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 למכרז זמנים לוח .ב

  :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .1

 

 מועדים הליך מס"ד

 12:00שעה  19.2.17 סיור קבלנים 1

2 
 מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים 

22.2.17 

 16.1.17 המועד האחרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזים. 1

 15:00עד שעה 

 

 זה ובכלל, פיו על או במכרז שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאי המכון
 האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד את לשנות, ההצעה דרישות את לתקן

 את שרכש מי לכל תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה. זה מועד חלף לא עוד כל, ההצעות להגשת
 .שמסר לפרטים בהתאם, המכרז מסמכי

 

 הסף תנאי .ג

 

 כללי .1

 כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז .1.1
 התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. זה בפרק המפורטים התנאים

 .יפסלו –המפורטים

 תנאי קיום. עצמו במציע להתקיים צריכים למציע המתייחסים הסף תנאי .1.2
 לא אחר גורם בכל או מניות בבעל, המציע של בארגון קשור בתאגיד סף

 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב

 להשתתפות במכרזמינהליים תנאי סף  .2

 הרשום תאגידאדם או  להיות המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .2.1
על על ידי מספר גורמים במשותף.  הצעה להגיש אין .דין פי על בישראל

להיות רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים  מציע שהינו תאגיד
אם  מסוגו ולצרף להצעתו תעודת התאגדות או עוסק מורשה לפי העניין.

אישור עו"ד/רו"ח עדכני בדבר  המציע הינו תאגיד מסוג כלשהו, עליו לצרף
היות החותמים בשם התאגיד על מסמכי ההצעה מחייבים את התאגיד 

  .בחתימתם
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 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בדרישות דלעמו המציע על .2.2
 בר אישור להצעתו לצרף המציע על אלה בדרישות עמידה להוכחת. 1976
 גופים עסקאות חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על תוקף

 מס אזורי וממונה שומה פקיד ידי על שהוצא 1976 – ו"התשל, ציבוריים
( ההצעה מוגשת שבה השנה סוף עד התקופה את המכסה אישור) מוסף ערך

 .במקור מס ניכוי על תקף ואישור

המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק, לרבות הפרשות לתנאים  .2.1
סוציאליים , על פי כל דין לרבות צווי הרחבה והסכמים קיבוציים החלים 

 זרים עובדים חוק לפי עבירות בדבר תצהיר להצעתו לצרף המציע עלעליו. 
 למכרז ב"המצ לנוסח בהתאם, ד"עו י"ע מאושר, מינימום שכר וחוק

 .ההצעה לחוברתו

, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו, אליו הזיקה ובעל המציע .2.1
 העבודה חוקי הפרת בגין עבירות משתי ביותר הורשע לא, 1976-ו"תשל

, העבודה דיני של האכיפה להגברת בחוק השלישית בתוספת המפורטים
 . במכרז הצעות להגשת שקדמו האחרונות השנים בשלוש, 2011-ב"תשע

לפחות עד למועד האחרון  תוקף בר בתחום ההסעדהעסק  רישיון יש למציע .2.5
 העתק להצעתו לצרף המציע על זה סעיף הוכחת בו תקפה הצעתו לצורך

 .הרישיון של למקור נאמן

 בכשרות ההונאה איסור חוק פי על תקפה כשרות בתעודת מחזיק המציע .2.6
יש לצרף תעודת  המוצע במסגרת מכרז זה. דוכן מזוןל( 1983) ג"תשמ

 כשרות בתוקף לפחות עד למועד האחרון בו תקפה הצעתו.

     .פירוק או רגל פשיטת בהליכי נמצא אינו המציע .2.7

 

 

 תנאי סף מקצועיים .1
 

 במסגרת מכרז זה, על המציע לעמוד בתנאי הסף המקצועיים הבאים.

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

 בארגון של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי סף.

 

שנות ניסיון לפחות, בניהול והפעלת עסק לממכר מזון מסוג בית קפה ו/או  3עצמו להיות בעל המציע על 

בדומה לשירותים נשוא מכרז זה, בתוך מוסד להשכלה גבוהה או עגלות קפה ו/ דוכן מזוןקפיטריה ו/או 

  ו/או רשויות מקומיות. קופות חולים ו/אואו תיכונית ו/או הפועל בתוך משרדי ממשלה 

 הוא המציע הצביע שעליו הניסיון האם ההחלטה זה ובכלל, הניסיון בדרישת עומד המציע האם ההחלטה

 . המכרזים ועדת של דעתה לשיקול נתונה, זה מכרז נשוא לדרישות בהתאם ניסיון



 
 
 
 
 

 לאספקת שירותי מזון בקמפוס מכון טכנולוגי חולון 001/2017מכרז מספר 

 5עמוד 

לצורך הוכחת דרישות הניסיון על המציע לצרף להצעתו פרטים אודות המקומות בהם בוצעו שירותי 

ולצרף את  3בנספח  ההצהרהע"י המציע לפי , ברמת האיכות ובהיקף כנדרש במכרז זה  ההסעדה

 .שםהמסמכים המפורטים 

 
לפנות לאנשי קשר/לקוחות מהרשימה או ללקוחות אחרים על בסיס יובהר כי המכון רשאי 

מידע קיים או העולה מן ההצעה או מבדיקתה על מנת להתרשם ממידת שביעות הרצון של 

 לקוחות אלו מהשירותים שסופקו להם על ידי המציע.

 

 

המכון רשאי אך לא חייב, על פי שיקול דעתו, לאפשר למציע אשר לא הציג עם הצעתו 

מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל מסמך אחר, המהווה תנאי מוקדם, להשלים את 

 המצאתו למכון תוך פרק זמן קצוב, שייקבע ע"י המכון.

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

 .במכרז הכרעה לשם לה דרוש הדבר כי סברה אם, לעיל
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 המכרז התנהלות אופן .ד

 המכרז מסמכי הורדת או/ו עיון .1

באפשרות המציעים להוריד את כל מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המכון, 

  לצורך עיון ו/או הגשת המענה למכרז. 

 

 ההבהרות  הליך .2

עד ליום  evgeny@hit.ac.ilניתן להגיש שאלות הבהרה אך ורק לכתובת המייל הבאה:  .1

22.2.17. 

הגעת שאלת ההבהרה ליעדה. באחריות המציע לבדוק כי  יש לבקש אישור בדוא"ל על .2

 פנייתו התקבלה. המכון אינו מתחייב לענות לפניות שיומצאו אליו לאחר התאריך הנ"ל.

על המציע הפונה בשאלת הבהרה לציין את מספר המכרז, נושאו, שאלת ההבהרה, העמוד  .3

יין הפונה כתובת ממנו עולה שאלתו, שמו של המציע ופרטי הקשר עמו. במידה ולא צ

 דוא"ל, תשלח תשובה לדוא"ל ממנו נשלחה שאלת ההבהרה.

המכון אינו מתחייב לענות על שאלות שיופנו אליו והוא רשאי לענות על חלק מהשאלות או  .4

 לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות.

המכון יפרסם תשובות לשאלות הבהרה הרלוונטיות לכלל המציעים, באתר האינטרנט של  .5

 כון, והם יהוו חלק ממסמכי המכרז.המ

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע"י המכון בקשר עם  .6

המכרז, מיוזמתו או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, יפורסמו באתר האינטרנט של 

ו תוספת המכון ולמציע לא תהא כל טענה כלפי המכון בעניין אי קבלת המידע. כל שינוי א

למכרז, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת המכון ובין בעקבות שאלות 

 הבהרה של מציעים, ייעשה ע"י המכון, לפי שיקול דעתו, ויחייב את המציעים.

המכון שומר לעצמו את הזכות להוציא תיקונים והבהרות מטעמו למסמכי המכרז, גם  .7

בין מיוזמתו ובין אם כמענה לפניות מהמציעים  לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה,

 הפוטנציאלים.

מובהר, כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות איננו דוחה את המועד האחרון להגשת  .8

המכון שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן  הצעות.

כליתו ו/או באם ועדת המכרזים מענה להשגה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בת

 תחליט כי השאלות אינן רלבנטיות לגוף המכרז.

 ההצעה מבנה .1

 הנדרשים המסמכים כל את ותכלול המכרז להוראות בהתאם תוגש ההצעה .1.1

 האחרות האסמכתאות כל כולל, ובמפרט ההצעה בתכולת, הסף בתנאי

לרבות התשובות לשאלות ההבהרה כפי  הסף בתנאי עמידתו להוכחת

 את. שיפורט באתר המכון בצירוף חתימת המציע על מסמך ההבהרות
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 מספר יצוין שעליה, סגורה מעטפה לתוך להכניס יש נספחיה כל על ההצעה

 המעטפה בתוך. המעטפה גבי על המציע שם את לציין אין. בלבד המכרז

 פרטיה על ההצעה את לשים יש, באחת: סגורות מעטפות שתי תהיינה

 זו מעטפה על,  הסף בתנאי ההצעה עמידת הוכחת לרבות השונים ומסמכיה

 לשים יש ונפרדת סגורה שנייה במעטפה". מחיר ללא ההצעה פירוט" ירשם

 ". מחיר הצעת" יירשם זו מעטפה על - המחיר הצעת טופס  את

 לובי)1' מס בבניין במכון הנמצאת המכרזים לתיבת זו מעטפה לשלשל יש .1.2

 מועד את לדחות הזכות את לעצמו שומר המכון( 52 גולומב' מרח כניסה

 .המוחלט דעתו שיקול לפי ההצעות הגשת

 הצעת את הגיש לא אשר מציע הצעת הסף על תפסול המכרזים ועדת .1.1

 . ונפרדת סגורה במעטפה המחיר

 האמור כל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה היא חתומה ההצעה הגשת                 

 במסמכים האמור את הבין, נספחיו על לו המצורף וההסכם המכרז במסמכי

 או/ו טענה כל תהיה לא ולמציע מסויגת הבלתי הסכמתו את לכך ונתן אלה

 .זה מכרז להליכי בקשר דרישה או/ו תביעה

 הסתייגות או/ו, ההצעה בחוברת כלשהו לסעיף התייחסות בהעדר או נתון העדר            3.4

, ההצעה לפסילת לגרום עלול שפורסמה כפי ההצעה חוברת מנוסח חריגות או/ו

 ליתר ההצעה את להשוות המכון של ביכולת פגיעה בשל המכון דעת שיקול לפי

 .המתקבלות ההצעות

  

 ההצעה תוקף .1

 בחרה המכרזים ועדת אם גם 1.6.17עד ליום  בתוקפה תעמוד ההצעה .1.1

 יחזור במכרז שזכה מציע שבו למקרה וזאת, הזוכה כהצעה אחרת בהצעה

לא נכנסה לתוקף מכל סיבה  איתו החוזית שההתקשרות או מהצעתו בו

  . שהיא סיבה מכל זמנה טרם שהיא או תסתיים

המיטבית  ההצעה בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה בנסיבות

 ההחלטה קבלת שבמועד ובלבד, במכרז בתור כזוכה אחריה הבאה

 סף תנאי שהיוו הכשירות הבא בתור תנאי במציע להתקיים ממשיכים

כל תנאי המכרז יחולו על בעל ההצעה הבאה. לא עמד  .במכרז להשתתפות

המציע המיטבי השני בתנאים הנדרשים או לא רצה להתקשר, תהיה ועדת 

 המכרזים רשאית לפנות לבא אחריו וכן הלאה. 

 30-בתור בלהאריך המועד לבחירת ההצעה הבאה  רשאית המכרזים ועדת .1.2

 יום נוספים לפי שקול דעתה. 
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 החוזה על חתימה .5

 .2כנספח לביצוע השירותים המפורטים במפרט המצ"ב להלן ייחתם הסכם  הזוכהעם   5.1

  מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ומתנאיו. 2בנספח תנאי ההסכם המפורטים 

, מובהר ומודגש בזה כי המכון אינו מתחייב להזמנת שירותים בהיקף ספקלמען הסר  5.2

 מינימאלי כלשהו. 

 עבודה ימי שבעה בתוך, למכון להמציא הזוכה יידרש, המכון ידי על החוזה לחתימת כתנאי 5.3

, המסמכים כל את  המכון ידי על שיקבע אחר מועד או, הזכייה על ההודעה מסירת ממועד

 קיום על תקף ואישור ביצוע ערבות לרבות, בחוזה המפורטים והאישורים ההתחייבויות

 . ביטוחים

 במקרה. המכרז תנאי של הפרה מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך המסמכים המצאת אי 5.4

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

 להיפרע המכון של מזכותו לגרוע מבלי זאת כל. להצעה המציע ידי על שצורפה הערבות את

 מההפרה. כתוצאה לה שייגרם נוסף נזק כל בגין מהמציע

 

 עניינים ניגוד .6

   המכון עובדי עם או/ו למכון אחרים שירותים נותני עם קשרים קיום אי/קיום על להצהיר, המציע על

 .6 כנספח לתצהיר בהתאם

 

 דירוג ההצעות .ה

 בדיקת ההצעות תתבצע על בסיס שקלול איכות ההצעה ומחירה. 

 בארבעה שלבים, כדלהלן: זוכה יתבצע ההליך בחירת 

  בדיקת עמידה בתנאי סף –ן שלב ראשו .1

תקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס תייבדקו כל ההצעות אשר בשלב זה 

לשלב תעבור כאמור לעיל שים אשר עמדה בתנאי הסף הנדר הצעהלעמידתן בתנאי הסף. רק 

  של בדיקת איכות ההצעה. הבא

 

  מהציון הסופי(  %01בדיקת איכות ההצעה ) -שני לב ש .2

בשלב זה תיבדקנה ההצעות בהתאם לטיב ההצעה ניסיון ומיומנות, בהתאם למשקלות 

 המפורטות בטבלה הבאה:
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 הציון פרמטר

 

 הסעדה: שנות וותק החברה בשירותי ניסיון החברה

                          

 

 

 נק' 40

 

, תוך התייחסות לגורם הממליץ וטיב ההמלצה המלצות

 כדלקמן:

איכות השירותים, רמת השירותיות של המציע, שביעות  -

רצון כללית, )מבחינת זמינות נציגים, גמישות לשינויים 

 וכיוב'(;

 אמינות המציע )מבחינת דיווחים, תשלומים וכיוב'(  -

 עמידה בתשלומי זכויות עובדים  -

 

 

 

 

 

 נק' 20

 

 

יבוצע סיור ע"י עורך המכרז  -התרשמות אישית כללית מהמציע

בלפחות אחד מאתרי הספק בהם הוא מנהל עסק פעיל בהתאם 

לתנאי הסף בכמרז זה, שבמהלכו יבחנו איכות ומגוון המזון , 

 רמת התחזוקה ורמת הניקיון .

ולנקד גם אתרי ספק שלא הוזכרו המכון שומר על זכותו לבקר 

 בהצעתו על פי שיקול דעתו

 נק' 40

 נק' 100 סה"כ )ציון האיכות למציע(

 

 נקודות.  40עד  ותנקוד 5עבור כל שנת ניסיון מעבר לדרישת הסף יקבל  -שנות וותק

 ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה תפנה לממליצים לפי הרשימה שצורפה ע"י המציע -המלצות

לכולם או חלקם וכן ללקוחות אחרים על פי שקול דעתה, לשם קבלת פרטים אודות  ,3בנספח 

השירות לפי הפרמטרים המפורטים לעיל. במקרה והמכון הינו או היה  מלקוחותיו של המציע 

, יחווה המכון את דעתו. במסגרת הפניה לממליצים ייבחנו מס' המזנונים ו/או בתי הקפה 

טריות שמפעיל המציע , איכות המזון שמוגש, רמת הניקיון ורמת ו/או עגלות המזון ו/או הקפי

השירות. מובהר כי תוכן ההמלצות או חוות הדעת שיימסרו ופרטי מוסריהן יישמרו חסויות 

ולא יועברו בכל מקרה לעיון המציעים לרבות לא למציעים שבהם מדובר. הגשת הצעה מהווה 

  הסכמה מפורשת לתנאי יסודי זה.

)בדיקת  השלישי לשלב יעברו לפחות נקודות 75ר ינוקדו בציון איכות של הצעות אש רק

 (.המחיר הצעות
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המכון שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות ממציע אשר הוא או מי מטעמו עבד בעבר עם 

המכון ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו 

טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, רשאי המכון )אך לא חייב( עפ"י חוות דעת שלילית בכתב על 

 שיקול דעתו, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה, לפני מתן ההחלטה הסופית.

, דעתה שיקול לפי, עת בכל( חייבת לא)אך  רשאית ותהיה ההצעות את תבחן המכרזים ועדת

, הבהרות, מידע לקבל ולדרוש דבוד למציע אפילו או לחלקם או המציעים לכל לפנות

 בכל או ספציפית בהצעה לדון בכדי לדעתה הנחוץ אחר דבר כל או מסמכים, השלמות

 חוות או אישור לדרוש רשאית הוועדה תהיה ,האמור מכלליות לגרוע מבלי. ביחד ההצעות

 תהיה, כן כמו. ההצעה במסגרת למכון שהועבר פרט לכל בקשר תלוי בלתי מגורם דעת

. הצעהל בקשר הסופית עמדתה קביעת לשם, מהם למי או למציעים לחזור רשאית הוועדה

 עמידה שאי לקבוע וכן לקבלתם זמנים לוח לקבוע רשאי המכון יהיה, המכון פניות במסגרת

 .ההצעה לדחיית אף או זה מידע ללא בהצעה לטיפול תביא הזמנים בלוח

 

 ( הסופי מהציון %07) המחיר הצעות בדיקת – שלישישלב  .1

 

שוועדת המכרזים תאשר את הציונים משלב השיפוט השני, ייבחנו ההצעות שקיבלו  לאחר

ביחד עם הצעת המחיר, כמפורט להלן. מעטפות המחיר של  לפחות נקודות 75ציון איכות של 

האיכות לא תיבדקנה ותוחזרנה  בבדיקת נקודות 75מציעים שלא עברו את ציון הסף של 

 למציעים. 

 

 

כאשר המציע הזול ביותר יקבל את הפירוט מטה הצעות המחיר ידורגו באופן יחסי על פי 

על הניקוד המקסימלי וייתר המציעים יקבלו ציון יחסי בהתאמה על פי הנוסחה הבאה: 

למסמכי המכרז את מחירי המוצרים כאשר מחיר הכריכים לא  4המציע למלא בטבלה בנספח 

 ₪. 4קרים בפחיות לא יעלה על ומחיר המשקאות ה₪  10יעלה על 

 ציונים למחירי המוצרים ינתנו על פי החלוקה הבאה:

 40%שתייה חמה/קרה  -  Aקבוצה 

 50%סלטים/כריכים/פיצות/טוסטים  – Bקבוצה 

  10%מאפים/חטיפים  – Cקבוצה 

בכל קבוצה את המחיר הנמוך ביותר  הציעבכל קבוצה ייחשב סך כל המחירים. המציע אשר 

וייתר המציעים יקבלו ציון יחסי בהתאמה . לאחר מכן הניקוד בכל קבוצה נקודות  100יקבל 

 ישובץ בנוסחה להלן אשר תקבע את הניקוד הסופי של ההצעה הכספית.

 

 (0.4A+0.5B+0.1Cהניקוד של ההצעה הכספית = ) 
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קביעת ציון האיכות המשוקלל וציון המחיר המשוקלל, ידורגו ההצעות לפי הנוסחה  לאחר

 הבאה: 

 

 10%+ ציון האיכות *  70%משוקלל = ציון המחיר המשוקלל *  ציון 

 

 בחירת ההצעה הזוכה –רביעי שלב  .1

 

הציונים של שני השלבים כסכום של הציון הסופי של ההצעות שעברו לשלב האחרון יינתן 

 (.70%עד -+ ציון מחיר 30%עד -)ציון איכות הראשונים

 

 
 המכון. שהכין מהערכת העלות סביר בלתי באופן החורגות כספיות הצעות לפסול רשאי המכון

 למתן אחר במכרז לצאת או/ו המכרז את לבטל הזכות את לעצמו שומר המכון

 בשלב להחליט לצאת או/ו הזוכה עם הסכם על לחתום לא או/ו האמור השירות

 דעתו ובכפוף להוראות הדין.  לשיקול נוסף  ו/או לנהל מו"מ בהתאם תחרותי

בנוסף, המכון יהיה רשאי להחליט שלא לקבל הצעה כלשהי בכפוף לאמור בתנאי 

מכרז זה, או שלא לקבל אף הצעה, או לקבל חלקים מהצעה, או לפצל את ההזמנה 

שה בשלבים, והכל בהתאם בין מספר מציעים ולהתקשר עם מספר ספקים, או לממ

 לשיקול דעתו המלא של המכון, ובכפוף להוראות הדין. 

 דרישה או/ו תביעה כל למציעים ו/או למי מהם תהיה לפעול כאמור לעיל, לא המכון החליט

, ולחילופין, מטעמו או/ו בשמה הפועל אחר גוף או/ו כלפי אדם או/ו המכון כלפי טענה או/ו

 המציעים ו/או מי מהם מוותרים בהגשת ההצעה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור. 

 

 צעת המחיר:הו. 

 

במעטפה נפרדת בתוך  ש)יוג למסמכי המכרז 1כנספח הצעת מחיר תוגש על גבי הטופס המצ"ב 

הצעת המחיר ייחתם בידי מורשי החתימה מטעם המציע  (.מחיר הצעת: ירשם עליהמעטפת ההצעה 

 ואליו יצורף אישור רו"ח/עו"ד של המציע .
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למופיע במסמכי המכרז  בהתאם השירותיםכוללת את כל העלויות הכרוכות במתן  המחירהצעת 

טלפון, חומרים מתכלים, ביטוח,  ,לרבות ציוד הנדרש במפרט למכרז  ציודלרבות בגין כוח אדם, 

עלות הדברה וחומרי ניקוי, ציוד כלי סועד, הגשה וציוד מטבח קל,  בטיחות, פיקוח וניהול, ציוד

כמפורט במפרט המכרז, השכר והתנאים הסוציאליים אשר ישולמו לכל עובד  חומרי המזון

העבודה, צווי  לחוקילשעת עבודה ולכל הפחות כפי שהמציע נדרש לשלם לעובדיו בהתאם 

 וציים החלים על עובדים מסוג אלו שיועסקו ע"י המציע. הרחבה ו/או הסכמים קיב

 המכון שומר לעצמו את הזכות לזמן מציע לבירור ההצעה הכספית על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 

 

 מידע נוסף והבהרותז. 
 

 הבהרות נוסף ו/או למידע דרישה .1

 הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .1.1

 אישורים או המלצות, חסר מידע או השלמת ,להצעה פה בעל או בכתב

 המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות לדרישות המתייחסים

 ובלבד ההצעה לבחינת הדרושה אחרת פעולה כל לבצע וכן, המכרז בתנאי

 יתרון לו להעניק או הצעתו את לשנות למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא

 .מההצעה נפרד בלתי חלק יהיו ההבהרות. אחרים מציעים על הוגן בלתי

 על להבליג או בהצעה שנפל פגם תיקון על להורות רשאית המכרזים ועדת .1.2

 החלטה כי או המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם, הפגם

 .זה מכרז של תכליתו ואת הציבור טובת את המרבי באופן משרתת זו

 מותנית או מסויגת הצעה .2

 עם אחד בקנה עולה שאינו באופן אותה יתנה או הצעתו את יסייג לא מציע .2.1

 או מותנית או מסויגת הצעה לפסול רשאי יהיה המכון. המכרז דרישות

 .שיירשמו מטעמים, מהתנאי או מהסייג להתעלם

 רשאי, להסתייגות או להתניה ראויות המכרז דרישות כי הסבור מציע .2.2

 .ההבהרות הליך במסגרת הערותיו או השגותיו את להעלות

 תכסיסנית הצעה .1

 שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה .1.1

 להסבירו שניתן ומוצק ברור כלכלי בסיס לה שאין או הפסדית היא כי עולה

  .תיפסל –

 ביטול .1

. חלקו או, כולו, המכרז את לבטל, המכרז של שלב בכל, רשאי יהיה המכון .1.1

 ביטול בשל פיצויים או אכיפה של סעד על בזאת מוותרים המציעים

  .המכרז
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 במסמכים המכון קניין .5

המצורפים להסכם למכרז  המסמכים הזכויות הקנייניות במכרז זה ובכל .5.1

 מטרה לשום במסמכים אלו להשתמש רשאי הן של המכון. המציע אינו, זה

 .אחרת מלבד עריכת הצעה למכרז זה

 עיון במסמכי המכרז .6

 גבוהה להשכלה מוסד של )התקשרויות המכרזים חובת לתקנות בהתאם .6.1
 אחרים מציעים של פניות ייתכן שתהיינה "התקנות" :להלן (1616 ע"תש

 .הזוכה הצעת את לראות

 הצגה בפני חסויים שיהיו מבקש שהוא בהצעה פרטים ולמציע במידה .6.2
, בהצעתו המציע יפרט, מסחרי או סוד מקצועי מטעמי אחרים למציעים
 יציין מציע שלא. חסויים בהצעתו פרטים אלו, בולט ובאופן במפורש

 .כולה הצעתו לחשיפת שהסכים כמי ייראה , אלה פרטים

 ועדת. בלבד המכרזים ועדת של תהא סעיפים חיסיון על הסופית ההחלטה .6.1
 שלהערכתה מסמך כל להציג, דעתה שיקול י"עפ ,רשאית תהא המכרזים

 לעמוד כדי והוא דרוש, מסחרי/מקצועי סוד מהווה אינו המקצועית
 ומאשר מסכים, הצעתו בהגשת. ותקנותיו המכרזים חובת חוק בדרישות

 המכון כנגד תביעות או דרישות, טענות לו יהיו ולא אין כי, המציע מראש
 .בנדון החלטה כל בגין

, ומקצועי מסחרי סוד מהווה, ממנה חלק או, הצעתו כי ציין והמציע במידה .6.1
 של בהצעות גם סוד מהווה ההצעה של זה חלק כי ,המציע על ומוסכם ברור

 .לכך סותרת בקשר טענה יטען לא והמציע, האחרים המציעים

 כאמור לעיון לבקשה. בתקנות לקבוע בהתאם למציע נתונה העיון זכות .6.5
 גובים )לא ₪ 500 לפקודת מכון טכנולוגי חולון בסך בנקאי שיק יצורף

 .בכך הכרוכה העלות לכיסוי, מ("מע
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 לשירותים המבוקשים מפרט -1נספח 
 

 
 
 

 :2לבין בניין  1בין בניין קפה  דוכן מזון .1
 תאור כללי:

 בהתאם למפרט מטה. דוכן קפה למכירת מוצרי קפה, מוצרי מזון קלים וארוזים ושתייה קלה
 

שעות פעילות 
 מינימאליות:

 זוכההשעות לעיל הן שעות הפעילות המינימאליות הנדרשות, ה. 18.00 עד 10.00ה'  –ימים א' 
 מעבר לשעות אלה ע"פ רצונו. דוכן מזוןיכול להפעיל את 

הרחבת שעות/ימים או  שעות הפתיחה יהיו כפופות לכל תקנה עירונית או רשותית אחרת.
אין בחופשת הפסח  צמצומן, באישור מראש ובכתב של המכון, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 פעילות.
 

 דוכן הקפה. זוכהמקורה בו יוקם ע"י ה עמדה  תוקצה לטובת המקום  גודל כללי:
 מצ"ב צילום הדוכן.

 .זוכהבאחריות  רישוי עסקים:
 

 .הזנה מלוח חשמל קיים של המבנה  חשמל:
 

  לא קיים. :מיזוג \ אוורור
 

המכולה הכללית תפונה על ידי  ובאחריותו. זוכהפינוי אשפה למכולה כללית של המבנה ע"י ה אשפה:
 המכון.

 
 

בכל  תעודת כשרות מוצגת ותקפהעם  חולוןיהיה כשר בכשרות מקומית של רבנות  דוכן מזוןה

  עת.

מורשה בעל רישיון לא יהיה מבשל אלא ירכיב מוצרים שיגיעו מספקים חיצוניים  מזוןהדוכן 

 ומוביל בקירור.יצרן , רישיון משרד הבריאות, תעודת כשרות 

מראש לקבלת  מספיק זמןעל כל ליקוי  למכון,יש להודיע  בתוקף ון עסקייהיה ריש דוכן מזוןל

 .טיפול /מענה

 

 

 דוכן מזוןבהמוצרים שימכרו  .1

 קפה ימכור את המוצרים המפורטים מטה.הבית את להקים  זכהמציע שי .1

 כל המוצרים ימכרו בחד"פ מנייר )לא קלקר( לקחת. .2

 :שימכרו ועליהם יש לתת הצעת מחיר, יהיוהמוצרים  .3
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 רגיל     חמה שתיה(= 8OZ  12=או גדולOZ) 

 רגיל/גדולנמס  קפה 

 על בסיס חלב רגיל/גדולנמס  קפה 

 רגילשחור  קפה 

 כפולקצר/ארוך אספרסו/ 

 סחלב חם ושוקולטה בחודשי החורף 

 רגיל/גדול'ינו )קפה הפוך( קפוצ  

 רגיל/גדולתה צמחים ירוק//תה עם חלב/תה 

 רגיל/גדולחם / שוקו חם  שוקו 

 עבור חלב סויה במקום חלב רגיל תוספת 

  1%משקאות קפה ללא קופאין  או חלב 

עמדת  .במקום וייטחן ערביקה 80%, מעולה מאיכות יהיה במכונה שיימכר הקפה כל

סוכרים שתכיל סוכר לבן וחום בשקית אישית, סוכרלייט בשקית אישית, בוחשני 

 עץ/כפיות פלסטיק, קשים עטופים.

 קרה שתיה 

 מ"ל 330רגיל קפה  אייס 

 מ"ל 330 לייט קפה אייס 

 כל הסוגים – מ"ל 330/דיאט מוגזים פחיות 

 מ"ל 500מינרליים בקבוק פלסטיק  מים 

 מ"ל 250בקבוק זכוכית  סודה 

 מ"ל  500בטעמים  מים 

 מ"ל 500קר בטעמים  תה 
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 גרם( 160 –באגט או בלחמניה מקמח מלא  1/2)בג'בטה או ב   כריכים 

 פלפל  5%שיכלול ממרח פסטו, גבינה בולגרית גבינה בולגרית ואנטיפסטי  כריך ,

 וחציל קלויים, חסה.

 חמוץ ובצל שיכלול סלט טונה, ביצה קשה, עגבניה, עלי חסה , מלפפון טונה  כריך

 סגול.

 .כריך סלט ביצים עם בצל ירוק ועגבניה 

  כריך סביח שיכלול טחינה גולמית, ביצה קשה, חציל קלוי, פטרוזיליה, עגבניה

 ומלפפון כבוש.

 חביתה, טחינה גולמית, עגבניה , חסה ומלפפון שיכלול חביתה/חביתת ירק כריך 

 .כריך גבינה צהובה שיכלול עגבניה , חסה ומלפפון 

  פסטרמה, ממרח ועגבניה.כריך פסטרמה/סלמי שיכלול  

  שיכלול חזה עוף , ממרח ועגבניה.כריך שניצל 

  שיכלול שוארמה , ממרח ועגבניה.כריך שוארמה 

  סויה/סייטן, ירקות -ממרח קטניות/טחינה, חלבון מן הצומחכריך טבעוני שיכלול

  טריים.

דבקה הכוללת את שם הכריך, יום ייצור, מרכיבים הכריכים יעטפו בשקית צלופן שקופה ותודבק עליהם מ
 הכריכים יוכנו כל יום וימכרו במהלך יום הכנתם. וערכים תזונתיים.

 כריכים מקמח מלא יהיו שמינים בכל יום במגוון טעמים.

 מעלות צלסיוס. 10הכריכים ישמרו במקרר וויטרינה וטמפ' האיכסון שלהם לא תעלה על 

 לאחר שעברו חימום במסוע חשמלי או בטוסטר.הכריכים יוגשו לסועדים 

 מבייגל שומשום /לחם קסטן טוסטים 
 .טוסט בסיס שיכלול גבנ"צ, חמאה או רוטב פיצה 
 .טוסט גבינה וזיתים 
 .טוסט פטריות טריות ובצל 
 .טוסט מקסיקני עם תירס , פלפלים קלויים ושיפקה 
 .טוסט חצילים ובולגרית 
 .טוסט ביצה קשה ובולגרית עם זעתר 
 .טוסט גבינות עם גבנ"צ, בולגרית , שמנת ועיזים 
 .טוסט עם פסטו ועגבניות מיובשות 
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הטוסטים ימכרו בכל שעות היום. הטוסטים יהיו טריים ויוכנסו לטוסטר מרגע ההזמנה. לא תתאפשר הכנת 
 טוסטים מראש,  למעט חיתוך הבייגל והנחת הגבינה הצהובה והתוספות מראש.

שומן מתוצרת תנובה או טרה. הכמות המינימאלית  28%ים יהיה מגבינה צהובה אמיתית יודגש כי המילוי לטוסט
 גר' לפחות לכל הטוסטים. 60של גבנ"צ 

 

 ליטר( . 1עם לחמניות חמאה ורטבים לבחירה בכלי חד"פ בנפח  )יוגשו סלטים 

 ים תיכוני שיכלול עלי חסה ובייבי, עגבניות שרי, פרוסות מלפפון, נענע  סלט

, ירקות קלויים  5%ופטרוזיליה קצוצים מתובלים בשמן זית ולימון , גבינה בולגרית 

 )אנטיפסטי(.

 שיכלול עלי חסה ובייבי , עגבניות שרי, מלפפון, גמבה רצועות, בצל ירוק,  הטונ סלט

 גרעיני תירס, טבעות זיתים שחורים, סלט טונה וביצה קשה מגורדת.

 )ת קצוצים עם קינואה/בורגול מתובלים בשמן זית שיכלול ירקו סלט בריאות )טבעוני

פיצוחים, גרגירי חומוס רכים וטחינה,  \ולימון, בצל סגול, פטריות טריות, עשבי תיבול

 טופו מגורד.

  סלט פסטה קר שיכלול פסטה פוזילי או פנה עם צילי מתוק, זיתים שחורים

 .5%מגולענים, פלפלים קלויים, גבינה בולגרית 

  סלט השף.–מבחר יומי משתנה 

 המוצר שם את הכוללת מעוצבת מדבקה עליהם ותהיה ויטרינה ממקרר ויוגשו יוצגו הסלטים כל

 . תזונתיים וערכים הסלט מרכיבי, ההכנה תאריך

 ! למחרת לשמור אין! שלהם היצור ליום רק טובים יהיו במקום שיוכנו הסלטים

 להלן: לבחירה קרים רטבים עם מגיעים הסלטים

-טחינה קג 1 של יחס) מגולמית טחינה רוטב,  זית ושמן לימון רוטב , שום רוטב  ,לייט האיים אלף  

 .  ולייט רגיל ווינגרט רוטב ,(מים ליטר1.25

  

 

 מעזרת הרטבים את לסמן יש(  יוניליוור/תמרה/אוסם) מובילים מספקים מוכנים יגיעו הרטבים כל 

 .מקוריים בבקבוקים להביא או מודפסת מדבקה

 פיצות 

   טריות פיצות יוכנו יום בכל
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 תאפה הפיצה - ההסעדה קבלן החלטת פ"ע מלבנית או עגולה בצורה מורשה מספק אפוי  יגיע הפיצה בצק

 . לקחת קרטון במגש או צלחת על ותוגש ההזמנה מרגע

  ואורגנו מוצרלה גבינת, עגבניות רוטב - מרגריטה: שימכרו הפיצות סוגי

 :  לבחירה תוספות 

 אנטיפסטי.   טונה נתחי.  בולגרית גבינה.  תירס.  ירוקים או שחורים זיתים טבעות. טריות פטריות.  בצל 

 

 המאפים. בלבד המכירה ליום המאפים תוקף. יאפו במקום  המאפים כל - בוקר מאפי 

 גשתם. ה לפני יחוממו

 גרם 95חמאה/שוקולד גדול  קרואסון 

 גרם 95שקדים גדול  קרואסון 

 גרם 95גבינה/תפו"א גדול  בורקס  

 בורקס עם תוספות של טחינה, ביצה וחמוצים 

  שמרים גבינה 

 . רול קינמון אצבע עלים במילוי תפוחים 

 מוזלי 
 

 יוגורט טבעי מוגש עם סלט פירות העונה, גרנולה וסילאן.

 חטיפים 
 

 

 .בישראל ומוביל ידוע מיצרן מתוקים -מלוחים החטיפים סוגי כל

 .ואנרגייה בריאות חטיפי

 .גלוטמט מונוסודיום ללא חטיפים

 

 דוכן מזוןמפרט המוצרים ל

יקבל את המוצרים מוכנים ויוכל להרכיב כריכים וסלטים במקום תתאפשר  דוכן מזוןה .1

 ע"פ אישור מהרשות המקומית ומשרד הבריאות.

 .לא יתבצע בישול בבית הקפה אלא רק הרכבה בלבד 
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 המציע יעמדו בכל דרישות החוק לרבות: רישיון יצרן, רישיון עסק, תעודת  כל הספקים של

 כשרות ורישיון להובלת מזון.

ומשקלי הפריטים של כל מוצר כפי שיופיע הם דרישת מינימום. הספק יוכל להוסיף  סוגי .2

 אליהם.

שעות לפני הגשת הכריך ולא יהיו  12והלחמניות מהם יורכבו הכריכים יאפו עד  הלחם .3

 פאה.מהק

 תכולת המוצרים:

 

  בוקר מאפי

 ליחידה גרם 35= קטנים מאפים   

  מוזלי

 .גרם 20סילאן/גרם 30/גרנולה/גרם 60 פירות/גרם 120 יוגורט

  כריכים

  חביתה כריך

 .גרם 40  ומלפפון, גרם 50 עגבנייה, ,גרם 10 חסה,   גרם 30 5% שמנת גבינת, אחת מביצה חביתה

 ואנטיפסטי בולגרית כריך

 10 וחסה, גרם 40 קלוי פלפל, גרם 40 קלוי חציל, גרם 30 גרם  פסטו ממרח,  גרם 60 5% בולגרית גבינה
  גרם

  אבוקדו כריך

 .גרם 10 ירוק בצל גרם 10 חסה עלי,  ,גרם 50 יחידה 1 קשה ביצה, ,גרם 50 עגבנייה, גרם 60 אבוקדן 

  טונה כריך

 גרם 15  סגול ובצל, גרם 10 חסה,  גרם 50 יחידה 1קשה ביצה, ,גרם 50 עגבנייה,, גרם 60 טונה 

  

  סביח כריך

 20 חמוץ ומלפפון,   גרם  60  פרוסות חצילים, גרם 50 יחידה 1  קשה ביצה,  40 טחינה,  גרם50 עגבנייה  
 .גרם 10 פטרוזיליה, ,גרם

 -בשר כריכי

 .ירק גרם 100, ממרח גרם 30, נקניק גרם 70-נקניקים

 .ירק גרם 80, ממרח גרם 30,  בשר גרם 80-עוף חזה/שאוורמה/שניצל

  כריך חצי/קטנים כריכים
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 . הרגילים הכריכים כמות/מגודל חצי יהיו הקטנים הכריכים מילוי

 . דרישה פ"ע אותם ולחצות גדולים כריכים להכין ניתן

 .  הרגילים לכריכים זהים יהיו היומי בכריך המרכיבים משקלי

 

 

   טוסטים

 בסיס טוסט

 .גרם 50 עגבניות, גרם 20 זיתים, גרם 40 פיצה רוטב או גרם 20 חמאה, גרם 60 צהובה 

 -תוספות עם טוסט 

 .גרם 100 במשקל תוספות+ בלבד ורוטב צהובה בסיס טוסט

   סלטים

 ליטר 1 אריזת של נפחי במשקל הסלטים

 

  טבעוני סלט 

 15 ונענע פטרוזילייה  ולימון זית בשמן מתובלים גרם 150 בורגול/קינואה,   150 קצוצים עגבנייה מלפפון
 גרגירי, גרם  30 טחינה,  גרם 25(געלה) פיצוחים,  גרם 15 סגול בצל,  גרם 15 קצוצות טריות פטריות, גרם

 .גרם 30 מגורד טופו, 50 רכים חומוס

 

  תיכוני-ים סלט

 , גרם 100 מלפפון, גרם 80 שרי עגבניות, גרם 40 ובייבי חסה עלי

 ,גרם 5%60 בולגרית, גרם 30 ונענע פטרוזילייה,  גרם 30 סגול בצל

 .גרם 40  וחציל, גרם 30 פלפל קלויים ירקות

 

  טונה סלט

 , גרם 100 מלפפון, גרם 80 שרי עגבניות, גרם 40 ובייבי חסה עלי

 , גרם 50 תירס גרעיני, גרם 20 ירוק בצל, גרם 50רצועות גמבה

 

  50 אחת יחידה ביצה, גרם 75 טונה סלט. גרם 25 זיתים טבעות

 .גרם

  קר פסטה סלט
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  פלפל, גרם 25 מגולענים שחורים זיתים, גרם 200 מבושלת פסטה

 ,גרם 40 חצויות שרי עגבניות, גרם 50 מתוק צילי רוטב ,גרם 50 קלוי

 .גרם 25 ירוק בצל

  

 פיצות 

 .גרם 80  28%-מוצרלה/צהובה גבינה, גרם 70 עגבניות רוטב(, גרם 180)שמרים בצק בסיס

 .תוספת כל גרם 40-תוספות

 

 : בריא חיים לאורח התפריט התאמת

 חיים לאורח התפריטים להתאמת והולכת הגוברת המודעות על הדעת את לתת יש התפריט הרכבת בעת
 .   בריא

 .  מרגרינה כגון בכלל מוקשים ובשומנים טראנס בשומני בבישול להשתמש אין

 .  וקטניות דגנים, צבעים בשלל בירקות שימוש להרבות יש 

 MSG ללא מרק באבקת להשתמש יש 

 .  עמוק בשמן המטוגנים מאכלים יוכנו לא 

  . בקורנפלור המוסמכת ספק של טחינה עם לעבוד ולא גולמית טחינה להכין יש 

 ולמדבקות התפריט לתצוגת לצרף ויש, בריא חיים לאורח בהתאמה חשוב מרכיב מהווה הסועדים מודעות 
 .   עדכני ותזונתי קלורי סימון מנה כל של

 .  חשבונו ועל ההסעדה קבלן מטעם קלינית דיאטנית י"ע יוכן הסימון 

  קנולה שמן: יהיו שיותרו השמנים 

   ישראלי,  חומציות %2 עד, קרה כבישה, מעולה כתית זית שמן 

   5% עד נמוכים שומן באחוזי יהיו לבנות גבינות

 .צמחי חלבון ללא יהיו צהובות גבינות 

   

  גלם חומרי הגדרת

 הדרישות בכל שעומדים מורשים מספקים יהיו ההסעדה קבלן י"ע לעמדה שיסופקו הגלם חומרי כל
 . הבריאות משרד של החוקיות

 תחילת לפני לעמדה מוצרים או  מזון המספקים הספקים כל של רשימה דרישה פ"ע יעביר ההסעדה קבלן  
 .  חדש ספק ובכניסת עבודתם

 .  הספק י"ע המסופקים המוצרים איכות לאבטחת הדרושים האישורים כל את לצרף יש ספק לכל  
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 ימלא והקבלן, שהיא סיבה  מכל מסוים ספק עם לעבוד מהקבלן למנוע הזכות את לעצמו שומר המכון  
 . במידיות זו דרישה

 : ספקיו של והתעודות הרישיונות את דרישה פ"ע יעביר קבלן ההסעדה  

 . בתוקף עסק רישיון. א

 . הבריאות משרד מטעם בתוקף יצרן רישיון. ב

 . המסופק המוצר פ"ע מזון להובלת רישיון. ג

 .  בתוקף כשרות תעודת. ד

 

 במוצר כתלות אחר תקן/חקיקה ובכל 1145 בתקן יעמדו מראש הארוזים המוצרים כל  

 :  הבא הסימון את לפחות יכילו המוצרים

  המוצר שם. א

  רכיבים. ב

  תזונתי סימון. ג

  תוקף פג ותאריך יצור תאריך. ד

  ושימוש הובלה, אחסנה הוראות. ה

  כשרות. ו

 וכתובתו יצרן שם. ז

 (   הצורך במידת) אלרגניים של אפשרית לנוכחות אזהרות. ח 

   

 

 

 : מכולת מוצרי

 .  המסופק למוצר  הרלוונטים הישראליים התקנים בכל יעמדו לעמדה המסופקים המוצרים כל 

 : תבלינים

  בלבד מעוקרים תבלינים של יהיה תבלינים ואספקת שימוש  

 חודשים 6 לפחות יהיו באספקה מדף חיי 

 .1991 אפריל מזון לתיבול  אחרות תערובות או ואבקות מעורבים תבלינים -1359 י"בת יעמדו תבלינים 

 .  והתוקף הפתיחה  תאריך את לרשום אטום לפלסטיק להעבירם יש התבלינים פתיחת לאחר

 (  יותר ארוך היה המקורי שהתוקף בתנאי.)מפתיחתם חודשים 3 עד ישמרו פתוחים תבלינים
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 : וממרחים רטבים

 542 י"לת יעמוד קטשופ

 476 י"בת יעמוד חרדל 

 431 י"בת יעמוד מיונז 

 (. במטבח השימושים לכלל) בלבד מובילות חברות של יהיו ורטבים מיונז, חרדל, קטשופ

 : שימורים

  עקומות קופסאות או חלודה, נפיחות ללא יתקבלו שימורים  

 .לספק יוחזרו תקינות לא שיגיעו שימורים קופסאות  

 .האספקה מיום חודשים 12 לפחות יהיה המשומרים תוקף  

 .  1958 מאי – בשמן דגים שימורי –291 י"'ת 

  ומוכרות מובילות ומחברות בלבד בנתחים תגיע טונה

 .  . פתיחה ותאריך  מוצר שם ולשים אטום לפלסטיק פתיחתם לאחר שימורים להעביר יש 

 .פתיחתם מיום שעות 72 עד יוחזקו פתוחים שימורים

 : שמנים

 : יהיו ובהגשה במטבח לשימוש שיותרו השמנים

 . ישראלי, חומציות 2% עד, קרה כבישה, מעולה כתית זית שמן

 האריזה על בחותמת הזיתים מועצת י"ע ויאושר 

  216 י"בת יעמוד הקנולה שמן  

 

 

 

 : מוכנים ספק סלטי

 ISO9001.-ואיכות ניהול ומערכת בתוקף יצרן רישיון עם מספקים יהיו שיסופקו הספק סלטי

  1254 י"בת יעמדו המסופקים הסלטים כל 

 

 :ופיצות וסלטים כריכים ספק

  בתוקף כשרות ותעודת בקירור הובלה ,יצרן ,עסק רישיון יהיה לספק  

  HACCP.ל עדיפות, איכות אבטחת מערכת תהיה למפעל  
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 .   טריה סחורה עם למכון בבוקר יום בכל יגיע הספק   

  טעימות ולבצע לעת מעת בכריכים שינויים לבצע ערוך יהיה הספק

 . המכון  של למפרט יתאימו והסלטים הכריכים יוכנו שבהם הגלם חומרי  

  יצור תאריך, מרכיבים עם, הספק שם עם ממותגת תגיע הסחורה כל 

 .  חוק פ"ע הנדרש אחר סימון וכל ותוקף 

 

 :מוכן מזון

 .2 חלק 2202 י"בת יעמוד המוכן המזון כל

 

  סועד כלי והגדרת ההסעדה מקבלן נדרש ציוד

 כחלק ההסעדה קבלן  ידי על ההתקשרות בתחילת חדשים ירכשו וההסעדה ההגשה, המטבח כלי כל
 .הראשונית מהשקעתו

 החסרים הכלים כל את ההתקשרות במהלך ישלים ההסעדה קבלן

 . במחסניו מלאי 10% לפחות ישמור ההסעדה קבלן

 ושאינם קשיחים ,מעולה מאיכות יהיו פ"החד  הכלים.  בלבד פעמיים חד בכלים יוגשו בעמדה המנות כל 
 . אישורו  את ויקבלו ההתקשרות תחילת לפני המכון לנציג יוצגו פעמיים החד הכלים. מתקפלים

 חשבונו על אותו ולתחזק חשבונו על ההעמדה את להפעיל בכדי ציוד להשלים יידרש הזוכה ההסעדה קבלן
 . ההתקשרות תקופת כל במהלך

 . בלבד מובילות מחברות יהיה חדש הציוד 

 

 : תכלול בציוד ההסעדה קבלן השקעת

 .שניים/אחד ראש קפה מכונת

 

 .  דוחס+  קפה מטחנת

 .   קשים מיצים מכונת  

  .מסוע/פיצה תנור 

 . רושמות  קופות

 .שקוף מכסה+  למאפים מהודר נירוסטה מעמד

 .שתייה מקררי

 .אחסנה מקררי
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 .לכריכים שולחני/מקרר/קירור ויטרינת

 :  ההסעדה קבלן א"כ תקן

 ישירות הקשור בכל ואורחיו ועובדי של וביטחונם בטיחותם, לבריאותם מלאה באחריות ישא הקבלן
 הנהנים ואורחיו המכון עובדי לאבטחת הנדרשים הצעדים בכל ינקוט גם וכן, מספק הוא אותם לשירותים
 השונות הרשויות עם והתייעצות ביקורות, ספקיו על פקוח, מהימנים עובדים העסקת לרבות, משירותיו

 תעודת בעלי יהיו בעמדה  ידו על יועסקו אשר, ההסעדה קבלן עובדי כל. זו מחויבות למילוי הנדרש בכל
 .18 גיל ומעל ישראלית זהות

 רופא אצל או תעסוקתי רופא אצל חודשים 12 כל) תקופתיות רפואיות בדיקות יעברו ל"הנ העובדים כל   
 אחת לפחות יחודש האישור תוקף, במזון לעבודה רפואי באישור עת בכל מצוידים ויהיו( מוכר משפחה

 . לעבודה חדש עובד ובכניסת לשנה

 מרופא אישור המכון ולנציג העמדה למנהל שהציגו לאחר רק בעבודה קלטילה יורשו חדשים עובדים
 . במזון לעסוק רשאים הם כי תעסוקתי רופא או המשפחה

 עליון עור גפת עם ובטיחתיות 4 גבוהות עבודה נעלי, נקיים במדים העובדים את לצייד ההסעדה קבלן על
 . עבודתם במסגרת קסקט ובכובעי החלקה למניעת מותאמת וסוליה מים לחדירת גבוהה עמידות

 .ההגשה תחילת לפני ומגוהצים נקיים למדים להחליף ההסעדה קבלן עובדי על חובה כי יודגש

 נקיים מדים של שוטפת ולאספקה עובדיו  העבודה מדי ולגיהוץ לכביסה לדאוג אחראי יהיה ההסעדה קבלן
 . ותקינים

 . ניילון סינר עם או מלוכלכים במדים לסועדים להגיש אין 

 לאחר או לעת מעת להחליפן וידאג  פ"חד כפפות עם המגיש/ הטבח יעבוד המנה עם ביד מגע ויש במידה  
 . מזוהם במשטח שנגע

 . המכון לבין ההסעדה קבלן עובדי בין מעביד עובד יחסי יתקיימו לא 

 צורך ללא ההתקשרות תקופת ולכל עת בכל  ההסעדה קבלן מעובדי מי להעסקת סירוב זכות למכון  
 . כלשהו בהסבר

 בטוחה, נכונה להפעלה הדרישות כל את למלא בכדי הרצוי עובדים למספר לדאוג ההסעדה קבלן על ככלל
 .העמדה של ואיכותית

 

 :   ההסעדה מערכת להפעלת מינימום דרישות

  אישית הגיינה נוהל

  .השערות את תחתיו שיסתיר כובע העבודה שעות בכל לחבוש חובה. א

 . יום בכל מגולחים להגיע צריכים גברים. ב

 . אסוף שיער עם לעבוד צריכים ארוך שיער עם גברים/נשים. ג

 . נישואין טבעת למעט סוג מכל תכשיטים עם לעבוד אין. ד

 .ומוגלתיים פתוחים פצעים עם לעבוד איסור חל. ה

 . הקאות או/ו חום או/ו שילשולים או/ו בטן כאבי  של במצב לעבוד איסור חל. ו 
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 . המרפק בעזרת האף/הפה על להגן הצורך ובמקרה בקרבתו או המזון על להתעטש או להשתעל אין. ז

 .המזון פסי ליד או במטבח לאכול אין. ח

 . מעליו  פ.ח כפפה ולשים(  אדום/כחול) בולט בצבע פלסטר לשים יש פלסטר ושמים במידה. ט 

 . וכבוסים נקיים עבודה מדים עם יום בכל לעבוד יש. י

 . החלקה ונגד סגורות עבודה נעלי עם לעבוד חובה. יא

 לנייר מתקן יהיה מתקן כל ליד וכי אלייאנטיבקטר סבון עם, שמישים יהיו הסבון מתקני כי חובה. יב
 . ורגלית מכסה עם נקי אשפה ופח ידיים

 . עבודה כל ובין קרובות לעיתים ידיים לשטוף יש. יג

 או מהפסקה בחזרה, מהשירותים ביציאה ובסבון חמים במים הידיים את היטב לשטוף להקפיד חובה. יד
 . מכן לאחר באלכוהול הידיים את ולחטא אחרת פעילות מכל

 . בחולצה או פעמית רב במגבת ולא ניגוב בנייר רק ידיים לנגב יש. טו

 . פעמיות חד בכפפות להשתמש יש לאכילה מוכן מזון עם בעבודה. טז

 . גבוהה ובתדירות לעבודה עבודה בין הכפפות את להחליף יש. יז

 .   בידיים מוכן במזון לגעת איסור חל. יח

   

  דחופות בדיקות

 להרעלה חשש או/ו הקאות או/ו בחילות או/ו שלשולים או/ו בטן כאב על ומעלה סועדים 3 של מקרה בכל  
 .למעבדה היום באותו דחופות בדיקות ההסעדה קבלן יקח

 .  לסועדים שהוגש מה וכל יום אותו של המזון דגימות כל יהיו שילקחו הבדיקות  

 . המאוחר לכל שעות 72 תוך ללקוח יגיע הבדיקה ותוצאות ודחופות מהירות יהיו הבדיקות

 כמתחייב סועדים של ומעלה תלונות 3  של במקרה הבריאות למשרד לפנות הזכות את לעצמו שומר  המכון
 .   חוק פי על

 .  כשרות

 . בחולון הרבנות הוראות פ"ע, ישראל  רבנות כשרות הינה זה מכרז נשוא בעמדה הנדרשת הכשרות

 בעלי ספקים/ומיצרנים כשרים  יהיו ספקיו י"ע או/ו ההסעדה קבלן י"ע לעמדה שיסופקו המוצרים כל 
 .  בתוקף כשרות תעודת

  בכניסה תוצג התעודה וכי להפעלה הראשון מהיום החל, כשרות תעודת תהיה כי ידאג ההסעדה קבלן
 .מבחוץ דוכן מזוןל

 נוהל קבלת סחורה

 .ויצרן עסק רישיון ובעלי מוכרים מספקים רק סחורות לקבל יש .א

 .הגעה טמפרטורות ולתעד למדוד חובה מרכזי ממטבח מזון קבלת בעת .ב

 .לפחות צלזיוס מעלות 65 מעל תהא חם מזון' טמפ .ג
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 .צלזיוס מעלות 5 ל מתחת תהא קר מזון' טמפ .ד

 .יושמד מעלות 55 ל מתחת שיגיע חם מזון .ה

 .יושמד מעלות 15 מעל שיגיע קר מזון .ו

 מעלות 80 מעל נוסף חימום במיידי יעבוד מעלות 65 ל מתחת שמגיע חם מזון .ז
 .המוצר במרכז

 מעלות בכמה) שילוח' טמפ תיעוד עם להגיע חייב מרכזי ממטבח שמגיע מוכן מזון .ח
 (.מרכזי ממטבח יצא המזון

 בעגלות או/ו חימום בארונות חם ומזון במקררים קר מזון במיידי לאחסן יש .ט
 .ההגשה

 .סוג מכל פגומה סחורה לקבל אין .י

 .פגומות אריזות או/ו אריזות חלקי לקבל אין .יא

 .חשבונית או/ו משלוח תעודת עם להגיע חייבת( מרכזי ממטבח כולל) סחורה כל .יב
 יצור ותאריך המוצר שם של סימון עם להגיע צריכה מרכזי ממטבח כולל סחורה כל .יג

 .תוקף ופג
 כל במשך מזון מוצר סימון נדרש. מזון מוצרי וזיהוי סימון בדבר עבודה הוראות .יד

 .ייצור/  עיבוד ולתאריך לסוג עיבודו זמן

 אלא למחרת יום יימכרו ולא יושמדו היום בסוף שיישארו והכריכים התוספות, העיקריות, הסלטים כל
 .המכירה ליום מעבר תוקף פג עם מאושר חיצוני מספק הגיעו עם

 חל איסור על מחזור מזון.        

 ניקיונות
 קבלן באחריות הנם,  ההסעדה לקבלן המכון שימסור והאזורים המתקנים שניקיון בזה מובהר, ספק הסר למען

 .בלבד ההסעדה

 :זה בכלל, המכון  י"ע לרשותו שהועמדו השטחים כל לניקיון ידאג ההסעדה קבלן

 הפעולות את הקבלן יבצע היתר בין  המתכלה והציוד הקבע ציוד, המתקנים כל ניקיון על יקפיד הקבלן
 : הבאות

 . החרסינות לגובה  עד העמדה קירות את יום בכל ינקה. א

 מיכלים לתוך יום כל ובסוף מתמלאים שהם עת כל לעמדה השייכים האשפה ופחי סלי את ירוקן. ב
 . סגורים

 בתום שלהן וחיצוני פנימי יסודי ניקיון ויבצע הארוחות הגשת זמן במהלך המזון דלפקי את ינקה. ג
 . יום בכל הארוחה

 ככל ההגשה כדי תוך  וכן , העמדה פתיחת  לפני הקבלן י"ע יבוצעו לעיל המפורטות הניקיון פעולות. ד
   הארוחות זמני כל במשך ונקיים תקינים יהיו המתכלה והציוד הקבע ציוד, שהמתקנים כדי, נדרש שהדבר

 דרישה פ"ע יותר מוקדם או לפחות לחודש אחת. עבודה שבוע כל בסוף המתקנים את יסודי באופן ינקה. ה
 המכון נציג עם מראש יתואם ה ימי של הניקיון ה  ביום יסודי ניקיון ההסעדה קבלן יבצע המכון נציג של

 .אישורו את ויקבל

 תמונות הדוכן
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 הסכם התקשרות –למכרז  2נספח 

 מכון טכנולוגי חולון

 שירותי מזון אספקתל הסכם הרשאה

 

 2017________  בחודש____  בחולון ביום ונחתם שנערך

 )ע"ר( מכון טכנולוגי חולון                                                                 :ן י ב

 _______ח.פ:

 01-5026710פקס:   01-5026710טלפון: 

 "(.המכון: "בשם הקיצור לשם להלן שיקרא)   

 – אחד מצד -

 _____ ______________                                                                      :לבין

 ח.פ: ______________

   פקס: _____________ טלפון:____________

 "( זוכהה"ה או/ו" הקבלן: "בשם, הקיצור לשם, להלן שייקרא)

 - שני מצד - 

 

 ומבוא הגדרות:  ראשון פרק

 הגדרות

 :בצידם הרשום הפירוש להלן המפורטים לביטויים יהא זה בהסכם

 בקמפוס המכון בחולון. דוכן מזוןהלהפעלה וניהול  המוקצה שטח "האתר"

  

  ב"המצ' ה בנספח האמורה, מהן אחת כל בצד הנקוב המוסכם והפיצוי ההפרות רשימת "ההפרות רשימת"

 .ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה להסכם

 .גרגוריאני לוח חודש "חודש"

 .גרגוריאני לוח חודשי עשר-שנים "שנה"
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 .יחדיו זוכהוה המכון "הצדדים"

 

 מבוא

 

 קמפוס המכון הטכנולוגי בחולון, בו מוקצים שטחים להפעלת מערך ב הקרקע של הינו החוכרוהמכון  הואיל

 מזון.

 .זוכהבאמצעות  דוכן מזוןהלהפעיל את  והמכון מעוניין והואיל

 מכרז במסגרת שהוגשו ההצעות המכון מבין ידי על נבחרה דוכן מזון להפעלת המפעיל של והצעתו והואיל
 ________.' מס

 

 :כדלהלן הצדדים בין והוצהר הוסכם, הותנה לפיכך

 

 את ומחייבים ממנו נפרד בלתי חלק מהווים, שבראשיתו ההגדרות לרבות, זה להסכם המבוא 1.1 .1
 .תנאיו ליתר שווה במידה הצדדים

 

 או זה הסכם לפירוש בהם להשתמש ואין, בלבד מקומות כמראי זה להסכם הוכנסו הסעיפים כותרות 1.2 
 .מסעיפיו איזה

 

 :להסכם נספחים 1.3 

 ביצוע ערבות נוסח – להסכם' א נספח

 זוכה ביטוחי קיום על אישור – להסכם' ב נספח

 המוסכם והפיצוי ההפרות רשימת - להסכם' ג נספח

 

 : התקשרותה .2

, נספחיו כל על, זה הסכם הוראות אחר ובקפדנות בדייקנות למלא זוכהה התחייבויות וכנגד בתמורה  
 .מזוןהדוכן  את באתר לנהל הרשאה, מהמכון מקבל זוכהוה, זוכהנותן המכון ל
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 : י כ    י א נ ת ב

 .בלבד זה ולצורך, כמפורט מזוןדוכן  ניהול לצורך הינה לעיל האמורה ההרשאה 2.1 

 .זה בהסכם כנקוב מראש וקצובה מוגבלת לתקופה הינה ההרשאה 2.2 

 .זה בהסכם לקבוע מעבר, בציוד או/ו במבנה שהן זכויות כל למפעיל להקנות כדי זה בהסכם אין 2.3 

 אתרי מזון נוספים ע"פ החלטתו. מהמכון להפעיל למנוע כדי זה בהסכם באמור אין 2.4 

 

 :התקשרותוה הסכם תקופת .1

 

 

 

 

 

1    .
בוט

 ל           

 ביום וסופם, ________ ביום שתחילתם, לשנתייםהינו  זה הסכם י"שעפ התקשרותתוקף ה 
 התאריכים ימולאו במעמד הזכייה "(.התקשרותה תקופת: "להלן) _______

תקופת ניסיון. במהלך תקופה חצי שנה ראשונה של הפעלת דוכן המזון תהיה בגדר של מובהר כי, 
ימים לצד השני  60זו כל צד רשאי לבטל את ההסכם ללא נימוקים בהודעה מוקדמת בכתב בת 

 להסכם.

 חודשים כל אחת. 12תקופות נוספות של עד  שתילמכון בלבד תהיה האופציה להאריך את ההסכם ב

 

    

 :והציוד המבנה ושמירת שירותיו וטיב להיקף ביחס המפעיל התחייבויות .5

 בהתאם, )להלן: "המפרט"( 1את המוצרים המפורטים במפרט למכרז המצ"ב כנספח  ולמכור לספק 5.1 
בכתב  המופיע י"עפ וחגים שבתות בערבי, בשעות, במקומות, בימים זאת כל, העסק לרישיון ובכפוף

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

   :והיגיינה ניקיון 5.2 

  הציוד, הפעילות אזור ניקיון על קפדנית שמירה תוך, ויעיל סדיר, רצוף באופן דוכן מזון את לנהל

 והכלים.

מובהר ע"י המכון כי ניקיון האזורים הכללים שנמסרו לשימוש הקבלן הינם באחריותו המלאה ועליו 
 להקפיד בניקיונם בכל עת.

 בנוסף לכך:

לרבות נעלי עבודה גבוהות , ילבשו לבוש אחיד, נקי ומגוהץ שיספק הקבלן על חשבונועובדי הקבלן  5.2.1  
ובטיחותיות עם גפת עור עליון, עמידות גבוהה לחדירת מים וסוליה מותאמת למניעת החלקה 

 ובכובעי קסקט .
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 כי עובדיו מקפידים על היגיינה אישית ובכלל זה:לוודא הקבלן באחריות  5.2.2  
 ציפורניים וניקיונן )ללא לק(.זיזת ג

 גילוח.
 שימוש בדיאודורנט.

 פצעים פתוחים )עובד עם פצע פתוח לא יועסק במתן שירותי הסעדה(.
 חיטוי ידיהם של העובדים אחת לשעה ולאחר שימוש בשירותים, בסבון ו/או תכשיר חיטוי.

 הגנה על מזון: 5.2.3  
 והותקנו בו אמצעי הגנה נאותים.לא יונח מזון על דלפק אלא אם הותאם לכך 

 ר בנפרד ממזון המוכן לאכילה.קירומזון גלמי יוחזק במתקני 
 .מותאמים מכסיםמצרכי מזון יאוחסנו אך ורק בכלים עם 

    

  :כשרות 5.3 

 מחלקת בהשגחת תהיה במקום הכשרות תעודת כאשר הכשרות טוהרת על דוכן מזון את לנהל  
 אלה גופים או מגוף תוקף-בר אישור של לקיומו ולדאוג, הדתית המועצה או/ו הרבנות של הכשרות
 כשרות משגיח - הדתית והמועצה הרבנות י"ע לכך יידרש באם – חשבונו על - להחזיק. לכשרות
 כל לגבי למכון מיד לדווח. הכשרות שמירת לשם אלה גופים או גוף י"ע שיידרש אחר דבר כל ולעשות

 .הכשרות תעודה לגבי הדתית המועצה/הרבנות מצד דרישה או בירור

 

  :המזון וכמות טיב 5.4 

 מעת יערוך המכון. סבירה וכמותו ונאה טעימה התקנתו, טרי יהא שיימכר שהמזון כך על להקפיד  
 יחויב, תקינה בלתי בדיקה תוצאת נתקבלה. מעבדתיות מזון בדיקות, חשבונו ועל מיוזמתו, לעת

 כל לנקוט המכון בזכות לפגוע בלי, תקינות תוצאות לקבלת עד החוזרות הבדיקות בעלויות זוכהה
 .אחר צעד

 

 

   :מחירון הצגת 5.5 

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

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

 

 : המוצרים סימון 5.6 

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

 .דין פי על הנדרש

 

 

 

 :המבנה שמירת 5.7
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 פגם או קלקול, נזק כל – חשבונו על - לתקן, המבנה של הטוב ומצבו תקינותו, שלמותו על לשמור  
 מיד, אלה בנסיבות שנגרמו חוסר או אובדן כל חשבונו על ולהשלים, מפעילותו כתוצאה שנגרמו

 . לכשיתגלו

 עבודה כלי 5.8 

  אחרים וכלים עבודה כלי, ציוד כל, דוכן מזון לשירות ולהעמיד חשבונו על לרכוש 5.8.1  

 , מלחיות, נייר מפיות, כוסות, ם"סכו, צלחות לרבות, ותקין סדיר לניהול שיידרשו

 פגום ובלתי נאה יהא כאמור ציוד כל. וכל הציוד המפורט במפרט שיניים וקסמי פלפליות
 .מראש המכון י"ע שתאושר ובאיכות

 האחרים הכלים או/ו עבודה בכלי פחת או/ו אובדן, שבר כל, חשבונו על, ישלים זוכהה 5.8.2  
 .זה ק"בס האמורים

 

 .וטוב יעיל, אדיב שירות ליתן 5.9 

 :המפעיל שיספק ושירותים מצרכים מחירי .6

 

, למכרז 1הספק מתחייב למכור מוצרים במחירים שלא יעלו על המחירים המפורטים בנספח  6.1 
  המחירים כוללים מע"מ.

חודשים , הספק יהיה רשאי להגיש  6-חודשי פעילות בלבד, ובתדירות שלא תעלה על אחת ל 12לאחר  6.2 
דוכן אישורו לעדכון תעריפי המוצרים הנמכרים בבקשה למנכ"ל המכון ו/או  מי מטעמו לצורך קבלת 

, בהתאם לשינוי מחירי הארוחות במסעדות ובתי הקפה המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית מזון
בענף המזון. הספק לא ישנה את המוצרים ו/או מחיריהם אלא לאחר  12לסטטיסטיקה והידוע כלוח 

ן רטרואקטיבי. יובהר כי מנכ"ל המכון שקיבל לכך בכתב את אישור מנכ"ל המכון אשר לא יחול באופ
ו/או מי מטעמו אינו מתחייב לאשר במלואה ו/או בחלקה את בקשת הספק, ולספק לא תהיינה 
טענות בעניין זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה, מחירי מוצרים, מבין המוצרים 

לו על המחיר המקסימלי שהספק מוכר, אשר חל עליהם פיקוח ו/או הגבלה על פי כל דין, לא יע
המותר על פי כל דין. ההגבלה האמורה בפיסקה זו גוברת על כל הוראה אחרת בכל חוזה ו/או על כל 

)לרבות אישור שיינתן בשגגה ע"י המכון ו/או מי מטעמה לשנות מחירי מוצרים, יינתן ש אחראישור 
ת כל דין בכל הנוגע להגבלת והספק לבדו אחראי על קיום הוראולרבות אך לא רק, בשל שינוי מדד( 

 מחירי המוצרים.

ביקש הספק למכור מוצרים נוספים שאינם מורטים בנספח ___ , לא יעשה זאת אלא לאחר שקיבל 
מראש ובכתב את אישור נציג המכון למכירת מוצרים נוספים ומחיריהם ויחולו על מוצרים אלה כל 

 הוראות המכרז והסכם זה.

מחירים כאמור הינה מיסודות הסכם זה, ואי קיום הוראה זו תהווה הפרה מובהר כי שמירה על ה 6.3 
 יסודית של ההסכם.

הספק מתחייב להודיע למכון , מיד ובכתב, על כל צו ו/או הודעה של רשות מוסמכת על פי כל דין, 
ו/או על כל פעולה שהספק מחויב לעשות ו/או להימנע מלעשות  דוכן מזוןהמורה על הפסקת פעילות ה

בהודעה וכן הוא מתחייב להודיע למכון מיד ובכתב על כל תלייה ו/או הפסקה ו/או מפורט בצו ו/או כ
אי חידוש ו/או אי מתן של רישיון ו/או היתר ו/או אישור הדרושים על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי 

 שעות לאחר המועד בו אירע האירוע המחייב הודעה כאמור. 24-כל דין לא יאחר מ
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 :              אירועים וקיום אספקת .7

 מקום ולכל למשרדים ולספק המכון יחידות להזמנות להיענות רשאי יהיה, המכון עם בתאום זוכהה 7.1 
 מאכלים. או/ו משקאות, דוכן מזון לאזור מחוץ אחר

 .האפשרי בהקדם יספקה, מראש הזמנה ניתנה לא ואם, הוזמנו לה לשעה המוצרים את יספק זוכהה 7.2 

 המצרכים מחירי ייקבעו, ב"וכיו טקסים, פנים קבלות כמו, מיוחדים אירועים יאורגנו בהם במקרים 7.3 
 .זוכהוה המכון י"ע והשירותים

 .התשלום לאישורי בהתאם חודש לכל 15 -וב 1 -ב, לעיל כאמור כיבודים בגין זוכהל שלםי המכון 7.4 

 זוכהה בשירותי להשתמש המכון את לחייב כדי לעיל באמור אין כי, בזאת מובהר ספק הסר למען 7.5 
 .אחר גורם לכל לפנות רשאי והוא, ל"כנ אירועים לארגון או, למשרדים להזמנות

 :רפואיות בדיקות .8

 לכך שיידרש עת ובכל עבודתם תחילת לפני, יעברו שעובדיו לכך ולגרום, לעבור בזה מתחייב זוכהה 8.1 
 .המכון י"ע לכך שיאושר מוסד או רופא אצל רפואית בדיקה, המכון י"ע

 

 .דלעיל ק"בס האמורה הבדיקה תוצאות את למכון ימסרו שעובדיו לכך ויגרום, ימסור זוכהה 8.2 

 

 :זוכהה עובדי .9

 זוכהה .דוכן מזון של התקין לניהול כדרוש ובכושר במספר עובדים להעסיק בזה מתחייב זוכהה 9.1 
 .התעסוקה שירות חוק להוראות ובהתאם י"עפ רק לעבודה עובדים לקבל בזה מתחייב

 

 בני או/ו המכון מעובדי שירותים או/ו מוצרים לרכוש ולא להעסיק שלא מתחייב זוכהה 9.2 
 .ובכתב מראש, לכך המכון אישור נתקבל אם אלא, משפחותיהם

 

, דרישתו את לנמק עליו שיהא מבלי, כן לעשות לנכון שימצא עת בכל זוכהמה לדרוש זכאי יהא המכון 9.3 
 למלא בזה מתחייב זוכהוה, עמו בקשר או/ו ידו-על שיועסק אדם כל או/ו מעובדיו עובד כל לפטר
 .קבלתה עם מיד כאמור דרישה אחר

 

 מבלי אך, לרבות, 9.1 ק"בס האמורות מאלה דרישה במילוי כרוכה שתהא או/ו שתידרש הוצאה כל 9.4 
 .ידיו על ותשולם זוכהה על תחול, פיטורין פיצויי תשלום, לעיל האמור בכלליות לפגוע

 

 .המכון בשטח מטעמו מי או/ו מעובדיו מי להלין שלא בזה מתחייב זוכהה 9.5 
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 כל רשימת את, כן לעשות שיידרש עת בכל, להגיש למנהל המערך הלוגיסטי של המכון מתחייב זוכהה 9.6 
 .האישיים ופרטיהם ידועל  המועסקים העובדים

 

 :זוכהה לעובדי המכון בין משפטי קשר העדר .10

 יהא, שהן נסיבות ובכל, עמו בקשר או/ו, זוכהה י"ע שיועסק אדם כל כי, מפורשות הצדדים בין ומוסכם מותנה 
 או/ו המכון של כעובד כאמור מועסק או/ו עובד ייחשב לא ואופן פנים בשום וכי, בלבד זוכהה של שירות נותן/עובד
 .שהיא צורה באיזו עמה שקשור כמי

 

 בוטל. .11

 

  :והוצאותיו דוכן מזון הכנסות .12

 

 כקבלן דוכן מזון את ומפעיל מנהל זוכהה באשר, בלבד זוכהל שייכות תהיינה דוכן מזון הכנסות כל 12.1 
 (.זה הסכם לתנאי בכפיפות כן לעשות שעליו אף) ולזכותו חשבונו על, עצמאי

 

 הוצאות, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי אך, זאת ובכלל דוכן מזון ותפעול ניהול הוצאות כל 12.2 
 לרבות) העובדים שכר, ניקוי הוצאות, גז, דלק הוצאות, אחרים וחומרים משקאות, מזון, תקשורת

ביטוח,  (,ב"וכיו, עסקים מס לרבות) מסים, לאומי ביטוח דמי(, הסוציאליות והתוספות התשלומים
 בניהול הקשורים אחרת הוצאה או/ו חובה תשלום, היטל וכל אחזקת מכונות, הסעות, ערבויות, 

 .ידו-על וישולמו זוכהה על יחולו, ע"פ אפיונו במסמך זה דוכן מזון תפעול או/ו

 

  :למסעדה ומים חשמל  אספקת .11

 

 .המים והביובהחשמל,  לרשתקשור  יהיה מזוןהדוכן ש לכך ידאג המכון 13.1 

 

 :זוכהל המכון שבין הקשר מהות .11

 

 ,בשטח המכון דוכן מזון לניהול עצמאי קבלן הינו זוכהה כי, מפורשות הצדדים בין ומוסכם מותנה 14.1 
 כל או/ו, וסוכן מרשה יחסי או/ו, ומועסק מעסיק יחסי, ואופן צורה בשום, יוצר זה אין הסכם וכי

 .זוכהל רשות נותן שבין ליחס פרט, זוכהל המכון בין, אחר יחס

 

 דוכן מזון רמת על ישמור זוכהשה לכך לדאוג המכון לזכות בכפיפות - כי בזה מצהירים הצדדים 14.2 
, זוכהה י"ע והוא ינוהל, דוכן מזון ניהול לעצם קשר כל למכון אין - הלקוחות לתועלת, ומחיריו
 .אחריותו ועל לחובתו, לזכותו
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 ואחריות ביטוח .15

"( ו/או הבאים מטעמו, על פי הסכם זה זוכהמבלי לגרוע מאחריותו של "__________________" )להלן: "ה  15.1
" יהיה אחראי לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד לגוף או לרכוש, מכל מין וסוג, ישיר ו/או זוכהועל פי דין, "ה

יו ו/או לכל הבאים מטעמו ו/או לכל צד תוצאתי, שייגרמו למכון טכנולוגי חולון )להלן:"המכון"( ו/או לעובד
" ו/או כל הבאים מטעמו, עקב מעשה ו/או זוכהשלישי, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לעובדי "ה

 " ו/או עובדיו ואשר מקורם במתן השירותים נשוא הסכם זה.זוכהמחדל של "ה
 

" מתחייב לשפות את זוכהותים זה ועל פי דין, "ה" על פי הסכם מתן שירזוכהמבלי לגרוע מהתחייבויותיו של "ה 15.2
" היה שותף לו ונתן את הסכמתו זוכה"המכון" מכוח פסק דין שלא עוכב ביצועו לרבות הסכם פשרה, ש"ה

" כאמור לעיל, זוכהבחתימתו, בגין כל תביעה שתוגש כנגדו בשל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד להם אחראי "ה
כון" עלול לשלם בגינו וכן בכל ההוצאות ש"המכון" נשא בהן או עלול לשאת בהן שנגרמו ל"מכון" ו/או אשר "המ

בקשר לתביעה בגין אובדן, פגיעה, נזק או הפסד כאמור, הכל מבלי לגרוע מזכויות "המכון" על פי הסכם זה ו/או 
לת תביעה " בהקדם אודות קבזוכהעל פי דין, לכל תרופה או סעד אחרים ובלבד ש"המכון" מתחייב להודיע ל"

 " להתגונן בפניה ולשתף עימו פעולה בהתגוננות מפני כל תביעה כאמור.זוכהבגין האמור בפרק זה ולאפשר ל"
 

" בשל נזק הנגרם לרכוש של זוכהמוסכם ומוצהר במפורש כי על "המכון" לא תחול כל אחריות שהיא כלפי "ה 15.3
/או תוצאתי, למעט נזק שנגרם על ידי "המכון" ", ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם לכל נזק עקיף וזוכה"ה

 ו/או עובדיו במתכוון.
 

" לפני מועד תחילת זוכה" על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב "הזוכהמבלי לגרוע מאחריותו של "ה 15.4
השירותים נשואי הסכם זה, לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת הסכם זה )ולעניין פוליסה לביטוח חבות 
המוצר כל עוד חלה עליו חבות חוקית(, את הביטוחים המפורטים בנספח ב' להסכם )להלן: "אישור ביטוחי 

"(., אצל חברת זוכה"(, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו, בהתאם לתנאים המפורטים להלן )להלן:"ביטוחי הזוכהה
 ביטוח מורשית כדין בישראל: 

 
 

 ":זוכהביטוחי "ה 15.5
 : ביטוח אש מורחב15.5.1

 : ביטוח אובדן תוצאתי15.5.2

 : ביטוח חבות כלפי צד שלישי15.5.3

 : ביטוח חבות מעבידים15.5.4

 : ביטוח חבות המוצר15.5.5

 

" להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה, במשך כל זוכהעל "ה 15.6
 " חבות חוקית. זוכהד חלה על "ההתקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף ולגבי ביטוח חבות המוצר כל עו

 

" מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "המכון" בגין נזק שהוא זכאי זוכה"ה 15.7
לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי 

אחריות לנזק כאמור. אולם הפטור כאמור לא יחול ", והוא פוטר בזאת את "המכון" מכל זוכהביטוח "ה
 לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.

 

למען הסר ספק  מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת  15.8
" לבחון את חשיפתו זוכה", ועל "הזוכה", הינם  בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על "הזוכהביטוחי "ה

" מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל זוכהחבויות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. "הל
 טענה ו/או דרישה כלפי "המכון" ו/או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות המינימאליים כאמור.
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" מתחייב למלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זוכה"ה 15.9  
ובמועדם ולדאוג לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסת הביטוח במלואם 

 ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה.

 

" להמציא לידי "המכון" זוכהללא צורך בכל דרישה או פנייה מצד "המכון", מתחייב "ה 15.10
לפני מועד החתימה על הסכם זה וכתנאי לתחילת מתן השירות נשוא הסכם זה, אישור בדבר 

" המצורף להסכם זה ומסומן כנספח זוכהם כנ"ל בהתאם לנוסח "אישור ביטוחי העריכת הביטוחי
 ב' כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.

" על פי זוכהמוסכם בזה כי אי המצאת אישור בדבר עריכת ביטוח כאמור, לא תיגרע מהתחייבויות "ה
 הסכם זה.

ור בהסכם זה, " לבין האמזוכהבכל מקרה של אי התאמה בין פוליסת הביטוח של "ה 15.11
" לגרום לשינוי הפוליסות )במידת הצורך( על מנת להתאימן זוכהולדרישת "המכון", מתחייב "ה

 להוראות הסכם זה.

 

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר  15.12
זה או על פי  " לנזקים באם ייגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכםזוכהאחריותו הבלעדית של "ה

 דין.
   

 :ופיצוי שיפוי אחריות .16

 או/ו אובדן לכל אחראי יהיה לבדו זוכהה, דין כל פי ועל זה חוזה פי על זוכהה מאחריות לגרוע מבלי 16.1 
 צד לכל או למכון שייגרמו וסוג מין מכל שימוש מניעת או/ו כספי הפסד או/ו לרכוש או/ו לגוף נזק

 מי או/ו מעובדיו מי או/ו זוכהה של עקיף או/ו ישיר ממחדל או/ו ממעשה שיגרמו שהוא כל שלישי
 .עבורו שירותים שיבצע מי או/ו ספקיו או/ו מורשיו או/ו מטעמו

 

 נזק כל בגין זוכהה כלפי שהיא וסוג מין כלמ אחריות תחול לא המכון על כי בזאת ומוצהר מוסכם 16.2 
 או תקלה או הנזק סיבת אם בין שהיא סיבה מכל, שלישי לצד או/ו לעובדיו, לרכושו, זוכהל שנגרם

 .ידועים בלתי או ידועים המחדל

 בקשר לשלם תידרש  שהמכון חיוב או/ו הוצאה או/ו נזק כל בגין המכון את לשפות מתחייב זוכהה 16.3 
 מהגשת כתוצאה( פלילי או/ו אזרחי בדין) לה שיגרמו המשפטיות ההוצאות לרבות, דלעיל נזק עם

 זוכהל שתינתן ובלבד, המכון של הראשונה דרישתה קבלת עם מיד הכל, כך עם בקשר נגדה תביעה
 .לעיל כאמור המכון נגד שהוגשה תביעה כל בפני להתגונן סבירה אפשרות

 

 :ושיפוצים תוספות, שינויים .17

 

 :כדלהלן בזה מתחייב זוכהה  

 .אחרת מטרה לשום ולא, דוכן מזון  ניהול למטרות ורק אך ובציוד במבנה להשתמש 17.1 

  אישור לכך נתקבל אם אלא, עליו להוסיף ולא, ממנו חלק כל או, המבנה את לשנות לא 17.2 

 .ובכתב מראש המכון

 לו יוסיף או/ו במבנה שיפוץ או/ו שינוי יעשה מטעמו או/ו בשמו שיפעל מי או/ו זוכהשה מקרה בכל 17.3 
 :הבאות ההוראות תחולנה"(, השינוי: "להלן) תוספת
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  המצב את ולהחזיר השינוי את להסיר זוכהמה לדרוש זכאי יהא המכון 17.3.1  

 .ל"כנ דרישה קבלת עם מיד - חשבונו על - כן לעשות חייב יהא זוכהוה, לקדמותו

 עקב ובין תקופתה סיום עקב בין - ההרשאה ובתום השינוי להותיר זכאי יהא המכון 17.3.2  
 לדרוש זכאי יהא זוכהשה מבלי, המכון של והבלעדי המלא לרכושו השינוי יהא - ביטולה

 .השינוי עבור פיצוי או/ו תשלום כל מהמכון לקבל או/ו

 

 שינוי יכניס מטעמו שיפעל מי או זוכהשה מקרה בכל, 17.3 בסעיף לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי 17.4 
 :הבאות ההוראות תחולנה, ומראש בכתב המכון הסכמת ללא לעיל כאמור

 לבטל - שהוא כמות אותו שיותיר או/ו השינוי סילוק את שידרוש בין - רשאי האי המכון 17.4.1  
 .מיד לקדמותו והציוד המבנה החזרת את ולדרוש, לאלתר זוכהל שניתנה הרשות את

 כל י"עפ או/ו, זה בהסכם לו המוקנה אחר סעד לכל זכאי המכון יהא, לעיל לאמור בנוסף 17.4.2  
 .זה הסכם הוראות הפרת בעקבות דין

  לבצע זוכהה של מחובתו ועניין דבר בכל להפחית כדי לעיל בסעיפים באמור אין 17.4.3  

 .נספחיו על זה בהסכם כמתואר דוכן מזוןבינוי ושיפוץ ב עבודות

 

 :ופיקוח ביקורת .18

 

 לשרת הינה, פיה-על דוכן מזון וניהול זו הרשאה מתן של העיקרית המטרה כי בזה מצהירים הצדדים 18.1 
 המפעיל עצמאי קבלן הינו זוכהשה אף ולפיכך, ואורחיו בו הלומדים הסטודנטים, עובדיו, המכון את
 :זכאי המכון יהא, אחריותו ועל לחובתו, לזכותו דוכן מזון את

 זה בהסכם המפורט בין', חוזית תאימות' לוודא יהיה שמתפקידו, מטעמו מפקח  להפעיל  18.1.1  
 משרד והנחיות תברואה תקנות קיום ולוודא, בפועל זוכהה ביצועי לבין נספחיו על

 .הבריאות

 השרות לשיפור העת כל לפעול כוונה מתוך, המכון מטעם המפקח עם פעולה ישתף זוכהה
 .ללקוחות

 

 את זוכהה ממלא אם לבדוק, עת בכל דוכן מזון פעילות לאזורי להיכנס רשאי יהיה המפקח 18.1.2  
 הסברים או/ו מידע כל זוכהמה ולקבל ולדרוש, זה הרשאה הסכם י"עפ התחייבויותיו

 או/ו ביקור במהלך כלשהן הערות זוכהל יעירו לא נציגיו או/ו שהמכון העובדה .לכך בקשר
 .חובותיו מילוי בדבר זוכהל כאישור תיחשב לא, לאחריו

 

, הציוד  ניקיון את וכן, וניקיונו טריותו, מצרך כל של טיבו את לבדוק רשאי יהיה המפקח 18.1.1  
 זוכהה. בנדון ליקויים על ולהתריע, ולבושם העובדים, האחרים הכלים, העבודה כלי

 .לאלתר המכון תריעי עליו ליקוי כל לתקן מתחייב
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 מכל, לו שייראו בתנאים להתנות או/ו, להגביל או/ו, לזמן מזמן, למנוע רשאי היהי המכון 18.1.1  
 השימוש את - אורחיו או הסטודנטים, המכון מעובדי שאינם - אנשים סוגי או אדם

 .זוכהה ידי על עובדים להעסקת הקשור ופרט נתון כל , ולקבלדוכן מזון בשירותי

 

 או/ו, זוכהה נגד שתוגש תלונה כל ובדיקת בבירור, שיקבע דרך בכל, למכון לסייע בזה מתחייב זוכהה 18.2 
 שיתגלה ליקוי כל מיד לתקן מתחייב זוכהוה, ומכוחו בשמו שפועל מי כל נגד או/ו, עובדיו נגד

 .המכון רצון לשביעות, כאמור תלונה בעקבות

 

 :ל ו ט י ב .19

, ימים שבעה של מוקדמת בהודעה סיום לכלל זה הסכם י"שעפ ההרשאה להביא רשאי האי המכון 19.1 

 :הבאים מהמקרים אחד בכל

  – והבלעדי המוחלט דעתו שיקול לפי, המכון לדעת - זוכהה יקיים לא אם 19.1.1  
 :לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי אך לרבות, זה הסכם י"עפ מהתחייבויותיו איזו

 .פרעונו ממועד ימים 14 תוך כלשהו חוב למכון זוכהה ישלם לא אם .א
  ביטוח פוליסת זוכהה יתקן לא או, במועד הפוליסות את זוכהה ימסור לא אם .ב

 לעשות המכון י"ע שיידרש מיום ימים 10 תוך, לעיל 14 בסעיף כמפורט, כלשהי
 .כן

    למסירת זה בהסכם שנקבע מיום ימים 14 תוך תקפה ערבות זוכהה ימציא לא אם .ג
 .המכון י"ע קודמת ערבות שחולטה מיום או/ו, הערבות

  תקופה במהלך ואיכות המזון ניקיון בנושא חוזרות הפרות 10 דוכן מזוןב יתגלו אם .ד
 .שנה חצי של

 .התעסוקה שירות חוק הוראות את זוכהה יפר אם .ה
 .הרבנות י"ע שניתן הכשרות אישור יבוטל אם .ו
  בימים ורצוף סדיר באופן פתוח יהיה דוכן מזוןש לכך זוכהה ידאג לא אם .ז

 .זה בהסכם המפורטים ובשעות
 להסכם. 6אם הפר הזוכה את הוראות סעיף  .ח

 

 אוכל בית של ניהול עם מתיישב ואינו הולם אינו המכון שלדעת באופן זוכהה ינהג אם 19.1.2  
 .המכון בשטח

 

 7 בתוך - דוכן מזון את לפנות חייב זוכהה יהא, זה ק"בס ,כאמור הודעה זוכהל המכון נתן 19.1.1  

 התקופה ובתום, לו השייכים והכלים הציוד כל לרבות - המוקדמת ההודעה ממתן ימים
 כלל. למבנה להיכנס רשאים עובדיו או/ו הוא יהיו לא האמורה

     

 עד לו השייכים הכלים או/ו הציוד את זוכהה יוציא לא אםלמען הסר ספק, מוסכם כי, 
 מקום בכל ולאחסנם בעצמו להוציאם המכון רשאי יהא, זה ק"בס הנקוב המועד תום

 פוטר זוכהה. זוכהה על תחולנה ואחסנתם וכלים ציוד העברת והוצאות, לנכון שימצא
 לכלים או/ו לציוד להיגרם העלולים נזק או/ו לאובדן אחריות מכל המכון את, מראש, בזה

 .לעיל המבואר, אחסנתם או/ו הוצאתם במהלך או/ו עקב, כאמור

 או אחד אירוע עם מיד, מאליה, תפקע זה הסכם י"שעפ ההרשאה כי הצדדים בין ומוסכם מותנה 19.2 
 – דהיינו, להלן המפורטים האירועים מבין יותר
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 .לעולמו זוכהה, ח"חו, ילך אם 19.2.1  

 .זוכהה לעסקי( קבוע או זמני) מפרק/נכסים כונס ימונה אם 19.2.2  

 .רגל כפושט זוכהה להכרזת בהליכים יוחל אם 19.2.3  

 .קלון עמה שיש בעבירה ממנהליו מי או זוכהה יורשע אם 19.2.4  

, דלעיל 19.2 ק"לס 19.2.3 עד 19.2.1 בפסקאות המפורטים המקרים כי הצדדים בין ומוסכם מותנה 19.3 
 שהוא וסוג מין מכל זכויות נכסיו על לנאמן או/ו לעסקיו שימונה לכונס או/ו זוכהה ליורשי יהיו לא

 את לקבל תהא והיחידה האחת וזכותם, ההרשאה להמשך כלשהי זכות או/ו בציוד או/ו במבנה
 .זוכהל שייך אשר וכל הכלים, הציוד

 

 הציוד את לאחסן, ובכתב מראש הודעה ידו-על שנמסרה ולאחר, כאמור במקרים, רשאי יהא המכון
 הציוד את לנאמן או הנכסים לכונס או ליורשים ולמסור, לנכון שימצא מקום בכל ל"הנ והכלים
 .אחסנתם ממקום והכלים

 

 .הציוד של והאחסנה ההעברה בהוצאות יחויב, מקומו שבא מי או, זוכהה

 

 :והפעלתה ההפרות רשימת .20

 האמור בכלליות לפגוע מבלי אך, ובמיוחד דין י"עפ או/ו זה הסכם י"שעפ המכון בזכויות לפגוע מבלי  
 מעשה של מקרה בכל כי הצדדים בין בזה מוסכם, דלעיל 19 סעיף י"שעפ בזכויותיה לפגוע מבלי - לעיל
 חייב זוכהה יהא, ההפרות ברשימת המפורטות מאלה הפרה שיהוו, מצידו מחדל או, זוכהה מצד

 הפרה של בצידה הנקוב בסכום מראש ומוערך מוסכם פיצוי - הראשונה דרישתו לפי - למכון לשלם
 .להסכם ג'בנספח  ההפרות ברשימת כאמור

 זה סעיף הוראות את להפעיל אם - והבלעדי המוחלט דעתו שיקול לפי - להחליט זכאי יהא המכון 20.1 
 שלא או, ההפרות ברשימת המפורטות מאלה הפרה בבחינת שיהיו מחדל או  מעשה של במקרה
 .לו שייראה אחר חוקי צעד בכל לנקוט או/ו הרשאה לבטל זאת ובמקום, אלה הוראות להפעיל

, מנוע הוא יהא לא, ההפרות ברשימת הכלולה הפרה ביצוע בעקבות זה סעיף הוראות המכון יפעיל אם 20.2 
 או/ו זו הרשאה לבטל, זאת במקום אלא, שוב אלה הוראות להפעיל שלא, חוזרת הפרה של במקרה

 .לו שייראה אחר חוקי צעד בכל לנקוט

 בוטל. 20.3 

    

 : זוכהה התחייבויות למילוי ערבות .21

 ערבות, למכון זוכהה בזה מוסר, זה הרשאה שבהסכם זוכהה של התחייבויותיו מילוי להבטחת 21.1 
 ערבות להלן ₪"(  אלפים עשרת" מילים)ב ₪ 10,000סך  על, להסכם' ד נוסח לפי צמודה בנקאית
 ביום שפורסם__________  חודש בגין לצרכן המחירים למדד צמודה שתהיה ,המכרז

 ימולא במעמד הזכייה .____________
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 בוטל. 21.2 

 

 הסכם י"שעפ התקשרותה תקופת כל משך בתוקף תעמוד שהערבות לכך לגרום בזה מתחייב זוכהה 21.3 
 .ההסכם תקופת תום לאחר נוספים חודשיים בצירוף, זה

 

 3 בסעיף לכך הנקוב במועד, למשנהו מהם אחד אף יודיע לא אם כי, הצדדים בין ומוסכם מותנה 21.4 
 על יהא(, מוארכת תקופה כל בתום ובין המקורית התקופה בתום בין) התקשרותה סיום על, דלעיל

 או המקורית) התקשרותה תקופת תום לפני יום 14 מאשר יאוחר לא למכון להמציא זוכהה
 התקשרותה לתקופת(, הקיים הערבות לכתב הארכה או) 21.1 ק"בס כאמור ערבות כתב(, המוארכת

 .הנוספת

 

, זה ק"בס הנקוב במועד( הקיים הערבות לכתב הארכה או) החדש הערבות כתב זוכהה ימציא לא אם
 על הודעה מסרה שלא העובדה חרף) התקשרותה תקופת להארכת להסכים שלא המכון רשאי תהא

 (.3 בסעיף הנקוב במועד הפסקתה

 

 - לו שייגרמו מקרה בכל, ממנה חלק כל או, סכומה את ולגבות הערבות את לממש זכאי יהא המכון 21.5 
 איזה של מילוי-אי או/ו הפרה עקב נזק או/ו הפסד - והבלעדי המוחלט דעתו שיקול לפי

 .זה הסכם הוראות י"עפ ממנו כספים לו שיגיעו מקרה בכל וכן, זוכהה מהתחייבויות

 

 הנזק דמי או/ו ההפסדים את לכסות כדי הערבות בסכום יהא לא אםלמען הסר ספק מוסכם כי, 
 הסכום להשלים חייב זוכהה יהא, לעיל כמבואר, זוכהמה למכון שיגיעו האחרים התשלומים או/ו

 .תשלומו לדחיית הסכמה או  זה חסר סכום על ויתור משום הערבות בהפעלת יהא ולא, החסר

 

 :ושעבודו התקשרותה העברת איסור .22

 

 יהא לא, לשעבדן או/ו, להמחותן או/ו, זה הסכם י"עפ זכויותיו את למשכן רשאי יהא לא זוכהה 22.1 
 או/ו אחר לשתף רשאי יהא לא, לאחרים או/ו לאחר ממנו חלק כל או, זה התקשרות להעביר רשאי

 בזכויותיו להשתמש לאחרים או/ו לאחר להרשות רשאי יהא ולא, זה הסכם י"עפ בזכויותיו אחרים
 רשות או/ו שיתוף, שהעברה בין, זאת כל, בלעדיו או יחד עמו, מהן חלק כל או, זה התקשרות י"שעפ
 כן אם אלא, מוגבלת לתקופה ובין, כלל בדרך שיהיו בין, תמורה ללא שיהיו ובין, בתמורה יהיו אלו

 .ומראש בכתב לכך המכון הסכמת את יקבל

 בין, זוכהמה לו המגיע סכום כל, זה הסכם י"עפ זוכהל ממנו המגיע סכום מכל לקזז זכאי יהא המכון 22.2 
 .אחר הסכם כל מכוח ובין זה הסכם י"עפ

 לאחר, זה הסכם י"עפ לעשותה זוכהה שחייב פעולה כל לעשות - חייב לא אך - רשאי האי המכון 22.3 
 .ימים חמישה תוך, בעצמו הפעולה אותה את  עשה לא והוא זוכהל כך על שהודיע
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 כך לצורך והוציא, דלעיל 22.3 בפיסקה האמור י"עפ זוכהה על המוטלת פעולה המכון עשה 22.4 
 זה וממועד, ידו-על לכך שנדרש מיום ימים 3 תוך אלה כספים לו להחזיר חייב זוכהה יהא, כספים

 שיגבו המקסימלי בשיעור ריבית ההוצאה סכום יישא, בפועל ההוצאות סכום לפירעון ועד
 .זה סכום לקזז המכון רשאי תהא וכן, עת אותה מלווים בישראל המסחריים הבנקים

 

    

 :והיתרים רישיונות .21

 יקפיד זה ובכלל, הפעלת מערכי מזון על החלות דין כל הוראות אחר זוכהה ימלא דוכן מזון בהפעלת 23.1 
 .יוצרים זכויות הפרת תוך מוזיקה להשמיע שלא

 רישיון לרבות דוכן מזון להפעלת דין פי על הנדרש והיתר אישור כל לקבלת אחראי יהיה בלבד זוכהה 23.2 
 .כך לשם הנדרשים והתשלומים המסים, האגרות, התהליכים בכל ויישא, עסק

 וכי, זוכהה על תחול דוכן מזון של התקין לניהולו האחריות כל כי מפורשות בזה מצהירים הצדדים 23.3 
 .להפרם ולא אלה מתנאים לסטות שלא והיתר דין כל מתנאי תנאי כל לכבד חייב יהא זוכהה

, מעובדיו מי או/ו זוכהה של מחדל או/ו מעשה עקב( המבנה כבעל) לדין יתבע שהמכון מקרה בכל
 את ולפצות לשפות חייב זוכהה מתנאיהם איזה או, רישיון כל או היתר דין הפרת בבחינת שיהא
 מובהר. כאמור תביעה עקב, לו שייגרמו ונזק הפסד, הוצאה כל או/ו עליו שיוטל קנס כל בגין המכון

 .כלשהו רישיון של לקיום או להשגה זוכהה כלפי מתחייב אינו המכון כי

 

 :המכון י"ע המבנה לניצול הזכות .21

 מטרה לכל, פעיל שאינו זמן בכל והציוד המבנה את לנצל המכון בזכות, מפורשות, מותנה זה התקשרות הסכם 
 .סביר לבלאי ובכפוף, להפעלה ומוכן נקי הוא יהא דוכן מזון פעילותה חידוש שלמועד ובלבד, לו הנראית

 

 :למכון הציוד עם והחזרתו האתר פינוי .25

 עם, או, דלעיל 19 סעיף י"עפ ביטולו עם, או, זה הסכם י"עפ התקשרותה של תוקפו תקופת תום עם 25.1 
 לו השייכים והכלים הציוד כל לרבות, דוכן מזוןמ לצאת חייב זוכהה יהא, אחרת דרך בכל סיומו

 .שקיבלם כפי, וטוב תקין במצב המכון לידי והציוד האחר האתר את ולהחזיר

 שנגרם בציוד או/ו במבנה פגם או/ו ליקוי כל חשבונו על לתקן זוכהמה לדרוש זכאי יהא המכון 25.2 
 לא אם. אלה בנסיבות שנגרם בציוד חוסר או/ו אובדן כל, חשבונו על, ולהשלים ומפעילות כתוצאה

 בציוד או/ו במבנה פגם כל בעצמו לתקן – חייב לא אך - זכאי הוא יהא, המכון לדרישת זוכהה ייענה
 בצירוף, כך לצורך שיוציא סכום כל למכון להחזיר חייב יהא זוכהוה, חסר ציוד כל בעצמו ולרכוש

 ממועד מחושבת, מלווים בישראל המסחריים הבנקים עת אותה שיגבו המקסימלי בשיעור ריבית
 .בפועל לו שייפרעו עד המכון י"ע הכספים הוצאת

 לאחר, המכון רשאי יהא, דלעיל 25.1 ק"בס כאמור, מהמבנה שלו והכלים הציוד זוכהה יוציא לא אם 25.3 
 מקום בכל זוכהה חשבון על ולאחסנם אלה וכלים ציוד להוציא, כוונתו על מראש הודעה זוכהל שנתן

 והוצאות לאחסנה והכלים הציוד העברת הוצאות את למכון להחזיר חייב יהא זוכהה. לנכון שימצא
 ועד המכון י"ע אלה כספים הוצאת מיום מחושבת 25.2 ק"בס כאמור ריבית בצירוף, עצמן האחסנה
 .בפועל לידיו שיוחזרו

 לו השייכים לכלים או/ו לציוד להיגרם העלולים ונזק אובדן לכל, מראש, המכון את בזה פוטר זוכהה 25.4 
 .אחסונם בעת או/ו לאחסנה העברתם בעת
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 בהסכם הנקובים בתנאים הכל, פקיעתו או/ו ביטולו, זה התקשרות סיום כי מפורשות הצדדים בין ומוסכם מותנה .26
 הבאים או/ו יורשיו או/ו זוכהוה, תשלום או/ו פיצוי בכל, מכוחו שיבוא מי או/ו יורשיו או/ו זוכהה את יזכו לא, זה

 .התקשרותה סיום בגין מהמכון כלשהם כספים לקבל או/ו לדרוש מנועים יהיו מכוחו

מבלי לפגוע בכל תרופה וסעד אחרים העומדים למכון על פי כל דין ועל פי חוזה זה בגין אי הפסקת הפעלתו של 
במועד הקבוע לכך והמשך השימוש במבנה , במתקן ובציוד מעבר למועד שנקבע להפסקת השימוש בהם  דוכן מזוןה

 יום איחור. בגין כל₪  400מתחייב הספק לשלם למכון סך של 

, למנוע כניסת ספקי הזוכה  דוכן מזוןו/או הגז לבנוסף לכך, המכון יהא רשאי לנתק את חיבורי המים ו/או החשמל 
 למכון וכל נזק שייגרם בשל כך יהיה על אחריותו הבלעדית של הספק.

 אצל ספק אחר .במקרה של ביטול החוזה או חלק ממנו, ע"י המכון , המכון יהיה רשאי לרכוש את אותם השירותים 

 התקשרותה מתן עבור אחרת תמורה כל או מפתח דמי למכון שילם לא זוכהה כי מפורשות בזה מצהירים הצדדים .27
 לביטול ניתנת שרשותו, גרידא רשות-בר אלא, במבנה( מוגן שאינו או מוגן) דייר אינו זוכהה וכי, זה הסכם י"שעפ

 .זה הסכם י"עפ התקשרותה על חלים אינם למיניהם הדייר הגנת חוקי וכי, זה הסכם בתנאי

 -1972ב"תשל( משולב נוסח) הדייר הגנת חוק הוראות ואין מאחר כי מפורשות בזה ומאשרים מצהירים הצדדים .28
 בסדר שתוגש יכול, זוכהה כנגד להגיש המכון, בחרי אם, שיבחר מהמבנה לפינוי תביעה שכל הרי, המבנה על חלות

 .מקוצר דין

 



 
 
 
 
 

 לאספקת שירותי מזון בקמפוס מכון טכנולוגי חולון 001/2017מכרז מספר 

 44עמוד 

 הקבלןעובדי זכויות  .29

לבדו יהא חייב לשאת בכל התשלומים ו/או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין  הקבלן .א

האחראי היחידי והבלעדי כלפי העובדים, או המועסקים, או קבלני  השהוא. הקבלן יהי

המשנה שלהם, או מי מהם בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב 

לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח  -בהם כלפי עובדיו 

כל סוג שהוא, שכר עבודה לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או היטלים אחרים מ

, פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי 1958 -כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח 

פי חוק שעות עבודה -, תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או על1963 -פיטורין, תשכ"ג 

תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח דמי מחלה, , 1951 -ומנוחה, תשי"א 

פי -, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא עללרבות ביטוח לאומי כלשהן

פי חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין -כל דין, חוזה וחוזה קיבוצי, וכל תשלומים על

 שיבוא בנוסף להם או במקומם.

הקבלן מתחייב לשלם לעובדים המועסקים על ידו, בקשר לביצועו של חוזה זה, כל תשלום  .ב

או זכות המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי 

 של יסודית הפרה היא זה סעיף הפרת      הוראות חוזה זה )להלן: "הוראות הדין"(.

 . המידי לביטולו ועילה החוזה

ים הקבלן מתחייב, במקרה הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסק .ג

הפרת סעיף זה היא על ידו לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות החוזה. 

 הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. 

אם יבקש הקבלן להיטיב עם עובדיו יותר מהקבוע בהסכם זה, הוא רשאי על פי שיקול  .ד

 דעתו בלבד לעשות כן ובלבד  שיישא בכל עלות נוספת שתידרש.

חוק ל 24סור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס' הקבלן ימ .ה

 30אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו בפרק זמן של  .1958-הגנת השכר, תשי"ח

 יום, ישלח לו אותו הקבלן בדואר מיד לאחר המועד האמור.

. 2002-(, תשס"בחוק הודעה לעובד )תנאי עבודההקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי  .ו

לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת 

ההתקשרות יהיה המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה וכן 

הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח 

 דעה המעודכנת לעובד.ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההו

אחת לחצי שנה ימציא הקבלן למכון הצהרה שהוא עומד בכל החובות והתשלומים  .ז

החלים עליו לפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו המוצבים באתרי 

המכון ובמתקניו. על ההצהרה להיות חתומה בידי מורשה חתימה מטעם קבלן השירותים 

 . ק שכר מוסמךידי רו"ח שהינו בודועל 

תמומש רק לאחר שהקבלן או לפי כל דין הארכת התקשרות מתוקף אופציה הקיימת בהסכם  -

 נוגע, בפים בתנאי הסףתצהירים כאמור בסעיו רישיון בתוקף כאמור בתנאי הסף ימציא למכון

היו לקבלן הרשעות או קנסות כמפורט בסעיפים אם לתקופה שחלפה מאז ראשית ההתקשרות. 

 ועדת המכרזים בהתאם לאמור במסמכי המכרז. לתפע ,לעיל
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 לעניין שמירת זכויות עובדים  ביקורות -

הקבלן יתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם יחידת הביקורת באגף 

החשב הכללי, מינהל ההסדרה והאכיפה במכון התמ"ת, רשות האוכלוסין וההגירה, נציג המכון 

וכל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי המכון או כל גורם ממשלתי אחר לעניין שמירת זכויות 

 זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי.  סעיף הפרתעובדים. 

במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה,  -

למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר, דוחות נוכחות של העובדים 

טי לביקורת לרבות קבצים ממוחשבים. המועסקים ע"י הקבלן במכון וכן כל מסמך אחר הרלוונ

 סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי.  הפרת

במקרים שבהם נמצאה הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב לקבלן והעתקים  -

ימים תצהיר מאת  30יועברו למכון שבו התבצעה העבודה. הקבלן יתחייב להמציא בתוך 

צירוף חוות דעת רואה חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים, כולל תשלום ההנהלה ב

רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו. מובהר בזאת כי במקרה שהמכון החליט על הפסקת 

ההתקשרות, לא יהיה בכך משום ויתור כלשהו על טענה או על תביעה למיצוי מלוא זכויות 

 . המכון על פי תנאי ההתקשרות וכל דין

ימים על כל תלונה שתועבר אליו מהמכון המתקשר בדבר  30הקבלן יתחייב להשיב בכתב בתוך  -

פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו במכון. בתשובתו יפרט הקבלן את הליך בדיקת 

 התלונה ואת האופן שבו טופלה. 

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני הקבלן מתחייב לדווח למכון אם נשלל ממנו הרישיון הקבוע ב -

 .1996-כוח אדם, תשנ"ו

על ידו בין  עובדים זרים לא יועסקו ,כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכםהקבלן מתחייב  -

 במישרין ובין בעקיפין.

 

 

 

 :מנהליו או/ו זוכהה התחייבות .11

 אחראים יהיו כי, __________ ה"ה, זוכהה מנהל את מחייבות זה הסכם הוראות כי הצדדים בין בזאת מוסכם
 זוכהה מנהלי מאשרים זה הסכם על בחתימתם. זה הסכם י"שעפ זוכהה של התחייבויותיו מלוא לקיום אישית

 .זו התחיבות

 :המכון מטעם ויתור .12

 בכתב ייעשו כן אם אלא תוקף בני יהיו לא, המכון מטעם, זה הסכם בתנאי שינוי וכל הנחה, ויתור, התחייבות כל 
 .ידו-על וייחתמו

 :הינן זה הסכם לצורכי הצדדים כתובות - ת ו ב ו ת כ .12

 .____________ מר באמצעות - המכון

 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
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  _________________,' גב\מר באמצעות – זוכהה 

 ._____________________________________________' רח

 :החתום על הצדדים באו ולראיה 

 

_______________      _______________ 

 זוכהה        המכון    

 

 

 :_________זוכהה מנהלי                                                                                                  

 

 

 

 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 

 

 התאגיד, וכי חתימותיהם בצירוף חותמת החברה, מחייבים את התאגיד לצורכי התקשרותו 

 

 שעפ"י הסכם זה.

 

 

    _____________ _____________ 

 חתימה   תאריך     
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 נוסח ערבות ביצוע –נספח א' להסכם 

 

 לכבוד

 המכון הטכנולוגי חולון

__________________ 

 ________ מספר בנקאית ערבות: הנדון 

 

, כלפיכם בזה ערבים אנו"(, זוכהה" :להלן____________________ ) בקשת פי על .1
במכון  דוכן מזוןלביטול בקשר להסכם הפעלת  ניתנת ולא תלויה בלתי, חוזרת בלתי בערבות

 כולל לסך עד, סכום כל לתשלום, ______הטכנולוגי בחולון, שנחתם בעקבות מכרז מספר 
 הצמדה הפרשי בתוספת"(, הקרן סכום: "להלן)₪(, אלף  עשר ) חדשים שקלים 10,000 של

 הצמדה הפרשי בתוספת, הקרן סכום) שלהלן המפורט החישוב פי על(, להלן כהגדרתו) למדד
 . זוכהה מאת שתדרשו", הערבות סכום: "להלן יכונה(, להלן כהגדרתו) למדד

 :ההצמדה הפרשי חישוב אופן .2

 המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, לצרכן המחירים מדד -" המדד" .2.1 
 . לסטטיסטיקה

 בפועל התשלום לפני הידוע, דהיינו המדד האחרון שפורסם המדד -" החדש המדד" .2.2 
 . זה ערבות כתב פי על

___,  שנת__,  חודש בגין__ בחודש__  ביום שפורסם המדד -" הבסיסי המדד" .2.3 
 ______(.  בסיס) נקודות___  על העומד

 מהמדד גבוה החדש המדד כי, יתברר זה ערבות כתב פי על כלשהו תשלום ביצוע במועד אם
 למדד החדש המדד בין ההפרש למכפלת השווה סכום ההצמדה הפרשי יהיו, הבסיסי
 במועד אם. הבסיסי במדד ומחולק, זה ערבות כתב פי על לתשלום הנדרש בסכום הבסיסי

, הבסיסי מהמדד נמוך החדש המדד כי יתברר, זה ערבות כתב פי על כלשהו תשלום ביצוע
 .הקרן סכום את לכם נשלם אזי

( שבעה) 7 בתוך, הערבות לסכום עד, ידיכם על שיידרש סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .3
 וזאת, זה מסמך בתחתית כמצוין במעננו שתתקבל, בכתב הראשונה דרישתכם מיום ימים

 את לנמק או האמורה דרישתכם על נוספים ראיה או מסמך לנו להציג עליכם שיהיה בלי
 או מראש, הסכום את לדרוש עליכם שיהיה ובלי, כלשהו באופן להוכיחה או דרישתכם

 .זוכהה נגד משפטי בהליך לפתוח או, זוכהה מאת, בדיעבד

 מתוך ידכם על שיקבע סכום כל על, לעת מעת, זאת ערבות לממש ורשאים זכאים אתם .4
 זאת ערבות בגין ידינו על וישולמו ידכם על שידרשו הסכומים כל שסך ובלבד, הערבות סכום

 תישאר, אחת בפעם במלואה זאת ערבות תממשו לא אם, לפיכך. הערבות סכום על יעלו לא
 . ממומשת הבלתי הערבות סכום יתרת לגבי בתוקפה הערבות

 הערבות תהיה זה מועד לאחר. בכלל ליום   ________ ועד עד בתוקפה תישאר זו ערבות .5
               .ומבוטלת בטלה

 ,רב בכבוד                                                                              
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___________________ 

 [הערב הבנק וכתובת שם]       
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 ימולא לאחר הזכייה אישור על קיום ביטוחי זוכה -ב' להסכם  נספח

   תאריך:

 לכבוד

 )להלן: "המכון"( מכון טכנולוגי חולון

 ג.א.נ.,

 "(הזוכה)להלן: " אישור על קיום ביטוחים ע"ש ________________הנדון: 

 לתקופה מיום ____________ עד יום ____________ 

 

 אנו הח"מ, __________________________ מאשרים בזאת כדלקמן:

כ______________________ אנו ערכנו לבקשת "הזוכה" פוליסות ביטוח באשר לעיסוקו עבור "המכון" 
 בהתאם לסעיפי הביטוח בהסכם וכמפורט להלן:

========================================================== 

 .......................... מיום ............עד יום ...........:אש מורחב מס'פוליסה לביטוח  .א
ביטוח "אש מורחב" המכסה במלוא ערך כינון את תכולת "הזוכה" לרבות כל רכוש ו/או ציוד בבעלות 

ו/או באחריות "הזוכה" , כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות, אש, קלקול תכולת 

ון, מקררים כתוצאה מסיכוני "אש מורחב", ברק, עשן, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפ

נזקי מים, פגיעה על ידי כלי טייס, התנגשות, פריצה, שוד על בסיס נזק ראשון, פרעות, שביתות ונזק בזדון 

 )להלן: "סיכוני אש מורחב"(. 

הביטוח כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי "המכון" ו/או הבאים מטעמו, ובלבד שהויתור על זכות 
 זדון.התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק ב

 .......................... מיום ............עד יום ...........:אובדן תוצאתי מס'פוליסה לביטוח  .ב
המבטח את אובדן הרווח הגולמי של "הזוכה", עקב אובדן או נזק הנגרם לרכוש  ביטוח אובדן תוצאתי

 12ך תקופת שיפוי של המבוטח על פי סעיף א' לעיל, למעט כתוצאה מפריצה, כה"ס וחשמל(, וזאת למש
חודשים. הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי "המכון" ו/או הבאים מטעמו, 

 אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.

 ......:.......................... מיום ............עד יום .....מס' פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי .ג
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין כל פגיעה או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם  ו/או גוף 
משפטי, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקרה של אובדן ו/או נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין 

ות ל"מכון" כתוצאה ממעשה ו/או וסוג שהוא, בין נזק ישיר ובין עקיף אשר נגרמו לצד שלישי כלשהו לרב
בלבד( ₪ )ששה מיליון ₪  6,000,000מחדל של "הזוכה" ו/או מי מטעמו, בגבול אחריות שלא יפחת מסך 

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה 
ם פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, חבות וטעינה, מתקנים סניטריי

 כלפי ובגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

הפוליסה תורחב כדי לכסות את "המכון" כמבוטח נוסף בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח 
ל אחד מיחידי המבוטח. רכוש "המכון" ייחשב כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה כאילו נערך בנפרד עבור כ

 זו.

כמו כן, מוצהר כי הפוליסה כוללת הרחבה כי כל אדם שאינו נחשב לעובד של המבוטח ייחשב כצד שלישי 
הפוליסה כוללת סעיף ₪.  200,000על פי פוליסה זו ויבוטל החריג בדבר רכוש בו פעל המבוטח עד לסך 
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ו מבוטלת זכות התחלוף כלפי המבוטחים הנוספים לרבות "המכון" וכל הפועלים מטעמו למעט נזק לפי
    שנגרם על ידם בזדון.

 :מיום ............עד יום ...........: ................................מס' פוליסה לביטוח חבות מעבידים .ד
מועסקים על ידו ומטעמו, בגבולות אחריות שלא ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות "הזוכה" כלפי כל ה

בלבד( לתובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה אינו ₪ )עשרים מיליון ₪  20,000,000-יפחתו מ
כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. 

 ו, היה וייחשבו כמעבידים של מי מעובדי "הזוכה".הביטוח מורחב לשפות את "המכון" ועובדי

 :מיום ............עד יום ...........: ................................חבות המוצר מס' פוליסה לביטוח  .ה
 למקרה ולתקופת ביטוח  שנתית.₪( )שני מיליון ₪  2,000,000ביטוח חבות המוצר בגבולות האחריות של 

 רטרואקטיבית החל ממועד התחלת ביצוע ההסכם, אך לא לפני _______.הכיסוי תקף  .1
 תקופת גילוי: .2

במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות 
חודשים נוספים מהמועד בו פג הביטוח בחברתנו, וכל אירוע אשר ארע במהלך  12מוארכת למשך 

התקופה הרטרואקטיבית והעלול להוביל לתביעה שלגביו תימסר לנו הודעה תקופת הביטוח או 
במהלך תקופת הביטוח או בתקופה המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כתביעה שהוגשה במהלך 

 תקופת הביטוח.

 הביטוחים הנ"ל כפופים להוראות הבאות: .ו
ם זה, כפוף לסעיף  שם המבוטח הורחב לכסות את "המכון" כמבוטח נוסף בפוליסות נשוא הסכ .1

 אחריות צולבת.
 או התנאים המקבילים להם.  2013תנאי הכיסוי לא יפחתו מהתנאים הידועים כתנאי ביט  .2
המבטח מוותר על זכות תחלוף כלפי "המכון" וכל הבאים מטעמו, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על  .3

 זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
"הזוכה" הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי "המכון", והמבטח מוותר על כל טענה  ביטוחי .4

ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי "המכון".. כמו כן המבטח מתחייב כי הפוליסות של "הזוכה" לא 
תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך ע"י המבטח בדואר רשום לידי 

 יום מראש. 60ות "המכון", לפח
"המכון" אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על  .5

המבוטח על פי תנאי הפוליסות. ההשתתפויות העצמיות במקרה של נזק, תשולמנה על ידי "המכון" 
 בלבד.

אותם מעת לעת  "המכון" מתחייב למלא אחר תנאי הפוליסות, לשלם דמי הביטוח במועדם ולחדש .6
 בהתאם להתפתחות הפעילות.

אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייגים של פוליסות הביטוח המקוריות, עד כמה שלא שונו על פי האמור 
 באישור זה.

 

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

 

_____________      ____________           ___________     
_______________ 

 תפקיד החותם                  )שם החותם(             חותמת המבטח                חתימת המבטח   
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 רשימת ההפרות והפיצוי המוסכם -להסכם  'גנספח 

 

( מתחייב בזאת לציית "זוכה"ה)להלן:  דוכן מזוןשערך הסכם עם המכון באשר לניהול  זוכהה .1
 המכון, כמפורט בנספח זה.להוראות ההסכם ולהחלטות 

לאחד ו/או מעשה באם יגרום ע"י מחדל למכון יתחייב בתשלום פיצוי או דמי נזק  זוכהה .2
 (."ההפרות"הדברים הבאים )להלן: 

 )להלן: "הפרות קבוצה א'"( הפרות הכלולות בקבוצה א' 2.1

 .על פי החלטת נציג המכון דוכן מזוןהאי ניקיון באזור פעילות  2.1.1

 אי מילוי אחת או יותר מהוראות הסכם זה. 2.1.2

 חוסר מחירון או מחירונים ליד המצרכים. 2.1.3

 אי הקפדה על שעות המכירה. 2.1.4

 אי הקפדה של עובד הקבלן על הוראות הלבוש.  2.1.5

 

 )להלן: "הפרות קבוצה ב'"( הפרות הכלולות בקבוצה ב' 2.2

 הפרה חוזרת מבין הפרות קבוצה א'. 2.2.1

ע"י  יום בהגשת אישורים רפואיים או מסמכים אחרים שנדרשו -14פיגור עד ל 2.2.2
 .נציג המכון

 כירת מאכלים ו/או משקאות לא טריים או מקולקלים.מ 2.2.3

חוסר משקל או נפח במנות מוגשות כשנקבע להן משקל או נפח מסוים   2.2.4
 בהסכם.

 

 )להלן: "הפרות קבוצה ג'"( הפרות הכלולות בקבוצה ג' 2.3

 .הפרה חוזרת מתוך הפרות קבוצה ב' 2.3.1

 למיניהם במועדם.או הביטוחים אי הגשה ו/או חידוש של הרישיונות  2.3.2

 מחדל בהעסקה או בפיטורין של עובדים בניגוד לאמור בהסכם. 2.3.3

 .מכוןאי ביצוע הוראה שניתנה בכתב ע"י ה 2.3.4

 תאריך פג תוקף. הימצאות מזון עם  2.3.5

 המצאות מזון מיום קודם.  2.3.6

 החלפת פריט שהוגדר במפרט ההסעדה )לדוג' שימוש בשמן זית לא טהור(.  2.3.7
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 )להלן: "הפרות קבוצה ד'"( הפרות הכלולות בקבוצה ד' 2.4

 .דוכן מזוןאי הקפדה על שעות פתיחה/סגירת ה 2.4.1

 פיגור בתשלום חשבונות המכון. 2.4.2

ו/או מכירת מוצר במחיר  העלאת מחירי המוצרים בשיעור העולה על המותר 2.4.3
 .שחורג מהוראות החוזה /המכרז

 עבירה בנושא כשרות ע"פ הרבנות הראשית לישראל.  2.4.4

 

 

הפרה חוזרת של הוראות ההסכם במהלך  -לעניין סעיף זה, משמעה  "הפרה חוזרת" 2.5
 .התקשרותאותה שנת 

 

 )נכון ליום חתימת החוזה(: ההפרהשיעור דמי  2.6

 .₪ 300 -על כל הפרה הכלולה בקבוצה א'  2.6.1

 .)עבור כל מוצר( ₪ 350 -על כל הפרה הכלולה בקבוצה ב'  2.6.2

 .₪  400 -על כל הפרה הכלולה בקבוצה ג'  2.7.3

 .)עבור כל מוצר( ₪ 500 -על כל הפרה הכלולה בקבוצה ד'  2.7.4

פרה המפורטים לעיל יעודכן בשיעור השווה לשיעור שיעורם של דמי הה 2.7.5
 עדכון מדד המחירים לצרכן.

 
בדמי הפרה תומצא לו בכתב, והעתק הימנה יומצא לגזברות המכון  זוכההודעה בדבר חיוב ה

 .זוכהשתחייב את חשבונו של ה

 
 .זוכהממסירת הדרישה ל ימים 7דמי ההפרה ישולמו בתוך 

 הערה/הפרה של כל סעיף ו/או תת סעיף בנפרד.מובהר כי, הקנס יוטל על כל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :                                                                  חתימה וחותמת המכון:זוכהחתימה וחותמת ה

_______________                                                                    __________________ 
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 ההצעה חוברת – למכרז 1 נספח

 

 .יש למלא את הטופס באופן קריא ולהגישו כחלק מההצעה למכרז 

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

 המציע. 

 .על המציע לצרף לחוברת ההצעה את טופס ההצעה, כשהוא מלא וחתום על ידו 
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 לכבוד

 טכנולוגי חולון מכון

 במכון דוכן מזון הפעלת בעניין  ____ מכרז: הנדון

 - להלן) מכון טכנולוגי חולון לידי בזאת להגיש מתכבדים_______________,  מ"הח אנו .1
 - להלן) המכרז במסמכי כמתואר דוכן מזוןבית קפה /  להפעלת ב"המצ הצעתו את"(, המזמין"
 "(. המכרז"

 :כי בזאת מצהירים אנו .2

 הצעתנו והגשת, בהם האמור את הבנו, החוזה לרבות ונספחיו המכרז מסמכי את בעיון קראנו .א
 המסמכים פי על עלינו המוטלות ההתחייבויות וקבלת התנאים לכל להסכמתנו חלוטה ראיה מהווה

 . האמורים

 . המכרז מסמכי פי על למכון השמורות הזכויות לכל מסכימים אנו .ב

 ואנו, כך בשל המכון כלפי התאמה אי טענות כל לנו יהיו ולא ואין, של האתר הפיסי למצבו מודעים .ג
 . בכך הטיפול כל את חשבוננו ועל אחריותנו על לוקחים

 . ומסמכיו המכרז הליך לעניין ידנו על שנתבקשו והבהרה הסבר כל קיבלנו .ד

 . במכרז להשתתפות הדרושות הסף דרישות כל אחר ממלאים אנו .ה

 לאספקת הדורשים ורישיונות, ציוד, אדם כוח, וכלכלית מקצועית, ארגונית יכולת בעלי אנו .ו
 נשוא ההתחייבויות כל ולקיום, במכרז הקבועים במועדים לאספקתם, במכרז כאמור השירותים

 .למכרז שצורף החוזה

 השירותים לאספקת התנאים את ולבדוק לחקור מנת על נחוצים לנו הנראים האמצעים בכל נקטנו .ז
 בדיקותינו לצורך הדרוש מידע כל קיבלנו וכן, אספקתם במהלך להתגלות העלולים הקשיים ואת
 .זאת הצעתנו הגשת לפני

 או/ו מהמחיר או/ו מהחוזה כלשהי שינוי זכות לנו תקנה לא, ידנו על החוזה מתנאי תנאי הבנת אי .ח
 . כך בשל המכון כלפי טענות כל לנו יהיו ולא ואין, הזמנים מלוחות

 . אמת הינם בהצעתנו המופיעים הפרטים כל כי לאשר הרינו .ט

 נא) המכרז פי על הדרושים הבאים המסמכים את( ראשונה מעטפה) להצעתנו בזאת מצרפים אנו .י
 (:שצורפו המסמכים את בעיגול להקיף

 ;תאגיד רישום תעודת (1)
 ;1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הדרושים האישורים כל (2)
 ;מ"המע רשויות מאת בתוקף מורשה עוסק אישור (3)
 ;חתימה מורשי בדבר ח"רו/ד"עו ידי על מאומת אישור (4)
 כפי הניסיון בדרישות לעמוד יש, כזכור, המצורף בנוסח המציע של ניסיונו פירוט (5)

 ;הסף בתנאי מופיעות שהם
 רישיון עסק ותעודת כשרות. (6)
 ;ב"וכיוצ פירוק, כינוס הליכי העדר בדבר ח"רו/ד"עו אישור (7)
 ; במכרז השתתפות דמי תשלום על אישור של העתקים שני (8)
 ;שישנו ככל, ההברה תשובות מסמך על המציע של חתום עותק (9)
 .דין פ"ע תשלום וכל שכר לעובדיו שילם המציע לפיו ד"עו/ח"רו אישור (11)
 ;נספחיו על וחתימות מלא מילוי לרבות חתום חוזה (11)

 . שנייה מעטפה - הצעת המחיר את מצרפים אנו כן .יא

 פעולה ונשתף, המכרז במסמכי כמפורט ידכם על שייערכו ובדיקות לחקירות בזאת מסכימים אנו .יב
 . נוספים הסברים ומתן מסמכים הגשת לרבות ידכם על שתידרש דרך בכל

 לביצוע ערבות הפקדת לרבות, ונספחיו ההסכם תנאי כל אחר נמלא כי בזאת מתחייבים אנו .יג
 פי על שנדרש כפי הביטוחים את ונערוך הזמנים בלוחות נעמוד וכי, החוזה פי על ההתחייבות

 . והחוזה המכרז מסמכי

 ואנו, במכרז הקבועים הזמנים בלוחות לעמוד ומסוגלים יכולים אנו כי בזאת מצהירים אנו .יד
 כל עבור מסוכמים פיצויים, ח"ש 1,000 של סך נשלם, זאת התחייבותנו ונפר במידה כי מסכימים

 .נזק הוכחת וללא המכון של הראשונה דרישתו עם וזאת, העבודה בתחילת איחור יום

 אליכם להעביר, הזכייה על ההודעה מיום ימים 7 תוך מתחייבים אנו הצעתנו את לקבל תחליטו אם .טו
, המאוחר לכל, ימים 15 תוך דוכן מזוןה בהפעלת ולהתחיל ביצוע וערבות ביטוחים עריכת אישור

 . המלאה רצונכם לשביעות הזכייה על ההודעה מיום

 . זה מכרז בענייני לדון יפו אביב-בתל משפט לבית הנתונה המקומית לסמכות הסכמתנו נותנים אנו .טז

 .ההצעה מחיר את האחרים המציעים עם תיאמנו לא כי מצהירים אנו .יז
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, המכרז במסמכי כמפורט דוכן מזוןה להפעלת הדרושים האישורים כל להשגת לפעול מתחייבים אנו .יח
 ;עסק ורישיון כשרות תעודת לרבות

 הצעות להגשת האחרון המועד לאחר ימים _____ בתוקף תעמוד הצעתנו כי מתחייבים אנו .יט
 . המכרז לתנאי ובהתאם

 כל על מסויג ובלתי ומוחלט סופי וויתור, המכרז תנאי לכלל הסכמה מהווה ידינו על ההצעה הגשת .כ
 . סבירותם לרבות המכרז מתנאי תנאי לכל או/ו השירותים לאספקת התנאים לכל בקשר טענה

 . החופשי ומרצוננו המכרז במסמכי הקבועים התנאים כל הבנת מתוך ניתנת זאת הצעתנו .כא

 

 פרטים על הגוף המציע
 

  שם  המציע .א

 

  המס' המזהה )מספר חברה, מס' עמותה( .ב

 

  סוג התארגנות )חברה, עמותה(   .ג

 

  תאריך התארגנות .ד

 
 חברה, שותפות( :שמות הבעלים )במקרה של  .ה

 

 
 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

 לאשר הרינו: __________________________________________________, המציע של מזון י/ספק

  .עצמם הספקים לגבי והן המוצרים לגבי במסמכי המכרז המפורטות הדרישות בכל עומדים הספקים כי
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 המציע ניסיון

 

 .העבודה והיקף ביצוע מועד, הממליצים שמות, הרלוונטיות העבודות את הבאות בטבלאות לפרט המציע על
אין . עצמו המשתתף על שיהא צריך הניסיון, ספק הסר למען .הניסיון לעניין הסף בתנאי לפחות לעמוד יש

 חובה למינימום ממליצים.

  .א
  בית קפה /ההסעדה שירותי תיאור

  .ב
  המזמין הציבורי הגוף שם

  .ג
 שירותי על אחראי של טלפון

  הציבורי הגוף מטעם ההסעדה
 

  .ד
. ת  ביצוע מועד

 התחלה
. ת 

 סיום
 

  .ה
  רישיון עסק לפרט באם קיים או לא

  .ו
  סוג כשרות

 

  .א
  ההסעדה שירותי תיאור

  .ב
  המזמין הציבורי הגוף שם

  .ג
 שירותי על אחראי של טלפון

  הציבורי הגוף מטעם ההסעדה
 

  .ד
. ת  ביצוע מועד

 התחלה
. ת 

 סיום
 

  .ה
  רישיון עסק לפרט באם קיים או לא

  .ו
  סוג כשרות
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  .א
  ההסעדה שירותי תיאור

  .ב
  המזמין הציבורי הגוף שם

  .ג
 שירותי על אחראי של טלפון

  הציבורי הגוף מטעם ההסעדה
 

  .ד
. ת  ביצוע מועד

 התחלה
. ת 

 סיום
 

  .ה
  רישיון עסק לפרט באם קיים או לא

  .ו
  סוג כשרות

 

 

 

 הצהרה והתחייבות

  שהנני ממלא תפקיד של     ת.ז.     אני הח"מ 

    אצל המציע/ה מצהיר בזה כי הנני מצהיר האמור לעיל בשם    

 אני מצהיר כי אני מוסמך לחייב את המציע בחתימתי. אני מאשר שקראתי את  .)להלן: "המציע"(

 

 

מסמכי המכרז, ההסכם והנספחים המצורפים למסמך זה, מציע את שירותי המציע לביצוע העבודות 

בזאת למלא אחר התנאים והדרישות לשביעות רצונו המלאה של נשוא מכרז זה וכי המציע מתחייב 

 כל הפרטים בהצעת המציע הינם אמת.המזמין. הריני לאשר כי 

 הריני להצהיר כי למציע ניסיון של ____ שנים  בשירותי הסעדה כפי שנדרש בתנאי הסף למכרז .

  במכון. דוכן מזון הפעלת 001/2017' מס למכרז המצורף מהחוזה נפרד בלתי כחלק ניתן זה תצהירי

 על חתימתי למועד עד כי בזאת מצהיר הנני, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם

 איסור) זרים עובדים חוק י"עפ עבירות משתי ביותר, אליה זיקה בעל או/ו החברה הורשעה לא, זה תצהיר

 ואם 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק או/ו 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת עדין שלא העסקה

 "(.העבירות" - להלן) האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה פהלשח הרי, עבירות משתי ביותר הורשעו

 . האמורות העבירות בגין שתורשע הרשעה כל על למכון תדווח כי מתחייבת החברה

 . אמת לעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה כי מצהיר הנני

________________ 
   חתימה                                                                                                                                         

 :חתימה מורשי .א
 :1' מס חתימה מורשה

 : _________________.שם
 !(לחתום חובה: ______________)חתימה
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 : ______________.תאריך
 ____________ 

 חתימה
 

 :2' מס חתימה מורשה
 : _________________.שם

 !(לחתום חובה: ______________)חתימה
 : ______________.תאריך

____________ 
 חתימה

 
 ד"עו אישור

 ברחוב במשרדי____________  דין עורך בפני הופיע________  ביום כי בזה מאשר הנני
 ידי על ה/עצמו תה/שזיהה' __________________, גב/מר__________________________, 

 יהיה/ת וכי האמת את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ואחרי'_____________, מס זהות תעודת
 ה/וחתם ל"הנ ה/הצרתו נכונות את ה/אישר, כן יעשה/ת לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי
 .עליה

 לא או/ו פירוק בהליכי נמצאת שאינה, בישראל כדין המאוגדת חברה היא המציע כי לאשר הריני כן
 הם זה הסכם על חתימה לצורך שלה החתימה מורשי וכי נגדה נכסים כונס צו הופעל

 וכי____________,  ז"ת נושא_____________,  -ו___________,  ז"ת נושא____________, 
 שקיבל תוקף בת להחלטה ובהתאם המציע של ההתאגדות למסמכי בהתאם בפניי חתמו ל"הנ

 . החברה את מחייבת זו וחתימתם, כדין ואושרה כדין המציע
_____________                                                                                     ________________ 

  חותמת+  חתימה    תאריך             
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 יש להגיש במעטפה נפרדת      1נספח 

 

 הצעה כספית

 לכבוד מכון טכנולוגי חולון

 דוכן מזוןאנו החתומים מטה מטעם חברת _____ לאחר שקראנו בעיון והבנו את פרט ה
 החלבי והמסמכים המצורפים אליו, מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

החלבי ואת הסכם ההתקשרות  דוכן מזוןמסמכי מפרט ה הבנו את כל .1
במכון ואנו מסכימים לכל האמור בהם  דוכן מזוןותנאיהם להפעלת ה

ומתחייבים לפעול כאמור בהם ולמלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות 
רצונכם. הגשת הצעתנו מהווה ראיה חלוטה להסכמתנו לכל התנאים וקבלת 

ו על פי המסמכים האמורים. לא תהינה לנו כל ההתחייבויות המוטלות עלינ
תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי מפרט 

 נשוא מכרז זה. דוכן מזוןהמכרז ו/או תנאי ההסכם להפעלת ה

הננו מסכימים שהמכון יהא חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, לדחות כל  .2
לבעל  דוכן מזוןלמסור את האת המכרז, הצעה או את ההצעות כולן ולבטל 

ההצעה הנראית לו ככדאית ביותר בשבילו, אפילו אם איננה הזולה בותר, 
הכל כפי שיקול דעתו הבלעדי של המכון ואנו מתחייבים לקבל כאמור של 

 המכון.

הננו מצהירים כי, אנו בעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית , כוח אדם,  .3
ולקיום כל ההתחייבויות  דוכן מזוןהדרוש להפעלת הציוד, רישיונות וכל 

נשוא מכרז וההסכם וכי אנו עומדים בתנאים המצטברים להגשת הצעה 
 המפורטים במפרט למכרז.

הננו מצהירים כי הננו תאגיד מורשה לצורך מע"מ ומנהלים ספרים כחוק,  .4
 והכל בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

 צו כינוס נכסים. לא תלויים ועומדים נגדנו צו פירוק או .5

הננו מצהירים כי החברה מקיימת את מלוא חובותיה בעניין זכויות העובדים  .6
על פי חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים החלים עליה, לרבות צווי 

 הרחבה.

הנראים לנו כנחוצים כדי לחקור את התנאים להפעלת נקטנו בכל האמצעים  .7
ז ואת הקשיים העלולים במכון בהתאם להוראות מסמכי המכר דוכן מזוןה

להתגלות במהלך אספקתם. ביקרנו במקום נשוא מפרט המכרז ואנו מודעים 
למצבו הפיזי, ואין ולא יהיו לנו כל טענות אי התאמה כלפי המכון בשל כך, 
ואנו לוקחים על אחריותנו ועל חשבוננו את כל הטיפול בכך. כמו כן, קיבלנו 

ונתון שהיו דרושים לדעתנו לצורך מכם, לשביעות רצוננו המלאה, כל מידע 
 בדיקותינו המוקדמות לפני הגשת הצעתנו זו.

הרינו מתחייבים בזה לספק את כלל השירותים הנדרשים לשביעות רצונכם  .8
 המלאה , בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים במסמכי המכרז.
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 שם המוצר
מחיר בש"ח כולל 

 מע"מ

מחיר בש"ח לאחר 
 הנחה  

ימולא רק עבור 
 כריכים ושתיה קרה

משקל 
מחיר 

המוצר 
בשקלול 
ההצעה 
 הכספית

 40%     קפה נמס רגיל

     קפה נמס גדול
40% 

     קפה נמס על בסיס חלב רגיל
40% 

     קפה נמס על בסיס חלב גדול
40% 

     קפה שחור רגיל
40% 

     אספרסו קצר/ארוך
40% 

     אספרסו כפול 
40% 

     רגילקפוצ'ינו )קפה הפוך( 
40% 

     קפוצ'ינו )קפה הפוך( גדול
40% 

     תה/תה עם חלב/ירוק/תה צמחים
40% 

     שוקו חם / שוקו חם רגיל
40% 

     שוקו חם / שוקו חם גדול
40% 

     תוספת עבור חלב סויה במקום חלב רגיל
40% 

     מ"ל 250אייס קפה 
40% 

     מ"ל 330אייס קפה 
40% 

₪  4   מ"ל 330מכל הסוגים/דיאט פחית מוגזים     
40% 

₪  5  כל משקה נוסף באישור המכון    
40% 

     מ"ל 500מים מינרליים בקבוק פלסטיק 
40% 

     מ"ל 250סודה בקבוק זכוכית 
40% 

     מ"ל  500מים בטעמים 
40% 

     מ"ל 500תה קר בטעמים 
40% 

 40%   קפה ומיני כריך

   קפה ומאפה גדול
40% 

   קפה ומאפה קטן
40% 

    Aסה"כ קבוצה 
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₪ 10 כריך גבינה בולגרית ואנטיפסטי     50% 

 כריך טונה 
10 ₪ 

  

50% 

כריך חביתה/חביתת ירק/סביח )חציל 
 וביצה(

10 ₪ 
  

50% 

 כריך סלט ביצים
10 ₪ 

 

50% 

 פסטרמה /סלמי
10 ₪ 

 

50% 

 שניצל/שוארמה
10 ₪ 

 

50% 

 בייגל טוסט
10 ₪ 

  

50% 

 בייגל טוסט עם תוספות לבחירה
10 ₪ 

  

50% 

 כריך צהובה
10 ₪ 

 

50% 

 כריך אבוקדו
10 ₪ 

 

50% 

 כריך טבעוני
10 ₪ 

 

50% 

₪  7 חצאי כריכים מהכל  
 

50% 

כולל פרוסת  750/250 –סלט ים תיכוני 
   /  לחם או לחמינה ביס

50% 

כולל פרוסת לחם או  750/250 –סלט טונה 
 לחמינה ביס

/ 

 

50% 

כולל פרוסת לחם  750/250 –סלט בריאות 
 או לחמינה ביס

/ 

 

50% 

כולל פרוסת לחם או  750/250פסטה קר 
 לחמינה ביס

 
 

50% 

     פיצה אישית
50% 

     פיצה אישית עם תוספות
50% 

    Bסה"כ קבוצה 

    

 10%   מוזלי

   גרם 50חטיפים מכל הסוגים שקית 
10% 

     מאפה שמרים גבינה 
10% 

   רול קינמון 
10% 

     קרואסון חמאה/שוקולד גדול /קטן
10% 

     קרואסון שקדים גדול /קטן
10% 

     בורקס גבינה/תפו"א גדול /קטן
10% 

בורקס עם תוספות של טחינה, ביצה 
     ואריסה

10% 
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   Cסה"כ קבוצה 
 

 

 

 

 
 

  

 המציעחתימה וחותמת  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 

 אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום 

__________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

_________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, 

רתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא לאחר שהזה

 יעשה/תעשה כן. 

 

___________________                                                                         _______ 

 חתימה וחותמת עורך דין                  תאריך                                                           
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 תצהיר – למכרז 5 נספח

 

  מכון טכנולוגי חולון :העבודה מקום

 המכון בקמפוס דוכן מזוןלהפעלת  התקשרות העבודה: שם

 :הח"מ ואנ

 ; נושא ת.ז. שמספרה  ,  .1

 ; נושא ת.ז. שמספרה  , .2

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

 כדלקמן: ביחד ולחוד בזאת יםמצהיר

 ממסמכי נפרד בלתי חלק המהווה - והוראותיו מסמכי המכרז, הנחיותיו את בעיון קראנו .1
 הברורים את כל ובררנו, העבודה במקום בקרנו, המסמכים יתר ומכל מהחוזה, ההצעה

 .המציעזו בשם  הצעתנו את להגיש מנת על והנתונים הדרישות כל את להבין לנו הנחוצים

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 

אמנה של כל עבודות השירות הנדרשות ו/או עשויות , תמונה נמטעם המציע לנו ו/או לכל מי
להידרש בעתיד ואת האפשרות להביא בחשבון את כל הפרטים שההסברים לא כללו אותם, 

 ואת כל הפרטים האחרים אשר יהוו כולם ביחד מפרט מלא של השירות.

עה הבנה של מסמכי ההצ-תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי יהיו לנו כללא  .1
וכי ניתנה לנו ההזדמנות להציג כל  מסמכיםפירוט בהנוגעות לו/או חוסר במסמכים ו/או 

ככל שיהיו לנו תביעות ו/או דרישות ו/או ו ,שאלה ולבדוק כל הנדרש לצורך מתן הצעתנו
 . אתבזעליהן הננו מוותרים  -טענות כאמור 

 ההצעה במסמכי עיון זכות למשתתפים יש, דין כל להוראות בהתאם, כי למציעים ידוע .1

 לא כי מבקש הוא אשר בהצעתו חסויים חלקים ישנם כי סבור והמציע במידה .הזוכה

 הוא יפרט אותם כאן:  בהם עיון כל יתאפשר

________________________________     _____________________________ 

    ______________________________________________________________ 

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

 .לקבלה מחויבת אינה אך המציע

חסויים בהצעתו, יימנע ממנו, במסגרת על המציע לקחת בחשבון כי במידה ויציין סעיפים 
 זכות העיון לעיין בסעיפים המקבילים בהצעות המתחרות.
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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.

, ההצעה במסמכי שהצענו התנאים לפי, לספק שירותי הזנה בקמפוס המכון מתחייבים הננו .6
 .בחוזה כנדרש, המלאה רצונכם לשביעות, להצעה המצורפים והמסמכים החוזה פי על

יהיה כמפורט בהצעתנו, במתכונת של דמי ן כי התשלום בגין הרשות למזמי הננו מתחייבים .7
מינימאליים או תמלוגים )אחוזים מסך ההכנסות החודשיות )ללא מע"מ(  התקשרות
(כפי שהצענו במענה למכרז ואשר ישולמו מדי חודש למכון ביחד עם  דוכן מזוןמהפעלת 

 מים וחשמל.-החזר בגין הוצאות ההפעלה

וכישורים מתאימים אמצעים כח אדם כי הננו בעלי ידע, נסיון, מיומנות  הננו מתחייבים .8
 כדי לתת את השירות ברמה גבוהה ובהתאם לדרישות ההזמנה. המכרזלדרישות 

 או, כך על הודעתכם מיום(, עבודה שני ימי) ימים 2 תוך מתחייבים הננו, תתקבל הצעתנו אם .9
 חלק המהווים, מסמכיו כל על, החוזה על ולחתום לבוא, ידכם על שייקבע אחר זמן תוך

' א בנספח הנוסח י"עפ. )ההצעה במסמכי כנדרש החוזה לקיום ערבות בידיכם ולהפקיד ממנו
 (.להסכם

 מכל פטורים תהיו האמור הזמן תוך, מקצתה או כולה, זו התחייבותנו אחר נמלא לא אם .10
 חייבים נהיה אנחנו ואילו, אחר למציע העבודה את למסור זכאים ותהיו כלפינו אחריות

 הערבות מימוש י"ע יבוצע התשלום. ₪  50,000בסך  מראש ומוסכם קבוע פיצוי לכם לשלם
 פגיעה משום זה בסעיף הנזכר שהוא כל מוסכם בפיצוי אין. ההסכם לקיום הבנקאית

 תביעת כולל, למזמין לעמוד העשויים אחרים או נוספים סעד או פיצוי לכל, המזמין בזכויות
 .בפועל וההפסד הנזק מלוא

 אין וכי ביותר הזולה ההצעה היא אם אף זו הצעתנו לקבל מתחייב אינו המכון כי לנו ידוע .11
 .בפניה שהובאה כלשהי הצעה לקבל מתחייב המכון

שהצעה זו מוגשת אך ורק בשמנו, או בשמנו ובשם שותפינו )אם שמותיהם פורטו על ידינו(,  .12
 .ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה זו

ו קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים שהצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם א .11
 הצעות למתן אותו שירות.

 בטופס הנקובים המחירים לפי, החוזה פי על התחייבויותינו כל את לבצע מתחייבים הרינו .11
 . המצורף ההצעה

  אמת. /נוותוכן תצהירי /נו, זו חתימתי/נוכי זהו שמי יםמצהיר /והנני .15

   

 מספר מזהה  שם המציע

 

     

 חתימה תאריך תפקיד בארגון )המציע( המצהירשם 
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 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 

לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 
 נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

 

 

     

 תאריך  חתימה וחותמת  עו"ד שם

 

 

    

 חתימה תאריך תפקיד בארגון )המציע( שם המצהיר

 

 אימות חתימה

מר/גב' ____________ אני הח"מ, _________,עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה 
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 

 נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

 

 

     

 תאריך  חתימה וחותמת  עו"ד שם
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 6נספח 
 

 תצהיר בדבר אי ניגוד עניינים
 

, אשר חתימתי מחייבת את   מ.ז.   אני,

המציע, מצהיר כי המציע, בעלי מניות בו )אם הוא חברה(, שותפיו )אם הוא שותפות(, או כל 

אדם או תאגיד הקשור אליו, במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חברה 

( בקשר עסקי או בכל קשר אחר, נא למחוק את המיותר) אינם קשורים קשורים /אחות: 

במישרין או בעקיפין, עם מכון טכנולוגי חולון או עם מי שנותן שירותים למכון ו'או עובדי 

המכון, אשר יש בו משום ניגוד עניינים שעלול להפריע למציע לקיום איזו מהתחייבויותיו על 

 פי החוזה או על פי דין.  

מצהיר כי המציע יודיע למכון על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים הנני 

כאמור. במידה וישנו חשש בדבר קיומו של ניגוד עניינים כאמור, יוכרע הדבר על ידי ועדת 

 הביקורת של המכון והמציע יפעל בהתאם להחלטתה.

כרז, וככל שאזכה בו, גם הצהרתי והתחייבותי זו תהיה תקפה ותחייב אותי בהליכי המ

 במהלך ההתקשרות החוזית.

 
 ו/או נותן שירותים למכון פירוט החברות הנמצאות בקשרים עם המכון ו/או עובדי המכון

 )במידה וישנן(: 
 

תיאור הפעילות  שם החברה/עובד המכון
 המבוצעת

  

  

 
 

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 חתימהאימות 

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 

 נות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.נכו

 

 

     

 תאריך  חתימה וחותמת  עו"ד שם
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 7נספח 

 חשבון רואה אישור

 

 לכבוד

 מכון טכנולוגי חולון

 

 _____ למכרז חשבון רואה אישור

 פ"ח______________,  חברת של חשבון כרואה משמש והנני_________  שמי .1
 "(.המציע" - להלן________________ )

 

 לאשר הריני, המציע של לפני שהוצגו והמסמכים החשבונות ספרי את שבדקתי לאחר .2
 :כדלקמן

 

 . סוציאליות זכויות בגין הפרשות לרבות, כחוק מינימום שכר לעובדיו משלם המציע
 

 ____________ ____________ 

 ח"רו וחתימת שם  תאריך                       

 

 


