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214234מכרז פומבי   

להצבה והפעלה של מכונות 

 אוטומטיות
 

 

 

 

 אחוה הקמפוס האקדמימסמך זה הינו רכוש 

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא ייעשה 

בו שימוש מלא או חלקי לכל מטרה שהיא, מלבד 

 מהגשת הצעה למכרז. 

 אחוה קמפוס האקדמיכל הזכויות שמורות ל
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  הנחיות למציעים

 
 הצבה והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקהל

 בקמפוס האקדמי אחוה  

 

 כללי .1

 

 -)שיכונו להלן ביחד  ה האקדמית אחוההמכללו אחוה המכללה האקדמית לחינוך 1.1

הצבה והפעלת מכונות אוטומטיות  הצעות למתן שירותי ותזמינמ"המכללה"(, 

בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות  "(םשירותיה" -)להלן  לממכר מזון ומשקה

 המפורטות במסמכי הזמנה זו בכלל, ובהתאם להוראות החוזה המצורף, על נספחיו

 "החוזה"(. -  )לעיל ולהלן

 מצורףחוזה ההשירותים שעבורם מזמינה המכללה את ההצעות הנם כמפורט ב 1.2

 )להלן "החוזה"(.

ועד  1.6.2012החל מיום )שנים עשר( חודשים,  12החוזה הינו לתקופה קצובה, בת  1.3

 "תקופת החוזה"(. -)להלן  31.5.2013יום 

מוקנית אופציה לחדש את תקופת החוזה לשתי תקופות נוספות בנות  למכללה בלבד 1.4

 ין זה בחוזה.י)שנים עשר( חודשים כל אחת, בתנאים המפורטים לענ 12

יהיה לספק, על  אספקת השירותים תבוצע על בסיס קבלני, כאשר על הקבלן  1.5

וכל שאר הדרוש המכונות האוטומטיות, הציוד, המזון אחריותו ועל חשבונו, את 

 ולמתן השירותים. לאספקתם
 מפרטים נפרדים: 2-המציע יתבקש להציע מחירים ב 1.6

 מחירון מוצרים בסיסי שפריטיו הוגדרו ע"י המכללה. )נספח "ג"( .א

 "ד"(מחירון מוצרים נוספים אותם יגדיר הקבלן. )נספח  .ב

המכללה תפקח על המחירים בשני המפרטים בהתאם להצעת מחיר שתוגש ע"י 

 הקבלן.

 . ומוגדר במסמכי המכרזגובה דמי שימוש בגין שכירות לכל מכונה הינו קבוע      1.7

 3בניין  -בקמפוס האקדמי אחווהניתן לרכוש הזמנה את חוברת מסמכי ה    1.8

ש"ח כולל מע"מ, אשר  250 הינו מסמכי המכרז מחיר חוברת ת   קרקע. קומ

 לא יוחזרו.

 

  רשאים להגיש הצעות .2

 

במועד הגשת  אשר מתקיימים בהםמציעים רשאים להגיש הצעות למתן השירותים  2.1

 :התנאים המצטברים המפורטים להלן כלההצעה 

(i) ;המציע הינו אזרח ותושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל 

(ii)  בעבירות פליליות שיש עמן קלון, לדעת המכללה אינו בעל הרשעות  -ביחיד

 םו/או בעבירות הקשורות במתן שירותים, ולא הוגש כנגדו כתב אישו

 . בעבירות מעין אלה
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התאגיד ו/או מנהליו אינם בעלי הרשעות בעבירות פליליות שיש  -בתאגיד 

עמן קלון, לדעת המכללה ו/או בעבירות הקשורות במתן שירותים, ולא הוגש 

 .מי מהם כתב אישום בעבירות מעין אלה כנגד

(iii)  בעל ניסיון מוכח של שנה לפחות במתן שירותי הצבה והפעלת מכונות

 אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקה.

(iv) למציע אישור על ניהול ספרים וניכוי מס במקור כחוק. 

 

 מסמכי ההזמנה .3

 

 :הם אלה חוזה וההזמנהמסמכי ה 3.1

(i) כתב ההצעהו מציעיםל הנחיותה. 

(ii)  על נספחיוהחוזה: 

 אישור על קיום ביטוחים; - נספח "א" לחוזה

 ;מיקום ומספר המכונות האוטומטיות - נספח "ב" לחוזה

 מפרט מוצרים בסיסי; –נספח "ג" לחוזה 

 מפרט מוצרים נוספים; –נספח "ד" לחוזה 

 נוסח ערבות; – נספח "ה" לחוזה       

 "מסמכי ההזמנה"( -)לעיל ולהלן  

כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה של המכללה. המסמכים מושאלים לרוכש לשם  3.2

רשאי רוכש המסמכים הכנת הצעתו והגשתה ולא למטרה אחרת כלשהי. אין 

 .להעתיק אותם, כולם או מקצתם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת

אם תמצא סתירה בין מסמכי ההזמנה ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה  3.3

ה רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או המכלל

את הפירוש העדיף של מסמכי ההזמנה, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה 

הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי 

 .המכללה

ין הוראות שונות כל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי ההזמנה השונים ו/או ב 3.4

בתוך אותו מסמך, יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע או את זכויות 

 .המכללה

 

 בדיקות מוקדמות, הבהרות ושינויים .4

 

המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי ההזמנה, וינקוט בכל האמצעים הנראים  4.1

 לו כנחוצים לחקור את תנאי ההתקשרות עם המכללה לאספקת השירותים. 

הנוגע להזמנה זו ולאספקת השירותים יימסרו  ידיעות והסברים נוספים בכל

 ינים באופן המפורט להלן בהוראות אלו.ילמעונ

התאמות במסמכי ההזמנה ו/או יהיה -אם ימצא המציע סתירות, שגיאות ו/או אי 4.2

לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם, עליו להודיע 

( ימים לפני המועד שבעה) 7שיימסר לפחות  המכללה, עו"ד מטעםל בעל כך בכת

שישלחו בפקס האחרון להגשת ההצעות. במידת הצורך תימסרנה תשובות בכתב 

 לכל המשתתפים. 
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מובהר כי יינתנו תשובות רק לשאלות שהופנו בכתב וכל תשובה או הבהרה יינתנו  4.3

פה -הסברים שיינתנו בעללהמכללה אינה נושאת באחריות לפירושים ו/או בכתב. 

 ה.למשתתפים ואלה לא יחייבו אות

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסמכת המכללה ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור  4.4

לכל  שלח בפקסבמסמכי ההזמנה ו/או לתקן טעויות שנפלו בהם בהודעה בכתב שתי

 המשתתפים.

האמורים  ההבהרות ו/או התיקוניםהתשובות ו/או על המציע לצרף להצעתו את  4.5

 .כשהם חתומים על ידו, והם יהוו חלק ממסמכי ההזמנה

 

 חתימה על מסמכי ההזמנה מילוי נספחים ו .5

 

 "ג"המצורף כנספח  ",מפרט המוצרים הבסיסי"ב על המציע לרשום בכתב יד ברור 5.1

חובה לציין המוצעים על ידו למוצרים המופיעים שם. את המחירים  לחוזה, 

 מחירים לגבי כל המוצרים.  

" ד"המצורף כנספח  ,מפרט המוצרים הנוספים"ב" בכתב יד ברורעל המציע לרשום  5.2

המוצעים על ידו למוצרים מחירים מוצרים הנוספים שימכור ואת האת ה לחוזה, 

חובה לציין מחירים לגבי כל המוצרים.  חובה לפרט סוג האריזה של המוצר  אלו.

 נפח של כל מוצר.)בקבוק, פחית, שקית...( וכן חובה לפרט משקל או 

מס ערך  כולליםיהיו  "ד"-במפרטים "ג" וכל המחירים אשר על המציע לציינם  5.3

 ללא הצמדות. ,קבועים וסופיים ,מוסף. המחירים הנקובים יהיו מחירים כוללים

הערה או הסתייגות במסמכי השמטה, אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה,  5.4

ההזמנה, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא, אלא אם 

 ושלא נתבקשאו השמטה כזו הדבר נתבקש במפורש במסמכי ההזמנה. כל רישום 

לא יהיו ברי תוקף כלפי המכללה ועלולים לגרום לפסילת ההצעה, הכל עפ"י שיקול 

 דעתה הבלעדי של המכללה.

על כל מסמך ממסמכי ההזמנה, לרבות על עמודי הוראות אלו ועל  על המציע לחתום 5.5

ידי  החוזה.  הצעה שלא תהיה חתומה במלואה ו/או לא תהיה חתומה כחוק על

 ., רשאית המכללה על פי שיקול דעתה  שלא להביאה לדיוןהמציע כמפורט להלן

(i)  אישור של עו"ד  יחתום המציע בצירוף -במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד

 .או רו"ח לאימות חתימתו של המציע

(ii)  יחתמו מורשי החתימה שלה בצירוף  -במקרה שההצעה מוגשת על ידי חברה

חותמת החברה ויצורף אישור של עו"ד או רו"ח על סמכותם לחתום בשם 

החברה. כן תצורף הוכחה )מאושרת ע"י עו"ד או רו"ח או רשות מוסמכת( על 

מאושרת של בעלי מניותיה ומנהליה, מספרי תעודות  רישום החברה, ורשימה

 .הזהות שלהם וכתובותיהם

(iii)  במקרה שההצעה מוגשת על ידי אגודה שיתופית, יחתמו מורשי החתימה

שלה בצירוף חותמת האגודה ויצורף אישור של עו"ד או רו"ח על סמכותם 

ת לחתום בשם האגודה. כן תצורף הוכחה )מאושרת ע"י עו"ד או רו"ח או רשו

מוסמכת( על רישום האגודה ורשימה מאושרת של מנהליה, מספרי תעודות 

 הזהות שלהם וכתובותיהם.

(iv)  אחד שני השותפים או  מויחת -במקרה שההצעה מוגשת על ידי שותפות

המעידה על  השותפים בשם השותפות בצירוף ייפוי כוח או הוכחה אחרת
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שמות יתר  בגוף ההצעה את מוזכותו לחתום בשם השותפות, וכן ירש

 .השותפים, מספרי תעודות הזהות שלהם וכתובותיהם

 

 צירוף נספחים .6

 

 :על המציע לצרף להצעתו מסמכים ואישורים כדלקמן 5בנוסף על האמור בסעיף 

 להלן. 7ערבות בנקאית כנדרש בסעיף  6.1

ומילוי הנספחים לחוזה  להוראות אלו להלן 13.2מסמכים חתומים כאמור בסעיף  6.2

 בהתאם להנחיות אלו.

 .עוסק מורשה המציע בדבר היותמאת שלטונות מע"מ,  תעודת עוסק מורשה 6.3

על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות אגף המכס ומע"מ אישור  6.4

 .1976 – גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו

 וי מס במקור.אישור הרשויות המוסמכות לצורך ניכ 6.5

פרופיל חברה הכולל פירוט לקוחות נוכחים של החברה והמלצות מלקוחות נוכחים  6.6

וקודמים המעידים כי המציע בעל ניסיון של שנה לפחות במתן השירותים. יש לפרט 

 בטבלה את שמות הלקוחות המופעלים היום ומספר המכונות אצל כל לקוח.

ים לתהליך פניה לקבלת הצעות אישור על תשלום עבור רכישת מסמכים הקשור 6.7

מחיר בנושא הצבה והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקה. רשאי 

 להגיש הצעה אך ורק מי שרכש את המסמכים.

 . 5.4אישורים בהתאם למפורט בסעיף  –אישור זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה  6.8

  רים.למוצרים הנמכתעודת כשרות מטעם מועצה דתית או רבנות  6.9

רישיון יצרן מטעם משרד הבריאות / לשכת בריאות מחוזית על היות המציע יצרן  6.10

 יצרן מזון. אם הואמזון מוכר ובעל רישיון כחוק, 

 . 1968 -רישיון לניהול עסק לפי חוק רישוי עסקים תשכ"ח  6.11

 מפרט וצילום של המכונות שיוצבו. 6.12

 כל חומר נוסף אשר עשוי להיות רלוונטי לדעת המציע. 6.13

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז.    6.14           

 

מציע שלא יצרף להצעתו את אחד או יותר מהמסמכים המפורטים, המכללה תהיה רשאית 

 לפסול אתה הצעתו ו/או לא לדון בהצעתו ו/או שלא לקבלה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

 

 ערבות להצעה .7

 

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, ללא תנאי, שהוצאה עבורו לטובת  7.1

המכללה, צמודה כמפורט להלן להנחת דעתה של המכללה, מבוילת כחוק, בסכום 

הערבות . 6.7.2012עד תאריך , ואשר תוקפה יהיה ₪( עשרת אלפים) 10,000של 

המדד האחרון  תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, כשהבסיס להצמדה הינו

שפורסם לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. כל ההוצאות הקשורות במתן 

הערבות יהיו על חשבון המציע. הערבות תהיה בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה, 

 ה.צדדית של המכלל-לחילוט על פי פניה חד

א, תשחרר המכללה את אם הצעת המציע תדחה או לא תובא לדיון מכל סיבה שהי 7.2

 60יד עם ההודעה על דחיית ההצעה, ולא יאוחר מאשר עד תום ר הערבות משט

 .)שישים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות
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)שבעה( ימים מהיום שהמציע  7אם הצעת המציע תתקבל, תשוחרר הערבות תוך  7.3

יחתום על החוזה, וימציא ערבות ואישור על קיום ביטוחים בהתאם למפורט 

 .בחוזה

 כולה או חלקה, אחרי שנתנה למציע    אית לחלט ערבות זו,המכללה תהיה רש 7.4

 להשמיע את טענותיו בפניה בכתב אם התקיים בו אחד מאלה: הזדמנות           

 

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  7.4.1        

 מידע מהותי בלתי מדויק.המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או  7.4.2        

 המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת  7.4.3        

 ההצעות במכרז.                 

 אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות  7.4.4       

 של המכללה עם הזוכה במכרז. במכרז שהן תנאי מוקדם ליציאת ההתקשרות                

 

על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק. אי דיוק בשמו של המציע או רישום 

 .השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת המכללה עד לקבלת החלטה סופית בדבר 

 וקף הערבות, יביא לפסילת הצעת המציע על הסף. המציע הזוכה במכרז. אי הארכת ת

סכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו למכללה ללא צורך 

 בהוכחת נזק כלשהו.  

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המכללה תהיה רשאית בכל זמן להוכיח כי נזקה גבוה יותר 

אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמכללה ו/או כדי לשלול מסכום הערבות ולתובעו מהמציע. 

  ממנה להעלות כל טענה ולדרוש מהמציע כל סעד העומד לו על פי כל דין.

 

 תוקף ההצעה .8

במידה והמציע הראשון . חודשים ממועד הגשת ההצעות 6ההצעה תישאר בתוקף למשך 

ת רצון מהשירות לא יוכל לעמוד בדרישות המכרז או לחילופין המכללה לא תהא שבע

הניתן על ידו תהא באפשרותה לפנות למציע השני ולהציע לו להפעיל ולהציב מכונות 

 אוטומטיות בשטח המכללה. 

 

 הוצאותאחריות ו .9

 

המכללה ומי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות להוצאה או לנזק שיגרמו למציע  9.1

 בקשר עם הצעתו.

כלשהן, לרבות הבדיקות  המכללה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות 9.2

והערבויות או הוצאות אחרות ה המוקדמות, הערבויות, דמי קניית מסמכי ההזמנ

 .כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות הימנה

המציע ישא באחריות לכל נזק שיגרם למכללה, אם יגרם, כתוצאה מהכללת פרט  9.3

 שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו.
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 לת מידע נוסףקב .10

 

 08-8501901בשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב לעו"ד גלית עמרם בפקס שמספרו  10.1

  . galit_am@achva.ac.il או למייל

 .12:00בשעה  21.4.2012את שאלות ההבהרה יש להפנות בכתב בלבד עד ליום  10.2

 שאלות הבהרה שיגיעו למכללה לאחר תאריך זה, או שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו. 

כל השאלות והתשובות להן ירוכזו ויופצו לכל רוכשי המכרז. רק תשובות בכתב  10.3

 יחייבו את המכללה. 

יופצו באמצעות של המציעים התשובות וההבהרות שיינתנו בעקבות פניות  10.4

שמכללה פנתה הפקסימיליה או בכל דרך אחרת שהמכללה תמצא לנכון לכל מי 

כל מציע חייב  והחומר הרלוונטי. ההנחיות למציעיםאת מסמכי  אליו והעבירה לו

לצרף להצעתו את התשובות וההבהרות שנשלחו אליו כאמור לעיל כשהן חתומות 

 על ידו והן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה.

 

 המקום והזמן להגשת ההצעות .11

 

מתן שירותי מכרז ל" םההצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה, שעל גביה תהיה רשו 11.1

בשני ההצעה תוגש  מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקה".הצבה והפעלת 

 .. אין לרשום על גבי המעטפה את פרטיו של המציע או כל סימן מזהה אחרעותקים

ההצעה, כשהיא מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה,  11.2

הממוקמת במשרדי התפעול לתיבת ההצעות  במסירה אישית צריכה להגיע

 -)להלן  0012:שעה ב  6.5.2012 עד יום 1, בקומה 3, בבניין המנהלה מס' מכללהב

 .אין לשלוח את ההצעות בדואר"המועד האחרון להגשת ההצעות"(. 

לא תובא  -לעיל  11.2כל הצעה שלא תגיע לתיבת ההצעות בהתאם להוראות סעיף  11.3

 .לדיון

 כללי .12

 

 הצעתו מסכים מגיש ההצעה כי: תשומת לב המציע מופנית בזה לתנאים להלן ובהגשת

 
המכללה פועלת במסגרת חוק חובת המכרזים ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות  12.1

 .  2009-של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

ים באיזו הצעה יהמכללה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמל 12.2

 .על פי שיקול דעתה הבלעדי שהיא

פגומה,  בת, לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/אוהמכללה תהא רשאית, אך לא חיי 12.3

, בדרך ובתנאים בלעדילתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול דעתה ה

 .ובכפוף להוראות כל דין  שתקבע

לצורך השוואת המחירים והמוצרים, המכללה רשאית לבקש מהמציעים, מכולם או  12.4

מחלקם להציג בפניה דוגמאות של חלק או של כל המוצרים שיוצעו על ידיהם, 

מתוך מפרט מוצרים בסיסי )נספח ג'( ו/או מתוך מפרט המוצרים הנוספים שיוצעו 

 ע"י המציע )נספח ד'(.  
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ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והכרעה המכללה אינה מחויבת לקבל את  12.5

 נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה.
 .מחיר מוצרים 100%אמת המידה לבחירת המציע הזוכה תהא :    12.6           

 , הכל עפ"י שיקול דעתה בלעדי והמוחלט:המכללה שומרת לעצמה את הזכות 12.6

(i) לנהל משא ומתן עם  המציעים. 

(ii)  את ההצעות כולןלדחות כל הצעה או. 

(iii)  ,לשקול שיקולים נוספים מעבר למחיר המוצרים כגון: כישוריו, ניסיונו

מוניטין, איתנות פיננסית, מספר לקוחות של המציע, מספר מכונות בבעלות 

 המציע, המלצות שנתקבלו וכל שיקול אחר.

(iv)  למסור את מתן השירותים לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר

 ו/או הטובה ביותר. היא איננה ההצעה הזולה ביותרבשבילה, אפילו אם 

(v)  לדחות את קבלת ההחלטות בהליך ו/או לבטלו ו/או לפצל בכל דרך שתמצא

 לנכון, מבלי שלמציעים תהיה טענה בשל כך.

(vi)  .להתנות את הבחירה במציע בתנאים, ללא חובת הנמקה 

רשאית לדרג מציע או מציעים נוספים מלבד הזוכה, ולקבוע כי במקרה  המכללה 12.7

 .שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו, יבוא במקומו המציע שידורג אחריו

 

 

 ערבות לקיום החוזה חתימת החוזה, .13

 

המציע, אשר הצעתו תתקבל על ידי המכללה, יחתום על כל מסמכי החוזה, ימציא  13.1

המחירים לצרכן, ללא תנאי )אוטונומית(,  למכללה ערבות בנקאית צמודה למדד

שהוצאה על ידו לטובת המכללה, שתהווה ערבות לקיום החוזה, מבוילת כחוק, על 

לחוזה, הכל להנחת דעתה של המכללה, וכן  13הסכום ובתנאים המפורטים בסעיף 

)שבעה( ימים ממועד קבלת ההודעה  7אישור על קיום ביטוחים, כל זאת תוך 

 .לת הצעתו, או תוך פרק זמן אחר שייקבע על ידי המכללהמהמכללה על קב

אם המציע, אשר הצעתו נתקבלה, לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא ערבות  13.2

לקיום החוזה ו/או לא ימציא אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה, תהיה 

המכללה רשאית למסור את מתן השירותים למציע אחר אשר הצעתו נראית לה 

כמתאימה או ככדאית לה ביותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כנוחה או 

 .לעיל 7.4והערבות להצעה תחולט לטובת המכללה כאמור בסעיף 

 

 

 הוראות שונות .14

 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניה אודות  14.1

כמו כן רשאית  המציעים, כולם או מקצתם, ובכלל זה אודות עברם וניסיונם.

המכללה או נציגיה לבקר במשרדי המציע, באתרים המופעלים על ידו בהווה או 

 שהופעלו על ידו בעבר, ולקבל מהם כל מידע שנראה לה נחוץ לשם מתן החלטתה.

בהגשת ההצעה רואים את המציע כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת 

בעריכת החקירות והבדיקות  בדיקות וחקירות כאמור. מציע שלא ישתף פעולה

לעיל. כן מתחייב  7.4כאמור ו/או ימסור מידע לא נכון, יחולו לגביו הוראות סעיף 

המציע לעדכן את המכללה ללא דיחוי אודות כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע 
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שמסר בפרק הזמן שיחלוף מאז מסירתו למכללה ועד לקבלת החלטתה בדבר 

 .ההצעה הזוכה

אית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור מציע נוסף הכשיר לזכייה אשר המכללה רש 14.2

וכל לבחור בהצעתו כהצעה זוכה במידה ויתברר כי הזוכה הראשון אינו מכללה תה

עומד או שלא יוכל לעמוד בתנאים ו/או ההסכם, או לא יחל בביצוע התחייבויות 

כדי למנוע  במועד שנקבע או שהצעתו תפסל מכל סיבה שהיא. אין באמור לעיל

 מהמכללה לפעול בכל דרך אחרת לרבות פרסום פניה חדשה לקבלת הצעות מחיר.

קיומו של ההליך מותנה בגורמים שאינם בשליטת המכללה, כגון מימון ותקציב.  14.3

אין המכללה מתחייבת לבחור זוכה. כמו כן רשאית המכללה להרחיב או לצמצם 

ות תקציביות, ארגוניות, את היקף ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לרבות מסיב

 מנהליות, רישוייות וכד'.

 

 זכות עיון בהצעה הזוכה  .15
 

ימים ממועד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת המכרזים על  30בתוך  15.1
הזוכה במכרז, יהיה כל מציע רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, 

לבקשתה, בעמדת בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו 
 היועץ המשפטי בוועדה ובהצעתו של הזוכה במכרז, על נספחיה.

  
 ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד  15.2

 סוד מקצועי, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור מסחרי או          
 ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם. וועדת המכרזים במכללה תחליט, על פי שיקול           

 הצעת הזוכה ו/או חלקים ממנה.  דעתה הבלעדי, האם לחשוף את        

 
  לא תחול על חלקים של פרוטוקול וועדת המכרזים  15.1זכות העיון כאמור בסעיף   15.3

 הצעת הזוכה, אשר העיון בהם לדעת וועדת המכרזים עלול לחשוף סוד או של            
 מסחרי או סוד מקצועי או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או             

 בביטחון הציבור.           
 

 כמו כן, זכות העיון לא תחול על חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי   15.4

 לרבות בחינת חלופות אפשריות שוות לפעולה או להחלטה של וועדת לוועדה,           
 המכרזים והערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים           
 משפטיים עתידיים.          

 

 הודעות ונציגות .16

 

לצורך בעת רכישת מסמכי ההזמנה יהיה על המציע להודיע למכללה את כתובתו  16.1

מסירת הודעות בכל הקשור בהליך זה, וכן את שמו, מספר הטלפון ומספר 

 .הפקסימיליה של האדם אשר ייצג אותו בכל הקשור בהליך זה

בכל הקשור בהליך זה המכללה תעמוד בקשר עם הנציג עליו יודיע המציע, כאמור  16.2

רטים בציון כל הפ לעיל, או עם אדם אחר עליו יודיע המציע בכתב 16.1בסעיף 

 .לעיל 16.1הנזכרים בסעיף 
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כל  הודעה שתשלח על ידי המכללה בדואר רשום לפי המען שמסר המציע, כאמור  16.3

( ארבעים ושמונה) 48לעיל, תחשב כאילו נתקבלה על ידי המציע כעבור  16.1בסעיף 

שעות ממועד מסירתה למשלוח במשרד הדואר. הודעה שתשלח בפקסימיליה 

לעיל, תחשב כנתקבלה בתחילת  16.1ע, כאמור בסעיף למספר שנמסר על ידי המצי

 .יום העסקים הראשון שלאחר שידורה התקין בפקסימיליה
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 הצעת הקבלן לביצוע העבודה

 

 

         

 לכבוד

 אחוה המכללה האקדמית לחינוך

 המכללה האקדמית אחוה

 

 

 

מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקה הנדון: הצעתנו להצבה והפעלת 

 בקמפוס האקדמי אחוה

 

  

אני הח"מ _____________________________________________ מס' 

ת.ז./חברה/אגודה שיתופית/שותפות _____________ שכתובתי 

 ____________________________________ מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

 

 

ואת כל מסמכי  , ההסכם על נספחיואת כתב ההנחיות למציעיםוהבנתי קראתי בעיון  .1
הצבה והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי  ההזמנה להציע הצעות למתן שירותי

"השירותים"( על כל תנאיהם ופרטיהם  -)להלן מזון ומשקה  בקמפוס האקדמי אחוה 
וכי בהתאם לכל אלה ועל פיהם  להם ואני מסכים"מסמכי ההזמנה"(,  -)להלן ביחד 

 ביססתי את הצעתי.

שיונות הדרושים למתן יח אדם, ציוד ורואני בעל יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כ .2

השירותים ולקיום כל ההתחייבויות נשוא החוזה, וכי אני עומד בתנאים להגשת הצעה, 

 מציעים.לעיל, ואני מצרף את כל המסמכים שנדרשו בהנחיות להמפורטים 

ביקרתי וראיתי את המקומות בהם תוצבנה המכונות האוטומטיות, מצאתי אותם  .3

נקטתי בכל האמצעים הנראים לי כנחוצים כדי לחקור את התנאים מתאימים לצרכיי ו

ח האדם שיהיו דרושים ו, הציוד וכהתשתיות למקום הצבת המכונותלמתן השירותים, את 

למתן השירותים ואת הקשיים העלולים להתגלות במהלך מתן השירותים בהתאם 

כמו כן ראיתי את מערך המזון בקמפוס הכולל עגלות קפה, קפטריות למסמכי ההזמנה. 

כמו כן קיבלתי מכם, לשביעות רצוני המלאה, כל  ומכונות אוטומטיות לממכר ממתקים.

 י המוקדמות לפני הגשת הצעתי זו. ים לדעתי לצורך בדיקותמידע ונתון שהיו דרושי

ידוע לי כי החלטת המכללה לגבי בחירת המציע תעשה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהתאם  .4

 למפורט בהנחיות למציעים.

ידוע לי כי כל ההוצאות שיוצאו על ידי בקשר עם הליך זה, יחולו עלי בלבד ולא אהיה זכאי  .5

 .לכל החזר כלשהו מהמכללה

לאור האמור לעיל, ולאחר שבדקתי ובחנתי בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי  .6

, הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולספק , לרבות ההסכםההזמנה

 בחוזה ובנספחיו.לכם את השירותים לשביעות רצונכם המלאה כנגד התמורה הקבועה 

שבהצעתי זו הריני מצרף בזה ערבות בנקאית אוטונומית,  יהתחייבויותיכערבות לקיום  .7

ללא תנאי, שהוצאה עבורי לטובתכם, צמודה למדד המחירים לצרכן, של בנק 

(, ומייפה בזה כוחכם, ₪ עשרת אלפים ) -₪  10,000______________/ סניף  על סך של 
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           המציע      אחוה המכללה האקדמית לחינוך                   המכללה האקדמית אחוה                                     

תב באופן בלתי חוזר, לחלט את הערבות במקרים המזכים אתכם בכך בהתאם לכ

ההנחיות למציעים, כולם או מקצתם. במקרים כאמור, כולם או מקצתם, הזכות בידיכם 

לממש ערבות זאת בלי כל הודעה או התראה כלשהי ואני מוותר בזה מראש, ויתור סופי, 

 מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

כמפורט בכתב  יאודותית אישורי לבצע חקירות ובדיקות הנני מסכים ונותן לכם בזה א .8

ההנחיות למציעים, ואני מתחייב לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך עריכת 

הבדיקות והחקירות האמורות, לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים, אשר 

 יידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעתי.

מהתאריך שנקבע כמועד אחרון  חודשים 6ה של הצעתי תישאר בתוקפה במשך תקופ .9

 היא לא תבוטל.  -להגשת ההצעות, ואם תתקבל הצעתי זו 

 אם תחליטו לקבל הצעתי הריני מתחייב בזה כדלקמן: .10

אני מתחייב להיות ערוך להצבת המכונות האוטומטיות בהתאם להסכם, עד ליום  10.1

לא איערך בהתאם, אם או לכל תאריך אחר שייקבע על ידי המכללה.  1.6.2012

אשלם כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש בעד כל יום של פיגור בסיום ההיערכות, 

 מע"מ.₪ +  500סך של 

שבמסמכי ההזמנה בכלל  יהתחייבויותילקיים במלואן ובאופן מדויק את כל  10.2

 ובחוזה בפרט.

ין זה בחוזה, הכל ילהתחיל במתן השירותים בהתאם לתנאים הקבועים לענ 10.3

 רצונכם המלאה.לשביעות 

ערבות בנקאית אוטונומית על סך של  -במועד חתימת החוזה  -להפקיד בידיכם  10.4

(, צמודה למדד המחירים לצרכן, מבוילת כחוק, ₪שרים וחמישה אלף ע) -₪  25,000

להנחת דעתכם, בהתאם להוראות החוזה. על ערבות זו יחולו כל התנאים 

 המפורטים במסמכי ההזמנה.

 אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה. -במועד חתימת החוזה  -להפקיד בידיכם  10.5

אני מתחייב להודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעתי ו/או  .11

באיזה מהנתונים הדרושים לבחינת הצעתי, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתי ועד 

שיחול  עתי במקרהפסול את הצלמועד ההכרזה על הזוכה; וידוע לי שתהיו רשאים ל

בנתונים האמורים שינוי אשר ייראה לכם מהותי, בין אם נודע לכם על כך ממני ובין אם 

 נודע לכם על כך בדרך אחרת.

אני מסכים מראש לגילוי הצעתי בפני מציעים אחרים, אם המכללה תידרש לעשות כן,  .12

 פרט למידע שהינו בבחינת סוד מסחרי. 

ום חתימתי על הצעתי זו, מחייב אותי החוזה על כל הנני מצהיר ומתחייב בזה כי מי .13

לחתום על עותקים נוספים של המסמכים המצורפים אליו, וגם אם לא אקיים התחייבותי 

, תחשב הצעתי וקבלתה על ידי המכללה בכתב כחוזה מחייב בין המכללה החוזה ונספחיו

 מנה.לביני, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המכללה כמפורט במסמכי ההז

בעצם הגשת הצעתי זו הריני נותן בזה הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי ההזמנה  .14

והנני מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל התנאים למתן 

והנחיות  מסמכי ההזמנההסכם, השירותים ו/או לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים ב

י זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או הצעת , לרבות סבירותם. למציעים

 תיקון על ידנו.
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           המציע      אחוה המכללה האקדמית לחינוך                   המכללה האקדמית אחוה                                     

הצעתי זו ניתנה ביום __________ מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי ההזמנה ורצוני 

 החופשי.

 

               בכבוד רב,

 

____________               _______________                      ______________ 

 מס' ח.פ. / ת.ז.                                    חתימה                  המציע שם

 

 

 

 דין-אישור עורך

 
-אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

נכונות  ___________________________ חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל, והצהירו על

האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/בלי חותמת, מחייבת אותו/את 

 ן.י_____________________________ לכל דבר ועני

 

 

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 
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 הסכם 

 לממכר מזון ומשקה והפעלתן תלהצבת מכונות אוטומטיו

 

 

 

 2012שנערך ונחתם בקמפוס האקדמי אחוה ביום_____________ לחודש____________ 

 

 

 בין:

 

 580250231  אחוה המכללה האקדמית לחינוך, ע"ר

 58036554 ע"רקדמית אחוה, המכללה הא 

 79800ד.נ. שקמים מ 

 שתיהן ביחד וכל אחת לחוד

 מצד אחד  "המכללה"(                                                    –)שיכונו להלן ביחד ולחוד 

 

 לבין:

 

___________________ 

 ח.פ. _______________

 כתובת______________

 טל'________________

 מצד שני )להלן "הקבלן"(                                                                                    

 

 

 

הצעות להצבת מכונות אוטומטיות למכירת מוצרי מזון  יצאה במכרז לקבלתוהמכללה   הואיל:

 והפעלתן בשטח הקמפוס האקדמי אחוה )להלן: "הקמפוס"(. "(מכרזומשקה )להלן: "ה 

 

 : והקבלן הגיש למכללה הצעה להצבת המכונות והפעלתן במסגרת ההליך האמור.והואיל

 

והמכללה החליטה לקבל את הצעת הקבלן ולמסור לו את שירותי הצבת המכונות  והואיל:

 והפעלתן בכפוף למותנה בהסכם זה, ובנספחיו. 

 

 

 הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:לפיכך 

 

 כללי .1

 
 המבוא להסכם זה, לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הסכם זה. 1.1

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורשו ביחד עמו.  1.2
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ר בהן בפרשנותו של כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחיות הצדדים בלבד ואין להיעז 1.3

 הסכם זה.

 הגדרות:

 
 המוסמכים. וומורשי ו, שליחיו, עובדיהקבלןחברת " פירושו: לרבות נציגי הקבלן"

ודיע יא ו, שהושל המכללה ו/או כל אדם אחר מטעמ תפעולמנהל ה" פירושו: הממונה"

ין הקשור במתן הפעלת י, אשר ישמש כנציג המכללה לכל דבר וענקבלןעליו בכתב ל

 על פיו. הקבלןנשוא חוזה זה ובקיום התחייבויות  שירותיםה

 

 הקבלןהצהרות  .2

 

 מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה כדלקמן: הקבלן

 

   שיונות יכל הר המיומנות, ולת, המשאבים הכספיים, הכישורים,היכהניסיון, יש לו את הידע,   2.1

 נשוא חוזה זה, עובדים מיומנים לניהול עסק להפעלת המכונות הנדרשים על פי כל דין        

 נשוא חוזה זה בהתאם לאספקת השירותים ומקצועיים במספר מספיק וכן כל יתר הדרוש        

 החוזה ועל פי כל דין. למסמכי       

 

 האתרים , רכי הגישה אליו, דהקמפוס, גודלונהירים לו כל תנאי החוזה, וכי בדק ובחן את   2.2
 כל התנאים והנסיבות ולהצבת המכונות, התשתיות, תנועת עוברים ושבים, המוקצים       
 ולקיום הפעלתה כוח האדם והיקף העבודה שידרשו ל ,בהצבת המכונות והפעלתןהקשורים       
 וכי יש ביכולתו לקיים התחייבויותיו אלה בהתאם לכל הדרישות  התחייבויותיו שבחוזה זה,       
 והתנאים הקבועים במסמכי החוזה.      

 
 קיבל מהמכללה, לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש והנובע ו/או הקשור בביצוע    2.3

 עפ"י חוזה זה, ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי המכללה בקשר אתם.  התחייבויותיו       
 

 במכללה הוא כשל בר רשות ואין ולא תהיינה לו זכויות כלשהן  הקבלןמוסכם כי מעמדו של   2.4
 שהוקנו לו עפ"י מה  לצורך הצבת המכונות, אלאלו  בשטח הקמפוס ו/או בשטחים שהוקצו      
 דייר מוגן בקמפוס וכי השימוש על פי הסכם זה יעשה  הקבלןמובהר כי אין עפ"י חוזה זה.       
 ולא תהיינה לקבלן כל זכויות אלא  1972 –)נוסח משולב( תשל"ב  הדיירללא הגנת חוק הגנת       
 אלו שהוקנו לו עפ"י הסכם זה.      

 
 לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי המכללה עקב אי ידיעת הקבלן  2.5
 ובקיום התחייבויותיו  במתן השירותיםו/או אי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים       

 הקבלן מכיר את מערך  .שבחוזה זה ו/או הנובעים מהם, והוא מוותר בזה על כל טענה כאמור      
 פועלת קפטריה בשרית וחלבית האקדמי אחוה וידוע לו כי בקמפוס  הפעלת המזון בקמפוס      
 לממכר ת אוטומטיות ומכונומוצרי מזון ו/או משקה נלווים, וכן מוצבות עגלות לממכר קפה      
 מוצרים זהים ו/או דומים לאלו שיימכרו על ידי ידם ממתקים, אשר בין היתר נמכרים על      
 הקבלן.      

 
 על אחריותו, על חשבונו  מכונותאת הומתחזק מפעיל מציב,  הקבלןמוצהר ומוסכם בזה, כי   2.6
  הנמכרים, תפעול ואחזקת המכונות. הקבלןלרבות אספקת המוצרים הבלעדיים  ומימונו      
  פסדים והנזקים שיהיו כרוכים בכך.שא בכל ההייו הפעלת המכונותבלבד זכאי לרווחים מ      
 לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או עזרה כספית מהמכללה  הקבלןלמען הסר ספק מובהר בזה ש      
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 . מכונותהפעלת ה לצורך      

 
 השירותים .3

 

 מתחייב להציב בשטח הקמפוס מכונות אוטומטיות בהתאם לכמות ולסוג המפורטים הקבלן  3.1
  3-"ב". )להלן "המכונות"(.  המכונות שיוצבו יהיו מכונות תקינות ובנות לא יותר מ בנספח     
 שנים ויכללו מבחר גדול של מוצרים מחברות מוכרות.     

 

 ום עפ"י נספח "ב" ובהתאם לדרישת הקבלן מתחייב להציב את המכונות במספר ובמיק 3.2
 החלפת מכונה ו/או שינוי מיקומה ו/או הוצאת ו/או הוספת מכונה יעשו רק לאחר המכללה.      
 מובהר כי המכללה אינה מתחייבת מראש לאשר   .קבלת אישור מראש ובכתב מהמכללה     
 שינויים כאמור.     

 

 הקבלן מתחייב להפעיל את מכונות המשקה בהתאם למפורט בנספח "ב".  בקשת הקבלן   3.3
 לתוספת או לשינוי מיקום המכונות אשר תחייב הקמת תשתית נוספת, תחייב אישור של       
 המכללה והוצאות החיבור / תשתית או כל הוצאה אחרת יחולו על הקבלן.      

 
בת מכונות אוטומטיות נוספות ע"י קבלנים אחרים המכללה מצהירה כי לא תאפשר הצ 3.4

תקופת החוזה.  המכללה שומרת לעצמה את הזכות להציב מכונות אוטומטיות  במשך 
נוספות רק בסוגי מכונות חדשות שהקבלן הצהיר שאינו יכול לספק אותם.  מובהר כי אין 
בסעיף זה כדי לפגוע בזכות המכללה להפעיל בעצמה או באמצעות אחרים מטעמה נקודות 

ות בשטח הקמפוס, לרבות קפטריות, עגלות למכירת מזון ומשקה שאינם מכונות אוטומטי
 קפה וכיוצ"ב. 

 
   מכונות שיוצבו בקמפוס ע"י הקבלן אינן רכושה וכי אין לה חזקה ההמכללה מצהירה כי  3.5

ממקום למקום תיעשה ע"י הקבלן בלבד ובנוכחות נציג  יהן. העברה פיזית של מכונותעל     
 המכללה.

 

 תקופת החוזה ותקופות אופציה  .4

 

   1.6.2012ם ביו)שנים עשר( חודשים, שתחילתה  12תוקפו של חוזה זה לתקופה של  4.1

 "תקופת החוזה"(. -)להלן  31.5.2013 ביום  וסופה     

 

 מוקנית הזכות להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את תוקפו  למכללה בלבד 4.2

 לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט של המכללה,  - בשינוייםשל החוזה, במלואו או      

 "תקופת  -)שנים עשר( חודשים כל אחת  )להלן  12נוספות בנות  לשתי תקופות     

  )שישים( יום קודם תום תקופת  60לפחות  קבלןהאופציה"(, בהודעה בכתב שתמסור ל     

 החוזה או תקופת האופציה      

 , יגיע החוזה לקיצו קבלןמסרה המכללה הודעה כאמור ל. לא ןהעניילפי  -הראשונה      

 יתפנה משטח  הקבלןו יןילפי הענ -בתום תקופת החוזה או תקופת האופציה הראשונה      

 שעות מסיום ההסכם. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בתום תוקפו   72 המכללה בתוך     

 ות ו/או לנהל משא ומתן לעניין של ההסכם רשאית המכללה לפנות לקבלת הצעות נוספ     

 גובה דמי השימוש.    

 

 לעיל יחולו ההוראות הבאות: רמסרה המכללה הודעה על מימוש האופציה כאמו 4.3
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(ii) שלושים( יום מקבלת הודעתה כאמור,  30ימציא למכללה, בתוך  הקבלן(

ערבות בנקאית לתקופת האופציה ואישור על קיום ביטוחים לתקופת 

 ש בחוזה זה.האופציה, כנדר

 

(iii)  על פיו יעמדו בתוקפם ללא שינוי  הקבלןכל הוראות חוזה זה והתחייבויות

 .הבמהלך תקופת האופצי

 

 לעיל, שמורה למכללה הזכות להביא חוזה זה ו/או את  4.1על אף האמור בסעיף  4.4

 שהקבלן מספק, לידי סיום,  הפעלת המכונותאספקת חלק/ים מסוים/מים משירותי       

 לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל עת במהלך תקופת החוזה, בהודעה בכתב       

 )שלושים( יום מראש. מסרה המכללה הודעה כאמור לא  30שתמסור לקבלן לפחות       

 פיצוי כלשהו בגין ו/או בקשר להפסקת השירותים  זכאי לכל תשלום ו/או יהיה הקבלן      

 חוזה לקצו, ובכפוף לזכויות המוקנות למכללה על פי חוזה זה כאמור ו/או להבאת ה      

 הקבלן רשאי להודיע על סיום החוזה, בכל עת במהלך תקופת החוזה,  ועל פי כל דין.      

 )שישים( יום מראש.  60בהודעה בכתב שימסור למכללה לפחות       

 

 תמורה .5

 

 כולל ₪  220בעבור הצבת כל מכונה דמי שכירות חודשיים של  קבלן ישלם למכללהה 5.1

 מע"מ. לא ייגבה תשלום נוסף בגין חשמל, מים וניקיון.      

 

 יחוייב במידה ותאשר המכללה )בכתב( לקבלן הוספת מכונות אוטומטיות נוספות  5.2

   לעיל.  5.1הקבלן בהתאמה עבור כל מכונה נוספת בתשלום האמור בסעיף       

 

 המחאות דחויות  12 כספיםבידי מנהלת מחלקת  הקבלןעם חתימת הסכם זה יפקיד  5.3

 וספות נ. המחאה ראשונה לתאריך מועד כניסת הקבלן והמחאות המכללהלפקודת       

 חודשיות.      

 

 

 התחייבויות הקבלן. 6

 

 הקבלן מתחייב למכור את כל המוצרים המפורטים במפרט מוצרים בסיסי )נספח "ג"(  6.1

  ובמפרט המוצרים הנוספים )נספח "ד"( בהתאם למחירים המפורטים בנספחים אלו.      

 המכללה תקיים פיקוח על המחירים מלאי מספיק של כלל המוצרים.   הקבלן יחזיק      

 באמצעות ועדת מזון ו/או באמצעות נציג אחר מטעמה."ד" -בנספחים "ג, ו     

 

 כל שינוי במוצרים של נספחים "ג" או "ד" טעון  אישור מראש ובכתב של המכללה.      

  

 הקבלן יהיה רשאי למכור מוצרים נוספים על אלה המפורטים בנספח ד', לאחר קבלת  6.2

   אלו ולאחר ציון האם יחליפו אישור בכתב ומראש של המכללה למכירתם של מוצרים       

 מוצרים קיימים.     
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 אם לא יעמוד הקבלן בתנאים הקבועים בחוזה, המכללה רשאית להורות לקבלן  6.3

 על הפסקת מכירתו של מוצר מסוים או סוג של מוצרים, והקבלן יפסיק מכירתו       

  . לאלתר      

 

 מלא את המכונות במוצרים ולדאוג כי יהיו פעילות בכל זמן לרבות מתחייב ל הקבלן 6.4

 מניעת מצבים בהם יחסרו במכונות פריטי מלאי.     

 

 הקבלן מתחייב לתקן את המכונות על מנת להבטיח כי יפעלו כל עת באופן רצוף.  6.5

 מובהר, המכללה תודיע לקבלן, במידה ונודע לה, על תקלות במכונות. למען הסר ספק       

 כי המכללה אינה מתחייבת כלפי הקבלן לערוך בדיקת תקינות של המכונות.     

 

הקבלן מתחייב לשמור על מוצרי המזון והמשקה בתנאים ובאופן שימנע קלקול, חדירת 

 דבר אחר שישנה את איכותם.  כל לכלוך או 

 

מכל הקבלן מתחייב שלא למכור משקאות משכרים או משקאות שמכילים אלכוהול 

 סוג שהוא. 

 

 הקבלן מתחייב לשמור על היגיינת המוצרים, בפרט במכונות השתייה החמה ולדאוג  6.6

 הפילטרים בהתאם לתקנים ולהוראות יצרן המכונות.  הקבלן יספק למכללה  להחלפת      

 אישור, עפ"י דרישתה בדבר החלפת המסננים או חלפים אחרים.     

 

המכללה אישור מעבדה על ביצוע בדיקות בקטריולוגיות הקבלן מתחייב להציג בפני 

למזון עפ"י דרישות המכללה מעת לעת ולפחות פעמיים בשנה.  עלות הבדיקות על חשבון 

 הקבלן.

 

  הקבלןבמצב שלם ותקין. הקבלן מתחייב לשמור על סביבת המכונות באופן ראוי,  6.7

 ע, מופרז וחוסר זהירות, למעט בלאי מתחייב לתקן כל מה שהסב לו נזק ע"י שימוש גרו      

 סביר.      

 

 לרוקן מיכל נוזלים במכונות בהן מותקן,  ,המכונותהקבלן מתחייב לשמור על ניקיון  6.8

 לפחי אשפה  ה אחרת בסביבת המכונות אלא לפנותהלהערים ארגזים או אשפלא       

 ניקיון המכונות, פנימית וחיצונית, יבוצע לפחות פעמיים  גדולים המוצבים בקמפוס.      

 אחראית לניקיון המכונות עצמן, אלא לניקיון  אינהבשבוע. מובהר כי המכללה       

 שוטפת. אין באחריות זו של המכללה כדי ת המכונות במסגרת פעילות ניקיון בסביב      

 לפגוע באחריות הקבלן לניקיון המכונות.      

 

 הקבלן אחראי בלעדי לבטיחות המכונות, ומתחייב לדאוג לבטיחות השימוש בהן,  6.9

  למוצרים הנמכרים בהן ולעובדיו המטפלים במכונות. הקבלן מצהיר כי  ביצע כל פעולה      

 ונקט אמצעי זהירות נדרשים לשמירת הבטיחות.     

 

 דעה, או כל שלט או פרסום הקבלן מתחייב לא להציג ו/או לקבוע ו/או להתקין מו 6.10

  בשטח הקמפוס, שלא בהסכמת המכללה מראש ובכתב.       

 

 הקבלן מתחייב כי לצורך הגישה למכונות ישתמש אך ורק בדרכי גישה קבועות  6.11
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 ומסומנות, להחנות כלי רכב וכלי הובלה רק במקומות המיועדים לכך, ולמלא אחר        

 והביטחון.תפעול בתחום ה הוראות בעלי התפקידים       

 

 ברמה מקצועית טובה ובאמצעות מספר , ביעילות מכונותהפעיל את הלמתחייב  הקבלן 6.12

 מספיק של עובדים כשירים, מקצועיים ומיומנים.       

 

 הקבלן מתחייב להציב הוראות הפעלה על כל המכונות שמיקומם, גודלם וצורתם  6.13

 בתיאום עם הממונה. הוראות ההפעלה יכללו הנחיות לגבי השימוש במטבעות יקבעו        

 וציון האם מוחזר עודף.  כמו כן יצוין שם וטלפון של הקבלן לצורך הודעה על תקלה.       

 

 הקבלן מתחייב להחזיר כסף לכל לקוח שהכניס כסף למכונה ולא קיבל מוצר או  6.14

 במקרה בו לא קיבל עודף.       

 

 על המכונה בשקלים חדשים,  וברורהקבלן מתחייב להציג מחירי מוצרים באופן בולט  6.15

 כולל מע"מ.       

 

 הקבלן מתחייב למכור מוצרים טריים שאינם פגי תוקף ולהוציא מיידית כל מוצר פג  6.16

 תוקף.       

 

 הקבלן מתחייב למכור מוצרים של יצרנים מוכרים בלבד בעלי אישורים והיתרים  6.17

 נדרשים למכירת המוצרים לרבות לגבי כשרות המוצרים. הקבלן מתחייב לדאוג כי ע"ג        

 המוצרים הנמכרים יצוין: תאריך אחרון לשימוש, אישור על כשרות המוצר, שם היצרן        

 ופרטיו.        

 

 הקבלן מתחייב כי טיפול בתלונות המשתמשים במכונות, אם יהיו, יעשו מתוך רצון  6.18

 אמיתי לענות לצרכי המשתמש.       

 

 הקבלן מתחייב בזה לסייע למכללה, בכל דרך שהיא, בבירור ובדיקת כל תלונה  6.19

          שתוגש כנגד הקבלן ו/או עובדיו, והקבלן מתחייב לתקן מיד כל ליקוי שיתגלה בעקבות        

 לשביעות רצון המכללה.לונה כאמור ת       

 

  המכונות משטח הקמפוס תוך  את  יפנהמתחייב כי עם סיום ההסכם או ביטולו  הקבלן 6.20

 במצב תקין ושלם. המכונותהאזורים בהם הוצבו שאיר את ימים וי 3        

 

 אשר יהיה זמין במהלך מתן השירותים לצורך  למנות אחראי מטעמומתחייב  הקבלן 6.21

 . תפעול המכונותפתרון בעיות בכל הקשור ב       

 

 העסקת כח אדם. 7

 

 על שמו,  הקבלןוקיום כל התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יעסיק  המכונותלצורך הפעלת  7.1

  .ומקצועיים חשבונו ועל אחריותו עובדים מתאימיםעל       

 

 מתחייב לשלם לעובדיו, על חשבונו, שכר עבודה ותשלומים סוציאליים אחרים  הקבלן 7.2

 המגיעים להם לפי כל דין, הסכם, מנהג או נוהג, לנכות משכרם את הניכויים       
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 .המחויבים והמותרים על פי דין ולהעבירם לתעודתם במועד      

 

 מתחייב לקיים במלואן, בכל תקופת החוזה, את הוראות חוק הביטוח הלאומי  הקבלן 7.3

 , התקנות והצווים על פיו, באופן שכל עובדיו, שליחיו וכל 1995 ]נוסח משולב[, התשנ"ה      

 באופן זמני ו/או  ומטעמו, לרבות אלה שיועסקו על ידו במתן השירותים בשמוהפועל       

 זכאים לכל הזכויות על פי החוק האמור,  ,בתקופת החוזה בכל עת ,פעמי, יהיו-חד      

 התקנות והצווים מכוחו.      

 

  קבלןכ מספק שירות מכונות אוטומטיות כאמור בחוזה זה,מצהיר שהוא  הקבלן 7.4

 ו/או מי מעובדיו של  הקבלןיחסי עובד ומעביד בין המכללה לבין  יתקיימועצמאי ולא       

 מתחייב לפצות את המכללה ו/או  הקבלן. והקבלן או כל הפועל מטעמו או בשמ     

 לשפותה, מייד עם דרישה ראשונה, בגין כל חיוב שיוטל על המכללה, לרבות כל      

 ההוצאות שתהיינה למכללה עקב תביעה כזו, ואשר יסודו בקביעה כי המצב העובדתי      

 בסעיף זה לעיל. ו/או המשפטי שונה מהמוצהר     

 

 כן מוצהר ומוסכם בזה, כי אם יפסק בעתיד, על ידי בית משפט מוסמך, כי מתקיימים   7.5     

 מעביד בין המכללה לבין מי מעובדי הספק, יחושבו זכויותיו של העובד -יחסי עובד          

 כאמור על בסיס "שכר מינימום", כפי שהוא נקבע מעת לעת, והספק יהיה חייב להשיב            

 ששולם לו ביתר. למכללה כל סכום          

 

 רישוי.  8

 

ולקיים את שאר התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם  להפעיל את המכונותמתחייב  הקבלן

שיונות יישיג, על חשבונו ועל אחריותו, את כל הר הקבלןלהוראות כל דין ורשות מוסמכת. 

ולקיום שאר התחייבויותיו שבחוזה זה, ויקיים את  מכונותהפעלת הוההיתרים הדרושים ל

 שיונות וההיתרים על אחריותו ועל חשבונו.יתנאי הר

 

 אחריות.  9

  

 הקבלן יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף  9.1

 רכוש, שייגרמו למכללה ו/או לעובדיה ו/או לכל הפועל בשמה או מטעמה ו/או  ובין נזקי     

 למשתמשים במכונות לעובדי הקבלן ו/או לפעול בשמו או מטעמו ו/או לסטודנטים שלה ו/או      

 שלישי אחר כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ושל כל  זה ו/או לכל צד לפי חוזה    

 ו/או בביצוע התחייבויותיו של הקבלן  םבמתן שירותי המועסק על ידו ו/או פועל בשמו    

 שבחוזה זה, והקבלן ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה, נזק,     

  כאמור.אבדן והוצאה     

 

 ד עם ין, ו/או לשפותם, מייהקבלן מתחייב לפצות את המכללה ו/או את הניזוק/ים, לפי הענ 9.2

 , ובכל מקרה לעילראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה שהקבלן אחראי להם, כאמור  דרישה      

 שהמכללה תאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה      

 מתחייב הקבלן לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי  ,שהקבלן אחראי להם כאמור     

 וריבית והוצאות שעמדה בהן בקשר לכך. תיה, וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדההוראו     
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 מכונות  הא, בכל האמצעים לנעילתם, שמירתם ואבטחתם של הקבלן ינקוט, על חשבונו הו 9.3

 לפי חוזה זה, בפני כל  מתן השירותיםו/או הרכוש ו/או הציוד אשר ישמשו את הקבלן לצורך      

 באחריות כלשהי לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו  אתישנזק, אובדן או גניבה. המכללה לא     

 ו/או לעובדי הקבלן מכל סיבה שהיא לרבות גניבה, שלמות למכונות ו/או לרכוש ו/או לציוד     

  ובעיות הנובעות ממערכת החשמל ו/או כל נזק אחר.מלחמה  ותקינות, נזקי טבע, הצפה,    

 

 ביטוח. 10

 

לבצע על חשבונו מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין, מתחייב הקבלן 

"ביטוחי  -)להלן  בתוקף לכל משך תוקפו של חוזה זה:את ביטוחים הבאים ולהשאירם 

 הקבלן"(:

 
 ביטוח למכונות האוטומטיות במלוא ערכן עפ"י הנדרש מעת לעת.     

               הכיסוי: אש מורחב כולל נזקי טבע ורעידת אדמה וכולל פריצה.      

 לאירוע ולתקופה.$  250,000ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות: 

$ למקרה 5,000,000-$ לעובד ו1,500,000ביטוח אחריות מעבידים בגבול אחריות של לפחות: 

ולתקופה. מובן שעל הקבלן לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק, 

 עבור העובדים.

 

ללה ו/או המכלכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח: "אחוה המכללה האקדמית לחינוך 

ו/או עובדיה" )+ סעיף אחריות צולבת לגבי פוליסת אחריות כלפי צד  האקדמית אחוה

 שלישי(.

 

תים מתנאי הפוליסות ידועות וכל הביטוחים הנזכרים לעיל יבוצעו בנוסח ובתנאים שאינם פח

 בשם  "ביט".

 

נוסח ,  בעריכת ביטוחהקבלן מתחייב להפקיד בידי המכללה, במעמד חתימת חוזה זה, אישור 

 -לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנו, כשהוא חתום על ידי המבטח )להלן  "אבנספח "המפורט 

 "(. עריכת ביטוח"אישור 

 

הביטוחים הנדרשים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים נוספים 

 כראות עיניו, על מנת לכסות מלוא אחריותו.

 

 קבלני משנההסבת זכויות והעסקת . 11

 

לא יהיה זכאי למסור, להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו ו/או  הקבלן

מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ללא הסכמת המכללה בכתב ומראש; ואולם, העסקת עובדים אין 

 בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של ההתחייבויות לאחר.

 

 הפרת החוזה וסעדים. 12

 

כמי שהפר את החוזה בהפרה  הקבלןבקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים ייחשב 

 יסודית:
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 .13-ו 10 ,9, 7, 6, 5, 4,2, 3, 2.2, 2.1הפרת אחת או יותר מהוראות סעיפים: 

 

תיקונה בתוך פרק -הפרת הוראה כלשהי מהוראות החוזה, שאינה מנויה בפסקה )א(, ואי

 לה או חזרה על אותה הפרה.הזמן שנדרש לכך בכתב על ידי המכל

 

 קבלןצו פשיטת רגל ו/או צו פרוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או ימנו ל הקבלןאם יינתן כנגד 

 הקבלןו/או מפרק זמני ו/או כונס נכסים זמני, או תבוצע כנגד  בפשיטת רגלנאמן זמני 

פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסיו הדרושים ו/או הקשורים לביצוע התחייבויותיו 

)חמישה עשר(  15שבחוזה זה, והצו או הפעולה כאמור לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 יום ממועד ביצועם.

 

ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או השותפים בו יורשע בעבירה פלילית  הקבלןאם 

, או אם יוגש אוטומטיותהפעלת מכונות שיש עמה קלון ו/או בעבירה הקשורה במתן 

 בעבירות מעין אלה. םאו כנגד מי מהם, כתב אישוכנגדם, 

 

במקרה של הפרה יסודית של החוזה, מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית למכללה בחוזה ו/או 

 בדין, תהיה המכללה רשאית לבטל את החוזה לאלתר.

 

מוערכים למכללה במקרה של הפרה יסודית של החוזה פיצויים קבועים,  קבלןהכן ישלם 

 אלף שקלים חדשים(,עשרים וחמישה  )במילים: ₪  25,000ומוסכמים מראש בסכום של 

בצרוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן על סכום זה, מחושבים בהתאם לשיעור שבו 

 הקבלןצויים האמורים בפועל על ידי עלה המדד החדש שפורסם לאחרונה לפני תשלום הפי

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או  ,למכללה לעומת המדד הבסיסי, ובתוספת מע"מ כדין

 סעד להם זכאית המכללה, לרבות זכותה לבטל את החוזה כאמור ברישת סעיף זה לעיל.

 

ם בעבור כל יו הקבלן, ישלם המכונות משטח הקמפוסבמקרה של הפרת סעיף לגבי פינוי 

$ )תשעים דולר ארה"ב( + מע"מ כפיצוי מוסכם. סעד זה אינו בא 90איחור בפינוי סך של 

למעט מכל סעד אחר אשר יהיה בידי המכללה ויבוא בנוסף לזכותה של המכללה לנקוט 

ובין היתר המכונות לפנות את  הקבלןבכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לחייב את 

ולקבלן לא תהיה בגין  ות ולהוציאן משטח הקמפוס,והמים למכונלנתק את זרם החשמל 

 .כך כל טענה

 

לא יראו בשימוש המכללה בזכויותיה על פי מסמכי החוזה כביטול החוזה על ידי 

המכללה אלא אם המכללה הודיעה על כך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד 

 טול החוזה.בהתחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא ניתנה לו הודעה על בי

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למכללה על פי 

חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין ההפרות המפורטות להלן תהא 

 המכללה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידן:

 



23 

 

     ___________________                                                                              _______________                         ____________________                 

           המציע      אחוה המכללה האקדמית לחינוך                   המכללה האקדמית אחוה                                     

 פיצויים מוסכמים ההפרה נושא

 ₪ 200 ג' או ד'חריגה ממחירון  מחירים

 ₪ 200 מכונות אינן נקיות ניקיון

 ₪ 200 מוצר פג תוקף מוצרים

 ₪ 200 מוצר חסר מעל יומיים 

 הפרה שנייה של כל  הפרה חוזרת

 אחד מהמקרים לעיל

400 ₪ 

 הפרה של כל אחד מסעיפי 

 החוזה לאחר שניתנה התראה 

 בכתב והנושא לא שופר 

1,000 ₪ 

 

מפורט בטבלה לעיל מהערבות כהמכללה זכאית לחלט את הפיצויים המוסכמים 
הבנקאית או לנכותם מכל תשלום שיגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכל 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.
חילוט הפיצויים המוסכמים כמפורט באחת הדרכים לעיל לא תשחרר את הקבלן 

 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

 

 ערבות לקיום החוזה.13

 

על פי חוזה זה, כולן יחד וכל  הקבלןלהבטחת ביצוען המלא והמושלם של התחייבויות 

למכללה, במועד חתימת החוזה, ערבות בנקאית, מבוילת  הקבלןאחת מהן לחוד, ימציא 

כדין, ללא תנאי )אוטונומית(, שהוצאה על ידו לטובת המכללה, בנוסח שיהיה להנחת 

בתנאים  ,(עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים ) ₪  25,000דעתה של המכללה, בסכום של 

 ובעלת תוקף לפרק זמן כדלקמן:

 
 )שישים( יום ממועד תום תקופת החוזה. 60תוקפה של הערבות יהיה עד תום 

 סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, על בסיס המדד הבסיסי.

 

הערבות תהיה ניתנת למימוש בבת אחת או לשיעורין, והמכללה תהיה רשאית להפעיל את 

בהתחייבויותיו על פי  הקבלןהערבות או חלק ממנה בכל מקרה שלדעת המכללה לא עמד 

לחדשה בהיקפה המלא ולמסרה  הקבלןחוזה זה. הופעלה הערבות, או חלק ממנה, מתחייב 

)שבעה( ימים מיום קבלת ההודעה על הפעלת הערבות. לא  7למכללה לא יאוחר מאשר תוך 

חובתו כאמור תוך פרק הזמן הנקוב לעיל, ייחשב הדבר להפרה יסודית של  הקבלןקיים 

 לעיל. 13ולו הוראות סעיף החוזה ויח
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התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או התקיים תנאי המזכה  הקבלןהפר 

לא שילם  הקבלןלפי החוזה ו/או על פי דין, ו הקבלןאת המכללה בקבלת כספים כלשהם מ

למכללה את הסכום האמור מיד עם דרישה ראשונה, תהיה המכללה רשאית לממש את 

כולה או חלקה, ולגבות לעצמה כל סכום אשר יפצה אותה להנחת דעתה, וזאת  הערבות,

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים למכללה עפ"י החוזה ועל פי דין, לרבות זכותה 

לתבוע ולגבות סכומים נוספים אם סכום הערבות לא יספיק לכיסוי הנזקים, האובדן, 

 למכללה.  ההפסד, הפיצויים ו/או ההוצאות שנגרמו 

 

המצאת הערבות הינה תנאי עיקרי בחוזה זה והפרתו תהווה הפרה יסודית של החוזה 

 לעיל. 13המקנה למכללה את הזכויות המפורטות בסעיף 

 

 ישא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת הערבות בהתאם לחוזה. הקבלן

 

 איחוד עמותות .15

 

כללה האקדמית לחינוך הקבלן מצהיר, שידוע לו, כי המוסדות המוסמכים של אחוה המ

"העמותות"( החליטו על איחודן של  –ושל המכללה האקדמית אחוה )להלן בסעיף זה 

העמותות וכי משמעות ההחלטה כאמור ו/או ביצועה עשויה להוות ו/או לגרום להליך של 

פירוק מרצון של אחת העמותות או של שתיהן, ו/או לאיחודן לעמותה אחרת או לאיחוד 

היה "האיחוד"(, וכי ככל שיארע הליך כזה, לא י –אחת העמותות לעמותה האחרת, )להלן 

 בכך כדי להוות הפרת התחייבויות המכללה כלפי הקבלן. 

ככל שיארע הליך של איחוד כהגדרתו לעיל, תפעל המכללה, בכפוף להוראות כל דין ו/או 

רשות מוסמכת, כדי לדאוג לכך שזכויות הקבלן על פי הסכם זה לא תפגענה ולכך כי 

גד ו/או יחליף את הוראות ההסכם תחולנה בין הקבלן לבין התאגיד המשפטי שיא

 .העמותות בקמפוס

לקבלן ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג, בקשר עם העניינים 

האמורים לעיל, כלפי מי מהעמותות ו/או התאגיד שיאגד או יחליף את העמותות ו/או 

 .כלפי כל הפועלים בשמם

להתקשרותה בהסכם זה, הקבלן מצהיר עוד כי ידוע לו שתנאי מקדמי להסכמת המכללה 

 הינו הסכמת הקבלן לאמור לעיל והתחייבויותיו כמפורט בסעיף זה לעיל.

 

 תנאים כלליים .16

 

ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של , אורכה, הנחהשום 

המכללה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין לא ייחשבו כויתור או כפוגעים בזכויות המכללה, ולא 

 יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי המכללה.

 

הסכמה מצד המכללה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא 

 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 

כל שינוי בחוזה זה, כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם המכללה לא יהיו בתוקף אלא אם 

 כדין על ידי המכללה. נעשו בכתב ומראש ונחתמו
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סמכות השיפוט בכל תביעה הנובעת ו/או קשורה בחוזה זה, לרבות בפרשנותו, יישומו, 

 . במחוז דרוםאכיפתו ו/או הפרתו, מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים 

 

מעני הצדדים לצורך החוזה כמפורט במבוא להסכם וכל דבר דואר רשום שישלח לפי אחד 

הודעה אשר  שעות מרגע משלוחו בדואר. 72כאילו הגיע לתעודתו תוך המענים הנ"ל ייחשב 

תחשב כאילו הגיעה  -ונתקבל על כך אישור טלפוני  -רה בצורה תקינה בפקסימיליה דשו

 .העסקים הראשון שלאחר יום השידור לתעודתה ביום

 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 

____________________ ____     ____________________  

 אחוה המכללה האקדמית לחינוך   האחוהמכללה האקדמית 

 

 

 

 

______________________ 

 הקבלן

 

 

 דין-אישור עורך

 

 
____________________________ -אני הח"מ, _________________עו"ד, מאשר בזה ש

הקבלן  את , עם/בלי חותמת, מחייבתהדלעיל וכי חתימתו/ ההסכםבפני על  החתם/

 ין.י___________ לכל דבר וענ___________ ח.פ. 

 

 

_________   ______________________  ___________________ 

 ת עו"דחתימ     חותמת        ת א ר י ך 
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     ___________________                                                                              _______________                         ____________________                 

           המציע      אחוה המכללה האקדמית לחינוך                   המכללה האקדמית אחוה                                     

 נספח א
  אישור עריכת ביטוח

 

 לכבוד

 המכללה האקדמית לחינוך )ע"ר( –אחוה 

 )ע"ר( ת אחוה המכללה האקדמי

 79800שקמים ד.נ. 

 08-8586339פקס' 

 

 אישור על עריכת ביטוחהנדון: 

 
 הננו מאשרים בזאת כי בוצעו על ידנו הביטוחים כמפורט לעיל:

 שם המבוטח: _______________. .1

 _____________________.כתובת משרדי המבוטח:  .2

 הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקה והפעלתן. נשוא ביטוח זה: .3

 _____________ עד ____________ -תקופת הביטוח: מ  .4

 : פירוט הביטוחים .5

 ביטוח למכונות אוטומטיות לממכר מזון ושתיה.   1.5
 הכיסוי: אש מורחב כולל נזקי טבע ורעידת אדמה כולל פריצה.       

 השתתפות עצמית       

 $ לאירוע.2,500-מתגמולי הביטוח אך לא פחות מ 5% –* נזקי טבע        

 $ לאירוע, ולא יותר 5,000-מסכום הביטוח אך לא פחות מ 10% –* רעידת אדמה        

 $ סה"כ.    500,000-מ         

 $ לאירוע.1,000 –*  כל נזק אחר       

 בגבולות אחריות של: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  5.2

 _______________ $ לאירוע ו ______________ $ סה"כ לתקופה.          

 $ לאירוע(.250,000 –)לפחות           

 השתתפות עצמית: _____________ $.               

 בגבולות אחריות של: ביטוח אחריות מעבידים  5.3        

 מקרה ולתקופה.______________$ ל -___________ $ לעובד ו             

 $ למקרה ולתקופה(.5,000,000 –$ לעובד ו 1,500,000)לפחות:                 

 השתתפות עצמית: _____________ $.                

 

כל הביטוחים הנזכרים לעיל יבוצעו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה 

 בשם "ביט".

המבוטח: "... ו/או אחוה המכללה האקדמית לחינוך ו/או בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם 

המכללה האקדמית אחוה ו/או עובדיהם )+ סעיף אחריות צולבת לגבי פוליסת אחריות כלפי צד 

 שלישי(.

 הננו מאשרים בזאת שהגענו להסדר תשלום הפרמיות עם המבוטח הנ"ל.
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     ___________________                                                                              _______________                         ____________________                 

           המציע      אחוה המכללה האקדמית לחינוך                   המכללה האקדמית אחוה                                     

השינוי ו/או הביטול לא  –הננו מאשרים בזאת שבכל מקרה של שינוי ו/או ביטול הפוליסה  .6

יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם  60ייכנסו לתוקף בטרם חלפו 

 ו/או עובדיהם ".האקדמית אחוה  ל"אחוה המכללה האקדמית לחינוך ו/או המכללה

 

 

 ,בכבוד רב

 __________ 

.חברה לביטוח בע"מ  
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     ___________________                                                                              _______________                         ____________________                 

           המציע      אחוה המכללה האקדמית לחינוך                   המכללה האקדמית אחוה                                     

 נספח ב'

 

 

  2בנין 
 
 שתיה קרה תמכונ 1
 מכונת חטיפים 1

 

 5בניין 
 
 מכונת סיגריות 1
 מכונת חטיפים 1
 מכונת שתייה  1

 מכונה ציפס 1
  מכונות קפה 2
 

 

 6נין ב
 
 מכונת חטיפים 1
 שתייה  מכונת 1

 

 מתחם חרדי
 
 מכונת שתייה 1

 מכונת חטיפים 1
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     ___________________                                                                              _______________                         ____________________                 

           המציע      אחוה המכללה האקדמית לחינוך                   המכללה האקדמית אחוה                                     

 נספח ג' - מפרט מוצרים בסיסי 
 

 פריט
 

 מחיר כולל מע"מ יחידה

קוקה קולה / ספרייט / שתייה 
 מוגזת

 

  בקבוק 500 מ"ל

 קוקה קולה דיאט
 

  בקבוק 500 מ"ל

 בקבוק 500 מ"ל נסטי
 

 

 מים מינרלים/ מים בטעמים
 

  בקבוק 500 מ"ל

מיץ פירות טבעי 
 תפוזים/אשכוליות

 

  פחית 330 מ"ל

 שוקו בשקית

 

  

 כוס 180 מ"ל קפה שחור
 

 

 נס קפה
 

  כוס 180 מ"ל

קפוצ'ינו /נשיקה  לבנה /אייריש 
 קרים

  כוס 180 מ"ל

שוקולטה /שוקו 
 שוויצרי/שוקוצי'נו

 

  כוס 180 מ"ל

 קפה הפוך
 

  כוס 180 מ"ל

 וופלים
 

  שקית 250 גרם

 בייגלה
 

  שקית 50 גרם

 במבה )אסם או עלית(
 

  שקית 50 גרם

 מקופלת/אגוזי /טעמי /כיף כייף

 

  

 מסטיק חבילה
 

  

  שקית 50 גרם בוטנים אמריקאיים

 צ'יפס
 

  שקית 50 גרם

  אפרופו
 

 

  שקית 70 גרם ביסלי
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     ___________________                                                                              _______________                         ____________________                 

           המציע      אחוה המכללה האקדמית לחינוך                   המכללה האקדמית אחוה                                     

 

   סניקרס /פסק זמן
 

  שוקולד פרה קטן/גדול

 

 

 סוכרייה על מקל
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     ___________________                                                                              _______________                         ____________________                 

           המציע      אחוה המכללה האקדמית לחינוך                   המכללה האקדמית אחוה                                     

 נספח ד' – מפרט מוצרים נוספים
 

 יחידה פריטסוג ה
חובה לפרט את היחידה 

)שקית, בקבוק, פחית( ואת 
 יחידת המשקל

מחיר מוצע ע"י הקבלן 
 כולל מע"מ
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     ___________________                                                                              _______________                         ____________________                 

           המציע      אחוה המכללה האקדמית לחינוך                   המכללה האקדמית אחוה                                     

 נספח ה'

 נוסח ערבות בנקאית המוגשת ע"י הספק 

 

 לכבוד

 אחוה המכללה האקדמית לחינוך 

 המכללה האקדמית אחוה 

 "אחווה"()שתיהן יקראו להלן: 

 79800ד.נ שקמים 

 

 

 נ.,.ג.א.

 

 ..…ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 

 ( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת"הנערב"על פי בקשת _________________ )להלן: 

שקלים חדשים( עשרת אלפים ש"ח ) 10,000ובלתי מותנית לתשלום כל סכום עד לסך של 

(, שתדרשו מאת הנערב בקשר לכתב הערבות""סכום להלן: בתוספת הפרשי הצמדה למדד )

בהתקשרות להצבה  4/2012בקשר עם מכרז פומבי  ההצעה מיום ______ שהגיש לכם הנערב

 .והפעלה של מכונות אוטומטיות

 בערבות זו :

 "מדד" משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 ידוע במועד חתימת כתב ערבות זה."המדד הבסיסי" משמעו המדד האחרון ה

 "המדד הקובע" משמעו המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו.

( ימים מיום קבלת 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידכם תוך שבעה )

י שיהא דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבל

 עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת הנערב.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם 

על פיה בהליך משפטי או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על 

 לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש. פיה, תביעה משפטית נגד המבקש, או

ערבות זו תעמוד בתקופה עד ליום _____ )כולל( ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל 

 דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 בכבוד רב,         

 

         ___________ 

 בנק                                
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     ___________________                                                                              _______________                         ____________________                 

           המציע      אחוה המכללה האקדמית לחינוך                   המכללה האקדמית אחוה                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


