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 רקע .1

  .מדי שנהסטודנטים  3,500 - כהמכשירה הינה מכללה ציבורית האקדמית אחוה  המכללה 1.1

ראויה, טובה ועבודה חוויית למידה יצירת המכללה מקנה חשיבות רבה לנראות הקמפוס ול
 סגל העובדים בקמפוס. לומכבדת לציבור הסטודנטים ו

 

 וצויד עבר שיפוץ מקיףאך לאחרונה ש מרכזיהמזנון ה מתחםעומד לרשות הסטודנטים והעובדים  1.2
ישמש כמתחם  מרכזיהמזנון מתחם ה .ותשתיות תקשורת מתקדמות ומודרני שיבריהוט חד

לממכר מזון ובנוסף ישמש את הסטודנטים כ"מתחם למידה" בו יוכלו לשהות וללמוד בצוותא לכל 
 אורכו של יום הלימודים.

 
 , גלידותחמהובנוסף לכך, ברחבי המכללה מוצבות מכונות אוטומטיות לממכר שתיה קרה  1.3

 .במכללה מופעלות ומנוהלות על ידי אגודת הסטודנטיםוחטיפים, ה
 

עדכני הלימודים האקדמיים במכללה מתקיימים בחודשים אוקטובר עד יוני )לוח שנה אקדמי  1.4
 מפורסם מדי שנה(.

 ולימודי תעודה. , בחינותלימודי מכינה מתקיימים ספטמבר-בחודשים יולי           
 והאקדמי מאייש את המכללה בכל ימות השנה.הסגל המנהלי לציין כי              

  

במבנה המרכזי  -לכלל הקמפוס שהצעתו תיבחר יידרש לספק שירותי מזון חלביים ובשריים  הספק 1.5
 "עמדות מכירה" בשני בנייני לימוד מרכזיים, נוספים.שתי וב מרכזיהמזנון ה בו פועל

 

מתוך דאגה לבריאותם של הסטודנטים וסגל העובדים במכללה ומתוך תפיסת עולם המקדמת את  1.6
, לצד המנות  ומציע"ערך הבריאות",  המקדם אתתפריט מזון  נבנהערך הבריאות והקיימות, 

 חומרים משמרים.בסוכר וות בערך תזונתי, דלהסטנדרטיות, גם מנות בעלות 

 
 

 נושא המכרז ותקופת ההתקשרות  .2

- מרכזי מזנוןלהפעלת מבקשת לקבל הצעות מחיר ( "המכללה" -)להלן  מכללה האקדמית אחוהה 2.1
, בהתאם לתנאים, לדרישות ("הסעדהלהלן "שירותי ) חלביות מכירה ועמדות וחלבי בשרי

 )להלן:ולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז זה בכלל, ובהתאם להוראות החוזה המצורף על נספחיו 
  "(.המכרז" :)להלן "(שירותי הסעדה" )להלן: "(החוזה"

, בקמפוס המכללה חלבי ובשרי לממכר מזון יםקבוע מזון מזנוניהפעלת  - השירותתיאור כללי של  2.2
 לסטודנטים, לחברי הסגל, למועסקיה ולאורחיה שירותי מזון בהתאם לתפריט המצ"ב  ואשר יעניק

 . למסמכי המכרז

באחריות ראש אגף תפעול ולוגיסטיקה במכללה )להלן: יהיה הנדרש במכרז זה ביצוע השירות  2.3
    הזוכה יידרש לעבוד בכפוף להנחיותיו. ספק. ה"(הממונה מטעם המכללה"

"( מקבלת הודעת תקופת ההתקשרותחודשים )להלן: " 36לתקופה של  הינהתקופת הסכם זה  2.4
 12תקופות נוספות של  לשתיהזכייה במכרז. למכללה נתונה האפשרות להאריך תוקפו של הסכם זה 

 "(.תקופת הסכם  מוארכת" או "תקופה מוארכת" :חודשים כל אחת, סה"כ עד חמש שנים )להלן

 .23/09/19-, לא יאוחר מיום ה המזנון המרכזי ועמדות המכירהלהפעלת להיערך על הספק  2.5

בעמדות המכירה בבנייני הלימוד . מזון בשרי וחלבי ריימכ ,מרכזיהמזנון ה ובו ,המרכזי מתחםב 2.6
ימכרו מוצרי מזון שהינם בחזקת חלבי ופרווה בלבד, כגון: מאפים, כריכים, סלטים ושתייה חמה 

 וקרה. 

או פרווה. בשרי  ,לא ימכרו ולא יבשלו כל מוצר שאינו כשר חלבי במזנון המרכזי, ספקלמען הסר  2.7
דבר שאינו מזון, לרבות, אלכוהול, סיגריות, כל בכל עמדות המזון, כמו כן, חל איסור מוחלט למכור 

 .כרטיסי מזל וכיוצ"ב
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 במפרט המזוןהמפורטים החלביים והבשריים מוצרים ה מדי יום, את ,מכורספק מתחייב לה 2.8
; במזנון הבשרי ימכרו כלל המוצרים המפוקחים 'ב כנספח ומסומן בזאת המצורף בנספחהמפוקח, 

שהינם בחזקת  המפורטים בנספח ב', המכירה ימכרו המוצריםהמופיעים בנספח ב' ואילו בעמדות 
 חלבי ופרווה בלבד.  

 :המכירה ובעמדות מזנון המרכזיב הנדרשות הפעילות שעות 2.9
 ' :ה-'א ימים, מזנון מרכזי מתחם

 8:00-20:00 בשעות חלבי מזנון
  11:30-16:00 בשעות בשרי מזנון

 החדש+ בניין מדעים  5בניין לימודים , מכירה עמדות
  8:00-21:00 בשעות: 'ה-'א ימים

 8:00-13:00 בשעות         :  'ו יום
       

 הספק. עם מוקדם בתיאום אלה מועדים לשנות רשאית המכללה
והספק הבלעדי המכללה רשאית להודיע על שינוי מיקומן של עמדות המכירה על פי שיקול דעתה 

שלא לשנות את מיקום העמדות ללא . הספק מתחייב מתחייב לשנות את מיקום העמדות בהתאם
 אישור מראש של הממונה מטעם המכללה. 

במידה ויעלה הצורך בהוספת עמדות מכירה במבני הלימוד השונים, הספק יהיה מחויב להיענות  2.10
לדרישת המכללה, תוך מתן זמן התארגנות סביר מצידה של המכללה, להקמה של עמדה/ות מכירה 

 .נוספת/ות

במכללה רוכש מזון באמצעות "תלושי ארוחה" שמנפיקה המכללה. עלות תלוש  נהליהמעובדי סגל  2.11
יידרש להעמיד  במזנון מרכזי ובעמדות  הספקהארוחה מחולקת בין המכללה לעובד ומנוכה משכרו. 

 הארוחה תלושי באמצעות רכישה יתרות לצבור נהליהמסגל ל שתאפשר המכירה "קופה רושמת"
  .היומיים

, למחלקת משאבי אנוש, את תלושי הארוחה שניתנו לו במהלך החודש. הספקבסוף כל חודש יגיש  2.12
: "מייל ספקים"לתשלום למחלקת חשבות, אגף כספים באמצעות  חשבונית מסבמקביל, יגיש 

sapakim@achva.ac.il.  

 

למכללה דמי  הספקישלם  את המזנון המרכזי ועמדות המכירה להציב ולהפעילבתמורה לרשות  2.13
 7.5%או לחילופין , לא כולל מע"מ, )שמונת אלפים ש"ח( ₪ 8,000 שכירות חודשיים על סך של 

 ממחזור המכירות הרבעוני, לא כולל מע"מ, הגבוה מבניהם.  
המחאות  24החוזה,  הספק יעביר למכללה  תכך שבמעמד חתימתבצע יאופן תשלום השכירות 

 + מע"מ.  ₪ 8,000מראש על סך 

לכל  5 -ב, כאשר זה האחרון יתבקש להעביר הספקהמכללה תבצע התחשבנות רבעונית אל מול 
אחת לרבעון יגיש . בנוסף לכך, חודש קודםמדו"ח מסכם של מחזור המכירות החודשי  ,חודש

 . יום מתום הרבעון 30 - לא יאוחר מ דו"ח הכנסות רבעוני חתום על ידי רו"ח הספק
ממחזור המכירות  7.5% ערכם של וני שנחתם על ידי רו"ח יראה כידוח ההכנסות הרבעבמידה ו
בתשלום  הספק, יחויב ₪ 8,000גבוה מסכום השכירות שנקבע מראש ועומד על סך של הרבעוני 
 ההפרש. 

 לדוגמא : 
עומד על סך של הרבעוני מחזור המכירות , הזכיין הזוכה מראה כירואה החשבון מטעם דו"ח 

 עבור שלושה חודשי שכירות.  ₪ 45,000מהווים  7.5%אזי  ₪ 600,000
 . ₪ 21,000= (  3)דמי שכירות חודשיים *   ₪ 24,000 - ₪ 45,000

  יום מתום הרבעון. 60 -יתבצע באמצעות המחאה או העברה בנקאית מתשלום ההפרש 
 

הינם רכושה של המכללה.  המכרזמסמכי  כלזו והחומר הנלווה מהווים את מסמכי המכרז.  חוברת 2.14
 ., כולם או מקצתם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרתאת המסמכיםרשאי להעתיק המציע אינו 
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המכללה רשאית  תהאו/או אי בהירות לגבי האמור בהם,  מכרזתמצא סתירה בין מסמכי הבמידה ו 2.15
ו/או את הפירוש העדיף של מסמכי לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון 

, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או מכרזה
 .  מהפירוש שנבחר על ידי המכללה

 

 השונים ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך,  מכרזכל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי ה 2.16
 .או את זכויות המכללהו/ות המציע יפורשו באופן המרחיב את חוב

 

בדרך זו, או שלא במדויק בדרך  הצעה שתוגש. כל מיליהיאין להגיש הצעה באמצעות הדואר או בפקס 2.17
 תיפסל.המפורטת במכרז זה, 

 

למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז, אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת  2.18
 ז ולתנאיו. ו/או הסתייגות למסמכי המכר

 

את הזכות  מכללהאו הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז מקנים ל , השמטהשינוירישום, כל תוספת,  2.19
או לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לקבל את ההצעה תוך התעלמות  לפסול את ההצעה

 מכללההמובהר שההצעה אשר תחייב את  ,. למען הסר ספקכאמור תוספת, שינוי או הסתייגותמכל 
 ההצעה ללא התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות. תהאבמידה 

 

בלבד,  ומספרו המכרז שםחתומה וסגורה הנושאת את  אחתאת ההצעות יש להגיש במקור, במעטפה  2.20
 . 12:00בשעה  1980/18/ -ה  עד ליום ,ורכש כספים אגף בקרוואןואשר תוכנס לתיבת המכרזים 

 

למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז לתיבת  2.21
של קישור תחת הלהוריד מאתר המכללה ניתן המכרז את מסמכי  מוטלת על המציע בלבד.המכרזים 

מכרזים. באחריות המציע להגיש את כל המסמכים המופיעים באתר, כולל 
 . עדכונים/הבהרות/פרוטוקולים, מענה לשאלות מציעים וכיוצ"ב

 

 התנאים, ההוראות לכל המציע מצד הסכמה, ודבר עניין לכל תהווה המציע"י ע ההצעה הגשת 2.22
 המציע אם זולת, המכרז סמכיממ חלק המהווה, אחר מסמך ובכל זה במסמך המופיעים, והתניות

 הכלולים תנאי/או ו הוראה כי סבור הוא לפיה ומפורשת מפורטת הודעה, בכתב, למכללה מסר
 שאלות להגשת האחרון מהמועד יאוחר לא עד והכל החוק בדרישות עומדים אינם, המכרז במסמכי
 עומדים אינם הם כי המציע סבור לגביהם התניה/או ו התנאי/או ו ההוראה יפורטו בהודעה. ההבהרה
 מנוע יהיה, במועד כאמור בכתב הסתייגות המציע מסר לא. הערתו של מהותה וכן החוק בדרישות
 ובחוסר תום בחוסר שפועל כמי וייחשבכל טענה ו/או דרישה ו/או הסתייגות לאחר מכן  מלהעלות

 כל להאריך כדי זה סעיף בהוראות אין כי מובהר ספק הסר למען. כן לעשות יבקש אם כפיים ניקיון
 .המכרז במסמכי הנקוב מועד

 

   סף תנאי .3

בהם, במועד האחרון להגשת  רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מי שמתקיימים 3.1
 למכרז, כל התנאים המצטברים המפורטים להלן: ההצעות 

 

 כי, בזאת מובהרהינו גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל.  המציע 3.1.1
 לעצמו לייחס יכול אינו מציע וכי תאגידים למספר משותפת הצעה להגיש ניתן לא

 פרט כל/או ו כספי מחזור/או ו ניסיון: כגון, אחר תאגיד של נתונים הצעתו במסגרת
 .אחר
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עסקים בתחום המזון  שלבניהול והפעלה בישראל שנים  5של מוכח למציע ניסיון  3.1.2
" ובו "פרופיל חברהעל המציע לצרף להצעתו . במוסדות ציבורייםוהמשקאות הדומים 

תיאור מבנה המציע, תחומי התמחותו, שנות וותק, כמות ותחומי התמחות עובדיו, 
 תיאור לקוחותיו וכו'.

חודשים רצופים עובר למועד הגשת ההצעות המציע מפעיל לפחות מקום אחד  24משך ב 3.1.3
   שהוא:

 אפשרות ראשונה 3.1.3.1
עם מטבח מבשל במוסדות ציבוריים לרבות ו/או חלבית מסעדה בשרית 

בשרי  מזוןמוגשות מנות של בה במוסדות להשכלה גבוהה ו/או בתי חולים, 
  סועדים לפחות. 200 - לאו מזון חלבי מבושל 

 אפשרות שנייה 3.1.3.2
לשינוע למוסדות ו/או חלביות מטבח מרכזי המבשל ארוחות בשריות  

ציבוריים לרבות במוסדות להשכלה גבוהה ו/או בתי חולים, ומוכר לפחות 
 כאמור בכל יום. ו/או חלביות ארוחות בשריות  200

 

או  3.1.3.1למציע מחזור מכירות שנתי מכלל עסקיו שהינם מסעדה כמפורט בסעיף  3.1.4
לשנה, בכל  ₪ 1,500,000לעיל, בסך של לפחות  3.1.3.2מטבח מרכזי כמפורט בסעיף 

 .2018-2019אחת מהשנים 

 

לשנה, בכל אחת  ₪ 2,000,000בסך של לפחות  ,המזון בתחום עסקי מחזור למציע 3.1.5
 .'גי. יש לצרף אישור רו"ח בנוסח המופיע כנספח 2018, 2017, 2016מהשנים 

 

על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המתנהל על פי כל דין לגבי תאגידים  3.1.6
על היות התאגיד  /רו"חאישור עו"ד וכן ,המפרט את בעלי המניות במציע ומנהליו ,מסוגו

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

 
הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  על המציע להמציא את כל האישורים 3.1.7

חשבונות ותשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים(, )אכיפת ניהול 
  '. טוכן תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף לחוזה כנספח , 1976-התשל"ו

על המציע לצרף להצעתו תצהיר שלו או של מנהלו, מאומת בפני עורך דין, כי לא  3.1.8
הוא , וכי לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז ותשעלול ,מתנהלות תביעות נגד המציע

  '(.יכנספח  אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק )בנוסח המצורף למכרז זה

 על המציע לצרף להצעתו אישור על ניהול ספרים וניכוי מס במקור כחוק. 3.1.9

 
 

 ערבות 3.2

או מחברת ביטוח ישראלית שברשותה ישראלי הצעתו ערבות מבנק לעל המציע לצרף  3.2.1
, חתומה על 1981 -רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 

 ידי החברה עצמה )ולא על ידי סוכן שלה(. 
 

. ז'כנספח על הערבות להיות אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד ובנוסח המצורף  3.2.2
המכללה האקדמית לפקודת , (₪ אלף)חמישים  ₪ 50,000של בסך  תהאהערבות 

 .30/10/2019  -ה  ובתוקף עד ליוםאחוה 
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לחלט ערבות זו, כולה או חלקה, אחרי שנתנה למציע הזדמנות  תרשאי אהתהמכללה  3.2.3
  אם התקיים אחד מאלה: ,בפניה בכתב להשמיע את טענותיו

 

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  3.2.3.1

 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. 3.2.3.2

המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת  3.2.3.3
 ההצעות במכרז. 

הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות  ,אחר שנבחר המציע כזוכה במכרזל 3.2.3.4
, עם הזוכה במכרז מכללהת ההתקשרות של הרבמכרז שהן תנאי מוקדם ליצי

לרבות, אך בלי לגרוע מכלליות האמור, הוא לא חתם על החוזה ו/או לא 
 הפקיד את הערבות אשר עליו להפקיד על פי החוזה.

 

דיוק בשמו של המציע על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק. אי  3.2.4
  או רישום השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.

 

מועד מאוחר עד ל מכללהאת תוקף הערבות לפי בקשת ה המציע מתחייב להאריך 3.2.5
, שיפורט בבקשת המכללה, וזאת קבלת החלטה סופית בדבר המציע הזוכה במכרזל

במועד  ,כאמור הערבות. אי הארכת תוקף ימים ממועד קבלת בקשת המכללה 5בתוך 
 יביא לפסילת הצעת המציע על הסף. כאמור, 

 

 מכללהסכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו ל 3.2.6
 ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו.  כתוצאה מהתנהלות המציע, שהובילה לחילוט הערבות, 

 

גבוה ה כל זמן להוכיח כי נזקב תרשאי אהת מכללהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ה 3.2.7
 מכללהכדי למנוע מהבולתובעו מהמציע. אין בחילוט הערבות  ,יותר מסכום הערבות
ולדרוש ממנו כל סעד כנגד המציע, להעלות כל טענה את הזכות  הו/או כדי לשלול ממנ

 על פי כל דין. ה העומד ל
 

, תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים, הצעתו של מציע אשר לא תעמוד באחד יובהר
 מהתנאים, תיפסל על הסף. 

 

 שאלות הבהרה .4
, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו מכרזהמציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי ה 4.1

 ככלידיעות והסברים נוספים  כנחוצים, על מנת להבין את תנאי ההתקשרות עם המכללה.
ינים באופן יפיו, יימסרו למעונ עלולאספקת השירותים  זה מכרזהנוגע ל שידרשו למציע בכל

 המפורט להלן בהוראות אלו.

 

ו/או יהיה לו ספק  מכרזהתאמות במסמכי ה-אם ימצא המציע סתירות, שגיאות ו/או אי 4.2
 בשאלת למכללה פנותכלשהו בקשר למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם, עליו ל

 .בלבד להלן המפורטת בדרך הבהרה

 

 רכש, מנהלת מחלקת דורית דאלי בקרבשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד לעו"ד  4.3

 .achva.ac.ildorit_d@ באמצעות כתובת המייל: ,והתקשרויות חוזים

 

 . שאלות12:00בשעה  1908/08/  -ה   םועד לילהפנות בכתב בלבד, את שאלות ההבהרה יש  4.4
 בדרך אחרת, לא ייענו.  למכללה זה, או שיופנו  מועדכללה לאחר למהבהרה שיגיעו 

 

אפשרות לקבל מידע או לברר פרטים כלשהם בהקשר למכרז זה לאחר המועד  אתה לא 4.5
 האחרון למשלוח השאלות. 

 
 

mailto:dorit_d@achva.ac.il
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, התשובות לשאלות וההבהרות שתינתנה על ידי המכללה, יפורסמו באתר האינטרנט השאלות 4.6

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

 אם גם וזאתבאתר האינטרנט של המכללה תחייבנה את המכללה,  שפורסמורק תשובות  4.7
 . המכללה מטעם מי ידי על אחרת בדרך או פה עלב תשובות תינתנה

 
 

 סותרת דעתו לעניות אשר תשובה מציע קיבל. המחייב הוא המכללה שבאתר התשובה נוסח 4.8
 בבקשה למכללה לפנות באחריותו, המכללה של האינטרנט באתר מהמפורסם שונה או

 .הבהרות לקבלת

 

תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת המסמך שיפורסם באתר המכללה לא  כל 4.9
 תחייב את המכללה. 

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסמכת המכללה ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במסמכי  4.10
 של האינטרנט באתר פורסםבהודעה בכתב שת וזאתו/או לתקן טעויות שנפלו בהם,  מכרזה

 .המכללה

 

עותק של התשובות וההבהרות  וכלהמציעים סיכום סיור  לצרף להצעתו אתכל מציע חייב  4.11
על ידו, ומסמך זה יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  םחתו ואכשה כאמור לעיל שפורסמו
 ההצעה.

 

 מציעים סיור .5
, מיקום עמדות המכירה בבניני הלימוד, המזנון המרכזי - הפיזי המערך יוצגו בסיור המציעים

 כמו כן, ימסרו הבהרות .הנדרשים השירות ורמת איכות וכן, השינוע ודרכי המטבחים, המחסנים
 .ותשובות לשאלות

 . קמפוס המכללהב 10:00 בשעה 1908/05/ - היום בתקיים י הסיור

 .מכרזל תוהצעאת לא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש אשר ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע 

 

 הגשת ההצעות .6
 להלן:אשר תכיל את המסמכים כמפורט במעטפה חתומה וסגורה  נהתוגש ותההצע 6.1

 על ידי המציע.  םחתוממולא והמכרז חוברת עותק של  6.1.1

 פרופיל המציע. 6.1.2

 .אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ 6.1.3

המס על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  רשויותאישור  6.1.4
 . 1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו 

 תעודת עוסק מורשה. 6.1.5

 תעודת התאגדות של התאגיד. 6.1.6

 כמפורט בנספחי המכרז. -תצהירים מאומתים על ידי עורכי דין 6.1.7

 הצהרת סודיות.  6.1.8

 .ערבות הצעה 6.1.9

 מורשי החתימה של התאגיד המציע. אישור עו"ד/רו"ח בדבר זהות  6.1.10

 אישור רו"ח על מחזור כספי. 6.1.11

 מסמך התשובות וההבהרות חתום ע"י המציע.  6.1.12

אם המציע בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם  6.1.13
  .1992 -לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 

 

http://www.achva.ac.il/
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 של המציע.  אחרציין כל פרט מזהה על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו בלבד. אין ל

 

 כספים אגף בקרוואןבקמפוס המכללה את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת  6.2
  .12:00בשעה  1908/18/  -ה  ליוםעד , ורכש

 

 ילרבות העתק מלא של חומר בשלמותה על המציע להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו 6.3
 . המכרז אשר פורסמו באתר

 

 ,'ג נספחבהמחיר לרבות בהצעת  ,להשלים בעט את מלוא הפרטים הנדרשיםעל המציע  6.4
ולחתום בעצמו  ,המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרזמלוא להצעתו את  לצרף

חתימת  .(ה)לרבות נספחי החוזהטיוטת מעמודי חוברת המכרז, לרבות על כל עמוד על 
 לכך. יםהמיועד מותבמקו מאומתת על ידי עו"ד אתה המציע

 

את הזכות להחליט על   מכללהכל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו נכון ייתן ל 6.5
 הצעת המציע.של  המידיתפסילתה 

 

ניתן אותם יש לצרף להצעת המכרז, הרי אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/אישור מסוים  6.6
רך להגיש את המקור של אותו המסמך או העתק נאמן למקור ממנו הנושא אישור של עו

 דין על היותו נאמן למקור.
 

סף להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור, באורגן של היובהר כי על תנאי  6.7
 המציע, או בכל גורם אחר, לא יחשב כעמידה בתנאי הסף.

 

 ועל כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעת מכללהלהודיע ל מחויב המציע 6.8
ועד למועד  ו, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתהו/או באיזה מהנתונים הדרושים לבחינת

 בנתוניםשיחול שינוי  במקרה הצעה פסולל רשאית המכללה ;המכללה"י ע המציע בחירת
, בין מהותי לה, אשר ייראה הו/או באיזה מהנתונים הדרושים לבחינת ההמפורטים בהצע

 .ובין אם בדרך אחרת מהמציע ההשינוי נודע ל דבראם 

 
או אי המצאת מסמך כלשהו  עילאי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים ל 6.9

את הזכות להחליט  מכללהייתן ל ,במכרז זה , באופן הנדרשעילמהמסמכים המפורטים ל
 תמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המכללה שומרשל ההצעה.  תהמיידיעל פסילתה 

 פתיחתלאחר  אףהבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים  היקול דעתאת הזכות, לפי ש הלעצמ
/או להציג המלצות ו/או אישורים,  וזאת, בין היתר, וההצעות למכרז, להשלים מידע חסר 

 המכללה של רצונה לשביעות, יוכיח שהמציע ובלבדלצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף, 
 נכון בהם והאמור, תוקף בעלי הינם, כאמור אחר מסמך כל או רישיון, היתר, אישור שכל

 . ההצעות להגשת זה במכרז שנקבע האחרון למועד

 ומחירים מזון מפרט - 'ג נספחכב המצ" המחירהמשתתף במכרז ימלא את טופס הצעת  6.10
 לאספקת שירותי המזון.וינקוב במחירים המוצעים על ידו  ,וחלבי בשרי לתפריט

  המכרז והחוזה משלימים האחד את השני ואינם גוברים האחד על השני. מרכיביכל  6.11
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 בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה  הליך .7
חלבי ובשרי ועמדות מכירה  מזנוןהזוכה במכרז יקבע על ידי ועדת המכרזים לנושא הפעלת 

עפ"י קריטריונים איכותיים לבחינת המציעים ועפ"י מחירי הפריטים  אחוהבמכללה האקדמית 
 אשר יידרשו המציעים בהצעתם.

 המכללהיהיה מורכב מהשלבים המפורטים בסעיף זה. אולם,  זה מכרזבחירת הזוכה על פי  הליך
, לפעול שלא על פי שלבי הבדיקה האמורים, הן על דרך שינוי תהבלעדי ה, לפי שיקול דעתתרשאי

 .שלבים מספר או אחד שלבר ביצוע השלבים, והן עד דרך איחוד או הפרדה של סד

 

  ראשון שלב 7.1

מעטפות המציעים תיפתחנה, ותיערך בדיקה האם צורפו כל המסמכים כנדרש והאם  7.1.1
 ההצעה עומדת בתנאי הסף. 

 

לפנות למציעים להשלמת מסמכים ולא יהיה  ,אך לא חייבת ,רשאית אהמכללה תה 7.1.2
בכך מתן אפשרות למציע לחזור בו מהצעתו ו/או לתקנה באופן אסור, הכל בכפוף 

 לחוק חובת המכרזים והתקנות הבאות מכוחו. 
 

 רק הצעות שעמדו בכל תנאי הסף יעברו לשלב הבא.  7.1.3

 

 שלב שני  7.2

 .(נספח ג') לתפריט המזון שאינו מפוקח המחיר של המציעים תהצעתיבדק  7.2.1

 

ייבחן היקף העבודה שביצע המציע בשנים האחרונות, וותק  –ניסיון וותק והמלצות  7.2.2
התאגיד וכן יבחנו ההמלצות שצירף המציע, אם צירף, כמו גם חוות דעת של גורמים 
אליהם תפנה המכללה, באם תפנה, ביחס לשירות הניתן להם על ידי המציע, איכות 

 מוצריו, מגוון המוצרים הנמכרים על ידו וכיו"ב.

 
 או לחיוב, המכללה של המלצתה, בעבר למכללה שירותי מזון שהעניק מציע של במקרה 7.2.3

 .האיכות מרכיב בשקלול מכריע משקל תקבל, לשלילה

 
לצורך השוואת המחירים והמוצרים, המכללה רשאית לבקש מהמציעים, מכולם או  7.2.4

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

 

 :הבא באופן, האיכות מרכיבו המחיר מרכיבשקלול בין  ייערך 7.2.5

 :והשירות, כמפורט להלן המזון איכות %30 .א

 . 7.2.2וותק והמלצות, כמפורט בסעיף  ןניסיו - 15% .1.א

התרשמות חברי ועדת מכרזים מאיכות המזון, טעמו ומגוונו, כמפורט  - 15% .2.א
, וכן התרשמות מביקור שיקיימו חברי ועדת מכרזים באחד או 7.2.4בסעיף 

בהתאם  שסיפקיותר מאתרי המזון אותם מנהל הספק וזאת על פי מידע 
 להסכם זה. 3.1.3.2 –ו  3.1.3.1להוראות סעיפים 

 מחיר והצעת מזון בנספח ג' להסכם זה )מפרטמחירי המנות שיוצעו  - מחיר %70 .ב
 וחלבי(. חישוב הניקוד יבוצע באופן הבא: בשרי לתפריט

 .מוצרים קטגורית לכל ממוצע מחיר חישוב .1.ב

חישוב ניקוד לכל קטגוריה כאשר הממוצע הזול ביותר מקבל ניקוד מקסימלי,  .2.ב
 בראש כל קטגוריה.והיתר באופן יחסי. הניקוד המקסימלי מופיע 

 . 70%נקודות אשר ישוקללו ל 100סה"כ הניקוד המקסימלי  הינו      
 

 .(70(  וסעיף המחיר )30יחושב על ידי סך הניקוד לסעיף האיכות )  -ניקוד סופי  7.2.6
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  הגבוה ביותר. הכולל תהא זו אשר קיבלה את הציון זוכהההצעה ה 7.3

שתזכה לציון  שלא לקבל את ההצעה העל זכות תהמכללה שומרעל אף האמור לעיל,  7.4

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

אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, בכלל כך את ההצעה שזכתה לניקוד הגבוה  המזמין 7.5

ליט שלא להתקשר כלל, מטעמים תקציביים או אחרים, ולבטל ביותר, והוא רשאי להח

 כרז. את המ

 בהצעות שוויון 7.6
 
"עסק בשליטת אישה", רק במידה הצעת במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל 7.6.1

אישור רואה לה  צורפו ושב' לחוק חובת המכרזים, 2מתקיים בה האמור בסעיף ש
  חוק.החשבון ותצהיר כנדרש עפ"י 

 
המוחלט במקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת אישה", נתון שיקול הדעת  7.6.2

, לקבוע, במקרה של שוויון בהצעות, האם לערוך הליך התמחרות נוסף מכללהוהבלעדי ל

(Best & Final או האם לנקוט באופן אחר על מנת להשיג את מירב היתרונות ,)
 .מכללהל

 תודיע למציעים את החלטותיה.  מכללהשל ה ועדת המכרזים 7.7

יהיה המציע רשאי לבטל את  30/10/19  -ה  ליוםהסתיימו הליכי בחירת הזוכה עד  לא 7.8
אלא אם כן נקבעה כבר הצעתו כזוכה לפני קבלת הודעת הביטול בפועל על ידי  הצעתו

 שכזה לא יהא רשאי לחזור מהצעתו. המכללה. במקרה

או מנכ"ל  למנהלת לשכת ידניתבדואר רשום או במסירה ביטול ההצעה יהיה ע"י הודעה  7.9
 יראו את ההודעה כנמסרה עם  של המכללה. והתקשרויות חוזים רכשמנהלת מחלקת 

 בידי המכללה כאמור לעיל. בפועל קבלתה 

מטעם ההצעות תהיינה בתוקף, עד למועד בחירת ההצעה הזוכה או עד קבלת הודעת ביטול  7.10
 לפי המוקדם. המציע 

 

להתקשר עם המציע הזוכה, או  מכללהשבו, מכל טעם שהוא, לא יעלה בידי ה במקרה 7.11
רשאית לקבל את הצעת המציע הבא בדרוג,  מכללהעם המציע הזוכה יבוטל, תהא ה חוזהשה

 וכן הלאה, בהתאם לדרוג שנקבע בשלב מיון ההצעות.
 

שומרת לעצמה את הזכות לפנות  מכללהמבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ו/או מכרז זה, ה 7.12
ר במכרז, כל מקום , וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחבא על פי הדירוגאל המציע ה

בא על פי שבוטלה זכייתו של הזוכה או בוטל החוזה עמו, זאת אף אם הצעתו של המציע ה
 כאמור כבר אינה בתוקף. הדירוג

 

ו, להודיע לה המכללה אלימיום פניית  עסקים ימי 5תהא שהות של  בא על פי הדירוגלמציע ה 7.13
 .יעתו כזוכה על פי הצעתועל קבלת הסכמתו לקב

 

 החוזה  .8
למסמכי  ,ף, על כל נספחיולבין הזוכה במכרז מצור מכללהאשר ייחתם בין ה החוזהוסח נ 8.1

 מכרז זה.
 

תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו, וכן תודיע לזוכה בדבר  המכללה 8.2
המועד והמקום לחתימה על מסמכי ההתקשרות. הזוכה במכרז מתחייב להופיע במועד 

 כאמור לעיל, לחתימה על החוזה. מכללהובמקום הנקובים בהודעת ה
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 לקיום בנקאית ערבות הזוכה ימציא הזכייה על ההודעה קבלת ממועד ימים שבעה בתוך 8.3
בתוקף למשך  שתהיה, משווי ההצעה הזוכה 10% - השווה ל סךעל  החוזיות התחייבויותיו

 להנחת וזאת, ("ביצוע"ערבות החוזה כמפורט בחוזה )להלן:  חודשים ממועד חתימת 38
 .החוזה של יסודית כהפרה יחשב זה סעיף מילוי אי. המכללה של דעתה

 

במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע על ידי המכללה  8.4
במועד כאמור לעיל, ערבות בנקאית לביצוע התחייבויותיו  לא ימציא לידי המכללה ו/או

במועד חתימת מסמכי , חוזהאישור על עריכת ביטוח כנדרש ב מכללהו/או לא ימציא לידי ה
רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל לאלתר את  מכללהתהא ה ההתקשרות,

  זכייתו.
 

 ותמורה מחיר .9
המחיר המוצע על ידי המציע במכרז חייב לכלול את התמורה הכוללת המלאה והסופית בגין  9.1

, לרבות, אך לא רק: העבודה ו/או גין ביצוע העבודהב בנספחיהםוכל הנדרש במסמכי המכרז 
השירותים ו/או המוצרים ו/או המוצרים ו/או התפוקות ו/או העזרים ו/או התוכנות ו/או 

החומרות שניתנו ו/או יסופקו ו/או ימכרו וכן כל שכר עבודה ו/או סוציאליות ו/או פיקוח ו/או 
וד וכן המיסים המכסים, האגרות ציוד ו/או אמצעים ו/או ביטוח ו/או האחריות, ביג

וההיטלים הישירים והעקיפים אשר בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בנוסף, 
השירותים נשוא ספקת אלחומרים, חומרי עזר וכל הוצאה אחרת ישירה או עקיפה הקשורה 

אף אם המכרז וכן בנוסף, כל מס, אגרה, היטל, או תשלום אשר יחולו על הספק, על פי דין, 
הוטלו במועד מאוחר למועד עריכת המכרז ו/או ההתקשרות מכוחו והכל אלא אם צוין 

 . במפורש ובכתב אחרת

 כנספח ומסומן בזאת המצורף בנספח המפורטות המזון מנותל מחיר הצעת להגיש המציע על 9.2
 כאשר"(,  המזון לתפריט מחיר הצעת" להלן) וחלבי בשרי לתפריט ומחירים מזון מפרט -' ג

 עבור הקבוע המרבי המחיר לגובה מוגבל מהמנות אחד לכל ידי המציע על המוצע המחיר
 .המזון בתפריט מנה אותה

בכל תקופת החוזה,  ולמציע זכות לשנות אולא תה ימחיר כולל קבוע וסופ היהי המוצעהמחיר  9.3
מראש מכל סיבה שהיא לרבות הצמדות, העלאות מחירים וכיוצ"ב, למעט שינויים שאושרו 

 . על ידי המכללהובכתב 

 

 
 למכרז מועדים ריכוז טבלת .10

 פעילות תאריכים 

 קבלנים  סיור  10:00 בשעה 05/08/19 .1

 קמפוס המכללה

2. 08/08/19  

 12:00 השעה עד

 אחרון למשלוח שאלות  מועד

3. 18/08/19 

 12:00 השעה עד

  אחרון להגשת ההצעות מועד

 

לשנות  תרשאי המכללהמובהר כי רשימת המועדים המוצגת לעיל מובאת לנוחות המציעים בלבד. 
מצא לנכון, כמענה תהבלעדי מכל סיבה ש הכל אחד מהמועדים הנקובים במכרז, לפי שיקול דעת

 . הלבקשות המציעים או מיוזמת
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 זכות עיון בהצעה הזוכה ובמסמכי וועדת המכרזים  .11
מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת המכרזים על הזוכה  ימים ממועד 30בתוך  11.1

במכרז, יהיה כל מציע רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, 
 ובהצעתו של הזוכה במכרז, על נספחיה., אם יוכנו, וכנו לבקשתהיוות דעת מקצועיות שבח

  

ר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אש 11.2
ואת הנימוקים לאיסור העיון  ,מקצועי, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור

 בהם. 
 

, האם לחשוף את הצעת על פי שיקול דעתה הבלעדיתחליט,  מכללהל השוועדת המכרזים  11.3
 הזוכה ו/או חלקים ממנה. 

 

וועדת המכרזים או של הצעת פרוטוקולי על חלקים של לא תחול לעיל זכות העיון כאמור  11.4
הזוכה, אשר העיון בהם לדעת וועדת המכרזים עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי או 

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

ת ץ משפטי לוועדכמו כן, זכות העיון לא תחול על חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעו 11.5
והערכת  ,, לרבות בחינת חלופות אפשריות לפעולה או להחלטה של וועדת המכרזיםהמכרזים

 סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים.

  

 את הזכות הלעצמ תהמכללה שומר .12
 בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים נהוגשתלא לקבל אף אחת מההצעות ש 12.1

 עת. בכל   ממנו
 

לדחות את קבלת ההחלטות במכרז ו/או לפצל את המכרז בכל דרך שתמצא לנכון, מבלי  12.2
 .טענה בשל כך אתהשלמציעים 

 
לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על הבנה מוטעית של נושא  12.3

 עולה ממנה שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים.וכן הצעה שהמכרז, 
 

 שלא לבחור את ההצעה אשר קיבלה את ציון הניקוד הגבוה ביותר, בכפוף להוראות הדין. 12.4
 

לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או  12.5
או בשל חוסר התייחסות שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף, 

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

 לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים. 12.6
 

לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי  12.7
  לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה, בכפוף 

 

פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול  לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או 12.8
 .בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, בלעדידעתה ה

 
 לבחור כשיר ראשון וכשיר שני. 12.9

 
 .כראות עיניה ולפי שיקול דעתה מציעיםלחלק את השירותים בין מספר  12.10

 
עם מציעים העומדים בתנאי המכרז ושהצעותיהם מתאימות לדרישות המכללה לנהל מו"מ  12.11

 או לחילופין לנהל מו"מ עם המציע הזוכה.
 

בכפוף לחוק , על פי שיקול דעתה הבלעדי באיזו הצעה שהיא םפורמאליילא להתחשב בפגמים  12.12
 .חובת המכרזים ותקנותיו
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הסתייגות מהאמור במסמכי  או , השמטהשינוירישום, תוספת,  לפסול הצעה שבה נכללו 12.13
או לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לקבל את ההצעה תוך התעלמות מכל  ,המכרז

 כאמור.  או הסתייגות , השמטהשינוירישום, תוספת, 
  

המכללה ומי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות להוצאה או לנזק שיגרמו למציע בקשר עם  12.14
 .הצעתו

 

תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, לרבות הבדיקות המוקדמות, המכללה לא תחזיר ולא  12.15
ביול החוזה והערבויות או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות 

 .יחולו על המציע בלבד ואלו הימנה
 

המציע יישא באחריות לכל נזק שיגרם למכללה, אם יגרם, כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון  12.16
 .ויק ו/או מטעה בהצעתוו/או אינו מד

 

קיומו של הליך המכרז מותנה בגורמים שאינם בשליטת המכללה, כגון מימון ותקציב. אין  12.17
המכללה מתחייבת לבחור זוכה. כמו כן רשאית המכללה להרחיב או לצמצם את היקף 

 . ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבות תקציביות, ארגוניות, מנהליות, רשויות וכד'

 
 

 חלקו או המכרז ביטול .13
בכפוף להוראות הדין, המכללה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטל חלקים ממנו, או  13.1

 לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא.
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומודגש כי המכללה תהא רשאית לבטל את המכרז  13.2
 גם בכל אחד מהמקרים האלה:

 

וך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחירים ההצעות שהוגשו הן במחיר נמ 13.2.1
 שנראים למכללה כהוגנים וסבירים. 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחירים ו/או פעלו  13.2.2
 בניסיון ליצור הסדר כובל.

 אירע שיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.  13.2.3

 

 ת ביטול המכרז. המכללה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבו 13.3

 

הודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים למספר הפקס ו/או כתובת המייל, כפי שנמסרו על ידם  13.4
 עם רכישת מסמכי המכרז.
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 והצעתו מציעה הרתהצ

 
 לכבוד

 המכללה האקדמית אחוה
 )להלן: "אחוה " ו/או "המכללה"(

 79800ד.נ שיקמים 
 
 

 
   אחוה האקדמית במכללהבשרי וחלבי ועמדות מכירה  -מזנון מרכזי להפעלת  20194/ מס' מכרז פומבי הנדון: 

 

_______________ מצהיר/ה  שיתופית /שותפות/אגודהחברה"מ, ___________________ הח אני

 ומתחייב/ת בזה כדלקמן: 

 אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלהלן: .1

לרבות מסמכי החוזה המוצע על  מכרזההצעתנו מוגשת לאחר שקראנו ועיינו היטב בכל מסמכי  .א

  .נספחיו ותנאיו, והבנו אותם היטב

ובבנייני הלימוד בהם יוצבו עמדות  מרכזיהמזנון מתחם הוב במכללה האקדמית אחוהסיירנו  .ב

, קיבלנו את כל הפרטים העשויים להיות רלבנטיים להגשת הצעתינואת  חנו, בהמכירה

להפעלת מזנון מרכזי למדנו את התנאים הנדרשים ההסברים הדרושים לביצוע ההתחייבויות, ו

 ססנו את הצעתנו.יובהתאם לכך ב םשירותיהביצוע ול ,בשרי וחלבי ועמדות מכירה -

והינו רכושה  מרכזיהמזנון ההסעדה במכללה, את הציוד והריהוט הקיים ב אופיאת  ובחנ .ג

 מרכזיהמזנון מכללה, את כמות הציוד והמכשירים הנדרשים לניהול והפעלה של הה של

, את ההשקעה הנדרשת בתשתיות וכל מידע ונתון הנדרש לצורך הגשת ועמדות המכירה

 ההצעה במכרז.

 בדקנו ושקלנו את כלל  תנאי החוזה. .ד

 המכרז.אנו יודעים, מכירים ויש ברשותנו כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי  .ה

עפ"י מסמכי ת לבצע את ההתחייבויות והדרישות ידע המקצועי, הניסיון והיכולהיש לנו  .ו

הפעלת מזנון להדרוש  המקצועיכח האדם , ויש ברשותנו כל הכלים, הציוד, האמצעים ומכרזה

 . ועמדות מכירה חלבי ובשרי

 אנו מאשרים כי אנו מודעים היטב לנושא הערבויות הנדרשות כולן: .ז

 המוגשת לפי כתב ההזמנה.הבנקאית הערבות  .1

 בנקאית לביצוע ולקיום תנאי החוזה.הערבות ה .2

 ' להוראותגמנספח כמפורט  אנו מצרפים את הצעת המחיר שלנו לאחר ששקלנו את כל האמור לעיל,  .2

 למשתתפים )תנאי המכרז(.

אנו מאשרים כי המחירים הכלולים בהצעתנו כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין  .3

בהתאם לדרישות  בשרי וחלבי ועמדות מכירה -בהפעלת מזנון מרכזי רוכות האחרות, מכל מין וסוג, הכ

לפיהן, וכי לא נציג שום תביעה או  ספקהביצוע כל התחייבויות בהמצורפים להצעתנו זו, והמכרז מסמכי 

טענה בשל אי הבנה או אי ידיעה שהיא של תנאי החוזה או של כל אחד מהנספחים הקשורים לחוזה או של 

 .מכרזמסמכי ה
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ידוע לנו, כי אין אתם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא וכי תהיו רשאים, לפי  .4

וביצוע יתר ועמדות המכירה  הפעלת המזנון החלבי והבשרישיקול דעתכם, לבטל את הזמנתכם ולמסור את 

שתמצאו  בשלמות או באופן חלקי למי שתמצאו לנכון ובכל אופן  ההתחייבויות כמפורט במסמכי המכרז

 לנכון, וכן לנהל מו"מ עם המציעים או עם כל חלק מהם ואנו מסכימים לכך.

ואנו   המכרז יחס לכל הכתוב לעיל ו/או במסמכיהננו מצהירים שאין לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ב .5

 מסכימים לתוכנם.

את הערבויות,  ציא, ולהממסמכי המכרזכמפורט בלפעול אנו מתחייבים בזה אם הצעתנו תתקבל על ידכם  .6

 מכרז.טחונות והאישורים ולערוך את הביטוחים כנדרש במסמכי היהב

 כם.ילהוראות , בהתאםבמסמכי המכרזאנו מתחייבים להתחיל בביצוע ההתחייבויות כאמור   .7

, מכרזמסמכי ה  עפ"י והתחייבויותינאנו מאשרים בזה את הסכמתנו לכך, שאם לא נעמוד או לא נקיים את   .8

, ולחלט את סכום הערבות מסמכי המכרזם לממש את הערבות כפי שקבוע בכולן או מקצתן, תהיו רשאי

 .כדי לגבות את הערבות הנ"ל תנקטוואנו מוותרים בזה על כל זכות להתנגד לכל צעד ש

ויתור  יםמוותר אנולכל האמור במסמכי המכרז ו נוהסכמת אנו נותניםבמסגרת המכרז  נועם הגשת הצעת .9

במכרז ו/או בהתקשרות בחוזה  ונעל כל טענה/דרישה הקשורה בהגשת הצעת ובלתי מסויג סופי, מוחלט

 . בביצוע העבודהעל פי החוזה ו/או  נויו/או בקיום התחייבויות

 זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון על ידנו. נוהצעת .10

 כתובתנו למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא: .11

 
 כתובת: ________________________________________________________

 
 :__________________ לפנות למר/גב': ______________________)משרד( טלפון

 
 _________________________________________________פקסימיליה: ____

 
 דוא"ל _________________________________________________________

 
 ______ כנ"ל.______נציגינו המוסמך לצורך דיון/פניה בעניין הצעה זו הוא מר/גב' ___

     

 

___________________ 

 חתימת המציע         

 אישור עו"ד 

 

אני הח"מ, עו"ד/ רו"ח ____________________, מרח' _____________________, מאשר בזה כי 
ה______________ חתם בפני  על כתב הצעה זה, לאחר שהצהיר/ה  בפני כי הבין  את האמור בהם במלואו וכי 

 חתימתו/ה מחייבת לכל דבר ועניין. 

 

 _______   שם:  ____________________תאריך: ____________חתימה וחותמת: ___________
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 הסכם ההתקשרות

 2019שנערך ונחתם במכללה האקדמית אחווה ביום _____לחודש ____          
 
 

 
 580250231וה ע"ר אקדמית אחו המכללה   בין:

  79800ד.נ. שקמים    
 ("המכללה" להלן:)   

 ;אחדמצד 
 

 ________________________   בין:
 ____________________ פ.ח.   
 __________________רחוב מ   
   _______________________ 
 "(הספק)להלן: "   

 ;שנימצד 
 
 

חלבי ובשרי ועמדות מכירה  -להפעלת מזנון מרכזי  4/2019פרסמה מכרז פומבי מס' והמכללה  הואיל;
 ;.הספק"המכרז"( )להלן: כנספח א'לחוזה זה  שר העתק ממנו מצורףא, חלביות

 '; גכנספח  אשר העתק ממנה מצורף לחוזה זה)להלן: "ההצעה"(  הגיש הצעה למכרז ספקוה והואיל:

ועל  הספקכהצעה הזוכה במכרז, בהסתמך על נכונות הצהרותיו של  הספקוהמכללה בחרה בהצעת  והואיל: 
 הנתונים כפי שפורטו בהצעתו, בכפוף למותנה בחוזה זה, בנספחיו וביתר מסמכי המכרז;

מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק, וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק את כל הנתונים  והספק והואיל: 
וא לא העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת חוזה זה ובקשר עם כל התחייבויותיו על פיו, וכי ה

יטען או יתגונן נגד תביעה שתוגש כנגדו בטענה כי קיימת מניעה משפטית או עובדתית כלשהי למילוי 
 כל התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדו; 

אדם  כחמצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה, בעל יכולת, ידע, ציוד מתאים,  הספקו והואיל:  
המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי חוזה זה, תוך מילוי הוראות  מתאים ואמצעים כספיים,

 המכללה, שמירת המועדים הנקובים בחוזה זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה כמפורט בחוזה זה;

מצהיר כי בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  הספקו והואיל:
 ;1976 -מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו חשבונות, תשלום חובות 

ויספק תפריט מזון  בשרי וחלבי ועמדות מכירה -מזנון מרכזי יפעיל כי הספק  תוהמכללה מעוניינ והואיל:
  ;"(שירותי הסעדהזה )להלן "חוזה ' ובג -ים ב' ורט בנספחכמפו

 
 מכללהברצון ה הספקובהסתמך על ההצעה והצהרות לספק למכללה את השירות,  ןמעוניי והספק והואיל:

 ;, הכל כאמור בהסכם זה להלןיםובשרי יםחלבי מזנוניםלהפעלת  הספקאת הצעת לקבל 
 

 כפי שיפורט להלן; , והכלאת זכויותיהם וחובותיהם על הכתב נים להעלותיוהצדדים מעוני והואיל:
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

  _____________________                                                          ________________________ 
  ספקה                                                                                  אחוההמכללה האקדמית                               

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 והגדרות נספחים, מבוא .1
 המבוא להסכם זה, לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הסכם זה. 1.1 

 
  :הנספחים להסכם זה מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורשו ביחד עמו 1.2 

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

  מזון מפוקח.מפרט       נספח ב':

  . מפרט מזון בשרי וחלבי והצעת מחיר נספח ג':

 מפרט השירותים. : ד'נספח 

 ניסיון המציע והמלצות. :ה'נספח 

 אה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע.ואישור ר : ו'נספח 

  נוסח ערבות בנקאית. :ז'נספח 

  הצהרת סודיות. נספח ח':

 ם זרים כדין ותשלום שכר מינימום.תצהיר על העסקת עובדי נספח ט':

 .1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1ב2תצהיר בהתאם לסעיף  נספח י':

  תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות.נספח יא' :     

 אישור עריכת ביטוח.נספח יב':     

 אישור רו"ח על מחזור כספי. נספח יג':     

 לקבלנים והחתמת קבלן חוץ לפני תחילת עבודתו. הנחיות בטיחות בעבודה    נספח יד': 

  המזנון מרכזימתחם ':     תשריט טונספח 

 
 

 כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחיות הצדדים בלבד ואין להיעזר בהן בפרשנותו של הסכם זה. 1.3 
 

 הגדרות  .2

 למונחים הבאים יהיה הפירוש המיוחד אשר לצידם: 

 
 וה.אקדמית אחו המכללה -"המזמין"  ו/או "כללההמ

 
 הסכם על נספחיו ה – "ההסכם"

 
 וכל מי מטעמו. מורשיו המוסמכים ,עובדיו, שליחיו ,הספקלרבות נציגי  -"המציע  ו/או "הספק"
 

 ספקה הקשר מטעם  קשר לצורך הסכם זה. גורם מי שימונו על ידי הצדדים כגורמי - "גורמי הקשר

תפעול או מי שמונה מטעמו בכתב אגף : מנהל המכללה , גורם הקשר מטעם______________יהיה:

  .("גורם הקשר מטעם המכללה"" או הממונה מטעם המכללה)להלן: "

 כל פניה למכללה תבוצע באמצעות גורם הקשר מטעם המכללה.

 

, לרבות כל חלבי ובשרי ועמדות מכירה חלביות -להפעלת מזנון מרכזי  4/2019מכרז פומבי  -"המכרז"  

 המכרז ונספחיו.מסמכי 

 

 ג' לחוזה. -נספחים ב' ו -"מפרטי המחירים"

 

 



19 

  _____________________                                                          ________________________ 
  ספקה                                                                                  אחוההמכללה האקדמית                               

 מתן ההרשאה .3

 בתקופת להפעיל, חזקה זכות עמה שאין, רשות מהמכללה מקבל ספקוה לספק מעניקה המכללה  3.1

 ווגודל ושמקומ האודיטוריום ליד 1 בבנייןמזנון מרכזי  :יםובשרי יםמזנוני מזון, חלבי החוזה

 יספק הספק. י עמדות מכירה נוספות בשני בנייני לימודתושלחוזה  "טו" נספח, בתשריט כמפורט

 מוצרים במחירים וימכור, זה בהסכם כמפורט השירותים את החוזה לתקופת בהתאם למכללה

 "(. המחירים ימפרט" -  להלן) זה לחוזה ג' -נספחים ב' ו", המחירים ימפרט"ב כמפורט

 למעט) הוראות הסכם זה פי על מדויק ביצוע פירושו זה הסכם לצורך השירותים של נאות ביצוע 3.2

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

ושתי עמדות  בהסכם כמפורט ,וחלבי בשרי -מרכזי  מזנון והפעלת ניהול לצורך הינה ההרשאה 3.3

" 5, "עמדת מכירה  בניין "מרכזי מזנון" ואילך  מכאןייקראו  אשר) בלבד זה ולצורך, מכירה

 בהסכם כמפורט מראש וקצובה מוגבלת לתקופה הינה ההרשאה(. ו"עמדת מכירה בניין מדעים"

 הסר למען. זה בהסכם לקבוע מעבר, במכללה כלשהן זכויות כל ספקל להקנות  כדי בהסכם אין. זה

 בשטח אחרת פעילות כל או' וכד כנסים, אירועים לקיים רשאי ספקה אין כי בזאת מובהר ספק

 . ובכתב מראש המכללה אישור ללא המזנון ומבני הלימוד

, שהוא סוג מכל נוספות ומשקה מזון נקודות להפעיל מהמכללה למנוע כדי זה בהסכם באמור אין 3.4

 קפה למכירת עגלות להפעיל או/ו נוספת קפטריה להפעיל או/ו, אחרים באמצעות ובין בעצמה בין

 .משקה או מזון לממכר אוטומטיות מכונות או/ו נלווים מזון ומוצרי

 

 הספקהצהרות והתחייבויות  .4
 :מצהיר, מאשר ומתחייב בחתימתו על חוזה זה כדלקמן הספק 

יתר הדרוש על כל והציוד, , יש לו את הידע, היכולת, המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות 4.1

ספק למכללה את השירות ברמה מקצועית גבוהה ל פי הסכם זה ו/או המכרז על נספחיו ו/או הדין

השירות ויתר כל  הדרוש על מנת לספק למכללה את לבצע את וכן בכל תקופת ההתקשרות  

 ועל פי כל דין.זה, מסמכי המכרז  להסכםבהתאם התחייבויות הספק 

וא כי הינו בעל כל ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או האישורים מכל מין וסוג הדרושים לקיום מל 4.2

בהיתרים תקפים "(, והוא מתחייב להחזיק ההיתרים"התחייבויותיו כאמור בהסכם זה )להלן: 

 במשך כל תקופת ההתקשרות.

בביצוע  בדק ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים הואנהירים לו כל תנאי החוזה, וברורים ו 4.3

, וכי יש ביכולתו לקיים התחייבויותיו אלה בהתאם לכל הדרישות התחייבויותיו כאמור בהסכם זה

 .בהסכםוהתנאים הקבועים 

קיבל מהמכללה, לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש והנובע ו/או הקשור בביצוע הוא  4.4

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

ום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי המכללה עקב אי ידיעת ו/או אי לא יהיה רשאי לבסס שהוא  4.5

 ,מנהשבחוזה זה ו/או הנובעים מהשרות באספקת או נסיבה כלשהם הקשורים ו/הכרת תנאי 

 והוא מוותר בזה על כל טענה כאמור.במשך כל תקופת ההתקשרות 

לצורך ביצוע  ום לאת כל הנתונים, הפרטים והמידע הדרושי כללהמצהיר כי קיבל מהמ הספק 4.6

מצהיר כי הוא ביקר באתר, ובדק את מצבו, סביבתו, דרכי ספק ה על פי הסכם זה. והתחייבויותי

הגישה אליו, וכל שאר תנאי העבודה העלולים להשפיע על מתן השירות וכי מצאם מתאימים על 

 מנת לאפשר לו לבצע את כל התחייבויותיו על פי ההסכם.

 .מכללהה םע ומצהיר כי אין כל מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת להתקשרות ספקה 4.7
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א בעל אישורים כדין על ניהול פנקסי חשבונות על פי פקודת מס וומצהיר כי ה רמאש הספק 4.8

 -הכנסה, חוק מס ערך מוסף וחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשמ"ז 

בכל עת בידיו, ובהתאם לדרישת המכללה, אף בידי המכללה,  ו מתחייב כי יהי ספק. ה1987

 אישורים תקפים כאמור.

מתחייב לספק למכללה במלואם את כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה במקצועיות,  ספקה 4.9

במיומנות, בדייקנות וביעילות בהתאם להוראות מסמכי ההסכם ונספחיו ולשביעות רצונו 

ה, ולקיים את כל ההוראות שיינתנו  לו על ידי הממונה ו/או המוחלט של הממונה ו/או המכלל

 המכללה  בכל הקשור בביצוע הסכם זה תוך שיתוף פעולה מלא.

מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה בכפיפות מלאה לכל דין ולהוראות כל רשות ספק ה 4.10

וכי האחריות המלאה מוסמכת לרבות הוראות שהותקנו בקשר לביצוע עבודות ובטיחות עובדים, 

 .ספקלתוצאת כל הפרה של התחייבותו זו תחול אך ורק על ה

ביעילות, ביסודיות וברמה מקצועית טובה בבטיחות, מתחייב לבצע את התחייבויותיו, ספק ה 4.11

באמצעות מספר מספיק של עובדים כשירים, מקצועיים ומיומנים, עפ"י כל תקנה ו/או חוק ו/או 

 דין.

מהפרעה במכללה ללימודים ולהימנע מפגיעה בפעילות שוטפת בקמפוס  מתחייב להימנע ספקה 4.12

למזנון המרכזי, לרבות בזכות השימוש והמעבר של כל אדם במבנים ובשטחים השכנים המכללה 

 . וכיו"במפוס, בדרכים, כבישים, חלקות לעמדות המכירה ולק

מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק ואבדן שייגרמו לרכוש המכללה ו/או למי מעובדיה  הספק 4.13

ו/או לרכושם עקב מעשה ו/או מחדל שלו והוא מתחייב לפצות ולשפות את המכללה בגין כל טענה 

 כלפיו עקב כך, לרבות בכל הנוגע להוצאות שתוציא כתוצאה מכך.

  פי המועדים להלן: על המזנון  המרכזיהספק מתחייב להפעיל את  4.14

 ' :ה-'א ימים, מזנון מרכזי

 8:00-20:00 בשעות חלבי מזנון

  11:30-16:00 בשעות בשרי מזנון

  8:00-21:00 בשעות': ה-'א ימים, מכירה עמדות

 8:00-13:00 בשעות' :          ו יום                         

 

 הספק. עם מוקדם בתיאום אלה מועדים לשנות רשאית המכללה

המכללה רשאית להודיע על שינוי מיקומן של עמדות המכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי והספק 

מתחייב לשנות את מיקום העמדות בהתאם. הספק מתחייב שלא לשנות את מיקום העמדות ללא 

 אישור מראש של הממונה מטעם המכללה. 

 

מובהר כי שעות ההפעלה רלוונטיות גם בתקופת בחינות, חגים וסמסטר קיץ. על אף האמור לעיל, 

ו/או תתקיים בה סגורה  המכללהעל תקופות בהן תהיה מראש רשאית המכללה להודיע לספק 

 .וחוה"מ פסח סוכותחוה"מ , כגון: פעילות מצומצמת
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המתכלה, האביזרים והמתקנים העתידים מתחייב לספק על חשבונו את הציוד הקבוע ו הספק 4.15

או עתידים לשמש את הספק במתן השירותים,  מהמזנון המרכזי ו/או עמדות המכירהלהיות חלק 

לשם השלמתם המלאה ועל הצד הטוב ביותר, וכל דבר אחר הדרוש לביצוע היעיל והמלא של 

לשם קיום  על חשבונו ציוד נוסף הנדרש ירכוש הספקעפ"י ההסכם.  הספקהתחייבויות 

לרבות כלי מטבח, כלי בישול, וכל ציוד נדרש אחר למטבח ולאולם הסעודה, את  יו,התחייבויות

 . וכיו"בהמזון, השתייה, מפיות, חומרי ניקוי, כלי ניקוי, כלי אוכל 

בעת  במזנוןכל ציוד נוסף מעבר למצוי  לספקמסר יולא י As isבמצב  לספקנמסר  המזנון המרכזי 4.16

לידיו. מובהר כי המכללה לא תגדיל את הספקי ארונות החשמל ובמקרה של תקלה או  ומסירת

 .הספקתוספת לצריכת החשמל, לרבות בלוח ראשי או משני, עלות התיקון תחול על 

מרכזי, השייכים למכללה המזנון מטבח ההמצויים בוההקפאה  לחדרי הקירורבכל הנוגע  4.17

תפקודם המלא והשוטף. המקררים נמסרים , הספק אחראי על הספקוהאמורים לשמש את 

 .  הספקכשהם פועלים בצורה תקינה ולשביעות רצונו של  לספק

 מתחייב לספק מוצרי מזון ושתייה, טריים, שאינם פגי תוקף, באיכות, בכמות ומן היצרנים  הספק 4.18

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

יכות המעולה ביותר ובכמות סבירה ומספקת, לשם ביצוע התחייבויותיו ברמה המקצועית בא

הגבוהה ביותר. על מוצרי מזון ומשקה הנמכרים יודבקו תוויות תאריך אחרון לשימוש )פג תוקף(. 

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

 ו שישנה את איכותם.  או דבר אחר כלשה

 הספק מתחייב שלא למכור משקאות משכרים או משקאות שמכילים אלכוהול מכל סוג שהוא  4.19

 . וכמו כן סיגריות

 במזנון המרכזי ובעמדות המכירההספק מתחייב להחזיק בתוקף תעודת כשרות, אשר תוצג  4.20

 יים.ולמכור מזון כשר בלבד בהתאם לתעודת הכשרות או הנחיות הגופים הרלוונט

 .במזנוני המזוןיעיל ונעים לכל הקונים והסועדים  הספק מתחייב לתת שירות אדיב, 4.21

כל שינוי של סל  . ג' -ים ב' ובנספחהספק מתחייב למכור מוצרים בהתאם למחירים כפי שפורטו  4.22

אישור מראש טעון  מנה שהוסכם בין הצדדים בהסכם זה,או של מחיר ו/או המוצרים בפיקוח 

המכללה. הספק יחזיק מלאי מספיק של כל מוצרים שבסל המוצרים ה מטעם הממונובכתב של 

את הספק כלפי כל הקונים  והמחירים עבור המוצרים בסל המוצרים בפיקוח יחייב בפיקוח.

 או סטודנטים.  סגל המכללה, לרבות אלה שאינם מזנון המרכזי ובעמדות המכירהב

( לאחר ג' –ים ב' ו )נספח בהסכם זהיהיה רשאי למכור מוצרים נוספים על אלה המפורטים  ספקה 4.23

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

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

ה שאינו בפיקוח, במחיר הקבוע בסל המוצרים בפיקוח. המכללה רשאית למכור מוצר דומ

להורות לספק על הפסקת מכירתו של מוצר מסוים או סוג של מוצרים, והספק יפסיק מכירתו 

 לאלתר. 

מחירון של כלל המוצרים באופן בולט  במזנון המרכזי ובעמדות המכירההספק מתחייב להציג  4.24

נות שמחירן הוסכם והוסדר בהסכם זה ותפריט "המנות תוך הפרדה בין תפריט המוקריא 

ג' להסכם זה ושלגביהן הגיע הספק להסכמה על המחיר  -שאינן מופיעות בנספחים ב' ו הנוספות"

 לאחר החתימה על הסכם זה.
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 המזנון המרכזי" לצורך הפעלת 'טוהספק רשאי להשתמש בשטח שהוקצה לו כמפורט בנספח " 4.25

בניהול ישיר ועמדות המכירה  מזנון המרכזיהבלבד ולא לשום מטרה אחרת.  הספק יפעיל את 

ולא באמצעות זכיין או ספק משנה ואינו רשאי לתת זכות שימוש ו/או להשכיר ו/או למסור ו/או 

להעביר כל זכות המוקנית לו עפ"י החוזה ולא לשתף אחר ברשות שניתנה לו בין בתמורה ובין 

 ה.  שלא בתמור

מזנון ב יםהספק אחראי לשמירתם הבטוחה של כל הציוד ומלאי המוצרים והמזון הנמצא 4.26

או אובדן שיהיו  ואין המכללה אחראית לכל נזק או קלקול, גניבה המרכזי ובעמדות המכירה

בכל המזנון מרכזי לציוד או למלאי מוצרים  של הספק. הספק אחראי לדאוג כי עם סיום הפעלת 

 עלו הדלתות וכי המקום יושאר נקי ומסודר, לרבות שולחנות וכסאות.יום, יסגרו וינ

והכל בתיאום עם  מרכזיהמזנון מתחייב לצבוע, אחת לשנה, על חשבונו את קירות ה ספקה 4.27

 המכללה.הממונה מטעם 

מעבר למפורט  ציוד אחר כלשהו הנדרש לצורך מתן השירותים ספקהמכללה לא תעמיד לרשות ה 4.28

 בהסכם זה.

 '. דרט בנספח מפרט השירותים כמפויב לפעול בהתאם למתחי ספקה 4.29

)לרבות ברחבה  למזנון המרכזימתחייב שלא להעמיד ו/או להתקין מחוץ ו/או בסמוך  ספקה 4.30

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

במזנון אינו רשאי לבצע  ספקהאישור המכללה בכתב ומראש. ו/או ארונות תצוגה, ללא קבלת 

 שינויים, שיפוצים או תוספות כלשהן. המרכזי

, הריהוט, הציוד והכלים, לרבות המבנה, המטבח והאזור המזנון המרכזיאחראי לניקיון  ספקה 4.31

ואסטטי ולשמור על תנאי  יבו מוצבים שולחנות וכסאות ולשמרם כל העת במצב נקי, היגיינ

 המזנוניםלפנות את הפסולת ואשפת  ספקעל הן נאותים בהתאם להוראות כל דין. רואה וניקיותב

מזנון למקומות איסוף עפ"י הנחיית הממונה. אחריות זו כוללת את השטח המצוי מאחורי ה

מתחייב  ספק. ההמזנוניםאחראי להימנע מיצירת מטרדי ריח או רעש באזור  ספק. המרכזיה

 רדיו או כל רעש אחר שעלול להפריע ללומדים בקמפוס.שלא להשמיע מוסיקה, 

אך לא יהיה רשאי לפרסם ו/או לתלות  המזנון המרכזירשאי לפרסם את שמו בחזית  ספקה 4.32

 , אלא בהסכמת המכללה מראש ובכתב. למזנון המרכזישלטים ו/או מודעות בסמוך או מחוץ 

או ישיבות  לאירועים, כנסים, ימי עיון ארוחות ומוצרים נוספים ספקהמכללה רשאית לרכוש מה 4.33

של ועפ"י נוהלי הרכש  ספקבהתאם למחירים שיוצעו ע"י ההמתקיימים מפעם לפעם במכללה 

והיא רשאית לרכוש  ספקמתחייבת לרכוש את השירותים האמורים מה המכללה. אין המכללה

  בהתאם לנוהלי הרכש המחייבים במכללה. להכומקבלנים אחרים, 

 עם זאת מודגש כי אין המכללה . מוצרי מזון כגון: קפה, תה, חלב ספקית לרכוש מההמכללה רשא 4.34

 להכואחרים,  מספקים והיא רשאית לרכוש  ספקמה מוצרים ו/או חלקםמתחייבת לרכוש את ה

, ספק. במידה והמכללה ביצעה הזמנה של   כיבוד מהבהתאם לנוהלי הרכש המחייבים במכללה

למקום שייקבע בין נציג המכללה שהזמין את הכיבוד  לבין    אחראי על הבאת הכיבוד ספקה

 או מי מטעמו.  ספקה
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מומחה ומנוסה אשר  מנהל מתקן בעל ניסיון בהפעלת מטבח בשרי וחלבי,מתחייב למנות  ספקה 4.35

ויהיה  חוזה ולנספחיםבתיאום עם הממונה, יפקח על מתן השירותים, ידאג כי יבוצעו בהתאם ל

. והן בעמדות המכירה מזנון המרכזי, הן באיכותיים לבאי הקמפוס מזון אחראי למתן שירותי

במקרים . לפחות 17:00עד  8:00בין השעות  במזנון המרכזימנהל המתקן חייב להיות נוכח 

מנות אחראי אינו נמצא בקמפוס הוא חייב ל מנהל המתקןבהם  17:00חריגים או לאחר השעה 

( לצורך פתרון יסלולארות זמין בכל עת במהלך מתן השירותים )באמצעות טלפון הימטעמו ול

נהל בעיות בכל הקשור במתן השירותים. כל הודעה ו/או הוראה מטעם הממונה שתימסר למ

 עצמו.  ספקתחשב כהודעה שנמסרה באותו מועד ל המתקן

 .ספקמטעם ה קןמנהל המתהמכללה לא תשלם תשלום נוסף או נפרד בגין מתן השירות של   4.36

לחוזה זה, המהווה חלק בלתי  ד'בנספח הספק מתחייב להעניק למכללה את השירות המפורט  4.37

נפרד ממנו. הספק מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד ואת כל החומרים האביזרים 

והמתקנים, אשר ישמשו אותו לצורך מתן השירות, לשם השלמתו המלאה ועל הצד הטוב ביותר 

 "(.החומרים)להלן: "

שבסעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרת איזו מהן תהווה הפרה יסודית  ספקה והצהרות התחייבויות
 שלו.

  

 :ביקורת ופיקוח  .5

ויציג את  ,על חשבונוקטריולוגיות למזון אחת לחודשיים מעבדה ב יבצע בדיקות ספקה 5.1

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

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

 .ספקה

יזמן ביקורות של משרד הבריאות לבדיקת עמידתו בתנאים ובדרישות החוק והתקנות  ספקה 5.2

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

 מראש. ספקללה רשאית לזמן את נציגי משרד הבריאות מטעמה ללא צורך בתיאום עם ההמכ

, לפקח על המחירים ספקמוסמך לבדוק את עבודת האו אחר מטעמו הממונה מטעם המכללה  5.3

 שנקבעו, לעקוב אחר ביצוע הוראות החוזה, הוראות המכללה וביצוע הוראותיו שלו.

, המזנון המרכזי ועמדות המכירהלהיכנס לאזור הפעלת לצורך כך רשאי הממונה או נציג מטעמו  5.4

המזנון המרכזי את התחייבויותיו, לדרוש ולקבל הסברים בקשר להפעלת  ספקלבדוק אם מילא ה

, המזנון והעמדות, לבדוק את טיבו של כל מצרך, טריותו וניקיונו וכן את ניקיון ועמדות המכירה

 ליקוי. כלי העבודה, הכלים, העובדים ולהתריע על כל

 מתחייב לתקן לאלתר כל ליקוי עליו תתריע המכללה ו/או בודק מטעמה. ספקה 5.5

, ספקבתום כל חודש יגיש הממונה מטעם המכללה למנכ"ל המכללה ולוועדת מזון, עם העתק ל 5.6

ולמתן השירותים על ידו, וממצאי  ספקדו"ח ובו פירוט לגבי הבדיקות שביצע באותו חודש ביחס ל

 ת מאופן מתן השירותים והערות יצוינו בדו"ח.בדיקתו. הסתייגויו

 מתחייב להשתתף בישיבות עם הממונה ובישיבות ועדות מזון, בתיאום מראש עמו. ספקה 5.7

 ספקמתחייב בזה לסייע למכללה, בכל דרך שהיא, בבירור ובדיקת כל תלונה שתוגש כנגד ה ספקה 5.8

ת תלונה כאמור לשביעות רצון מתחייב לתקן מיד כל ליקוי שיתגלה בעקבו ספקו/או עובדיו, וה

 המכללה.
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ימלא את  ספקמובהר כי אמצעי הפיקוח שניתנו לממונה אינם אלא אמצעי להבטיח כי ה 5.9

מהתחייבויותיו  ספקהתחייבויותיו על פי הסכם זה ואין בפיקוח כאמור כדי לשחרר את ה

 .ומאחריות כלשהי המוטלת עליו על פי ההסכם

 זכות חזקה בשטח קמפוס ו/או באזור בו הוצב ספקלהקנות ל אין במתן הרשות לפי חוזה זה כדי 5.10

 ספקולא יחולו לעניין חוזה זה הוראות דיני הגנת הדייר וכל דין אחר שיקנה ל  המזנון המרכזי

ויתר הציוד השייך לו  המזנון המרכזיכלשהי אחרת שלא לפנות את מוגן או זכות מעמד של דייר 

  משטח הקמפוס.

 

 ספקהתחייבויות ה .6

 :בזה כדלקמן מתחייב  ספקה   

לספק למכללה במלואם את כל השירותים שיידרשו ממנו בהתאם להוראות מסמכי החוזה  6.1

על ידו בכל  ושיינתנונספחיו ובהתאם לשביעות רצונו של הממונה, ולקיים את כל ההוראות 

מתחייב  ספקהקשור עם מתן השירותים תוך שיתוף פעולה וקיום קפדני של כל התחייבויותיו. ה

לאפשר לממונה לפקח על מתן השירותים, לרבות בנושאי איכות המזון והמשקה, רמת השירות, 

 מתחייב לתקן ולשפר נושאים שהועלו ע"י הממונה. ספק. הוכיו"בהיגיינה, ניקיון 

לבצע את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה בכפיפות מלאה לכל דין ולהוראות כל רשות מוסמכת  6.2

ית באר טוביה, משרד הבריאות, משטרת ישראל, בכל הקשור למתן לרבות מועצה אזור

השירותים, לרבות הוראות שהותקנו בקשר לביצוע עבודות ובטיחות עובדים, וכי האחריות 

 .ספקהמלאה לתוצאת כל הפרה של התחייבותו זו תחול אך ורק על ה

 בדיקות רפואיות 6.3

חיות משרד הבריאות וכל יהיו בריאים בהתאם להנ ומתחייב לדאוג כי עובדי הספק 6.3.1

 חוק שפורסמו. תקנה ו/או

מתחייב בזה לעבור, ולגרום לכך שעובדיו יעברו, לפני תחילת עבודתם ובכל עת  ספקה 6.3.2

המכללה או עפ"י הנחיות משרד הבריאות או גופים רלוונטיים אחרים, שיידרש לכך ע"י 

ימסור ויגרום לכך  ספקבדיקה רפואית אצל רופא או מוסד שיאושר לכך ע"י המכללה. ה

 האמורה לעיל. הבדיקה שעובדיו ימסרו למכללה את תוצאות

ידווח למכללה על כל מחלה שלו או של מי מעובדיו שתארך מעל שבועיים ימים  ספקה 6.3.3

 ספקשארכה פחות מכך אך יש בה כדי לסכן את ציבור הסועדים. אם יחלה ה או על מחלה

בדיקת החולה והתאמתו להמשך  או אחד מעובדיו במחלה שתחייב לדעת המכללה

או לגרום לכך  לעבור, ספק, מתחייב בזה הבמזנון המרכזי ו/או בעמדות המכירההעבודה 

 בדיקה רפואית חוזרת אצל רופא או מוסד כמפורט לעיל. ושעובדיו יעבר

ל, להחליט לפי שיקול המכללה רשאית, לאור תוצאות הבדיקות האמורות בסעיפים לעי 6.3.4

 ספקעדי, על ביטול ההרשאה עפ"י הסכם זה, או לאסור על הוהבל דעתה המוחלט

 להעסיק עובד כלשהו.

המבצעים את השירותים ינקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות בהתאם להוראות  ספקעובדי ה 6.4

והתקנות על פיהן, תקנות הבטיחות בעבודה  1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל

וכל הוראה חוקית רלוונטית אחרת, באופן שלא יגרם נזק לרכוש  1997 -)ציוד מגן אישי(, התשנ"ז 

 המכללה ו/או לסטודנטים ו/או לעובדים ו/או לצד ג' כלשהו עקב מתן השירותים.
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לספק את השירותים באמצעות ציוד תקין ובטיחותי, העומד בכל התקנים הנדרשים ועפ"י  6.5

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

 .1997 -התשנ"ז 

לספק את השירותים בבטיחות, בנוחות, ביעילות, ביסודיות וברמה מקצועית טובה באמצעות  6.6

 מספר מספיק של עובדים כשירים, מקצועיים ומיומנים, עפ"י כל תקנה ו/או חוק ו/או דין. 

נטים של המכללה בגין ביצוע שירותים על פי החוזה, להימנע מהפרעה לנוחיות הציבור ו/או סטוד 6.7

לרבות בזכות השימוש והמעבר של כל אדם במבנים ובשטחים השכנים לקמפוס, בדרכים, 

 .וכיו"בכבישים, חלקות 

ועל חשבונו כל נזק או פגיעה שיגרמו בקשר עם מתן השירותים, רשתות מים, ביוב,  יתדמילתקן  6.8

, וזאת בין אם נגרמו באקראי ובין וכיו"בגז, תיעול, חשמל, טלפון, מבנים או ציוד של המכללה 

אם היו נחוצים או בלתי נמנעים בקשר עם מתן השירותים. כל תיקון כאמור יעשה לשביעות רצון 

שביעות רצון כל גורם או כל גוף האחראים או מוסמכים בקשר להפעלת המתקן הממונה וכן ל

להשיב את המצב  ספקשנפגע ובקשר לתיקונו.  אם יתברר שתיקון אינו אפשרי מתחייב ה

 ימים ממועד הקלקול. 10לקדמותו באופן של רכישת ציוד במקום הציוד שהתקלקל, תוך 

קפיד כי סועדים לא יעשנו להאכוף ולבוריים, הגבלת עישון במקומות צי בהתאם לחוק לפעול 6.9

המזנון על עובדיו עישון בתחום  ספקאסור הי, בהתאם לחוק ולתקנות.  כמו כן במזנון המרכזי

 וישתף פעולה עם המכללה בכל הנוגע לאכיפת איסור העישון. המרכזי ובסמוך לעמדות המכירה

, ו/או  כל תקנות ו/או 1993 -התשנ"ג, למחזורבהתאם להוראות חוק איסוף ופינוי פסולת  לפעול 6.10

 חוקי עזר ו/או הוראות מטעם הרשות המקומית בנושא זה ובהתאם להנחיות הממונה.

משקה ריקים  מכלייאסוף ל, ו1999 -משקה, התשנ"ט  מכליבהתאם לחוק הפיקדון על  לפעול 6.11

 והתקנות.שלם לכל מי שרכש, את דמי הפיקדון ששולמו בעדם, בהתאם להוראות החוק לו

קיים את כל סידורי אבטחה עפ"י הנחיית הממונה וכן לבהתאם להוראות הביטחון ו לפעול 6.12

 הוראות והנחיות ממונה בטיחות מטעם המכללה.

    

 .שלו סודיתשבסעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרת איזו מהן תהווה הפרה י ספקהתחייבויות ה

 

 החוזהתקופת  .7
 

"( מקבלת הודעת הזכייה תקופת ההתקשרותחודשים )להלן: " 36לתקופה של  הינהתקופת הסכם זה  7.1

חודשים  12תקופות נוספות של  לשתילמזמין נתונה האפשרות להארכת תוקפו של הסכם זה במכרז. 

 "(.תקופת הסכם מוארכת" או "תקופה מוארכתכל אחת, סה"כ עד חמש שנים )להלן: "

מכללה בלבד הזכות להביא חוזה זה ו/או את אספקת חלק/ים לעיל, שמורה ל 7.1על אף האמור בסעיף  7.2

לפיו, לידי סיום, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל עת במהלך  ספקמסוים/מים מהתחייבויות ה

ימים, ומבלי צורך לנמק. מסרה המכללה הודעה כאמור  15תקופת החוזה, בהודעה בכתב ומראש של 

זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין ו/או בקשר להפסקת ההתקשרות, פרט  ספקלא יהיה ה

לתשלום המגיע לו בגין שירות שסופק על ידו בפועל למכללה קודם מועד הפסקת ההתקשרות, ובכפוף 

 לזכויות המוקנות למכללה על פי חוזה זה ועל פי כל דין. 

יים את התחייבויותיו על פי הסכם זה לק ספקאין בהפסקת ההתקשרות, כדי לגרוע מחובתו של ה

 )לרבות בתקופת האחריות(, ככל שהן נמשכות גם לאחר פקיעתו.

 



26 

  _____________________                                                          ________________________ 
  ספקה                                                                                  אחוההמכללה האקדמית                               

 

 התמורה  .8

כמפורט  ספקבתמורה לאספקת השירות בהתאם להזמנת המכללה ומילוי כל יתר התחייבויות ה 8.1

בהתאם מכללה,  תשלם המכללה לספק תמורה בהסכם זה במלואן ובמועדן לשביעות רצונה של ה

 בנספח ד' לחוזה זה המהווה חלק בלתי ניפרד ממסמכי המכרז. ספקלהצעת המחיר שהגיש ה

        התמורה תשולם כנגד חשבונית מס כדין ולאחר אישור כל חשבונית אשר תוגש למכללה על ידי     

 .המכללה

   מיום הגשת החשבונית. 30 +שוטף :תנאי תשלום

 בהסכם כאמור ספקה התחייבויות כל את וכוללת גלובלית הינה התמורה כי מובהר ספק הסר למען 8.2

או מי מטעמו שיועסק על ידו בביצוע השירות, לרבות כל  ספקהלרבות כל תשלום המגיע לעובדי  זה,

יידרש להוציא, מכל מין וסוג שהוא, לשם ביצוע השירות, לרבות נסיעות, צילומים  ספקההוצאה ש

לא יהיה זכאי להחזר הוצאות או  ספקהרי דואר וכיו"ב. והעתקות מכל מין וסוג שהוא, שליחת דב

מוותר בזאת על תביעות או דרישות  הואלהשתתפות מהמכללה בהוצאות אלה, ככל שיוצאו על ידו, ו

 .או טענות כלשהן לעניין זה

א תשלם כל תמורה נוספת מעבר התמורה המפורטת בהסכם זה הינה כוללת וסופית. המכללה ל 8.3

בהסכם זה, למעט תוספת תשלום בגין מע"מ המגיע בגינם על פי דין, לפי שיעורו לתמורה המפורטת 

 החוקי במועד הרלוונטי.

 

 אחריות     .9

יהא אחראי לכל אבדן ו/או הוצאה ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או נזק שהוא, בין לנזק גוף בין   הספק    9.1

ו/או לכל עובד ו/או סטודנט,  לנזק רכוש, ו/או לכל נזק אחר שייגרם למכללה ו/או לכל צד שלישי

הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מפעילותו בקשר עם החוזה בין במהלך ביצוע התחייבויותיו ובין 

לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו ו/או 

ושים למניעת תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדר הספקמי מטעמו. 

 כאמור.

משחרר לחלוטין ומראש את המכללה, עובדיה, שלוחיה וכל הפועל בשמה  הספקבחתימתו על חוזה זה 

ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור ברישא 

 של  סעיף זה לעיל.

ת המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחייבויותיו באחריו אייש הספק    9.2

בהתאם לחוזה זה, בגין  כל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי 

 לפי חוזה זה. ספקרכוש, שייגרמו למי מהם במהלך ו/או בקשר לביצוע התחייבויות ה

מתחייב לפצות את המכללה ו/או את הניזוק/ים, לפי העניין, ו/או לשפותם, מיד עם דרישה  הספק    9.3

אחראי להם, כאמור בסעיפים לעיל, לרבות הוצאות  שהספקראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה 

שתוציא  וכן שכ"ט עו"ד אשר תשלם המכללה בקשר עם הנזקים כאמור,  ובכל מקרה שהמכללה 

אחראי להם  שהספקויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה תאלץ לשלם פיצ

לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיה, וכל זאת בתוספת הפרשי  הספקמתחייב  -כאמור 

 הצמדה וריבית והוצאות שעמדה בהן בקשר לכך.

אחראי לתקן באופן מידי ועל חשבונו כל נזק ו/או פגיעה שיגרמו  הספקמבלי לגרוע בכלליות האמור,  9.4

בקשר עם מתן השירותים לרכוש ו/או ציוד של המכללה ו/או לאתר. כל תיקון כאמור יעשה לשביעות 

 רצון המכללה.
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 המזנון המרכזי ועמדות המכירהפינוי .    10

  ספקלה, לפי העניין, מתחייב העם תום תקופת החוזה או הארכה, או עם ביטול ההסכם ע"י המכל 10.1

במצב נקי, טוב ותקין, לרבות צביעת הקירות,  המזנון המרכזי ועמדות המכירהולהחזיר את שטח 

 כפי שקיבל אותם בתחילת החוזה, למעט בלאי הנובע משימוש רגיל וסביר.

של שום מצב המבנה והציוד, יערך רי , אתספקהפינוי יעשה בפיקוח הממונה, אשר יבדוק ביחד עם ה 10.2

סירב לאשר או לא ישתתף   מכל  ספקיאשר את הרשימה בחתימתו. אם ה ספקנזקים וחוסרים וה

והוא לא יוכל לטעון כנגד האמור  ספקסיבה שהיא בבדיקה, תחשב הרשימה כאילו אושרה ע"י ה

 בתוכן הרשימה.

נה הספק את המזנון המרכזי ועמדות מבלי לגרוע מכל סעד המוקנה למכללה, במקרה בו לא יפ 10.3

ותו, לנתק את ועל אחרי ספקלבצע את הפינוי בעצמה, על חשבון ההמכירה, המכללה תהא רשאית 

וביוב, לאחסן את הציוד בכל מקום שתמצא לנכון המזנון המרכזי ועמדות המכירה מחשמל, מים 

מוד טענה לפיה המכירה לא לא תע ספקולמכור את האמור על מנת לכסות כל נזק שנגרם למכללה. ל

 ראוי.י או כי המחיר שהושג לא היה מחיר נעשתה כראו

 פוטר את המכללה מכל אחריות לנזק ו/או הוצאה שיגרמו לו ומוותר על כל טענה ו/או תביעה ספקה 10.4

במקרה של אי פינוי מזנוני המזון כאמור, בנוסף על  כנגד המכללה בקשר למימוש הזכות האמורה.

למכללה בהתאם להסכם ועל פי כל דין,  ישלם הספק למכללה פיצוי מוסכם של  כל סעד המוקנה

 פונה המזנון המרכזי.ש"ח לכל יום בו לא  2,500

 

 הפעלהדמי .  11

כדלקמן  הפעלהלמכללה דמי  ספקעל פי חוזה זה ישלם האחת הפעיל קפטריה נהל ולתמורת הרשות ל
 :"דמי הפעלה"( -)להלן 

 לעיל. 2.11אחוז מהיקף המכירות הרבעוני, כמפורט בסעיף חודשיים או דמי שכירות  11.1

בהתאם לקריאת מונה  החודשית, הצריכהמעלות  60%יישא בעלות החשמל בערך של הספק  11.2

המכללה תישא בערך  .מזנון המרכזיחשמל המותקן בהמונה  , על פי קריאת ע"י המכללה שתבוצע

 מעלות החשמל החודשית. 40%של 

 מתחייב לשלם תשלומי ארנונה ואגרת ביוב ישירות למועצה האזורית באר טוביה. ספקה  11.3

 ישלם בעבור צריכת גז ישירות לחברה המספקת גז וידאג להחלפת המכלים על חשבונו. ספקה 11.4

 מתחייב לשלם בעבור צריכת המים שלו בהתאם לקריאת מונה שתבוצע ע"י מחלקת המים  ספקה 11.5

 לחתום על הסכם להספקת מים עם מחלקת  ספקשם כך, מתחייב הבמועצה האזורית באר טוביה. ל

 המים במועצה האזורית באר טוביה ולשלם את כל חשבונותיו במועד.

 כיסוי הוצאות בגין כל הוצאה אחרת הקשורה בביצוע מתן ללא יהיה זכאי לתשלום, או  ספקה 11.6

 לא יהיה זכאי לתוספות בגין תוספת יוקר או תשלום סוציאלי אחר ספקה, כמו כןהשירותים. 

 לשלם לעובדיו, שנקבע בהסכם קיבוצי או בכל דרך אחרת. שיידרש
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חייב בהתאם לחוזה זה, יישא הסכום שבפיגור, מהיום  ספקבמקרה של פיגור בתשלום כלשהו שה 11.7

ריבית הפיגורים שתהיה נהוגה באותה עת שנועד לתשלום ועד תשלומו המלא בפועל, ריבית בשיעור 

בבנק דיסקונט בגין אשראי מעבר למסגרת האשראי המאושרת בחשבונות חח"ד. ריבית זו תהיה   

בגדר פיצוי מוסכם, מוערך וקבוע מראש, ללא צורך בהוכחת נזק, ובחתימתו על חוזה זה מוותר 

ם שאישור בכתב חתום על ידי פקיד על כל טענה באשר לגובה הפיצוי ו/או סבירותו. כן מוסכ ספקה

הבנק ביחס לגובה הריבית יחשב ראיה מכרעת לכל דבר ועניין. מובהר כי אין בתשלום הריבית כדי 

 לגרוע מזכותה של המכללה, לכל סעד אחר כאמור בהסכם זה.

 

   ביטוח .12

לבצע על חשבונו, מתחייב  ”הספק“זה ו/או עפ"י כל דין,  סכםעפ"י ה  ”הספק“מבלי לגרוע מאחריות  12.1

ולהשאירם בתוקף  ',יב, כמפורט ב"אישור עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח את הביטוחים הבאים

 וכל הארכה שלו. סכםת ההבמשך כל תקופ

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות : 12.1.1
 לתקופה. ש"ח 4,000,000 –למקרה ו  ש"ח  4,000,000

 ות אחריות של לפחות :ביטוח אחריות מעבידים, בגבול 12.1.2
 למקרה ולתקופה.  ש"ח  20,000,000  - לעובד  ו  ש"ח  6,000,000

 בגין" לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק, ספק]מובן שעל "ה
 [.ועובדי

  

כשהוא חתום , הנ"ל ביטוחה עריכתאישור את  "מכללה"ימציא ל” הספק“במעמד חתימת ההסכם,  12.2

 הביטוח שלו.ע"י חברת 

יום לפני תום תוקפו של כל אישור,  15מתחייב להמציא ל"מכללה" אישור חדש, לפחות  ”הספק“
 כל עוד הוא מחוייב לכך עפ"י הסכם זה.

 

רשאי לבצע ביטוחים נוספים ” הספק”הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו 12.3

 .אחריותומלוא ניו, על מנת לכסות את יכראות ע

 

מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בעקבות מקרה ביטוח   ”הספק“ 12.4

 ל"מכללה" וכן לפעול למימושן של הפוליסות. מידיתלהודיע על כך 

 

יבטח את כל הציוד והרכוש שבשימושו לצורך ביצוע הסכם זה בביטוחים המתאימים ,  ”הספק“ 12.5

, למעט אם הנזק יגרם על ידם ותלמידיה עובדיה ,ה"כללמהכוללים ויתור על זכות השיבוב נגד "ה

רשאי שלא לבצע ביטוח עבור ציוד ורכוש זה אולם הוא פוטר מאחריות את  ”הספק“זדון. כוונת ב

 בגין כל נזק אשר  היה מכוסה לו ביצע ביטוחים אלו.  כל הגורמים הנ"ל

 

 לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית בכל הביטוחים הנערכים על ידו. אייש  ”הספק“ 12.6
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 היעדר יחסי עובד מעביד  .13

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו שיפעל בקשר  הספקמוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי בין המכללה לבין  13.1

( לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד וכי כל זכות "עובדי הספק"להסכם זה )להלן ביחד: 

 ספקבקשר לביצוע התחייבויות ה הספקשיש למכללה לפקח, לבקר, להורות ו/או להדריך מי מעובדי 

אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות של ההסכם ואין בה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין המכללה 

עצמאי  ספק –. הצדדים שבים ומצהירים שהיחסים ביניהם הם יחסי מזמין הספקלבין מי מעובדי 

 לכל דבר ועניין. 

הנותן שירותים הספק מצהיר כי הוא משמש כ"ספק עצמאי" בכל הקשור לביצוע הסכם זה,  13.2

וכי היחסים בינו  במקומות שונים ואינו משתלב במסגרת של יחסי עובד מעביד כלשהם עם המכללה

ויהיו יחסים שבין מכללה לספק עצמאי, וכי בשום מקרה אין בהסכם זה או  לבין המכללה הנם

בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מי מעובדיו לבין המכללה ו/או מי מעובדיה יחסי עובד 

 .ומעביד

 ההוראות הבאות: ספקה תהתחייבויואי לכך, תחולנה במסגרת  13.3

את תשלומי מס ההכנסה והביטוח  וועבור עובדיו ו/או מי מטעמ ישלם עבור עצמו ספקה 13.3.1

בויות ו/או עקב ההכנסות, של יהלאומי וכל מס ו/או תשלום שיגיעו ממנו עקב ביצוע ההתחי

 עפ"י הסכם זה. ספקה

 -אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי, התשי"ד עבורו ועבור עובדיו מתחייב למלא  ספקה 13.3.2

שיבוא במקומם, על מנת  והתקנות שהותקנו מכוחו, בכל תיקון להם ו/או חיקוק 1955

 התחייבויותיו על פי סעיף זה. שתקוימנה

כספק  ויהיו כרוכים במתן שירותישידאג לכל הזכויות הסוציאליות ולכל הביטוחים  הספק 13.3.3

 ישא באופן מסודר בכל תשלום שיהיה כרוך בהם.י, ועצמאי והנדרש על פי דין או הסכם

 

ו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת הספק מתחייב לשלם עבורו ועבור המועסקים מטעמ 13.4

תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים שבין לשכת 

לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף  םלייכהכלהתיאום של הארגונים 

ל פי הסכמים אלה לרבות המתאים או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו ע

הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלומים על פי  בכלליות האמור לעיל, את תשלום מסומבלי לפגוע 

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

 '. בפנסיה וכיו
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מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לקיים לגבי המועסקים מטעמו בביצועו של הסכם  13.5

 זה את האמור בחוקים המפורטים להלן: 

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט    13.5.1

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א    13.5.2

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו   13.5.3

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א   13.5.4

  1954 –עבודת נשים, תשי"ד חוק   13.5.5

 1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו   13.5.6

 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג   13.5.7

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג   13.5.8

 1949 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט   13.5.9

 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח  13.5.10

 1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג  13.5.11

  1995 –וסח משולב[, תשנ"ה חוק הביטוח הלאומי ]נ 13.5.12

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז  13.5.13

 2001 -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א 13.5.14

 2002 -חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב  13.5.15

 1957-צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז 13.5.16

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי אם למרות המוסכם בין הצדדים, יפסק בעתיד  13.6

נתקיימו ו/או מי עובדיו  ו/או מי מטעמו ספקהמכללה ו/או העל ידי ערכאה משפטית מוסמכת כי בין 

סכומים ו/או מי מעובדיו  ו/או מי מטעמו ספקמעביד, ו/או כי על המכללה לשלם ל-יחסי עובד

במפורש בהסכם זה,  צוינוכלשהם בגין זכויות מכוח חוקי העבודה, ו/או זכויות אחרות כלשהן שלא 

 יחול כל האמור מטה:

ופחת רטרואקטיבית מהיום בו החל ליתן שירותיו עפ"י הסכם זה, על סך ת ספקשל ה התמורה 13.6.1

תוספות היוקר , ויעודכן מעת לעת בשיעור בהסכם זה הכפי שנקבעתמורה פחות מה 50%של 

 "(. שכר המופחתהשיונהגו במשק בלבד  )להלן: "

יחזיר למכללה כל סכום עודף אשר קיבל מעבר לשכר  ספקתיערך התחשבנות בין הצדדים וה 13.6.2

בתוספת הפרשי הצמדה מלאים למדד המחירים לצרכן,  לעיל, 13.6.1המפורט בס"ק המופחת 

ועד ליום החזרתו בפועל  ספקוע כל תשלום לאשר יחושבו מיום ביצ 4וכן ריבית שנתית בשיעור % 

 , הכל על בסיס המדד הידוע במועד הרלבנטי. ספקעל ידי ה

נותן בזאת למכללה הוראה בלתי חוזרת לקזז מכל סכום שיפסק כי מגיע לו ו/או מכל  ספקה 13.6.3

במפורש בהסכם זה, אם ובמידה בה יפסק כך, את כל החוב  צוינהסכום שהזכות לקבלתו לא 

בהוראת קיזוז  לעיל. אין 13.6.2 בס"קכלפי המכללה, והנובע מההתחשבנות המפורטת  שיהיה לו

מהתחייבותו להחזר החוב כאמור במקרה שהקיזוז לא יספיק או לא  ספקזו כדי לפטור את ה

 יבוצע מסיבה כלשהי.
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מאשר בזאת כי הסכמת המכללה להתקשר עמו בהסכם זה מבוססת על כל האמור לעיל ולהלן ספק ה 13.7

או  –והוא מתחייב בזאת שלא לטעון כנגדה כל טענה בניגוד לכך ואף לא לפתוח בכל הליך משפטי 

ספק אשר מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם של יחסי עובד ומעביד בין המכללה לבין ה -אחר

 .ספקי הו/או מי מעובד

מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל כוח האדם הדרוש למתן השירותים, וכן את כל  ספקה 13.8

 הטיפול הנלווה לכוח האדם הנ"ל לרבות השגחה ופיקוח, אמצעי תחבורה, ציוד וכיו"ב.

 מתחייב להעסיק עובדים במספר הדרוש למתן השירותים ואשר יהיו בעלי המיומנות ספקה 13.9

ים לשם מתן השירותים, ולפי העניין בעלי הכשרה מקצועית, היתר או רישיון והמקצועיות הנדרש

 הנדרש על פי כל דין לביצוע עבודתם ו/או לשהותם ועבודתם בישראל. 

מתחייב לקבל את כוח האדם שיעסוק מטעמו בביצוע העבודות ולהעסיקו אך ורק בהתאם  ספקה 13.10

מינימום, חוק  , חוק שכר1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט ,להוראות כל דין, לרבות אך לא רק

 הביטוח הלאומי, חוק עובדים זרים איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים וכל דין אחר. 

מתחייב בזאת לשלם לכל עובדיו המעניקים שירותים למכללה מכוח הסכם זה, כל סכום  ספקה 13.11

אמד  ספקבינו לבין עובדיו. מוסכם ומובהר בזאת, כי ה מעביד-הנדרש והנובע מקיומם של יחסי עובד

את התמורה האמורה להשתלם לו מכוח הסכם זה, ובמסגרת זאת הביא בחשבון וגילם את העלויות 

השירותים למכללה, לרבות זכויות  ת מהעסקתם של עובדיו בקשר עם מתןהשונות הנובעו

מעביד בינו לבין עובדיו. -ם של יחסי עובדסוציאליות ו/או כל זכות או הוצאת אחרת הנובעת מקיומ

 ספק, נקבע כך שיבטיח יכולתו של הספקמובהר בזאת, כי השכר עבור כל שעת עבודה של עובדי ה

לשלם לעובדיו את שכר המינימום הקבוע בחוק, דמי הבראה, פנסיה, תשלום בגין ימי חופשה, ימי 

, רווח קבלני מקובל, והכל בהתאם מחלה, תשלומים נלווים לביטוח הלאומי ולביטוח בריאות

 למכלול הדרישות המחויבות על פי חוק. 

מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו שהתחייבותו לשלם לעובדיו את מלוא התשלומים  ספקה 13.12

 פי חוק, כמפורט לעיל, מהווה הוראה יסודית בהסכם זה.-המתחייבים על

וחו, וכל תיקון או שינוי עתידי ככל הצדדים מתחייבים לפעול בהתאם לחוק ולתקנות שיותקנו מכ 13.13

 שייעשו בהם, אשר יחייבו את הצדדים ממועד כניסתם לתוקף.

 שכר תשלום על חשבון רואה אישור, שנה לחצי אחת ולפחות, דרישתה לפי, למכללה יציג הספק 13.14

 .העובדים לזכויות הנוגע בכל החוק בדרישות ועמידה מינימום       

 פעולה לשתף מתחייב והספק, הספק עובדי של ההעסקה תנאי את לבדוק רשאית תהיה המכללה 13.15

 תהיה המכללה ,עובדים העסקת תנאי בדבר זה הסכם הוראות יפר שהספק במידה. הבדיקה בביצוע

 והספקימים,  14של  בכתב התראה לספק שניתנה ובלבד, הצדדים בין ההתקשרות את לסיים רשאית

 כדי לגרוע מכל יתר הסעדים לעיל באמור אין. המוקדמת ההודעה תקופת בתוך ההפרה את תיקן לא

 .המכללה לרשות העומדים

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו  13.16

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

לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים על ידי הספק  האו מי מטעמ

הראשונה בגין כל סכום  הישפה הספק את המכללה עם דרישתמשנה,  בביצוע הסכם זה, לרבות ספק

לשלם כאמור. הספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה כל שהיא מהמכללה בנוגע לסכומים  השחויב

 כאמור לעיל. 
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 רישוי .14

מתחייב לספק את השירות ולקיים את שאר התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם להוראות כל  ספקה 14.1

ישיג, על חשבונו ועל אחריותו, את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים  ספקדין ורשות מוסמכת. ה

לאספקת השירות  ולקיום שאר התחייבויותיו שבחוזה זה, ויקיים את תנאי הרישיונות וההיתרים 

 על אחריותו ועל חשבונו.

 

 , ובמקרהלעיל 14.1"ק סהוראות יישא בלעדית באחריות לכל התוצאות שתנבענה מהפרת  ספקה 14.2

 ספקלה תחויב לשלם קנס ו/או תשלום אחר כלשהו כתוצאה מהפרה כאמור, מתחייב השהמכל

להשיב את  ספקמתחייב ה -לשלם את הקנס ואת התשלום האחר במקומה, ואם אלה שולמו על ידה 

הסכום ששולם, מיד עם דרישה ראשונה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד התשלום ועד למועד 

 ההשבה המלאה בפועל.

 זה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החו           

 

 ערבות לקיום החוזה .15

למכללה ערבות בנקאית או ערבות  הספקעל פי חוזה זה, ימסור  הספקכבטחון למילוי מלוא התחייבויות 

, 1981-ביטוח, התשמ"אשל חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי 

תהיה אוטונומית, בלתי (. הערבות הערבות"חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן ביטוח )להלן: "

שתהא  תמורהמשווי ה 10% - השווה למותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן לפקודת המכללה בסך 

מובהר בזאת כי הפקדת . חודשים ממועד חתימת החוזה 38ושתהיה בתוקף למשך  לפקודת המכללה

 ספק. על הערבות לשאת את שמו המלא של ההספקזה עם  הערבות כאמור הינה תנאי להתקשרות בחוזה

 באופן מדויק.

המכללה לחלט את הערבות לאחר מתן הודעה מראש  תהוראה מהוראות חוזה זה, רשאי הספקלא קיים 

יהיה רשאי לשלם למכללה את סכום  הספקימים מראש.  7לעשות כן, לפחות  העל כוונת לספקבכתב 

הערבות על מנת למנוע את חילוטה, ואולם אין בתשלום סכום הערבות בכדי לחייב את המכללה או בכדי 

 הערבות. סכוםכל זכות להשבת  לספקלהעניק 

לבטלו באופן  תהיה רשאיתמהווה הפרה יסודית של חוזה זה, והמכללה  הספקאי מסירת הערבות על ידי 

 .מידי

הערבות תהיה ניתנת למימוש בבת אחת או לשיעורין. חולטה הערבות ולא בוטל החוזה על ידי המכללה, 

 לעיל.  ערבות בגובה הסכום הנדרש כמפורטלהפקיד ערבות נוספת כך שבידי המכללה תהא  הספקיהיה על 

 בו מקרה בכלתהא רשאית לחלט את הערבות  המכללהלמען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי 

 ם בהתאם להוראות חוזה זה. מיפיצויים מוסכל זכות לה תקום

ואין  הספקגבוה יותר ולתובעו מ הבכל זמן להוכיח כי נזק תהיה רשאיתמבלי לפגוע באמור לעיל, המכללה 

מלהעלות כל טענה ולדרוש כל סעד  נהבחילוט הערבות הבנקאית כדי למנוע מהמכללה ו/או לשלול ממ

על כל טענה באשר לגובה הפיצוי ו/או   הספקעל חוזה זה מוותר  בחתימתועפ"י כל דין.  לה מוקנהה

 סבירותו.

 , מהווה הפרה יסודית של החוזה. תניותיוהוראות סעיף זה, על כל  הפרת
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 הפרת החוזה וסעדים .16

ווה הפרה מה זה של חוזה 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 מבלי לפגוע בכלליות חוזה זה, הפרת האמור בסעיפים 16.1

  .חוזהיסודית של ה

זה  חוזהלבטל  תרשאיתהיה המכללה  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת להביא את החוזה לידי סיום, 16.2

 , בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים: לספקללא צורך בהודעה מוקדמת 

חוזה זה הפרה יסודית לפי חוזה זה או כהגדרתה בחוק החוזים  ספקהפר האם  16.2.1

ובלבד , או הפר תנאי אחר מתנאי חוזה זה 1970 –)תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 

ימים או בתוך פרק זמן  7הזדמנות לתקן ההפרה והוא לא עשה כן תוך  ספקשניתנה ל

 קצר יותר שנקבע על ידי המכללה בהתחשב במהות ההפרה.

  .הספקמונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש אם י 16.2.2

  .לספקאם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע  16.2.3

  .לספק מנהל מיוחדאם ימונה  16.2.4

 אם יינתן צו עיקול נגד הספק ונכסיו. 16.2.5

 יום. 30הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  הספקאם  16.2.6

משנה בביצוע  ספק, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק חוזההסב את ה הספקאם  16.2.7

 בכתב. ומראש  מכללהזה, מבלי לקבל את הסכמת ה חוזהעל פי  התחייבויותיו

 . חוזההסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ה הספקאם  16.2.8

שמו או מטעמו באו אדם אחר  הספקש ההוכחות להנחת דעת מכללהכאשר יש בידי ה 16.2.9

 זה. חוזהשוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר ללאדם אחר  נתן ו/או הציע 

ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או השותפים בו יורשע בעבירה  הספקאם  16.2.10

פלילית שיש עמה קלון ו/או בעבירה הקשורה במתן השירותים, או אם יוגש כנגדם, 

 .בעבירות מעין אלה םאו כנגד מי מהם, כתב אישו

 עולות משפטיות.הפך בלתי כשיר לפ הספקאם  16.2.11

ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר היה  הלבצע בעצמתהא רשאית  מכללההעל אף האמור לעיל,  16.3

על  מכללה, וזאת בנוסף על כל זכות שיש בידי ההספקוזאת על חשבון  הספקאמור להיעשות על ידי 

 .חוזהפי ה-לבצע התנאי ו/או ההתחייבויות על הספקפי כל דין לאכוף על 

 לעיל כדי לשלול או לגרוע מזכותה של המכללה לתבוע סעדים נוספים או אחרים. באמור  ןיא 16.4

פי -פי הדין או על-ופות האמורות בסעיף זה, הן בנוסף לכל תרופה אחרת הנתונה למכללה עלרתה 16.5

 מקור אחר כלשהו. 
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כל דין, מוסכם מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למכללה על פי חוזה זה או על פי  16.6

בין הצדדים כי בגין ההפרות המפורטות להלן תהא המכללה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט 

 :בצדן

 

 פיצויים ההפרה נושא

 מוסכמים 

 ₪ 300 הפתיחה משעות חריגה פתיחה שעות

 ₪ 500 תוקף פג מוצר המזון איכות

 ₪ 500 מקולקל מוצר 

 ₪ 400 מכירה של מוצר ממחירון מפוקח  אי מחירונים

  ₪ 400 מפוקח מחירון מוצרי של תעריפים/העלאת המחירים ייקור 

 ₪ 400 מפוקח מחירון מוצרי הרכב/  בגודל שינוי 

 ₪ 400 מוצרים מחירון הצגת אי 

 המזנון המרכזי ו/או עמדות המכירה ניקיון על שמירה אי ניקיון

 וסביבתן

400 ₪ 

 ₪ 300 הממונה בהנחיות או בחוזה אחרת הוראה בכל עמידה אי כללי

 ₪ 1,500 התראה שניתנה לאחר חוזרת הפרה כל חוזרת הפרה

 

 שונות .17

אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה, כולן  ספקה 17.1

או חלקן או כל טובת הנאה על פיהן לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את זכויותיו 

או חובותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן, אלא אם קיבל את הסכמת המכללה מראש ובכתב 

 נאים שתקבע המכללה.ובת

שום אורכה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של המכללה  17.2

או כפוגעים בזכויות המכללה, ולא יהיה להם תוקף  רעפ"י החוזה ו/או עפ"י דין לא ייחשבו כוויתו

 אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי המכללה.

ת מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה הסכמה מצד המכללה לסטו 17.3

 גזירה שווה למקרה אחר.

המכללה זכאית  אפי דין, תה-פי חוזה זה ו/או על-מבלי לפגוע בזכויותיה של המכללה לכל סעד על 17.4

בכל מקרה לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי הספק ו/או כספים שיגיעו ממנה לספק כל סכום 

 הודעה מוקדמת. ע למכללה מהספק, לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי, ללא צורך במתן שיגי

וכל  אישור ניהול ספרים לשלם לספק יבוצע כנגד חשבונית מס כדין, מכללהכל תשלום אשר על ה 17.5

כתנאי לקבלת תשלום  מכללהזה ו/או בנספחיו אשר על הספק להמציא ל חוזהמסמך אחר המפורט ב

באשר לגובה הסכום  מכללהאחר קבלת מסמכים אלה ואישור הגורמים הרלבנטיים בכלשהו. ל

 .מיום הגשת החשבונית 30 +שוטףבתנאי תשלום של לתשלום, התשלום יבוצע 
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לא יהיה רשאי לקזז כל סכום או תשלום שהוא חייב למכללה והנובע מהסכם זה ושעליו  ספקה 17.6

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

 לעיל.

לספק כל  הלקזז מכל תשלום המגיע ממנ תהיה רשאית המכללה,  17.6בסעיף מבלי לגרוע מהאמור  17.7

 זה. חוזההספק בהתאם להוראות  הסכום אשר חייב ל

שנמצא בחצרי למכללה תהא זכות עיכבון בכל נכס של הספק שנמצא בידיה ו/או שיגיע לידיה ו/או  17.8

המכללה, וזאת עד לגובה סכום הפיצוי המוסכם או עד לגובה כל חוב של הספק למכללה כאמור 

 בהסכם זה.

הספק מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות החוזה והוא מוותר בזה  17.9

 ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן.

ית להסב ו/או להעביר הוראות הסכם זה, במלואן או בחלקן לכל צד שלישי המכללה תהא רשא 17.10

 ובלבד שזכויות הספק לא תיפגענה.

הסמכות המקומית, הייחודית והבלעדית  אאביב תה-לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל 17.11

 בכל עניין הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו.

נהו לפי המען המצוין במבוא, תראינה כאילו הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למש 17.12

)שבעים ושתיים( שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה אשר שודרה  72הגיעו לנמען בתום 

תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום  -ונתקבל על כך אישור טלפוני  -בצורה תקינה בפקסימיליה 

           העסקים הראשון שלאחר יום השידור.

         

 ולראיה באו הצדדים על החתום:                      

          ___________________                            ____________________ 

    ספקה                                המכללה האקדמית אחוה           
  

    ע"י מורשי החתימה:                                 ע"י מורשי החתימה:        
    ___________ שם:        ____________ שם:        

    ________ : תפקיד                     _________ תפקיד:      
    ___________ שם:       ____________ שם:      

 ___________ יד:תפק       ___________תפקיד:      
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 למפרט מזון מפוקח  התחייבות –' בנספח 

 

 מחיר מכירה לצרכן פריט

  ₪ 5 מ"ל 125מים  בסיס קטן על נס קפה

  ₪ 4 מ"ל 125שחור קטן   קפה

  ₪ 6 מ"ל 125קפה הפוך קטן על בסיס חלב 

  ₪ 8 גרם( 70מ"ל + מאפה ביס ) 125קפה הפוך קטן על בסיס חלב 

גרם עם ביצה קשה וירקות 110כריך לחמנייה   8 ₪  
 

 ₪  10 טבעוני\צהובה גבינה\סלט טונה גרם עם 110כריך לחמנייה 
 

  ₪  10 גרם  )גבינה צהובה + רוטב פיצה( 110טוסט בסיסי מלחמנייה 
 

  ₪ 15 סוגי ירקות. 5מ"ל,  המכיל לפחות  500סלט ירקות קטן, 

  ₪ 15 פיתה עם חזה עוף/ שניצל, ממרחים, ירקות וסלטים

  ₪ 13 פיתה עם פלאפל, ממרחים, ירקות וסלטים

  ₪ 15 פיתה עם שניצל טבעול )תירס/ברוקולי/סויה(, ירקות וסלטים

 ₪ 22 ה/שניצל + ממרח וירקות טריים + מנת סלט קטנה'הפלנצ על עוף באגט עם חזה

  פתיתים/אורז/אדמה תפוחי /שניצל +ה 'הפלנצ על עוף חמגשית עם חזה

 קטנה  סלט מנת+ 

26 ₪  

  ₪ 12 גרם 250פלחי תפוח אדמה מתובלים בתנור )פוטטוס( 

  ₪ 5 (ל"מ 500) מינרליים מים בקבוק

 בפחית כגון קולה, זירו, ספרייט וכדומה  (ל"מ 330) מוגז משקה פחית
  )דיאט ורגיל(

5 ₪  

 

 

 למכור את מלוא המנות בתפריט, מדי יום. בהספק מתחיי 

  וחלב סויה.  1%+  3%להחזיק ברשותו חלב רגיל  במתחייהספק 

  גרם באריזה חד פעמית. 100מנת סלט קטנה מתייחסת לסלט ירקות טרי במשקל 
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 מחיר והצעת וחלבי בשרי מזון מפרט - 'גנספח 

 קבוצת מנות חמות עם עוף

 

  

 פריט
 

 משקל
 המנה

טווח מחירים  הערות
 אפשרי

 מחיר למנה בשרית
 בטורטייה 

 מחיר למנה בשרית
 בבאגט 

 מחיר למנה 
 בכלי חד פעמי

 בטורטייהחזה עוף על הפלנצ'ה 
 + מנת סלט קטנה

הכריך כולל  גרם 200חזה עוף 
ממרחים וירקות 

 טריים/קלויים. 

 19-27 ₪ 
  

 מחיר מוצע:
 
 

 ש"ח 26 –מפוקח  ש"ח 22 –מפוקח 

 שניצל + מנת סלט  קטנה בטורטייהשניצל 
 גרם  150-200

הכריך כולל 
ממרחים וירקות 

 טריים/קלויים.

 19-27 ₪ 
 

 ש"ח 26 –מפוקח  ש"ח 22 –מפוקח  מחיר מוצע:

 טורטייה/  בבאגטפרגית על הפלנצ'ה 
 + מנת סלט קטנה

  או
פרגית  על הפלנצ'ה +תפוחי  

 אדמה/אורז/פתיתים 
 + מנת סלט קטנה

 פרגית
 גרם 200

הכריך כולל 
ממרחים וירקות 

 טריים/קלויים.

 ₪ 21-29טורטייה: 
 ₪ 22-30באגט: 

 
 כלי חד פעמי:

25-35 ₪ 

 מחיר מוצע: מחיר מוצע: מחיר מוצע:

נודלס וירקות+ מוקפץ עוף אסיאתי + 
 מנת סלט קטנה.

 גרם:  500
 -גרם עוף ו 150
 גרם נודלס 350

 וירקות

נודלס על בסיס 
 אורז או ביציים. 
המנה תוגש בכלי 

 חד פעמי.

מחיר מוצע למנה עם     ₪ 27-32
 עוף:

 
 

מוקפץ עוף אסיאתי + אורז וירקות 
 +מנת סלט קטנה.

 גרם: 500
 -גרם עוף ו 150
  גרם אורז 350

 וירקות

המנה תוגש בכלי 
 חד פעמי.

מחיר  מוצע למנה עם    ₪ 27-32
 עוף:

 
 

סוגי  5 -סלט ירקות עשיר המורכב מ
ירקות לפחות, בתוספת נתחי חזה עוף 

 על הפלנצ'ה

 500גרם:  750
 250 -גרם סלט ו

 גרם חזה עוף

המנה תוגש בכלי 
 חד פעמי.

23-33 ₪  
 

 מחיר מוצע:  
 
 
 

)למילוי מחיר ממוצע לקבוצת מוצרים 
 על ידי המכללה(:

      

)למילוי ניקוד מקסימאלי לקטגוריה 
 על ידי המכללה(:
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 קבוצת מנות חמות עם בשר

 פריט
 

 משקל
 המנה

 מחיר למנה בשרית טווח מחירים אפשרי הערות
 בטורטייה 

 מחיר למנה בשרית
 בבאגט 

 מחיר למנה 
 בכלי חד פעמי

 75)מנת המבורגר בלחמנייה עגולה 
 מנת+ + מנת פוטטוס גרם לפחות(

  .קטנה סלט

המבורגר 
 גרם 180

 פוטטוס
 גרם 220

כולל ממרחים הכריך 
 וירקות טריים/קלויים

 מחיר מוצע:   ₪ 25-35

 :גרם 300 ספגטי בולונז 

 50 בשר:
 ,גרם

 250 פסטה
 גרם

המנה תוגש בכלי חד 
 פעמי.

 מחיר מוצע:   ₪ 27-32

 מחיר ממוצע לקבוצת מוצרים
 :)למילוי על ידי המכללה(

      

)למילוי ניקוד מקסימאלי לקטגוריה 
 על ידי המכללה(:
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 קבוצת מנות צמחוניות וטבעוניות

טווח מחירים  הערות משקל המנה פריט
 אפשרי

בכלי  מחיר מוצע למנה
 חד פעמי

 הערות למחיר

נודלס וירקות מוקפצים בסגנון 
 מנת סלט קטנה.+ אסיאתי

נודלס על בסיס אורז או ביציים.  גרם 500
 המנה תוגש בכלי חד פעמי.

 מחיר מוצע לתוספת טופו: מחיר מוצע:  ₪ 21-29

מנת דג + תפוחי 
אדמה/אורז/פתיתים + מנת 

 סלט קטנה.

דג במשקל 
 גרם 120

  מחיר מוצע:  ₪ 27-32 המנה תוגש בכלי חד פעמי.

מוקפצים או אורז עם ירקות 
 סלט קטנה.מנת מבושלים+ 

 מחיר מוצע לתוספת טופו: מחיר מוצע: ₪ 21-29 המנה תוגש בכלי חד פעמי. גרם 500

קוסקוס צמחוני )רוטב וירקות 
 מבושלים(

 גרם: 750 
גרם  500 

 250קוסקוס 
 ירקותגרם 

  מחיר מוצע:  ₪ 21-29 המנה תוגש בכלי חד פעמי.

מאפה פילו או בצק עלים 
+ מנת סלט  ירקותבמילוי 

 קטנה

  מחיר מוצע:  ₪ 7-12 המנה תוגש בכלי חד פעמי. גרם 180

אורז עם מנת קטניות: 
עדשים/אפונה/שעועית/חומוס 

 + מנת סלט קטנה

 גרם: 750
גרם אורז  500

גרם  250 -ו
 קטניות

  מחיר מוצע:  ₪ 9-15 המנה תוגש בכלי חד פעמי.

מנת ירקות 
 מבושלים/קלויים/מוקפצים

אפונה ירוקה, גזר, כגון: 
 קישוא, תירס, שעועית ירוקה. 

  מחיר מוצע:  ₪ 25-17 המנה תוגש בכלי חד פעמי. גרם 750
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טווח מחירים  הערות משקל המנה פריט
 אפשרי

בכלי  מחיר מוצע למנה
 חד פעמי

 הערות למחיר

 ₪ 18-25 המנה תוגש בכלי חד פעמי. גרם 225 פיתות 2חומוס מסבחה+ 

טווח מחיר לתוספת 

  ₪ 2-4פטריות: 

טווח מחיר לתוספת 

  ₪ 1-3ביצה: 

טווח מחיר לתוספת 

  ₪ 2-4פלאפל: 

  מחיר מוצע:

 מחיר לתוספת פטריות חמות:

 

 מחיר לתוספת ביצה:

 

 כדורי פלאפל: 3מחיר לתוספת 

כולל ממרחים, חמוצים וסלט   כדורים( 4פלאפל בפיתה )

 ירקות

  מחיר מוצע: ₪ 15-25

  מחיר מוצע: ₪ 13-19  גרם 250 הום פרייז טבעוני

  תגרם( + מנ 350מנת שקשוקה )

במשקל  + לחמנייהקטנה סלט 

 גרם 125

המנה תוגש בכלי חד פעמי או  ₪ 19-27

 בלחמנייה.

   מחיר מוצע: ₪ 19-27

 מרק

 /אפונהירקות/עגבניות/בצל

+ קרוטונים או מרק כולל שקדי מ"ל 500

 לחם אחיד כיכר רבע

  מחיר מוצע: ₪ 12-19

 5 -עשיר המורכב מסלט ירקות 
בתוספת סוגי ירקות לפחות, 

 טופו

 500: גרם 750
 -גרם סלט ו

 גרם טופו 250

  ₪ 23-33 המנה תוגש בכלי חד פעמי.
 

  מחיר מוצע:

 מחיר ממוצע לקבוצת מוצרים
 :)למילוי על ידי המכללה(

     

ניקוד מקסימאלי לקטגוריה 
 המכללה(:)למילוי על ידי 
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  קלהקבוצת שתייה 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחיר מוצע טווח מחירים אפשרי פריט

 מ"ל 500קבוק  כגון: קוקה קולה במשקה מוגז ב
 

 מחיר מוצע: ₪ 6-9

 מ"ל 500קבוק  כגון: קוקה קולה במשקה מוגז דיאט ב
 

 מחיר מוצע: ₪ 6-9

 מ"ל 500  משקה אשכוליות/תפוזים/ענבים/תות בננה בבקבוק
 

 מחיר מוצע: ₪ 6-9

 משקה דיאט אשכוליות/תפוזים/ענבים/תות בננה
 מ"ל 330פחית  /בבקבוק 

 מחיר מוצע: ₪ 5-8

 מ"ל 250מי סודה 
 

 מחיר מוצע: ₪ 5-8

 שוקו קר בשקית
 

 מחיר מוצע: ₪ 3-6

 מ"ל 500תה קר בטעמים 
 

 מחיר מוצע: ₪ 6-9

 מ"ל 330אייס קפה , 
 

 מחיר מוצע: ₪ 8-14

   :)למילוי על ידי המכללה( לקבוצת מוצריםמחיר ממוצע 

   )למילוי על ידי המכללה(:ניקוד מקסימאלי לקטגוריה 
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 מנות עיקריות ושתייה חמה -תפריט חלבי 

 

 קבוצת הפסטות והפשטידות

 מחיר מוצע  טווח מחירים אפשרי פריט

המנות מוגשות בכלי פלסטיק המתאים לסגירה ולחימום במיקרוגל. משקל מנה: 

 גרם למנה עם רוטב.  600גרם ללא רוטב,  400

 מחיר מוצע: 

 מחיר מוצע:  ₪ 22-28 ספגטי ברוטב עגבניות או רוטב אלאוליו

 מחיר מוצע: ₪ 25-35 ספגטי ברוטב שמנת/רוזה/פסטו

 מוצע: מחיר  ₪ 27-37 רביולי גבינה/בטטה

 מחיר מוצע: ₪ 27-37 ניוקי תפוחי אדמה ברוטב שמנת/פסטו

 מחיר מוצע: ₪ 25-35 ס"מ( X 4ס"מ 4)ריבוע בגודל  קלאסית/פטריותחלבית לזניה 

 מחיר מוצע:  ₪ 19-25 קיש בצל/בטטה/ברוקולי משולש 

 מחיר מוצע: ₪ 19-25 פשטידת ירקות טבעונית

   :)למילוי על ידי המכללה( מחיר ממוצע לקבוצת מוצרים

   )למילוי על ידי המכללה(:ניקוד מקסימאלי לקטגוריה 
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 קבוצת סלטים 

 

 

 
  

 
 

 סוגי ירקות לפחות. 5  -יורכב מסלט ה

 גרם. 125לחמנייה במשקל המנה כוללת 

בזיליקום, בלסמי,  רטבים וממרחים מוצעים: שום, איולי 

 חרדל, טחינה לימון, אריסה, איולי זית שמן

 

 מחיר מוצע טווח מחירים אפשרי

 מחיר מוצע:  ₪ 21-30 קטנה מנות רוטב ולחמנייה 3סמ"ק כולל  1,000  -סלט גדול 

 מחיר מוצע:  ₪ 18-27 קטנה מנות רוטב ולחמנייה 2סמ"ק כולל  750 –סלט בינוני 

 מחיר מוצע:  :  מחירי תוספות לסלט

 מחיר מוצע:  ₪ 1-3 ביצה

 מוצע:מחיר   ₪ 2-4 טונה

 מחיר מוצע:  ₪ 2-4 קינואה

 מחיר מוצע: ₪ 2-4 גבינה בולגרית

   :לסלט עם תוספת )למילוי על ידי המכללה(מחיר ממוצע 

   )למילוי על ידי המכללה(:ניקוד מקסימאלי לקטגוריה 
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  קבוצת כריכים

 
 
 
 
 

 מחיר מוצע טווח מחירים אפשרי פריט

 גרם לפחות  200במשקל או באגט  הלחמניי –גדול כריך 

 רם לפחותג 125לחמנייה במשקל  –קטן כריך 

  

 עם ממרח וירקות טרייםכריך גבינה בולגרית 

 

 ₪ 16-20כריך גדול:  

  ₪ 8-12  כריך קטן:

 לכריך גדול:מוצע  מחיר 

 לכריך קטן:מוצע  מחיר 

 ₪ 21-29כריך גדול:  עם  ממרח וירקות טריים כריך ביצה קשה

 ש"ח  8 –כריך קטן: מפוקח 

 לכריך גדול:מוצע  מחיר 

 עם  ממרח וירקות טריים כריך חביתה/חביתת ירק

 

 ₪ 21-29כריך גדול: 

 ₪ 13-19כריך קטן: 

 לכריך גדול:מוצע  מחיר 

 לכריך קטן:מוצע  מחיר 

 ₪ 13-19טווח למחיר בפיתה:  עם ירקות טריים וביצה( בפיתה , טחינהכריך "סביח" )חציל

 

 לכריך בפיתה:מוצע מחיר 

 ₪ 21-29כריך גדול:  עם ירקות טרייםכריך טונה במיונז 

 ש"ח  10 –כריך קטן: מפוקח 

 לכריך גדול:מוצע  מחיר 

 

 טריים ירקותממרח וכריך גבינה צהובה עם 

 

 ₪ 16-20כריך גדול: 

 ש"ח  10 –כריך קטן: מפוקח 

 לכריך גדול:מוצע  מחיר 
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 מחיר מוצע מחירים אפשריטווח  פריט
 

+ירקות  סלט מטבוחה+פיתה/באגט עם חומוס/טחינה 
 טריים

 

 מוצע: מחיר   ₪ 11-19

 באריזה סגורהכריך ללא גלוטן 

 במילוי חביתה/גבינה צהובה/סלט טונה/גבינת שמנת 
 

 ₪ 20-25כריך גדול: 

 ₪ 10-15כריך קטן: 

 לכריך גדול: מוצעמחיר 

 לכריך קטן: מוצעמחיר 

 )בסיסי(בייגל טוסט עם גבינה צהובה ורוטב פיצה 

 

 ש"ח 15-18בייגל טוסט בסיסי : 

  ₪ 1-3 :התוספת עגבנייטווח ל

 ₪ 1-3 תוספת זיתים:טווח ל

  ₪ 2-4 תוספת גבינה בולגרית:טווח ל

 ₪ 2-4 תוספת גבינת שמנת למריחה:טווח ל

 

 :הלתוספת עגבניי מוצעמחיר 

 לתוספת זיתים: מוצעמחיר 

 לתוספת גבינה בולגרית: מוצעמחיר 

 לתוספת גבינת שמנת למריחה: מוצעמחיר 
   :)למילוי על ידי המכללה( מחיר ממוצע לקבוצת מוצרים

   )למילוי על ידי המכללה(:ניקוד מקסימאלי לקטגוריה 
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 קבוצת שתייה חמה 
 

 מחיר מוצע  טווח מחירים אפשרי פריט

 :מוצעמחיר  ₪ 4-8 אספרסו קצר

 :מחיר מוצע  ₪ 5-10 אספרסו ארוך

 :מחיר מוצע ₪ 4-8 תה שחור בכל גודל כוס

 :מחיר מוצע ₪ 4-8 מ"ל( 250בינוני ) ירוק תה 

 :מחיר מוצע  ₪ 5-7 מ"ל( 250)קפה שחור בינוני 

 :מחיר מוצע  ₪ 6-9 מ"ל(300)קפה שחור גדול 

 :מחיר מוצע  ₪ 6-10 מ"ל( 250קפה הפוך בינוני )

 :מחיר מוצע  ₪ 7-11 מ"ל(300) גדולקפה הפוך 

 :מחיר מוצע ₪ 5-9 מ"ל( 250נס קפה בינוני ) 

 :מחיר מוצע  ₪ 6-10 מ"ל( 300)  גדולנס קפה 

   :)למילוי על ידי המכללה( מחיר ממוצע לקבוצת מוצרים

   )למילוי על ידי המכללה(:ניקוד מקסימאלי לקטגוריה 
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 קבוצת מאפים
 

 מחיר מוצע טווח מחירים אפשרי פריט

  ₪ 8-15 גרם( 120 -)כ מבצק עליםבורקס טורקי )פילאס( גדול  
 :מחיר מוצע

 גרם( 120 -)כ מבצק עליםבורקס גבינה/תפו"א גדול 
 :מחיר מוצע  ₪ 8-15

 גרם( 120 -)כ מבצק פילובורקס גבינה/תפו"א גדול  
 :מחיר מוצע  ₪ 8-15

 גרם( 100 -שוקולד/חמאה/קינמון/שקדים גדול )כקרואסון 
 :מחיר מוצע  ₪ 6-12

  ₪ 3-7 מאפה בייגל שומשום/מלח
 :מחיר מוצע

  :)למילוי על ידי המכללה( מחיר ממוצע לקבוצת מוצרים
 

  )למילוי על ידי המכללה(:ניקוד מקסימאלי לקטגוריה 
 

 

 קבוצת חטיפים

 מחיר מוצע  טווח מחירים אפשרי פריט

  ₪ 2-5 ארטיק קרח
 :מחיר מוצע

  ₪ 3-7 ארטיק חלב: שוקולד, וניל, בננה, תותיפרוטי
 :מחיר מוצע

  ₪ 6-10 גרםEnergy (26 )חטיף אנרגיה דגנים ושוקולד 
 :מחיר מוצע

  ₪ 10-14 יחידות( 20) טעמים שני של מגוון, MUST או אורביט מסטיק
 :מחיר מוצע

 :)למילוי על ידי המכללה( מחיר ממוצע לקבוצת מוצרים
 

 

 )למילוי על ידי המכללה(:ניקוד מקסימאלי לקטגוריה 
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 :המחיר הצעתנספח  למילוי חשובים עקרונות להלן

ת המחיר הגבוה ביותר על המציע למלא את טבלת המחירים למוצרים באופן מלא. ככל שיהיו פריטים בטבלת המוצרים אשר לא ינקב מחיר בצדם, המכללה תמלא אוטומטית א .א

 למוצר זהה שננקב באיזה מההצעות האחרות שהוגשו במכרז זה. 

 יכלול את מגוון המנות הבא:   היומי יע הזוכה ידאג כי התפריטהמצשיוגשו מדי יום,  )נספח ב'(, בנוסף למנות בתפריט המפוקח .ב

סוג מנה חמה עם בשר,  1, בשבוע( מפעםלא תחזור על עצמה יותר לא כולל חזה עוף או שניצל. הספק ידאג כי מנת העוף הנוספת  ) עם  עוף החמ הסוג מנ 1קבוצת מנות חמות:  

 סוגי מנה טבעונית. 2 -צמחונית וסוגי מנה  2סוגי מנת פחמימה,  2מנת  דג,  1

 סוגי מנות 3קבוצת הפסטות והפשטידות:       

 מהם טבעוני. 1סוגי כריכים,  5קבוצת הכריכים:       

 סוגים. 4סוגים, מאפים מתוקים:  3קבוצת המאפים: מאפים מלוחים :       

 סוגי ירקות. 5סלט ירקות בהרכבה יוגש מדי יום ויכיל לפחות       

 שתיה קרה וחמה על כל סוגיה תימכר מדי יום.      

 דגנים מלא /לחמנייתות מלחםהספק ידאג לכריכים טריים שיוכנו מדי יום במטבח המזנון המרכזי, וימכרו גם בעמדות המכירה. הספק יחויב להכין מחצית מכמות הכריכים לפח .ג

 .שיפון /לחמנייתו/או לחם

  גרם באריזה חד פעמית. 100שקל מנת סלט קטנה מתייחסת לסלט ירקות טרי במ .ד

 עם הממונה מטעם המכללה טרם המכירה. מחירי התוספותיהיה רשאי להציע תוספות נוספות לסלט, אך יאשר את הספק  .ה

 יוגשו אך ורק מרקים מתוצרת עצמית שהוכנו במקום ולא מרקים שמבוססים על אבקות מוכנות. מרץ בלבד. -יחויב למכור מרק בחודשים אוקטוברהספק  .ו

 וחלב סויה.  1%+  3%יחויב להחזיק ברשותו חלב רגיל הספק  .ז

 .ו/או מי מטעמו התפריט הנ"ל נבנה לצורך תמחור והתווית סגנון, בניית התפריט הסופי תעשה בתיאום בין הספק והממונה מטעם המכללה .ח
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 מפרט השירותים -' דנספח 

 ועמדות המכירה הנחיות להפעלת המזנון המרכזי
 )להלן: "המזנון המרכזי"( ועמדות המכירה )להלן "עמדות המכירה"(

 
 מידע כללי: .1

ושתי  בשרי וחלבי -מרכזי הפעלת מזנון מערך הסעדה הכולל המזמין מעוניין בהצעות להפעלת  .1.1

 .תוחלבי עמדות מכירה

 אליו. בנוסף , במרכז קמפוס המכללה(האודיטוריום)ליד  1מס' בבניין  ממוקם מרכזיההמזנון  .1.2

ובמבנה מדעים החדש הצפוי להיפתח במהלך  5יופעלו שתי עמדות מכירה: בבניין לימודים מס' 

 .2019 /דצמברחודש נובמבר

. המועסקים במכללה אנשי סגללסטודנטים, זאת בנוסף  3,500 -כאמור, במכללה לומדים מדי שנה כ .1.3

, ובעמדות המכירההמכללה אינה מתחייבת למספר סועדים מדי יום במזנון המרכזי  יודגש כי

כמות המנות  כנגד לפיצוי לטעון יוכל לא וכי זה לתנאי מודע הנו כי מסכים הצעתו, בהגשתו ,הספקו

 .   בפועל שתימכר

חדרי שטיפה וטיפול  חדר קירור, חדר הקפאה ,ן, מחסלמשרדמחולק במזנון המרכזי מטבח מבשל ה .1.4

 .  בירקות, בשר, ודגים

, כיור לשטיפת הבשרי מזנון המרכזי כולל: מנדף במטבחה מתחםהציוד שיועמד לרשות הספק ב .1.5

 ידיים לסועדים, שולחנות ודלפקים נייחים וניידים, ספות וכסאות. 

במסגרת שיפוץ המזנון המרכזי, רכשה המכללה מקרר ויטרינה חלבית ומקרר ויטרינה בשרית  .1.6

 לשלםהספק מתחייב בהצעתו זו, . למכרז זה לשיטת ההגשה ולתפריט המזון שנבנושהותאמו 

טרם  . תשלום זה יוסדרלא כולל מע"מ, ₪ 72,500של עלות רכישת הוויטרינות בסך למכללה את 

  במכללה. של הספק תחילת עבודתו 

 לעיל, האחריות לתחזוקתן השוטפת של הוויטרינות ממועד תחילת ההתקשרות 1.6בהמשך לסעיף  .1.7

"זכות ראשונים" לרכישת הוויטרינות מהספק, . כמו כן, למכללה תהיה תהייה מוטלת על הספק

   בסיום ההתקשרות.

פים בשטח מנדעל חשבונו להתקין  מתחייבהספק , במכללה הסעדה ימתן שירותיחל בטרם ב .1.8

ו/או  תקני איכותבדרישות משרד הבריאות ו/או  ים, העומדמטבח החלביהמטבח, בדגש על אזור ה

 במטבח הבשרי במזנון המרכזי. הקייםבנוסף למנדף   , זאתכל דין אחר רלבנטי

 המכללה מעמידה לרשות הספק, במתחם המזנון המרכזי, ריהוט חדיש ומודרני שהינו בבעלותה. .1.9

דווח בזמן אמת, לממונה מטעם כי יהספק מתחייב לשמור על ניקיונו ותקינותו של הריהוט ומתחייב 

 המכללה, על כל מקרה בו עולה החשש כי נגרם לריהוט נזק בזדון. 

ממונה מטעם הספק וה בהשתתפותסיור  ייערך, תחילת עבודתו של הספק במזנון המרכזיטרם  .1.10

. הפעלת המזנון המרכזילרשות הספק להמכללה, לצורך רישום מלאי הציוד שמעמידה המכללה 

הספק לא בפני הממונה מטעם המכללה.  , כמותו ותקינותו,הציודמלאי רשימת  הספק יחתום על

 ונמצא תקין. מהלך הסיורב סקרשנ תקינות הציודיחס לבמאוחרת  /דרישהיעלה כל טענה

שנית מול הממונה מטעם  ועם סיום עבודתו של הספק במכללה, מלאי הציוד ותקינותו ייבדק .1.11

בהתחשבנות לספק  שתשולםמהתמורה  תקוזז  לא תקיןו/או ציוד שיימצא חסר עלות המכללה. 

 סיום עבודתו.  האחרונה ב

בלבד ואינו רשאי לבשל  המזנון המרכזיעבור  הספק רשאי להשתמש במטבח לצורך בישול המזון .1.12

 במטבח עבור מוסדות אחרים מלבד מכללת אחוה.
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מרכזי, ובלבד שמוביל המזון הי לחליפין לשנע מזון ממתקן אחר שבשליטתו אל המזנון ארשהספק  .1.13

 .ואופן הובלתו בקירור / חימום כחוק שיון יצרן כחוקייהיה מצויד בר

 מנת -על ,, ככל שיידרשובעמדות המכירהמרכזי ההגשה במזנון בישול, אפיה והספק יתקין ציוד  .1.14

  פי כל הנדרש בהסכם זה.-באופן ראוי ועלועמדות המכירה מרכזי הלהפעיל את המזנון 

 .אישור נציגי המכללההציוד תובא לתוכנית  .1.15

תשלום ואספקה. הצגת המזון בדלפקי תצוגה מקוררים,  היאבמזנון המרכזי  שתופעל ההגשה שיטת .1.16

 על ידי עובדי המזנון, ללקוח  יוגשהמזון  .ההגשה פס בתחילת ,המנות לקיחת טרם יעשה התשלום

 .)בון(שובר התשלום שקיבל הלקוח על פי המפורט ב

 תוספת, חומוסעמדת , כריכים, בהרכבה סלטים בר מנות כגון: יכילו המרכזי במזנון התצוגה דלפקי .1.17

 דלפקיב שיוצב הנוסף המזון תכולת את ביניהם יתאמו הספקו המכללה. ועוד וירקות פחמימות של

 . והבשריות החלביות התצוגה

 אסתטית. בצורה המזון והצגתדלפקי התצוגה  לקישוט לדאוג הספק על .1.18

, המרכזי המזנון במטבח יום מדי והחלביים הבשריים הכריכים את להכין מתחייב הספק כי לציין .1.19

 .    חיצוניים כריכים מספקי לרכוש הספק רשאי אותם גלוטן נטולי כריכים למעט

 מנות לרבותקבוצת מזונות  בכל יומית בתחלופה, וטרי מגוון יהיה היומי שהתפריט ידאג הספק .1.20

 ג'(.  ים ב' וכמפורט בתפריט המזון הבשרי והחלבי )להלן נספח, וטבעוניות צמחוניות

את כל ועמדות המכירה מרכזי החייב למכור בכל זמני הפתיחה הרשמיים של המזנון מתהספק  .1.21

 .ב'מצוינים בנספח ההמוצרים המפוקחים 

 שאינו במחיר נוספים מוצרים למכור הספק רשאי ג',  -המפורטים בנספחים ב' ו למוצרים מעבר .1.22

ב'  בנספחים פורט שלא נוסף מוצר כל מכירת. כשרות על לשמירה בכפוף והכל השוק ממחירי גבוה

 .הממונה מטעם המכללה של ובכתב מראש אישור טעון למכרז' ג -ו

ליזום מעת לעת וחודשים  6הספק מחויב לעדכן את מגוון המנות המוצעות בתפריט המזון מדי  .1.23

 זאת בתיאום מראש עם הממונה מטעם המכללה. ו ייחודייםלמוצרים או מנות חדשים או מבצעים 

 מטעם הממונה. והאקדמיים המנהליים לצרכיה הלמידה במרחב שימוש לעשות רשאית המכללה .1.24

 ההפרעה את למינימום לצמצם או למנוע בכדי, הספק עם הפעילות וזמני מועדי את יתאם המכללה

 .מזון ממכר ולהגשתל

המכללה תהא רשאית לפנות לספק לצורך אספקת מזון לישיבות, כנסים, ימי עיון ואירועים  .1.25

מיוחדים המתקיימים במכללה. המכללה תיתן עדיפות לרכישת מזון מהספק, אך היא אינה 

 מתחייבת לקבל את הצעתו של הספק לעניין זה, ותפעל בהתאם לנהלי הרכש במכללה. 

של המזנון המרכזי, המכללה ניהלה הליך לקבלת אישור מקדמי לרישוי הבינוי והשיפוץ  עבודותבמהלך  .1.26

 עסק ממשרד הבריאות עבור המבנה המשופץ בו פועל המזנון המרכזי, בדגש על אזור המטבח. 

מלא,  עסק רישיון מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק אחראי, מול הרשויות המוסמכות, על הוצאת .1.27

, כולל כל הספק חשבון על תהא רה במכללה. עלות הוצאת הרישיוןלהפעלת המזנון המרכזי ועמדות המכי

  .ההודעה על זכייתו במכרז קבלת עם הרישיון להוצאת מידי באופן יפעל הספק האגרות הכרוכות בכך.

 תחול המזנון המרכזי ועמדות המכירה של התקין לניהול אחריות כל כי מפורשות בזה מצהירים הצדדים .1.28

 אלה מתנאים לסטות שלא, לעיל האמור העסק רישיון מתנאי תנאי לכבד חייב יהא הספק וכי, הספק על

 .להפרם ולא
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, מעובדיו מי או/ו הספק של מחדל או/ו מעשה עקב (האתר תכבעל) לדין בעתת שהמכללה מקרה בכל .1.29

 קנס כל בגין המכללה את ולפצות לשפות חייב הספק, מתנאיו איזה או, הרישיון הפרת בבחינת שיהא

 .כאמור תביעה עקב, לה שייגרמו ונזק הפסד, הוצאה כל או/ו עליה שיוטל

הספק יהא אחראי להנפיק תעודת כשרות למזנון המרכזי ולעמדות המכירה במכללה, טרם המועד בו  .1.30

  שרותי ההסעדה על פי תנאי המכרז.  למתןהתחייב 

 קבוע. באופן בולט ותעודת הכשרות במקום העסק רישיון את יציג הספק .1.31

( ללא כל תמורה. יצוין ויודגש כי  (wifiהמכללה תעמיד לרשות הספק תשתית תקשורת אלחוטית  .1.32

 הספק לא יורשה להתקין תשתית תקשורת מטעמו.  

המכללה מעמידה לרשותו של הספק תשתית תקשורת למצלמות אבטחה במזנון המרכזי וסמוך כמו כן,  .1.33

מצלמות לצרכיו שלו, ייעשה זאת בתיאום עם הממונה לעמדות המכירה. במידה והספק מעוניין להתקין 

 מטעם המכללה ועל חשבונו.

 

 תשלומים שוטפים שישולמו על ידי הספק:  .2

 .עלות מזון ומשקאות .2.1

 .תשלומי ארנונה .2.2

  .תשלומי מים .2.3

מעלות החשמל החודשית והספק יישא בעלות הנותרת  40% -לציין כי המכללה תישא ב  -חשמל תשלום  .2.4

(60%.) 

 כ"א, ביגוד וכל הוצאה הקשורה להעסקת עובדים בהתאם לחוק.  .2.5

 לעיל. 2.11חודשיים או אחוז מהיקף המכירות הרבעוני, כמפורט בסעיף דמי שכירות  .2.6

 ציוד בישול, כלי הגשה ורכישת כלי סועד חד פעמיים ,ציוד וחומרי ניקיון. .2.7

 

 הוראות הפעלה: .3
באופן רצוף, איכותי ויעיל, ועמדות המכירה מרכזי העל הספק החובה והאחריות להפעיל את המזנון  .3.1

 על ניקיון מוחלט של מתקני המזון והציוד בכלל ואזורי ההגשה בפרט. תוך שמירה קפדנית

 ובין המכללה שבבעלות זה בין ,המתוכננת ולתחזוקתו במזנון המרכזי הציוד לתקינות אחריותה .3.2

 בתקופת הנמצא חדש למעט ציוד ,חשבונו ועל לבדו הספק על תחול, הספק ידי על שיובא זה

הפעילות במועדים ובשעות בהם בזדון ו/או ולמעט מקרים בהם הוכח כי הנזק לציוד נגרם  אחריות

 במזנון המרכזי הייתה באחריותה הבלעדית של המכללה.

 עובדיו ואת אותו המשמשים והכלים הציוד: זה ובכלל נאותים היגייניים תנאים על יקפיד הספק .3.3

 או מוסמכת רשות י"ע לזמן מזמן להינתן העשויה הוראה או חיקוק לכל ציות ומתוך, בעבודתם

 .תברואה בענייני המכללה י"ע

 

 

 

 

 

 



52 

  _____________________                                                          ________________________ 
                                                                                  אחוההמכללה האקדמית                                                                                                     

  ספקה

 :הספק עובדי לבוש     .3.4

 לבוש, המכירה ובעמדות המרכזי במזנון השירות מתן זמן בכל, קבוע באופן ילבשו הספק עובדי

 :להלן למפורט בהתאם, חשבונו על, הספק שיספק ומגוהץ מסודר, נקי, אחיד

, המכללה שם את הנושאים, שחור בצבע, חולצה או חלוק, עבודה מכנסי - מטבח עובדי .3.4.1

 .  העובדים לכל אחיד בצבע ראש כיסוי או כובע, עבודה נעלי

 מכובדת חזות בעלי שיהיו למעט, הגבלה ללא חצאית או מכנס -( הגשה פסי) הגשה עובדי .3.4.2

 חולצה על נלבש להיות והיכול טבחים המשמש מסוג, המותן עד שחור חלוק. ואחידה

 יחבשו ההגשה בפס מזון המגישים עובדים. המכללה שם את הנושאים אחרת

 .בלבד פעמיות חד כפפות עם ויעבדו מטפחת/כובע

 .עבודה ונעלי עבודה סרבל ילבשו המטבח בתוך ניקיון עובדי .3.4.3

 בתאום, אחרים לבוש אביזרי או סינרים לעיל האמור על להוסיף חייב לא אך רשאי הספק .3.4.4

 .אישורה פי ועל המכללה עם

 (.דאודורנט, ציפורניים) נאותה היגיינה ועל, עובדיו לבוש ניקיון על עת בכל יקפיד הספק .3.4.5

 .השיער את יאספו הארוך השיער בעלי שעובדיו יקפיד הספק .3.4.6

 וללא מחשוף.עובדי הספק יקפידו על לבוש צנוע וילבשו חולצות בעלות שרוולים  .3.4.7

 שעובדיו וידאג, הממונה להנחיות בהתאם בלבד האשפה פינוי אזורי אל אשפה לפנות יקפיד הספק .3.5

 .לכך מיועדים שאינם במקומות אשפה או פסולת מלשפוך ימנעו

 וינקוט דיחוי וללא מיד למכללה כך על ידווח, ב"וכיו מכרסמים, מקקים במתקניו הספק איתר .3.6

 . מתאימות והדברה מניעה פעולות המכללה עם בתאום

 

 : המכירה אופן .4
 : לסטודנטים .4.1

 .אשראי בכרטיס או במזומן תתבצע מכירהה .4.1.1

 לכל עודף החזר, המכירה בקופות - ברשותו יהיה היום שעות שבכל יקפיד המזון ספק .4.1.2

 .להחזירו שיתבקש סכום

 :לעובדים .4.2

 עלות. המכללה שמנפיקהיומיים " ארוחה תלושי" באמצעות מזון רוכש במכללה המינהל סגל .4.2.1

 במזנון  להעמיד יידרש המציע. משכרו ומנוכה לעובד המכללה בין מחולקת הארוחה תלוש

 רכישה יתרות לצבור המינהל לסגל שתאפשר" רושמת קופה" המכירה ובעמדות מרכזי

 .הארוחה תלושי באמצעות

 אותם יגיש חודש כל בסוףהספק יצבור את תלושי הארוחה המוגשים לו במהלך כל החודש ו .4.2.2

 כספים חשבות באגף למחלקת לתשלום מס חשבונית יגיש, במקביל .אנוש משאבי למחלקת

 .sapakim@achva.ac.il  ספקים: מייל באמצעות
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 :ואזעקות אש גילוי .5
 . אש גילויל תומערכ  תומותקנובמבני הלימוד  מרכזיה במזנון .5.1

 .האש גילוי תובמערכ או במבנה שהם כל שינויים לבצע הספק על חמור איסור חל .5.2

 תכנון יוזמן אויר מיזוג או\ו תקרות או\ו מחיצות שינוי הכוללים אדריכליים שינויים של מקרה בכל .5.3

 .במבנה המותקנת המערכת ספק אצל האש גילוי במערכת שינוי

 :בטיחות .6
 יהיו ,המילוט ולפתחי והמטבח הדלפקים -המזנון המרכזי  של הראשיים לפתחים המעברים כל .6.1

 .קבע דרך ממכשול פנויים

 .ומחוץ מבפנים, מהירה לפתיחה עת בכל ניתנים יהיו המילוט פתחי .6.2

 .לפחות מטר 15 של בטווח ממכשול נקייה תהא המילוט לפתחי בהמשך הדרך .6.3

 .החשמל לארונות חפצים או חומרים להכניס אין .6.4

 .שהיא כל ממכונה מכניים מיגון אמצעי להסיר אין .6.5

 .שהוא כל ממכשול פנויה תהיה הכיבוי ציוד אל הגישה .6.6

 .דלקה כיבוי לצורך אלא אש לכיבוי שהוא כל ציוד להפעיל ואין, מיקום לשנות אין .6.7

 .שהוא כל בכיוון האש גלאי של פיזית הסתרה ליצור אין .6.8

 .ההפעלה למתקני צמודים גז לסגירת ברזים התקנת לוודא יש .6.9

 .החלקה למניעת יבשה תמיד תהיה הרצפה כי לדאוג יש .6.10

 .הבטיחות לנהלי בהתאם למקפיאים כניסה נוהל וקיום המצאות לוודא יש .6.11

 .במכללה בטיחות מממונה בכתב אישור קבלת מחייב אלה מהנחיות שינוי כל .6.12

 

 :מזון בטיחות .7
-על להימצא אמור הוא בו הקור או החום שרשרת שהופרה מזון יחשב ממוחזר מזון: מזון מחזור .7.1

 .לסועדים ושהוגש, בטיחותו על לשמור מנת

 שהוגש או ששוחזר מזון של סוג ושכל, שהוא סוג מכל מזון למחזר שלא מתחייב הספק .7.1.1

 .יושמד נצרך ולא

 :זה בכלל, תברואתי סיכון המהווה מזון כל יוגש לא .7.2

 .היצרן י"ע שצוין כפי תקפם שפג גלם מחומרי שהוכן מזון .7.2.1

 . שבושל מיום יום על העולה תקופה בקירור ונשמר הספק י"ע שהוכן מזון .7.2.2

 .הספק י"ע יום מדי מהמכללה יוצאו מזון עודפי

 עליהם היה בה חום/ הקור שרשרת נשמרה לא שהיא כל שמסיבה מזון או גלם חומרי .7.2.3

 . להישמר

 מצרכים שאינם ראויים לצריכת אדם או אינם מיועדים לו. .7.2.4

פיקוח וטרינרי ואושרו כראויים למאכל בשר או מוצריו שהופקו מבעלי חיים שלא עברו  .7.2.5

 אדם.

 סדוקות, שבורות או שפוכות ושאינן מפוסטרות. ןביצים מכל סוג שה .7.2.6

 .פתוגנייםמצרכים מזוהמים בחיידקים  .7.2.7

 מצרכים הנגועים במזיקים, הפרשותיהם או חלקיהם. .7.2.8
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 הספק לא יחזיק ולא ימכור במזנון משקאות חריפים/ אלכוהוליים מכל סוג שהוא. .7.3

 נטילת ללא שונות עבודה תחנות בין יעברו לאווסבון  במים ידיהם נטילת על יקפידו הספק עובדי .7.4

 (.להגשה מטבח מטלות או שולחנות פינוי: לדוגמה) וסבון במים םהידי

 .הכשרות ושמירת ירקות, דגים, עוף, בשר, שונים גלם חומרי בין מוחלטת הפרדה תישמר .7.5

 מעלות 4 עד של בקירור ישמרו הדגימות. שעות 48 למשך יום בכל מבושל מזון דגימות ישמור הספק .7.6

 .צלסיוס

 בבטיחות האמור בכל הבריאות משרד שמחייב כפי הבריאות תקנות כל על לשמור מתחייב הספק .7.7

 .מזון של והיגיינה

 

 :וניקיון תחזוקה .8
 במזנון השולחנות וניקוי הפינוי, ההגשה, האוכל חימום, החלוקה כלי להכנת אחראי יהיה הספק .8.1

 המזנון לבאי להעניק כדי הנדרש וכל הכלים שטיפת, הרצפות ניקוי כולל כללי ניקיון, המרכזי

 . ויעיל מקצועי שירות מרכזי

 השולחנות, הרצפות, התנורים, המקררים, המכונות, הציוד של יומי ניקיון יבצעו הספק עובדי .8.2

 . המכללה מטעם מהממונה שתגיע דרישה לכל בהתאם יסודי וניקיון

 הספק ידאג  לכן, בלעדית הספק באחריות הינו לספק שנמסרו המתקנים שניקיון בזה מובהר  .8.3

 :של יומיומי לניקיון

 .ומחסנים קירור חדרי, מסדרונות, מעברים .8.3.1

 . ועמדות המכירה מרכזיה במזנון ההגשה ציוד כל של ושלם מלא ניקיון .8.3.2

 .וניקיונם שולחנות פינוי, מזון ושאריות, ממכשירים מים ריקון כולל

 ודלפקי התצוגה. ההגשה עמדות ניקיון .8.3.3

 .וציוד עלהמזנון המרכזי  מטבחניקיון  .8.3.4

 .מרכזי ומהמזנון מהמטבחים פסולת כל פינוי .8.3.5

 .הרצפה ושטיפת, האוכל בחדרי הפעילות בתום כסאות הרמת .8.3.6

 .הנירוסטה ומשטחי זכוכית משטחי ניקוי .8.3.7

 לשטיפת ידיים. ניקוי מרחב הלמידה: ריהוט נייד ונייח, כיור .8.3.8

 .ובמטבח ההגשה באזורי הקירות אריחי של ניקיון .8.3.9

 ומעבר ישיבה ושטחי פנימיים שטחים, וקבוע יומיומי באופן יכללו וניקיון תחזוקה .8.3.10

 .פתוחים

 .מרכזי המזנון לחלונות ניקיון יבוצע לשבוע אחת .8.3.11

 . לשבוע אחת לפחות ניקיונה לוודא ויש דליפה או נזילה ללא תהיה שפכים לסילוק צנרת .8.3.12

 תרשאי והמכללה תהא התקופתי הניקוי למטלות זמנים לוחות ויגדיר מסודר רישום ינהל הספק .8.4

 .בפניה זה רישום להציג מהספק לדרוש

 לדרישה יענה והספק, אזור או משטח של ניקיון לבצע מהספק לדרוש רשאים ונציגיה המכללה .8.5

 .במהירות

 המכללה רשאית, המכללה רצון לשביעות באחריותו הנמצאים שטחים או מתקנים הספק ניקה לא .8.6

 .מכך לה שנגרמה בהוצאה הספק את ולחייב, המקומות אותם את לנקות
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 רות:יתקני ש .9

. ובעמדות המכירה מרכזיהרות הנדרשת מהספק במזנון ימפרט פרמטרים מדידים לרמת השסעיף זה 

 לצורכי רותית ראויה המתאימהירות המתואר בסעיפים הנ"ל היא לקבוע מסגרת שימטרת תקן הש

 של הלקוחות.ם המכללה, על הספק להתחייב לביצוע תהליך שרות יעיל ואפקטיבי, מנקודת מבט

המזנון  ןניקיושירות מעולה, יעיל ואדיב, לשמור על  להעניק ללקוחות המזנון ועמדות המכירהמתחייב  הספק

 הם, כמפורט להלן:וכל הנמצא בוהעמדות וסביבתם 

דקות, שעד אותו זמן על עובד  3 - ועדים קמו ממנו לא יושאר בלתי מפונה במשך יותר משולחן שס .9.1

 הספק האחראי לכך לגשת לשולחן לפנותו ולנקותו.

 דקות מזמן ששולחן התפנה יהיה השולחן מוכן להושבה מחודשת. 5בתום  .9.2

ם בזמנילדאוג למספר עובדים במתחם המזנון המרכזי ובעמדות המכירה הספק יצוין כי, על  .9.3

, בהן כמות גדולה של סטודנטים מגיעה למתחם המזנון המרכזי ולעמדות הפסקותכ המוגדרים

 לקוחות הן בעמדות ההגשה והן בעמדות הקופה. 6 -תור של יותר מ ייווצר לא כך שבפועל  המכירה,

על פעילות, רושמות קופות  שתייהיו לפחות במזנון המרכזי ובעמדות המכירה בבניינים מודגש כי  .9.4

 עומס. רמנת שלא ייווצ

במזנון לפחות עובדים  6 -ו  במבני הלימוד עובדים לפחות בכל עמדת מכירה 2עמיד יהספק הזוכה  .9.5

 המרכזי.  

 

 :תקן כלים לארוחות .10

 לסגירה הניתנים נוחים כלים על בדגש, טובה באיכות, פעמיים חד בכלים תהא המרכזי במזנון ההגשה

 . הספק יתבקש לתת העדפה לשימוש בכלים חד פעמיים מתכלים.המזנון לאזור מחוץ ושימוש איכותית

 ידי על מרכזי המזנון הפעלת מועד טרם, המכללה מטעם הממונה ידי על ומראש בכתב יאושר הכלים סוג

 .  הזוכה המציע

 פלפל  ,מלחת סכום ארוזה הכוללת: סכין, מזלג, ערכ  יקבל למתחם המזנון וץחמ לאכול המעוניין לקוח

 . ומפית

  במזנון המרכזי:ערכת כלי האכילה וההגשה  להלן 

 .וכוסות לשתייה חמה עם מכסה תואם כוסות לשתייה קרהכוסות שתייה:  .10.1

 .: מזלג, סכין, כף, כפיתחד פעמי סכו"ם .10.2

 מפיות: מפיות נייר מסוג דיספנסר. .10.3

 .ערכת שולחן: על כל שולחן: מלחיה, פלפליה, כלי למפיות דיספנסר, כולבויניק .10.4

 צלחת/ חמגשיות אלומיניום ו/או פלסטיק ו/או קלקר, עדיפות למארזים מתכלים. .10.5

 מנשא חד פעמי לכוסות קפה. .10.6

 קערות חד פעמיות לסלט ירקות, הניתנות לסגירה. .10.7

 קופסאות חד פעמיות הניתנות לסגירה, לרטבים. .10.8

 להגשת מנות כגון: נודלס, אורז, ירקות מוקפצים, תפו"א. TAקרטון  מכלי  .10.9

 קערות חד פעמיות, אטומות, להגשת מרק חם.  .10.10

 . ומפית פלפל  ערכת סכום ארוזה הכוללת: סכין, מזלג, מלח, .10.11
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 : הגשה לכלי תקן .11
 . החלקה נגד גומי ציפוי עם, קרבונט פולי או פיבר מחומר: במזנון המרכזי לשימוש מגשים .11.1

 בהתאמה בעומק, חלד אל מפלדת עשויות: במזנון המרכזי מזון והגשת לשינוע גסטרונום תבניות .11.2

 .בקפיטריות ההגשה למערכות

 במידות תקניות גסטרונום תבניות: קרות במזנון המרכזי ותוספות לסלטים הגשה תבניות .11.3

 .שונות

 הפרדת לצורך מחוררת פנימית תחתית גבי על בתבניות יוגשו וחסה חתוכים ירקות, ירקות סלטי .11.4

 .הנוזלים

 .   לחלוקה אישיות שקיות לחילופין או התוספות בעמדת רטבים להגשת לחיצים משאבות .11.5

  .שיניים וקיסמי למפיות מתקן, פלפליה, מלחיה מונחים יהיו מרכזי במזנון שולחן כל על .11.6

 

 תפריטים: .12
במזנון המרכזי יימכר מזון בשרי, פרווה וחלבי בהתאם לנהלי הכשרות ובעמדות המכירה יימכר  .12.1

 בד.מזון שהינו בחזקת חלבי או פרווה בל

במזנון המרכזי ובעמדות  ג'. הספק מתחייב להגיש - תפריטי המזון מפורטים בנספחים ב' ו .12.2

 תפריט המפוקח המסומן כנספח ב'כלל המנות במדי יום, לכל אורך שעות היממה, את  המכירה,

 .ג' של נספח התחתוןבנספח ג', בהתאם להוראות הקבועות בחלקו מנות נבחרות מהתפריט ו

, הן במזנון המרכזי המסומן כנספח ב' לכמות מספקת של מנות מהתפריט המפוקחהספק ידאג  .12.3

  .והן בעמדות המכירה

על הספק לעמוד בהנחיות לתזונה נאותה הקובעות שיש לגוון את האוכל, להפחית בשומן רווי, מלח  .12.4

 וסוכר. 

מסה"כ  30%כמות השמן והשומן במנות תהיה קטנה ובהתאם להמלצות התזונתיות ולא תעלה על  .12.5

 האנרגיה בארוחה. 

 חומרי לטיגון. לפחות כתית איכות תקן תו בעל זית שמן או קנולה בשמן ורק אך שימוש יעשה הספק .12.6

 .לאדם לארוחה גרם 1.5 על תעלה לא השמן כמות. סויה בשמן להשתמש ניתן הגלם

השמן בכלי הטיגון יוחלף לכל הפחות בתוך שמונה שעות טיגון. יבוצע תיעוד של החלפת השמן בכלים  .12.7

 אלו. 

 לא יוגש מזון המוכן מאבקות מהירות הכנה.    .12.8

 : להלן כמפורט בשעות, המפורט למגוון נאמן להיות החובה חלה הספק על .12.9

 ' :ה-'א ימים, מזנון מרכזי מתחם

 8:00-20:00 בשעות חלבי מזנון

  11:30-16:00 בשעות בשרי מזנון

  8:00-21:00 : בשעות'ה-'א ימים, מכירה עמדות

 8:00-13:00 בשעות         :  'ו יום                          

 .הזוכה המציע עם מוקדם בתיאום אלה מועדים לשנות רשאית המכללה
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מגוון המזון במזנון  את לדללרשאי  הספק, פעילותה סיוםל ועדמידי יום  14:30 לשעה מעבר .12.10

 (.נספח ב'מגוון המנות המופיע במפרט המזון המפוקח )למעט , %20 - בהמרכזי 

במידה והספק יבקש לערוך שינוי בכמויות המזון המוגשות במזנון המרכזי ו/או בעמדות  .12.11

 המכירה, יתאם זאת מבעוד מועד עם הממונה מטעם המכללה. 

 מים לקירור ומזיגה של  ,או שווה ערך ,4תמי מכונה מסוג על ידי הספק מרכזי תותקן הבמזנון  .12.12

   הספק ידאג לתחזוקה שוטפת של מתקן המים., וזאת ללא כל חיוב בתשלום נוסף. טריים
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 המציעניסיון  - 'הנספח 

 ניסיון המציע/ה 

 

  הלקוח

 טלפון: המזמין/ממליץ:

  תיאור הפעילות

  כספיהיקף 

  

  :העבודה ביצועמועד 

 הלקוח

 טלפון: המזמין/ממליץ:

  תיאור הפעילות

  היקף כספי

  

  :העבודה ביצועמועד 

 הלקוח

 טלפון: המזמין/ממליץ:

  תיאור הפעילות

  היקף כספי

  

  :העבודה ביצועמועד 

 

 תקבל, לשלילה או לחיוב, המכללה של המלצתה, בעבר למכללה שירותיו את שהעניק מציע של במקרה כי לציין *
 .האיכות מרכיב בשקלול מכריע משקל
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 אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע -' ונספח 

 

 לכבוד 

  אחוההאקדמית  המכללה

 א.ג.נ.,

 2019/4 הנדון: 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 תוספת חותמת, אם 5
 ________________________________________________ יהיו:

________________________________________________ 

. מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 6
 וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ. 1976 –'ו התשלחשבונות(, 

 

 בכבוד רב,

 

 

 חתימה וחותמת  עו"ד / רו"ח  שם מלא

 

 

 טלפון  כתובת
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 נוסח ערבות בנקאית  -' זנספח 

 
 לכבוד

 המכללה האקדמית 
 המכללה האקדמית אחוה 

 )שתיהן יקראו להלן: "אחווה"(
 79800ד.נ שקמים 

 
 נ.,.ג.א.

 ..…ערבות בנקאית מס'הנדון: 
 

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

בתוספת הפרשי הצמדה שקלים חדשים(  ______________ש"ח ) _________לתשלום כל סכום עד לסך של 

חלבי  -זנון מרכזי מלהפעלת  4/2019 מכרז פומביל(, שתדרשו מאת הנערב בקשר "סכום הערבות"להלן: למדד )

 .אחוה האקדמית במכללה, חלביות ועמדות מכירהובשרי 

 

 בערבות זו :

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

 "המדד הבסיסי" משמעו המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

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

 

( ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה 7ש על ידכם תוך שבעה )אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידר

בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל 

 מאת הנערב.

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

, נערבמשפטי או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד ה

 .נערבאו לדרוש תחילה תשלום מאת ה

על פי  )כולל( ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה 30/10/19 -ה  קפה עד ליוםוערבות זו תעמוד בת

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

 והינה בלתי חוזרת. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה

 בכבוד רב,         
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 הצהרת סודיות -' חנספח 
 

ב' לחוק  23ואת סעיף  1977 –לחוק עונשין, תשל"ז  119 –ו  118הנני מצהיר כי קראתי בתשומת לב את הסעיפים  
 י בתור מציע במכרז.געים לחובת הסודיות החלה עלהנו 1981 –הגנת הפרטיות התשמ"א 

 

על פי הצהרה זו מהווה הנני מכיר את תוכנם ויודע/ת שהם מכוונים אלי ומחייבים אותי וכי אי מילוי התחייבותי 
 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 –המדינה, תשי"ח                    

 וע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שיגיעו אליו עקב ביצ                   

 מאסר שנה אחת. –שלא היה מוסמך לקבלה, דינו                    

 , לשם ביצוע ספקלרבות מי שהועסק, כעובד או כ –)ב( בסעיף זה, "בעל חוזה"                    

 החוזה;                    

 תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ואולם                    

 ידיעות כאמור בסוד והוא מסר את הידיעה בתום לב.                   

 

 :  מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד, והוא מסרו לאדם שאינו 119סעיף 

 ר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי מאס –מוסמך לקבלו, דינו                    

 מאסר ששה חדשים. –לסכן בטיחותו של המסמך, דינו                    

 

 חוק הגנת הפרטיות:

 

 ב: )א( מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה, זולת אם המידע פורסם לרבים על פי  23סעיף 

 עיון הרבים על פי סמכות כדין, או שהאדם אשר המידע סמכות כדין, או הועמד ל                   

 מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה.                   

 

הנני מצהיר כי במילוי תפקידי אראה כדבר שבסוד כל דבר שהגיע לידיעתי אגב מילוי התפקיד והמתחייב על פי כל 
 דין.

 

     

 חתימה תאריך מס' זהות שם פרטי שם משפחה

 

 בפני: נחתם
 

     

 חתימה תאריך מס' זהות שם פרטי שם משפחה
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 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום -' טנספח 

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 
 בזה כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

"(. הגוףהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המכללה )להלן: " .1

 אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

2.  

  ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות,2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 

לא "(( בעל זיקה)להלן: " 1976-תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  הורשעו

 .  1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-התשנ"א

בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות  הורשעונכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה במשבצת ה Xלמילוי ולסימון  .3

או חוק שכר מינימום,  1991-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 :1987 -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 בחשוון  .4

 (.  2002באוקטובר  31התשס"ג )

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

_____________________ 

 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 

כי ת/יהיה צפוי/ה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ו
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

                 ___________               ______________________             ___________ 

 חתימת עוה"ד               חותמת ומספר רישיון עורך דין                   תאריך 

___________               ______________________         ___________   
 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       
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 1976לחוק עסקאות גופי ציבוריים תשל"ו  1ב2בהתאם לסעיף תצהיר  -' ינספח 

 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח  9ביחס להוראות סעיף 

 

אני הח"מ, __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

ברה"(, בה אני מכהן כ אני עושה תצהיר זה מטעם חברת ___________________ )להלן "הח

בשרי וחלבי ועמדות מכירה חלביות  -מרכזי  להפעלת מזנון 4/2019מס' ______________, בקשר עם מכרז 

 . במכללה

1.  

)להלן  "חוק שוויון זכויות"(  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף   )   ( 

 לא חלות על החברה.

 לחוק שוויון זכויות חלות על החברה והיא מקיימת אותן. 9סעיף הוראות   )   ( 

עובדים לפחות ופנתה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים  100החברה מעסיקה   )   ( 

 ()ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים.2)א() 1ב 2החברתיים, כפי המתחייב מהוראות סעיף 

()ג( לחוק עסקאות גופים 2)א()1ב2ות אותן קיבלנו בהתאם לסעיף החברה פועלת ליישום הנחי  )   ( 

 ציבוריים.

ימים  30החברה תעביר תצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  .2

 ממועד ההתקשרות.

 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

__________________ 

  

 

 אישור

ביום ____________, הופיע בפני ________________, עו"ד, _______, אשר הזדהה בפני אני מאשר בזה, כי 

באמצעות ת.ז. מספר _________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

 

 חתימה _____________      חותמת___________
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 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות -' אינספח 

 

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:

_________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המכללה במסגרת הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. המציעמכרז זה )להלן: "

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו נמצא  .2

 ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז. בהליכי פשיטת רגל

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .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 

היה צפוי/ה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

___________               ______________________         ___________  

 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין     תאריך       
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 אישור  עריכת  ביטוח -' בנספח י
 

 לכבוד
  "(מזמינה)להלן "ה      המכללה האקדמית אחווה

  79800  ד.נ. שקמים 
  

 ………………………………………: ספקהשם 

 כתובת משרדיו : .................................................

 ע"ש הנ"ל וכמפורט למתן שרותי הסעדההננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי 
 -בהמשך :

 
 ועמדות מכירה חלביות  –חלבי ובשרי  –הפעלת מזנון מרכזי   : נשוא אישור זה    .1

 ברחבי "המכללה".   

 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של : .3
 

 לתקופה  ש"ח.  …………………  -למקרה  ו  ש"ח.  ………………… 
 לתקופה[.  ש"ח  4,000,000 –למקרה ו   ש"ח  4,000,000  - פחות מ]הערה : בשום אופן לא 

 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
 הביטוח מורחב לכסות הרעלות מזון.

 

 למקרה.  ש"ח  …………………השתתפות עצמית :  

 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של : .4
 
 למקרה ולתקופה  ש"ח  …………………   -לעובד  ו  "חש  ………………… 

 למקרה ולתקופה[.  ש"ח  20,000,000  - לעובד  ו ש"ח  6,000,000]לפחות :  
 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 

 .ש"ח  …………………השתתפות עצמית :  

 

 המכללה ועובדיה" ו/או …"מבוטח : בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם ה .5
 אחריות כלפי צד שלישי(. ת)+ סעיף אחריות צולבת בפוליס

"המכללה",  אשר לא תידרש להפעיל ע"י  כיםהביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנער .6
 .את ביטוחיה

 

הזהירות של בכל הפוליסות הנ"ל מבוטל חריג רשלנות רבתי, אולם אין בביטול זה בכדי לגרוע מחובת  .7
 המבוטח ו/או מזכויות המבטח עפ"י חוק חוזה הביטוח.

 
 י למילוי כל החובות המוטלות על המבוטח עפ"י הפוליסות הנ"ל.אלבדו אחר המבוטח .8

 ".מכללהבתום לב לא תפגע בזכויות "ה המבוטחהפרת חובות אלו ע"י 

, למעט אם עובדיה ותלמידיה"המכללה", בכל הפוליסות הנ"ל נכלל זכות ויתור על זכות השיבוב נגד  .9
 בכוונת זדון. והנזק ייגרם על יד
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 לבדו אחראי לתשלום הפרמיה וכן לתשלום ההשתתפות העצמית בכל מקרה ביטוח. המבוטח .10
 

 צמצוםה – במהלך תקופת הביטוח ו/או ביטול הפוליסות צמצוםהננו מאשרים בזאת שבכל מקרה של  .11
מבוטח יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם ל 30ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו 

 .                                                                                                                     וגם ל"מכללה"
 

 

 בכבוד  רב,        

 

 ..  חברה לביטוח בע"מ.………                                                                                          
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 אישור רו"ח על מחזור כספי - 'גינספח 

 

 

 תאריך:_______________

 לכבוד

 המכללה האקדמית אחוה

 

 

 יאישור על מחזור כספ הנדון : 

 

״( מאשר בזאת המציעחשבון __________________ של __________________ )להלן: ״אני הח״מ רואה 

 :קמןכדל

 

 - מלא פחת , 2018, 2017, 2016, בכל אחת מהשנים המזוןבתחום  היקף המחזור הכספי המצטבר של המציע

2,000,000 ₪.  

 
 שם מלא ___________

 

 חתימה וחותמת ____________

 

 תאריך ______________

 

 כתובת _________________

 

 מס' טלפון __________________
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 ן חוץ לפני תחילת עבודתולקב והחתמת עבודה לקבלניםבהנחיות בטיחות  -' די נספח
 

 . המכללהלהלן קובץ הנחיות והוראות בטיחות אותם יש למלא ועל ביצועם יש להקפיד במשך כל זמן עבודתך בשטח 
 /(, חתום במקומות המיועדים והחזר לממונהבמכללה בטופס המצורף בזה )הרשאה לביצוע עבודהאנא, מלא פרטיך 

 הבטיחות. נאמן

 הנחיות לפני תחילת העבודה .1

 לשם  התפעול מנהלהמכללה לשם ביצוע עבודה, יופנה הקבלן אל ממונה הבטיחות/ שטחלפני כניסה ל .1.1
יות בטיחות, פירוט חובות, סידורי כניסת וקבלת הנח  במכללהקבלת הרשאה, בכתב, לביצוע העבודה 

 רכבים, כלים, ציוד ועובדים.

  סקר ובמקביל .את רשימת כלל העובדים המיועדים לעבו המכללההקבלן יציג לממונה בטיחות של  .1.2
 .לעבודתו סיכונים

כן תעודות בתוקף  עובד אשר  כמופרטיהם האישיים, ניסיונם והסמכתם המקצועית ו תכולל הרשימה .1.3
  במכללה לא יוצגו נתוניו או שלא יאושר מסיבה כלשהי, לא יורשה להתחיל בעבודתו

רק לאחר ביצוע כל ההנחיות וההוראות הכלולות במסמך זה ולאחר חתימת הקבלן על טופס ה"הרשאה  .1.4
 לקבלן הזמנת העבודה )חתומה ע"י המזמין( והוא יורשה להתחיל בעבודתו.  תינתןלביצוע העבודה" 

 תנאים המחייבים את הקבלן ועובדיו .2

  מנהלישמרו אצל  המכללההעתקי תעודה מזהה ותעודות מקצועיות של עובדי הקבלן שאושרו ע"י  .2.1

 .העסקתםלאורך כל תקופת העבודה. עובדים חדשים ידווחו לממונה הבטיחות שיאשר את  התפעול

 .מכללהתעודה מזהה בכל זמן העבודה והשהות ב אתועובד קבלן חייב לשאת  .2.2

 לעבוד. להיכנסלא יורשו  18עובדים מתחת לגיל  .2.3

 רק עם בגדי עבודה ונעלי עבודה תקניות. מכללהקבלנים ועובדיהם יורשו לעבוד ב .2.4

ד שלו נפגע במהלך העבודה )ביטוח לאומי( למילוי במקרה והעוב 250על הקבלן להיות מצויד בטופס ב.ל.  .2.5
 ונזדקק להפניה לטיפול רפואי.

 . מכללהקבלנים ועובדיהם יעבדו אך ורק במסגרת שעות העבודה היומיות המקובלות ב .2.6

ביצוע עבודה מחוץ לשעות העבודה המקובלות או בשבתות וחגים, יחייב אישור מיוחד של מנהל התפעול,  .2.7
 .מכללהובתנאי שיהיה נוכח במקום העבודה מפקח מטעם 

 

 כניסת רכב וציוד .3

 לשם פריקה  סלהיכניורשה המכללה רכב הנושא כלי עבודה וציוד לשם ביצוע עבודה כלשהי בתחומי  .3.1
 ישוב ויחנה במגרש החנייה.בלבד ולאחר מכן 

 הקבלן ידאג לסמן את כל ציוד העבודה והמכשירים שלו על מנת למנוע בלבול. .3.2
 

 מכללהכללי התנהגות ובטיחות ב .4

ואליו יפנה בכל שאלה המכללה לכל קבלן ימונה איש קשר )בנוסף לממונה הבטיחות(, האחראי מטעם  .4.1
 הקשורה לביצוע השוטף והתקין של העבודה ותנאיה.

)או מי שהוסמך ע"י  ן עבודות אשר אותן יש לבצע אך ורק לאחר אישורו המפורש של ממונה הבטיחותישנ .4.2
 ריתוך ועבודה באש גלויה, חפירת בורות ותעלות, עבודות בגובה )תיקון גג וכ"ו(, עבודה  מנהל התפעול(:

 בחדרי חשמל.(, הרמת מתקן או ציוד כבד ועבודה מכליםלי אוורור )כגון בבתוך מקומות מוקפים ו

 , אלא אך ורק באזור המוגדר לשם ביצוע העבודה.כללהעל עובדי הקבלן חל איסור להסתובב בשטח המ .4.3

 הקבלן ועובדיו יביאו איתם את ציוד המגן האישי הנדרש והרלוונטי למשימתם ויהיו חייבים להשתמש בו. .4.4

מך על קיומו אלא אך ורק או להסת כללהלקבלן או לעובדיו אסור יהיה להשתמש בציוד הבטיחות של המ .4.5
 למכללה.הבטיחות. כך גם לגבי כל ציוד אחר אשר שייך /  באישור ממונה

תהווה עילה  כללההפרה חוזרת ונשנית של כללי הבטיחות או סיכון מידי לשלומם של עובדי הקבלן והמ .4.6
 .להפסקת עבודתו של הקבלן בהוראת מנכ"ל
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 כללי בטיחות אש .5

 .רט למקומות המיועדים לשם כך ומשולטים בהתאםאסור, פ – כללההעישון בשטח המ .5.1
לפני כל עבודה שכרוכים בה סיכוני אש, יבדקו ויאושרו ע"י ממונה הבטיחות אמצעי הבטיחות והכיבוי  .5.2

 (. תחילת העבודה ע"י הקבלן תאושר רק לאחר חתימה על טופס  התפעול מנהל ובהיעדרו) הנדרשים
 "אישור עבודה באש גלויה".

 במידה ויזדקק .  (את אמצעי כיבוי הנדרשים בעבודה באש גלויה)כולל צופה אש  אתוהקבלן יביא  .5.3
 התפעל  שימוש חד פעמי במתקני הכיבוי המקומיים. הפעלת  מנהללאמצעי כיבוי נוספים, יתאם עם 

 .כיבוי אש לממונה מידיתמטפים או אמצעי כיבוי אש אחרים ע"י הקבלן תדווח 

דוק הקבלן את סביבת העבודה ויוודא שאין סכנה להתלקחות אש )האזור בסיום העבודה באש גלויה, יב .5.4
 .כללהוכו'(. סיום העבודה יאושר בחתימת האחראי מטעם המ גציםהתקרר, אין 

 

 כללי בטיחות מיכון .6

פיגומים וסולמות בשימוש הקבלן יהיו במצב תקין כל העת והעבודה בעזרתם תתבצע על פי כל כללי  .6.1
  3 יתבצע פיגומיםתקינות בדיקת ) למניעת סיכון שלומם של המשתמשים בהם - הבטיחות והמקצוע

 .( עבודה ביום פעמים

הפעלת ציוד מכני הנדסי, מלגזות, מנופים וציוד הרמה תורשה רק לאחר הצגת תעודות אישור תקינות הציוד  .6.2
 )טסט, בודק מוסמך וכו'( ותעודות לעובדים המורשים והמוסמכים להפעילם כחוק.

 לעבודות ריתוך וחיתוך בגז יהיה תקין ויכלול את כל אביזרי בטיחות הנדרשים )בולמי להבה, ציוד  .6.3
 וסתים, צנרת ומבערים(. מיכלי הגז יוסעו ע"ג עגלה מתאימה ויהיו קשורים היטב.

 

 כללי בטיחות חשמל .7

 יורשו רק לאחר אישורו של חשמלאי המכללהעבודות חשמל או עבודות הקשורות לרשת החשמל של  .7.1
 .כללההמ

 כל המכשירים החשמליים המיטלטלים שבשימוש הקבלן יהיו תקינים, בעלי בידוד כפול. .7.2

 כבלי הזינה וכבלים המאריכים יהיו שלמים ומבודדים לכל אורכם, כולל התקע והשקע הנייד. .7.3
 העדר מתח במתקן. החשמלאי  כללהלפני ביצוע עבודה שיש בה סכנת התחשמלות, יוודא חשמלאי המ .7.4

)ע"י נעילה ומניעת גישה( שמתח החשמל לא יחזור באקראי. החזרת המתח תתבצע אף היא ע"י יפעל 
 החשמלאי וזאת לאחר שווידא כי העבודה במתקן הסתיימה ואין סכנה של התחשמלות.

 

 ניהול סיכונים  ואיכות סביבה  תכנית .8

 המכללה לאתרי קבלן הנכנס  החתמת קבלן חוץ שמטרתו הכנת תוכנית לניהול סיכונים בעבודתו .8.1
יש לשים לב  (למכללה  , נדרש להכין תכנית ניהול סיכונים בעבודתו, וזאת בטרם יכנסהאקדמית אחוה

 .לשמור על איכות הסביבה

 .העבודה /ממונה הבטיחות לפני תחילתהתפעולאת התוכנית יש להגיש לאישור למנהל  .8.2

 בהגשת התוכנית, יגיש הקבלן: .8.3
 להלן. ראה פירוט  העבודהתיאור מפורט של כל אחד משלבי 

 ימת סיכונים חתומה על ידי מנהל עבודה של הקבלן שר  .8.3.1

 פירוט בכתב כיצד מתכוון הקבלן להימנע/להקטין סיכונים אלו   .8.3.2

עבודתו  נדרשות לעבודה שישמשו אותו במהלךרשימת ציוד, חומרים, כלים, מכונות, מכונות הרמה ה .8.3.3
 . בפרויקט

 . , מנופים ניידים, מלגזות וכו'אישורי כשירות לעגורנים, מנופים .8.3.4
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 אישורי הסמכה לבעלי תפקידים ובעלי מקצוע כמפורט: .8.3.5
 .אישור הסמכה למנהל/י עבודה במידה והעבודה דורשת את זה  

נוסף שיידרש על  אישורי הסמכה למפעילים השונים: עגורנים, מנופאים, אתתים, מפעילי ציוד כבד וכל אישור  
  .בפרויקט או מי שהוסמך לכך על ידוידי מנהל הבטיחות 

 .לפי הצורך אישור הסמכה למגיש עזרה ראשונה(  

 .הסמכה לעבודה בגובה אם נדרשת כזואישור   

 .אישורים הנדסיים כנדרש על פי חוק  

 סביבה איכות .8.4
 : בהנחיותיה דוגלת בשמירה על איכות הסביבה וכוללת  אחוהה האקדמית כללהמ 

 ניצול יתר של המערכות האקולוגיותשיקום ומניעת  .8.4.1

 משאבי הטבע והשטחים הפתוחים שמירה על .8.4.2

 .הגנה על האוכלוסייה והסביבה מפני זיהומים ויצירת מפגעים סביבתיים .8.4.3

, שמירה על הכללים כןבלבד ,כמו  הנך מחויב לפינוי פסולת לאתרים מורשים המכללהכקבלן משנה של  .8.4.4
 . המופיעים מעלה

 חברה_____ ___________מחלקה_____העבודה תתבצע בקומה _ .8.4.5
 

  המכללה לא מסמכים אלו, לא יורשה הקבלן להתחיל את עבודתו במתקני ל

 

 גורמי סיכון  פירוט

 קיימת הסמכה ותעודה  אמצעי הגנה ובקרה  מה הסיכון מס' שלבים בעבודה
    
    
    
    
    
    

 

 (נא לסמן בעיגול המתאים ):ציוד מגן אישי נדרש

 קסדת בטיחות משקפי מגן: כן /לא 

 נעלי בטיחות: כן /לא 
 הגנת שמיעה: כן /לא 

 הגנה נשימתית: כן /לא 
 הגנת גוף: כן /לא 

 עבודה בגובה: כן /לא 
 עבודה חמה :כן/לא 

 :כן /לא עבודת חשמל 

  :אחר- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------ 
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 :עבודות מיוחדיםסוגי 

  בעבודה חמה חובה מטף כיבוי אש וצופה אש– 

  בעבודות חשמל נעילה ותיוג- LOTO 
 בעבודה בגובה יש להצטייד בתעודות הסמכה וציוד עבודה בגובה 

 

 :שמות העובדים מטעם החברה המבצעת

 ת"ז  שם פרטי שם משפחה
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 אישור והבנת הנחיות הבטיחותטופס 

 או בא כוחו הספקלמילוי ע"י 

 _______________זהות   מס' ת. ___________________________או בא כוחו(:  הספקאני )

 _______________________________________________________________המתמחה בעבודות: 

 __________________________________________________________________________כתובת:  

 __________________טלפון סלולרי:   ______________________________טלפון בבית/משרד: 

" והנני מתחייב לפעול התנהגות ובטיחות בעבודה לקבלניםמאשר בזאת שקיבלתי, קראתי והבנתי את הנחיות "

 לפיהן.

 _____________________________________________________________סוג העבודה שתבוצע:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________מקום ביצוע העבודה:  ________

__________________________________________________________________________________ 

 

 תאריך התחלה:  ____________________  תאריך סיום משוער:  _________________________

__________________________________________________________________________________ 

נמסר תדרוך בטיחותי מקיף, כמו כן הובאו הוראות ונוהלי הבטיחות לידיעת ולתדרוך עובדיו וכל המועסקים על 

 ידו . כמו כן נבדקו רישיונות המקצוע /ציוד כדלקמן:

 מספר רישיון  סוג רישיון מקצוע ת"ז שם העובד

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 חתימה וחותמת:  __________________________________________________ - הספקאישור 

 

 בשטח המנהל של ניידים טלפונים' מס

________________________________________________________________________________ 

 ______________חתימה וחותמת ממונה/נאמן בטיחות:  _______________________תאריך:

 "שמור עסקית"

בות המקבל להגבלות הבאות: ימסמך זה היינו רכוש ארגון. המסמך נועד לשימושו הבלעדי של מקבלו. קבלת המסמך מהווה התחי
 אין להעתיק, לצלם, לצטט, לשכפל או להעבירו במלואו או בחלקו לצד שלישי ללא קבלת אישור מראש בכתב מארגון.

 עבודה באש גלויה היתר

 לעבודה באש גלויה םכל אמצעי הבטיחות  ואמצעי הכיבוי הנדרשי יש לוודא שקיימיםלפני עבודה באש גלויה 
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 עבודה באש גלויה מבוצעת על ידי:

  עובדי החברה 

  קבלני משנה 

  אמצעי הכיבוי זמינים לפעולה 

 תאריך  ________________________

 ______________________מיקום  __

 מועד ביצוע העבודה  _______________

 שם העובד/ים המבצעים את העבודה / צופי

                                                          האש 

                                                                   

 והערות:נוספים לביצוע העבודה תנאים   

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך האישור  __________________

 פרטי המאשר/ים  _________________

 חתימה/ות  _____________________

 זה בתוקף ליום אחד בלבד! היתר

 אישור על סיום עבודה:

 תאריך  ________________________

 פרטי המאשר  ___________________

 _חתימה  ______________________

 

 רשימת תיוג לבדיקה:

  אמצעי הכיבוי זמינים לפעולה. 

  ציוד העבודה באש גלויה תקין. 

  ,חומרים דליקים, כולל מוצקים, נוזלים ואבק      
 .מטרים 11-הורחקו מעבר ל

  באזור אין אווירה נפיצה/דליקה. 

  הרצפה נקייה. 

   רצפה "בעירה" הורטבה ו/או כוסתה בחול או ביריעות
 .עמידות באש

   חומרים בעירים אחרים פונו או כוסו ביריעות עמידות
 .אש

  כל הפתחים ברצפה, בקירות ובתקרה נחסמו ע"י
 .יריעות עמידות אש

  הורחקו חומרים בעירים הנמצאים מעבר למחיצות.  

  ש לשלט יציאות י -אם נחסמו יציאות עקב העבודה
 .חילופיות

  מיכלים וצינורות שהכילו חומרים דליקים נשטפו
  .ונוטרלו

  הוא יימצא במקום לאורך כל  -אם שולב צופה אש
המשמרת, כולל ההפסקות, וחצי שעה לאחר סיום 

 .העבודה

   לצופה האש יש ציוד כיבוי מתאים ואמצעי אתראה על
 .שריפה

 קיים אישור  -קף אם העבודה מבוצעת במקום מו
 .עבודה מתאים גם לכך

  ה"מקום המוקף" מוגן ע"י מערכת לגילוי אש ועשן. 

  קיימת מערכת שאיבת עשן וכן איוורור מתאים. 

  יבוצע הליך מסודר של הדממה, נעילה ושילוט
 .מערכות, אם נדרש



74 

  _____________________                                                          ________________________ 
                                                                                  אחוההמכללה האקדמית                                                                                                     

  ספקה

 

 המזנון המרכזימתחם תשריט  –' טו נספח

   


