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 ללי. כ1

 ההפעלניהול ול מחיר "( מבקשת לקבל הצעותכללההמ)להלן: " אחוה תהמכללה האקדמי .1.1

)להלן:   בהתאם למפרט השירותים )נספח ג'( חלביתקפיטריה ו קפיטריה בשריתשל 

  ."(המכרז)להלן: ""( ות"הקפיטרי

 הםואין לעשות ב מכללהשל ה הנם רכושיסמכי המכרז. מסמכים אלו הו מכילה את מחוברת ז .1.2

 כל שימוש למעט לשם הגשת הצעה כנדרש במכרז.

תוגש בדרך זו, או שלא לא . כל הצעה שמיליהיאין להגיש הצעה באמצעות הדואר או בפקס .1.3

 תיפסל.במדויק בדרך המפורטת במכרז זה, 

ר נדרש על ידי תנאי המכרז, אין להוסיף כל הערה ו/או למעט במקומות המיועדים לכך וכאש .1.4

תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו. הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות אשר יצוינו 

  על גבי מסמכי המכרז ו/או ההצעה עלולים להביא לפסילת ההצעה על ידי וועדת המכרזים.

, כמפורט כהצעת מחירתסומן אחרים ומחלקי ההצעה ה בנפרדבמכרז זה תוגש הצעת המחיר  .1.5

  .להלן 3.4בסעיף 

חתומה אחת במעטפה  ,במקור )כל אחד מחלקי ההצעה( את ההצעות יש להגיש בשני עותקים .1.6

התפעול, בניין  שר תוכנס לתיבת המכרזים במשרדיוא ,וסגורה הנושאת את מספר המכרז בלבד

 . 12:00בשעה  28.9.2014עד ליום  1, קומה 3

פק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז למען הסר ס .1.7

קבל במחלקת את מסמכי המכרז המלאים ניתן ללתיבת המכרזים מוטלת על המציע בלבד. 

 בצהרים.  16:00 בבוקר ועד 08:00 בין השעותה' –א' ימים הגבייה של המכללה ב

המכללה את פרטיו ואת פרטי איש  המציע להשאיר בידייהא על במועד קבלת מסמכי המכרז,  .1.8

 הקשר מטעמו. 

 תנאי סף  .2

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מי שמתקיימים בהם, במועד האחרון להגשת  2.1

 ההצעות למכרז, כל התנאים המצטברים המפורטים להלן: 

 הינו תאגיד רשום כדין בישראל. המציע      2.1.1

 משותפת למספר תאגידים. מובהר בזאת, כי לא ניתן להגיש הצעה
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   בעל ניסיון מוכח בניהול והפעלה בישראל של עסקים בתחום המזון  הינוהמציע  2.1.2

  אשר מתקיימים בו כל התנאים המצטברים  ות,והמשקאות הדומים במהותם לקפיטרי   

 הבאים:    

 למציע ניסיון של לפחות חמש שנים בהפעלת מטבח מבשל.   2.1.3.1

 ון עסק בתוקף ומחזיק תעודת כשרות בתוקף. המציע פועל עם רישי 2.1.3.2

 למציע רישיון יצרן.  2.1.3.3

המציע מפעיל לפחות  חודשים רצופים עובר למועד הגשת ההצעות 24 במשך 2.1.3.4

 מקום אחד שהוא:  

 אפשרות ראשונה  2.1.3.4.1

ה מסעדה בשרית עם מטבח מבשל במוסדות ציבוריים לרבות במוסדות להשכל              

סועדים  200 -מוגשות מנות של אוכל בשרי מבושל ל גבוהה ו/או בתי חולים, בו

 לפחות. 

 אפשרות שנייה  2.1.3.4.2

ת לשינוע למוסדות ציבוריים לרבות מטבח מרכזי המבשל ארוחות בשריו             

ארוחות  200במוסדות להשכלה גבוהה ו/או בתי חולים, ומוכר לפחות 

 בשריות כאמור בכל יום. 

קיו שהינם מסעדה כמפורט בסעיף למציע מחזור מכירות שנתי מכלל עס 2.1.3.5

לעיל, בסך של לפחות  2.1.3.4.2או מטבח מרכזי כמפורט בסעיף  2.1.3.4.1

 .2012-2013לשנה, בכל אחת מהשנים ₪  1,500,000

הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  על המציע להמציא את כל האישורים 2.2

וכן , 1976-מום והעסקת עובדים זרים(, התשל"וניהול חשבונות ותשלום חובות מס, שכר מיני

   . תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף להסכם כנספח ז'

על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המתנהל על פי כל דין לגבי תאגידים מסוגו המפרט  2.3

מים את בעלי המניות במציע ומנהליו וכן אישור עו"ד על היות התאגיד קיים ועל היות החות

 בשמו על מסמכי המכרז מוסמכים לחייב את המציע בחתימתם )בנוסח המופיע כנספח ו'(. 

על המציע לצרף להצעתו תצהיר שלו או של מנהלו, מאומת בפני עורך דין, כי לא מתנהלות  2.4

הוא אינו נמצא בהליכי , וכי לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז ותשעלול ,תביעות נגד המציע

   כנספח ח'(. פירוק )בנוסח המצורף למכרז זה פשיטת רגל ו/או

, שלא יוחזרו ₪, 500סך של בדמי השתתפות במכרז תנאי להגשת הצעה למכרז הוא תשלום  2.5

  1.7כאמור בסעיף במקום ובמועדים כנגד קבלת מסמכי המכרז  מכללהו לפקודת האשר ישולמ

מציע לאחר ביצוע יש לצרף למסמכי ההצעה צילום של הקבלה אשר נשארה בידי ה. לעיל

  .התשלום
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 . בשלמותה על המציע להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו 2.6

על המציע להשלים בעט את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע והצעתו", לצרף  2.7

כל עמוד ולחתום בעצמו על  ,המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז מלואלהצעתו את 

חתימת המציע  .(ה)לרבות נספחית הסכם ההתקשרות טיוטעל מעמודי חוברת המכרז, לרבות 

 לכך. יםהמיועד מותבמקו תהיה מאומתת על ידי עו"ד

את הזכות להחליט על  פסילתה  מכללהל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו נכון ייתן לכ

 הצעת המציע.המידית של 

 את  מכללהומקנים ל כל תוספת, שינוי או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז הינם חסרי תוקף 2.8

או לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לקבל את ההצעה תוך  הזכות לפסול את ההצעה

 . כאמור תוספת, שינוי או הסתייגותהתעלמות מכל 

במידה והצעת המציע תוכרז כהצעה  מכללהלמען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את ה

 שינויים ו/או ההסתייגויות.הזוכה תהיה ההצעה ללא התוספות ו/או ה

 ערבות  2.9

או מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון   ישראליהצעתו ערבות מבנק ללצרף על המציע  2.9.1

, חתומה על ידי החברה 1981 –לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 

 עצמה )ולא על ידי סוכן שלה(. 

ספח ה'. נית, צמודה למדד ובנוסח המצורף להסכם כנעל הערבות להיות אוטונומית, בלתי מות 2.9.2

ובתוקף  המכללה האקדמית אחוהלפקודת   ₪()חמישים אלף ₪  50,000הערבות תהיה בסך של 

לחלט ערבות זו, כולה או חלקה,  תהיה רשאית מכללהה 11.201482.עד ליום  28.9.2014  מיום

 כתב אם התקיים בו אחד מאלה: בפניה ב למציע הזדמנות להשמיע את טענותיואחרי שנתנה 

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.   2.9.2.1

 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.  2.9.2.2

המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת  2.9.2.3

 ההצעות במכרז. 

מכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז אחרי שנבחר המציע כזוכה ב  2.9.2.4

, לרבות, עם הזוכה במכרז מכללהת ההתקשרות של הרשהן תנאי מוקדם ליצי

לא לא חתם על הסכם ההתקשרות ו/או אך בלי לגרוע מכלליות האמור, הוא 

 הפקיד את הערבות אשר עליו להפקיד על פי הסכם ההתקשרות.

 שמו של המציע או רישוםהמציע באופן מדויק. אי דיוק בעל הערבות לשאת את שמו המלא של     2.9.3

  השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.

קבלת מועד מאוחר לעד ל מכללהאת תוקף הערבות לפי בקשת ה, המציע מתחייב להאריך   2.9.4

ימים ממועד  5וזאת בתוך  ה,ת המכלל, שיפורט בבקשהחלטה סופית בדבר המציע הזוכה במכרז
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יביא לפסילת הצעת במועד כאמור, , כאמור . אי הארכת תוקף הערבותת המכללהקבלת בקש

 המציע על הסף. 

כתוצאה  מכללהסכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו ל   2.9.5

 ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו.  מהתנהלות המציע, שהובילה לחילוט הערבות, 

גבוה יותר ה בכל זמן להוכיח כי נזק תהיה רשאית מכללהר לעיל, המבלי לפגוע בכלליות האמו   2.9.6

ו/או כדי לשלול  מכללהמסכום הערבות ולתובעו מהמציע. אין בחילוט הערבות כדי למנוע מה

 על פי כל דין. ה ולדרוש ממנו כל סעד העומד לכנגד המציע, להעלות כל טענה את הזכות  הממנ

חתומה בפני עו"ד המעידה כי השכר המשולם לעובדי  ז', , בנוסח המופיע בנספחהצהרת המציע   2.9.7

המציע אינו נמוך משכר המינימום המעודכן במועד הגשת ההצעה בהתאם לחוק שכר מינימום, 

וכי משולמים להם מלוא התשלומים הסוציאליים בהתאם להוראות כל דין  ,1987 –התשמ"ז 

 ו/או ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם. 

ניתן להגיש אותם יש לצרף להצעת המכרז, הרי אם נאמר אחרת לגבי מסמך/אישור מסוים אלא    2.9.8

את המקור של אותו המסמך או העתק נאמן למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו 

 נאמן למקור.

מציע, יובהר כי על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור, באורגן של ה     2.9.9

 או בכל גורם אחר, לא יחשב כעמידה בתנאי הסף.

או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים  עילאי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים ל   2.9.10

ייתן למכללה את הזכות להחליט על פסילתה המיידית  ,במכרז זה , באופן הנדרשעיללהמפורטים 

את הזכות, לפי שיקול  הלעצמ תלה שומרמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המכלשל ההצעה. 

להשלים מידע  ,ההצעות למכרזפתיחת לאחר אף הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים  הדעת

, ו/או אישורים וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסףו/או להציג המלצות חסר 

רישיון או כל מסמך אחר ובלבד שהמציע יוכיח, לשביעות רצונה של המכללה שכל אישור, היתר, 

  .נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעותוהאמור בהם כאמור, הינם בעלי תוקף 

 תנאים כלליים 3

 : מערך ההסעדה במכללה כיום

 .ועובדים סטודנטים 4,000כ ועובדים בתחומי קמפוס המכללה לומדים  3.1

מנוהל ומופעל על ידי  המכרז, אשר עובר לפרסום בתחומי קמפוס המכללה פועל מערך הסעדה 3.2

 .מספר קבלנים עצמאיים

מספק מזון ומשקאות לסטודנטים, לעובדים ולמבקרים מערך ההסעדה הפועל במכללה כיום  3.3

 כולל, נכון למועד פרסום מכרז זה, כדלקמן: , ובקמפוס

    המוכרות מאפים, כריכים, סלטים ושתייה  2בניין בו 5קפה המוצבות בבניין  עגלותשתי  3.3.1

 חמה וקרה.         
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 שר מכונות שתייה אוטומטיות לממכר דברי מאכל ומשקה.ע  3.3.2

 קפיטריה בשרית  3.4

 בנספח יא'.ציוד כמפורט  מצוידת במטבח המכילהקפיטריה הבשרית  3.4.1

בקפיטריה הבשרית נמכרות ארוחות חמות בשריות )מלאות וחלקיות(, כריכים בשריים ושתייה  3.4.2

 קרה. 

 שיטת שרות עצמי עם קו הגשה. הסועד מגיע לקו ההגשה, בו מוגש הקפיטריה הבשרית פועלת ב 3.4.3

לו מזון מהמבחר המוצע, לפי בחירתו )ארוחה מלאה/חלקית/כריך(. סלטים קרים, רטבים, 

 בשירות עצמי על ידי הסועד. התשלום מתבצע בתום איסוף המזון.  לחם מוגשים במזנון חופשי

  הקפיטריה הבשרית כוללת חדר אוכל.  3.4.4

 ריה חלביתקפיט  3.5

סלטים, כריכים, ארוחות חלביות כגון: פסטה, לזניה,  קישים וכן  ותנמכרבקפיטריה החלבית  3.5.1

 שתייה חמה וקרה. וכןמאפים, חטיפים, מעדנים, 

הקפיטריה החלבית פועלת בשיטת שירות עצמי עם קו הגשה. התשלום מתבצע בתום איסוף  3.5.2

 המזון. 

 בקפיטריה יש שולחנות וכיסאות לישיבה. 3.5.3

 כל מתקני ההסעדה כשרים ופועלים בהתאם לדרישות הרבנות המקומית.      3.5.4  

 . 28,000 -כמות הארוחות המלאות השנתית עובר לפרסום מכרז זה מוערכת בכ    3.5.5

 אין בנתון זה כדי להוות מצג באשר לכמות הארוחות שתימכרנה בתקופת המכרז.         

ית, בכל עת בתקופת החוזה, להגדיל או להקטין את מספר המכונות יובהר שהמכללה תהיה רשא    3.5.6

האוטומטיות ועגלות הקפה המוצבות בקמפוס ו/או לשנות את מיקומן ו/או לשנות את מגוון 

המוצרים הנמכרים בהן ו/או את מחירי המוצרים הנמכרים בהן, הכל לפי שיקול דעתה המלא 

 ו/או טענות כלפי המכללה בקשר לכך.  והמוחלט ולמציע הזוכה לא תהיינה כל תלונות

בנוסף, המכללה תהיה רשאית במהלך תקופת החוזה לשנות ו/או להגדיל את מערך ההסעדה     3.5.7

הפועל בקמפוס המכללה, לרבות הוספת נקודות ו/או עסקי הסעדה נוספים, הכל לפי שיקול 

 דעתה הבלעדי של המכללה.

 מושא מכרז זהשירותי הניהול וההפעלה של הקפיטריות  3.6

ל נספחיו ובהתאם בהתאם למפורט בהסכם ההתקשרות ע ניהול הקפיטריות והפעלתן יבוצעו 3.6.1

 .(נספח ג'מפרט השירותים )למפורט ב

 : הקפיטריה , לפי בחירת לקוחתהיה בכלי אוכל כמפורט להלןהבשרית ההגשה בקפיטריה  3.6.2

 טיק.   צלחות וקערות פורצלן, כוסות חד פעמיות, סכו"ם מתכת ומגשי פלס 3.6.2.1
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  . בכךמעוניינים הגשה בחמגשית ל 3.6.2.2

ההגשה בקפיטריה החלבית תהיה בכלים חד פעמיים מאיכות טובה, שתאושר בכתב ומראש על  3.6.3

 ידי המכללה. 

 פנייה בשאלות הבהרה  3.7

, או 08-8501901 לעו"ד גלית עמרם בפקס: מכללהבשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד ל 3.7.1

 .Galit_am@achva.ac.ilבאימייל 

שאלות הבהרה . 12:00בשעה   18.9.2014 וםעד לי ,הרה יש להפנות בכתב בלבדאת שאלות ההב 3.7.2

 לאחר תאריך זה, או שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו.   כללהלמשיגיעו 

ד לא תהיה אפשרות לקבל מידע או לברר פרטים כלשהם בהקשר למכרז זה לאחר המוע 3.7.3

 האחרון למשלוח השאלות. 

באתר האינטרנט  מויפורסוההבהרות שתינתנה על ידי המכללה, התשובות לשאלות השאלות,  3.7.4

 ., והן תהוונה חלק בלתי נפרד מהמכרזwww.achva.ac.ilשל המכללה: 

, וזאת גם אם מכללהאת השפורסמו באתר האינטרנט של המכללה תחייבנה רק תשובות  3.7.5

 . תינתנה תשובות על פה או בדרך אחרת על ידי מי מטעם המכללה

ככל , באתר המכללה עיין בתשובות לשאלות ובהבהרות שתתפרסמנהבאחריות המציעים ל 3.7.6

 .םתתפרסמנה, עובר להגשת ההצעה על ידש

רת או נוסח התשובה שבאתר המכללה הוא המחייב. קיבל מציע תשובה אשר לעניות דעתו סות 3.7.7

שונה מהמפורסם באתר האינטרנט של המכללה, באחריותו לפנות למכללה בבקשה לקבלת 

 הבהרות.

 חייב שיפורסם באתר המכללה לא תמסמך הכל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת  3.7.8

 את המכללה. 

)להלן:  כאמור לעילשפורסמו התשובות וההבהרות עותק של  כל מציע חייב לצרף להצעתו את

חלק בלתי נפרד , ומסמך זה יהווה על ידו םחתו ואכשה (,מך התשובות וההבהרות""מס

 .ממסמכי ההצעה

 הגשת ההצעות 3.8

 כמפורט להלן: שתי מעטפות נפרדותהכוללת במעטפה חתומה וסגורה  נהתוגש ותההצע 3.8.1

 .בלבד הצעת המחירתכיל את  מעטפה ראשונה 3.8.1.1

 תכיל את המסמכים הבאים: מעטפה שניה 3.8.1.2

 מכרז חתומים על ידי המציע. ני עותקים של הש 3.8.1.2.1

mailto:Galit_am@achva.ac.il
http://www.achva.ac.il/
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 הפרופיל יכיל תיאור קצר של התאגיד, תמצית פעילות, פרטי       – התאגידפרופיל  3.8.1.2.2

 בעלי החברה וכל נתון הנדרש להצגת המציע.               

 .המלצות 3.8.1.2.3

 אישור ניהול ספרים וניכוי מס. 3.8.1.2.4

 המכרז. תשלום דמי השתתפותקבלה על  3.8.1.2.5

 תעודת עוסק מורשה. 3.8.1.2.6

 ת של החברה.תעודת התאגדו 3.8.1.2.7

 כמפורט בנספחי המכרז. -עורכי דין ם מאומתים על ידיתצהירי 3.8.1.2.8

 ערבות הצעה.  3.8.1.2.9

 רישיון עסק. 3.8.1.2.10

  מסמך ובו תיאור מפורט של המטבח של המציע ואמצעי ההובלה שברשותו.  3.8.1.2.11                   

 תעודת כשרות. 3.8.1.2.12

 .רישיון יצרן 3.8.1.2.13

 אישור לשינוע מזון. 3.8.1.2.14

 .מחזור כספיאישור רו"ח על  3.8.1.2.15

 אישור עו"ד/רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה של התאגיד המציע.  3.8.1.2.16

 תשובות והבהרות חתום ע"י המציע. המסמך   3.8.1.2.17

אם המציע בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם לחוק  3.8.2

 . 1992 -חובת המכרזים, התשנ"ב 

 אחר שלמספרו בלבד. אין לציין כל פרט מזהה ו שם המכרז יש לציין אתהכוללת על גבי המעטפה  3.8.3

 . המציע

 עד לתאריך  1קומה  3 ןבבניימחלקת תפעול את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת ב      3.8.4

 .12:00בשעה  28.9.2014

 סיור קבלנים 4

תתקיים ביום  מתן הבהרות ותשובות לשאלותול קפיטריותהכרת מבנה הפגישה )"סיור קבלנים"( ל 4.8

 בקומה שניה בחדר ישיבות.  3הסיור ייערך בבניין  .12:00בשעה  15.9.2014

 מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש את הצעתו. . השתתפות בסיור קבלנים היא חובה 4.9
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 הזוכה  ההצעה בדיקת ההצעות ובחירתהליך  .5

  שלב ראשון 5.1

     ה האם צורפו כל המסמכים כנדרש ותיערך בדיקתיפתחנה, המעטפות הראשונות של המציעים  5.1.1

 והאם ההצעה עומדת בתנאי הסף.   

   המכללה תהיה רשאית אך לא חייבת לפנות למציעים להשלמת מסמכים ולא יהיה בכך מתן  5.1.2

 הכל בכפוף לחוק חובת המכרזים  ,אפשרות למציע לחזור בו מהצעתו ו/או לתקנה באופן אסור          

 . ת מכוחווהתקנות הבאו          

 רק הצעות שעמדו בכל תנאי הסף יעברו לשלב הבא.  5.1.3

  שלב השני 5.2

 המופיעותערך שקלול למחירים שניתנו על ידי המציעים למוצרים הנמכרים המופיעים בטבלאות יי           

 בנספח ג' למסמכי המכרז כמפורט להלן: 

 .%10 – מחירים לשתייה חמהממוצע  -  1טבלה 

 .%51 – רים לשתייה קרהמחיממוצע  -  2טבלה 

 שיחולקו בהתאם למפורט:  %02 – חלביתה בקפיטריה מחירים 

  .3.1בטבלה מס'  )ארוחת סלט או ארוחת פסטה( ממוצע ארוחה חלבית - %10

  .3.2בטבלה מס'  – וטוסטים גלידותממוצע כריכים,  - %10

 .%20 – לארוחה בשרית מחיר –1סעיף  4טבלה 

 ד הניתן. מתוך סך הניקו 65%סה"כ 

  שלב השלישי 5.3

 ייקבע הניקוד לאיכות כמפורט להלן:

  לאחר שיבקרו ויערכו חברי ועדת המכרזים ציון בהתאם להתרשמות כמהניקוד יינתן  15%  5.3.1

  , באופן כמפורט להלן:("בדיקת איכות")להלן: טעימות בעסק מזון שמפעיל המציע.                   

  בעסקי המזון של המציע או נציגיה ועדת המכרזים בקר תד האיכות לשם מתן ניקו 5.3.1.1

  בדוק את איכות המזון ואופן הצגתו, השירות והניקיון, הצוות הפעיל, תובמסגרת זו            

 מקצועיות וכיוצ"ב.           

 דמת,    חברי ועדת המכרזים או נציגיה יערכו את הביקור. הביקור ייערך ללא הודעה מוק 5.3.1.2

 ויכלול ביקור במטבחי המציעים.           



 

                             _________________________                       _____________________ 

 

 חתימת המציע                                         המכללה האקדמית אחוה                             

00 

מובהר בזאת כי על הגורם המפעיל את עסק המזון לאפשר את ביצוע בדיקת האיכות. לא עשה כן, 

יודיע נציג ועדת המכרזים לאיש הקשר מטעם המציע כי הוא נמצא בעסקו וברצונו לבצע את 

 הבדיקה.

 תהיה בכך עילה לפסילת הצעתו. –דעה כאמור פשר המציע בדיקה של העסק לאחר הוילא א

, יזבהתאם לקריטריונים המפורטים בנספח  ,ציוןשל המציע צוות הבדיקה יעניק לעסק המזון 

 אשר לכל אחד מהם יהיה משקל שווה.

באופן אישי, בהתאם להתרשמותו את עסקי המציעים, כל חבר ועדת מכרזים יתבקש להעריך 

בכל אחד מהקריטריונים האמורים,  את התרשמותו המקצועית וללא התייעצות הדדית, ולדרג

)להתרשמות המקצועית הגבוהה  5 -)להתרשמות המקצועית הנמוכה ביותר( ל 1במספרים שבין 

 ביותר(.

 . ועדת המכרזיםהציון הסופי של כל מציע יהיה ממוצע הציונים של חברי 

 3מוצע הציונים של המציע שנבדק כפול הציון הסופי והניקוד של ההצעה בגין קריטריון זה יהיה מ

 נקודות אפשריות(. 15)סה"כ 

 כמפורט  שיוצעו על ידי המציע הפעלהדמי המהניקוד יינתן כציון בגין  ( %15חמישה עשר אחוז ) 5.3.2

 כמפורט להלן: באופן  להסכם 10בסעיף         

 .נקודות( 15) בסעיף זה המציע שיציע את דמי ההפעלה הגבוהים ביותר יקבל את מירב הנקודות

 המציעים האחרים יקבלו ניקוד באופן יחסי כפי היחס שבין הצעתם לבין ההצעה הגבוהה ביותר.

מהניקוד יינתן כציון בהסתמך על המלצות המציע, ככל שצורפו, לרבות שיחות  (5%) חמישה אחוז 5.3.3 

של המציע שלא צורפה  ו/או ראיונות, טלפוניים או אחרים, עם הממליצים ו/או עם לקוחות

 המלצה מטעמם, ככל שתמצא ועדת המכרזים לנכון לערוך. 

הניקוד יינתן על סמך ההמלצות שיוגשו ועל סמך התרשמות ועדת המכרזים מהשיחות והראיונות 

 הטלפונים שתערוך, ככל שתערוך עם מי מלקוחות המציעים. 

ע אשר לא יצרף למסמכי המכרז מובהר כי המכללה לא תיתן משקל לכמות ההמלצות, אולם מצי

 )אפס( נקודות בסעיף זה.  0-המלצה כלשהי יזכה ל

בלבד, מובהר בזה, כי  5%על אף האמור לעיל ועל אף שמשקלן של ההמלצות מסך הציון הינו 

במקרה בו בעקבות בדיקת המכללה, בין עם ממליצים שפורטו על ידי המציע ובין עם לקוחות אשר 

, תשתכנע המכללה כי ניסיון העבר עם המציע הינו שלילי, באופן לא צורפה המלצה מטעמם

שמעמיד בספק את יכולתו להעניק השירותים למכללה ברמת האיכות הנדרשת על ידה על פי מכרז 

   זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, תהיה המכללה רשאית לפסול את ההצעה. 

ללה לבצע בדיקות וראיונות נוספים על בחינת למניעת ספק אין באמור לעיל כדי לחייב את המכ

 ההמלצות, ובדיקות כאמור תיערכנה אם תיערכנה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
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  בחירת הזוכה .45. 

 המפורטות המידה ביותר בשקלול כל אמותהגבוה  וקיבלה את הציון ה תהא זו אשר זוכההצעה ה      

שלא לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה   העל זכות תומרש מכללההעל אף האמור לעיל, . עילל

 תקנות חובת המכרזים. דין ובבכפוף להוראות הקבועות לעניין זה ב ,ביותר

 שוויון בהצעות 5.5

שמתקיים בה "עסק בשליטת אישה", רק במידה הצעת במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל

רפו לה  אישור רואה חשבון ותצהיר כנדרש עפ"י ב' לחוק חובת המכרזים, ושצו2האמור בסעיף 

 החוק. 

במקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת אישה", נתון שיקול הדעת המוחלט והבלעדי 

(, Best & Finalלמכללה, לקבוע, במקרה של שוויון בהצעות, האם לערוך הליך התמחרות נוסף )

 ונות למכללה.או האם לנקוט באופן אחר על מנת להשיג את מירב היתר

 וועדת המכרזים של המכללה תודיע למציעים את החלטותיה.     

יהיה המציע רשאי לבטל את הצעתו אלא  20.10.2014ליום עד בחירת הזוכה סתיימו הליכי הלא 

. במקרה שכזה בפועל על ידי המכללה אם כן נקבעה כבר הצעתו כזוכה לפני קבלת הודעת הביטול

 תו. לא יהא רשאי לחזור מהצע

מחלקת רכש, חוזים  תלמנהל בדואר רשום או במסירה בידביטול ההצעה יהיה ע"י הודעה 

 .והתקשרויות

 .יראו את ההודעה כנמסרה עם קבלתה בפועל בידי המכללה כאמור לעיל

מטעם המציע מועד בחירת ההצעה הזוכה או עד קבלת הודעת ביטול לההצעות תהיינה בתוקף, עד 

  המוקדם. הלפי

שבו, מכל טעם שהוא, לא יעלה בידי המכללה להתקשר עם המציע הזוכה, או שההסכם במקרה 

וכן הלאה, עם המציע הזוכה יבוטל, תהא המכללה רשאית לקבל את הצעת המציע הבא בדרוג, 

 .דרוג שנקבע בשלב מיון ההצעותבהתאם ל

הזכות לפנות אל  מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ו/או מכרז זה, המכללה שומרת לעצמה את

, וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, כל מקום שבוטלה זכייתו בא על פי הדירוגהמציע ה

כאמור כבר אינה  המציע הבא על פי הדירוגשל הזוכה או בוטל החוזה עמו, זאת אף אם הצעתו של 

 בתוקף.

ה אליו, להודיע לה על מיום פניית המכלל ימי עסקים 5תהא שהות של  הבא על פי הדירוגלמציע 

 קבלת הסכמתו לקביעתו כזוכה על פי הצעתו.
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 מחיר ותמורה 6

על המציע למלא את טבלת המחירים למוצרים באופן מלא. ככל שיהיו פריטים בטבלת    6.1

אשר לא ינקב מחיר בצידם, המכללה תמלא אוטומטית את המחיר הגבוה ביותר  המוצרים

 אחרות שהוגשו במכרז זה.למוצר זהה, שננקב  באיזה מהצעות 

  המחירים הנקובים יהיו כוללים, קבועים וסופיים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא למעט שינויים     6.2

המציע לא יהיה זכאי לכל תשלום שהוא מהמכללה ו/או מכל מאן  על  ידי המכללה. שאושרו

על כן בערכו את דהוא, למעט קבלת תמורה עבור המוצרים, במחירים הנקובים בהצעתו, ואשר 

הפעולות הנדרשות עלויותיו בגין את כל קח המציע בחשבון ייבהצעת המציע  יםהמחירתמחור 

מתן  מתן השירותיםרק,  המכרז לרבות, אך לאהתחייבויותיו על פי למציע למלא את 

השירותים, ציוד, חומרים, אחזקת מכונות, כ"א, ביטוח, ערבויות, הסעות, מיסים ככל שיחולו 

 . מע"מכולל 

ההפעלה המציע יתמחר את דמי להסכם המצ"ב למסמכי המכרז  11בהתאם לסעיף בנוסף,  

 על ידו למכללה בגין ניהול והפעלת הקפיטריות שישולמו 

 טבלת ריכוז מועדים למכרז 7

 תאריכים 

 

 פעילות

1. 9.9.2014 

 

 פרסום מכרז

2. 15.9.2014 

  12:00בשעה 

 

 חובה.  –סיור קבלנים 

 קומה שניה 3בניין  חדר ישיבות

3. 18.9.2014 

 12:00עד השעה 

 

 אחרון למשלוח שאלות מועד 

5. 28.9.2014 

 12:00עד השעה 

 

 הגשת ההצעות מועד אחרון ל

 

לבין המועדים המצוינים במסמכי המכרז,  ,במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל

על ידי המכללה, בהודעה  , אלא אם יוארכוופייםיגברו המועדים הנקובים בטבלה. המועדים הינם ס

 באחריות המציע לעמוד במועדים בהתאם לשלבי המכרז. שתפורסם באתר האינטרנט של המכללה.
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 זכות עיון בהצעה הזוכה ובמסמכי וועדת המכרזים  8

ימים ממועד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת המכרזים על הזוכה  30בתוך  8.1

ל מציע רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, במכרז, יהיה כ

 ובהצעתו של הזוכה במכרז, על נספחיה.  וות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתהבח

ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד  8.2

ואת הנימוקים לאיסור  ,חלקים כאמורמקצועי, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את ה

 העיון בהם. 

, האם לחשוף את הצעת על פי שיקול דעתה הבלעדיתחליט,  מכללהוועדת המכרזים אצל ה 8.3

 הזוכה ו/או חלקים ממנה. 

וועדת המכרזים או של הצעת פרוטוקולי לא תחול על חלקים של  8.1זכות העיון כאמור בסעיף  8.4

ת המכרזים עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי או הזוכה, אשר העיון בהם לדעת וועד

 לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור. 

ת כמו כן, זכות העיון לא תחול על חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועד 8.5

והערכת  ,מכרזים, לרבות בחינת חלופות אפשריות לפעולה או להחלטה של וועדת ההמכרזים

 סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים. 

 הסכם ההתקשרות  9

הסכם ההתקשרות אשר ייחתם בין המכללה לבין הזוכה במכרז מצורף למסמכי מכרז נוסח  9.1

 זה, על כל נספחיו.

ע לזוכה בדבר המכללה תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו, וכן תודי 9.2

המועד והמקום לחתימה על מסמכי ההתקשרות. הזוכה במכרז מתחייב להופיע במועד 

 ובמקום הנקובים בהודעת המכללה כאמור לעיל, לחתימה על החוזה.

ערבות בנקאית לקיום ימציא הזוכה  ממועד קבלת ההודעה על הזכייהבתוך שבעה ימים  9.3

אי מילוי סעיף זה כמפורט בנספח ההסכם.  . הערבות הבנקאית תהאהתחייבויותיו החוזיות

 .יחשב כהפרה יסודית של ההסכם

במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע על ידי המכללה ו/או  9.4

ו/או לא במועד כאמור לעיל, לא ימציא לידי המכללה ערבות בנקאית לביצוע התחייבויותיו 

במועד חתימת מסמכי ביטוח כנדרש בהסכם,  ימציא לידי המכללה אישור על עריכת

תהא המכללה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל לאלתר את ההתקשרות, 

 זכייתו.

 

 



 

                             _________________________                       _____________________ 

 

 חתימת המציע                                         המכללה האקדמית אחוה                             

05 

 המכללה שומרת לעצמה את הזכות  10

  בכל ממנו לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים לא  10.1

    עת.     

   רה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על הבנה מוטעית של נושא פסול הצעה חסל 10.2

  וכן הצעה שעולה ממנה שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים, זולת אם החליטההמכרז       

 .אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו וועדת המכרזים     

 ן הניקוד הגבוה ביותר בכפוף המכללה תהיה רשאית שלא לבחור את ההצעה אשר קיבלה את ציו 10.3

 להוראות הדין.     

   לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או  10.4

   שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף, או בשל חוסר התייחסות לסעיף     

 או הערכה כדבעי. מסעיפי המכרז שלדעת המבקש מונעת החלטה ו/    

 לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים. 10.5

  לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי בהירות  10.6

 המתעוררת בעת בדיקת ההצעה, בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.      

 לבחור כשיר ראשון וכשיר שני. 10.7

 לה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מציעים העומדים בתנאי המכרז ושהצעותיהם המכל 10.8

 מתאימות לדרישות המכללה או לחילופין לנהל מו"מ עם המציע הזוכה.     

 או חלקו ביטול המכרז 11

קף המכרז או לבטל חלקים ממנו, או רשאית לצמצם את הי מכללההבכפוף להוראות הדין,  11.1

    סיבה שהיא. למכרז חדש מכללצאת 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומודגש כי המכללה תהא רשאית לבטל את המכרז גם                   11.2

 בכל אחד מהמקרים האלה:            

 המחיריםההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מ 11.2.1

 כהוגנים וסבירים.  מכללהשנראים ל

ש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחירים ו/או פעלו י 11.2.2

 בניסיון ליצור הסדר כובל.

 שיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים. אירע  11.2.3

 לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז.  מכללהה 11.3

  כפי שנמסר על ידם עם  הודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים למספר הפקס ו/או כתובת המייל, 11.4

 רכישת מסמכי המכרז.      
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 מכוח מכרז פומבי הסכם ההתקשרות

 

 

 2014    שנערך ונחתם ב_____________ ביום 

 

 בין:

 

 

 

 המכללה האקדמית אחוה )ע"ר(

 

 7980400ד.נ. שקמים 

 "(המכללה)להלן: "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצד אחד

 

   לבין:

  הקפידו על מלא הפרטים המזהים 

   

   

  "(הספק)להלן: " 

 מצד שני

 

 

 אשר העתק ממנו מצורף להסכם זה כנספח א' 12/2014במכרז פומבי מס'  הוהמכללה יצא הואיל:

 "המכרז"(; )להלן: לניהול והפעלת קפיטריה בשרית וקפיטריה חלביתמחיר הצעות לקבלת 

כנספח  צורף להסכם זהאשר העתק ממנה מ)להלן: "ההצעה"(  והספק הגיש הצעה למכרז  והואיל:

 ב'; 

בהצעת הספק כהצעה הזוכה במכרז, בהסתמך על נכונות הצהרותיו של  הוהמכללה בחר והואיל: 

 הספק ועל הנתונים כפי שפורטו בהצעתו;

כל את  וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק ,והספק מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק והואיל: 

כל התחייבויותיו על בקשר עם בקשר עם חתימת הסכם זה והנתונים העובדתיים והמשפטיים 

קיימת כל מניעה משפטית בטענה כי שתוגש כנגדו או יתגונן נגד תביעה  לא יטעןהוא פיו, וכי 

  ;במלואן ובמועדו מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זהאו עובדתית ל
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, כח בעל יכולת, ידע, ציוד מתאים והספק מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה,  והואיל: 

המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה, תוך  ואמצעים כספיים, אדם מתאים 

הנקובים בהסכם זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה  מילוי הוראות המכללה, שמירת המועדים

 ;זה כמפורט בהסכם

וק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת והספק מצהיר כי  בידיו האישורים הנדרשים עפ"י ח והואיל:

 -תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו  חשבונות, ניהול

1976; 

 

 לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

  חלק בלתי נפרד מהסכם זה: הנספחים המצורפים להסכם זה ונספחי המשנה להם, מהווים .1.2

  .מסמכי המכרז, לרבות שאלות ותשובות הבהרה נספח א':

  .הצעת המציע למכרז       נספח ב':

 .מפרט השירותים נספח ג': 

  .הצעת המחיר של הספק :1נספח ג'

 הצהרה על שמירת סודיות. נספח ד':

 נוסח כתב ערבות בנקאית. נספח ה': 

 .טים אודות המציעאישור עו"ד על פר נספח ו':

 .תצהיר )שכר מינימום והעסקת עובדים זרים( נספח ז': 

 .תצהיר )העדר תביעות ופשיטת רגל( נספח ח':

  .אישור על עריכת ביטוחים נספח ט':

 אישור רו"ח על מחזור כספי. נספח י':

 ציוד בבעלות המכללה. נספח יא':

 נספח הפרות. נספח יב':

 תשריט הקפיטריות. נספח יג':

 בדבר קיום חקיקהאישור רו"ח  נספח יד':      

 נוסח אישור בדיקה תקופתית נספח טו':      

 קריטריונים לבדיקת איכות. נספח יז':      
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 פרטי ממונה להגשת תלונות.:       נספח יח'     

 פרשנות .2

יחול על , 1973 -)ד( לחוק החוזים )חלק כללי(, בתשל"ג 25להלן, סעיף  2.2בכפוף לאמור בסעיף  .2.1

ואם אין בעניין הנדון או  ,הסכם זה בשינויים המחויבים, אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון

 מתיישב עם תחולה כאמור.  בהקשרו דבר שאינו 

 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצדן אלא אם נאמר אחרת: .2.2

 האקדמית אחוה המכללה "המכללה"

או כל רכוש אחר אשר בו או לגביו מתבצע /טח ואו הש/המבנה ו "הנכס"

מתן השירותים. נקבעו בהסכם זה מספר נכסים, תחול ההגדרה על 

 כללם.

 הסכם זה על נספחיו "ההסכם"

לרבות נציגיו של הספק, עובדיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו  "הספק"

 המוסמכים.

ות חובת המכרזים חוק חובת המכרזים, תקנותיו הכלליות ותקנ "דיני מכרזים" 

 )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה( 

או כל חלק מהן אשר מתחייב הספק לבצע על פי הסכם /הפעולות ו "השירותים"

 זה.

מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי  "מדד המחירים לצרכן"

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי, כולל אותו ממד 

רסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד אף אם יתפ

רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם 

 בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

 המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. "המדד הבסיסי"

ל פי הסכם המדד האחרון הידוע במועד ביצוע הארכת ההסכם ע "המדד החדש"

 זה.

מנהל התפעול של המכללה ו/או כל בעל תפקיד אחר מטעמו, אשר  "הממונה"

ישמש כנציג המכללה לכל דבר ועניין הקשור במתן השירותים 

 נשוא הסכם זה ובקיום התחייבויות הספק על פיו. 

בכל מקום בהסכם זה בו נדרשים אישור ו/או הסכמה ו/או תיאום 

 /או הסכמה ו/או תיאום עם הממונה עם המכללה, משמע אישור ו
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 תקופת ההסכם .3

_________ )להלן: ועד ליום __________ תקופת הסכם זה היא לשנתיים, החל מיום  .3.1

 "תקופת ההתקשרות"(.

חודשים  12בשלוש תקופות נוספות של תוקפו של הסכם  יך אתלמכללה נתונה האפשרות להאר .3.2

 (.הסכם מוארכת" "תקופתאו  "תקופה מוארכת"כל אחת  )להלן: 

האמורה  הלעיל עפ"י זכות 3.1האמורה בס"ק  תקשרותה המכללה להאריך את תקופת ההתרצ .3.3

יום לפני תום תקופת  15 -ודיע על כך המכללה לספק בכתב לא יאוחר מ תלעיל,  3.2בס"ק 

 ההסכם או תקופת ההסכם המוארכת לפי העניין.

 גם על כל תקופת הסכם מוארכת. ים,, בשינויים המחייבהוראות הסכם זה יחולו במלואן .3.4

, לקצר את תקופת ההסכם או כל הוללא כל חובה לנמק את החלטת ,בכל עת תהמכללה רשאי .3.5

יום לפני המועד בו  30 -תקופת הסכם מוארכת על ידי מתן הודעה בכתב לספק לא יאוחר מ 

 תוקף ההסכם. המכללה לסיים את נת מעוניי

, תסתיים תקופת הסכם זה במועד הנקוב בהודעה לעיל 3.5ניתנה הודעה כאמור בס"ק  .3.6

 האמורה לכל דבר ועניין.

או הטבה או פיצוי בקשר  לספק או למי מעובדיו או למי מטעמו כל תשלום לא תשלם המכללה  .3.7

 לקיצור תקופת הסכם זה.

 מתן ההרשאה .4

המכללה מעניקה לספק והספק מקבל מהמכללה רשות, שאין עמה זכות חזקה, להפעיל  .4.1

, שמקומה בקמפוס האקדמי אחוהליד האודיטוריום  1בבניין  ותקפטרי ההסכםבתקופת 

. הספק יספק למכללה "(ההרשאהוגודלה כמפורט בתשריט, נספח "יג" להסכם )להלן: "

מחירים וימכור מוצרים ב, כמפורט בהסכם זה תקופת ההסכם את השירותיםלבהתאם 

מחירים "מפרט ה -זה )להלן   להסכם "1כנספח "ג", המצורף מחיריםכמפורט ב"מפרט ה

 המפוקח"(. 

ביצוע נאות של השירותים לצורך הסכם זה פירושו ביצוע מדויק על פי המפרט )למעט שינויים  .4.2

 ( לשביעות רצונה המלאה של המכללה.בכתב בהסכמת הממונה ו/או המכללה שנעשו 

הסכם, ההרשאה הינה לצורך ניהול והפעלת קפטריה בשרית וקפטריה חלבית כמפורט ב .4.3

(. ההרשאה הינה לתקופה מוגבלת "הקפיטריות"ולצורך זה בלבד )אשר יקראו מכאן ואילך 

וקצובה מראש כמפורט בהסכם זה. אין בהסכם זה כדי  להקנות לספק כל זכויות כלשהן מעבר 

לקבוע בהסכם זה, לרבות ובמיוחד במכללה ו/או באיזה מנכסיה. למען הסר ספק מובהר בזאת 

שאי לקיים אירועים, כנסים וכד' או כל פעילות אחרת בשטח הקפטריות ללא כי אין הספק ר

 אישור המכללה מראש  ובכתב. 
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אין באמור בהסכם זה כדי למנוע מהמכללה להפעיל נקודות לממכר מזון ומשקה נוספות מכל  .4.4

סוג שהוא, ובכל כמות שהיא, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, ו/או להפעיל קפטריות נוספות 

/או להפעיל עגלות למכירת קפה ומוצרי מזון נלווים ו/או מכונות אוטומטיות לממכר מזון או ו

 משקה.

הסכם זה מותנה, מפורשות, בזכות המכללה לנצל את הנכס בכל זמן שהקפטריה אינה פעילה, 

לכל מטרה הנראית לה, לרבות מתן שירותי הסעדה באמצעות ספק אחר ובלבד שבמועד חידוש 

טריות יהא הנכס נקי ומוכן להפעלה, בכפוף לבלאי סביר שנגרם לו. לספק לא פעילות הקפ

 תהיה כל טענה /תלונה/ דרישה כלפי המכללה בנוגע לאמור בסעיף זה. 

  הצהרות והתחייבויות הספק .5

 בזה כדלקמן: מתחייב מצהיר והספק 

 אספקת השירותים .5.1

 בנספח ג'.  לפעול בהתאם להוראות הפעלת הקפיטריות כמפורט  5.1.1     

לספק למכללה את השירותים המפורטים בנספח ג' ובהסכם זה, במומחיות, ביעילות  5.1.2     

 ובמועדים הנדרשים. 

   וכי, כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה המבין היטב את צרכי המכללה ודרישותיהוא כי    5.1.3    

   לו לבצע את השירותים כמפורט  יםפשרם המאמיהוא בעל ניסיון ורקע מקצועי מתאי              

 ביותר  יםברמה  מקצועית, באיכות ובמיומנות גבוה 1נספח ג'במחירים של בנספח ג' ו              

 המלאה של המכללה ועל פי דרישות המכללה. הלשביעות רצונ              

   מה מקצועית טובה לספק את השירותים בבטיחות, בנוחות, ביעילות, ביסודיות ובר    5.1.4

 הסכם זה ו/או  באמצעות מספר מספיק של עובדים כשירים, מקצועיים ומיומנים, עפ"י        

 תקנה ו/או חוק ו/או דין.  כל        

 הסכם זהלספק למכללה במלואם את כל השירותים שיידרשו ממנו בהתאם להוראות  5.1.5

 י הממונהעל יד ושיינתנוראות לשביעות רצונו של הממונה, ולקיים את כל הה ,ונספחיו

תוך שיתוף פעולה וקיום קפדני של כל התחייבויותיו.  ,בכל הקשור עם מתן השירותים

הספק מתחייב לאפשר לממונה לפקח על מתן השירותים, לרבות בנושאי איכות המזון 

. הספק מתחייב לתקן ולשפר נושאים וכיו"בוהמשקה, רמת השירות, היגיינה, ניקיון 

 ע"י הממונה.כטעונים שיפור שהועלו 

 8:00לפחות בין השעות  ,ה' -במשך כל תקופת ההסכם בימים א' ותלהפעיל את הקפטרי  5.1.6

. )פס הגשה למכירת מנות חמות 13:00עד  8:00ובימי ו' וערבי חג בין השעות , 20:00עד 

למעט ימי שישי בהם תעבוד רק הקפיטריה  16:00עד  11:30יופעל לפחות בין השעות 

(. מובהר כי שעות ההפעלה רלוונטיות גם בתקופת בחינות, חגים וסמסטר קיץ. על ביתהחל

סגורה  המכללהאף האמור לעיל, רשאית המכללה להודיע לספק על תקופות בהן תהיה 

  ולא מתקיימת בה פעילות.
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 לספק מוצרי מזון ושתייה, טריים, שאינם פגי תוקף, באיכות, בכמות ומן היצרנים  5.1.7

בהתאם לדרישות המפרט, ובאין פירוט כאמור, יספק את מוצרי המזון הספציפיים, 

והמשקה באיכות המעולה ביותר ובכמות סבירה ומספקת, לשם ביצוע התחייבויותיו 

משקה הנמכרים יודבקו תוויות המזון והברמה המקצועית הגבוהה ביותר. על מוצרי 

צרי המזון והמשקה תאריך אחרון לשימוש )פג תוקף(. הספק מתחייב לשמור על מו

 בתנאים ובאופן שימנע קלקול, חדירת לכלוך או דבר אחר כלשהו שישנה את איכותם.  

 שלא למכור משקאות משכרים או משקאות שמכילים אלכוהול מכל סוג שהוא.  5.1.8

בהתאם  ,ולמכור מזון כשר בלבד ,להחזיק בתוקף תעודת כשרות, אשר תוצג בקפטריה 5.1.9

 פים הרלוונטיים.לתעודת הכשרות או הנחיות הגו

 יעיל ונעים לכל הקונים והסועדים בקפטריה. לתת שירות אדיב,  5.1.10

"' 1ג"' בהתאם למחירים כפי שפורטו בנספח "1גמוצרים שפורטו בנספח "את הלמכור  5.1.11

"(. כל שינוי של סל המוצרים בפיקוח או "מחירון מפוקחאו  "סל מוצרים בפיקוח")להלן 

כתב של המכללה.  הספק יחזיק מלאי מספיק של כל של מחיר מפוקח טעון אישור מראש וב

 ומוצרים שבסל המוצרים בפיקוח.  המחירים עבור המוצרים בסל המוצרים בפיקוח יחייב

 את הספק כלפי כל הקונים בקפטריה, לרבות כאלה שאינם עובדים או סטודנטים. 

יקוח, לאחר הספק יהיה רשאי למכור מוצרים נוספים על אלה המפורטים בסל המוצרים בפ  5.1.12

קבלת אישור בכתב ומראש של המכללה למכירתם של מוצרים אלו.  מחיר מוצרים אלו לא 

אך במקרה בו הספק לא יחזיק את אחד המוצרים  יהיה כפוף לפיקוח מצד המכללה, 

בפיקוח יהיה עליו למכור מוצר דומה שאינו בפיקוח, במחיר הקבוע בסל המוצרים בפיקוח. 

לספק על הפסקת מכירתו של מוצר מסוים או סוג של מוצרים, המכללה רשאית להורות 

והספק יפסיק מכירתו לאלתר. המכללה רשאית להודיע לספק כי פריט מסוים אשר נכלל 

לו  של מוצר זהה מפוקחים ויימכר במחירהבמחירון שאינו מפוקח יוכנס לרשימת המוצרים 

 ".  1שהוצג בנספח "גו

   המוצרים באופן בולט וקריא )תוך הפרדה בין סל להציג בקפטריה מחירון של כלל    5.1.13

 המחירים בפיקוח למוצרים שאינם בפיקוח(.            

לאירועים, כנסים,  ממנו ארוחות ומוצרים נוספיםהמכללה רשאית לרכוש כי הוא יודע כי     5.1.14

ספק בהתאם למחירים שיוצעו ע"י האו ישיבות המתקיימים מפעם לפעם במכללה  ימי עיון

מתחייבת לרכוש את  של המכללה, וכי הוא יודע כי אין המכללהועפ"י נוהלי הרכש 

בהתאם לנוהלי הרכש  להכומאחרים,  םהיא רשאית לרכשממנו, וכי השירותים האמורים 

  המחייבים במכללה.

כי הוא יודע כי המכללה רשאית לרכוש ממנו  מוצרי מזון כגון: קפה, תה, חלב, וכו' כפי  5.1.15

מוצרים מתחייבת לרכוש את ה נספח "ג", וכי הוא יודע כי  עם זאת, אין המכללהשמפורט ב

בהתאם לנוהלי הרכש המחייבים  להכואחרים, מ  םמהספק והיא רשאית לרכוש ו/או חלקם

 . במכללה
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כי במידה והמכללה ביצעה הזמנה של כיבוד ממנו, הוא יהיה אחראי על הבאת הכיבוד      5.1.16

אום בין נציג המכללה שהזמין את הכיבוד לבינו או בין מי מטעמו. למקום שייקבע בתי

"נציג המכללה" הינו מי שאושר מראש ובכתב על ידי הממונה כמורשה  –לעניין סעיף זה 

 להזמנת כיבוד. 

אשר בתיאום עם הממונה,  מנהל מתקן מומחה בעל ניסיון בהפעלת מטבח בשרי,למנות  5.1.17

ויהיה אחראי למתן  הסכם ולנספחים,בוצעו בהתאם ליפקח על מתן השירותים, ידאג כי י

מנהל המתקן חייב להיות נוכח בקפטריה לפחות בין שירותים איכותיים לבאי הקמפוס. 

אינו  מנהל המתקןבהם  17:00חריגים או לאחר השעה במקרים . 17:00עד  8:00השעות 

עת במהלך מתן היות זמין בכל מנות אחראי מטעמו ולמצא בקמפוס הוא חייב לחייב להי

ו/או זימונית( לצורך פתרון בעיות בכל הקשור במתן  יסלולארהשירותים )באמצעות טלפון 

תחשב כהודעה  נהל המתקןהשירותים. כל הודעה ו/או הוראה מטעם הממונה שתימסר למ

 שנמסרה באותו מועד לספק עצמו. 

מנהל רות של המכללה לא תשלם תשלום נוסף או נפרד בגין מתן השיכי ידוע לו, כי  5.1.18

  מטעם הספק. המתקן

לתקן מיידית ועל חשבונו כל נזק או מבלי לגרוע מהמפורט להלן לעניין אחריות  הספק,   5.1.19

פגיעה שיגרמו בקשר עם מתן השירותים, רשתות מים, ביוב, גז, תיעול, חשמל, טלפון, 

חוצים או מבנים או ציוד של המכללה וכיוצ"ב, וזאת בין אם נגרמו באקראי ובין אם היו נ

בלתי נמנעים בקשר עם מתן השירותים. כל תיקון כאמור יעשה לשביעות רצון הממונה וכן 

מתקן שנפגע ובקשר ללשביעות רצון כל גורם או כל גוף האחראים או מוסמכים בקשר 

בכל לתיקונו.  אם יתברר שתיקון אינו אפשרי מתחייב הספק להשיב את המצב לקדמותו 

ימים ממועד  10של רכישת ציוד במקום הציוד שהתקלקל, תוך  באופןדרך נדרשת לרבות 

  הקלקול.

 בכפיפות מלאה לכל ולהעניק את השירותים על פיו לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה  5.1.20

אזורית באר טוביה, משרד הבריאות, המועצה הלרבות  ,דין ולהוראות כל רשות מוסמכת

בקשר לביצוע עבודות ובטיחות יותקנו ו/או משטרת ישראל, לרבות הוראות שהותקנו 

עובדים, וכי האחריות המלאה לתוצאת כל הפרה של התחייבותו זו תחול אך ורק על 

 הספק.

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים 5.2

לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, וכל הדרוש לאספקת  5.1.1

 .השירותים בדרך יעילה ובהתאם להוראות הסכם זה

העתידים להיות  לספק על חשבונו את הציוד הקבוע והמתכלה, האביזרים והמתקנים  5.1.2

המלאה  ןאו עתידים לשמש את הספק במתן השירותים, לשם השלמת ותחלק מן הקפטרי

וכל דבר אחר הדרוש לביצוע היעיל והמלא של התחייבויות הספק  ועל הצד הטוב ביותר

לגרוע מכלליות האמור יספק הספק על חשבונו  של התחייבויות הספק עפ"י ההסכם. מבלי

 .עמדות לחלוקת המזון, מזנונים וכד' ,)לרבות שולחנות וכסאות ותאת הריהוט בקפטרי
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אך מבלי הספק יספק על חשבונו ציוד נוסף הנדרש לשם קיום התחייבויות הספק ולרבות 

בח ולאולם כלי מטבח, כלי בישול, וכל ציוד נדרש אחר למטלגרוע מכלליות האמור, 

 הסעודה, את המזון, השתייה, מפיות, חומרי ניקוי, כלי ניקוי, כלי אוכל וכיוצ"ב. 

כל ציוד נוסף מעבר  לומסר יולא י As isבמצב לו ת ונמסר ותהקפטריכי הוא יודע כי  5.1.3

למצוי בקפטריה בעת מסירתה לידיו. )מובהר כי הריהוט הקיים: שולחנות וכסאות 

מובהר . ה מפורטת ויוחזרו עם תום ההתקשרות עם הספקבהתאם לרשימ לספק יימסרו

תוספת לצריכת צורך בכי המכללה לא תגדיל את הספקי החשמל ובמקרה של תקלה או 

 על הספק. וחולו/או התוספת ועלותם יהתיקון חובת החשמל, לרבות בלוח ראשי או משני, 

 נו.  המקררים כשהם פועלים בצורה תקינה ולשביעות רצוכי הוא קיבל את  5.1.4

      , השייכים למכללה והאמורים ותבכל הנוגע לאחזקת המקררים המצויים בקפיטרי כי 5.1.5

  , אחראי על תפקודם המלא והשוטף של המקרריםהוא יהיה לשמש את הספק הזוכה,      

 . לרבות תחזוקתם ותיקונם בגין כל תקלה שהיא, לרבות כזו הנובעת מבלאי סביר ורגיל    

    בתיאוםבכמות ומסוג , שולחנות, כסאות וציוד, ותקפטרילשבונו, יספק על ח כי הוא 5.1.6

 ובאישור המכללה.      

אחראי לשמירתם הבטוחה של כל הציוד ומלאי המוצרים והמזון הנמצא כי הוא יהיה    5.2.7  

וכן של הציוד הנוסף כגון שולחנות וכסאות המצויים מחוץ לקפטריה ואין  ,בקפטריה

או אובדן שיהיו לציוד או למלאי מוצרים של  נזק או קלקול, גניבה המכללה אחראית לכל

, יסגרו וינעלו הקפיטריותהספק. הספק אחראי לדאוג כי בכל יום עם סיום הפעלת 

  .יםומסודר ייםנק וסאות יושאריכהשולחנות והוכי המקום לרבות  ,הדלתות

והכל בתיאום עם  ותספק מתחייב לצבוע, אחת לשנה, על חשבונו את קירות הקפיטרי     5.2.8

 המכללה.

      הספק ציוד כלשהו הנדרש לצורך מתןהמכללה לא תעמיד לרשות כי הוא יודע כי        5.2.9  

 .למעט האמור במפורש בהסכם זה השירותים                       

 השימוש בנכס 5.2

שלא להעמיד ו/או להתקין מחוץ ו/או בסמוך לקפטריות )לרבות ברחבה שמחוץ  5.2.1

מוצרי מזון או משקה, לרבות מקררים  לקפטריות( מתקן כלשהו למכירת ו/או אחסון של

ו/או ארונות תצוגה, ללא קבלת אישור המכללה בכתב ומראש.  הספק אינו רשאי לבצע 

 בקפטריות שינויים, שיפוצים או תוספות כלשהן.

להיות אחראי לניקיון הקפטריות, הריהוט, הציוד והכלים, לרבות המבנה, המטבח והאזור  5.2.2

ואסטטי ולשמור על  ישמרם כל העת במצב נקי, היגיינבו מוצבים שולחנות וכסאות ול

תנאי תברואה וניקיון נאותים בהתאם להוראות כל דין.  על הספק לפנות את הפסולת ואת 

אשפת הקפטריות למקומות איסוף עפ"י הנחיית הממונה. אחריות זו כוללת את השטח 

ו רעש באזור המצוי מאחורי הקפיטריות. ספק אחראי להימנע מיצירת מטרדי ריח א

הקפטריה. הספק מתחייב שלא להשמיע מוסיקה, רדיו או כל רעש אחר שעלול להפריע 
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ללומדים בקמפוס. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר כי הספק הוא 

שיהיה אחראי בלעדי לתשלום תגמולים כלשהם או כל תשלום אחר שיידרש על פי כל דין 

 בקפטריות ובסביבתן.  בגין השמעת מוסיקה על ידו

כי הוא יודע כי הוא רשאי לפרסם את שמו בחזית הקפטריות, בתיאום עם המכללה, אך   5.2.3

הוא לא יהיה רשאי לפרסם ו/או לתלות שלטים ו/או מודעות בסמוך או מחוץ לקפטריות, 

אלא בהסכמת המכללה מראש ובכתב. כי הוא יודע כי אם הוא יקבל ספק את הסכמת 

 מחוץ לקפטריות, הדבר יבוצע תמורת תשלום.המכללה לפרסום 

" לצורך הפעלת יג'רשאי להשתמש בשטח שהוקצה לו כמפורט בנספח "כי הוא יהיה  5.2.4

 בלבד ולא לשום מטרה אחרת.   ותהקפטרי

 רישיונות 5.3

      שיון ילהשיג בעצמו, על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, כל אישור ו/או היתר ו/או ר 5.3.1

        ממנו על פי כל דין ו/או על פי דרישת הרשויות המוסמכות )להלן:  הנדרשים              

 "(, לשם קיום והפעלת הקפטריות כאמור בהסכם זה, והוא מתחייב לבצע הרישיונות"              

 כל הוראות חוק, תקנה, צו או חוק עזר החלים על הפעלת הקפטריות.   ראח              

 ות יישארו בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות, והוא לדאוג לכך שכל הרישיונ 5.3.2

 לקיים את כל תנאי והוראות הרישיונות.  מתחייב

 הספק יודיע למכללה מיידית על כל שינוי ברישיון או בהיתר לביצוע השירותים.   5.3.3

           מובהר כי כל תשלום ו/או הוצאה שיהיו כרוכים ו/או יהוו תנאי לקבלת הרישיונות   5.3.4

 הנדרשים להפעלת הקפטריות, יחולו על הספק וישולמו על ידו. כן מובהר ומוסכם                

 בזאת כי לא תחול על המכללה אחריות כלשהי במקרה בו לא יצליח הספק לקבל את                

 הרישיונות.                 

   אי ההסכם י השגת הרישיונות לא תהווה עילה לאי עמידה של הספק בתנאמובהר כי   5.3.5

 במקרה של אי עמידה כזו לבטל את ההסכם  -אך לא חייבת  -והמכללה תהיה זכאית                

  מההפרה.ולדרוש מהספק, בנוסף לכל סעד אחר, תשלום כל הנזקים שנגרמו לה כתוצאה                

                

 בדיקות רפואיות 5.4

בהתאם להנחיות משרד הבריאות וכל תקנה ו/או לדאוג כי עובדי הספק יהיו בריאים      5.4.1

 .ו/או יפורסמו חוק שפורסמו

לכך ע"י  ולעבור, ולגרום לכך שעובדיו יעברו, לפני תחילת עבודתם ובכל עת שיידרש     5.4.2

המכללה או עפ"י הנחיות משרד הבריאות או גופים רלוונטיים אחרים, בדיקה רפואית 

הספק ימסור בכפוף להוראות הדין, לה. אצל רופא או מוסד שיאושר לכך ע"י המכל

  האמורה לעיל. הבדיקה ויגרום לכך שעובדיו ימסרו למכללה את תוצאות
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או ו/דווח למכללה על כל מחלה שלו או של מי מעובדיו שתארך מעל שבועיים ימים ל      5.4.3

על מחלה שארכה פחות מכך אך יש בה כדי לסכן את ציבור הסועדים. אם יחלה הספק 

התאמת בדיקת  ,לדעת המכללה ,במחלה שתחייבו/או מי מטעמו עובדיו או אחד מ

, מתחייב בזה הספק לעבור, או לגרום לכך שעובדיו ותהחולה להמשך העבודה בקפטרי

 בדיקה רפואית חוזרת אצל רופא או מוסד כמפורט לעיל. ויעברו/או מ מטעמו 

מורות בסעיפים לעיל, המכללה רשאית, לאור תוצאות הבדיקות האכי ידוע לו כי       5.4.4

להחליט לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, על ביטול ההרשאה עפ"י הסכם זה, או 

 לאסור על הספק להעסיק עובד כלשהו.

 בטיחות ומניעת הפרעה 5.5

ינקטו  על פי הסכם זה,  המבצעים את השירותיםכי כל מי מטעם הספק לרבות עובדיו,       5.5.1

להוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח  בכל אמצעי הבטיחות והזהירות בהתאם

והתקנות על פיהן, תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(,  1970 -חדש( התש"ל

וכל הוראה חוקית רלוונטית אחרת, באופן שלא יגרם נזק לרכוש  1997 -התשנ"ז 

 המכללה ו/או לסטודנטים ו/או לעובדים ו/או לצד ג' כלשהו עקב מתן השירותים.

ק את השירותים באמצעות ציוד תקין ובטיחותי, העומד בכל התקנים הנדרשים לספ     5.5.2

ועפ"י הוראות כל דין, ולספק ציוד מגן אישי לעובדיו עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה 

 .1997 -)ציוד מגן אישי(, התשנ"ז 

הציבור ו/או סטודנטים של המכללה ו/או עובדיה ו/או להימנע מהפרעה לנוחיות     5.5.3

זכות השימוש והמעבר של הפרעה לין ביצוע שירותים על פי ההסכם, לרבות המכללה בג

 כל אדם במבנים ובשטחים השכנים לקמפוס, בדרכים, כבישים, חלקות וכיוצ"ב.

 קיום הוראות הדין 5.6

 הספק מתחייב כי הוא יקפיד ויקיים את כל הוראות הדין, לרבות ובמיוחד הוראות הדין           5.6.1

 על ניהול קפיטריות לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ההוראות המפורטות          החלות        

 להלן:        

יפעל בהתאם לחוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים, יאכוף ויקפיד כי הספק    5.6.1.1

, בהתאם לחוק ולתקנות.  כמו כן יאסור הספק על ותסועדים לא יעשנו בקפטרי

וישתף פעולה עם המכללה בכל הנוגע לאכיפת  ותעובדיו עישון בתחום הקפטרי

 איסור העישון.

         , 1993 -יפעל בהתאם להוראות חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"גהספק   5.6.1.2

ו/או  כל תקנות ו/או חוקי עזר ו/או הוראות מטעם הרשות המקומית בנושא זה 

 ובהתאם להנחיות הממונה.

        , ויאסוף 1999 -כלי משקה, התשנ"ט על מיפעל בהתאם לחוק הפיקדון הספק   5.6.1.3
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שלם לכל מי שרכש, את דמי הפיקדון ששולמו בעדם, ימיכלי משקה ריקים ו

 בהתאם להוראות החוק והתקנות.

 אבטחה עפ"י ההספק יפעל בהתאם להוראות הביטחון ויקיים את כל סידורי    5.6.1.4

 מטעם המכללה.הוראות והנחיות ממונה בטיחות את כל וכן  ,הנחיית הממונה

 הצהרות כלליות 5.7

לאחר שבחן  ,הספק מצהיר ומאשר כי הוא חתם על הסכם זה על נספחיו ועל מסמכי המכרז 5.7.1

 הגשת הצעתו למכרז והבינם. לצורך אותם 

וכי כל המידע  ,פק מצהיר כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי המכרזהס 5.7.2

 אשר מסר בהצעתו הוא נכון ואמיתי. 

צהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי המכללה בכל הנוגע הספק מ 5.7.3

 על פי המכרז.  לביצוע התחייבויותיו

                  באופן,  הספק מתחייב לעמוד במלוא הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובהסכם זה     5.7.4

 על ידי המכללה ו/או     לווכן למלא אחר כל ההנחיות שיינתנו  ,שיםבצורה, באיכות ובמועד הנדר                               

   מי מטעמה.                            

התחייבויות הספק שבסעיף זה לעיל הינן מעיקרי ההסכם והפרת איזו מהן תהווה הפרה יסודית      

  .שלו

 ביקורת ופיקוח 6

לחודשיים, על חשבונו ויציג את מעבדה בקטריולוגיות למזון אחת  הספק יבצע בדיקות 6.1

המכללה רשאית לערוך ביקורות פתע מטעמה אשר תוצאותיהן לממונה מטעם המכללה. 

במסגרתן תשלח דגימה למעבדה בקטריולוגית שתבחר ע"י המכללה.  עלות הבדיקות יחולו על 

 הספק.

תקנות הספק יזמן ביקורות של משרד הבריאות לבדיקת עמידתו בתנאים ובדרישות החוק וה 6.2

פעמים בשנה, ויציג את תוצאות הממצאים לממונה מטעם המכללה.  4הרלוונטיות לפחות 

 המכללה רשאית לזמן את נציגי משרד הבריאות מטעמה ללא צורך בתיאום עם הספק מראש.

מוסמך לבדוק את עבודת הספק, לפקח על המחירים או אחר מטעמו הממונה מטעם המכללה  6.3

 הוראות ההסכם, הוראות המכללה וביצוע הוראותיו שלו. לעקוב אחר ביצועושנקבעו, 

לצורך כך רשאי הממונה או נציג מטעמו להיכנס לאזור הפעלת הקפטריות, לבדוק אם מילא  6.4

הספק את התחייבויותיו, לדרוש ולקבל הסברים בקשר להפעלת הקפטריות, לבדוק את טיבו של 

כלי העבודה, הכלים, העובדים ולהתריע על  כל מצרך, טריותו וניקיונו וכן את ניקיון הקפטריות,

 כל ליקוי.

 הספק מתחייב לתקן לאלתר כל ליקוי עליו תתריע המכללה ו/או בודק מטעמה. 6.5



 

                             _________________________                       _____________________ 

 

 חתימת המציע                                         המכללה האקדמית אחוה                             

27 

יגיש הממונה מטעם המכללה למנכ"ל המכללה ולוועדת מזון, עם העתק בתום כל חצי שנה  6.6

ירותים על ידו, לספק, דו"ח ובו פירוט הבדיקות שביצע באותו חודש ביחס לספק ולמתן הש

 וממצאי בדיקותיו. הסתייגויות מאופן מתן השירותים והערות יצוינו בדו"ח.

 הספק מתחייב להשתתף בישיבות עם הממונה ובישיבות ועדות מזון, בתיאום מראש עמו.  6.7

הספק מתחייב בזה לסייע למכללה, בכל דרך שהיא, בבירור ובבדיקה של כל תלונה שתוגש כנגד  6.8

ו ו/או מי מטעמו, והספק מתחייב לתקן מיד כל ליקוי שיתגלה בעקבות תלונה הספק ו/או עובדי

 כאמור לשביעות רצון המכללה.

מובהר כי אמצעי הפיקוח שניתנו לממונה אינם אלא אמצעי להבטיח כי הספק ימלא את  6.9

אין בפיקוח כאמור כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו , וכי התחייבויותיו על פי הסכם זה

 .ות כלשהי המוטלת עליו על פי ההסכםומאחרי

קמפוס ו/או הבשטח בנכס ו/או אין במתן הרשות לפי הסכם זה כדי להקנות לספק זכות חזקה  6.10

ולא יחולו לעניין הסכם זה הוראות דיני הגנת הדייר וכל דין אחר ו הקפטריות  באזור בו הוצב

יתר את ו ותקפטריהאת  כלשהי אחרת שלא לפנותמוגן או זכות שיקנה לספק מעמד של דייר 

  משטח הקמפוס. , ואשר לא אמור להישאר בבעלות המכללה, הציוד השייך לו

 הפרת הוראות סעיף זה, על כל תניותיו, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 מעמד הספק ועובדיו 7

הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הנדרש לצורך אספקת השירותים, את  7.1

 וכל דבר אחר הכרוך בכך. האדם ההשגחה על כוח 

 בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, על הספק להעסיק 7.2

נרשמו במרשם המתנהל על פי דין, או עובדים בעלי רישיון או היתר כאמור לפי עובדים אשר 

 העניין. 

מזמין וצרים יחס בין מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה י 7.3

בלבד, והם אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד בין הספק או  ספק שירותיםלבין ספק המ שירות

 . המועסקים מטעמו ובין המכללה

אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למכללה לפקח, להדריך או להורות לספק או למי  7.4

 וראות הסכם זה במלואן.מעובדיו או למי מטעמו אלא אמצעי להבטיח ביצוע ה

הספק מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הינו פועל כקבלן עצמאי, כי לא  7.5

מעביד, וכי הוא לבדו אחראי -מתקיימים בינו ו/או בין מי מטעמו לבין המכללה יחסי עובד

 זה. להעסקת עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות קבלני משנה, בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם

ת כמת הצדדים והבנתם אסה ההתקשרות בהסכם זה הינה על בסיסי הסר ספק, מובהר, כ מעןל

ין המכללה לא קיימים יחסי עובד מעביד, והספק ו/או עובדיו ו/או בראות הדין, כי בין הספק  להו

מי מטעמו לא יהיה זכאי לתשלום שכר ו/או זכויות סוציאליות ו/או כל זכות שהיא המוקנית 
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יכולה להיות מוקנית לעובד כלפי מעבידו מכוח כל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי, וכי  ו/או

 . ם וחובותיהם על פי הסכם זה נקבעו בהסתמך על הבנה זאתידדזכויות הצ

לכל המועסקים על וכי הוא מתחייב להודיע ולהבהיר הודיע והבהיר הוא הספק מצהיר בזה כי  7.6

 מעביד. -בינם ובין המכללה לא יתקיימו יחסי עובד ידיו לצורך ביצוע הסכם זה כי 

כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר למועסקים על  תשלם המכללה לא 7.7

 ידי הספק. 

הספק מתחייב לשלם עבורו ועבור המועסקים מטעמו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים    7.8

י הוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים שבין שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או על פ

לשכת התיאום של הארגונים הכללים לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף 

לרבות  ,המתאים או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה

ח לאומי, מע"מ, תשלומים על פי ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלום מס הכנסה, ביטו

מינימום, קרנות עובדים,  חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר 

 . "בתשלומי פנסיה וכיוצ

בזאת כי תנאי יסודי להסכמת המכללה להתקשר עם הספק בהסכם זה הוא כי הספק  רובהמ   7.9

בדיו וישלם להם את כל המגיע להם וער כל דרישות כל דין ו/או הסכם קיבוצי, כלפי חא ימלא

 ליבמ ,לכן ממנו מכל מקור שהוא, בגין ביצוע עבודתם במסגרת ביצוע השירותים על פי הסכם זה.

ו/או על פי כל דין, בכל מקרה בו לא  הגרוע מכל זכות אחרת הנתונה למכללה על פי הסכם זל

אית לבטל הסכם זה באופן שר קו אישורים לשביעות רצון המכללה כאמור, תהיה המכללהופיס

וללא כל הודעה מוקדמת לספק, ולספק אין ולא תהיינה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם  ידיימ

  ך.כ

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לקיים לגבי המועסקים מטעמו בביצועו של  7.10

 האמור בחוקים המפורטים להלן:  הסכם זה את

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  7.10.1

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א  7.10.2

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו  7.10.3

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א  7.10.4

  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד  7.10.5

 1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו  7.10.6

 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג  7.10.7

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג  7.10.8

 1949 –דה(, תש"ט חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבו 7.10.9
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 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח  7.10.10

 1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג  7.10.11

  1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה  7.10.12

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז  7.10.13

 2001 -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א 7.10.14

 2002 -חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב  7.10.15

 1957-וח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"זצו הרחבה לביט 7.10.16

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע  7.11

 הלאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר, בשל פעולות שביצע. חויב דין  ממנו על פי כל 

מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים על  לשלם סכום כלשהו ההמכללה או מי מטעמ

 הישפה הספק את המכללה עם דרישתמשנה,  ידי הספק בביצוע הסכם זה, לרבות ספק

לשלם כאמור. הספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה כל שהיא  ההראשונה בגין כל סכום שחויב

 מהמכללה בנוגע לסכומים כאמור לעיל. 

, בתחום החקיקהציא למכללה אישור רואה חשבון בדבר קיום אחת לשנה, מתחייב הספק להמ 7.12

ואישור רואה חשבון בדבר ביצוע תשלומים לעובדים בנוסח  יד'נספח העסקת עובדים בנוסח 

 והכל בנוסח לשביעות רצון המכללה. בגין ביצוע עבודתם עבור הספק במכללה,   טו' נספח

המכללה, ימציא הספק למכללה תצהיר אחת לשנה ו/או בכל מועד תכוף אחר שייקבע על ידי  7.13

חתום בידי עורך דין, לפיו יצהיר הספק כי לא הורשע בעבירה כלשהי מתחום דיני העבודה ו/או 

כי לא מתנהלים כנגדו הליכים בתחום דיני העבודה על ידי הרשויות המוסמכות,  וכן כי לא 

 -ני העבודה, התשע"בהוטלו עליו עיצומים כספיים מכוחו של החוק להגברת האכיפה של די

. הורשע הספק  ו/או נקרא לחקירה ו/או נפתחו כנגדו הליכים על ידי הרשויות המוסמכות 2011

 בתחום דיני העבודה, מתחייב הספק להודיע על כך למכללה באופן מיידי ובכתב.

לא פחות מאחת לכל תשעה חודשים קלנדריים ו/או בכל מועד תכוף אחר שייקבע על פי כל דין   7.14

או הוראת רשות מוסמכת, ימציא הספק למכללה אישור רואה חשבון, בנוסח לשביעות רצון ו/

מעובדי הספק המועסקים על ידי הספק  10% -המכללה, כי בוצעה בדיקה של לא פחות מ

בביצוע השירותים עבור המכללה, ו/או כל שיעור אחר שלא יפחת מהשיעור המינימלי הקבוע 

ת מוסמכת, והמאשר כי הספק שילם לעובדיו, לרבות העובדים בדין ו/או לפי הוראת כל רשו

המעורבים בביצוע השירותים, תוך ציון שמות העובדים הספציפיים, את כל התשלומים 

 והזכויות המגיעים להם מכוח הוראות דיני העבודה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מועד אחר שבו תדרוש זאת המכללה לפי שיקול דעתה, לרבות  7.15

רך בדיקת תלונות של עובדי הספק, ימציא הספק למכללה אישור רואה חשבון, בנוסח לצו

לשביעות רצון המכללה, המאשר כי הספק שילם לעובדיו, לרבות העובדים המעורבים בביצוע 

השירותים, תוך ציון שמות העובדים הספציפיים, את כל התשלומים והזכויות המגיעים להם 
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 מכוח הוראות דיני העבודה.

המכללה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, מבלי שהיא מחוייבת לעשות כן על פי דין,  לתלות  7.16

בקפיטריה הודעה לעובדי הספק, בה פרטי איש הקשר אצל המכללה, אליו ניתן להפנות תלונה 

 בדבר הפרת חוקי העבודה על ידי הספק 

הא המכללה רשאית ככל שתתקבל אצל המכללה תלונה על הפרת חוקי העבודה על ידי הספק, ת 7.17

לקיים כל בירור שיידרש בכל הנוגע למילוי התחייבויות הספק כלפי העובד מכוח דיני העבודה, 

והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה, והספק ימסור לידיה כל מידע שיידרש על ידי 

 המכללה לצורך זה, ואשר עניינו תנאי העבודה של עובדי הספק.

ספק הפר חוקי העבודה כלפי העובדים המועסקים על ידו במכללה, ככל שהמכללה תימצא כי ה 7.18

יום מהמועד בו קיבל הודעה מהמכללה על הפרה כאמור,   21והספק לא תיקן את ההפרה בתוך 

יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם והמכללה תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ו/או 

אין ולא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי  בהודעה מוקדמת על פי שיקול דעת המכללה, ולספק

 המכללה בקשר עם ביטול כאמור.

הספק ימלא אחר כל הוראות המכללה בכל הנוגע למעקב וניטור שעות העבודה של עובדי הספק  7.19

 אצל המכללה ועבורה.

ככל שעל פי דין תידרש המכללה להמציא אישורים ו/או דו"חות ו/או מסמכים אחרים בקשר  7.20

 יספק הספק את האישורים והדו"חות הנדרשים מיד עם דרישה. לעובדי הספק,

  הוראות סעיף זה, על כל תניותיו, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. הפרת

 אחריות  8

 הספק יהיה נוכח בעת מתן השירותים וישגיח על ביצועם ברציפות לצורך מתן השירותים.  8.1

כל אדם המועסק על ידו הספק ימלא כל דרישה מטעם המכללה להפסיק את העסקתו של  8.2

א מכרז זה, אם לדעת המכללה, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או מושבביצוע השירותים 

שאותו אדם אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו או שלא ניתן 

הספק  לא יחזור -לגביו אישור קצין הביטחון של המכללה. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, לשם אספקת השירותים למכללה. לספק לא תהיה כל 

 טענה ו/או דרישה בעניין.

על ידו ו/או על ידי מי מטעמו הספק יהיה אחראי לכל נזק או אבדן בין ישיר ובין עקיף שיגרמו  8.3

ת אך מבלי לגרוע לרבומכרז זה, במישרין ו/או בעקיפין  מושאתוך כדי אספקת השירותים 

הסכם זה, , וינקוט בכל האמצעים  הוראותהפרת עקב  ו/או  עקב רשלנותמכלליות האמור 

 המעשיים למניעתם.

המכללה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן, לרבות תוצאתי,  8.4

/או כל מי מטעמו ו/או /או שלוחיו ושייגרמו לספק ו/או למי מטעמו, לרבות עובדיו ו/או ספקיו 
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ו/או מוזמניו ו/או לקוחותיו, ו/או לרכושו של מי מהם ו/או לקפטריות ו/או לתכולתן  בשירותו

ו/או לציוד ולמערכות בהן, אלא אם נגרמו כתוצאה ממעשה שבוצע בזדון על ידי המכללה ו/או 

 עובדיה ו/או מי מטעמה.

, נזק או פגיעה לטובין ורכוש של הספק, ל אובדן, לרבות גניבה, היעלמותלכספק יהא אחראי ה 8.5

ו/או  /או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותוולרבות לרכוש כאמור של עובדיו ו/או ספקיו 

 מוזמניו ו/או לקוחותיו. 

  תוך כדי אספקת השירותים ובקשר לכך. אם  מוהספק אחראי כלפי כל צד שלישי, לנזקים שייגר     8.6

שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הספק להחזיר למכללה ו/או  המכללה לשלם לצד ידרשת 

בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי המכללה, לרבות  ההסכום ששולם על יד בגין הלשפות

 ספק לפי הסכם זה.הכחוב המגיע למכללה מ הוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו 

לת דרישה ראשונה מהמכללה, בגין ספק מתחייב, לפצות ו/או לשפות את המכללה, מיד עם קבה    8.7

כל נזק ו/או הוצאה ו/או חיוב שייגרמו לה בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגדה, אזרחית או 

ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה ו/או דרישה כאמור, ככל שתביעה ו/או דרישה זו ת, פלילי

ת כאמור או שהיא זה או מהפרת התחייבו םפי הסכ-נובעת מאי מילוי התחייבות של הספק על

 באחריות הספק כמפורט לעיל, לרבות כל תביעה לדמי נזק. 

, להיכנס בכל עת סבירה למקום בו מתבצע מתן ההספק יאפשר למכללה, או לכל נציג מטעמ   8.8

השירותים ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע הסכם זה, וכן לכל מקום שממנו 

סכם לצורך פיקוח המכללה כי הוראות הסכם זה מקוימות לביצוע הה מובאים חומרים כלשהם

 , את כל אמצעים הנדרשים לצורך פיקוח זה. נו, על חשבוהכלשונן, ויעמיד לרשות

הספק מצהיר כי ידוע לו שהמכללה אינה מתחייבת לקיים שמירה ו/או הגנה כלשהי על    8.9

ן וסוג שהוא כלפי הספק בכל הקפטריות ו/או על הנכס, כי ידוע לו שאין למכללה אחריות מכל מי

הקשור לשמירה ו/או להגנה של הקפטריות, וכי לא תחול על המכללה אחריות לפי חוק 

 . 1967-השומרים, התשכ"ז

הספק מתחייב להתייצב ולהורות למי מעובדיו ו/או מטעמו להתייצב, בפני קצין הביטחון של    8.10

 דע שיידרש.ולמסור לו כל מי ,המכללה, עם דרישתו של קצין הביטחון

 הספק מתחייב לעמוד בכל דרישה אשר יעמיד קצין הביטחון של המכללה לגבי כל נכס או אדם.   8.11

 הפרת הוראות סעיף זה, על כל תניותיו, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 פינוי הקפטריה 9

מכל סיבה עם תום תקופת ההסכם או עם תום תקופת הסכם מוארכת, או עם ביטול ההסכם  9.1

 מכל אדם וחפץ השייכים י העניין, מתחייב הספק ולהחזיר את הנכס כשהוא נקי, לפשהיא

לספק, במצב נקי, טוב ותקין, כפי שקיבל אותם בתחילת ההסכם, למעט בלאי הנובע משימוש 

 רגיל וסביר, תוך צביעת הקירות.
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שום הפינוי יעשה בפיקוח הממונה, אשר יבדוק ביחד עם הספק, את מצב הנכס והציוד, יערך רי 9.2

של נזקים וחוסרים והספק יאשר את הרשימה בחתימתו. אם הספק סירב לאשר או לא ישתתף 

מכל סיבה שהיא בבדיקה, תחשב הרשימה כאילו אושרה ע"י הספק והוא לא יוכל לטעון כנגד 

 האמור בתוכן הרשימה.

פי -על ן הסר ספק מובהר, כי כל חפץ ו/או ציוד ו/או אביזרים אשר אינם בגדר רכוש הספקעמל 9.3

כו לרכוש המכללה עם הפינוי והספק פידי הספק, יה-ם זה ואשר נותרו בנכס לאחר פינויו עלסכה

מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגינם, אלא אם כן סיכמו ביניהם הצדדים אחרת 

 מראש ובכתב. 

  , תהיה מבלי לגרוע מכל סעד המוקנה למכללה, במקרה בו לא יפנה הספק את הקפטריות     9.4

  רשאית המכללה לבצע את הפינוי בעצמה, על חשבון הספק ועל אחריותו, לנתק את הקפטריות  

 מחשמל, מים וביוב.        

תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפנות את הרכוש והציוד אל מחוץ  מכללהה    9.5

במקום שתמצא לנכון, ובמקרה לנכס, ותהיה זכאית, אך לא חייבת, לאחסן את הרכוש והציוד 

כזה יהיה הספק חייב בדמי שכירות ואחסון שיקבעו על ידי המכללה על פי שיקול דעתה הבלעדי 

 והמוחלט, וכן בכל התשלומים האחרים שיגרמו למכללה בגין פינוי זה. 

למכור את הציוד האמור על המכללה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  תהיהכן     9.6

ת לכסות כל נזק שנגרם למכללה. לספק לא תעמוד טענה לפיה המכירה לא נעשתה כראוי או מנ

 כי המחיר שהושג לא היה מחיר ראוי.

מכללה תהיה זכאית לבצע את הפינוי האמור בכל עת שתמצא לנכון, ללא כל צורך במתן הודעה ה   9.7

 . המכללה יהיה זכאי להשתמש בעת הפינוי בכוח, במידת הצורך. מראש

ספק מצהיר כי המכללה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק מכל ה   9.8

סוג שהוא אשר ייגרם לספק, אם ייגרם נזק כזה, בשל כל פעילות שהיא, הקשורה בפינוי הספק 

ו/או הציוד והרכוש מן הנכס ו/או אחסון הציוד והרכוש שנעשו עקב אי פינוי הנכס במועד, והוא  

ת המכללה מכל אחריות לנזק ו/או הוצאה שיגרמו לו כתוצאה ממימוש זכות כאמור פוטר א

 בסעיף זה, ומוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד המכללה בקשר למימוש הזכות האמורה.

כללה תהיה זכאית, המספק מצהיר ומתחייב, כי אם לא יפנה את הנכס כאמור בסעיף זה, הרי שה   9.9

 פי כל דין, לתבוע מאת הספק-פי הסכם זה ועל-פי סעיף זה, על-עלבנוסף לסעדים המוקנים לה 

את כל הסכומים, התשלומים, המסים, ההתחייבויות, דמי שימוש ראויים, הוצאות, הפסדים וכל 

תשלום אחר בשל התקופה שבין מועד פינוי הנכס לבין מועד פינויו בפועל, כאילו נמשכה תקופת 

 בת הספק לפנות את הנכס. ההפעלה, וכל זאת, מבלי לפגוע בחו

פי -ראויים ו/או תשלומים עלהפעלה ן הסר ספק מצהיר הספק, כי תשלום ו/או קבלת דמי עמל  9.10

אין בהם כדי ליצור בין הצדדים יחסים חוזיים לגבי התקופה שלאחר המועד  הלןל 10.1סעיף 

 .שנועד לפינוי הנכס

למכללה בהתאם להסכם ועל פי כל  במקרה של אי פינוי הקפטריות, בנוסף על כל סעד המוקנה  9.11



 

                             _________________________                       _____________________ 

 

 חתימת המציע                                         המכללה האקדמית אחוה                             

33 

 2,500דין, ובנוסף לפיצוי המוסכם בגין הפרת ההסכם, ישלם הספק למכללה פיצוי מוסכם של 

ידיהם -מוסכם על הצדדים, כי הסכום הנ"ל הוערך עלש"ח לכל יום בו לא פונו הקפטריות. 

מוותר הספק  בחתימתו על הסכם זה מראש והינו משקף את הנזק המינימלי שיגרם למכללה. 

 על כל טענה באשר לגובה הפיצוי ו/או סבירותו.

 הפרת הוראות סעיף זה, על כל תניותיו, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 הפעלה ותשלומיםדמי  10

 הפעלהעל פי הסכם זה ישלם הספק למכללה דמי את הקפיטריות הפעיל נהל ולתמורת הרשות ל 10.1

_________ש"ח )_____________ שקלים _סך דמי הפעלה קבועים חודשיים בכדלקמן )

למסמכי  1כולל מע"מ בהתאם להצעת המחיר שהציע הספק כמפורט בנספח ג ( לחודשחדשים

 "(. דמי ההפעלההמכרז )להלן: "

)עשרים וארבע( המחאות דחויות  24הספק יפקיד בידי המכללה, במועד חתימת ההסכם,  10.2

בתחילתה   בגין דמי ההפעלה החודשיים.לראשון לכל חודש לפקודת המכללה האקדמית אחוה, 

)שתים עשרה( המחאות דחויות  12של כל תקופת הסכם מוארכת יפקיד הספק בידי המכללה, 

 לראשון לכל חודש לפקודת המכללה האקדמית אחוה, בגין דמי ההפעלה החודשיים.

בגין כל שינוי בדמי ההפעלה ו/או במחירי המוצרים הנמכרים על ידו, הספק לא יהיה זכאי ל 10.3

 תוספת יוקר או תשלום סוציאלי אחרעליות מחירים ו/או בגין  עילה שהיא, לרבות ובמיוחד,

 לשלם לעובדיו, שנקבע בהסכם קיבוצי או בכל דרך אחרת.שיידרש  

ישלם הספק לחברת חשמל את עלות החשמל בהתאם לקריאת מונה  תמורת השימוש בחשמל, 10.4

 בקפטריות. שתבוצע ע"י המכללה, ממונה חשמל המותקן

הספק מתחייב לשלם תשלומי ארנונה ואגרת ביוב בגין הנכס ישירות למועצה האזורית באר   10.5

 טוביה.

 הספק ישלם בעבור צריכת גז ישירות לחברה המספקת גז וידאג להחלפת המכלים על חשבונו. 10.6

הספק מתחייב לשלם בעבור צריכת המים שלו בהתאם לקריאת מונה שתבוצע ע"י מחלקת  10.7

ועצה האזורית באר טוביה. לשם כך, מתחייב הספק לחתום על הסכם להספקת מים המים במ

 עם מחלקת המים במועצה האזורית באר טוביה, ולשלם את כל חשבונותיו במועד.

 הספק ישלם אחת לחצי שנה עבור שאיבת בור שומנים. 10.8

תן כיסוי הוצאות בגין כל הוצאה הקשורה בביצוע מלהספק לא יהיה זכאי לתשלום, או  10.9

 השירותים. 

במקרה של פיגור בתשלום כלשהו שהספק חייב בהתאם להסכם זה, יישא הסכום שבפיגור,    10.10

ריבית בשיעור ריבית הפיגורים שתהיה נהוגה באותה עת בבנק דיסקונט בגין אשראי מעבר 

למסגרת האשראי המאושרת בחשבונות חח"ד, מהיום שנועד לתשלום ועד תשלומו המלא בפועל.  

אישור בכתב חתום על ידי פקיד הבנק ביחס לגובה הריבית יחשב ראיה מכרעת לכל מוסכם ש
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דבר ועניין. מובהר כי אין בתשלום הריבית כדי לגרוע  מזכותה של המכללה, לכל סעד אחר 

 כאמור בהסכם זה ו/או על פי כל דין.

 הפרת הוראות סעיף זה, על כל תניותיו, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 ביטוח  11

הספק מתחייב לבצע ולקיים באמצעות מבטח מורשה מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  11.1

באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ט' בישראל את הביטוחים המפורטים 

הם כוללים את כשולהציגם למכללה,  המכללה,לטובתו ולטובת  ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו,

באישור הביטוחים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין ו ,הכיסויים והתנאים הנדרשים

 האמור. 

 כללי  11.2

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

 ף בפוליסה.כמבוטח נוסהמכללה תיווסף  11.2.1

הודעה למכללה אלא אם ניתנה על כך  ,צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדיםל 11.2.2

 יום לפחות במכתב רשום. 60מוקדמת של 

מבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי המכללה ה 11.2.3

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. ובלבד שהויתור ה,ועובדי

הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות  11.2.4

 וליסות.ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפ

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. 11.2.5

ל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כ 11.2.6

כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המכללה, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני 

 המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

אישור בחתימת המבטח על ביצוע הביטוחים )בנוסח המצורף כנספח ט'( יומצא על ידי הספק ה 11.3

 למכללה עד למועד חתימת ההסכם.

עם המכללה להחזיק בתוקף ההסכם לרבות תקופת הסכם מוארכת הספק מתחייב בכל תקופת  11.4

 את פוליסות הביטוח.

להמציא אישור עריכת תחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ומ הספק 11.5

על ידי המבטח  למכללה לכל המאוחר שבועיים  לפני  כנספח ט'( חתום ביטוחים )בנוסח המצורף

 תום תקופת הביטוח.

, כדי שישקפו תמיד את האמורים לעילמתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים ספק ה 11.6

 פיהם. -הביטוח המבוטח על מושאמלוא שוויו של 
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ספק המתחייב , ים דלעיליש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוח ספקאם לדעת ה 11.7

לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים כאמור 

, ובלבד שלא יחול םומי מהבאים מטעמהמכללה ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

    מאחריות בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו ה את הבאים מטעמהמכללה ופוטר את ק ספה 11.8

)או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא אמור בסעיף זה לעיל פי הביטוחים הנערכים בהתאם ל-על

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות(, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת 

  אדם שגרם לנזק בזדון.

פגע י, לא לעיללמען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הביטוח במועד, כאמור  11.10

פי הסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום -עלספק בהתחייבויות ה

ממנו  עמנתפי ההסכם גם אם -מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו עלספק וה הספק,שחלה על 

 ל אי הצגת האישור במועד.בש הקפטריותפתיחת 

מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח הספק  11.11

יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף הביטוחים במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי 

 . התקשרותבמשך כל תקופת ה

ו ייגרם מקרה ביטוח המבוטח על ידי המכללה על אף האמור לעיל מובהר ומוסכם כי במקרה ב 11.12

או מי מטעמה, בנסיבות בגינן אחראית המכללה כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, יישא הספק 

 בסכום הנזק שנגרם עד לגובה ההשתתפות העצמית על פי הפוליסות כאמור.

על פי כל דין ועל  אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו 11.13

לפרש את האמור כוויתור של המכללה על כל סעד או זכות  המוקנים לו על פי  פי ההסכם ואין 

 הדין ועל פי הסכם זה.

 הפרת הוראות סעיף זה, על כל תניותיו, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 ערבויות  12

למכללה ערבות בנקאית  כבטחון למילוי מלוא התחייבויות הספק על פי הסכם זה, ימסור הספק 12.1

או ערבות של חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי 

חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן ביטוח )להלן: , 1981-ביטוח, התשמ"א

"(. הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן בנוסח הערבות"

  הא לפקודתשת ₪ ()מאה אלף ₪  100,000בסך של  המכללהבנספח ה' להסכם לפקודת המופיע 

. להתקשרות בהסכם זה עם הספקהמכללה. מובהר בזאת כי הפקדת הערבות כאמור הינה תנאי 

 על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק.

תקופת ההסכם תום תקופת ההתקשרות או יום לאחר  90הערבות תהא בתוקף לפחות  12.2

 .  המוארכת לפי העניין.

המכללה לחלט את הערבות לאחר מתן  תלא קיים הספק הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי 12.3
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ימים מראש. הספק יהיה רשאי לשלם  7לעשות כן, לפחות  ההודעה מראש בכתב לספק על כוונת

הערבות בכדי למכללה את סכום הערבות על מנת למנוע את חילוטה, ואולם אין בתשלום סכום 

 הערבות.סכום לחייב את המכללה או בכדי להעניק לספק כל זכות להשבת 

 תהיה רשאיתאי מסירת הערבות על ידי הספק מהווה הפרה יסודית של הסכם זה, והמכללה  12.4

 לבטלו באופן מיידי.

חולטה הערבות ולא בוטל ההסכם על ידי המכללה, יהיה על הספק להפקיד ערבות נוספת כך  12.5

 לעיל.  12.1מכללה תהא ערבות בגובה הסכום הנדרש כמפורט בסעיף שבידי ה

בכל הערבות המכללה תהא רשאית לחלט את למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי  12.6

 . בהתאם להוראות הסכם זה םמיפיצויים מוסכמקרה בו תקום לה זכות ל

גבוה יותר ולתובעו  הנזק בכל זמן להוכיח כי תהיה רשאיתמבלי לפגוע באמור לעיל, המכללה  12.7

מלהעלות כל  נהמהספק ואין בחילוט הערבות הבנקאית כדי למנוע מהמכללה ו/או לשלול ממ

בחתימתו על הסכם זה מוותר הספק  על כל עפ"י כל דין.  מוקנה להטענה ולדרוש כל סעד ה

 טענה באשר לגובה הפיצוי ו/או סבירותו.

להציג את הערבות לפירעון מיידי בכל  תהיה רשאיתהמכללה מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף,  12.8

 להסכם שלהלן.  15מקרה של הפסקת ההתקשרות בהתאם לסעיף 

 . הפרת הוראות סעיף זה, על כל תניותיו, מהווה הפרה יסודית של ההסכם

 הפרת ההסכם  13

הסכם של ה , 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4מבלי לפגוע בכלליות הסכם זה, הפרת האמור בסעיפים  13.1

  מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

לבטל הסכם  תרשאיתהיה המכללה  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת להביא את ההסכם לידי סיום, 13.2

 זה ללא צורך בהודעה מוקדמת לספק, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים: 

הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים אם  13.2.1

, או הפר תנאי אחר מתנאי הסכם זה 1970 –רת הסכם(, תשל"א )תרופות בשל הפ

ימים או בתוך  7ובלבד שניתנה לספק הזדמנות לתקן ההפרה והוא לא עשה כן תוך 

 פרק זמן קצר יותר שנקבע על ידי המכללה בהתחשב במהות ההפרה.

  אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש הספק. 13.2.2

  או מפרק זמני או מפרק קבוע לספק.אם ימונה קדם מפרק  13.2.3

  לספק. מנהל מיוחדאם ימונה  13.2.4

 אם יינתן צו עיקול נגד הספק ונכסיו. 13.2.5

 אם ינטוש הספק את הנכס או יפנה את הנכס, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה. 13.2.6
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 יום. 30אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  13.2.7

אחר או העסיק קבלן משנה בביצוע אם הספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, ל 13.2.8

 בכתב. ועל פי הסכם זה, מבלי לקבל את הסכמת המכללה מראש  התחייבויותיו

 אם הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.  13.2.9

שמו או מטעמו בשהספק או אדם אחר  הכאשר יש בידי המכללה הוכחות להנחת דעת 13.2.10

 הנאה כלשהי בקשר להסכם זה. לאדם אחר שוחד, מענק או טובת נתן ו/או הציע 

 אם הספק הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות. 13.2.11

אחד מן המקרים האמורים לעיל, או בכל מקרה אחר בו יובא הסכם זה לידי סיום בהודעה  לכב 13.3

 בכתב שנמסרה לספק, יפנה הספק מידית את הנכס. 

ר לעיל, יחולו )שבעה( ימים ממועד מתן ההודעה כאמו 7ת המושכר תוך אהספק לא יפנה  םא

 הוראות סעיף .. להלן.

ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר  הלבצע בעצמתהא רשאית המכללה על אף האמור לעיל,  13.4

היה אמור להיעשות על ידי הספק וזאת על חשבון הספק, וזאת בנוסף על כל זכות שיש בידי 

 פי ההסכם.-המכללה על פי כל דין לאכוף על הספק לבצע התנאי ו/או ההתחייבויות על

המכללה לשקול להמשיך ולבצע את העבודות  תעם הפסקת ההתקשרות על פי סעיף זה, רשאי 13.5

 ובין בהתקשרות עם צד ג'. ההסכם זה בין בעצממושא 

כל מקרה של הפרה יסודית של הסכם זה על ידי הספק, במבלי לגרוע מהוראות הסכם זה,  13.6

צמוד ₪( )מאה אלף ₪  100,000של  יצויים מוסכמים, בסךפהספק יהיה חייב לשלם למכללה 

 לעיל. 13.2.1למדד המחירים לצרכן כמפורט בסעיף 

ידיהם מראש והנו משקף את הנזק המינימאלי -על הנ"ל הוערך וםים, כי הסכדהצד מוסכם על

הספק מתחייב לשלם למכללה את . ל ההסכםשהפרה יסודית מה צאשיגרם למכללה כתו

 . רוערע ך מראש ללא כל שיהוי אוערמווכם סמוי הסכומים הנזכרים בסעיף זה, כפיצו

האמור בהסכם זה לא ימצה את כל זכויות ותרופות המכללה בגין  ספק מצהיר, כי שום דברה 13.7

פי הסכם זה -הפרת הסכם זה על ידו, ואין בו כדי לפגוע בכל זכות ותרופה המוקנים למכללה על

 פי דין. -ועל

על פי הסכם זה, יחולו על הפרה זו הוראות חוק במקרה בו תפר המכללה את התחייבויותיה  13.8

, למעט הזכות לסעד של צו מניעה, זמני או 1971-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

 קבוע, נגד המכללה בכל הקשור בפינוי הנכס.

הספק מצהיר בזאת כי הוא מוותר באופן מוחלט ובלתי חוזר על זכות, ככל שהיא מוקנית לו על 

 עד של צו מניעה, זמני או קבוע, נגד המכללה בכל הקשור לפינוי הנכס.פי דין, לס

 באמור לעיל כדי לשלול או לגרוע מזכותו של המכללה לתבוע סעדים נוספים או אחרים.  ןיא  13.9
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 -פי הדין או על-ופות האמורות בסעיף זה, הן בנוסף לכל תרופה אחרת הנתונה למכללה עלרתה 13.10

 פי מקור אחר כלשהו. 

 הסבה אי 14

ו/או למסור ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר הספק לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב  14.1

ו/או כולן או מקצתן, ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו לפי הסכם זה, 

 בכתב. מראש ולהקנות בהן כל זכות ו/או טובת הנאה לכל צד שלישי, אלא בהסכמת המכללה 

קת עובדים בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, העס 14.2

 אין בה כשלעצמה, משום מסירת אספקת השירותים או של כל חלק ממנה, לאחר.

הספק מתחייב שלא לשתף אחר או אחרים בהחזקת ו/או בהפעלת ו/או בניהול הקפיטריות,  14.3

ו/או רשות שימוש בנכס או בכל חלק ממנו, בין כבר ושלא להעניק לכל אדם ו/או גוף אחר חזקה 

 רשות, בין התמורה או ללא תמורה, ובין בכל אופן אחר שהוא.

  בניהול ישיר ולא באמצעות זכיין או ספק משנה. ותקפטריההספק יפעיל את  14.4

לסרב לבקשת הספק להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או  תהמכללה רשאי 14.5

לפרט את  תא חייביהבלעדי ואין ה התחייבויותיו לפי הסכם זה על פי שיקול דעתחובותיו ו/או ה

 .הסיבותי

מפורש לבקשת הספק, לא יהיה בכך כדי לפטור את הספק כתב ובב ההמכללה את הסכמת נהנת 14.6

על פי שיקול  הלבטל את הסכמת תמאחריותו והתחייבויותיו לפי הסכם זה. המכללה רשאי

 . הלפרט את סיבותי תה בכתב לספק ואין הוא חייבהבלעדי במסירת הודע הדעת

  תשלום לספק 15

 אישור ניהול ספרים כל תשלום אשר על המכללה לשלם לספק יבוצע כנגד חשבונית מס כדין, 15.1

וכל מסמך אחר המפורט בהסכם זה ו/או בנספחיו אשר על הספק להמציא למכללה כתנאי 

הגורמים הרלבנטיים במכללה באשר  לקבלת תשלום כלשהו. לאחר קבלת מסמכים אלה ואישור

 . 50בתנאי תשלום של שוטף + לגובה הסכום לתשלום, התשלום יבוצע 

 קיזוז  16

הספק  הלספק כל סכום אשר חייב ל הלקזז מכל תשלום המגיע ממנ תהיה רשאיתהמכללה  16.1

 בהתאם להוראות הסכם זה.

ובע מהסכם זה ושעליו הספק לא יהיה רשאי לקזז כל סכום או תשלום שהוא חייב למכללה והנ 16.2

לשלם על פי הסכם זה. הספק מוותר בזאת על כל זכות שיכול ותהיה לו לקיזוז סכום כלשהו 

 כאמור לעיל.
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 ויתורשינוי ההסכם ו 17

הסכם זה מכיל, מגלם ומבטא את כל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים. כל ההבטחות,  17.1

או נעשו ע"י הצדדים לפני ההתחייבויות, המצגים, וההסכמים, בכתב או בעל פה, שניתנו 

החתימה על הסכם זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, בטלים ומבוטלים ולא יהיו בהם כדי 

להוסיף על התחייבויות ו/או זכויות הצדדים עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין, לגרוע מהם או 

 לשנותם.

סכם זה, אלא אם כן הסכם שיעשה לא ישנה או יחדש, יוסיף או יגרע מתנאי כלשהו בה םוש 17.2

בכתב, ייחתם בידי הצדדים ויאמר במפורש שהוא מחדש או משנה או מוסיף  הסכם כזה יהיה

 על הסכם זה. 

מתנאי הסכם זה, או אי דרישה לתרופות להן י עמידתה של המכללה על ביצוע מדויק של תנא יא 17.3

 ו על תרופה זו. ל תנאי הסכם זה אעפי הסכם זה, לא תיחשב כוויתור בעתיד -היא זכאית על

ידי המכללה, בידיעה או בחוסר ידיעה על ההפרה של תנאי הסכם זה, לא -ת דמי הפעלה עללבק 17.4

 תחשב כויתור על ההפרה.

של הסכם זה או תוספת להסכם זה, לא יהיה להם או ויתור על תנאי מתנאיו כל שינוי, ביטול,  17.5

 תוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי המכללה.

ובע מהסכם זה או הקשור בו, אישור הנם שנדרש אישור של המכללה לכל עניין שהוא מקו לכב 17.6

 ידי המכללה.-כזה על מנת שיהיה תקף, יהיה בכתב וחתום על

של  המצד )להלן: "ויתור"(או עיכוב כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי  17.7

יראו אותם כויתור ו/או כמניעה , לא על פי הסכם זה  ההמכללה במימוש כל זכות מזכויותי

מצידה להשתמש בזכויותיה בעתיד והיא תהיה רשאית להשתמש בזכויותיה כולן או מקצתן 

ונחתם בכתב כדין על ידי מורשי החתימה  במפורש אלא אם כן נעשהבכל עת שתימצא לנכון, 

 מטעם המכללה. 

ם ו/או בסדרת יה מהוראות ההסכם במקרה מסויילסט המכללהשתיקה ו/או הסכמה של  17.8

 מקרים, לא יהוו תקדים, ולא ילמדו מהם גזירה שווה למקרה אחר.

כויתור על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות או זכות גם ויתור כאמור לא ייחשב למניעת ספק  17.9

 אחרת. 

 פרשנות  18

 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 18.1

ובנספחיו נרשמו מטעמי נוחות בלבד, הן אינן מהוות חלק  כותרות הסעיפים בהסכם זה 18.2

 מההסכם ואין לעשות בהן שימוש לצרכי פרשנותו.

זה תגברנה בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה של הוראות נספח כלשהו  הסכםוראות ה 18.3
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זה, )או בנספח הסכם במפורש בנקבע זה או שיצורף אליו בעתיד, אלא אם כן הסכם הרצוף ל

 עניין(, שהוראותיו של הנספח הן הגוברות.הצריך ל

 שמירת סודיות  19

, ניהולה, ופרויקטים בתחומי מכללהמתחייב לשמור בסודיות את כל המידע הקשור בספק ה 19.1

גיע אליו בקשר עם ביצוע ההסכם או שה, ופעילותה, ולא לגלות ו/או להשתמש במידע שנמסר ל

ו אגב ביצוע ההסכם, בין בתקופת ההסכם ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה א

ובין לאחר מכן כמתחייב על פי כל דין למעט לגבי מידע אשר נדרש לשם מסירתו לרשויות 

 מוסמכות וכן למעט מידע שהפך לנחלת הכלל )ללא מעשה או מחדל של מייסד(.

 כללהמכמידע של ה כלשהיפירושו כל מידע המזוהה בדרך  –סודי"  מידע" –סעיף זה  יןילענ 19.2

/או בכל ופה -, במישרין או בעקיפין, בעבר, בהווה ובעתיד, בכתב, בעלמכללהשהושג מאת ה

צדדים  שלו/או  מכללהמידע המתייחס לפעילויות מסחריות ועסקיות של ה לרבותאחרת,  צורה

ו/או  לקוחות, מידע מקצועי, פיננסי ושיווקי, רשימת מכללהשלישיים הקשורים בדרך כלשהי ב

נהלים, סודות מסחריים וטכניים, מוצרים קיימים מערך שיווק טות עבודה, , שיספקים

, רעיונות טכנולוגיים, לקוחות, ספקים, תכנון כלכלי ופיננסי, מלאי, שבפיתוחומוצרים 

ו/או כל רשימה אחרת שתשמש את וחידושים, תמחור מכרזים והצעות  אמצאותשירותים, 

 .מכללהפעולתה השוטפת של ה

לחתום ולהחתים את עובדיו המועסקים על ידו ו/או כל מי מטעמו על הצהרת  הספק מתחייב  19.3

 סודיות על פי הטופס המצורף כנספח ד' להסכם המצורף בזה. 

הספק, עובדיו וכל מי מטעמו יצהירו כי ידוע להם כי אי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף זה  19.4

ב 23,  וסעיף 1977 -נשין, התשל"ז לחוק העו 119 -ו 118מהווה עבירה ובין היתר על פי סעיף 

 . 1981 -לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

 סמכות השיפוט  20

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט 

 בלבד.במחוז תל אביב המוסמכים 

 

 כתובת הצדדים והודעות 21

אר רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובות כל הודעה של צד בקשר עם הסכם זה, תשלח בדו 21.1

 המצוינות במבוא להסכם זה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני.

שעות ממועד מסירתה  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור  21.2

 כדין בדואר.
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 לראיה באו הצדדים על החתום:ו

   

 הספק  המכללה

   

 ותמתחתימה וח  חתימה וחותמת
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 מפרט השירותים -נספח ג' 

 

 "(:"הקפיטריות)להלן: הנחיות להפעלת הקפיטריה הבשרית והקפיטריה החלבית 

 מידע כללי .1

, במרכז קמפוס (האודיטוריום)ליד  1מס' ת בבניין ונמצא יה הבשרית והחלביתהקפיטר .1.1

 .המכללה

 בד.לקפיטריה הבשרית מטבח עצמאי המתאים לבישול בשרי בל .1.2

 לקפיטריה החלבית מטבח עצמאי המתאים לבישול חלבי בלבד.  .1.3

  ד, מחסנים, חדרי שטיפה וטיפול בירקות, בשר, ודגים.רמחולק כך שיש בו משים המטבחאזור  .1.4

 יציאה נפרדת אל כל אחד משני האולמות החלבי והבשרי. יםמטבחמאזור ה .1.5

 בור הקפטריה. הבשרי ע לצורך בישול המזוןהבשרי  הספק רשאי להשתמש במטבח .1.6

 הספק אינו רשאי לבשל במטבחים עבור מוסדות אחרים מלבד מכללת אחוה. .1.7

י לשנע מזון ממתקן אחר שבשליטתו אל הקפיטריה, ובלבד שמוביל המזון יהיה ארשהספק  .1.8

 .ואופן ההובלה בקירור / חימום יהא כחוק שיון יצרן כחוקימצויד בר

 בשרות עצמי.היא קו מכירה בקפיטריות שיטת ההגשה שתופעל  .1.9

 מנה עיקרית תוגש ע"י עובדי .לקיחת תוספות וסלטים באופן עצמאילסועד אפשר הספק י .1.10

 .הספק

 הסועד יפנה בעצמו את המגשים לעגלות שיוצבו ע"י הספק באולם הסעודה.  .1.11

 התשלום יעשה בסיום לקיחת המנות בסוף פס ההגשה. .1.12

מנת להפעיל את -על ציוד הגשה שיידרשאת כל  יםובמטבח ותהספק יתקין בקפיטרי .1.13

 פי כל הנדרש בהסכם זה.-באופן ראוי ועל ותהקפיטרי

   לאישור. נציגי המכללהתובא לפני  שהספק מתכוון להכניס לקפיטריות תוכנית הציוד  .1.14

המפורטים את כל המוצרים  ות,בכל זמני הפתיחה הרשמיים של הקפיטרי ,הספק חייב למכור .1.15

 .("המוצרים המפוקחים")להלן:  1ג'בנספח 

רשאי הספק בכפוף לשמירה על כשרות, ולאישור מראש ובכתב של הממונה, כהגדרתו בהסכם,  .1.16

ואשר  גבוה ממחירי השוקשלא יהיה במחיר על המוצרים המפוקחים, למכור מוצרים נוספים 

 יהיה פרופורציוני למחירי המוצרים המפוקחים. 

 



 

                             _________________________                       _____________________ 

 

 חתימת המציע                                         המכללה האקדמית אחוה                             

43 

 נחיות לניהול הקפיטריותה .2

באופן רצוף, איכותי ויעיל, תוך שמירה  ותאת הקפיטריעל הספק החובה והאחריות להפעיל  .2.1

 אזורי ההגשה בפרט. , ושלעל ניקיון מוחלט של מתקני המזון והציוד בכלל קפדנית 

 שלו ושל  בכלל זהבכל הקשור להפעלת הקפיטריות ום נאותים יינייגיהספק יקפיד על תנאים ה .2.2

לכל חיקוק או ויציית בודתם, הציוד והכלים המשמשים אותו ואת עובדיו בעעובדיו, ושל 

 בענייני תברואה. מכללהה של  או ו/רשות מוסמכת בין קיימת ובין עתידית של הוראה 

 :הספק יקפיד על לבוש עובדיו באופן הבא .2.3

, חלוק או חולצה לבנים, נעלי עבודה, כובע או /חצאיתמכנסי עבודה –עובדי מטבח   .2.3.1

  ים.צבע אחיד לכל העובדב. הבגדים יהיו כיסוי ראש

עובדי הגשה )פסי הגשה( מכנס או חצאית ללא הגבלה, למעט שיהיו בעלי חזות מכובדת  .2.3.2

ואחידה. חלוק לבן עד המותן, מסוג המשמש טבחים והיכול להיות נלבש על חולצה 

  .כיסוי ראשאחרת. עובדים המגישים מזון בפס ההגשה יחבשו 

  ה.עבודה ונעלי עבוד בגדיעובדי ניקיון בתוך המטבח ילבשו  .2.3.3

הספק רשאי אך לא חייב להוסיף על האמור לעיל סינרים או אביזרי לבוש אחרים,  .2.3.4

 ., מראש ובכתבהמכללה ועל פי אישורהבתאום עם 

, הספק יקפיד בכל עת על ניקיון לבוש עובדיו, ועל הגינה נאותה )ציפורניים, דאודורנט .2.3.5

 .(כיסוי שיער

  .בנוסף לכיסוי הראש שיערהספק יקפיד שעובדיו בעלי השיער הארוך יאספו את ה .2.3.6

כפי שיקבעו על ידי הממונה,  הספק יקפיד לפנות אשפה אל אזורי פינוי האשפה בלבד .2.3.7

וידאג שעובדיו ימנעו מלשפוך פסולת או  ,כהגדרתו בהסכם, ובהתאם להנחיות הממונה

 אשפה במקומות שאינם מיועדים לכך.

דווח על כך למכללה "ב, יצמקקים, מכרסמים וכיו הקפיטריה איתר הספק במתקני .2.3.8

בהתאם  וינקוט בתאום עם המכללה פעולות מניעה והדברה מתאימות ,מיד וללא דיחוי

 להנחיות משרד הבריאות והמכללה. 

 אופן המכירה  .3

 להלן  3.2לסטודנטים, לאורחים ולעובדים שאינם מצוינים בסעיף  .3.1

 מכירה תתבצע במזומן או בכרטיס אשראי.ה .3.1.1

 ש"ח ומעלה. 15לסכום של מכירה מכרטיס אשראי תוגבל ה .3.1.2

 החיוב יתבצע בתום תהליך לקיחת המזון. .3.1.3
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 הספק יקפיד שתמיד יהיה בידיו מטבעות ושטרות למטרת מתן עודף. .3.1.4

 לעובדים .3.2

המכללה מאפשרת לקבוצת עובדים שאושרה על ידה להגיש תלושי ארוחה שמונפקים  .3.2.1

קת באמצעות שעוני הנוכחות בקמפוס. הספק יקבל אחת לשלושה חודשים ממחל

 משאבי אנוש במכללה רשימת עובדים זכאים מעודכנת.

 לעובד בקבוצה זו תתבצע לאחר הצגת תלוש ארוחה בקופה.המכירה  .3.2.2

עובד מקבוצה זו יהיה זכאי לרכישת ארוחה, גם ללא הצגת תלוש, לאחר שיזדהה  .3.2.3

באמצעות תעודה מזהה )תעודת זהות או רישיון נהיגה או ...(, ולאחר שהספק וידא כי 

ופיע ברשימת העובדים הזכאים והחתימו ע"ג טופס אימות מיוחד שיונפק ע"י שמו מ

 מחלקת משאבי אנוש במכללה.

עובדים שאינם כלולים בקבוצה המאושרת ע"י המכללה ישלמו עבור הארוחה בהתאם  .3.2.4

 לאופן המכירה לסטודנטים כמפורט לעיל.

שנצרכו בסוף כל חודש, יגיש הספק למכללה מסמך המפרט את כמות הארוחות  .3.2.5

באמצעות תלושים וכן את הטופס שבו חתמו עובדים שלא הציגו תלוש כמפורט לעיל. 

במקרה של חוסר התאמה בין הכמות שתוצג ע"י הספק לכמות ברישומי המכללה, 

מתחייב הספק להציג את התלושים בפני מנהלת מחלקת משאבי אנוש. המכללה תשלם 

 אימותרק על תלושים שיוגשו בפועל בתוספת רשימת ה

ותוציא דו"ח מעודכן רשימת העובדים הזכאים אנוש תעדכן את  מחלקת משאבי .3.2.6

חשבות. הספק יגיש חשבונית למחלקת חשבות לצורך ביצוע  ולמחלקתלספק 

 תשלום. 

 ואזעקות גילוי אש .4

 . מערכת גילוי אשכיום מותקנת קפיטריה ב .4.1

 .גילוי האשבמערכת חל איסור חמור על הספק לבצע שינויים כל שהם במבנה או  .4.2

או מיזוג אויר יוזמן /או תקרות ו\בכל מקרה של שינויים אדריכליים הכוללים שינוי מחיצות ו .4.3

חובת התשלום על  תכנון שינוי במערכת גילוי האש אצל ספק המערכת המותקנת במבנה.

 השינויים תהא על הספק.

 בטיחות .5

לוט יהיו פנויים ולפתחי המיים כל המעברים לפתחים הראשיים של הקפיטריות והמטבח .5.1

 ממכשול דרך קבע.

 פתחי המילוט יהיו ניתנים בכל עת לפתיחה מהירה, מבפנים ומחוץ. .5.2
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 מטר לפחות. 15הדרך בהמשך לפתחי המילוט תהיה נקייה ממכשול בטווח של  .5.3

 אין להכניס חומרים או חפצים לארונות החשמל. .5.4

 אין להסיר אמצעי מיגון מכניים ממכונה כל שהיא. .5.5

 הכיבוי תהיה פנויה ממכשול כל שהוא. הגישה אל ציוד .5.6

 אין לשנות מיקום, ואין להפעיל ציוד כל שהוא לכיבוי אש אלא לצורך כיבוי דלקה. .5.7

 אין ליצור הסתרה פיזית של גלאי האש בכיוון כל שהוא. .5.8

 יש לוודא התקנת ברזים לסגירת גז צמודים למתקני הגז. .5.9

 יש לדאוג כי הרצפה תהיה תמיד יבשה למניעת החלקה. .5.10

 יש לוודא המצאות וקיום נוהל כניסה למקפיאים בהתאם לנהלי הבטיחות של המכללה.  .5.11

  .מונה הבטיחות במכללהממאת בכתב מראש ומחייב קבלת אישור  הכל שינוי מהנחיות אל .5.12

 בטיחות מזון .6

  :מחזור מזון .6.1

מנת -בו הוא אמור להימצא על מזון ממוחזר יחשב מזון שהופרה שרשרת החום או הקור

 ל בטיחותו, ושהוגש לסועדים.לשמור ע

הספק מתחייב שלא למחזר מזון מכל סוג שהוא, ושכל סוג של מזון ששוחזר או שהוגש  .6.1.1

 יושמד. ,ולא נצרך

 :לא יעשה כל שימוש ב לא יוגש כל מזון המהווה סיכון תברואתי, בכלל זה .6.2

 מזון שהוכן מחומרי גלם שפג תקפם כפי שצוין ע"י היצרן. .6.2.1

עודפי מזון  מיום שבושל. על יוםונשמר בקירור תקופה העולה מזון שהוכן ע"י הספק  .6.2.2

 מהמכללה מדי יום ע"י הספק.יוצאו 

חום בה היה עליהם  /חומרי גלם או מזון שמסיבה כל שהיא לא נשמרה שרשרת הקור .6.2.3

 להישמר. 

)לדוגמה: פינוי במים וסבון עובדי הספק לא יעברו בין תחנות עבודה שונות ללא נטילת ידיים  .6.3

 ות או מטלות מטבח להגשה(.שולחנ

 .במים וסבון עובדי הספק יקפידו על נטילת ידיהם .6.4

 .תישמר הפרדה מוחלטת בין חומרי גלם שונים, בשר, עוף, דגים, ירקות .6.5

 .תישמר שמירת הכשרות בהתאם לדרישות הרבנות המקומית .6.6
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 4עד  שעות. הדגימות ישמרו בקירור של 48הספק ישמור דגימות מזון מבושל בכל יום למשך  .6.7

 מעלות צלסיוס.

הספק מתחייב לשמור על כל תקנות הבריאות כפי שמחייב משרד הבריאות בכל האמור  .6.8

 של מזון. הוהיגיינבבטיחות 

 תחזוקה וניקיון .7

ית, לכן ידאג הספק לעדמובהר בזה שניקיון המתקנים שנמסרו לספק הינו באחריות הספק ב .7.1

 מלא ושלם של: יומיומילניקיון 

 , חדרי קירור ומחסנים.מעברים, מסדרונות .7.1.1

. כולל ריקון מים ממכשירים, ושאריות מזון, פינוי שולחנות הכל ציוד ההגשה בקפיטרי .7.1.2

 וניקיונם.

 נכל עמדות ההגשה, ואיסוף כל כלי מהן. .7.1.3

 מטבחים על ציודם. .7.1.4

 .הפינוי כל פסולת מהמטבחים ומהקפיטרי .7.1.5

 ושטיפת הרצפה.הרמת כסאות בתום הפעילות בחדרי האוכל, רצפות הנכס ולצורך כך  .7.1.6

 משטחי זכוכית ומשטחי הנירוסטה. .7.1.7

 אריחי הקירות באזורי ההגשה ובמטבח. .7.1.8

 שטחים פנימיים ושטחי ישיבה ומעבר פתוחים. .7.1.9

 .ות ינוקו אחת לשבועחלונות הקפיטרי .7.2

 הצנרת לסילוק שפכים תהיה ללא נזילה או דליפה ויש לוודא נקיונה לפחות אחת לשבוע.  .7.3

קפטריות לרבות אולם הסעודה פעילות על ניקיון הרצפה של ההספק יקפיד לכל אורך שעות ה .7.4

 כולל משטחי הכניסות לקפיטריה החלבית והבשרית. , שטחי מעברוהמטבח

המכללה ונציגיה רשאים לדרוש מהספק לבצע ניקיון של משטח או אזור, והספק יענה לדרישה  .7.5

 במהירות.

ת רצון המכללה, רשאית לא ניקה הספק מתקנים או שטחים הנמצאים באחריותו לשביעו .7.6

 המכללה לנקות את אותם המקומות, ולחייב את הספק בהוצאה שנגרמה לה מכך.

 תקני שרות .8

 של הלקוחות.ם תהליך שרות יעיל ואפקטיבי, מנקודת מבטלבצע על הספק  .8.1

היא לקבוע פרמטרים מדידים לרמת השרות  שלהלןהשרות המתואר בסעיפים  נימטרת תק .8.2
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 ,לעיל 8.1כדי לגרוע מהתחייבויות הספק בסעיף  , ואין בהםהנדרשת מהספק

 :ושירות בעמדות ההגשה ובקופות פינוי שולחנות .8.3

דקות, שעד אותו  3 - שולחן שסועדים קמו ממנו לא יושאר בלתי מפונה במשך יותר מ .8.3.1

 זמן על עובד הספק האחראי לכך לגשת לשולחן לפנותו ולנקותו.

 יהיה השולחן מוכן להושבה מחודשת.דקות מזמן ששולחן התפנה  5בכל מקרה בתום  .8.3.2

 לקוחות הן בעמדות ההגשה והן בעמדות הקופה. 5בכל מצב לא יהיה תור של יותר מ  .8.3.3

 עומס. רקופות פעילות, על מנת שלא ייווצ 2בכל עת  יהיו לפחות  .8.3.4

 

 תקן ביצוע משלוחים .8.4

המכללה תעביר לספק רשימה של בעלי תפקידים הרשאים ליהנות משרות משלוחים  .8.4.1

. המכללה תשלם בגין המוצרים בהתאם למחירים המופיעים במחירונים ללא םלמשרד

 תוספת כלשהי בגין המשלוח.

 הספק יפעיל בקפיטריה החלבית שרות משלוחים למשרדים ע"פ הזמנה טלפונית.  .8.4.2

לכל משלוח תצורף תעודת משלוח שתפרט את המוצרים שנשלחו, ועליה יחתום מקבל  .8.4.3

 המשלוח.

ו בבקבוקים ובפחיות בלבד. לכל בקבוק או פחית תצורף כוס משלוחי שתייה קרה יהי .8.4.4

 חד פעמית מקרטון, מסוג שיאושר ע"י המכללה.

שתייה חמה תישלח ותוגש בכוסות חד פעמיות מקרטון, מסוג שיאושר ע"י המכללה,  .8.4.5

 כאשר הן מכוסות במכסה חד פעמי תואם.

כר ושקית ממתיק לכל כוס של שתייה חמה יצורפו: כפית חד פעמית, שתי שקיות סו .8.4.6

 מלאכותי.

כיבוד אחר ישלח בצלחת חד פעמית מקרטון מסוג שיאושר ע"י המכללה, הצלחות  .8.4.7

 יכוסו במכסה תואם או בניילון נצמד.

 כל הכיבוד יונח על מגש ויועבר אל מקום המשלוח. .8.4.8

 השליח יגיש את הכיבוד לנוכחים בהתאם להנחיות המזמין. .8.4.9

 

 תקן כלים לארוחות .8.5

 ה הבשרית:ערכת כלי האכילה וההגשה בקפיטריסעיף זה מפרט את  .8.5.1
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 ס"מ. 18צלחת מנה ראשונה או סלטים: צלחת חרסינה בקוטר  .8.5.1.1

 ס"מ. 24צלחת מנה עיקרית: צלחת חרסינה קוטר  .8.5.1.2

 .14ל, קוטר "מ 280קערית למרק: קערית חרסינה בנפח של  .8.5.1.3

 כוסות חד פעמיות לשתייה קרה.כוסות שתייה:  .8.5.1.4

 .ומסוג אחיד כולם מפלדת אל חלדסכו"ם: מזלג, סכין, כף, כפית,  .8.5.1.5

 מפיות: מפיות נייר מסוג דיספנסר. .8.5.1.6

ערכת שולחן: על כל שולחן: מלחיה, פלפליה, כלי למפיות דיספנסר,  .8.5.1.7

. מאפרה תוצב רק באזורי עישון מותרים מחוץ לקפטריה כולבויניק

 )במידה וישנם שולחנות מחוץ לקפטריה(

ויאפשר למבקשים לאכול בכלים אלו הספק גם יחזיק צלחות, כוסות וסכום חד פעמי  .8.5.2

 לעשות כן. 

הספק יכין חמגשיות למשלוחים )ללקוחות המעוניינים לקחת אוכל ולא לאכול  .8.5.3

 בקפיטריה( ובהן ערכה הכוללת סכום חד פעמי ומפית. 

 תקן לכלי הגשה  .8.6

מגשים לשימוש במזנונים ולשימוש במשלוחים: מחומר פיבר או פולי קרבונט, עם  .8.6.1

 החלקה.  ציפוי גומי נגד

תבניות גסטרונום לשינוע והגשת מזון במזנונים: עשויות מפלדת אל חלד, בעומק  .8.6.2

 בהתאמה למערכות ההגשה בקפיטריות.

 .תבניות הגשה לסלטים ותוספות קרות: תבניות גסטרונום תקניות במידות שונות .8.6.3

תוכים וחסה יוגשו בתבניות על גבי תחתית פנימית מחוררת חסלטי ירקות, ירקות  .8.6.4

 .רך הפרדת הנוזליםלצו

 סלסילות קש לתצוגה והגשה של לחמים.  .8.6.5

כלים לאיסוף מזון ממזנוני ההגשה: כל הכלים מפלדת אל חלד למוצרים חמים,  .8.6.6

 ופוליקבונט למוצרים הקרים, כל התבניות יהיו עם מכסים תואמים. 

  או לחילופין שקיות אישיות   לחיצים להגשת רטבים בעמדת התוספותעם משאבות  8.6.7

 לחלוקה.          

 פירוט שיטת ההסעדה בקפיטריה הבשרית .9

שיטת ההסעדה הינה של פסי חלוקה חמים וקרים כאשר המזון מוצג לסועדים על גבי עגלות חימום  9.1

 וקירור והתפריט משתנה מידי יום. 

 פס ההגשה יכיל את כל העמדות כדלקמן:  9.2

 עמדת סלטים. 9.2.1

 עמדת לחמים. 9.2.2
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 וירקות.  עמדה לתוספות של פחמימות 9.2.3

 . )בשריות, צמחוניות ודגים( עמדה למנות עיקריות 9.2.4

 עמדת מרקים.   9.2.5

 קינוח. 9.2.6

סלטים לפי בחירה + קינוח. לסועד תהא   3תוספות + 2תחשב מנה עיקרית +  ארוחה בשרית מלאה 10

 אפשרות להחליף את מנת הסלטים בקערת מרק ללא תוספת תשלום. 

 וכשר. המזון המוגש יהיה חם, טרי, מגוון, איכותי  11

חלוקת המנות תבוצע על ידי עובדי הקפיטריה. הסועד המגיע לקו ההגשה יבחר על פי המבחר המוצע לו  12

)ארוחה מלאה או כריך(, סלטים ורטבים לפי בחירתו. התשלום יבוצע על ידי הסועד בתום איסוף 

 המזון וקבלתו.

 לסועדים יוגש לחם פרוס.   13

 לעובד תינתן ארוחה מלאה באמצעות תלוש.  14

 : בכל יוםלהגיש בקפיטריה הבשרית הספק לו מתחייב להלן המפרט  15

 .להלן 17סעיף   – שתי מנות עיקריות בשריות 15.1

 מנת דג. 15.2

 .להלן 18סעיף  – מנה צמחונית 15.3

 .להלן 19סעיף   – סוגי סלטים ארבעה 15.4

 .להלן 20סעיף  – שתי תוספות  פחמימות 15.5

 .להלן 21סעיף  – תוספת אחת של ירקות מבושלים 15.6

 להלן. 22סעיף  – של מרק בחודשי החורף )נובמבר עד מרץ( סוג אחד 15.7

 להלן. 23סעיף  -אחדקינוח  15.8

 הוא הצעות של עורך המכרזהמגוון המפורט להלן להלן דוגמאות לסוגי מנות מהסוגים הנדרשים לעיל.  16

 והספק יכול להציע מנות נוספות, מעבר לאלו המפורטות. 

 דוגמאות למנות עיקריות בשריות:  17

 שיפודי פרגית מנת עוף מבושלת שניצל עוף מטוגן צלוי חזה עוף

 כבד צלוי עם בצל מוקפץ עם חזה עוף עוף צלוי בשר צלי מבושל

 דג מבושל קציצות מבושלות ממולאים מעורב

   לזניה דג מטוגן +לימון

 

 : דוגמאות למנה צמחונית 18

ללא בשר   ממולאים שקשוקה

 (פלפל וכיוצ"ב)תפו"א/

 ותמוקפץ ירק שניצל

    פשטידה
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 דוגמאות לסלטים:  19

סלט עגבניות עם פלפל  סלט ירקות

 חריף

כרוב סגול עם ובלי  כרוב ירוק

 מיונז

חצילים   גמבה קלויה עלי ביייבי

 מוגנים/אפויים

 חומוס/טחינה/אריסה

  חמוצים פלפל חריף מטוגן סלט מיונז

 

 : דוגמאות לתוספת פחמימות 20

קוסקוס + 

 ירקות ורוטב

 פתיתים יםעדש אורז

 כוסמת/ תפוח אדמה

 קינואה 

 ספגטי גריסים/בורגול/מג'דרה

 

 :דוגמאות לתוספת של ירקות מבושלים 21

 ביתכרו טריותפ

 וקוליבר

 שעועית ירוקה אפונה וגזר 

 

 :דוגמאות לסוגי מרקים 22

 מרק אפונה יבשה מרק גריסים מרק עדים מרק ירקות

קדי מרק צח עם ש מרק אטריות מרק בצל מרק עגבניות

 מרק או קרוטונים

 

 . הספק יגיש בכל יום סוג שונה של מרק. CC  500המרק יוגש בצלחת/קערית עמוקה בגודל 

 

 :דוגמאות לקינוחים 23

 חטיף בריאות פרווה סלט פירות אבטיח/מלון פירות העונה
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 הקפיטריה החלבית .24

 ההגשה בקפיטריה החלבית תהיה בכלים חד פעמיים איכותיים.  24.1

       יב למכור בקפיטריה החלבית ארוחות חמות, חלביות מלאות וחלקיות, סלטים, הספק מתחי 24.2

 כריכים, מאפים ושתייה קרה וחמה בהתאם למפרט שלהלן.         

 ופסטות יהיו פעילות לאורך כל השנה.  , כריכים עמדות להכנת סלטים, טוסטים 24.3

 מנת סלט .25

 הלן: הספק יעמיד בר ירקות להרכבת סלטים בהתאם למפרט ל

 ההגשה בקפיטריה החלבית תהיה בכלים חד פעמיים איכותיים.  25.1

  הספק מתחייב למכור בקפיטריה החלבית ארוחות חמות, חלביות מלאות וחלקיות,  25.2

 סלטים, כריכים,  מאפים ושתייה קרה וחמה בהתאם למפרט שלהלן.           

  

 הספק יעמיד בר ירקות להרכבת סלטים בהתאם למפרט להלן:    

 

 בר ירקות קבועים

 חסה עגבניות +עגבניות שרי מלפפונים

 כרוב גזר פלפלים: אדום, צהוב וכתום

 נבטים  פטריות תירס

 זיתים ירוקים/שחורים מלפפון בחומץ/מלח חצילים

 בצל אבוקדו )בעונה( עלי בייבי

 קישואים קלויים בטטה תפו"א מבושל/אפוי

  שעועית ירוקה פסטה

 

 ת לבחירהבר ירקות תוספו

 טונה גרנולה חציל קלוי

 ביצה חמוציות גבינה בולגרית

 

 מלחם קל/דגנים/לבן בתוספת      הלחמים: בתוספת לסלט שהורכב בהרכבה אישית תתוסף לחמניי

 חמאה אישית.   

 : בהתאם לגודל הסלט שייבחר יונפקו רטבים אישיים כמפורט להלן

 סמ"ק 750 – של רטבים מנות 2 -סלט בינוני

 סמ"ק 1,000 – של רטבים מנות 3 –סלט גדול 
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 הספק יחזיק ברשותו את סוגי הרטבים המפורטים להלן: 

 סוגי רטבים ותבלינים מוכנים בשקית אישית

 ויניגרט שמן זית ולימון עשבי תיבול

רטבים על בסיס מיונז )אלף 

האיים, שום שמיר, חרדל ודבש, 

 שום(

רטבים על בסיס מיונז לייט 

לף האיים, שום שמיר, חרדל )א

 ודבש, שום(

 מלח, פלפל

 קטשופ מיונז חרדל

 

 מנת פסטה: .26

 הספק יעמיד פס פסטה כמפורט להלן:

 גרם.  250 –גרם למנה בתוספת גבינת פרמז'ן  500הפסטה תוגש בכלים חד פעמיים במשקל של  .1

 הכלים יהיו מאיכות טובה ומתאימים לחימום במיקרוגל.  .2

 שני סוגי רטבים לבחירה. הסועד הספק יעמיד לרשות  .3

 : רטבים לפסטהדוגמאות טבלת 

 ב רוזהטור רוטב עגבניות רוטב אלפרדו

  שמנת וגבינות פסטו

 

 

 פס כריכים וטוסטים .27

 .גרם דגנים או לבן 120לחמנייה הכריך יהא מורכב  מ  27.1

 לדוגמא. וירק הכריך יכיל: חביתה/ביצה קשה/טונה/גבינה בולגרית/חומוס( +ירק +מנת חלבון  27.2

 ניתן יהיה להוסיף תוספות בעלות נוספת.   27.3

 גרם   50יתה וכדו'(, טוסט בסיסי יהא מורכב  מלחם בהתאם לבחירה  )כגון: לחם פרוס/ בגט/פ  27.4

 רוטב פיצה, וזיתיםגבינה צהובה,              

 

רתו כמקובל הספק רשאי למכור בקפיטריה, בנוסף לסוגי המזון המצוינים לעיל מזון נוסף בהתאם לבחי

 בקפיטריות המיועדות לסטודנטים.
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 הצעת המחיר 1-נספח ג

 מחירי המוצרים והשירותים שבפיקוח:

 כל המוצרים המופיעים בטבלאות המפורטות להלן יהיו מוצרים בפיקוח המכללה. 

 (%10מחירים לשתיים חמה ) – 1טבלה 

 פריט

 

 לצרכן כולל מע"מ₪ 

 קפה שחור בכל גודל כוס

 

 

 אספרסו קצר

 

 

 אספרסו ארוך

 

 

 תה שחור בכל גודל כוס

 

 

 תה צמחים

 

 

 מ"ל( 340קפה הפוך גדול )

 

 

 מ"ל( 250קפה הפוך בינוני )

 

 

 מ"ל( 180קפה הפוך קטן )

 

 

 מ"ל( 180נס קפה קטן )

 

 

 מ"ל( 250נס קפה בינוני ) 

 

 

 מ"ל( 340נס קפה גדול )

 

 

 בכל מידה, בתוספת חלב -אמריקנו  

 

 

 ממוצע מחיר לשתייה חמה: 

 

  על המציע למלא את טבלת המחירים למוצרים באופן מלא. ככל שיהיו פריטים בטבלת המוצרים אשר

לא ינקב מחיר בצידם, המכללה תמלא אוטומטית את המחיר הגבוה ביותר למוצר זהה שננקב באיזה 

 מההצעות האחרות  שהוגשו במכרז זה. 

 בטבלה.  שב: מחיר המוצר חלקי מספר המוצריםהמחיר הממוצע לכל טבלה יחו 
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 (%15מחירים לשתייה קרה ) – 2טבלה 
 

 פריט
 

 לצרכן כולל מע"מ₪ 

 מ"ל 330קוקה קולה  כגון:משקה מוגז בפחית 
 

 

 מ"ל 500קוקה קולה  כגון:משקה מוגז בקבוק  
 

 

 330קוקה קולה  כגון:משקה מוגז דיאט בפחית 
 מ"ל

 

 

 500קוקה קולה  כגון:  משקה מוגז דיאט בקבוק
 מ"ל 

 

 

משקה קל אשכוליות/תפוזים/ענבים/תות בננה 
 מ"ל  500בבקבוק 

 

משקה קל דיאט אשכוליות/תפוזים/ענבים/תות 
 מ"ל 330פחית  /בננה בבקבוק 

 

 מ"ל  500מים מינרליים בבקבוק 
 

 

 מ"ל  750מים מינרלים בבקבוק 
 

 

 מיצים טבעיים בכוס ח"פ מקרטון ממוחזר
 

 

 מ"ל  250סודה 
 

 

 שוקו קר בשקית
 

 

 מ"ל  340שוקו קר בבקבוק 
 

 

 מ"ל 500תה קר בטעמים 
 

 

 מחיר ממוצע לשתייה קרה:
 

 

 

 

  על המציע למלא את טבלת המחירים למוצרים באופן מלא. ככל שיהיו פריטים בטבלת המוצרים אשר

ותר למוצר זהה שננקב באיזה לא ינקב מחיר בצידם, המכללה תמלא אוטומטית את המחיר הגבוה בי

 מההצעות האחרות  שהוגשו במכרז זה. 
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 מחירים בקפיטריה החלבית:טבלת 

 3טבלה מס' 

 (%10מחיר מוצרים בקפיטריה החלבית )

 לצרכן כולל מע"מ₪  פריט

 גרם דגנים או לבן 120בלחמנייה  –כריכים מוכנים 

וס( הכריך יכיל: חביתה/ביצה קשה/טונה/גבינה בולגרית/חומ

 +ירק +מנת חלבון

 

 

 

 

 מחיר תוספות לכריך:

 זיתים

 

 

  פטריות

  אבוקדו

  ירק נוסף

  סלט ביצים

 טוסטים

טוסט בסיסי יהא מורכב  מלחם בהתאם לבחירה  )כגון: לחם 

 גרם גבינה צהובה, 50פרוס/ בגט/פיתה וכדו'(, 

 רוטב פיצה, וזיתים 

 

 :תוספות לטוסט

 פטריות

 

  ולגרית/פטה(גבינה נוספת )ב

  תירס

  קרטיב קרח

  קרטיב חלב

  גלידות:

  מגנום

  טילון גדול

  טילון קטן

 :מחיר ממוצע למוצרים בקפיטריה

  על המציע למלא את טבלת המחירים למוצרים באופן מלא. ככל שיהיו פריטים בטבלת המוצרים אשר

ה ביותר למוצר זהה שננקב באיזה לא ינקב מחיר בצידם, המכללה תמלא אוטומטית את המחיר הגבו

 מההצעות האחרות  שהוגשו במכרז זה. 

 

 

 

 



 

                             _________________________                       _____________________ 

 

 חתימת המציע                                         המכללה האקדמית אחוה                             

56 

 3.1טבלה 

 ( %10מחירים לארוחה בקפיטריה החלבית) 

 מחיר בש"ח כולל מע"מ פריט

 :ארוחת פסטה

המנות מוגשות בכלי פלסטיק המתאים  –פסטות 

גרם למנה,  500לחימום במיקרוגל  במשקל של 

ורוטב מתוך  גרם  25 –בתוספת גבינת פרמז'ן 

 .המגוון

 

  מנת סלט:

לחמניה  סמ"ק( + 1,000גדול )מנת סלט  .1

 + רוטב +תוספת אחת אישית

 

 לחמניה אישית(  סמ"ק 750) סלט בינוני  .2

 + רוטב +תוספת אחת

 

  מחירי תוספות לסלט:  חציל קלויבנוסף, 

  גרנולה             

  חמוציות               

  ביצה           

  טונה           

  גבינה בולגרית                       

 מחיר ממוצע  למנה בקפיטריה:

 

  על המציע למלא את טבלת המחירים למוצרים באופן מלא. ככל שיהיו פריטים בטבלת המוצרים אשר

לא ינקב מחיר בצידם, המכללה תמלא אוטומטית את המחיר הגבוה ביותר למוצר זהה שננקב באיזה 

 מההצעות האחרות  שהוגשו במכרז זה.
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 (%20מחירים לארוחה בשרית ) – 4טבלה 

 
 

לצרכן כולל ₪  המנה
 מע"מ

 ארוחה בקפיטריה הבשרית שכוללת: 
תוספות חמות + קינוח  2סלטים+  3מנה עיקרית )בשר/דג/צמחוני( + 

 +פרוסת לחם
 

 

 מחיר ארוחה ללא מנה עיקרית: 
 תוספות חמות + קינוח + פרוסת לחם 2שלושה סוגי סלטים +

 

 

מנה עיקרית + ממרח )כגון: חומוס, מיונז,  –מחיר ארוחה בכריך 
 סוגי סלטים 2קטשופ( + 

 

 

 

 

  על המציע למלא את טבלת המחירים למוצרים באופן מלא. ככל שיהיו פריטים בטבלת המוצרים אשר

בוה ביותר למוצר זהה שננקב באיזה לא ינקב מחיר בצידם, המכללה תמלא אוטומטית את המחיר הג

 מההצעות האחרות  שהוגשו במכרז זה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             _________________________                       _____________________ 

 

 חתימת המציע                                         המכללה האקדמית אחוה                             

58 

 הצהרת סודיות -נספח ד' 

 

ב'  23ואת סעיף  1977 –לחוק עונשין, תשל"ז  119 –ו  118הנני מצהיר כי קראתי בתשומת לב את הסעיפים  

 י בתור מציע במכרז.עלהנוגעים לחובת הסודיות החלה  1981 –לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 

הנני מכיר את תוכנם ויודע/ת שהם מכוונים אלי ומחייבים אותי וכי אי מילוי התחייבותי על פי הצהרה זו 

 מהווה עבירה לפיהם.

 :חוק העונשין

 

 :  )א( היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר 118סעיף 

 )נוסח משולב(, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות  1958 –י"ח המדינה, תש                   

 שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם                    

 מאסר שנה אחת. –שלא היה מוסמך לקבלה, דינו                    

 לרבות מי שהועסק, כעובד או כקבלן, לשם ביצוע  –זה" )ב( בסעיף זה, "בעל חו                   

 החוזה;                    

 ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור                    

 ידיעות כאמור בסוד והוא מסר את הידיעה בתום לב.                   

 

 מך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד, והוא מסרו לאדם שאינו :  מי שנמסר לו מס119סעיף 

 מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי  –מוסמך לקבלו, דינו                    

 מאסר ששה חדשים. –ל המסמך, דינו לסכן בטיחותו ש                   

 חוק הגנת הפרטיות:

 ידע מאת גוף ציבורי אסורה, זולת אם המידע פורסם לרבים על פי ב: )א( מסירת מ 23סעיף 

 סמכות כדין, או הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין, או שהאדם אשר המידע                    

 מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה.                   

 

לידיעתי אגב מילוי התפקיד והמתחייב  הנני מצהיר כי במילוי תפקידי אראה כדבר שבסוד כל דבר שהגיע

 על פי כל דין.

     

 חתימה תאריך מס' זהות שם פרטי שם משפחה

 

 נחתם בפני:

     

 חתימה תאריך מס' זהות שם פרטי שם משפחה
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 נוסח ערבות -ספח ה' נ

 שם הבנק / חברת הביטוח

 מספר טלפון

 מספר הפקס

 

 כתב ערבות 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית אחוה

 נדון: ערבות מס' _______________ה

 _________)במילים:    _______________ ₪אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

(, שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _________, אשר תדרשו מאת _______________ "חש

 ___________. מס'  בקשר עם מכרזכשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, החייב(  –)להלן 

"( כי המדד המדד החדשאם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום עפ"י ערבות זו )להלן: "

"(, אזי יחושב סכום המדד היסודיהחדש עלה לעומת המדד בגין חודש ___ שפורסם ביום ____ )להלן: "

סכום היסודי )להלן: " הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד

 "(.הערבות המוגדל

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול כל שינוי בסכום 

 הערבות.

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב,  15תוך  הערבות המוגדלאנו נשלם לכם את סכום 

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם 

 בקשר לחיוב כלפיכם ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. 

 ערבות זו הינה ערבות אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים, בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 .28.11.2014אריך עד ת 28.9.2014ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו: 

 מספר הבנק ומספר הסניף  שם הבנק/חברת הביטוח

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

 חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך



 

                             _________________________                       _____________________ 

 

 חתימת המציע                                         המכללה האקדמית אחוה                             

61 

 ין על פרטים אודות המציעאישור רואה חשבון או עורך ד -נספח ו' 

 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית אחוה 

 א.ג.נ.,

 12/2014הנדון: מכרז מס' 

 

 אני _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה.  

 עו"ד/רו"ח )שם מלא(             

 . שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:____________________.1

 סוג התארגנות:______________________________. 2

 . תאריך הרישום:______________________________3

 . מספר מזהה:______________________________4

. שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו 5

 תוספת חותמת, אם יהיו:

________________________________________________ 

________________________________________________ 

. מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת 6

סה וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנ 1976 –ניהול חשבונות(, תשל'ו 

 ומע"מ.

 

 
 בכבוד רב,

 
 

 חתימה וחותמת  עו"ד / רו"ח  שם מלא

 

 

 טלפון  כתובת
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 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום -נספח ז' 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המכללה )להלן:  .1

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. הגוף"

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .2

  א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול ב)2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף

)להלן:  1976-חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  לא הורשעו"(( בעל זיקה"

 .  1987 -מינימום, התשמ"ז או חוק שכר  1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

  בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק  הורשעהגוף או בעל זיקה אליו

או חוק  1991-עסקאות עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 . 1987 -שכר מינימום, התשמ"ז 

בפסק דין חלוט ביותר משתי  הורשעושהגוף או בעל זיקה במשבצת הנכונה במקרה  X)למילוי ולסימון  .3

או  1991-עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 :1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

  מועד בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן: " לא הייתהההרשעה האחרונה

 "(. ההתקשרות

  בשנה שקדמה למועד ההתקשרות. הייתההרשעה האחרונה 

ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה  .4

 (.  2002באוקטובר  31בחשוון התשס"ג )

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

_____________________ 

 המצהיר

 אישור

מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב אני הח"

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה 

 י/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. צפו

 
 

                 ___________               ______________________             ___________ 
 חתימת עוה"ד               חותמת ומספר רישיון עורך דין                   תאריך 

 

 

 



 

                             _________________________                       _____________________ 
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 צהיר פשיטת רגל והעדר תביעותת -נספח ח' 
 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  .1
"(. אני מכהן כ_______________ והנני המציעכרז זה )להלן: "המכללה במסגרת מ

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע  .2
והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה 

 במכרז.

 להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי,  .3
 

_____________________ 

 המצהיר

 

 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה ת.ז._________

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
 

___________               ______________________         ___________  
 חתימת עוה"ד          ת ומספר רישיון עורך דין חותמ                תאריך       
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 נספח ט'
 אישור עריכת ביטוח

 
 לכבוד

 המכללה האקדמית אחוה 

 )להלן "המכללה"(
 08-8501901בפקס :

 הנדון: הקבלן: ______________
 

 -הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :
 

 ___________________ :עיסוקו  .1
  אתר העבודה: הקמפוס האקדמי אחוה  .2
 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .3
 ___________________ : בגבולות אחריות של ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .4

 (לתקופה סה"כ ₪  2,000,000 לאירוע ו₪   2,000,000לפחות  (
 פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט". ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם

 .  .…………השתתפות עצמית :    
 ."פוליסה מורחבת לכסות מכירת מזון ומשקאות ומבוטלים הסייגים בגין נזק ממזון וממשקאות 

 : בגבולות אחריות של ביטוח אחריות מעבידים .5
 $ למקרה ולתקופה. ……………… -.. $  לעובד  ו………………

 $ למקרה ולתקופה[ -.$5,000,000 לעובד ו   -.1,500,000]לפחות :  
 ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 השתתפות עצמית: _____________
ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע"י המכללה האקדמית אחוה והם לא  .6

 ידרשו להפעיל את ביטוחים.
ו/או קבלנים ו/או קבלני המכללה האקדמית אחוה יטוחים הנ"ל מתווסף לשם המבוטח : בכל הב .7

+ סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד  משנה  ו/או עובדיהם ו/או כל הבא מטעמם"
 שלישי(.

 
מקרה של שינוי  הננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות, וכן שבכל .8

יום ממועד מתן  60חלפו  השינוי ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם –יטול הפוליסה ו/או ב
אחוה המכללה  האקדמית לחינוך ו/או המכללה ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל

 האקדמית אחוה "
 

 בכבוד  רב,
 

 ..  חברה לביטוח בע"מ.………
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 אישור רו"ח על מחזור כספי -נספח י' 
 

 ך:_______________תארי
 

 : חברת לכבוד
 

אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים שנסתיימו הנדון : 
 (1וביום ____ ) 31.12.20xxביום 

  
 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 
 _. הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת________ .א

 
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ )או לחילופין ליום____ וליום  .ב

 (  בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.1____( )

 
 לחילופין:        

( ______  בוקרו על ידי רואי חשבון 1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )
 אחרים. 

 
( 1ת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )חוות הדע .ג

 (.2_________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )

 
 לחילופין:        

( 1ם/ימים )חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליו
_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' 

 להלן.
 

 לחילופין:         
( 1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )

כות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השל
 ד' להלן.

  
המחזור הכספי ( _________ 1בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) .ד

)או כל דרישה אחרת בהתאם לאמור ( הינו גבוה מ / שווה ל _______ 1של חברתכם לתקופה _____ )
 כספיים(.במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות ה

 
 בכבוד רב,     

 
_____________________ 

 רואי חשבון                    
 
 
 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. .1

, יראו אותן 99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  .2
 כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

 
 הערות: 

 –סח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל נו
 . 2009אוגוסט 

  יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. 
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 ציוד בבעלות המכללה –נספח יא' 

 

 2014יולי  -בקפיטריה  ציוד בבעלות המכללה 

  

 כמות ציוד קיים 
 22 שולחנות

   וילונות בחדר אוכל

 1  תנור חימום לבשר
 4 רי +מגשים מתקן לסלטים קר בן מא

 5 מתקן לבשר חם בן מארי +מגשים

 4 מזגן עילי

 4 מזגן מרכזי
 1 מטר 2.80מדפים באורך  2כיור נירוסטה 

 1 מקרר בנוי עם מדפים מתכת

 2 מטר 1.60שולחן עבודה מדף בודד 
 1 חדר הקפאה בנוי עם מדפים ממתכת

 135 צלחות חרסינה גדולות צבע לבן

 77 צבע לבןצלחות חרסינה קטנות 
 82 מגשים שחורים מפלסטיק להגשה
 1 עגלות הגשה נירוסטה עם גלגלים

 1 עגלה לייבוש צלחות נירוסטה 

 1 מדיח כלים גדול+שולחן מדף+שולחן כיור

 1 מחבת חשמלית

 4 מגשי נירוסטה גסטרונומים לתנור
 1 להבות 2כיריים גז 

 1 מנדף 
 56 לייבוש  ם מדפי פלסטיק שחורי

 60 אות מפלסטיק כס
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 נספח הפרות  -נספח יב'  

 

החלבית והקפיטריה  הקפיטריהשערך הסכם עם המכללה באשר לניהול מציע הזוכה ה 

( מתחייב בזאת לציית להוראות ההסכם ולהחלטותיה השונות של "ספק"ה)להלן:  הבשרית

 זה. (, כמפורט בנספח"הנציג"להלן: ממונה מטעם המכללה )המכללה, באמצעות 

יתחייב בתשלום פיצוי או דמי נזק באם יגרום ע"י מחדל לאחד הדברים הבאים )להלן:  הספק .2

 "ההפרות"(.

 

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

 אי ניקיון באזור פעילות בית האוכל. 2.1.1

 -ו 2.2, 2.1אי מילוי אחת או יותר מהוראות הסכם זה, שאינן נכללות בסעיף  2.1.2

 שלהלן. 2.3

המפורטות  הקפיטריהאי מילוי אחת או יותר מהוראות לעובדים בשירות  2.1.3

 בהסכם זה.

 חוסר מחירון או מחירונים ליד המצרכים. 2.1.4

 אי הקפדה על שעות המכירה. 2.1.5

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

 צה א'.הפרה חוזרת מבין הפרות קבו 2.2.1

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

 הנציג.

חוסר משקל או נפח במנות מוגשות כשנקבע להן משקל או נפח מסוים  2.2.3

 בהסכם.

 אחזקה לקויה של הציוד והמתקנים השייכים למכללה. 2.2.4

 .ולקליםמכירת מאכלים ו/או משקאות לא טריים או מק 2.2.5

 ביצוע שינויים בציוד השייך למכללה ללא קבלת אישור מוקדם לכך מהנציג. 2.2.6

 

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

 .2.2.1הפרה חוזרת מתוך הפרות קבוצה ב', לרבות הפרה חוזרת לפי סעיף  2.3.1

 ם.שיונות למיניהם במועדיאי הגשה ו/או חידוש של הר 2.3.2

 אי הגשה ו/או אי חידוש שוטף של הביטוחים למיניהם בהסכם. 2.3.3

 מחדל בהעסקה או בפיטורין של עובדים בניגוד לאמור בהסכם. 2.3.4

 אי ביצוע הוראה שניתנה בכתב ע"י הנציג. 2.3.5

 וללא אישור הנציג. תא מיועדישלא למטרות להן ה בקפיטריהשימוש  2.3.6

 

 )להלן: "הפרות קבוצה ד'"( ה ד'הפרות הכלולות בקבוצ 2.4

 שימוש.פיגור בתשלום דמי ה 2.4.1
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 ה.שונים שעל הספק לשלם בהתאם לחוזפיגור בתשלום חשבונות  2.4.2

 גביית מחיר העולה על המחיר המותר והמוסכם, בעבור מוצרים שבפיקוח. 2.4.3

 .העלאת מחירי המוצרים בשיעור העולה על המותר 2.4.4

 יה מכל סיבה שהיא, ללא אישור.השבתת הקפטר 2.4.5

 אי פינוי הקפטריה במועד. 2.4.6

 אי תיקון נזקים במועד. 2.4.7

 

 )להלן: "הפרות קבוצה ה'( הפרות הכלולות בקבוצה ה' 2.5

 ד'.-הפרה חוזרת מבין ההפרות המנויות בקבוצה ג' ו 

במהלך הפרה חוזרת של הוראות ההסכם  -לעניין סעיף זה, משמעה  "הפרה חוזרת" 2.6

 אותה שנת זיכיון.

 (:חתימת החוזה)נכון ליום  שיעור דמי ההפרה 2.7

 ש"ח. 300 –על כל הפרה הכלולה בקבוצה א'  2.7.1

 ש"ח. 600 -על כל הפרה הכלולה בקבוצה ב'  2.7.2

 "ח.ש 900 –על כל הפרה הכלולה בקבוצה ג'  2.7.3

 ש"ח. 1,200 –על כל הפרה הכלולה בקבוצה ד'  2.7.4

 ש"ח. 1500 -על כל הפרה הכלולה בקבוצה ה'  2.7.5

שיעורם של דמי ההפרה המפורטים לעיל יעודכן בשיעור השווה לשיעור  2.7.6

 .עדכון מחירי המוצרים שבפיקוח

 ממונהדלעיל, תוגש ל 2תלונה בדבר הפרת ההסכם, מבין ההפרות המנויות בסעיף  .3
 ותידון על ידו.

 

כל אחד משיעורי  של תשלום הספקלהטיל על  כיםמוסמ וייהו/או ועדת מזון במכללה  ממונהה .4

הזדמנות להסביר את דברו  ספקדלעיל, ובתנאי כי ניתנה ל 2.7הפיצויים הקבועים בסעיף 

ממונה לא הופיע להסביר את דברו, רשאי יהיה ה הספקבפניו במועד שייקבע. עבר המועד ו

 להחליט בעניינו מבלי להמתין עוד. ו/או ועדת מזון

יום מיום שנמסרה לו ההחלטה.   14שחויב בדמי הפרה, רשאי לערער על ההחלטה תוך  ספקה .5

 הערעור יוגש לנציג.

 

 כללי  .6

 יידון בפני מנכ"ל המכללה. ועדת מזון ו/או ממונהערעור על החלטת  6.1

מנכ"ל המכללה ידון בערעור, ויהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, לצרף אליו חברים  

 ורך העניין.נוספים לצ

ערעור יכול ויישמע בנוכחות הצדדים או שלא בנוכחותם, אם הובאו נימוקי הערעור  6.2

 בכתב.

 הגורם המוסמך בפניו הובא הערעור יהא רשאי להחליט בערעור כדלהלן: 6.3

 לדחות את הערעור. 6.3.1

 לקבל את הערעור, כולו או מקצתו, ולבטל את דמי ההפרה ו/או להקטינם. 6.3.2
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 לדחות את הערעור ולהכפיל את דמי ההפרה שהוטלו ע"י הנציג. 6.3.3

ע"י  הקבלןהחלטת הגורם המוסמך בפניו הובא הערעור הינה סופית ותובא לידיעת  6.4

 הנציג, הממונה על ביצועה.

 

מחלקת חשבות בדמי הפרה תומצא לו בכתב, והעתק הימנה יומצא ל הספקהודעה בדבר חיוב  .7

 .הספקחשבונו של  מכללה שתחייב אתב

 המועד לתשלום דמי ההפרה יהא: .8

 -יום ממועד קבלת החלטת הנציג, ו/או  21תוך  8.1

 .הספקיום ממועד קבלת ההחלטה בערעור שהוגש, אם יוגש, ע"י  21תוך 
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 תשריט הקפיטריות –נספח יג' 

 יימסר בפגישת סיור הקבלנים
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 אישור רו"ח בדבר קיום חקיקה –נספח יד' 

 
 לכבוד

 המכללה האקדמית אחוה
 
 
 

 הנדון: אישור קיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
 

 
"( עובד/ת ב ____________________ העובדהריני לאשר כי מר/גב' _______________ )להלן: "

 "( מתאריך ____/____/____הספקבע"מ )להלן: "
 וס המכללה האקדמית אחוהקמפאשר ב קפטריהב

לעובד את כל שכרו וזכויותיו ע"פ חוק וע"פ כל דין  במשך כל תקופת העסקתו בחברה, הספק משלם
 כמפורט לעיל:

 1959   חוק שירות התעסוקה תשי"ט
 1951   חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א

 1976    חוק דמי מחלה תשל"ו
 1950   חוק חופשה שנתית תשי"א

 1954    ם תשי"דחוק עבודת נשי
 1965  חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו

 1953    חוק עבודת הנוער תשי"ג
 1953    חוק החניכות תשי"ג

 1951 חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א
 1958    חוק הגנת השכר תשי"ח

 1963   חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג
 1987   חוק שכר מינימום תשמ"ז

 1988   הזדמנויות תשמ"ח חוק שוויון
 )כולל חוק בריאות ממלכתי( 1995 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה

 2001 חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/התפטרות
 2001  חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד

 המכוון למתן שירות לקטינים
 
 

 .מחייבים ע"פ הדין ולפי הענייןוכן, כל הסכמי עבודה קיבוציים ו/או צווי הרחבה והם ה
 

 
 

   

 חתימה וחותמת שם מלא של רו"ח תאריך
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 תאריך: ________
 
 

 לכבוד
 המכללה האקדמית אחוה

 
 

 א.ג.נ.,
 

 )הספק( ________________________הנדון: 
 

 
 "(, הרינו לאשר כדלקמן:הספקכרואי החשבון של __________________ שבנדון )להלן: "

 קופה שהחל מיום ___________ ועד ליום ____________, הספק שילם ונתן לעובדיובגין הת .1

ביום  הספקהמועסקים במתן שירותים עבורכם במסגרת ההסכם שנחתם ביניכם לבין 

 הספק"(, את כל הגמולים, התמורות והזכויות המגיעים להם מההסכם__________ )להלן: "

הניתנים לכם על פי ההסכם, ואשר להם זכאים על פי כל במסגרת השירותים  ובגין העסקתם על יד

דין ו/או הסכם אישי ו/או הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או הסכם מפעלי ו/או צו הרחבה ו/או 

 אחר. מכל מקור

לעיל, הננו לאשר כי לעובדים הנ"ל שולמו בגין התקופה  1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .2

התמורות והזכויות המגיעות להם ובכלל זה שכר עבודה  ,ל הגמוליםלעיל, כ 1האמורה בסעיף 

ובכל מקרה לא פחות מהשכר המגיע להם לפי חוק  1958-כמשמעותו בחוק הגנת השכר תשי"ח

בודה עות עחוק שי ין חופשה שנתית או עפ"גלשהם בכשלומים ת ,1987-שכר מינימום, התשמ"ז

ות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, תשלומים בגין הפרשות לקופו שלומיםת, 1951-א"ישתומנוחה, 

טורים יפ ייצויפדמי הבראה, נסיעות לעבודה וממנה, שירות מילואים, דמי חגים, דמי מחלה, 

ו/או הודעה מוקדמת ו/או חלף הודעה מוקדמת,  ,1963-כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג

חלים עפ"י כל דין ו/או הסכם אישי ו/או ות מכל מין וסוג שהוא, היאליוכל תשלומים והטבות סוצ

 כל, והסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או הסכם מפעלי ו/או צו הרחבה ו/או מכל מקור אחר

  במקומם. וף להם, אסחליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנו ישלומים עפ"ת

 

 

 

_________________ 
 רו"ח  
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  ה תקופתיתנוסח אישור בדיק –נספח טו' 

 תאריך: _____________

 

 

 שם רואה החשבון:_____________

 כתובת:_____________

 טלפון:_____________   

 דואר אלקטרוני:_____________

 לכבוד,

 

 המכללה האקדמית אחווה 

 

 :_____________________________      שם הקבלן אצלו מתבצעת הבדיקה

 

 _____________________מועד תחילת ביצוע הבדיקה: _

 

 הקבלן הוא בעל רישיון: כן/לא פרט: _____________________________

 

 מספר כלל העובדים המועסקים אצל מזמין השירות בתקופת הייחוס:______

 

 מספר העובדים שנבדקו:_______

 

 מספר העובדים שנבדקות בעלי וותק של שישה חודשים לפחות שנבדקו:______

 

 בדים שנבדקו בעלי וותק של שנה לפחות שנבדקו:______מספר העו

 

 סך עובדים המועסקים אצל מזמין השירות בתקופה אליה מתייחסת הבדיקה: ________

 

 הבדיקה בוצעה לגבי חובות הקבלן בעד חודשי עבודה:__________

 

 תוצאות הבדיקה: בדיקה תקינה/נמצאו הפרות על זכויות עובדים )מחק את המיותר(
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 פירוט ממצאים:

 

 ממצאים והערות הוראה 

מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק  (1
 חופשה שנתית

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 במקום העבודה או אצל הקבלן:

 

-ו 10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים  (2

 לחוק חופשה שנתית 11

 :שנבדקו עובדים מספר

 

 :שנמצאו הפרות מספר

 

 הפרות נמצאו בהם עובדים של שמות

 :הקבלן אצל או העבודה במקום וותקם

 

 13תשלום פדיון חופשה לפי סעיף  (3

 לחוק חופשה שנתית

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 במקום העבודה או אצל הקבלן:

 

העבדה בשעות נוספות שאינה איסור  (4

 6מותרת, או בלא היתר, לפי סעיף 

 לחוק שעות עבודה ומנוחה

 

 

 

 

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 במקום העבודה או אצל הקבלן:

איסור העבדה בשעות נוספות או  (5

במנוחה השבועית שלא בהתאם 

ניתן לפי הפרק להוראות היתר ש

 הרביעי לשעות עבודה ומנוחה

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 
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 במקום העבודה או אצל הקבלן:

 

איסור העבדה במנוחה השבועית בלא  (6
לחוק שעות עבודה  9היתר לפי סעיף 

 ומנוחה

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 במקום העבודה או אצל הקבלן:

 

תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף  (7
 לחוק שעות עבודה ומנוחה 16

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 במקום העבודה או אצל הקבלן:

 

השבועית  תשלום גמול עבודה במנוחה (8
לחוק שעות עבודה  17לפי סעיף 

 ומנוחה 

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 במקום העבודה או אצל הקבלן:

איסור העבדת נער מעבר לשעות  (9
לחוק  20העבודה הקבועות בסעיף 

 עבודת הנוער

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 ו:מספר הפרות שנמצא

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 במקום העבודה או אצל הקבלן:

 

איסור העבדת נער במנועה השבועית   (10
 לחוק עבודת הנוער 21לפי סעיף 

 

 

 

 

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 במקום העבודה או אצל הקבלן:
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ער בעבודת לילה, בלא איסור העבדת נ  (11
 לחוק עבודת נוער 24היתר, לפי סעיף 

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 במקום העבודה או אצל הקבלן:

 

 איסור העבדת נער בעבודות לילה  (12

שלא בהתאם להוראת היתר לפי סעיף 

 לחוק עבודת נוער 25

 דקו:מספר עובדים שנב

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 במקום העבודה או אצל הקבלן:

 

איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד   (13

כשניכוי  –לחוק הגנת השכר  25לפי 

הסכומים היה ביוזמת מזמין השירות 

 או לפי הוראותיו

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

ובדים בהם נמצאו הפרות וותקם שמות של ע

 במקום העבודה או אצל הקבלן:

 

א 25העברת סכומים שנוכו לפי סעיף   (14

 לחוק הגנת השכר

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 במקום העבודה או אצל הקבלן:

 

( 1()1ב)ב25איסור הלנת שכר לפי סעיף   (15

 ת השכרלחוק הגנ

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 במקום העבודה או אצל הקבלן:
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תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר  (16

 1987 -מינימום, התשמ''ז 

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 דה או אצל הקבלן:במקום העבו

 

תשלום שכר מינימום לפי הסכם   (17

קיבוצי כללי ענפים שהורחב בצו 

יד)ב( לחוק 33הרחבה, לפי סעיף 

 1975 -הסכמים קיבוצייים, התשי''ז 

 :שנבדקו עובדים מספר

 

 :שנמצאו הפרות מספר

 

 הפרות נמצאו בהם עובדים של שמות

 :הקבלן אצל או העבודה במקום וותקם

 

וח צווי הרחבה בעניין תשלומים מכ  (18
 פנסיה 

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 במקום העבודה או אצל הקבלן:

 

תשלומי דמי הבראה מכוח ציווי   (19

 הרחבה

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 בודה או אצל הקבלן:במקום הע

 

תשלום החזרה הוצאות נסיעה מכוח   (20

  ציווי הרחבה

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 במקום העבודה או אצל הקבלן:
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 חתימת המציע                                         המכללה האקדמית אחוה                             

77 

 מספר עובדים שנבדקו: תשלום דמי חגים מכוח ציווי הרחבה   (21

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

ובדים בהם נמצאו הפרות וותקם שמות של ע

 במקום העבודה או אצל הקבלן:

 

תשלום תוספת יוקר מכוח ציווי   (22
 הרחבה

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 במקום העבודה או אצל הקבלן:

 

הוראות ציווי הרחבה ענפיים שעניינן   (23
( 2)ב()25רכיבי שכר כאמור בסעיף 

 )ב( לחוק28לחוק שנקבעו לפי סעיף 

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 מספר הפרות שנמצאו:

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 במקום העבודה או אצל הקבלן:

 

הוראות ציווי הרחבה שנקבעו   (24
בתקנות, כלל שנקבעו מכוח סעיף 

 ( לחוק3)ב()25

 מספר עובדים שנבדקו:

 

 :מספר הפרות שנמצאו

 

שמות של עובדים בהם נמצאו הפרות וותקם 

 במקום העבודה או אצל הקבלן:

 

 

 אני מאשר שהנני רואה חשבון בלתי תלוי בקבלן אצלו התבצעה הבדיקה.

 

 אני מאשר הנתונים דלעיל

 

 בכבוד רב,

 _____________רו''ח
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 ה חלבית ובשריתמכרז לניהול והפעלה של קפיטרי קריטריונים לבדיקת איכות -נספח יז' 

 

 תאריך הביקור: ______________ שם הבודק: _________________

 

  שם המציע: _________________

 

 5 -)להתרשמות הנמוכה ביותר( ל 1דרג את התרשמותך המקצועית בתחומים השונים במספרים שבין 

 )להתרשמות הגבוהה ביותר(.

 עם אחרים.יש לבצע את הדירוג באופן עצמאי ללא התייעצות 

 

 ניקוד נושא

לתרשמות הגבוהה  5]מקסימום 
להתרשמות  1ביותר, מינימום 

 הנמוכה ביותר[

 הערות

   סדר וניקיון וארגון המטבח

   תחזוקת הציוד ושלמותו

   ניקיון באזורי הישיבה ובשירותים

נקי, מסודר,  –לבוש והופעה של העובדים 
 ייצוגי )מדים, כפפות, כיסוי שער, תגי שם

 וכ'(

  

זמני המתנה למנות או זמן המתנה להזמנת 
 וקבלת המנות 

  

   שירות ללקוח, יחס אדיב כלפי הלקוחות

   איכות וטריות המזון המוגש

   מגוון וטעם המזון המוגש

   כמות המזון המוגש )באופן יחסי למחיר(

   עיצוב המקום

 ציון ממוצע 

 ]סך הניקוד שניתן מחולק במספר הנושאים
 שניתנה לגביהם הערכה[
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 פרטי ממונה להגשת תלונות –נספח יח' 

 אל: עובדי הקבלן

__________________ 

 

 א.ג.נ., 

 שלום רב, 

 

 הנדון: פרטי ממונה להגשת תלונות בדבר הפרת זכויות בדיני עבודה

, 2011- הננו מתכבדים להודיעכם כי בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

_______________אשר פרטיו מפורטים מטה, משמש כממונה מטעם המכללה לצורך קבלת הודעות 

מעובדי הקבלן, על פגיעה בזכויותיך התחום דיני העבודה כעובד/ת קבלן, הנותן שירותים למכללה בתחום 

 הניקיון בחצרי המכללה. 

 

מן הקבלן המעסיק אותך במכללה, על פי דין, בכל מקרה בו הינך סבור כי נפגעה זכות כלשהי המגיעה לך 

הינך מוזמן לפנות לממונה, __________לכתובת _____________או בטלפון מס' _____________ 

 ולהודיע לו על הפגיעה. 

 

 

 בברכה,         

 המכללה האקדמית אחוה        

 

 

 

להודיע למכללה על פגיעה בזכויות הריני מאשר/ת כי קיבלתי לידי דף מידע זה המפרט את הדרך בה אוכל 

המגיעות לי מקבלן השירותים אצלו הנני מועסק/ת ומטעמו הנני מוצב/ת בחצרי המכללה וכי ידוע לי כי 

אוכל למסור הודעה על כל פגיעה בזכויות המגיעות לי מן הקבלן  ל _____________בטל: 

 ________________ובכתב לכתובת: ______________

 על החתום:

________________ _____________ __________________

 ___________________ 

 חתימה    תאריך   ת.ז.           שם מלא        

 


