ידי ועדת המכרזים לצורך כך, לרבות אישור רו"ח, אישו

 ודו"חות כספיים.

ים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו על פי כל דין ועדת המכרז 3.1

ו/או מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות, או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז 

הזוכה במכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה, ללא הודעה 

 פיצוי. מוקדמת וללא כל

 הצעה מסויגת או מותנית .4

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות  4.1

לפסול הצעה מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג  תהיה רשאית המכללההמכרז. 

 או מהתנאי, מטעמים שיירשמו.
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רשאי להעלות את מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות,  4.2

 השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות.

 הצעה תכסיסנית .5

הצעה תכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי היא  5.1

  תיפסל. –הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו 

 סבירות  בלתי הצעות .6

סוטה בשיעור ניכר  בה הכלול המחיר אשר הצעה, לקבל שלא רשאי המזמין יהיה 1.1

 הפנימי באומדן שנקבע מאומדן שווי ההתקשרות כלפי מעלה או כלפי מטה מהמחיר

 קודמות, בהתקשרויות אחרים ספקים על ידי למזמין שהוצע מהמחיר המזמין או של

 שהוצע. מהסוג עבור השירותים וסביר הוגן כמחיר למזמין שנראה מהמחיר או

 המכרז ביטול .7

בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי המזמין לבטל את הליך המכרז עפ"י דין, המזמין שומר לעצמו 

 את הזכות לבטל את הליך המכרז, כאשר: 

רק שתי הצעות או פחות עונות על כל תנאי הסף ועומדות בציון האיכות המזערי  1.1

 כמפורט במכרז. 

ניהולו, או בבחירת וועדת מכרזים מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז, במסמכיו, ב 1.2

 ההצעה הזוכה. 

התברר לוועדת מכרזים, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  1.3

לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות מהותית במפרט או בדרישות המפורטות 

במסמכים, או שהושמטו נתונים מהותיים מהמפרט או ממסמכי הליך המכרז, או 

 גויים, או חלקיים. שאלה בוססו על נתונים ש

חל שינוי בנסיבות, או השתנו צרכי המזמין, באופן המצדיק, לדעת וועדת מכרזים, את  1.4

 ביטול המכרז. 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן  1.5

 המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז. 

וועדת מכרזים תבטל המכרז על מנת להשתתף במכרז מרכזי שעורך החשב הכללי  1.1

 באוצר ו/או כל רשות מרכזית של המדינה.

  המציעים מוותרים בזאת על סעד של אכיפה או פיצויים בשל ביטול המכרז.

 

 

 במסמכים המכללהקניין  .8

. המכללהן של , הזה להסכם למכרז כל המסמכים המצורפיםבזה ו במכרזהזכויות הקנייניות 

 .מלבד עריכת הצעה למכרז זה לשום מטרה אחרת מסמכים אלוברשאי להשתמש  אינו המציע
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 סמכות השיפוט .9

סמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה והחוזה המצורף לו נתונה לבית המשפט המוסמך 

 .ירושליםבאיזור 

 

 

 

 ,רב בכבוד

  להנדסה אקדמית מכללה עזריאלי                                                             

 ירושלים )ע"ר(                                                                            
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 אישור המציע

ת.ז. ___________, נושא  -אנו, הח"מ, _______________, נושא ת.ז. _____________, ו

______________, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל האמור בו 

 וכי אנו מסכימים לכל תנאיו.

 :1מורשה חתימה 

 שם:__________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _______________.

._____________________ 

 חתימה ________________

 :2חתימה מורשה 

 שם:__________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _______________.

._____________________ 

 חתימה________________

 

 עו"דאישור 

אני הח"מ ___________, המשמש כעו"ד של המציע כהגדרתו בהסכם זה, מאשר כי המציע אינו נמצא 

בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדו וכי מורשי החתימה שלה לצורך חתימה על הצעה זו 

"ל ___________ נושא ת.ז.____________, וכי הנ-הם____________ נושא ת.ז.______________ו

חתמו בפניי על הצעה זו והוא/הם רשאי/ם לעשות כן בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ו/או בהתאם 

 להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.

 

 ולראיה באתי על החתום,

 _______________________             תאריך:_____________

 עו"ד                     
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 רותים ישהמפרט  -1נספח 

 

 :ל את מתקני השירות הבאיםושירותי המזון שיספק הזכיין יכלמערך  .1

 :4בניין  קפיטריה מרכזית .א

 אור כללי:ית

 . מכירה, אזור ישיבה\חלבית הכוללת מטבח, אזור הגשה\קפיטריה בשרית

 חלבי. \ פרווה \בשרי המקום יציע מזון 

 .וירקות וחלבון מן החייוצעו במקום מזונות מבושלים לארוחת צהרים על בסיס פחמימות  ,בנוסף

 בקופת המכירה יוצעו ממתקים, חטיפים, שתייה קלה וגלידות.

 .וקפה הפוך כחלק מהמקום יוצע בו גם קפה ומשקאות קפה על בסיס קפה אספרסו

יגיש דוגמאות הכלים החד  המציע הזוכהמובהר כי כלל ההגשה במקום תיעשה בכלים חד פעמיים בלבד. 

 טרם תחילת השימוש. המכללהפעמיים בהם עתיד הוא להשתמש לאישור 

 ., לרבות תיאור אופן ההכנה4בבנין  לקפיטריהמוצע המזון היש לצרף תפריט 

שעות פעילות 

 מינימאליות:

 .סגור ימי ו', 11:00עד  01:30ה'  –ימים א' שעות פתיחה כלליות: 

 .סגור ימי ו' , 15:00עד  12:00 ה'  –ימים א' הגשת מזון בשרי:  

מערך יכול להפעיל את  זכייןהשעות לעיל הן שעות הפעילות המינימאליות הנדרשות, ה

 .כמפורט להלן המכללה, בכפוף לאישור מעבר לשעות אלה ע"פ רצונוהמזון 

 אחרת. שעות הפתיחה יהיו כפופות לכל תקנה עירונית או רשותית

, ובהתאם המכללהבאישור מראש ובכתב של תהיה  הרחבת שעות/ימים או צמצומן

 .הבלעדי הלשיקול דעת

. בנוסף , איזור שרות ומכירההכוללים: מטבח, איזור שטיפה ומחסניםמ"ר  250-כ גודל כללי:

 . רחבת ישיבה חיצוניתו איזור ישיבה

יועברו למשתתפים במכרז לאחר המועד  )ז'(2בנספחהקפיטריה כאמור תוכניות 

 .האחרון לרכישת מסמכי המכרז

רישוי עסקים הינו באחריות מלאה של הזכיין והוא מתחייב לנקוט בכל פעולה לצורך  רישוי עסקים:

 . קבלתו

 הזנת חשמל במקום מלוח של המכללה הכולל מונה פעילות נפרד. חשמל:

לשלם עבור צריכת החשמל במטבח, מחסנים  ואיזור ההגשה בקפיטריה  הזכיין ידרש

  מונה ההזנה הנפרד., על סמך 4בבנין 

  .ע"פ קריאת מונה מים נפרד 4הזכיין ידרש לשלם עבור צריכת המים בקפיטריה בבנין  מים
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 אוורור:

 

שתטופל . במקום מערכת נידוף לגג המבנה נידוף ע"פ תקנות המשרד לאיכות הסביבה

 ע"י הזכיין.

  .שתחזוקתה באיזור המטבח והמחסנים תיעשה  ע"י הזכיין ובאחריותומערכת מיזוג  מיזוג:

 

תפונה המכולה הכללית  ובאחריותו. זכייןפינוי אשפה למכולה כללית של המבנה ע"י ה אשפה:

 .המכללהעל ידי 

 מ"ר. 250כ  -ההגשה  ורזהזכיין ידרש לשלם ארנונה על שטח המטבח ואי ארנונה

 ניקיון ותחזוקה של המטבח ואיזור ההגשה יהיו באחריות הזכיין. ניקיון ותחזוקה

 ניקיון ותחזוקת איזור הישיבה יהיו באחריות המכללה.

 
 
 

 :3בניין מזנון חלבי  .ב

 אור כללי:ית

 .פנימי מכירה, אזור ישיבה\הגשההכנה/הכולל אזור מזנון חלבי 

 ממתקים, חטיפים, שתייה קלה וגלידות.בקופת המכירה יוצעו 

 כחלק מהמקום יוצע בו גם קפה ומשקאות קפה על בסיס קפה אספרסו.

מובהר כי כלל ההגשה במקום תיעשה בכלים חד פעמיים בלבד. הזכיין יגיש דוגמאות הכלים החד פעמיים 

 בהם עתיד הוא להשתמש לאישור המכללה טרם תחילת השימוש.

 על על בסיס מזון ארוז, למעט חיתוך ירקות.פבצע בישול והמקום יויובהר כי במקום לא ית

  . ,, לרבות אופן ההכנהתפריט מוצע למזנון החלבינספח יש לצרף 

שעות פעילות 

 מינימאליות:

 .סגור , ימי ו'20:00עד  01:30ה'  –ימים א' 

מערך השעות לעיל הן שעות הפעילות המינימאליות הנדרשות, הזכיין יכול להפעיל את 

 המזון מעבר לשעות אלה ע"פ רצונו, בכפוף לאישור המכללה כמפורט להלן.

 שעות הפתיחה יהיו כפופות לכל תקנה עירונית או רשותית אחרת.

הרחבת שעות/ימים או צמצומן, באישור מראש ובכתב של המכללה, ובהתאם לשיקול 

 דעתו הבלעדי.

  ומחסנים, איזור שרות ומכירה, איזור ישיבה.איזור שטיפה  ר הכוללים:מ" 250-כ גודל כללי:

)ז'( יועברו למשתתפים במכרז לאחר המועד 2תוכניות הקפיטריה כאמור בנספח

  האחרון לרכישת מסמכי המכרז.

רישוי עסקים הינו באחריות מלאה של הזכיין והוא מתחייב לנקוט בכל פעולה לצורך  רישוי עסקים:
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 .כאמור במסמכי המכרז קבלתו

 הזנת חשמל במקום מלוח של המכללה הכולל מונה פעילות נפרד. חשמל:

מונה הזכיין ידרש לשלם עבור צריכת החשמל בשטח המזנון והמחסן בלבד, על סמך 

  ההזנה הנפרד.

  .נפרד מים מונה קריאת פ"ע  3 בבניןמזנון ב המים צריכת עבור לשלם ידרש הזכיין מים

 אוורור:

 

המשרד לאיכות הסביבה. במקום מערכת נידוף לגג המבנה שתטופל נידוף ע"פ תקנות 

 ע"י הזכיין.

 מערכת מיזוג עצמאית באחריות זכיין. מיזוג:

 

פינוי אשפה למכולה כללית של המבנה ע"י הזכיין ובאחריותו. המכולה הכללית תפונה  אשפה:

 על ידי המכללה.

 )לא כולל שטח הישיבה(  והמחסןהגשה האיזור ההכנה/הזכיין ידרש לשלם ארנונה על  ארנונה

 מ"ר 100כ  –

 .הזכיין באחריות יהיואיזור ההכנה/ ההגשה והמחסן  של ותחזוקה ניקיון ותחזוקה ניקיון

.המכללה באחריות יהיו הישיבה איזור של ותחזוקה ניקיון  

 

 מכונות ממכר: .ג

 אור כללי:ית

הנחיות בהתאם לתוכנית פריסה שהגיש, בכפוף לבי הקמפוס חהזכיין יפרוס מכונות ממכר אוטומטיות בר

 .הובהסכמת המכללה

 נת לשפר שרות לסטודנטים ואורחים.מכונות יפרשו באזורים מאוכלסים על מ

סוגי ומספר 

המכונות 

 המבוקשות:

 מכונות לשתייה קרה מוגזת ולא מוגזת. _ – מכונות שתייה קרה

למכירת חטיפים מלוחים מכונות מסוג "מטריצה" מקוררת  _ – מכונות חטיפים

 ומתוקים.

 .באישור המכללה – אחר לבחירת זכיין \סיגריות  \גלידות  – ת נוספותומכונ

מזומן  \כלל המכונות שיותקנו במכוון יהיו מהסוג המאפשר תשלום באמצעות אשראי  אפיון למכונות:

 סלולר. \

 .המכללהלמכונות יסופקו ע"י  האנרגיה הזנותכלל  הזנות:
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 לאירועים כיבוד הזמנת .ד

 אור כללי:ית

המכללה תהיה רשאית להזמין מהזכיין כיבוד לאירועים שונים אשר יתקיימו במכללה או מחוצה לה. ככל 

ש בצירוף מפרט כיבוד לאירועים כנ"ל, תעביר המכללה לזכיין הזמנת רכ בהזמנתשהמכללה תהיה מעוניינת 

 האירוע הנדון, אשר על בסיסם יעביר הזכיין למכללה הצעת מחיר ספציפית ימים לפני  4שיקבע על ידה 

המכללה תהיה רשאית לקבל הצעת הזכיין או  .(3)ב'2אשר מחירי הפריטים בה לא יעלו על המחירים בנספח 

לנהל עימו מו"מ על הצעתו או לדחות הצעתו. בכל אופן תהיה המכללה רשאית להתקשר עם נותן שירותים 

 ך הזמנת כיבוד לאירועים.אחר לצור

 

 

 שירות זמני: .2

השלמת ההערכות בהפעלת מועד עד לממועד החתימה על ההסכם עם הזכיין ומובהר כי  .א

הזכיין, בהתאם  ידרש ,11.10.2015, ולכל המאוחר עד ליום במכללה שירותי המזון מערך

המכללה באי ורה לו המכללה מתקנים לטובת תש תמולהנחיית המכללה, להתקין במקו

 .)להלן: "השירות הזמני"(

 הזמני יוצעו קווי המוצרים הבאים: במסגרת השירותמובהר כי  .ב

 כריכים ארוזים שיסופקו למקום מוכנים לאכילה. .1.ב.2

 מאפים שונים ומגונים שיסופקו למקום מוכנים לאכילה. .2.ב.2

 משקאות קפה קרים וחמים. .3.ב.2

 שתייה קלה קרה על כל גווניה. .4.ב.2

 מלוחים(.\)מתוקיםממתקים וחטיפים  .5.ב.2

 פריטים נוספים שיאושרו ע" המכללה. .1.ב.2

 

המציע ו/או התחייבויות אחריות מבאופן כלשהו או לגרוע אין באמור בסעיף זה כדי להסיר  .ג

למסמכי המכרז,  3הזוכה לספק השירותים בהתאם לתנאי המכרז וההסכם המצ"ב כנספח 

במקרה שהזכיין יפר וכן אין בכך כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות המכללה 

 .איזו מהתחייבויותיו
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 :שירות מפרט .3

 :להלן למפורט בהתאם יפעל הזכייןמבלי לגרוע מההוראות לעיל ומהוראות ההסכם, 

בנוסף, הגשת סלטים מורכבים  ללא חוסרים. 15:00יוגש עד השעה  -)"פס חם"(   אוכל מוכן .א
 אישית, טוסטים ופסטות תהיה לכל אורך שעות פעילות הקפיטריה.

לכל המאוחר. יש לוודא כי המלאי זמין  1:30ים יוצאו עד השעה ’סנדוויצ– סנדוויצ'ים .ב
 לאורך כל שעות היום, עד לסגירת הקפיטריה.

 . בכל שעות הפתיחה יאפו במקום – דברי מאפה .ג

כמו כן, הזכיין יפרסם . באחריות הזכיין לדאוג לגיוון מתמיד במזון המוגש– מגוון אוכל .ד
 עדכנו בכל שבוע.יתפריט שבועי ביום א' בשעות הבוקר ו

עי )גם תתווסף מנה צמחונית וטבעונית קבועה בתפריט השבו – צמחוניים/טבעוניים .ה
פשרות לצריכת בנוסף, הזכיין ידאג שבכל רגע נתון תהיה א . בכריכים וגם באוכל המוכן(

חלב סויה. מחיר החלופות )טבעוני/ צמחוני( יהיה זהה או פחות ממחיר החלופה הרגילה. 
 .זכייןאגודת הסטודנטים תעביר את מספר המנות הטבעוניות הדרושות ל

הזכיין יספק כלי אוכל נקיים וכן כלי אוכל חדשים לאורך התקופה הנוספת, לרבות צלחות,  .ו
 כלי האוכל יהיו חד פעמיים.קערות, כוסות וסכו"ם. 

הזכיין מתחייב שחיוב באשראי יתאפשר בקניה בסכום של  – )כרטיס אשראי( בסליקה חיוב .ז
 ש"ח ומעלה. 11

הזכיין לא ישנה את מחירי המוצרים המפוקחים כמופיע  – בקפיטריה מחירים העלאת .ח
וע של שינוי בנספח. הזכיין מתחייב לערוך ישיבה מסודרת עם נציג מהמכללה לפני כל ביצ

 זמני במחירי הקפיטריה שאינם מפוקחים.\קבוע

על הזכיין להודיע מראש על כוונה להכניס מוצר חדש וכן ליידע  – חדש מוצר הכנסת אישור .ט
מהו מחירו הנדרש. בנוסף, יש להשוות את המחיר למחירים הממוצעים הקיימים בשוק. חל 

מנציג המכללה  על המוצר ועל איסור על הכנסת מוצר חדש למכירה ללא קבלת אישור 
 מחירו.

אגודת הסטודנטים תמנה נציג אשר יהיה איש הקשר של אגודת הסטודנטים  – ביקורת נציג .י
 מול הזכיין.

הזכיין יגדיל את כמות העובדים בשעות העומס. שעות  -העומס בשעות עובדים כמות הגדלת .יא
 שעות ההפסקה.עיקר ב, בעיקר הכנת קפה; וצהריים: ב9:00 – 1:00העומס הן בבוקר: 

כאמור במפרט  הפעילות שעות בכל פתוחה תהיה הקפיטריה –הקפיטריה פתיחה שעות .יב
 .אלו בשעות מספקת מזון וכמות הולם מענה ותעניק השירות

בימי עומס, כגון תקופת מבחנים, תהא אפשרות לסגירה מאוחרת יותר של הקפיטריה  .יג
 בתיאום מראש של נציגי אגודת הסטודנטים מול הזכיין. 

לרבות בתקופות בהן הסטודנטים בחופשה, בין היתר גם הזכיין יפעיל את הקפיטריה  .יד
שנתי לוח קבל ממחלקת משאבי אנוש של המכללה יבחופשות ובסמסטר קיץ. הזכיין 

 חופשות של העובדים.אקדמי והודעה על מועדי 

 , לפי הענין. 3והמזנון בבנין  4ובהר כי כל האמור לעיל תקף לגבי הקפיטריה בבנין מ .טו
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 ההצעה טופס – למכרז 2 נספח

 

 .יש למלא את הטופס באופן קריא ולהגישו כחלק מההצעה למכרז 

  מע"מ.על המציע למלא את הצעתו בשקלים חדשים ללא 

  בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם

 המציע. 

  כשהם חתומים , כל מסמכי המכרז, לרבות הבהרות אם יהיוההצעה את  לטופסעל המציע לצרף

 .כנדרש בתנאי המכרז

החתימה הריני מתכבד להגיש בזאת בשם __________________ )שם המציע(, ובתור מורשה 

, על פי המפורט להפעלת מערך המזון בעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ההצעהשלה, את 

 במסמכי המכרז.

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 

 פרטים על הגוף המציע

 

  שם  המציע .א

 

  (המס' המזהה )מספר חברה וכ' .ב

 

  (  סוג התאגיד )חברה וכ' .ג

 

  התאגדותתאריך  .ד

 

 שמות הבעלים )במקרה של חברה, שותפות( : .ה
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 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: .ו

 

 

 

 

 

 

  שם המנהל הכללי .ז

 

  שם איש הקשר למכרז זה .ח

 

  מען המציע )כולל מיקוד( .ט

 

  טלפונים .י

 

  פקסימיליה .יא

 

  כתובת דואר אלקטרוני .יב

 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 

 הצהרות המציע בנושאים שלעיל. נכונות אישור רו"ח / עו"ד המאשר את

   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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 נוספים רשימת מסמכים

יש לצרף את המסמכים הנדרשים בחוצצים נפרדים מטופס ההצעה לפי הסדר שבטבלה שלהלן, 

 ובהתאם לתיאור המלא של המסמכים המופיע במכרז. 

 המסמך מס"ד
אם  )סמן 

 צורף(

ם , כשהונספחיו החוזה המצורף למכרזמסמכי המכרז ונספחיו, וכן   1
 על ידי מורשה/י חתימהחתומים 

 

  תפריט מוצע –)ב'(  למסמכי המכרז 1)א'( ו 1נספחים   2

  טופס הצעה - למסמכי המכרז 2נספח   3

  אישור על רישום התאגיד   4

אישור תקף בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים   5
 1911-ו"תשלציבוריים , 

 

  אישור תקף בדבר גובה ניכוי מס במקור  6

  תצהיר המציע -)א'( למסמכי המכרז 2נספח   7

  לדמי זיכיון הצעה כספית -)ב'( למסמכי המכרז2נספח   8

  תצהיר בדבר נסיון המציע  -)ג'( למסמכי המכרז  2נספח   9

  כתב ערבות  -)ד'( למסמכי המכרז2נספח   11

אישור רו"ח על גובה מחזור כספי של  - מסמכי המכרז)ה'( ל2נספח   11
 המציע

 

  תצהיר המציע בדבר העדר הרשעות - )ו'( למסמכי המכרז2ספח נ  12

, לרבות הדמיות, ורשימת המציעשל סכמטיות פרוגרמטיות תוכניות   13
  ציוד מלאה

 

14  
ב 2אם עסקו של המציע הינו בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף 

אישור כנדרש בחוק ותצהיר  – 1992-לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב
 המאשר זאת.

 

  מסמכי המכרז קבלה על תשלום בעבור רכישת  15

   

 מספר מזהה  שם המציע

    

 חתימה תאריך תפקיד בארגון רשם המצהי
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 המציע תצהיר – למכרז ('א)2 נספח

 

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה מערך מזון בקמפוסוניהול זיכיון להפעלת  :המכרז שם
 המכללה"()להלן " ירושלים 

 

 :הח"מ ואנ

 ; נושא ת.ז. שמספרה  ,  .1

 ; נושא ת.ז. שמספרה  , .2

"( המציע" –)להלן   שמספרו ,   חתימה מטעם ימורש

 כדלקמן: ביחד ולחוד בזאת יםמצהיר

המיועד להפעלת מערך  במקום בקרנו, והוראותיו מסמכי המכרז, הנחיותיו את בעיון קראנו .1
 להגיש מנת על והנתונים הדרישות כל את להבין לנו הנחוצים הברורים את כל ובררנו, המזון

 .זו בשם המציע הצעתנו את

את כל ההסברים וביצענו את כל הבדיקות ו/או הבחינות ו/או בשם המציע קיבלנו  .2
ההתייעצויות כדי לקבל תמונה מספקת על פרטי השירות והיקפו, הבאנו בחשבון שההסברים 
 שקיבלנו אינם מהווים מפרטים מלאים, אולם הם היו מספיקים על מנת לתת לנו ו/או לכל

להידרש  יםו/או עשוי יםהשירות הנדרש מאפייני, תמונה נאמנה של כל מטעם המציע מי
בעתיד ואת האפשרות להביא בחשבון את כל הפרטים שההסברים לא כללו אותם, ואת כל 

 הפרטים האחרים אשר יהוו כולם ביחד מפרט מלא של השירות.

 המכרזהבנה של מסמכי -על אי תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות יהיו לנו כללא  .3
ניתנה לנו ההזדמנות להציג כל שאלה  .מסמכיםפירוט בהנוגעות לו/או חוסר במסמכים ו/או 

 ולבדוק כל הנדרש לצורך מתן הצעתנו. 

 .הזוכה ההצעה במסמכי עיון זכות למשתתפים יש, דין כל להוראות בהתאם, כי לנו ידוע .4
 כל יתאפשר לא כי מבקש הוא אשר בהצעתו חסויים חלקים ישנם כי סבור והמציע במידה)

 :(הוא יפרט אותם כאן  בהם עיון

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 ההחלטה וכי חסוי פרט בגדר אינה המחיר הצעת כי המציעים על ומוסכם ידוע מקרה בכל
 עמדת את תשקול אשר המכללהועדת מכרזים של  בידי נתונה שהוא כל פרט חיסיון בדבר

 .לקבלה מחויבת אינה אך המציע

 אלה שחלקים בכך הודאה מהוה כסודיים בהצעה חלקים על המציע לקחת בחשבון כי סימון
 העיון זכות על מראש מוותר שהוא ומכאן, אחרים מציעים של בהצעותיהם גם סודיים בהצעה

 בהם.
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כי מיום חתימתנו על הצעה זו מחייב אותנו החוזה כאילו היה חתום על ידינו, ואם נידרש  .5
להתחיל במתן השירות לפני חתימת החוזה נפעל בהתאם לדרישה ועפ"י הוראות החוזה וללא 

 כל שינויים בו.

 התנאים לפי, בקמפוס המכללה ך המזוןהפעלת וניהול מערלספק שירותי  מתחייבים הננו .6
 רצונכם לשביעות, להצעה המצורפים והמסמכים החוזה פי על, ההצעה במסמכי שהצענו
 .בחוזה כנדרש, המלאה

יהיה כמפורט בהצעתנו, במתכונת של דמי ן כי התשלום בגין הרשות למזמי הננו מתחייבים .7
ישולמו מדי חודש כפי שהצענו במענה למכרז ואשר  צמודים למדד המחירים לצרכן זיכיון

 ., הכל כמפורט בחוזהמים וחשמלכמו -בגין הוצאות ההפעלה תשלוםביחד עם  למכללה

 הפתיחה על ידינו של  כי תשלום דמי הזיכיון יחול וישולם החל מיום הננו מתחייבים .8
  המזנונים בקמפוס המכללה או החל מהיום הקבוע בחוזה לפתיחה, לפי המוקדם. 

סכמטיות פרוגרמטיות שנצרף הלתוכניות  בהתאם גמר עבודות לבצע הננו מתחייבים עוד  .9
על חשבונו , 3 והמזנון בבנין 4 בבנין הקפיטריה של והישיבה ההגשה באיזורי להצעתנו

בכפוף לאישור ו, ()ח'2ובאחריותנו המלאה, בהתאם ללוח הזמנים המפורט על גבי נספח 
 המכללה.

 לתוכניות בהתאם והנייח הנייד הציוד בכלל 3 ןיבניהמזנון בו 4 בבניין ההקפיטרי את לצייד .10
ציוד הרשימת לאו שווה ערך, בהתאם לתוכניות ו )ז'(2 בנספח הציוד ורשימת המכללה

 ה.יועציהמכללה ו)להלן "הציוד"(, בכפוף לאישור צרפנו להצעתנו ש

התייחסות לאופן הכנת   לרבות, 3ין יולמזנון בבנ 4ן ילהצעתנו זו נצרף תפריט מוצע לקפיטריה בבני .11
 למסמכי המכרז. 1המזון, בהתאם לאמור בנספח 

ו ירכש הציוד למעט במקרה בידוע לנו שלא נקבל כל החזר מהמכללה בגין השקעתנו במקום,  .12
 תנאים המפורטים בחוזה.בהתאם ל, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי ע"י המכללה

וכישורים מתאימים אמצעים כח אדם כי הננו בעלי ידע, נסיון, מיומנות  הננו מתחייבים .13
 כדי לתת את השירות ברמה גבוהה ובהתאם לדרישות ההזמנה. המכרזלדרישות 

 ניסיון וידע בניהול והפעלת מסעדות/מזנונים כנדרש במכרז.הננו מתחייבים כי אנו בעלי  .14

, כך על הודעתכם מיום(, עבודה ימי ארבעה) ימים 4 תוך מתחייבים הננו, תתקבל הצעתנו אם .15
 חלק המהווים, מסמכיו כל על, החוזה על ולחתום לבוא, ידכם על שייקבע אחר זמן תוך או

 החוזה לקיום ערבותימי עבודה מיום הודעתכם על זכייתנו  4בתוך  בידיכם ולהפקיד ממנו
 הנוסח י"עפ. )המכרז במסמכי כנדרשואישור עריכת ביטוח  (להסכם' א בנספח הנוסח י"עפ)

 (.להסכם' ב בנספח

 למסור זכאים תהיו האמור הזמן תוך, מקצתה או כולה, זו התחייבותנו אחר נמלא לא אם .16
 נהיה אנחנו ואילו, מבלי שנהיה זכאים לקבל כל תמורה או תשלום אחר למציע העבודה את

 לכם שמסרנו הבנקאיתההצעה  ערבות בגובה מראש ומוסכם קבוע פיצוי לכם לשלם חייבים
 י"ע יבוצע התשלום. ידינו-ביצוע ההסכם על מאי כתוצאה לכם שנגרמו ההפסדים עבור

 זה בסעיף הנזכר שהוא כל מוסכם בפיצוי אין. ההצעה לקיום הבנקאית הערבות מימוש
, למזמין לעמוד העשויים אחרים או נוספים סעד או פיצוי לכל, המזמין בזכויות פגיעה משום

 .בפועל וההפסד הנזק מלוא תביעת כולל

 וכי ביותר הזולה ההצעה היא אם אף זו הצעתנו לקבל תמתחייב האינ המכללה כי לנו ידוע .17
 .בפניה שהובאה כלשהי הצעה לקבל תמתחייב המכללה אין

הצעה זו מוגשת אך ורק בשמנו, או בשמנו ובשם שותפינו )אם שמותיהם פורטו על ידינו(,  .18
 .והננו זכאים לחתום כדין על הצעה זו
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 ובכלל זה הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים .19
 .המשתתפים במכרז זה

 בטופס הנקובים המחירים לפי, החוזה פי על התחייבויותינו כל את לבצע מתחייבים הרינו .20
 . המצורף ההצעה

  אמת. /נוותוכן תצהירי /נו, זו חתימתי/נוכי זהו שמי יםמצהיר /והנני .21

 

   

 מספר מזהה  שם המציע

 

     

 חתימה תאריך תפקיד בארגון )המציע( שם המצהיר

 

 

 אימות חתימה

אני הח"מ, _________,עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה מר/גב' ____________ 
המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' ________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 
את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את 

 הרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.נכונות הצ

 

 

     

 תאריך  חתימה וחותמת  עו"ד שם
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 לדמי זיכיון הצעה כספית -( 'ב)2נספח 

למכללה אם שהוא מתחייב לשלם החודשיים הקבועים דמי הזיכיון  על המציע למלא בטבלה את
 דמי הזיכיון יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בהתאם לאמור בהסכם. יזכה במכרז. 

אשר יתווסף לסכום הסופי  ,יש לנקוב את הסכום באופן ברור. הסכום בש"ח ואינו כולל מע"מ
 לתשלום ויועבר ישירות לרשויות המס.

 לא ברורות, חלקיות או במתכונת השונה מזו הקבועה בטופסהצעות שתוגשנה  תפסול המכללה
 .זה

מים וחשמל ועל כגון בגין ההוצאות בפ למכללהבנוסף לדמי הזיכיון ישלם הזכיין מובהר כי 
 . כמפורט בחוזה

 

 

 לחודש "מ(מע)ללא  קבוע זיכיון דמי

 ש"ח__________________ 

 

 במילים: ________________________ ש"ח
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 מפוקחיםלוח מחירים  -( 1)ב'2נספח 

 מקסימאלי, כולל מע"ממחיר  המוצרשם 

  בשרי

 ₪  14.00 (, כולל סלט ותוספותבפיתה)חזה עוף כריך 

 ₪  12.00 (, כולל סלט ותוספותבפיתה)שניצל כריך 

 ₪ 20.00 ותוספות סלט כולל(, פיתה )ביתי / קבב  שניצל כריך

 ₪ 10.00 (לחמניהכריך נקניקיה )ב

 ₪ 1.00 מנת ציפס

 ₪ 14.00 תוספות ללא בשרמנת סלטים / 

  

  חלבי

 כריך חלבי גדול )טונה / חביתה / בולגרית / גבינה צהובה(
 ₪  10.00 םגר 110במשקל 

             (/ אחר בולגרית / גבינה צהובה) כריך "ביס" / קטן
 ₪  1.00 םגר 10במשקל 

 ₪ 1.00  בורקס גבינה גדול )אפיה במקום(

 ₪  5.00 גרם. 100במשקל   במקום(קרואסון גדול )אפיה 

 ₪  12.00 (םגר 300סלט ירקות מורכב ועשיר )לפחות 

  

  שתיה

 ₪ 3.00 מ"ל( 250נס קפה )

 ₪ 5.00 מ"ל( 250קפה הפוך קטן )

 ₪  2.50 מ"ל( 250תה )

 ₪  5.50 מ"ל( 250פחית קולה / דיאט / משקה מוגז / מי סודה )

 ₪  5.00 מים מינרליים

 

כי במקרה והצעתנו תבחר אנו נספק שירותי הפעלת וניהול מערך המזון  יםראשמ /והנני
  בקמפוס המכללה בכפוף לאמור בנספח לוח מחירים מפוקחים זה.

 

 

  

 מספר מזהה  שם המציע

 

     

 חתימה תאריך תפקיד בארגון )המציע( שם המצהיר
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 מפוקחים לא מזון פריטי -לוח מחירים ( 2)ב'2נספח 

 

 הפריטים ברשימת כלולים שאינם) ושתייה מזון פריטימלאה של  הרשימ, (2)ב'2 בנספח יצרף המציע

 ., אשר תחייב אותו במהלך תקופת מתן השירותיםמ"מע כולל ,ומחיריהם( המפוקחים

 

 בהתאם לתנאי ההסכם והמכרז. המחירי המזון הלא מפוקחים יהישינוי ב
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 מזון לאירועים -לוח מחירים  -( 3)ב'2נספח 

לרכוש  ההמכללה עשויה והמכללה למוצרים שונים לטובת אירועים הנערכים ב תמעת לעת נדרש

מוצרים העשויים בגין מקסימום ה מחירימלא בהצעתו המציע מתבקש ל  מוצרים אלו מהזכיין.

 להידרש לאירועים אלו כלהלן: 

 

 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

  

שם 
 אירוע\כיבוד

 מרכיבים תיאור
ליח' מקסימום מחיר 

 ש"חב

 ק"ג 1בורקס תפזורת  בורקס
מגוון מיני בורקס בטעמים 

שונים )פרווה בלבד( מאפיית 
 לילה או אפייה במקום

 

מאפים 
 מתוקים

 ק"ג 1מאפים תפזורת 
מאפים מתוקים )שמרים 

פרווה( במגוון טעמים מאפיית 
 לילה או אפייה במקום 

 

 מקלות ירק
מוכנים לאכילה מקלות ירק 

 ק"ג 1

מגוון ירקות קשים, קלופים 
וחתוכים באופן נוח 

אכילה בצלחת \אחיזה\להגשה
גדולה אחת עם מטבל מרכזי 

 בגביע גמבה

 

מזנון 
שתייה 

 חמה+מים

שתייה חמה ומים 
 20ליטר, ל  1.5מינראליים 

 מוזמנים

כלי מעוצב  למים מזיגה 
 בטוחה.

 11מוצרי הכנה נס קפה 
קראט, סוכר סוכרזית סוכר 

סוגי  10חום הכל בחד פעמי. 
 1.5תה  ויסוצקי  באריזת 

בקנקן.  1%ו  3%גרם. חלב 
 כפיות, כוסות, תחתיות.

 

בקבוק 
 קולה

ליטר של קוקה  1.5בקבוק 
או טעמים אחרים  קולה, 

של חברת קוקה קולה, 
 מחיר ליח'

שתייה מוגזת או לא מוגזת 
קלוריות או רגילה בכל דלת 

מגוון הטעמים של חברת 
 קוקה קולה

 



 
 בירושלים הלאספקת שירותי מזון בקמפוס המכלל 'פ/01/2015מכרז מספר 

 41עמוד 

 תצהיר בדבר ניסיון המציע - ('ג)2נספח 

 

 את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר, ________________. ז.ת, __________ מטה החתום אני

הוכחת לצורך  בכתב מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת

 כדלקמן: ניסיון המציע לענין מכרז זה

 כמפורט להלן באופן מצטבר:בעל ניסיון הינו המציע הנני מצהיר כי  .1

כבעלים פעל המציע בכל עת   ולמועד הגשת הצעתקודם  השנים האחרונות 3במהלך כל  .1.1

במקביל )הפעלת כל קפיטריה כנ"ל לא חייבת  קפיטריות לפחות שתיאו כזכיין של 

בטבלה שלהלן יפרט המציע  .המגישות מזון חם להיות ברצף למשך כל התקופה הנ"ל(

  תקיים בהן תנאי זה.את הקפיטריות שבבעלותו / תחת זכיינותו אשר מ

 לענין סעיף זה. 'מזון חם' יםחשבנכי דברי מאפה חמים לא  אנו מאשרים

השנים  3באופן רצוף במהלך אחת  הלפחות קפיטריכזכיין או כבעלים יע הפעיל המצ .1.2

לקוחות לפחות ביום, בממוצע.  500ת משרתוקפיטריה זו  הצעתושקדמו למועד הגשת 

 בטבלה שלהלן יפרט המציע פרטים על הקפיטריה שבה מתקיים האמור בסעיף זה. 

 2ובתעודות כשרות תקפות בקשר עם חזיק ברישיון עסק מהמציע במועד הגשת הצעתו  .1.3

  .לפחותקפיטריות 

בהצהרה  שבבעלות המציע או תחת זכיינותו בהן מתקיים האמור ותקפיטרי אודות םפרטי .2

 :שלעיל

 קפיטריה קפיטריה קפיטריה  קפיטריה  

/ שם הקפיטריה
 המסעדה

 

    

מיקום 
קפיטריה/ ה

עיר : המסעדה
 וכתובת מלאה

 

    

שם 
 הלקוח/המוסד

 

    

מועד תחילת 
ע"י  פעלההה

 הזכיין

    

סועדים  מספר
 ליום ממוצע
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 קהל יעד

 

    

שם איש קשר 
, הלקוחמטעם 

תפקידו,  טלפון 
במשרד וטלפון 

 נייד 

 

    

האם יש רישיון 
 עסק

    

הגורם זהות 
אשר העניק 

 כשרותהתעודת 

    

תיאור התפריט 
בקפיטריה / 

 מסעדה

יש לכלול בטבלה 
תיאור כללי זו 

ולצרף נספח 
הכולל את 

התפריט המלא 
 בקפיטריה

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 

 אישור

                     אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע בפני 

המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי  ,ת.ז. ________

הצהיר בפני על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם  -יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 עליה בפני.

 __________________                           

  עו"ד
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 )"ערבות ההצעה"( ההצעהבנקאית לקיום  ערבות נוסח - (')ד2 נספח

 

 __________ תאריך                                    

  לכבוד

 58-028372-9 (ר"ע) ירושלים להנדסה אקדמית מכללה עזריאלי

 ,26רח' יעקב שרייבום 

 ירושלים

 "(המזמין: "להלן)

 .,נ.ג.א

 הנדון: ערבות מס' ________________________

 

 כל לסילוק כלפיכם בזאת ערבים הננו"( המבקש: "להלן_____________________ )בקשת י"עפ

לאספקת  בקשר"(, הערבות סכום: "להלן)  ח"ש 50,000 של לסך עד המבקש מאת שתדרשו סכום

 .שירותי מזון בקמפוס המזמין

 דרישתכם קבלת מעת ימים 1 תוך, עד סכום הערבות סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .1

 לבסס חובה כל עליכם להטיל ומבלי תנאי כל ללא וזאת, ידיכם על חתומה, בכתב הראשונה

 הערבות סכום את תחילה לדרוש חייבים שתהיו ומבלי זכאותכם או/ו דרישתכם לנמק או

 .המבקש מאת

 להמנע רשאים נהיה לא ואנו, שהיא ועילה סיבה מכל הערבות לבטל רשאים נהיה לא אנו .2

 ומראש במפורש בזה מוותרים והננו, שהיא ועילה סיבה מכל זה ערבות כתב פי על מתשלום

 .בקשר לכך טענה כל על

עד בכתב מסר לנו ימכם חייבת לה וכל דרישה 31.1.2015  ליום עד בתוקף תהיה הערבות .3

 מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

 המזמין לא יהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי. .4

 

 ,רב בכבוד         

 ........................ בנק         

 ......................סניף         

          



 
 בירושלים הלאספקת שירותי מזון בקמפוס המכלל 'פ/01/2015מכרז מספר 

 44עמוד 

 כספימחזור רו"ח על  אישור - (')ה2נספח 

 

 תאריך:_______________

 עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לכבוד:

 ור כספי אישור על מחזהנדון: 

 

הרינו לאשר )להלן: "החברה"(  _______ ______חברת ______לבקשתכם וכרואי החשבון של 

 כדלקמן:

 משנת _________.  החברההננו משמשים כרואי החשבון של  .א

בוקרו על ידי  31.12.2013וליום  31.12.2012ליום  החברההדוחות הכספיים המבוקרים של  .ב

 משרדנו.

)לא כולל  השנתיהנומינלי המחזור הכספי  המבוקריםבהתאם לדוחות הכספיים האמורים  .ג

 7,000,000מעל  הינו, 2013-ו 2012לכל אחת מהשנים , מהפעלת קפיטריות החברהשל מע"מ( 

 .ש"ח

בהתאם מהפעלת קפיטריות, של החברה  , לא כולל מע"מ, 2014לשנת הכספי הנומינלי מחזור ה .ד

 ש"ח. 1,000,000מעל הינו  ,לדיווחי החברה

 

 בכבוד רב,                  

 ______________________ 

 רואה חשבון 

 : הערות

  נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי

 . 2009אוגוסט  –החשבון בישראל 

 .אישור זה יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 
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 בדבר העדר הרשעותתצהיר  - (')ו2נספח 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  ,                                , ת.ז. / ח.פ                             אני החתום מטה  

 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:

 אני תושב ישראל. .1

ננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם המציע, וה .2

 הצעתנו, מסמכי המכרז ונספחיהם.

המציע אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר  .3

 עם נושיו.

עובדי המציע הינם כולם בעלי תעודת זהות ישראלית או בעלי היתר עבודה בישראל  .4

 שיהיה בתוקף.

בעבירות שיש עמן  1911-ו בעבירות על פי חוק העונשין, תשל"זהמציע ומנהליו לא הורשע .5

קלון ו/או בעבירה שעניינה אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, הכל בשבע השנים 

 שקדמו ליום פרסום המכרז.

  1951-המציע ומנהליו לא הורשעו בעברות עפ"י חוק פיקוח על מצרכים ושירותים, תש"ח .1

 שנים מיום מתן גזר הדין.  3מכוחו, או אם הורשעו חלפו  ולרבות צווים שניתנו

ידי המציע -הריני מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשואות החוזה, לא יועסקו על .1

 עובדים זרים. 

המציע ו/או בעל שליטה בו ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים  .1

כר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, ש

"(, לא חוק עסקאות גופים ציבוריים, )להלן: "בעל זיקה"( )להלן: "1911 –התשל"ו 

, ו/או לפי חוק 1911-הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, השתמ"ז

, ואם 1911-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -הורשעו ביותר משתי עבירות

 ההרשעה האחרונה.

כמו כן, הנני מצהיר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדינת  .9

ישראל ביחס להעסקת עובדים, לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, צווי 

 חוקים הבאים: הרחבה וחוקי המס, ולרבות ה

 1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט; 

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א; 

 1911-חוק דמי מחלה, התשל"ו; 

 1950-חוק חופשה שנתית, התשי"א; 
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 1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד; 

 1915-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו; 

 1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג; 

  ,1953-התשי"גחוק החניכות; 

 1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( התשי"א; 

 1951-חוק הגנת השכר, התשי"ח; 

 1913-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג; 

 1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה; 

 1911-חוק שכר מינימום, התשמ"ז; 

 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב. 

 2011-פה של דיני העבודה, התשע"בהחוק להגברת האכי . 

 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 

 

 אישור

                     אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע בפני 

המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי  ,ת.ז. ________

הצהיר בפני על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם  -יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 עליה בפני.

 

 __________________                           

 עו"ד
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 )ז'(2נספח 

 

 4בנין לקפיטריה בשל המכללה סכמתית פרוגרמתית תוכנית  .א

 לרבות המטבח ואיזור ההגשה ולרבות רשימת ציוד. 

 המטבח לרבות 4 בבנין לקפיטריה המכללה של פרוגרמתיתה הסכמתית התוכנית

ציוד ימסרו למשתתפים במכרז לאחר המועד  רשימת ולרבות ההגשה ואיזור

 האחרון לרכישת מסמכי המכרז.

 

איזור ההגשה , של לרבות הדמיות, וית מטעמטתוכנית סכמלהצעתו ף המציע יצר

 .והישיבה

 

של המזנון החלבי  ורשימת ציודסכמטית פרוגרמתית תוכנית  .ב

 3בבנין 

 לרבות, 3 בבניןמזנון החלבי ל המכללה של פרוגרמתיתה הסכמתית התוכנית

ימסרו למשתתפים במכרז לאחר המועד האחרון לרכישת מסמכי  ,ציוד רשימת

 המכרז.

 

 ההגשה איזור של, הדמיות לרבות, מטעמו סכמטית להצעתו תוכנית יצרף מציעה

 .והישיבה
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  זמנים ותלוח –)ח'( 2נספח   

 4קפיטריה בבנין מס'  -והפעלה לוח זמנים לביצוע עבודות 

 במכרז ההצעה הגשת במסגרת הדמיותוסכמתיות הגשת תוכניות 

, של איזורי ההגשה והישיבהביצוע סופיות  תוכניות הגשת
 סופית רשימות ציוד, כולל לאישור, המכללה הערות לאחר

 זכייה מהודעת יום 30 תוך

ע"י המציע  השיפוץ והתקנת הציוד עבודות סיוםתחילת ו
  הזוכה

 

 1.1.2015 ב יחלו

 1.10.2015 מ וחראי לא ויסתיימו

 11.10.2015 מ יאוחר לא הפעלה מלאה

 

 3בבנין מס' מזנון  –והפעלה לוח זמנים לביצוע עבודות 

 במסגרת הגשת ההצעה במכרז סכמתיות והדמיותהגשת תוכניות 

 לאחר, של איזורי ההגשה והישיבהביצוע סופיות  תוכניות הגשת

 סופית רשימות ציוד, כולל לאישור, המכללה הערות

 יום מהודעת זכייה 30תוך 

 ע"י המציע הזוכה ציודהסיום עבודות הגמר והתקנת תחילת ו

 

 1.1.2015יחלו ב 

 1.10.2015ויסתיימו לא יאוחר מ 

 11.10.2015לא יאוחר מ  מלאה הפעלה

 

 מובהר כי אין בלוח הזמנים כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכות המזמין לסטות מלוח הזמנים. *( 
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 הסכם התקשרות –למכרז  3נספח 

 שירותי מזוןמערך  אספקתניהול ול הסכם הרשאה

 2015 ביום ____ בחודש ________ירושלים שנערך ונחתם ב

 

  ב י ן:

  (580283729 ירושלים )ע"רלהנדסה מכללה אקדמית עזריאלי 

 "(.המכללה: "להלן) 

  -ד מצד אח

 לבין:

 ______________ח.פ:   _________________________

   פקס: _____________ טלפון:____________

  ו/או ה"הזכיין"(" הקבלן: "להלן)

 -מצד שני 

, 21ברח' יעקב שרייבום ר שאקמפוס המכללה זכויות המקרקעין ב תא בעליוהמכללה ה  הואיל

 ;, בו מוקצים שטחים להפעלת מערך מזון)להלן: "המבנה"( בירושלים

פנה אל המכללה במסגרת מכרז _______ לקבלת הצעות להפעלת מערך מזון  הזכייןו והואיל

 בקמפוס המכללה )להלן: "המכרז"(;

 נבחרה על ידי ועדת המכרזים של המכללה כהצעה הזוכה במכרז; הזכייןצעתו של וה והואיל

 ידי על נבחרה, זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה_______,  מיום הזכיין של ווהצעת והואיל

 ;המכללה

מצהיר כי הוא בעל מקצוע בתחום אספקת שירות והגשת ארוחות למוסדות ומפעלים  הזכייןו והואיל

הפעלת מערך וכי הינו בעל הכישורים, הידע והיכולת המקצועית והכספית הדרושה לצורך 

 ;מזון

, המזוןמערך את הרשות להפעלת  לקבלןמוכנה המכללה למסור  הזכייןובהסתמך על הצעת  והואיל

 בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם זה;

ולהוראות  מערך המזון, בכפוף לתנאיםמעוניין לקבל מהמכללה את הרשות להפעלת  הזכייןו והואיל

  המפורטים במסמך זה;

כאמור וכי חוקי  ותדמי מפתח בגין קבלת הרשו/או ישלם מצהיר בזה כי לא שילם  הזכייןו והואיל

 ולו על היחסים בין הצדדים;הגנת הדייר לא יח
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 לפיכך הותנה, הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלהלן:

 הגדרות .1

 בהסכם זה יהא לביטויים המפורטים להלן הפירוש הרשום בצידם:

 .ירושליםשטחים המוקצים להפעלה וניהול מערך מזון בקמפוס המכללה ב "האתר"

ניהול והפעלת  ויכללעבור המכללה( יספק יפעיל ו הזכייןר ש)א "מערך המזון"או "השירותים"

 : שירותי המזון הבאים

 4ממוקמת בבניין  )בנפרד(. הקפיטריה וחלבי בשרישרות ינתן בה  קפיטריה מרכזית ,

 והיא כוללת מטבח בישול ואיזור ישיבה. 

 במועד פרסום המכרז נמצא בהליכי בנייה ,3בניין של בקומת הקרקע  חלבי מזנון , 

 ימי.כולל איזור ישיבה פנ

 .מכונות ממכר אוטומטיות 

 בלעדי לא באופן במכללה שונים לאירועים מזון אספקת. 

 

 בהודעה, לזמן מזמן, מטעמה לפעול והמוסמך כנציגה המכללה ידי על שיקבע מי -"נציג המכללה"

 .לקבלן שתינתן בכתב

 .המוסמכים מורשיו או/ו מטעמו מי או/ו ושל נציג לרבות -"קבלןה" או הזכיין"

 להסכם. 29תנאי הצמדה של דמי הזיכיון, כמפורט בסעיף  "תנאי הצמדה"

' ו רשימת ההפרות והפיצוי המוסכם הנקוב בצד כל אחת מהן, האמורה בנספח ההפרות" "רשימת

 מצ"ב להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.ה

 חודש לוח גרגוריאני. "חודש"

 עשר חודשי לוח גרגוריאני.-שנים "שנה"

 המכללה והזכיין יחדיו. "הצדדים"

 

 כללי .2

המבוא להסכם זה, לרבות ההגדרות שבראשיתו, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו  .2.1

 ומחייבים את הצדדים במידה שווה ליתר תנאיו.

כותרות הסעיפים הוכנסו להסכם זה כמראי מקומות בלבד, ואין להשתמש בהם  .2.2

 לפירוש הסכם זה או איזה מסעיפיו.

 נספחים להסכם: .2.3

 .אשר צורף כנספח א' למסמכי המכרז מפרט השירותים –להסכם  1נספח 
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-( ו2)ב'2)ב'(, 2)א'(, 2, 2)ב'(, 1)א'(, 1נספחים  -הצעת הזכיין –להסכם  2נספח 

ן וכן אשר מולאו והוגשו ע"י הקבל ( למסמכי המכרז3)ב'2

 .התוכניות הפרוגרמטיות ורשימת הציוד הסופית של הקבלן

 .()ח'( למסמכי המכרז2נספח צורף כ)לוחות זמנים  –להסכם  3נספח 

 .נוסח ערבות ביצוע –נספח א' להסכם 

 .זכייןהאישור על קיום ביטוחי  –נספח ב' להסכם 

 .לוח המחירים המפוקחים –' להסכם גנספח 

 .לקפיטריה ולמזנוןתפריט  –' להסכם דנספח 

 .מזון לאירועים -' להסכם הנספח 

 .ההפרות והפיצוי המוסכםרשימת  -' להסכם ונספח 

  .התחייבות למתן הוראת קבע לבנק -' להסכם זנספח 

 .חוקי עבודה ליישום ע"י הזכיין -להסכם  'חנספח 

 תוכניות סכמטיות פרוגרמטיות ורשימת ציוד מאושרות ע"י  - ט' להסכם נספח

 .המכללה

מאושרת ע"י  תוכנית לפריסת מכונות ממכר אוטומוטיות – נספח י' להסכם

 .המכללה

 

 הזיכיון:מטרת  .3

בתמורה וכנגד התחייבויות הזכיין למלא בדייקנות ובקפדנות אחר הוראות הסכם  .3.1

המכללה לזכיין, והזכיין מקבל מהמכללה, הרשאה לנהל  נתזה, על כל נספחיו, נות

אשר ישמש לרווחת הסטודנטים,  את מערך המזוןבקמפוס המכללה ולהפעיל 

  .עובדי המכללה ובאי המכללה

, בכפוף על נספחיוהסכם זה בתנאי הזכיין ינהל ויפעיל את מערך שירותי המזון  .3.2

 להלן: לאמורבהוראות הסכם זה ובכפוף  הזכייןלהתחייבויות ועמידת 

 מזון כמפורטהמערך והפעלת ההרשאה האמורה לעיל הינה לצורך ניהול  .3.2.1

 , ולצורך זה בלבד.בהסכם זה

 ההרשאה הינה לתקופה מוגבלת וקצובה מראש כנקוב בהסכם זה. .3.2.2

כל זכויות שהן במבנה ו/או בציוד, מעבר  לזכייןאין בהסכם זה כדי להקנות  .3.2.3

 לקבוע בהסכם זה.

אין באמור בהסכם זה כדי למנוע מהמכללה להפעיל אתרי מזון נוספים  .3.2.4

 ע"פ החלטת אחר, , באמצעות הקבלן או באמצעותקמפוס המכללהב

 .המכללה
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 תקופת הסכם והזיכיון: .4

היא ממועד חתימת החוזה, דהיינו מיום זה הסכם ההרשאה לפי תקופת  .4.1

וכוללת בתוכה  "(ההרשאהתקופת )להלן: " _________,ועד יום  ________

 יוםעד ל אשר תתחיל ביום החתימה על הסכם זה ותמשךתקופת שיפוץ 

בה זיכיון התקופת תחל ולאחר מכן "( השיפוצים תקופת )להלן:  _________

יום מחל ה ,שנים 5 ינהל ויפעיל הזכיין את שירותי מערך המזון, וזאת לתקופה של

  ."(תקופת הזיכיון)להלן: " 11.10.2015

 חוזה נשואת את ההתקשרות להפסיק רשאית תהא המכללה, האמור לעיל אף על .4.2

  תתקופ לפני תום כל אוההרשאה או הזיכיון תום תקופת  לפני אף, לאלתרזה 

 תהיה שלקבלן מבלי לקבלן שתימסר בכתב הודעה פי על, אופציה )ככל שתהיה(

לו  אחר סעד כלומבלי שהדבר יגרע מ החוזה, של סיומו עקב יכלשה לפיצוי זכות

 :הבאים מהאירועים אחד בהתקייםוזאת , על פי כל דין תהא המכללה זכאית

 .המכללה כלפי הנאמנות או האמון חובת את הפרו עובדיו או הזכיין 4.2.1

 נגדו שננקטו או מרצון פירוק הליכי או הליכים הקפאת הליכי יזם הזכיין 4.2.2

 .נכסים כינוס הליכי או פירוק הליכי

 מיום יום( שלושים) 30 תוך בוטל לא והצו, הזכיין נכסי על עיקול צו הוצא 4.2.3

 .שהוצא

 חתימת במועד שהיו מכפי בשליטה שינוי או הזכיין על בבעלות שינוי נעשה 4.2.4

 .ובכתב מראש, המכללה הסכמת ללא, זה חוזה

 את תיקן ולא, חלקם או כולם, זה לחוזה 1 ,5 ,3 סעיפים את הפר הזכיין 4.2.5

 .כן לעשות, בכתב, שהותרה מיום ימים 1 תוך ההפרה

 .שיש עימה קלון פלילית בעבירה יורשע ממנהליו מי או/ו הזכיין אם 4.2.1

 לעולמו.אם ילך, חו"ח, הזכיין  4.2.1

 התייצבו או/ו כלשהו במועד השירותים לביצוע הזכיין עובדי התייצבו לא 4.2.1

, כזה במקרה. זה חוזה הוראות י"עפ כנדרש השירותים את ביצעו לא אך

 באותו למסור, ובנוסף לאלתר זה הסכם לסיים רשאית המכללה תהא

 חייב יהיה זה הסכם לפי הזכייןו חלופי לקבלן השירותים ביצוע את מועד

 ביצוע בגין החלופי לקבלן ששילמה התשלום את מכללהל להחזיר

 לקבלן ששילם התשלום את לקזז רשאית תהא המכללה או/ו השירותים

 .ממנו לקבלן שיגיע סכום מכל החלופי

 עומדת אינה, המכללה דעת שיקול לפי ירודה ברמה הינה השירותים רמת 4.2.9

והזכיין לא שיפר  המכללה דעת את מניחה אינה הנדרשת השירות ברמת

 תהא כזה במקרה. רמת השירותים לאחר שקיבל על כך התראה מהמכללה

 יהיה הזכייןו חלופי לקבלן השירותים ביצוע את למסור רשאית המכללה

 ביצוע בגין החלופי לקבלן ששילם התשלום את מכללהל להחזיר חייב
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 לקבלן ששילמה התשלום את לקזז זכאית המכללה שתהא או/ו השירותים

 .ממנה לקבלן שיגיע סכום מכל החלופי

 

 להסכם.  21יחולו הוראות סעיף , שהיא סיבה מכל, ההתקשרות תקופת סיום עם .4.3

 12תקופות נוספות של עד  בחמשלמכללה בלבד תהיה אופציה להאריך את ההסכם  .4.4

  חודשים כל אחת.

מוסכם ומוצהר בזה במפורש, זה,  4מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים שבסעיף  .4.5

כי כל אחד מהצדדים יהא רשאי להביא הסכם זה לכלל סיום בכל עת בתנאי כי 

 כלהלן: ומראש בכתביודיע על כוונתו זו למשנהו, 

 .יום מראש 90לפחות  בהודעה של  –המכללה 

 יום מראש. 110בהודעה של לפחות  – הזכיין

תהיה , מכל סיבה שהיאהפסקת ההתקשרות בין הצדדים, בכל מקרה של  .4.1

למכללה אופציה לרכוש מהמציע הזוכה את הציוד המופיע ברשימת הציוד 

 יחסי המאושרת ע"י המכללה או חלק מהציוד הנ"ל בתמורה לתשלום של חלק

 כדלהלן:  מעלות הציוד

 מעלות הציוד 15% הראשונה החוזה שנת תום עד הפסקת ההתקשרות

 הציוד  עלותמ 50% השניה החוזה שנת תום עד הפסקת ההתקשרות

 מעלות הציוד  25% השלישית החוזה שנת תום עד הפסקת ההתקשרות

 מעלות הציוד 10% עד תום שנת החוזה הרביעית הפסקת ההתקשרות

 ללא תשלום יותר מאוחר במועד הפסקת ההתקשרות

 

מובהר כי לצורך סעיף זה תחושב אך ורק העלות של הציוד אשר נרכש בפועל ואשר  
מופיע ברשימת הציוד שצירף הזכיין להצעתו שאושרה על ידי יועצי המכללה. עד למועד 
הפעלת מערך המזון על ידו יעביר המציע הזוכה למכללה הוכחות לעלות הציוד בפועל, 

חשבוניות, תעודות משלוח, אישורי תשלום לרבות הצעות מחיר, הזמנות, הסכמים, 
וכתבי אחריות לגבי הציוד, וכן כל מסמך אחר שנדרש לדעת המכללה לבסס את עלות 
הציוד, איכותו והתשלום עבורו. מובהר בזאת כי בכל מקרה, הציוד יכלול תקופת 

 אחריות כמקובל שלא תפחת משנתיים לכל פריט ציוד. 

 

 הקבלן התחייבויות .5

 :לניהול והפעלת מערך המזון במכללה, הקבלן מאשר ומתחייב לבצע העבודות הבאותבנוסף 

  -ביצוע עבודות גמר .5.1

 4קפיטריה שבבניין באיזורי ההגשה והישיבה של היבצע עבודות גמר  הקבלן .5.1.1

לתוכניות בהתאם  , על חשבונו ובאחריותו המלאה,3מזנון שבבניין הו
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בהתאם , כנספח ט' להסכם זה המצ"ב המכללה המאושרות ע"י שיפוץה

  .המכללה הנחיותל ובכפוף להסכם זה 3בנספח ללוח הזמנים המפורט 

 - ידו-, באמצעות קבלנים אשר יועסקו עלהזכייןתבוצענה ע"י הגמר עבודות  .5.1.2

היועצים והעבודות אושרו ע"י המכללה מראש ובכתב,  הקבלניםבתנאי כי 

 .ובאחריותו המלאה והכול על חשבונו

הזכיין יהיה אחראי באופן בלעדי ומלא להתקשרות עם קבלני הגמר, לרבות  .5.1.3

בחירתם, ניהול ופיקוח על עבודתם, תשלומים לקבלני המשנה, ביטוח 

העבודות הקבלניות וכל ביטוח נדרש של קבלני המשנה והמכללה לא תהיה 

אחראית להעסקתם, ניהולם, פיקוח על עבודתם, או תשלומים לקבלני 

 המשנה. 

לו על ידי אושרו מתחייב שלא לסטות מהמפורט בתכניות שי זכייןה .5.1.4

 המכללה. 

מבלי לגרוע ממחויבויות הזכיין לפי המכרז והסכם זה, הזכיין מתחייב  .5.1.5

להחתים את קבלני המשנה שיעסיק לביצוע עבודות הגמר על הסכמים 

מלאים ומסודרים, שיכללו בין השאר את התוכניות שאושרו לקבלן על ידי 

ה. לצורך ביצוע עבודות הגמר יעסיק הזכיין אך ורק קבלני משנה המכלל

המורשים לביצוע העבודות על פי כל דין, לרבות כל רישיון או היתר הנדרש 

מהם לביצוע העבודות. המכללה רשאית לדרוש מהזכיין לאשר את קבלני 

 המשנה לביצוע עבודות הגמר, כולם או חלקם, לפני תחילת  עבודות הגמר.

 1.1.2015מיום לא יאוחר מתחייב להתחיל בביצוע העבודות  ןהזכיי .5.1.1

 3בהתאם ללוח הזמנים המצ"ב כנספח ולהתמיד בהן עד להשלמתן במלואן 

הזכיין מצהיר  )להלן "המועד הקובע"(. 1.10.2015להסכם זה, קרי עד ליום 

בזאת כי הוא מודע לחשיבות הרבה של העמידה בלוחות הזמנים לביצוע 

 העבודות.  

שלים את העבודות לשביעות רצון המכללה עד למועד ילא  והזכייןהיה  .5.1.1

 בגין כל יום פיגור כאמור.₪  1,000למכללה קנס בסך  הזכייןהקובע, ישלם 

הזכיין מצהיר בזאת כי עבודות הגמר שיבוצעו על ידו, בהתאם  להסכם  .5.1.1

 הזכייןעם סיום תוקפו של ההסכם בין ומסמכי המכרז הינם רכוש המכללה. 

ובמידה והמכללה החליטה לרכוש או פקיעתו מכל סיבה שהיא, \למכללה ו

נרכשו על ידי שוהציוד יוותרו כל הפריטים את הציוד או חלק מהציוד, 

לא יהיה זכאי לקבלת כל תמורה נוספת שהיא בגין  והזכייןבאתר המכללה 

  .והציוד שהותקן, אלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה ביצוע העבודות

יין סעיף זה יובהר כי  כל עבודה או השקעה של הזכיין שלא נכללה לענ

לעיל, אשר אושרה על ידי המכללה,  5.1ברשימת הציוד כמוגדר בסעיף 

 תיחשב כהשקעה בעבודות גמר שהינן רכוש המכללה כאמור בסעיף זה. 
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מטבח תוכניות שיפוץ  -הערות הזכיין לתוכניות שיפוץ המטבח בקפיטריה .5.2

של המכללה יועברו לזכיין לאחר מועד החתימה על הסכם זה.  4ין בבניהקפיטריה 

 הזמנים לוחבהתאם ל השיפוץ הנ"לאת הערותיו לתוכניות למכללה הזכיין יעביר 

לאחר מכן, יעביר הערותיו מעת לעת על פי הצורך . הסכם זהל 3כנספח  המצורף

 ובהתאם לבקשות המכללה.

, ואולם הצבת הציוד 4ח הקפיטריה בבניין ידוע לזכיין כי המכללה תשפץ את מטב

 הזכיין. תהיה באחריות ועל חשבון 4הדרוש במטבח הקפיטריה בבניין 

 

 3והמזנון שבבניין  4יצייד את הקפיטריה שבבניין הקבלן  -ציוד הקפיטריה והמזנון .5.3

על חשבונו, והדרוש לצורך מתן השירותים, באחריותו בכלל הציוד הנייח והנייד 

המצ"ב כנספח ט'  המכללה המאושרות ע"יבהתאם לתוכניות ורשימת הציוד 

)ז'( 2בכל מקרה הציוד הנ"ל יהיה שווה ערך לציוד המופיע בנספח  .להסכם זה

ללוח הזמנים המפורט  לב בשיםלמסמכי המכרז. הקבלן יצייד הקפיטריה והמזנון 

 .המכללה להנחיות להסכם זה ובכפוף 3בנספח 

 

ירכש ע"י המכללה ועל  3יהוט ישיבה לאיזור הישיבה במזנון החלבי בבנין מובהר כי ר
 חשבונה תוך היוועצות בזכיין.

 

אוטומטיות בהתאם  ממכר מכונות ציבהזכיין י -הצבת מכונות ממכר אוטומטי .5.4

המאושרת ע"י המכללה המצ"ב כנספח י' לתוכניתו לפריסת המכונות בקמפוס 

 .להסכם זה

מועד השלמת ההערכות עד להחתימה על ההסכם עם הזכיין וממועד  -שירות זמני .5.5

 ידרש ,11.10.2015בהפעלת מערך שירותי המזון במכללה, ולכל המאוחר עד ליום 

ורה לו המכללה מתקנים תהזכיין, בהתאם להנחיית המכללה, להתקין במקום ש

 .להסכם זה 1באי המכללה כמפורט במפרט השירותים המצ"ב כנספח לטובת 

, עבודות גמרב אתר המכללהיקבל כל החזר מהמכללה בגין השקעתו בלא הזכיין  .5.1

 .שלעיל 4.1בכפוף לסעיף ו/או הוצאות אחרות אלא ברכישת ציוד 

' 1הערבות הבנקאית בנוסח בנספח אשלהלן,  24.5מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .5.1

בידי המכללה תהווה בין היתר בטוחה להבטחת ביצוע  הזכייןלהסכם שיפקיד 

 .זה 5הנקובות בסעיף העבודות 

 

 רישיונות והיתרים: .6

מצהיר ומתחייב כי בידיו כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הנדרשים על  הזכיין .1.1

ולקיום מלוא התחייבויותיו על פי  םוהפעלת מערך שירותי המזוןפי כל דין לניהול 

 הזכייןהסכם זה, והוא ידאג כי אלה יישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם. 
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ימלא אחר הוראות כל דין ו/או תקן ו/או הנחיות מחייבות ו/או נוהגות אחרות 

 .מערך שירותי המזוןבקשר עם הפעלת 

 הזכיין על, למכרז 3 בנספח כמפורט הזמנים ללוחות הזכיין ממחויבות לגרוע מבלי .1.2

השונות על פיהן יבוצעו עבודות  לתוכניות הבריאות ממשרד מקדמי אישור לקבל

 המטבח שיפוץל התוכניות לרבות , 3ובמזנון שבבניין  4בקפיטריה שבבניין 

. דין פ"ע הנדרש אחר גורם מכל וכן הביצוע תחילת לפנישיבוצעו על ידי המכללה, 

 שירותי הפעלת התחלת מתאריך ימים 14 בתוך להגיש הזוכה המציע על בנוסף

 המזון שירותי מערך הפעלת עבור ירושלים לעירית עסק לרישיון בקשה המזון

 .כאמור עסק רישיון לקבלת המאמצים מירב נקיטת תוך ויפעל המכללה בקמפוס

 

בהתאם לאישורים שיינתנו ע"י  מערך שירותי המזון ינוהל ויתופעלמתחייב כי  הזכיין .1.3

היה וישמיע הזכיין  .ובכל רשות מוסמכת אחרתהגורמים המוסמכים במשרד הבריאות 

לאחר קבלת אישור המכללה,  מוסיקה במתחמי הקפיטריה ו/או המזנון, הוא יעשה כן 

מפגיעה של זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, לרבות  ותוך המנעות, על אחריותו

יבטיח שהפעלת מערך שירותי המזון הזכיין  זכויות יוצרים, זכויות מלחינים וכיו"ב.

ותקף לאורך כל תקופת על טהרת הכשרות והוא יצטייד באישור מתאים תעשה 

 . שלהלן 1.9כמפורט בסעיף ההתקשרות 

ת כל אישור והיתר הנדרש על פי דין להפעלת מערך הזכיין בלבד יהיה אחראי לקבל .1.4

האגרות, המסים העלויות, המזון לרבות רישיון עסק, ויישא בכל התהליכים, 

 והתשלומים הנדרשים לשם כך.

הצדדים מצהירים בזה מפורשות כי כל האחריות לניהולו התקין של מערך המזון  .1.5

מתנאי כל דין והיתר שלא תחול על הזכיין, וכי הזכיין יהא חייב לכבד כל תנאי 

 לסטות מתנאים אלה ולא להפרם.

המבנה( עקב מעשה ו/או מחדל של  תיתבע לדין )כבעלתבכל מקרה שהמכללה  .1.1

הזכיין ו/או מי מעובדיו, שיהא בבחינת הפרת דין היתר או כל רישיון, או איזה 

ו ו/א המתנאיהם הזכיין חייב לשפות ולפצות את המכללה בגין כל קנס שיוטל עלי

 , עקב תביעה כאמור. הכל הוצאה, הפסד ונזק שייגרמו ל

כלפי הזכיין להשגה או לקיום של רישיון  תמתחייב המובהר כי המכללה אינ .1.1

עסק כאמור בסעיף זה לא תהווה עילה  ןרישיוכי אי השגת אישור, היתר או ו ,כלשהו

 .נהלהעלאת כל טענה כלפי המזמי הזכייןבידי 

המכללה כי תשתף פעולה עם הזכיין לצורך קידום והשגת יחד עם זאת מבהירה  .1.1

 רישיונות והיתרים, כפי שידון ויוסכם בין הצדדים מעת לעת.
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 זכות ההרשאה והעדר תחולת חוק הגנת הדייר .7

ים המוקצים במכללה להפעלת מערך לא תהא כל זכות לחזקה בלעדית בשטח לקבלן .1.1

בכל  ים הנ"ללשטח הזכייןלהיכנס בתיאום עם ולנציגי המכללה תהיה רשות  המזון

 עת.

מצהיר, כי הוא בר רשות בלבד במכללה ו/או במבנה ואין לו כל זכויות של  הזכיין .1.2

ו/או בשטח  בשטחים המוקצים להפעלת מערך המזוןדייר מוגן במבנה ו/או 

המכללה, וכי אין לו ולא יהיו לו כל תביעות מכל מין וסוג שהוא כלפי המכללה בגין 

 רשות לשהות במבנה ו/או בגישה אליו ו/או במכללה.

מצהיר כי לא שילם למכללה או למי מטעמה דמי מפתח או כל תמורה  הזכיין .1.3

ה להפעלת בשטחים המוקצים במכללאחרת בגין מתן הרשות להשתמש במבנה ו/או 

, על כל תיקוניו שהיו 1912-וכי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"במערך המזון 

 ושיהיו בעתיד, לא יחולו על הצדדים להסכם זה.

בקפיטריה ו/או ישקיע  הזכייןכי כל השקעה אשר מובהר בזאת, , למען הסר ספק .1.4

אינה בבחינת דמי מפתח, והשקעה זו לא תזכה את ה, או התאמת הלשם הכשרת במבנה

בכל תשלום ו/או תגמול ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא,  ההסכםעם פקיעתו של  הזכיין

  .זה במפורש בהסכםזו הוקנתה לו שכאלא אם זכות 

 

 ביחס להיקף וטיב שירותיו ושמירת המבנה והציוד: הזכייןהתחייבויות  .8

 הזכיין מצהיר ומתחייב בזאת:

לספק ולמכור ארוחות חלביות ובשריות, משקאות קרים וחמים, קינוחים מסוג  .1.1

פרווה וחלבי בשירות עצמי, למעט ארוחות בשריות שתוגשנה בדלפק הגשה, כפי 

שייקבע ע"י המכללה מזמן לזמן, בהתאם ובכפוף לרישיון העסק, כל זאת 

ההזמנה במקומות, בימים, בשעות, בערבי שבתות וחגים עפ"י המופיע בכתב 

 המצורף להסכם זה, וכן עפ"י דרישה מיוחדת של המכללה.

יהיו תקנות הבסיס לדרישות לצורך בקרת איכות הפעלת מערך המזון מובהר כי  .1.2

 משרד הבריאות הידועות בשם "תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל".

 

   ניקיון והיגיינה:אופן ביצוע השירותים, 

סדיר ויעיל, תוך שמירה קפדנית על ניקיון אזור לנהל את מערך המזון באופן רצוף,  .1.3

י אמטרד, טרדה ואי נעימות לבותוך הימנעות מיצירת  הפעילות, הציוד והכלים

 .ה, לשכנים ו/או לסביבהמכללה

הינם  הזכייןמובהר ע"י המכללה כי ניקיון האזורים הכללים שנמסרו לשימוש  .1.4

 באחריותו המלאה ועליו להקפיד בניקיונם בכל עת.

 לוודא כי עובדיו מקפידים על היגיינה אישית ובכלל זה: הזכייןבאחריות  .1.5
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 גזיזת ציפורניים וניקיונן )ללא לק(.  .1.5.1

 גילוח.  .1.5.2

 שימוש בדיאודורנט.  .1.5.3

 עובד עם פצע פתוח לא יועסק במתן שירותי הסעדה.  .1.5.4

חיטוי ידיהם של העובדים אחת לשעה ולאחר שימוש בשירותים, בסבון ו/או  .1.5.5

 תכשיר חיטוי.

 

 הגנה על מזון: .1.1

 לא יונח מזון על דלפק אלא אם הותאם לכך והותקנו בו אמצעי הגנה נאותים.  .1.1.1

 מזון גלמי יוחזק במתקני קירור בנפרד ממזון המוכן לאכילה.  .1.1.2

 .מצרכי מזון יאוחסנו אך ורק בכלים עם מכסים מותאמים  .1.1.3

די ימתחייב בזאת לבצע הדברה בכל עת שנדרש, שתהיה על  הזכיין –הדברה  .1.1.4

מדביר מוסמך ותיעשה בהתאם לכל הכללים הנדרשים וכל הנחייה של משרד 

הבריאות או כל גורם מורשה אחר, לרבות הנחיות לגבי הדברה במטבחים 

 ובמערכי הסעדה.

 

 הזכייןעל פי הסכם זה ועל פי כל דין,  הזכייןמבלי לגרוע ממחויבויותיו של  –פיקוח  .1.1.5

מתחייב בזאת לשתף פעולה עם נציגי המכללה בכל הקשור לפיקוח שוטף על ביצוע 

 ההסכם, לרבות גישה לשטחי המטבחים, המחסנים ואזורי ההכנה, בכל עת. 

 

 :תלבושות עובדי הזכיין

יהיה על הלבוש , על חשבונו הזכייןילבשו לבוש אחיד, נקי ומגוהץ שיספק  הזכייןעובדי  .1.1

 ניקיון(, כל מחלקה והלבוש האחיד התואם לה. \הגשה  \פי מחלקות )מטבח 

 המחלקות השונות יבדל בצבע המדים כך שיהיה מובהק גם בעיני מתבונן זר. לבוש .1.1

 

  כשרות:

 לנהל את מערך המזון על טהרת הכשרות כאשר תעודת הכשרות במקום תהיה .1.9

 בהשגחת מחלקת הכשרות של הרבנות ו/או המועצה הדתית, ולדאוג לקיומו של

יידרש לכך ש ככל. במהלך כל תקופת ההרשאהמהרבנות תוקף -ברכשרות אישור 

כל  ויעשהמשגיח כשרות הזכיין יחזיק, באחריותו ועל חשבונו,  –ע"י הרבנות 

לשם שמירת הכשרות. הרבנות ו/או המועצה הדתית שיידרש ע"י  תאחר פעולה
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הרבנות/המועצה הדתית דווח מיד למכללה לגבי כל בירור או דרישה מצד הזכיין י

 לגבי תעודה הכשרות.

 

  טיב וכמות המזון:

יהא טרי, התקנתו טעימה  , לרבות חומרי הגלם,להקפיד על כך שהמזון שיימכר .1.10

, בדיקות הועל חשבונ הערוך מעת לעת, מיוזמתתונאה וכמותו סבירה. המכללה 

ויות מזון מעבדתיות. נתקבלה תוצאת בדיקה בלתי תקינה, יחויב הזכיין בעל

הבדיקות החוזרות עד לקבלת תוצאות תקינות, בלי לפגוע בזכות הבדיקה הנ"ל ו

 המכללה לנקוט כל צעד אחר.

 

   הצגת מחירון:

 להציג באזורי המכירה, במקום בולט לעין, את לוח המחירים הכללי.  .1.11

מחירון מקומי יוצב ליד כל אחד מהמצרכים הנמכרים ו/או יוצמד במדבקה למוצר  .1.12

 ככל הניתן.

 

 : סימון המוצרים

לסמן על המוצרים המאפשרים סימון, משקל והרכב תזונתי, תאריך תפוגה וכל  .1.13

 הנדרש על פי דין. סימון נוסף

 

 המבנה:ותחזוקת שמירת 

לתחזק, באחריותו , והציוד לשמור על שלמותו, תקינותו ומצבו הטוב של המבנה .1.14

ההגשה, לרבות ניקוי  ועל חשבונו, את מערכות המבנה בקשר למטבח ואיזור

על באחריותו ו, לתקןסתימות, שאיבת בור שומן, תחזוקת מערכות מיזוג אויר, 

, ולהשלים ללא דיחוי כל נזק, קלקול או פגם שנגרמו כתוצאה מפעילותו, חשבונו

 על חשבונו כל אובדן או חוסר שנגרמו בנסיבות אלה, מיד לכשיתגלו. 

 

 :והסעדה כלי עבודה

כל ציוד, כלי עבודה  ,על חשבונוו באחריותושירות מערך המזון, לרכוש ולהעמיד ל .1.15

וכלים אחרים שיידרשו לניהול סדיר ותקין, לרבות צלחות, סכו"ם, כוסות, מפיות 

פלפליות וקסמי שיניים. כל ציוד כאמור יהא נאה ובלתי פגום  נייר, מלחיות,

 ובאיכות שתאושר ע"י המכללה מראש.

הזכיין ישלים, על חשבונו, כל שבר, אובדן ו/או פחת בכלי עבודה ו/או הכלים  .1.11

 האחרים האמורים בס"ק זה.
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 :הזכייןמחירי מצרכים ושירותים שיספק  .9

של המוצרים בפיקוח יהיו בהתאם לטבלת המחירים, המחירים של מצרכים  .9.1

. כל שינוי במחירים אלו יעשה באישור המכללה ג' להסכם זהבמצורף בנספח 

, למכללהזכיין תואמו בין הימראש ובכתב. מחירי פריטי המזון שאינם בפיקוח 

 סטודנטים, סגל, עובדי מנהלה ואורחים. -תוך התחשבות באוכלוסיית היעד 

 הזכיין יהיה חייב להחזיק באופן קבוע את המוצרים המפוקחים. .9.2

אשר תפריט יהיה בהתאם ל 3ובמזנון בבניין  4בניין המזון שיוגש בקפיטריה שב .9.3

.  ואשר מצ"ב להסכם זה כנספח ד' להצעת הזכיין, בכפוף לאישור המכללה צורף

 .שינויים בתפריט יתואמו מראש עם המכללה

ועל המחירים שאינם מפוקחים כאמור המפוקחים מובהר כי שמירה על המחירים  .9.4

הינה מיסודות הסכם זה, למסמכי המכרז,  (2)ב'2אשר צורפו להצעת הזכיין כנספח 

 ואי קיום הוראה זו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 אירועים:              ל כיבודים .10

, משקאות ו/או הזמנות , באופן לא בלעדי, ספק למכללה וליחידותיההזכיין י .10.1

, בכפוף לקבלת הזמנת רכש מחוץ לאזור מערך המזוןושירותים, , מאכלים

מחירי המצרכים והשירותים יקבעו במו"מ בין המכללה לזכיין ולא יעלו  .מאושרת

 ( למסמכי המכרז. 3)ב'2נספח בהצעת הזכיין על גבי על מחירי המקסימום כאמור 

הזכיין יספק את המוצרים לשעה לה הוזמנו, ואם לא ניתנה הזמנה מראש,  .10.2

 יספקה בהקדם האפשרי.

 30בתנאי תשלום שוטף +  לעיל שלם לזכיין בגין כיבודים כאמורת המכללה .10.3

 בהתאם לאישורי התשלום.יום. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לחייב את המכללה  .10.4

, מהזכייןכאמור בסעיף זה מזון ומשקאות להשתמש בשירותי הזכיין להזמנות 

 לפנות לכל גורם אחר. תרשאי מכללה תהאוה

 

 בדיקות רפואיות: .11

בזה לעבור, ולגרום לכך שעובדיו יעברו, לפני תחילת עבודתם הזכיין מתחייב  .11.1

ובכל עת שיידרש לכך ע"י המכללה, בדיקה רפואית אצל רופא או מוסד שיאושר 

 לכך ע"י המכללה.

הזכיין ימסור, ויגרום לכך שעובדיו ימסרו למכללה את תוצאות הבדיקה  .11.2

 האמורה בס"ק דלעיל.
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כל פעולה נדרשת במקרה יותו על חשבונו ובאחרהזכיין מתחייב לנקוט  .11.3

 שתוצאות הבדיקה הרפואית לגבי אחד העובדים יחייבו זאת.  

 

 עובדי הזכיין: .12

הזכיין מתחייב בזה להעסיק עובדים במספר ובכושר כדרוש לניהול התקין  .12.1

של מערך המזון. הזכיין מתחייב בזה לקבל עובדים לעבודה רק עפ"י ובהתאם 

 להוראות חוק שירות התעסוקה.

יין מתחייב שלא להעסיק ולא לרכוש מוצרים ו/או שירותים מעובדי הזכ .12.2

המכללה ו/או בני משפחותיהם, אלא אם נתקבל אישור המכללה לכך, מראש 

 ובכתב.

מצא לנכון לעשות כן, מבלי תלדרוש מהזכיין בכל עת ש תהא זכאיתהמכללה  .12.3

של כל עובד  ללה, להפסיק את העסקתו במכהלנמק את דרישת השיהא עלי

לרבות עובד של קבלן משנה  ידו ו/או בקשר עמו,-עובדיו ו/או כל אדם שיועסק עלמ

 ה.והזכיין מתחייב בזה למלא אחר דרישה כאמור מיד עם קבלת מטעם הזכיין,

הוראות הסכם זה, כל הוצאה שתידרש ו/או שתהא כרוכה במילוי דרישה מ .12.4

פיטורין, תחול על לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשלום פיצויי 

 .בלבד הזכיין ותשולם על ידיו

לא יעסיק עובד זר מטעמו אלא הוא וכל מי מטעמו הזכיין מתחייב בזאת כי  .12.5

בהתאם להוראות חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

 .1991 -הוגנים(, התשנ"א

 המכללה. הזכיין מתחייב בזה שלא להלין מי מעובדיו ו/או מי מטעמו בשטח .12.1

, בכל עת שיידרש לעשות כן, את נציג המכללההזכיין מתחייב להגיש ל .12.1

ופרטיהם  , או ע"י קבלן משנה מטעמו,רשימת כל העובדים המועסקים על ידו

  האישיים.

 הזכייןרשאית לבדוק ולאשר את עובדי תהיה מובהר בזאת כי המכללה  .12.1

במתחם המכללה מבחינה המועסקים לרבות עובדי קבלן המשנה מטעם הזכיין, 

מתחייב כי הוא  הזכייןו ,בטחונית, בהתאם לשיקול דעת והחלטת קב"ט המכללה

פעולה עם המכללה בכל מידע, מסמך או פעולה  פוישתקבלן המשנה ומי מטעמם 

 הנדרשת לצורך בדיקה כאמור.

 

 מהות הקשר שבין המכללה לזכיין: .13

ינו קבלן עצמאי לניהול מערך מותנה ומוסכם בין הצדדים מפורשות, כי הזכיין ה .13.1

מזון בשטח המכללה, וכי אין הסכם זה יוצר, בשום צורה ואופן, יחסי מעסיק 
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ומועסק, ו/או יחסי מרשה וסוכן, ו/או כל יחס אחר, בין המכללה לזכיין, פרט 

 ליחס שבין נותן רשות לזכיין.

ישמור על בכפיפות לזכות המכללה לדאוג לכך שהזכיין  -הצדדים מצהירים בזה כי  .13.2

אין למכללה כל קשר לעצם ניהול  -רמת מערך המזון ומחיריו, לתועלת הלקוחות 

 ע"י הזכיין, לזכותו, לחובתו ועל אחריותו.ויופעל מערך המזון, והוא ינוהל והפעלת 

 

 העדר קשר משפטי בין המכללה לעובדי הזכיין: .14

ו/או בקשר עמו, ובכל מוסכם בין הצדדים מפורשות, כי כל אדם שיועסק ע"י הזכיין, 

, יהא עובד/נותן שירות של הזכיין בלבד, וכי בשום פנים לרבות קבלן משנה נסיבות שהן

 ואופן לא ייחשב עובד ו/או מועסק כאמור כעובד של המכללה.

 1996-אי תחולת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו .15

הזכיין מצהיר בזאת, כי לעניין הסכם זה אינו "זכיין כח אדם" כהגדרתו בחוק  .15.1

, ובדינים השונים )להלן: 1991 –העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו 

 "קבלן כח אדם"(.

סמכת תקבע על אף האמור לעיל, כי הזכיין הינו קבלן כח אדם, במידה וערכאה מו .15.2

הזכיין מתחייב לשלם לעובדיו או מי מהם, על חשבונו בלבד, כל סכום המגיע להם 

-עקב הקביעה הנ"ל על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו

כלשהן  ועל פי כל דין, ומצהיר כי לא תהיינה לו דרישות ו/או תביעות 1991

 מהמכללה בגין תשלום סכומים כאמור.

אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות הזכיין לשיפוי ולפיצוי המכללה בשל סכום  .15.3

מעביד כאמור -שידרש לשלם עקב תביעה או דרישה בדבר קיום יחסי עובד

 לעיל, לרבות עקב קביעה כי הזכיין הינו קבלן כח אדם. 15.1 -ו 14 פיםבסעי

הזכיין מתחייב לקיים בתקופת הסכם ההתקשרות את האמור בכל הוראת דין החלה  .15.4

 המצ"ב. ח'את הוראות החוקים המפורטים בנספח  לקייםכמעסיק, ובין היתר עליו 

 

 הכנסות מערך המזון והוצאותיו: .16

כל הכנסות מערך המזון תהיינה שייכות לזכיין בלבד, באשר הזכיין מנהל ומפעיל  .11.1

אף שעליו לעשות כן בכפיפות , כקבלן עצמאי, על חשבונו ולזכותואת מערך המזון 

 לתנאי הסכם זה.

כל הוצאות ניהול ותפעול מערך המזון ובכלל זאת, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור  .11.2

לעיל, הוצאות תקשורת, מזון, משקאות וחומרים אחרים, הוצאות דלק, גז, מים, 

עובדים )לרבות התשלומים שכר ההוצאות תחזוקה, חשמל והוצאות ניקוי, 

והתוספות הסוציאליות(, דמי ביטוח לאומי, מסים עירוניים וממשלתיים )לרבות 
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מס עסקים, ארנונה וכיו"ב(, וכל היטל, תשלום חובה ו/או הוצאה אחרת הקשורים 

בניהול ו/או תפעול מערך המזון ע"פ אפיונו במסמך זה, יחולו על הזכיין וישולמו 

 ידו.-על

 

 :רך המזוןל ומים למעאספקת חשמ .17

דאג לכך שכלל הנקודות במערך המזון יהיו קשורות לרשת החשמל, תהמכללה  .11.1

 המים והביוב.

הזכיין ישלם לרשות המקומית ולרשויות רלוונטיות אחרות כל תשלום בגין  .11.2

 אספקות שונות המסופקות למערך המזון.

היה ואספקה כלשהי תסופק לזכיין באמצעות המכללה ולא ישירות ע"י הרשות  .11.3

 14בתוך , וזאת הרלוונטית, ישלם הזכיין את תמורת האספקות ישירות למכללה

 .ןיום ממועד החשבו

 

 ביטוח ואחריות .18

( ו/או הבאים "הזכיין")להלן:  __________________מבלי לגרוע מאחריותו של   .11.1

יהיה אחראי לכל אובדן, פגיעה, נזק או  הזכייןמטעמו, על פי הסכם זה ועל פי דין, 

עזריאלי מכללה להפסד לגוף או לרכוש, מכל מין וסוג, ישיר ו/או תוצאתי, שייגרמו 

ו/או לכל  הו/או לכל הבאים מטעמ הו/או לעובדי ( "המכללה"אקדמית להנדסה )להלן 

כל לעובדיו ו/או ך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לזכיין ו/או צד שלישי, לרבות, א

הבאים מטעמו, עקב מעשה ו/או מחדל של הזכיין ו/או עובדיו ואשר מקורם במתן 

 השירותים נשוא הסכם זה.

 

 הזכייןעל פי הסכם מתן שירותים זה ועל פי דין,  לגרוע מהתחייבויותיו של הזכיין מבלי .11.2

לרבות הסכם פשרה,  ,ה מכוח פסק דין שלא עוכב ביצועומתחייב לשפות את המכלל

שהזכיין היה שותף לו ונתן את הסכמתו בחתימתו, בגין כל תביעה שתוגש כנגדו בשל 

ו/או  מכללהכאמור לעיל, שנגרמו ל הזכייןאובדן, פגיעה, נזק או הפסד להם אחראי 

 הבהן או עלול הנשא המכללהלשלם בגינו וכן בכל ההוצאות ש האשר המכללה עלול

לשאת בהן בקשר לתביעה בגין אובדן, פגיעה, נזק או הפסד כאמור, הכל מבלי לגרוע 

על פי הסכם זה ו/או על פי דין, לכל תרופה או סעד אחרים ובלבד  המכללהמזכויות 

ין האמור בפרק זה להודיע לזכיין בהקדם אודות קבלת תביעה בג תמתחייב המכללהש

 פעולה בהתגוננות מפני כל תביעה כאמור. הבפניה ולשתף עימלהתגונן  ולאפשר לזכיין

 

בשל  הזכייןמוסכם ומוצהר במפורש כי על המכללה לא תחול כל אחריות שהיא כלפי  .11.3

נזק הנגרם לרכוש של הזכיין, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם לכל נזק עקיף ו/או 

 מתכוון.ו/או עובדיו ב המכללהתוצאתי, למעט נזק שנגרם על ידי 
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 הזכייןמתחייב מבלי לגרוע מאחריותו של הזכיין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  .11.4

הסכם  נשואעל הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת תקופת השימוש  החתימהלפני מועד 

, לערוך ולקיים על חשבונו במשך (מביניהםעל ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם  זה

 אחרת תקופה כל/או והסכם זה  תקופת ההארכה נשוא לרבותהשימוש  כל תקופת

, את הביטוחים המפורטים להלן,  המוצר חבות ביטוח לעניין זה בהסכם כמפורט

או  "ביטוחי הזכיין" )להלן: בישראל לפעולמורשית כדין הבאמצעות חברת ביטוח 

 : ("הביטוחים"

 :הזכייןביטוחי  .11.5

 ביטוח אש מורחב .11.5.1

 שלישיביטוח חבות כלפי צד  .11.5.2

 ביטוח חבות מעבידים .11.5.3

 יטוח חבות המוצרב .11.5.4

 

נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו, הפעלה מועד תחילת תקופת ה לפנימתחייב,  הזכיין .11.1

אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף  המכללהלהמציא לידי 

ממנו, ( והמהווה חלק בלתי נפרד הזכיין' )להלן: אישור ביטוחי ב כנספחזה  הסכםל

 כשהוא חתום כדין על ידי המבטח )בנוסחו המקורי(.

 
 תגרע לא/או ובזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע מוסכם  .11.1

 .נספחיו עלעל פי הסכם זה,  הזכייןהתחייבויות מ

 
 יסודי תנאי הינה’( ב)נספח  הזכייןכי המצאת אישורי ביטוחי  הזכייןבזה על  מוסכם .11.1

להתחיל  הזכייןיוכל  לא’( )נספח ב הזכייןהמצאת אישור ביטוחי  וללא זה בהסכם

 .בפעילותו נשוא הסכם זה

 
בגין ו/או כלפי קבלנים  הזכייןהיתר את אחריותו של  בין לכסות יורחבו הזכיין יטוחיב .11.9

ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור(  הזכייןו/או המועסקים על ידי  הזכייןוקבלני משנה של 

ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריותם לכל  המכללהלשפות את  הזכייןי יורחבו ביטוח

 (.)להלן: "יחידי המבוטח" הזכייןמעשה ו/או מחדל רשלני של 

 
בקשר עם  פעילותולהחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם  הזכייןעל  .11.10

 ומבלי לעיל לאמור בנוסףהסכם זה, במשך כל התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף. 

לא תמה תקופת כל עוד  להחזיק בתוקף הזכייןביטוח חבות המוצר, על  את, ממנו לגרוע

 .ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו
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 בקשר עבורו/או ו מטעמו מי ידי על/או ו ידו על המובא רכוש כל לבטח מתחייב הזכיין .11.11

אחר שהובא ויובא לצורך  רכושוכל  מכונות, מלאי, חומרים, ציוד לרבות השימוש עם

)אם וככל שייערכו( לרבות  הזכייןמתחייב כי בכל ביטוחי הרכוש של  הזכיין. השימוש

 הזכייןלנספח אישור ביטוחי  1על פי סעיף  הזכייןפוליסת אש מורחב הנערכת על ידי 

 הזכייןתחלוף )שיבוב( של מבטחי הייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות ’( )נספח ב

ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות  המכללהכלפי 

 .בזדוןהתחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 
לנספח  2על פי סעיף  הזכייןביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי  פוליסת .11.12

ו/או מנהליה ו/או עובדיה  המכללהפות את תורחב לש’( )נספח ב הזכייןאישור ביטוחי 

)להלן: "יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של 

ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את  הזכיין

 .הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 
לנספח אישור  3פי סעיף  על הזכייןות מעבידים הנערכת על ידי ביטוח חב פוליסת .11.13

ו/או מנהליה ו/או עובדיה  המכללהתורחב לשפות את ’(  )נספח ב הזכייןעריכת ביטוחי 

היה וייקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי )להלן: "מקרה 

בקשר עם הסכם זה, תוך  ןהזכייביטוח"( שייגרמו למי מהעובדים המועסקים על ידי 

כדי ועקב עבודתם, כי הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים 

כלפי מי מהעובדים המועסקים על  הזכייןו/או לעניין חבות  הזכייןהמועסקים על ידי 

 .ידו

 
לנספח אישור ביטוחי  4סעיף על פי  הזכייןפוליסת חבות המוצר הנערכת על ידי  .11.14

בגין כל פגיעה תורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  ('ב )נספחהזכיין 

)לרבות כל רכיב שלו, אריזה, מיכל, הוראות  גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב מוצר

ו/או סופק ו/או נמכר  ןו/או הורכב ו/או תוק ןשיוצר ו/או הוכשימוש והוראות בטיחות( 

במסגרת אספקת המוצרים ו/או מי מטעמו  הזכייןו/או טופל בכל דרך אחרת על ידי 

פוליסת . מוסכם בזה כי ו/או מתן השירותים בקשר עם הסכם זה )להלן: "המוצר"(

אשר עלולה  בגין אחריותו/או מנהליה ו/או עובדיה  המכללהלשפות את  תורחב הביטוח

כלפי  הזכייןחבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מהמוצר להיות מוטלת על מי מהם עקב 

בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח ללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה. המכ

 .)ששה( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 1תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 

 
לקיים את כל  הזכייןומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב  בנוסף .11.15

הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או 

 פעילותו עם בקשרכל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים 

 .השימוש תקופת כל במשך
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 יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, הזכייןהיה ולדעת  .11.11

לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך כי  הזכיין רשאי

 הזכיין, אשר יערוך תוצאתי אובדן ביטוח לרבותבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים 

ו/או  המכללהמעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף )שיבוב( כלפי 

בדבר הוויתור על זכות התחלוף )שיבוב( לא יחול  מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור

 .זדוןבלטובת אדם שגרם לנזק 

 
הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי  סכומילמען הסר ספק  מובהר בזאת כי  .11.11

, (’ב נספח) הזכייןהביטוח המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי 

ו/או  לנזקיםלבחון את חשיפתו  הזכיין, ועל הזכייןהינם דרישה מינימאלית המוטלת על 

הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם.  סכומילחבויות ולקבוע את 

מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  הזכיין

יות ו/או הביטוח ו/או גבולות האחר לסכומיבכל הקשור  הו/או מי מטעמ המכללהכלפי 

 .תנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן

 
 לשנותם/או ויכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  הזכייןביטוחי  .11.11

הודעה בכתב בדואר רשום ” מכללה"ול למפעיל שלחלרעה בתקופת הביטוח, אלא אם 

כי לא יהיה  יתחייבו הזכיין)שלושים( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי  30

אם לא  עובדיה או/ו מנהליה או/ו המכללה/או שינוי לרעה שכאלו לגבי וביטול לתוקף 

משלוח  ממועד)שלושים( הימים  30ובטרם חלוף  לעילכאמור  בכתבהודעה  נשלחה

 .ההודעה

 
 הזכייןכי איזה מבין ביטוחי  ”מכללה”וליודיע למפעיל  הזכייןפעם שמבטחו של  בכל .11.19

להיות מבוטל  עומד( ’ב)נספח  הזכייןעל פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח 

לערוך את אותו הביטוח  הזכיין, מתחייב לעיל 18.18או משונה לרעה, כאמור בסעיף 

אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי  ”מכללה”למחדש ולהמציא 

 .ללרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעי

 
מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  גרועל מבלי .11.20

, הזכייןהשירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יבוצעו על ידי מפעיל משנה מטעם 

או  השימוש בתקופתיועסקו על ידו  אשרהמשנה  מפעילילדאוג כי  הזכייןמתחייב 

להסכם  הביטוחבסעיף  הנדרשיםאף הם את כל הביטוחים  ויקיימו יערכו, הבקשר עמ

יכללו את כל  אלולעיל ולהלן לרכושם ולאחריותם, וכי ביטוחים  כמפורט( 18 סעיף) זה

, כמפורט הזכייןעל זכויות התחלוף הנדרשים בביטוחי  והוויתוריםהתנאים, ההרחבות 

אחראי לוודא כי  הזכיין(. ’ב נספח) הזכייןלעיל ולהלן, לרבות בנספח אישור ביטוחי 

למפורט  בהתאםבידי קבלני המשנה המועסקים על ידו תהיינה פוליסות ביטוח תקפות 

)אישור ביטוחי  ’ב נספחבהסכם זה, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים ב

 .(הזכיין
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בגין מעשה או מחדל  המכללהיישא באחריותו על פי דין כלפי  הזכייןבזאת, כי  מובהר .11.21

בתקופת השימוש בקשר עם הסכם זה, לרבות פעילות אשר תתקיים על ידי מפעיל 

בגין כל אובדן ו/או  המכללההוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את  הזכייןוהמשנה, 

, במישרין ו/או בעקיפין, עקב פעילות שהתקיימה על ידי מי ממפעילי להנזק שייגרם 

כוסה באיזו מהפוליסות המפורטות בסעיף זה המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מ

 .לאו אם ובין(  ’ב נספח) הזכיין)ביטוח( ו/או בנספח אישור ביטוחי 

 
קודמים לכל ראשוניים וייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם  הזכייןביטוחי  .11.22

/או ו/או טענה ועל כל דרישה  יםמוותר הזכיין יוכי מבטח המכללהביטוח הנערך על ידי 

 59. לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף המכללהתביעה בדבר שיתוף ביטוחי 

 המכללהולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי  1911 –"א התשמלחוק חוזה הביטוח 

 .היוכלפי מבטח

 
מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה  הזכייןלגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  מבלי .11.23

 הזכייןו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין נזק לרכוש בבעלות  המכללהו/או תביעה כנגד 

 ואובדןואשר הוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו על ידו לביטוח רכוש 

ו/או מנהליה  המכללהכאמור, והוא פוטר בזאת את  )במידה וערך ביטוח זה( תוצאתי

השתתפות העצמית המוטלת על ו/או עובדיה מכל אחריות  לנזק כאמור )לרבות בגין ה

 .בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא כאמור הפטור כי בזה מוסכם אולם(. הזכיין

 
זה  11מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף  הזכיין .11.24

 חברת ידי על שיידרש אחר תשלום וכל’(, ב נספח) הזכיין)ביטוח( לרבות באישור ביטוחי 

למלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי ו במועד להן בקשר הביטוח

לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסת 

הביטוח, ככל שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת 

כי  הזכייןהסכם זה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב  עם בקשר השימוש

המוצר יחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות  חבותאת ביטוח 

 .נספחיו על, זה הסכם עם בקשר ידו על נעשתה אשר

 
 להוות העלול אירוע כל על למנהליו היוודע עם” מכללה”ל להודיע מתחייב הזכיין .11.25

 חבות או שלישי צד כלפי אחריות, מורחב אש, המוצר חבות ביטוח פי על לתביעה עילה

 את נוגד אינו שהדבר ככל המכללה עם פעולה לשתף הזכיין מתחייב כן. מעבידים

 להגישה יחליטו המכללה אשר ביטוח תביעת מימוש לשם שיידרש ככל, הזכיין אינטרס

 .הזכיין ביטוחי פי על המכללה זכויות מימוש או/ו למבטחים

 
 המכללה את לשפות אחראי יהיה הזכיין, ולהלן לעיל מהאמור לגרוע ומבלי כן כמו .11.21

 כיסוי אי עקב מהם למי ייגרם אשר נזק כל בגין מלא באופן ו/או מנהליה ו/או עובדיה

 ידי על הביטוח מפוליסות איזו מתנאי תנאי של קיום אי או/ו מהפרה הנובע ביטוחי
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 או/ו האחריות כי לכך בכפוף, ידו על המועסקים מהעובדים מי או/ו מנהליו או/ו הזכיין

 .דין פי על או/ו זה הסכם פי על הזכיין על מוטלת השיפוי חובת

 
ו/או אי  הבנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפר .11.21

, לרבות, אך לא הזכייןת הביטוח על ידי ופוליסמ איזותנאי מקיום בתום לב של תנאי  

ו/או מי  הזכייןהודעה ו/או אי הגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי  מתןמוגבל, אי 

 .ו/או מנהליה ו/או עובדיה על פי ביטוחים אלו המכללהבזכויות  יפגעומטעמו, לא 

 
 הזכיין, מתחייב הזכיין)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי  1 -יאוחר מ  לא .11.21

 בגין, לעיל 18.2 בסעיף כאמור’( ב)נספח את אישור עריכת הביטוח  לחזור ולהפקיד

מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי  הזכייןהארכת תוקפם לתקופה נוספת, 

 בעריכת מחויב הינו, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד ’()נספח ב הזכיין

 .הסכם זה על נספחיוב לאמור בהתאם הביטוחים

 
 הכאמור, הינ’( ב)נספח " הזכיין יכי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוח מצהיר הזכיין .11.29

 רשאית תהייה המכללהו השימוש תקופת להמשך/או ו לתחילת יםתנאי מתלה ומקד

כאמור במקרה שהאישור ו/או  השימוש תקופת המשך/או ו תחילת את הזכייןלמנוע מ

 .כנדרש המוסכםמועד ב וההצהרה, כאמור, לא הומצא

 
ו/או אי  בבדיקתם, המצאתם ו/או הזכייןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי  .11.30

/או ו המכללהו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על   המכללהבדיקתם, על ידי 

 לגרוע/או וו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם  העל מי מטעמ

/או על פי כל ועל פי הסכם זה  הזכיין/או מהתחייבויותיו של ואחריותו מ כלשהי בצורה

 .המטעמ מהבאים מי על או/ו המכללה על כלשהי אחריות להטיל כדי או/ו דין

 
בזאת, כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של  מובהר .11.31

לנזקים באם ייגרמו כאמור  הזכייןהוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של 

 .בסעיפים אחרים בהסכם זה או על פי דין

 
כאמור  הזכיין יטוחיאו אי המצאת אישור ב המצאתמובהר כי  ספקהסר  למען .11.32

פי הסכם זה,  -על  הזכייןלעיל במועד, לא תפגע בהתחייבויות  11.21  –ו 11.2בסעיפים 

 .נספחיו על

 
 הזכיין)אך לא חייבת( לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי  תרשאי המכללה .11.33

מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם  הזכייןכאמור לעיל ו

 .זה )ביטוח( 18פי סעיף  עללהתחייבויותיו 
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ה ביחס לאישורי הביטוח וזכות המכללהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  הזכיין .11.34

 המכללהכמפורט לעיל, אינה מטילה על  תיקונםהביטוח ולהורות על  ישוריאלבדוק את 

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם,  המי מטעמ על/או ו

היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 .זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי  הזכיין

 
כל  לעכב תרשאי תהייה המכללהומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  בנוסף .11.35

דת לזכות מוהעזה )סעיף ביטוח( מהתמורה  18על פי תנאי סעיף  תזכאי הינוסכום לו 

 1, בכתב, זכייןובתנאי שהודיעה על כך ל בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה הזכיין

כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם  ההמכללבזה על  מוסכם. מראש )שבעה( ימים

, יושב למפעיל הסכום המעוכב בניכוי המכללהויישוב התביעה בהתאם למוסכם על 

 .)באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור” מכללה”להוצאות שנגרמו 

 
בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה  מוסכם .11.31

 .הו/או על מי מטעמ המכללה, ובכל מקרה לא על בלבד הזכייןעל 

 
למלא אחר  הזכייןומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב  בנוסף .11.31

כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

כלליות האמור התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מ

לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בתקופת השימוש נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו 

ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים 

 .לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל

 
 הפרה מהווה והפרתן, ההסכם מעיקרי הנן)ביטוח(   זה 11 סעיף הוראות כי, ובהרמ .11.31

 .ההסכם של יסודית

 

 אחריות שיפוי ופיצוי: .19

מבלי לגרוע מאחריות הזכיין על פי חוזה זה ועל פי כל דין, הזכיין לבדו יהיה אחראי  .19.1

לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או הפסד כספי ו/או מניעת שימוש מכל מין 

וסוג שייגרמו למכללה או לכל צד שלישי כל שהוא שיגרמו ממעשה ו/או ממחדל ישיר 

ובדיו ו/או מי מטעמו ו/או מורשיו ו/או ספקיו ו/או מי ו/או עקיף של הזכיין ו/או מי מע

 שיבצע שירותים עבורו.

מוסכם ומוצהר בזאת כי על המכללה לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהיא כלפי  .19.2

הזכיין בגין כל נזק שנגרם לזכיין, לרכושו, לעובדיו ו/או לצד שלישי, מכל סיבה שהיא 

 ידועים או בלתי ידועים.בין אם סיבת הנזק או תקלה או המחדל 

ו/או הוצאה ו/או חיוב שהמכללה   הזכיין מתחייב לשפות את המכללה בגין כל נזק .19.3

)בדין  הדרש לשלם בקשר עם נזק דלעיל, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו לת

בקשר עם כך, הכל מיד עם קבלת  האזרחי ו/או פלילי( כתוצאה מהגשת תביעה נגד
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ה, ובלבד שתינתן לזכיין אפשרות סבירה להתגונן בפני הראשונה של המכלל הדרישת

 .כל תביעה שהוגשה נגד המכללה כאמור לעיל

 

 שינויים, תוספות ושיפוצים: .20

 :אתמתחייב בזמצהיר והזכיין  

לא לשנות את המבנה, או כל חלק ממנו, ולא להוסיף עליו, אלא אם נתקבל לכך  .20.1

 אישור המכללה מראש ובכתב.

בכל מקרה שהזכיין ו/או מי שיפעל בשמו ו/או מטעמו יעשה שינוי ו/או שיפוץ במבנה  .20.2

 :תחולנה ההוראות הבאותו/או יוסיף לו תוספת )להלן: "השינוי"(, 

לדרוש מהזכיין להסיר את השינוי ולהחזיר את המצב  תהא זכאיתהמכללה  .20.2.1

לת דרישה מיד עם קב -על חשבונו  -לקדמותו, והזכיין יהא חייב לעשות כן 

 כנ"ל.

 - מכל סיבה שהיא -להותיר השינוי ובתום ההרשאה ת הא זכאיתהמכללה  .20.2.2

המלא והבלעדי של המכללה, מבלי שהזכיין יהא זכאי  היהא השינוי לרכוש

 לדרוש ו/או לקבל מהמכללה כל תשלום ו/או פיצוי עבור השינוי.

שהזכיין או מי שיפעל  בכל מקרה זה, לעיל בסעיףמבלי לפגוע בכלליות האמור  .20.3

תחולנה מטעמו יכניס שינוי כאמור לעיל ללא הסכמת המכללה בכתב ומראש, 

 :ההוראות הבאות

ותיר אותו תדרוש את סילוק השינוי ו/או שתבין ש - תהא רשאיתהמכללה  .20.3.1

לבטל את הרשות שניתנה לזכיין לאלתר, ולדרוש את החזרת  -כמות שהוא 

 .ידימיבאופן המבנה והציוד לקדמותו 

 הלכל סעד אחר המוקנה ל תהא המכללה זכאיתבנוסף לאמור לעיל,  .20.3.2

 בהסכם זה, ו/או עפ"י כל דין בעקבות הפרת הוראות הסכם זה.

אין באמור בסעיפים לעיל כדי להפחית בכל דבר ועניין מחובתו של הזכיין  .20.3.3

 לבצע עבודות בינוי ושיפוץ במערך המזון כמתואר בהסכם זה על נספחיו.

 

 ופיקוח:ביקורת  .21

, שמתפקידו יהיה לוודא 'תאימות הלהפעיל מפקח מטעמהמכללה תהא רשאית  .21.1

חוזית', בין המפורט בהסכם זה על נספחיו לבין ביצועי הזכיין בפועל, ולוודא 

)להלן:  ע"י הזכיין וכל מי מטעמו תקנות תברואה והנחיות משרד הבריאות יישום

אין בהעסקת המפקח על ידי המכללה כדי מובהר כי  למען הסר ספק ."(המפקח"

 על פי הסכם זה והמכרז. הזכייןלגרוע ממחויבויות 

פעולה עם המפקח מטעם המכללה,  מתחייב שהוא וכל מי מטעמו ישתפו הזכיין .21.2

 .הזכיין השרות ללקוחותבמתן מתוך כוונה לפעול כל העת לשיפור 
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לרבות המטבח, המפקח יהיה רשאי להיכנס לאזורי פעילות מערך המזון בכל עת,  .21.3

ממלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם הרשאה זה, ולדרוש ולקבל הזכיין לבדוק אם 

לא  המהזכיין כל מידע ו/או הסברים בקשר לכך. העובדה שהמכללה ו/או נציגי

לא תיחשב כאישור לזכיין  יעירו לזכיין הערות כלשהן במהלך ביקור ו/או לאחריו,

 בדבר מילוי חובותיו.

המפקח יהיה רשאי לבדוק את טיבו של כל מצרך, טריותו וניקיונו, וכן את ניקיון   .21.4

הציוד, כלי העבודה, הכלים האחרים, ולהתריע על ליקויים  ,העובדים ולבושם

או המפקח \והמכללה נציג יתריעו בנדון. הזכיין מתחייב לתקן כל ליקוי עליו 

 לאלתר.

 

יהיה חייב לתאם מראש עם נציג המכללה כניסת כל אדם מטעמו למתחם  הזכיין .21.5

למנוע, ו/או להגביל, ו/או להתנות בתנאים ת היה רשאיתהמכללה המכללה ו

 , על פי שיקוליה.  הזכייןכניסת אנשים מטעם , השייראו ל

תלונה  הזכיין מתחייב בזה לסייע למכללה, בכל דרך שיקבע, בבירור ובדיקת כל .21.1

שתוגש נגד הזכיין ו/או נגד עובדיו ו/או נגד כל מי שפועל בשמו ומכוחו, והזכיין 

מתחייב לתקן מיד כל ליקוי שיתגלה בעקבות תלונה כאמור, לשביעות רצון 

 המכללה.

 

 :ההרשאה ב י ט ו ל .22

להביא ההרשאה שעפ"י  תהא רשאיתהמכללה שלעיל,  4 הוראות סעיף  לגרועמבלי  .22.1

בכל אחד מהמקרים הסכם זה לכלל סיום בהודעה מוקדמת של שבעה ימים, 

 :הבאים

 המוחלט והבלעדי הלדעת המכללה, לפי שיקול דעת -אם לא יקיים הזכיין  .22.1.1

לאחר שהמכללה הודיעה על איזו מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה,  -

ת אך מבלי לפגוע לרבוימים,  1ההפרה והוא לא תיקן את ההפרה בתוך 

 בכלליות האמור לעיל:

 ימים ממועד פרעונו. 14אם לא ישלם הזכיין למכללה חוב כלשהו תוך  .22.1.2

במועד,   אישור עריכת ביטוח הזכיין )נספח ב'(אם לא ימסור הזכיין את  .22.1.3

, כמפורט בסעיף בהתאם לנדרש כלשהי או לא יתקן הזכיין פוליסת ביטוח

 ימים מיום שיידרש ע"י המכללה לעשות כן. 10לעיל, תוך  11

ימים מיום שנקבע בהסכם זה  14אם לא ימציא הזכיין ערבות תקפה תוך  .22.1.4

 הערבות, ו/או מיום שחולטה ערבות קודמת ע"י המכללה. למסירת

הפרות חוזרות בנושא ניקיון ותפקוד במהלך  10אם יתגלו במערך המזון  .22.1.5

 תקופה של חצי שנה.
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ר הזכיין את הוראות חוק שירות התעסוקה או את הוראות חוקי אם יפ .22.1.1

 העבודה המפורטים בנספח המצורף.

 אם יבוטל אישור הכשרות שניתן ע"י הרבנות. .22.1.1

היה פתוח באופן סדיר ורצוף אם לא ידאג הזכיין לכך שמערך המזון י .22.1.1

 ובשעות המפורטים בהסכם זה. בימים

הולם ואינו מתיישב עם ניהול  אם ינהג הזכיין באופן שלדעת המכללה אינו .22.1.9

 בשטח המכללה. מערך שירותי מזוןשל 

זה, יהא הזכיין חייב לצאת  בס"ק ,המכללה לזכיין הודעה כאמורנה נת .22.1.10

לרבות כל  -ימים ממתן ההודעה המוקדמת  1בתוך  -את מערך המזון 

הציוד והכלים השייכים לו, ובתום התקופה האמורה לא יהיו הוא ו/או 

 עובדיו רשאים להיכנס למבנה כלל.

 

אם לא יוציא הזכיין את הציוד ו/או הכלים השייכים לו עד תום המועד הנקוב  .22.2

ולאחסנם בכל מקום  הלהוציאם בעצמ תהא המכללה רשאית, שלעיל 22.1בס"ק 

מצא לנכון, והוצאות העברת ציוד וכלים ואחסנתם תחולנה על הזכיין. הזכיין תש

פוטר בזה, מראש, את המכללה מכל אחריות לאובדן ו/או נזק העלולים להיגרם 

, המבואר לציוד ו/או לכלים כאמור, עקב ו/או במהלך הוצאתם ו/או אחסנתם

 לעיל.

במקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, מותנה ומוסכם בין הצדדים כי  .22.3

, לא יהיו ליורשי הזכיין ו/או שלעיל 22.1-ו 4לרבות מהסיבות הנקובות בסעיפים 

לכונס שימונה לעסקיו ו/או לנאמן על נכסיו זכויות מכל מין וסוג שהוא במבנה 

הרשאה, וזכותם האחת והיחידה תהא ו/או בציוד ו/או זכות כלשהי להמשך ה

 .בלבד לקבל את הציוד, הכלים וכל אשר שייך לזכיין

ידו הודעה מראש -, במקרים כאמור, ולאחר שנמסרה עלתהא רשאיתהמכללה  .22.4

ובכתב, לאחסן את הציוד והכלים הנ"ל בכל מקום שימצא לנכון, ולמסור ליורשים 

 ממקום אחסנתם.או לכונס הנכסים או לנאמן את הציוד והכלים 

 הזכיין, או מי שבא מקומו, יחויב בהוצאות ההעברה והאחסנה של הציוד. .22.5

 

 רשימת ההפרות והפעלתה: .23

דין ובמיוחד, אך מבלי כל מבלי לפגוע בזכויות המכללה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י  .23.1

"ביטול שעפ"י סעיף  המבלי לפגוע בזכויותי -לפגוע בכלליות האמור לעיל 

מצד או מחדל וסכם בזה בין הצדדים כי בכל מקרה של מעשה דלעיל, מ ההרשאה"

 ו'המצ"ב כנספח  ברשימת ההפרותיהוו הפרה מאלה המפורטות ר שאהזכיין 
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פיצוי מוסכם  -הראשונה  הלפי דרישת -, יהא הזכיין חייב לשלם למכללה להסכם

 ומוערך מראש בסכום הנקוב בצידה של הפרה כאמור ברשימת ההפרות.

אם להפעיל  -המוחלט והבלעדי  הלפי שיקול דעת -להחליט  תזכאיהא תהמכללה  .23.2

את הוראות סעיף זה במקרה של מעשה  או מחדל שיהיו בבחינת הפרה מאלה 

המפורטות ברשימת ההפרות, או שלא להפעיל הוראות אלה, ובמקום זאת לבטל 

 .האחר שייראה להרשאה ו/או לנקוט בכל צעד חוקי 

עיף זה בעקבות ביצוע הפרה הכלולה ברשימת פעיל המכללה הוראות סתאם  .23.3

, במקרה של הפרה חוזרת, שלא להפעיל הוראות אלה הא מנועיהא התההפרות, לא 

שוב, אלא במקום זאת, לבטל הרשאה זו ו/או לנקוט בכל צעד חוקי אחר שייראה 

 .הל

 

 :סקרי שביעות רצון .23.4

שיקול דעת  , לפילקיים אחת לשנה סקר בקרב הסטודנטים תהיה רשאיתהמכללה  .23.4.1

 .המכללה

 .1-1הסקר יבחן את שביעות רצון הסטודנטים ממערך המזון בסקאלה שבין  .23.4.2

, ישלם ך מכךואו נמ 3היה והציון הכולל לשביעות הרצון ממערך המזון יהיה  .23.4.3

 .₪  10,000וי בסך פיצלמכללה  הזכיין

 

 ערבות למילוי התחייבויות הזכיין:  .24

שבהסכם הרשאה זה, מוסר בזה הזכיין להבטחת מילוי התחייבויותיו של הזכיין  .24.1

)במילים ₪  100,000למכללה, ערבות בנקאית צמודה לפי נוסח ד' להסכם, על סך 

להלן ערבות הביצוע, שתהיה צמודה למדד המחירים לצרכן בגין ₪"(  "מאה אלף 

 .חודש __________ שפורסם ביום ____________

ערבות הביצוע תחליף את ערבות המכרז המובאת בכתב ההזמנה ותעמוד בתוקפה  .24.2

, יום ועד לסיום מילוי התחייבויות הזכיין 90בתוספת  ההרשאהכל תקופת למשך 

 .קרי עד ליום __________

הזכיין מתחייב בזה לגרום לכך שהערבות תעמוד בתוקף משך כל תקופת הזיכיון  .24.3

 נוספים לאחר תום תקופת ההסכם. ימים 10שעפ"י הסכם זה, בצירוף 

אריך המכללה את ההסכם, יהא על הזכיין תמותנה ומוסכם בין הצדדים, כי אם  .24.4

יום לפני תום תקופת הזיכיון )המקורית או  14להמציא למכללה לא יאוחר מאשר 

)או הארכה לכתב הערבות הקיים(,  24.1בס"ק המוארכת(, כתב ערבות כאמור 

 ת.ספלתקופת הזיכיון הנו

לממש את הערבות ולגבות את סכומה, או כל חלק ממנה,  תהא זכאיתהמכללה  .24.5

הפסד ו/או נזק עקב  -המוחלט והבלעדי  הלפי שיקול דעת - הבכל מקרה שייגרמו ל
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מילוי של איזה מהתחייבויות הזכיין, וכן בכל מקרה שיגיעו לו -הפרה ו/או אי

 כספים ממנו עפ"י הוראות הסכם זה.

 

בסכום הערבות כדי לכסות את ההפסדים ו/או דמי הנזק ו/או התשלומים אם לא יהא  .25

האחרים שיגיעו למכללה מהזכיין, כמבואר לעיל, יהא הזכיין חייב להשלים הסכום החסר, 

 ולא יהא בהפעלת הערבות משום ויתור על סכום חסר זה  או הסכמה לדחיית תשלומו.

 

 איסור העברת הזיכיון ושעבודו: .26

, ו/או ןרשאי למשכן את זכויותיו עפ"י הסכם זה, ו/או להמחות הזכיין לא יהא .21.1

לשעבדן, לא יהא רשאי להעביר זיכיון זה, או כל חלק ממנו לאחר ו/או לאחרים, 

לא יהא רשאי לשתף אחר ו/או אחרים בזכויותיו עפ"י הסכם זה, ולא יהא רשאי 

ו כל חלק להרשות לאחר ו/או לאחרים להשתמש בזכויותיו שעפ"י זיכיון זה, א

מהן, עמו יחד או בלעדיו, כל זאת, בין שהעברה, שיתוף ו/או רשות אלו יהיו 

בתמורה, ובין שיהיו ללא תמורה, בין שיהיו בדרך כלל, ובין לתקופה מוגבלת, אלא 

 אם כן יקבל את הסכמת המכללה לכך בכתב ומראש.

 

 הזכות לניצול המבנה ע"י המכללה: .27

 ים של מערך המזון, בזכות המכללה לנצל את המבנהסכם זיכיון זה מותנה, מפורשות

מערך  ו, ובלבד שלמועד חידוש פעילותהבכל זמן שאינו פעיל, לכל מטרה הנראית ל

 המזון יהא הוא נקי ומוכן להפעלה.

 

 פינוי האתר והחזרתו עם הציוד למכללה: .28

או  4עם ביטולו עפ"י סעיף  לרבותעם תום תקופת תוקפו של הזיכיון עפ"י הסכם זה,  .21.1

 שתיתן בהודעה המכללה שקבעה במועדאו, עם סיומו בכל דרך אחרת, דלעיל,  22

חייב לצאת ממערך  והוא יהיה יחדל הזכיין ליתן את השירותים ,לקבלן כך על

כל הציוד והכלים השייכים כל מי שפעל מטעמו ולרבות פינוי , לרבות לאלתר המזון

האחר לידי המכללה במצב תקין וטוב, כפי  להחזיר את האתר והציוד ,בלבד לו

 והחומרים הציוד, המסמכים, הנתונים כל את למכללה, ולהעביר שקיבלם

 מהפסקת הנובעת פגיעה כל וללא ורציף שוטף באופן, השירותים למתן הדרושים

 .הזכיין ידי על השירותים מתן

לדרוש מהזכיין לתקן על חשבונו כל ליקוי ו/או פגם במבנה  תהא זכאיתהמכללה  .21.2

ו/או בציוד שנגרם כתוצאה מפעילותו ולהשלים, על חשבונו, כל אובדן ו/או חוסר 

 בציוד שנגרם בנסיבות אלה. 
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לתקן  – תאך לא חייב - תא זכאייהא התאם לא ייענה הזכיין לדרישת המכללה, 

כל ציוד חסר, והזכיין יהא חייב  הכל פגם במבנה ו/או בציוד ולרכוש בעצמ הבעצמ

בצירוף לרבות הוצאות משפטיות, לצורך כך, הוציאה להחזיר למכללה כל סכום ש

ריבית בשיעור המקסימלי שיגבו אותה עת הבנקים המסחריים בישראל מלווים, 

 פועל.ב המחושבת ממועד הוצאת הכספים ע"י המכללה עד שייפרעו ל

הא תדלעיל,  21.1אם לא יוציא הזכיין הציוד והכלים שלו מהמבנה, כאמור בס"ק  .21.3

, להוציא ציוד הלזכיין הודעה מראש על כוונת נה, לאחר שנתתהמכללה רשאי

מצא לנכון. הזכיין יהא חייב תוכלים אלה ולאחסנם על חשבון הזכיין בכל מקום ש

ם לאחסנה והוצאות האחסנה להחזיר למכללה את הוצאות העברת הציוד והכלי

מחושבת מיום הוצאת כספים אלה ע"י  21.2עצמן, בצירוף ריבית כאמור בס"ק 

 בפועל. ההמכללה ועד שיוחזרו לידי

הזכיין פוטר בזה את המכללה, מראש, לכל אובדן ונזק העלולים להיגרם לציוד ו/או  .21.4

האמורות  לכלים השייכים לו בעת העברתם לאחסנה ו/או בעת אחסונם, בנסיבות

 דלעיל. 21.3בס"ק 

, שהוא וסוג מין מכל, אחר סעד מכל לגרוע כדי לעיל זה בסעיף באמור אין .21.5

 .זה חוזה מכח או/ו דין כל מכח למכללה שיהיה

, כלשהוא מטעם, מהצדדים מי ידי על, זה חוזה בביטול אין, ספק הסר למען .21.1

 לרבות, זה חוזה פי על התחייבויותיו לקיום הזכיין בחובות לפגוע כדי

 .החוזה של לסיומו שעד התקופה לגבי, לשיפוי ההתחייבויות

 ידי על זה חוזה ביטול של במקרה כי במפורש מודגש, ספק הסר למען כן כמו .21.1

 לא, תהא אשר לביטול הסיבה ותהא, לעיל זה חוזה להוראות בהתאם המכללה

 או לפיצוי זכות כל לו תהא ולא המכללה כלפי טענה או תביעה כל לקבלן תהיה

 .שהיא עילה בכל מהמכללה כלשהוא לתשלום

מותנה ומוסכם בין הצדדים מפורשות כי סיום זיכיון זה, ביטולו ו/או פקיעתו, הכל  .21.1

בתנאים הנקובים בהסכם זה, לא יזכו את הזכיין ו/או יורשיו ו/או מי שיבוא 

יהיו  מכוחו, בכל פיצוי ו/או תשלום, והזכיין ו/או יורשיו ו/או הבאים מכוחו

 מנועים לדרוש ו/או לקבל כספים כלשהם מהמכללה בגין סיום הזיכיון.

 

 דמי זיכיון: .29

שיקבל הזכיין עפ"י הסכם זה, ישלם הזכיין למכללה דמי זיכיון  ההרשאהתמורת  .29.1

 :כמפורט להלן חודשיים  בהתאם להצעתו של הזכיין במכרז

)להלן:  הצמודים למדד המחירים לצרכן מע"מ₪ + דמי זיכיון חודשיים בסך _______  

 .(""דמי הזיכיון

, קרי מיום הזכיין יהיה חייב בתשלום דמי הזיכיון החל ממועד הפעלת מערך המזון .29.2

או החל מהיום שבו על הזכיין להתחיל בהפעלת מערך המזון על פי  11.10.2015
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מראש  המכללה את האיחור בהפעלה ההחוזה, לפי המוקדם, אלא אם כן אישר

 , ובהתאם לאישור.ובכתב

דלעיל, ישולמו למכללה מראש, כל  29.1.1דמי הזיכיון החודשיים הנקובים בס"ק  .29.3

בכל חודש באמצעות הוראת  20 -פעם לתקופה של חודש. דמי הזיכיון ישולמו ב

בכל חודש  20-קבע שייתן הזכיין לבנק בו מנהל הוא את עסקיו, להעביר למכללה ב

מורים דלעיל )הוראת קבע צמודה(. למען הסר ספק מוסכם את דמי הזיכיון הא

בזה כי אין במתן ההוראה משום תשלום, ורק ביצוע ההוראה בפועל יהווה משום 

 תשלום.

דלעיל, יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן  29.1.1דמי הזיכיון הנקובים בס"ק  .29.4

התשלום ( באופן שבו במידה ויחול גידול במדד הידוע במועד "המדד")להלן: 

בפועל ביחס למדד הבסיסי, יחול הגידול האמור על דמי הזיכיון החודשיים החלים 

לצורכי סעיף  תוספת הצמדה תתבצע מדי רבעון  "המדד הבסיסי" באותו מועד.

שפורסם ביום  2015שנת  ינוארזה, פירושו, מדד המחירים לצרכן של חודש 

15.2.2015. 

 

 הזכיין:מנהל התחייבות  .30

הזכיין, ה"ה  /יבין הצדדים כי הוראות הסכם זה מחייבות את מנהלמוסכם בזאת 

ם אישית לקיום מלוא /ו אחראיה/יהיהוא/הם כי ו, _______________________

י /ים מנהל/ם על הסכם זה מאשרו/התחייבויותיו של הזכיין שעפ"י הסכם זה. בחתימת

 בות זו.יהזכיין התחי

 

 :סמכות שיפוט .31

שמקום מושבו בעיר ירושלים, תהא הסמכות המקומית היחידה לבית המשפט המוסמך, 

והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם או הנובע ממנו, והצדדים מוותרים מראש על 

 זכותם לפנות לכל בית משפט אחר אשר מקום מושבו איננו בעיר ירושלים.

 

 כללי .32

, לא מהצדדיםמי כל התחייבות, ויתור, הנחה וכל שינוי בתנאי הסכם זה, מטעם  .32.1

 .י שני הצדדיםיד-יהיו בני תוקף אלא אם כן ייעשו בכתב וייחתמו על

לפי הסכם  זכייןהמכללה רשאית לקזז את הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לה מה .32.2

מהמכללה,  זכייןכל סכום המגיע לערבות הביצוע ו/או מזה או כתוצאה ממנו, מ

 ז כאמור.לקיזו מוותר מראש על כל טענה המתייחסת זכייןוה
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לעשות כל פעולה שחייב הזכיין לעשותה  - תאך לא חייב - תהא רשאיתהמכללה  .32.3

על  הלאחר שהודיעבעצמה או האמצעות אחר, על חשבון הזכיין, עפ"י הסכם זה, 

 ימים. כך לזכיין והוא לא עשה  את אותה הפעולה בעצמו, תוך חמישה

דלעיל,  25.3סעיף ה המכללה פעולה המוטלת על הזכיין עפ"י האמור בתעש .32.4

ימים  3כספים אלה תוך  הלצורך כך כספים, יהא הזכיין חייב להחזיר ל הוהוציא

, וממועד זה ועד לפירעון סכום ההוצאות בפועל, יישא היד-מיום שנדרש לכך על

סכום ההוצאה ריבית בשיעור המקסימלי שיגבו הבנקים המסחריים בישראל 

 זה.לקזז סכום  הא המכללה רשאיתמלווים אותה עת, וכן 

 

 כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הינן: .33

 באמצעות מר ____________. - המכללה

 .__________________________רח' _________________,גב' \באמצעות מר - הזכיין

 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה 

 

_______________     _______________ 

 הזכיין        המכללה        

 

 להסכם 30*( אנו מאשרים הסכמתנו לאמור בסעיף 

 

                _______________________ 

   מנהלי   החברה                              

 

 שם: ______________  ת.ז. ____________                                                     

      

 ______________  ת.ז. ____________שם:                    

 

 א י ש ו ר

 אני הח"מ, עו"ד/רו"ח, _____________________, מאשר בזאת כי הסכם זה על נספחיו, 

 נחתם ע"י ________________ וע"י _________________ שהינם מורשים לחתום בשם 

 צורכי התקשרותו התאגיד, וכי חתימותיהם בצירוף חותמת החברה, מחייבים את התאגיד ל

 שעפ"י הסכם זה.

    _____________          _____________ 

 חתימה   תאריך     
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 א י ש ו ר

 

 הסכם זה נחתם ע"י מר/גב' _______________ ביום __________ בפני.

 

  _______________________     _____________ 

 חתימה         ללה      מכשם ותפקיד ב          
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מפרט השירותים אשר צורף כנספח א' למסמכי  –להסכם  1נספח 
 המכרז

 

 

)ב'(, 2)א'(, 2, 2)ב'(, 1)א'(, 1נספחים  -הצעת הזכיין –להסכם  2נספח 
 ( למסמכי המכרז אשר מולאו והוגשו ע"י הקבלן3)ב'2-( ו2)ב'2

 

 

 נספח 3 להסכם – לוחות זמנים 
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 נוסח ערבות ביצוע –נספח א' להסכם 

 לכבוד

 )ע"ר(מכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי 

__________________ 

 ערבות בנקאית מספר ________הנדון:  

 

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם, הזכיין" :על פי בקשת ____________________ )להלן .1
 הפעלת מערך מזון לבערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול בקשר להסכם 

ועפ"י שנחתם בעקבות מכרז מספר ______,  ,ירושליםמכללה אקדמית להנדסה עזריאלי ב
שקלים  מאה אלףלתשלום כל סכום, עד לסך כולל של הסכם שנחתם בינכם ביום _______, 

(, "(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד )כהגדרתו להלןסכום הקרן)להלן: "₪(,  100,000)ים חדש
על פי החישוב המפורט שלהלן )סכום הקרן, בתוספת הפרשי הצמדה למדד )כהגדרתו להלן(, 

 ", שתדרשו מאת הזכיין. סכום הערבותיכונה להלן: "

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה: .2

מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  -" המדד" .2.1 
 לסטטיסטיקה. 

המדד הידוע, דהיינו המדד האחרון שפורסם לפני התשלום בפועל  -" המדד החדש" .2.2 
 על פי כתב ערבות זה. 

, שנת ינוארבגין חודש  2015פברואר ב 15המדד שפורסם ביום  -" המדד הבסיסי" .2.3 
 __ נקודות )בסיס ______(. __, העומד על _2015

אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה יתברר, כי המדד החדש גבוה מהמדד 
הבסיסי, יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי 
בסכום הנדרש לתשלום על פי כתב ערבות זה, ומחולק במדד הבסיסי. אם במועד ביצוע 

ום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יתברר כי המדד החדש נמוך מהמדד הבסיסי, אזי נשלם תשל
 לכם את סכום הקרן.

)שבעה(  1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם, עד לסכום הערבות, בתוך  .3
ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב, שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה, וזאת 

יה עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את בלי שיה
דרישתכם או להוכיחה באופן כלשהו, ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום, מראש או 

 בדיעבד, מאת הזכיין, או לפתוח בהליך משפטי נגד הזכיין.

על ידכם מתוך סכום אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע  .4
הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא 
יעלו על סכום הערבות. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר 

 הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. 

________ ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיה הערבות ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום    .5
 בטלה ומבוטלת.              

                                                                               

 בכבוד רב,

___________________ 

 ]שם וכתובת הבנק הערב[                                                                                                    
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 להסכם ’נספח ב

 ”הזכיין“אישור ביטוחי 

 __________תאריך :                  

 לכבוד
 להנדסה ירושלים )להלן: "המכללה"(מכללה אקדמית עזריאלי 

 

 א.ג.נ.,

  .יםביטוחעריכת אישור הנדון: 

 "(”הזכיין“)להלן: " _____________________________________ שם המבוטח :

  _____________________________________ כתובת :

  __________ הסכם מס' :

 )להלן: "השימוש ו/או בירושלים עזריאלי מכללת בקמפוס מזון שירותי אספקת שירותים :
 "ההסכם"(

הביטוחים את  ”הזכיין“ערכנו עבור מאשרים כי אנו ________ חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה 
)שני התאריכים נכללים  __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,המפורטים להלן

 ."(תקופת הביטוחולהלן: "

 

 פוליסה מס': ______________________ אש מורחב  .1

לרבות ציוד,  ”הזכיין“ביטוח אש מורחב המבטח בערכו כחדש את רכוש  הפוליסה : 
מכונות חומרים מלאי וכל רכוש אחר מכל מין וסוג שהוא בבעלות 

המשמש אותו במישרין ו/או בעקיפין בהפעלה ושימוש בקשר עם  ”הזכיין“
 ההסכם שבנדון.

המכוסים בפוליסת רכוש )אש על פי התנאים, ההרחבות והכיסויים  הכיסוי הביטוחי : 
ברק, עשן, אש,  עקבמורחב(, לרבות אך לא מוגבל, אובדן ו/או נזק 

התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות, נזקי סערה וסופה, נזקי כלי 
טיס, בום על קולי, שיטפון, נזקי מים, נזקים מנוזלים אחרים והתבקעות 

)על בסיס נזק  נזקי פריצהנזק בזדון, צינורות, נזקי התנגשות )אימפקט(, 
 ראשון( ושוד.

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות  פוליסת הביטוח כוללת תנאי מיוחד : 
ובלבד שהאמור  ו/או מנהליה ו/או עובדיה ”המכללה“תחלוף )שיבוב( כלפי 

 .זדוןבבדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 פוליסה מס': ______________________ צד שלישי  .2

פי -על ”הזכיין“המבטח את אחריותו של כלפי צד שלישי  ביטוח אחריות הכיסוי הביטוחי : 
השימוש אשר גרמו ההפעלה וכל מעשה או מחדל רשלני בקשר עם דין בשל 
 או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהואפגיעה לאובדן 

ו/או  ”מכללה”ל נזק או פגיעה לרבותבתקופת השימוש בקשר עם ההסכם, 
 ה.לעובדי/או ו הלמנהלי

ש"ח )שני מיליון ש"ח( לאירוע, לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח  2,000,000 גבול האחריות : 
 שנתית.

בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות,  להגבלותזה אינו כפוף  ביטוח ביטול הגבלות : 
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קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, וכלפי בגין ” הזכיין“בהלה, חבות 
מתקנים חשמליים, זיהום תאונתי מקרי מתקנים סניטאריים פגומים, 

שביתה והשבתה, הרעלה כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן ובלתי צפוי, 
” הזכיין”תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים ש

 .לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(חייב 

ו/או מנהליה ו/או  ”המכללה“פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .2.1 תנאים מיוחדים : 
שעלולה להיות  אחריות בגין, )להלן: "יחידי המבוטח"( עובדיה

ו/או מנהליו ו/או  ”הזכיין“מחדלי  למעשי ו/או מוטלת על מי מהם
צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד  אחריות לסעיף בכפוף וזאת עובדיו

 .המבוטח אחד מיחידי עבור כל

סטודנטים ו/או תלמידים ו/או בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי  .2.2  
 אורחים ייחשבו במפורש כצד שלישי, לעניין פוליסה זו.

שאינו רכוש  ”המכללה“בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  .2.3  
 ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי ”,הזכיין“של  בבעלותו

 ישירות(. ”הזכיין“)למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל 

 פוליסה מס': ______________________ חבות מעבידים  .3

 פקודתעל פי  ”הזכיין“מעבידים המבטח את אחריותו של חבות ביטוח  הכיסוי הביטוחי : 
 פגומים, התש"ם האחריות למוצרים)נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק  הנזיקין

בקשר עם בתקופת השימוש כלפי כל העובדים המועסקים על ידו  1910
ו/או מחלה מקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"(  תאונת עבודהבגין  ההסכם

בכל במשך תקופת הביטוח  תוך כדי ו/או עקב עבודתםשייגרמו למי מהם 
 .הקשור בהפעלה ו/או השימוש בקשר עם ההסכם

 $ לתובע. 1,500,000 גבול האחריות : 

 $ לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 5,000,000  

” הזכיין“ומנוחה, חבות  עבודהת בדבר שעו ותביטוח זה אינו כולל הגבל ביטול הגבלות : 
ייחשב  ”הזכיין”)היה ו עובדיהם/או כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ו

בדבר העסקת נוער המועסקים על פי  , פיתיונות ורעלים והןכמעבידם(
 .החוק

ו/או מנהליה ו/או  ”המכללה“לשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח תנאים מיוחדים : 
נושא בחובות מי מהם כי  מקרה ביטוח, קרות לענייןונקבע היה  ,עובדיה

כלפי  ”הזכיין“ו/או לעניין חבות  ”הזכיין“מי מעובדי כלפי  מעביד כלשהן 
 .מי מהעובדים המועסקים על ידו

 פוליסה מס': ______________________ חבות המוצר  .4

פי חוק  על ”הזכיין“חבות המוצר המבטח את אחריותו של ביטוח  הכיסוי הביטוחי : 
תביעה ו/או דרישה בשל  ,1910 פגומים, התש"ם האחריות למוצרים

פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל 
ו/או סופק ו/או נמכר  ןו/או הורכב ו/או תוק ןשיוצר ו/או הוכ עקב מוצר

במסגרת ו/או מי מטעמו ” הזכיין“ו/או טופל בכל דרך אחרת על ידי 
לכל אדם ו/או גוף ההפעלה והשימוש בקשר עם ההסכם )להלן: "המוצר"(, 

 .”מכללה”לות לרבומבלי לגרוע מכלליות האמור כלשהו 

ש"ח )שני מיליון ש"ח( לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח  2,000,000 גבול האחריות : 
 .שנתית

מנהליה ו/או ו/או ” המכללה“לשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח .4.1 תנאים מיוחדים : 
שנעשו בתום לב על מעשה או מחדל רשלני ם לאחריות לעניין עובדיה

” הזכיין“חבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מו/או עובדיו ” הזכיין“ ידי
 .מנהליה ו/או עובדיהו/או ” המכללה“כלפי 

מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .4.2  
__________. 

חודשים לאחר  1כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .4.3  
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ביטוח חלופי  ”הזכיין“בתנאי כי לא נערך ע"י  תום תקופת הביטוח
. שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זוהמעניק כיסוי מקביל 

מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על 
אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה 

 .בתקופת הגילוי

מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הננו  .4.1 : כללי .4
וכי אנו מוותרים  ”המכללה“י ביטוח הנערך על יד הנן קודמות לכל

 בדבר שיתוף ביטוחיו/או תביעה או טענה ו/על כל דרישה 
לחוק חוזה  59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  ”.המכללה“

כלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל  1911 –הביטוח התשמ"א 
 .יהוכלפי מבטח” המכללה“

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח  .4.2  
בלבד, ובכל מקרה לא על  ”הזכיין“וההשתתפות העצמית חלה על 

 .ו/או מי מטעמה ”המכללה“

תנאי מ ה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפרהננו מאשרים כי  .4.3  
בזכויות  ופגעילא , ”הזכיין“הביטוח על ידי  תופוליסאיזו מ

 .על פי ביטוחים אלו ו/או מנהליה ו/או עובדיה” המכללה“

וגם לא ישונו לרעה הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל , כמו כן  .4.4  
 ”המכללה”ל תישלחאו לא יבוטלו, במשך תקופת הביטוח, אלא אם 

וכי לא יהיה  יום מראש)שלושים(  30הודעה כתובה בדואר רשום 
ו/או ” המכללה“שכאלו לגבי לביטול ו/או לשינוי לרעה תוקף 

בכתב הודעה  ”המכללה“לידי  נשלחהאם לא  מנהליה ו/או עובדיה
 ממועד משלוחהימים )שלושים(  30ובטרם חלוף לעיל כאמור 
 .ההודעה

 

 המקוריות עד כמה שלא שונוהביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות 
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות במפורש באישור זה,

 
 בכבוד רב,

 

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 לוח המחירים המפוקחים -' להסכם גנספח 

 

 

 

 3ולמזנון שבבניין  4שבבניין לקפיטריה תפריט  –להסכם  'דנספח 

 

 

 מזון לאירועים –' להסכם הנספח 
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 רשימת ההפרות והפיצוי המוסכם -נספח ו'

 

( מתחייב "הזכיין"הזכיין שערך הסכם עם המכללה באשר לניהול מערך מזון )להלן:  .1
 בזאת לציית להוראות ההסכם ולהחלטות המכללה, כמפורט בנספח זה.

הזכיין יתחייב בתשלום פיצוי או דמי נזק באם יגרום ע"י מעשה או מחדל לאחד הדברים  .2
 (."ההפרות"הבאים )להלן: 

 

 )להלן: "הפרות קבוצה א'"( הפרות הכלולות בקבוצה א' 2.1

 אי ניקיון באזור פעילות מערך המזון. 2.1.1

 אי מילוי אחת או יותר מהוראות הסכם זה. 2.1.2

 חירון או מחירונים ליד המצרכים.חוסר מ 2.1.3

 אי הקפדה על שעות המכירה. 2.1.4

 

 )להלן: "הפרות קבוצה ב'"( הפרות הכלולות בקבוצה ב' 2.2

 הפרה חוזרת מבין הפרות קבוצה א'. 2.2.1

יום בהגשת אישורים רפואיים או מסמכים אחרים  -14פיגור עד ל 2.2.2
 שנדרשו.

 לא טריים או מקולקלים.מכירת מאכלים ו/או משקאות  2.2.3

 

 )להלן: "הפרות קבוצה ג'"( הפרות הכלולות בקבוצה ג' 2.3

 הפרה חוזרת מתוך הפרות קבוצה ב'. 2.3.1

 אי הגשה ו/או חידוש של הרישיונות או הביטוחים למיניהם במועדם. 2.3.2

 מחדל בהעסקה או בפיטורין של עובדים בניגוד לאמור בהסכם. 2.3.3

 וראה שניתנה בכתב ע"י המכללה.אי ביצוע ה 2.3.4

 

 )להלן: "הפרות קבוצה ד'"( הפרות הכלולות בקבוצה ד' 2.4

 פיגור בתשלום דמי הזיכיון. 2.4.1

 פיגור בתשלום חשבונות המכללה. 2.4.2

 העלאת מחירי המוצרים בשיעור העולה על המותר. 2.4.3

 

וראות ההסכם הפרה חוזרת של ה -לעניין סעיף זה, משמעה  "הפרה חוזרת" 2.5
 במהלך אותה שנת זיכיון.

 

 )נכון ליום חתימת החוזה(: שיעור דמי ההפרה 2.1

 ₪. 150 -על כל הפרה הכלולה בקבוצה א'  2.1.1

 ₪. 200 -על כל הפרה הכלולה בקבוצה ב'  2.1.2
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 ₪ . 250 -על כל הפרה הכלולה בקבוצה ג'  2.1.3

 ₪. 400 -על כל הפרה הכלולה בקבוצה ד'  2.1.4

שיעורם של דמי ההפרה המפורטים לעיל יעודכן בשיעור השווה לשיעור  2.1.5
 עדכון מדד המחירים לצרכן.

 

דלעיל, תוגש לנציג ותידון על  2תלונה בדבר הפרת ההסכם, מבין ההפרות המנויות בסעיף  .1
 ידו.

 

 2הנציג יהיה מוסמך להטיל על הזכיין תשלום כל אחד משיעורי הפיצויים הקבועים בסעיף  .2
דלעיל, ובתנאי כי ניתנה לזכיין הנוגע בדבר הזדמנות להסביר את דברו בפניו במועד 
שייקבע. עבר המועד והזכיין לא הופיע להסביר את דברו, רשאי יהיה הנציג להחליט בעניינו 

 מבלי להמתין עוד.

 

הודעה בדבר חיוב הזכיין בדמי הפרה תומצא לו בכתב, והעתק הימנה יומצא לגזברות  .3
 ה שתחייב את חשבונו של הזכיין.המכלל

 

 יום ממסירת הדרישה לזכיין. 21דמי ההפרה ישולמו בתוך  .4

 

 

 

 

 חתימה וחותמת הזכיין:     ________________                                                              
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 התחייבות למתן הוראת קבע לבנק -נספח ז' 

 הזיכיון החודשיים הצמודיםלתשלום דמי 

 

 - ימולא ע"י המציע הזוכה בלבד -

 

 

 .זה שבנספח 3הנני מתחייב לתת הוראת קבע לחשבון הבנק המוזכר בסעיף  .1

להנדסה מכללה אקדמית עזריאלי  בכל חודש לפקודת 20 -הוראת הקבע תינתן ל  
והיא תהיה צמודה  ירושלים )ע"ר(, עבור דמי הזיכיון הקבועים על בסיס הסכם הזיכיון,

 למדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום.

 לצורך חישוב דמי הזיכיון מוסכם כי: .2

ושפורסם  2015שנת  ינוארבגין חודש מדד הבסיס, היינו מדד המחירים לצרכן  2.1
 .15.2.2015ביום 

 ____ ₪.__סכום דמי הזיכיון החודשיים הצמוד למדד בסיס, כאמור, הינו סך __ 2.2

 סניף הבנק וחשבון המכללה לזיכוי עקב מתן הוראת קבע זאת : .3

 

 חשבון ________    בנק   ______________

 

 

 

 

 

______________________________ 

 חתימת הזכיין                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 בירושלים הלאספקת שירותי מזון בקמפוס המכלל 'פ/01/2015מכרז מספר 

 11עמוד 

 

 חוקי עבודה ליישום ע"י הזכיין -להסכם  'חנספח 

 ; 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  .1

 ; 1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א  .2

 ; 1911 –חוק דמי מחלה, תשל"ו  .3

 ;  1950 –חוק חופשה שנתית, תשי"א  .4

 ; 1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד  .5

 ; 1915 –חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו  .6

 ; 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג  .7

 ; 1953 –חוק חניכות, תשי"ג  .8

 ; 1951 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א  .9

 ; 1951 –חוק הגנת השכר, תשי"ח  .11

 ;1913 –חוק פיצויי פטורין, תשכ"ג  .11

 ;1995 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה  .12

 ;1911 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז  .13

  2002 –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב  .14

 . 2011-דיני העבודה, התשע"ב החוק להגברת האכיפה של .15

 

 

 

 

 

______________________________ 

 חתימת הזכיין                  

 

 

 

 

  



 
 בירושלים הלאספקת שירותי מזון בקמפוס המכלל 'פ/01/2015מכרז מספר 

 19עמוד 

 

 

תוכניות סכמטיות פרוגרמטיות ורשימת ציוד מאושרות  –נספח ט' להסכם 
 ע"י המכללה

 

 

תוכנית לפריסת מכונות ממכר אוטומוטיות מאושרת ע"י  –נספח י' להסכם 
 המכללה

 


