רשת חוויות רחובות מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ (חל"צ)
(להלן" :המזמין" או "רשת חוויות" או "רשת חוויות רחובות")

מכרז פומבי לניהול והפעלת קפיטריות
מכרז פומבי מס' 1/2017

תאריך28.3.2017 :

א יש קשר למכרז :
שם איש הקשר :מר עדי דויטש
טלפון08-9313700 :
דוא"ל Adi@havayot.org.il :

מבלי לגרוע מהוראות המכרז שיפורטו להלן ,במסמך זה ובתוכנו ,כולו או חלקו ,על נספחיו ,כולם או חלקם ,לא יעשה
שימוש לכל מטרה שהיא למעט לצורכי מענה למכרז הנ"ל בלבד .מסמך זה הינו רכושה הבלעדי של מזמין השרות – רשת
חוויות.
מסמכי המ כרז ניתנים למציע בלבד ,על מנת שזה יוכל לקבל מידע אודותיו .אין להשתמש ו/או להעביר את מסמכי המכרז
והמידע הקשור בהם ,בין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת מענה למכרז הנ"ל בלבד.
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רשת חוויות רחובות
מכרז פומבי מס' 1/2017

לניהול והפעלת קפיטריות
רשימת המסמכים המצורפים למכרז
שם המסמך

עמוד

תנאים כלליים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז

3

הסכם התקשרות

17

נספח א' – הצעה כספית

34

נספח ב' – הצהרת המציע

37

נספח ב – '1הצהרת ניסיון

41

נספח ג' – נוסח ערבות בנקאית להבטחת קיום תנאי המכרז

44

נספח ג – '1נוסח ערבות בנקאית להבטחת הוראות ההסכם

46

נספח ד' – תצהיר העדר הרשעות

48

נספח ד – '1תצהיר עובדים זרים

50

נספח ד' – 2כתב התחייבות למניעת העסקת עברייני מין

52

נספח ה' – אישור קיום ביטוחים

54

נספח ו'  -טופס פרטי איש קשר

58
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רשת חוויות רחובות
מכרז פומבי מס' 1/2017

לניהול והפעלת קפיטריות

תנאים כלליים להשתתפות במכרז
ותנאי המכרז
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 .1מידע והוראות כלליות
 .1.1רשת חוויות רחובות מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ (חל"צ) מקיימת פעילויות שונות במקומות
ובמועדים משתנים ברחבי העיר רחובות ,לרבות אך לא רק במרכזים קהילתיים ,בספריות ,במועדוני נוער,
בצהרונים ועוד (להלן" :המזמין").
 .1.1.1המזמין פונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות למכרז פומבי מס' ( 1/17להלן" :המכרז") לניהול והפעלת בית
קפה/קפיטריה /עגלת קפה חלביות (להלן יחד" :הקפיטריות") ,ואספקת כסאות ושולחנות הולמים ותחזוקתם
לטובת קהל המבקרים במקום ,המשתתפים בחוגים ,עובדי המרכזים הקהילתיים (כהגדרתם להלן) וכלל באי
המקום (מבלי חובה לזיקה כלשהי למרכזים בהם הקפיטריות ימוקמו בכלל (להלן" :הלקוחות") במבנים
הבאים:
 .1.1.1.1מתנ"ס שוויץ המדע (חוויות צפון) ברחוב סירני  52רחובות (בית קפה);
 .1.1.1.2מתנ"ס שוויץ רחובות החדשה ברחוב יוסף קרוננברג  1רחובות (קפיטריה);
 .1.1.1.3חוויות מופת ברחוב לוין אפשטיין  ,22רחובות (עגלת קפה);
 .1.1.1.4הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף ברחוב גולדין  ,6רחובות (עגלת קפה).
(להלן ייקראו יחד כלל המבנים המפורטים לעיל" :המרכזים הקהילתיים").
יובהר ,כי במסגרת מכרז זה ניתן להגיש הצעה עבור כלל המרכזים גם יחד וכן עבור מרכז אחד או למעלה מכך ,בהתאם
לרצון המציע .המזמין שומר לעצמו את הזכות להכריז על זוכה אחד במכרז או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ,באופן
בו מציע אשר זכה במספר מוקדים ,יידרש להחליט על המוקד בו ירצה להפעיל את הקפיטריה/בית הקפה/עגלת
הקפה בשל זכייתו ביותר ממרכז קהילתי אחד.
 .1.2את ההצעות למכרז יש להגיש בהתאם למפורט להלן במסמך זה על כל צרופותיו (להלן" :חוברת המכרז").
 .1.3המציעים מתבקשים לקרוא בעיון את חוברת המכרז ולהגיש הצעותיהם בהתאם לכתוב בה .את דרישות המזמין
במכרז זה יש למלא כלשונן ,וכל סטייה ,שינוי או חוסר (להלן יחדיו" :סטייה") עשויים להביא לפסילת הצעה.
לעניין זה יובהר:
 .1.3.1המזמין אינו רשאי לאשר הצעה שיש בה משום סטייה מהותית מתנאי המכרז.
 .1.3.2אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתעלם גם מסטיות שאינן מהותיות מתנאי המכרז.
קרי  -גם סטיות לא מהותיות עשויות להביא לפסילת ההצעה  -על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 .1.3.3החליט המזמין שלא לפסול הצעה על הסף בשל סטייה לא מהותית  -ירשה הוא למציע לתקן את סטייתו
תוך פרק זמן שיקבע .לא תוקנה הסטייה תוך פרק הזמן האמור  -תחשב היא לסטייה מהותית ותביא
לפסילת ההצעה.
 . 2נושא המכרז ותקופת ההתקשרות
 .2.1המכרז הינו למתן הזכות למציע להקמה ,הפעלה וניהול קפיטריות ,אשר תופעלנה כמזנונים חלביים והתקנה ואחזקה
של שולחנות וכסאות הולמים כחלק מהקפיטריות במרכזים הקהילתיים ,לטובת קהל המבקרים בו ,המשתתפים
בחוגים בהם ,עובדיהם ואורחיהם והכל כפי שיובהר להלן בחוברת המכרז (להלן" :הקפיטריות").
 .2.2השירותים שתספקנה הקפיטריות ,יינתנו ,ככלל ,בשעות פעילות אשר יסוכמו אל מול המזמין ,בשים לב לשעות הפעלת
כל מרכז ומרכז ומעבר לכך בהתאם לצורך ולפי שיקול דעת המזמין (להלן" :שעות הפעילות") וכן ,בכפוף לתנאים
המפורטים להלן ,בחוברת מכרז זו ,בימי שישי ,ובאירועים שונים.
 .2.3מועד כניסת ההתקשרות לתוקף הינו תוך  30ימים מיום חתימת המזמין על הסכם זה .על אף האמור ,למזמין שמורה
הזכות לדחות את מועד כניסת ההתקשרות לתוקף לתקופה של עד  3חודשים (להלן" :מועד כניסה לתוקף").
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 .2.4תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה תעמוד בתוקפה למן מועד הכניסה לתוקף ולמשך שנה אחת (להלן" :תקופת
ההתקשרות") .אולם עם תום תקופת ההתקשרות יהא המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את תוקף
ההתקשרות עוד  2פעמים לשתי תקופות נוספת של  24חודשים כל אחת (להלן" :תקופת ההתקשרות המאורכת")
וסה"כ עד  5שניים.
 .2.5מטרת המכרז הנה לאפשר למזמין לקבל את התמורה הגבוהה ביותר בגין מתן הזכות לניהול והפעלת הקפיטריות ,ומנגד
את המחיר האטרקטיבי ביותר שמוכן לשלם מציע עבור קבלת זכות זו ,תוך שמירה על איכותם המרבית של השירותים
שיינתנו במסגרת הפעלת הקפיטריות ומתן מענה מהיר ויעיל לכל צרכיו של המזמין בהתאם לאופיו ואופי לקוחותיו.
 .2.6כפי שיפורט להלן גובה ההצעה לתשלום לקבלת הזכיינות להפעלת הקפיטריות וניהולן לא יפחת מסך של ₪ 5,000
לחודש בתוספת מע"מ בבית הקפה ובקפיטריה במתנ"ס שוויץ המדע (חוויות צפון) ומתנ"ס שוויץ רחובות החדשה,
בהתאמה ולא יפחת מסך של  2,000ש"ח לכל עגלת קפה במרכזים הקהילתיים המפורטים לעיל .כחוק בהתאם
לשיעורו בעת התשלום למזמין בעבור כל קפיטריה .כמו כן ,על המציע להגיש הצעה לסל מוצרים המוצע ללקוחות
המפורט בנספח ההצעה הכספית המצורף בזאת ומסומן כנספח א' (להלן " :ההצעה הכספית") כאשר המחיר המוצע
על ידו לכל אחד מהמוצרים בסל המוצרים מוגבל לגובה המחיר המרבי הקבוע עבור אותו המוצר בטבלת סל המוצרים
(להלן" :סל המוצרים" או "טבלת סל המוצרים").
 .2.7לפיכך ,מובהר כי ההצעה הכספית הינה הצעת המחיר לתשלום אותו יידרש הזוכה לשלם למזמין תמורת קבלת
הזכות לביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות הקשורות בניהול והפעלת הקפיטריות וההתחייבויות שעליו לבצע על
פי מסמכי המכרז ועבור המוצרים בסל המוצרים ,אותם יציע הזוכה ללקוחות המרכזים הקהילתיים במסגרת
ניהולו והפעלתו את הקפיטריות.
 . 3עיקרי ההת קשרות
 .3.1המזמין יעניק לזוכה במכרז את הזכות לניהול ,הפעלה והקמה של הקפיטריות.
 .3.2יודגש ,כי המזמין אינו מתחייב לספק כל ציוד לשימוש הקפיטריות (ציוד אלמנטרי יסופק בהתאם למיקום הקפיטריות,
לרבות חיבור לחשמל ,מים וכיו"ב) .הזוכה ידאג ,על חשבונו ,כי הקפיטריות תכלול את כלל הציוד הנחוץ להפעלתן,
לרבות מכשירי חשמל ,כלי מטבח וכו' ,להתקין ,על חשבונו ,מקומות ישיבה ושולחנות לפי הצורך לשימוש לקוחות
הקפיטריות עוד בטרם מועד תחילת הפעלתה .כמו כן ,הזוכה ידאג לתחזוקה שוטפת של הקפיטריות והציוד כאמור לכל
אורך תקופת ההתקשרות.
 .3.3הזוכה ימכור בקפיטריות אך ורק מוצרים המפורטים בסל המוצרים בכמות המספקת למשך כל שעות פעילות המזנון
ולמען כלל לקוחות המקום (להלן" :מוצרים מפוקחים") .מבלי לגרוע מהאמור ,יכול הזוכה למכור מוצרים נוספים
שאינם בסל המוצרים (להלן" :מוצרים ללא פיקוח") ובלבד שסך המוצרים שאינם מפוקחים אינו עולה על 30%
מהמוצרים המסופקים בקפיטריות.
 .3.4למען הסר ספק ,בקפיטריות לא ימכרו ולא יבושלו כל מוצר שאינו כשר חלבי או פרווה .כמו כן ,חל איסור מוחלט למכור
כל דבר שאינו מזון ,לרבות ,אלכוהול ,סיגריות ,כרטיסי מזל וכיוצ"ב.
 .3.5למזמין תהא הזכות להזמין מהזוכה תפריטים מיוחדים לאירועים ו/או מזון לפעילות מחוץ למתחם המזמין וכן
לפעילות שאינה סדירה בו ובתנאי שההזמנה תעשה זמן סביר מראש.
 .3.6יובהר ,אין באמור כדי לגרוע מכל האמור להלן בחוברת המכרז בכלל ובהסכם ההתקשרות בפרט.
 . 4מגישי ההצעות במכרז
מבלי לגרוע מיתר הדרישות להלן ,רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על התנאים המצטברים
הבאים:
 .4.1אדם פרטי אחד תושב ישראל או על ידי תאגיד משפטי אחד (חברה ,עמותה או שותפות ,הרשומה כדין בישראל) .הצעה
שלא תוגש כאמור  -תיפסל.
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 .4.1.1משתתף במכרז שהוא עמותה רשומה ,יצרף להצעתו תעודת התאגדות של העמותה אצל רשם העמותות ורשימה
של מנהליו כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של העמותה.
 .4.1.2משתתף במכרז שהוא שותפות רשומה ,יצרף להצעתו תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם השותפויות
ואישור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.
 .4.1.3משתתף במכרז שהוא חברה ,יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות ואישור עו"ד/רו"ח
בדבר זהות ופרטיו של כל בעל שליטה ואחריותו לחובות החברה.
 .4.1.4להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם
התאגיד.
 .4.2המציע הינו בעל ניסיון וותק מוכחים של ארבע שנים רצופות לפחות במהלך שבע השנים האחרונות בניהול ו/או הפעלה
של מזנונים ו/או שירותי הסעדה ו/או קייטרינג ו/או ניהול והפעלה של עסקי מזון הדומים לדרישת מכרז זה.
יובהר ,הניסיון הנדרש הינו של האדם הפרטי או התאגיד המשפטי המגיש את הצעה בלבד ולא של אף גורם אחר
המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.
 .4.3המציע הינו בעל מחזור כספי מניהול והפעלה של מזנונים ובתי קפה כמפורט בסעיף  4.2לעיל ,שאינו פוחת
מ( ₪ 1,000,000 -מיליון ש"ח) לשנה ,במשך השנתיים הקודמות להגשת הצעתו במכרז זה (קרי ,שנים .)2015-2016
 .4.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל רשאי להגיש הצעה מציע שימלא אחר כל התנאים שלהלן ,באופן מצטבר ויצרף את
כל הנספחים והאסמכתאות המפורטים בחוברת מכרז זו.
 . 5חוברת המכרז
 .5.1מבלי לגרוע מדרישות אחרות המפורטות בחוברת המכרז ,ההצעות תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז המצורפים
לחוברת המכרז והמסמכים המפורטים להלן:
 .5.1.1הסכם ההתקשרות שבין המזמין לבין הזוכה.
 .5.1.2מסמך "הצעה כספית".
 .5.1.3מסמך "הצהרת מציע".
 .5.1.4אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 .5.1.5אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.
 .5.1.6אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.
 .5.1.6.1במקרה שההצעה מוגשת על-ידי תאגיד ,יצורפו המסמכים הבאים :
 .5.1.6.2תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד;
 .5.1.6.3אישור עו"ד/רו"ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד/
 .5.1.7אישור על העדר הרשעות בגין מתן שוחד ו/או גניבה ו/או בגין עבירה שיש עמה קלון ו/או על-פי חוק עובדים
זרים ,תשנ"א.1991-
 .5.1.8אישור על העדר הרשעות בעבירות מין.
 .5.1.9כתב התחייבות על הוצאת אישור על העדר הרשעות בעבירות מין לעובדים.
 .5.1.10תצהיר בעניין עובדים זרים .
 .5.1.11כתבי ערבות בנקאית.
 .5.1.12אישור קיום ביטוחים.
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 .5.1.13אסמכתאות המעידות על ניסיון קודם ,היתרים ורישיונות ע"פ דין.
 .5.1.14מסמך "פרטי איש קשר".
 .5.1.15העתק הקבלה בגין תשלום דמי השתתפות במכרז.
.6

רכישת חוברת המכרז ועיון בה
 .6.1על המעוניינים להשתתף במכרז ולקבל את חוברת המכרז לפנות למשרדי המזמין שברחוב גולדברג  6רחובות (להלן:
"משרדי המזמין") בתיאום מראש עם איש הקשר  -מר עדי דויטש בטלפון 08-9313700 :החל מיום .28.3.2017
 .6.2ההשתתפות במכרז וקבלת חוברת המכרז ,כאמור לעיל ,כרוכה בתשלום דמי השתתפות בסך  ,₪ 500כולל מע"מ (להלן:
"דמי ההשתתפות") .דמי ההשתתפות ישולמו במזומן או בשיק בנקאי בלבד במשרדי המזמין .יובהר ,דמי השתתפות
לא יוחזרו למציע בשום מקרה.
 .6.3למען הסר ספק ,רק מציע ששילם את דמי ההשתתפות יורשה להגיש את הצעתו למכרז  -המציע נדרש לצרף להצעתו
את הקבלה שקיבל בעת תשלום דמי ההשתתפות על מנת להשתתף במכרז.
 .6.4עותק חוברת המכרז תוצג לעיון בלבד במשרדי המזמין במרכז הקהילתי.

 .7הליך המכרז עד לשלב הגשת ההצעות
 .7.1כל מציע שרכש את חוברת המכרז יהיה רשאי לפנות בכתב ,בבקשות להבהרה או בשאלות בכל ענין הקשור למכרז.
 .7.2את השאלות יש להפנות למנכ"ל רשת חוויות – מר עדי דויטש באמצעות כתובת המייל שלהלן:
.Adi@havayot.org.il
 .7.3המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה הוא  27.4.2017בשעה .16:00
 .7.4חובה על המציעים לוודא כי שאלה ו/או בקשת הבהרה ששלחו אכן התקבלה אצל המזמין ולדאוג לקבלת אישור
המזמין על כך .לא תישמענה טענות בדבר אי מתן תשובה לשאלה ו/או בקשת הבהרה כאמור ,ממציע שאין בידו אישור
של המזמין בדבר קבלתה של השאלה ו/או של בקשת ההבהרה כאמור.
 .7.5יובהר ,תשובות לשאלות ו/או בקשות הבהרה ימסרו במסמך המכיל את השאלות והתשובות (להלן" :מסמך השאלות
והתשובות") .מסמך השאלות והתשובות יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,והוא יישלח לכל מי שירכוש את מסמכי
המכרז.
 .7.6מציע שסבור שמצא סתירה ,שגיאה ,אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של המכרז או סעיף מסעיפיו  -מתבקש להודיע
על כך למזמין ,בכתב ,ללא דיחוי.
 .7.7למען הסר ספק ,לא יהיה תוקף לבירורים ושאלות בעל-פה או בכל דרך אחרת מלבד האמור לעיל.
 .7.8על המציע לצרף להצעתו את דף המענה לשאלות והתשובות חתום על ידו בראשי תיבות  +חותמת התאגיד.
 .8מפגש מציעים
 .8.1ביום  20.4.2017בשעה  10:00יערך מפגש מציעים במתחם המזמין אשר יכלול פגישת הבהרות עם המציעים ומפגש עם
המזמין לקבלת פרטים נוספים .היציאה למפגש המציעים תיעשה ממתנ"ס שוויץ המדע סירני  52רחובות.
 .8.2למען הסר ספק מובהר בזאת ,השתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי נוסף להגשת הצעה במכרז.
 .8.3המציעים מתבקשים ומוזמנים בזאת להעלות במפגש המציעים את כל השאלות ,ההבהרות וההסברים הדרושים
והנחוצים להם.
 .8.4למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא
לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע ממנו לרבות הוראותיו ,תנאיו
דרישותיו ,אופיו ,דרך ואופן ביצועו ,והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.
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 .8.5תשובות המזמין לשאלות ההבהרה יינתנו אך ורק בכתב ורק תשובות אלה תחייבנה את המזמין והמציעים.
 .9ההצעה והגשתה
 .9.1על המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם (להלן" :ההצעה") על גבי הטפסים המיועדים לכך.
 .9.2מכרז זה הינו דו-שלבי כפי שיובהר בסעיף  15להלן.
 .9.3ההצעות ,בהתאם למפורט לעיל ,תופקדנה במסירה אישית במעטפה סגורה אחת הנושאת את שם המכרז ,מספר המכרז
וכתובת המזמין בתיבת המכרזים עד ליום  4.5.2017בשעה ( 15:00להלן" :מועד המסירה").
 .9.4מעטפות ההצעות תוכנסנה לתיבת המכרזים כשהן סגורות ללא סימנים מזהים ,למעט הסימונים המפורטים לעיל.
 .9.5לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או שתישלחנה באמצעות
דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית לתיבת המכרזים כאמור לעיל ו/או שתימסרנה לאחר מועד
המסירה והכל בכפוף להוראות חוברת מכרז זו.
 .9.6למען הסר ספק ,יובהר ,המזמין ידון ויבדוק רק הצעות שנמצאו בתיבת המכרזים במועד המסירה.
 .9.7המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו ,לדחות את מועד המסירה; אם יחליט כן  -יודיע הוא על כך לכל רוכשי חוברת
המכרז ,מיד עם קבלת החלטתו .בהודעתו זו יציין המזמין מועד מסירה חדש ותאריך מעודכן לתוקף הערבות הבנקאית.
 .10נספחי ההצעה
 .10.1על המציע לחתום על כל נספחי ההצעה ,בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך וכן ,על כל עמוד של כל אחד
ממסמכי המכרז המקוריים (למעט מעטפת המכרז) בעט כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה
במקומות המיועדים לכך .כמו כן ,בהתאם לאמור ,על המציע לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים:
 .10.1.1ערבות בנקאית אוטונומית ,בנוסח המצורף לחוברת המכרז ומסומן כנספח ג' לחוברת המכרז ,על סך
( ₪ 30,000שלושים אלף ש"ח) ,שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת ועל שם המשתתף ,כשהיא צמודה
למדד המחירים לצרכן (להלן" :המדד") לטובת המזמין ,לצורך הבטחת קיום תנאי המכרז ותנאי הצעת
המציע .תוקף הערבות עד יום  2.8.2017וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז (להלן" :ערבות להבטחת
המכרז").
.10.1.1.1

אי המצאת ערבות להבטחת המכרז ,תביא לפסילת ההצעה .למען הסר ספק ,יובהר ויודגש ,כי
לא תתקבל כל חלופה לערבות זו ,לרבות הודעת קיזוז ,שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי המצאת
הערבות להבטחת המכרז כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז ובלעדיו אין.

.10.1.1.2

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות להבטחת המכרז ,לעומת הנוסח
המצ"ב יגרום לפסילת הצעת המשתתף.

.10.1.1.3

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הוצאות הערבות להבטחת המכרז והוצאות אחרות הנובעות
מהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.

.10.1.1.4

כל עוד לא הודיע המזמין אחרת ,על הערבות להבטחת המכרז להיות בתוקף לתקופה
הנקובה לעיל .שינוי של תוקף הערבות יש לבצע אך ורק במידה והמזמין הודיע בכתב על
שינוי תאריך תוקף הערבות.

.10.1.1.5

ערבות להבטחת המכרז אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז
תוחזר למציע לאחר חתימת הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז ולא יאוחר מחלוף 3
חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל,
לפי המאוחר מבין מועדים אלו.

.10.1.1.6

הערבות להבטחת המכרז של מציע שזכה במכרז תשוחרר לאחר חתימת הסכם ההתקשרות
עמו ובכפוף להמצאת ערבות בנקאית לביצוע ההסכם (כפי שיובהר להלן).
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.10.1.1.7

נמסרה הודעה למציע על זכייתו במכרז ,רשאי המזמין לדרוש מהמציע הארכת תוקף
הערבות להבטחת המכרז לתקופה שתיקבע על-ידו והמציע מתחייב להאריך את תוקף
הערבות בהתאם .לא האריך מציע את תוקף הערבות להבטחת המכרז כפי שנתבקש על ידי
המזמין ,רשאי המזמין לדרוש ולקבל את פירעון הערבות וזאת מבלי לפגוע בזכותו לתבוע
פיצויים ו/או סעדים נוספים.

 .10.1.2הצהרת ספק בנוסח המצורף לחוברת המכרז והמסומן כנספח ב' למסמכי המכרז ולהסכם ההתקשרות.
לפיה ,בין היתר ,אם אין ברשות המציע את הרישיונות וההיתרים הנדרשים לפי כל דין (להלן:
"האישורים הנדרשים") לצורך ניהול פעילותו העסקית כזוכה במכרז הוא יציגם תוך חודש ימים מיום
זכייתו במכרז ,כדלהלן:
.10.1.2.1

רישיון עסק כמפורט לעיל בסעיף  10.1.9.5בתוקף.

.10.1.2.2

רישיון כיבוי אש.

.10.1.2.3

רישיון משרד הבריאות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון ייצורו והחסנתו),
תשכ"א 1960-בתוקף.

.10.1.2.4

תעודת כשרות תקפה על שם הזוכה מטעם הרבנות הראשית בישראל.

למען הסר ספק ,אי המצאת תצהיר כאמור עלולה להביא לפסילת המשתתף ,לפי שיקול דעת המזמין.
 .10.1.3אישור בר תוקף על שם המציע מאת פקיד שומה או רואה חשבון בדבר ניהול ספרי חשבונות על פי פקודת
מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ז .1976-למען הסר ספק,
אי המצאת אישור זה ,עלולה להביא לפסילת המשתתף ,לפי שיקול דעת המזמין.
 .10.1.4אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף .למען הסר ספק ,אי המצאת אישור זה ,עלולה להביא
לפסילת המשתתף ,לפי שיקול דעת המזמין.
 .10.1.5אישור על ניכוי מס במקור .למען הסר ספק ,אי המצאת אישור זה ,עלולה להביא לפסילת המשתתף ,לפי
שיקול דעת המזמין.
 .10.1.6הצהרת רו"ח המציע בדבר ההיקף הכספי השנתי של המציע בשנתיים האחרונות ( .)2015-2016אי
המצאת הצהרה זו בהתאם לתנאי המפורט בסעיף  4.3לעיל עלולה להביא לפסילת המשתתף ,לפי שיקול
דעת המזמין.
 .10.1.7אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון ,כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו
להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין ,לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו
הרחבה .למען הסר ספק ,אי המצאת אישור זה ,עלולה להביא לפסילת המשתתף ,לפי שיקול דעת המזמין.
 .10.1.8לגוף משפטי  -אישור על רישום רשת או השותפות ,או רשת בצירוף העתק של תעודת האגד ,וכן אישור
עו"ד או רו"ח על קיומו של הגוף ובעלי זכות החתימה בשמו .למען הסר ספק ,אי המצאת אישור זה,
עלולה להביא לפסילת המשתתף ,לפי שיקול דעת המזמין.
 .10.1.9המלצות ודרישת הניסיון
.10.1.9.1

על המציע לצרף להצעתו המלצות בכתב ,המעידות על ניסיון של ארבע שנים רצופות לפחות,
במהלך שבע השנים האחרונות ,בניהול ו/או הפעלה של מזנונים ו/או שירותי הסעדה ו/או
קייטרינג ו/או ניהול והפעלה של עסקי מזון כדוגמת מכרז זה (להלן" :דרישות הניסיון") מלפחות
שני ( )2גופים שונים (להלן" :ההמלצות") .לעניין זה יובהר כי המלצות משנית הקודמות לשנת
 ,2015תיחשבנה כהמלצות פסולות.
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.10.1.9.2

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם הפרטי או התאגיד המשפטי המגיש את הצעה
בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש (למען הסר ספק ניסיון
כקבלן משנה אינו רלוונטי).

.10.1.9.3

בנוסף על ההמלצות הנדרשות ,על המציע לצרף הצהרה בנוסח המסומן כנספח ב '1לחוברת
המכרז בהתייחס להמלצות אותן צירף ולפרט כדלקמן :שם העסק שהופעל על ידי המציע,
שם איש קשר ומספר טלפון ,תיאור העסק ,כתובת העסק ,התקופה בה פעל העסק (בשבע
השנים האחרונות בלבד) ,פרוט המוצרים והשירותים שניתנו בעסק והיקף הפעילות.

.10.1.9.4

מלבד האמור לעיל ומבלי לגרוע הימנו ,המציעים רשאים לצרף אסמכתאות והמלצות נוספות
להוכחת דרישת הניסיון.

.10.1.9.5

העתקי רישיונות עסק לפי קבוצה ( 4מזון) לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)
התשנ"ה 1995-ותקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לעסקים ליצור מזון) תשל"ב1972-
מהשנים .2012-2016

למען הסר ספק ,אי המצאת האסמכתאות כאמור בסעיף  10.1.9לעיל ,תביא לפסילת המשתתף.
 .10.1.10תצהיר בנוסח המצורף לחוברת המכרז והמסומן כנספח ד' לחוברת המכרז לפיו המציע ,בעלי המניות
במציע המחזיקים למעלה מ 50% -ממניות המציע ,ומנהלי המציע לא הורשעו בעבר על ידי בית משפט
ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה מסוג של מתן שוחד ו/או
גניבה ו/או בגין עבירה שיש עמה קלון ו/או על-פי חוק עובדים זרים ,תשנ"א .1991-למען הסר ספק ,אי
המצאת תצהיר זה תביא לפסילת המשתתף באופן מיידי.
 .10.1.11תצהיר בעניין העסקת עובדים זרים ע"י המציע המצורף כנספח ד '1לחוברת המכרז ואשר מהווה חלק
בלתי נפרד הימנו המאושר ע"י עו"ד ,יצורף להצעת המשתתף וליתר מסמכי המכרז .למען הסר ספק ,אי
המצאת אישור ,עלולה להביא לפסילת המשתתף ,לפי שיקול דעת המזמין.
 .10.1.12התחייבות בכתב על המצאת אישור על העדר עבירות מין ,ממשטרת ישראל עבור עובדיו אשר יועסקו על ידו
לצורך אספקת המזון .נוסח ההתחייבות מסומנת כנספח ד '2ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,
למען הסר ספק ,אי המצאת התחייבות זו ,תביא לפסילת המשתתף באופן מידי.
 .10.1.13הסכם התקשרות המצורף לחוברת המכרז  ,כדלקמן :המציע ישלים ב 2 -עותקים של הסכם ההתקשרות,
את שם המציע וכתובתו (במבוא להסכם) וכפי שהובהר לעיל לגבי נספחי המכרז  -יחתום על גבי כל עמוד
מההסכם בראשי תיבות ,וכן יחתום את חתימתו המלאה בסוף ההסכם במקום המיועד לכך ,ויצרף את
עותקי ההסכם ,כשהם חתומים במקור ,להצעתו.
 .10.1.14מפרט הציוד שמתחייב המציע להתקין בקפיטריות אשר מפרט את מגוון האביזרים ,המכשירים והציוד
שמתחייב המציע להתקין בקפיטריות ,תוך פירוט יצרן הציוד ומודל הציוד .ככל שלא ימציא המציע מפרט
ציוד כמפורט לעיל ,לא יקבל המציע ניקוד בגין רכיב זה.
 .10.1.15תמונה /תמונות ו/או הדמיה של דוכן /עגלות הקפיטריות  +שילוט ,המוצעות על ידי המציע לצורך
פעילות הקפיטריות .לצד התמונה יש לכלול את מידות העגלה /דוכן (מידות הכוללות את הצבת
המכשירים והאביזרים הייעודיים ,מידות דלפק שירות) .ככל שלא ימציא המציע תמונה /תמונות ו/או
הדמיה כמפורט לעיל ,לא יקבל המציע ניקוד בגין רכיב זה.
 .10.1.16טופס ההצעה הכספית ,כדלהלן:
 .10.1.16.1על המציע למלא בכתב ברור (בעט כחול) בטופס "ההצעה הכספית"( ,נספח א') ,את הפרטים
הבאים:
.10.1.16.1.1

מחיר מוצע (להלן" :המחיר המוצע").
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.10.1.16.1.2

שמו המלא של המציע ,שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי;

.10.1.16.1.3

חתימה מלאה כדין.

על מציע המגיש הצעה ליותר ממרכז קהילתי אחד ,להגיש הצעת מחיר נפרדת לכל מזנון ומזנון
בנפרד.
 .10.1.16.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הצעת המציע תוגש בשני עותקים .יובהר ,על יד כל תיקון במחיר
המוצע ,ככל ויידרש ,יחתום המציע בחתימה וחותמת.
 .10.1.16.3המציע נדרש למלא ,בצורה מלאה ,את המחיר המוצע כפי שמבוקש בטופס ההצעה הכספית,
בלא כל שינוי ,תוספת או גריעה ,למעט הוספת המחיר המוצע עצמו .יובהר הצעה שלא
תעמוד בדרישה זו ,תפסל.
 .10.1.16.4המחיר המוצע עבור הזכות למתן השירותים במתחם המזמין יהיה בשקל ישראלי בלבד ולא
יפחת מהמחיר המפורט בסעיף  2.6לעיל לחודש בשים לב לכל מרכז קהילתי והנדרש בו
בנפרד (להלן" :המחיר המינימאלי ") ,אותו ישלם הזוכה למזמין.
 .10.1.16.5המחיר המוצע לסל המוצרים יהיה בשקל ישראלי בלבד והינו מוגבל לגובה המחיר המרבי הקבוע
עבור אותו המוצר בטבלת סל המוצרים .
 .10.1.16.6מובהר כי על המחיר בהצעה הכספית לשכלל באופן מלא ומושלם את כל הפעולות
וההתחייבויות שעל המציע לבצע על פי מסמכי המכרז לצורך הפעלת הקפיטריות והשירותים
שיינתנו בגינן על ידי הזוכה ,לרבות ההוצאות הכרוכות בגיוס עובדים והעסקתם ,אספקת
ציוד ,הקמת הקפיטריות ,מקומות הישיבה והשולחנות ,ביטוח ,עלויות רישוי ,הפעלת הציוד,
רכישתו ואחזקתו השוטפת ,ניקיון ,הדברה וכן ,כל הוצאה אחרת הנדרשת לצורך התפעול
המלא והתקין של הקפיטריות.
 .10.1.16.7למען הסר ספק ,המציע מתחייב לשאת בכל תשלומי המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו
(מס הכנסה ,ביטוח לאומי וכו') בגין הפעלת הקפיטריות ומתן השירותים בהתאם למפורט
בחוברת המכרז.
 .10.1.17קבלה עבור דמי ההשתתפות במכרז וקבלת חוברת המכרז ,כאמור לעיל.
 .10.1.18פרטי איש קשר מטעם המציע בנוסח המצורף כנספח ו' כשהוא חתום על ידי המציע.
 .10.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המזמין רשאי שלא לדון כלל בהצעה אשר לא צורפו אליה כל המסמכים המנויים
בחוברת המכרז .למען הסר ספק ,לא תובא לדיון הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור במסמכי חוברת
המכרז.
 .11התקשרות עם הזוכה
 .11.1המזמין יודיע לזוכה/זוכים ,במכתב רשום ,על הזכייה במכרז ,לאחר ובמידה וועדת המכרזים תאשר את ההצעה
הזוכה (להלן" :הודעת הזכייה") .מציע שהצעתו לא זכתה ,יקבל על כך הודעה בכתב וכן תוחזר לו הערבות
להבטחת המכרז שהומצאה על ידו תוך  7ימים מיום הודעתו בדבר אי הזכייה.
 .11.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת כי יום החתימה על הסכם ההתקשרות על ידי המזמין יחשב מועד קבלת
ההודעה בדבר הזכייה ,למעט ככל שנמסרה הודעת זכייה בכתב ובמקרה זה ייחשב המועד בו הומצא המכתב
למציע כמועד ההודעה לזכיין.
 .11.3על כל זוכה להפקיד ערבות בנקאית אוטונומית ,על שם הזוכה בלבד ,צמודה למדד המחירים לצרכן לפי הנוסח
המצורף לחוברת המכרז והמסומן כנספח ג ,'1בסך של  ₪ 30,000לשם הבטחת התחייבויות הזוכה ,כמפורט
בהסכם ההתקשרות המצורף כחלק בלתי נפרד מחוברת מכרז זו (להלן בהתאמה" :ערבות להבטחת ההסכם" ו-
"הסכם ההתקשרות") תוך שבעה ( )7ימים מקבלת הודעת הזכייה וטרם השבת הערבות להבטחת המכרז לידיו.
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 .11.4תוקף הערבות להבטחת ההסכם יהיה לשנה ( 12חודשים) ממועד חתימת המזמין על הסכם ההתקשרות ותוארך
בהתאם להארכות המזמין את התקשרותו עם הזוכה.
 .11.5במידה ומציע אשר קיבל הודעת זכייה ,לא ימציא את הערבות להבטחת ההסכם תוך פרק הזמן האמור בסעיף 11.3
לעיל ,יהיה המזמין רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לחלט את הערבות להבטחת המכרז שמסר אותו המציע ולהעביר
את ביצוע השירותים נושאי מכרז זה לאחר .הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה
מכל סוג שהוא כנגד המזמין.
 .11.6בנוסף לאמור לעיל ,כל מציע אשר יזכה מחויב להמציא למזמין תוך שבעה ( )7ימים מקבלת הודעת זכייה ,אישור
קיום ביטוחים על פי הנוסח המצורף לחוברת המכרז כנספח ה' (להלן" :אישור קיום הביטוחים") ,חתום על ידי
חברת ביטוח מטעמו.
 .11.7לעניין אישור קיום הביטוחים מובהר בזאת ,עריכת כל שינוי ,תוספת או הסתייגות ביחס לאישור קיום הביטוחים,
בין אם נעשו בגוף האישור ובין אם במכתב לוואי ,תהווה הפרה מהותית ויסודית של הוראות ההסכם והמזמין ,על
פי שיקול דעתו הבלעדי ,יאה רשאי להעביר את ביצוע השירותים ע"פ מכרז זה לאחר .המציע יהיה מנוע ומושתק
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כנגד המזמין בעניין זה.
 .11.8מציע אשר לא היו בידיו ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין וכמובהר בסעיף  10.1.2על כלל תתי סעיפיו
ולא צירפם במסגרת הצעתו למכרז ,יצרף היתרים ורישיונות אלו תוך חודש ( )30ימים ממועד הודעתו בדבר
הזכייה.
 .11.9מבלי לגרוע מהוראות סעיף  11.10להלן ,מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם ההתקשרות ,כאמור
לעיל ,יאה רשאי המזמין ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לראות בו כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הוראות
ההסכם ,ערבותו הבנקאית תחולט לאלתר והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
מכל סוג שהוא כנגד המזמין בעניין זה.
 .11.10מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים ,באיחור מהאחד מהמועדים האמורים לעיל מיום קבלת הודעת
הזכייה והמזמין נתן הסכמתו לקבלם באחור מבלי לבטל את זכיית המציע כאמור לעיל – זכאי המזמין לפי שיקול
דעתו ,לראות בהצעת המציע ובהודעת הזכייה כהסכם מחייב בינו לבין המציע.
לעניין זה ,יובהר ,למען הסר כל ספק ,המצאת המסמכים באחור אינה מהווה ראייה להסכמת המזמין לקבלתם
באחור .רק אישור מפורש ובכתב של המזמין יהווה הסכמה כאמור.
 .11.11למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בחוברת מכרז זו ,זוכה שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי חוברת
המכרז ,יהא המזמין רשאי לבטל את הזכייה בהודעה בכתב לזוכה ,החל מהתאריך שייקבע על ידי המזמין בהודעה
ולרבות לאלתר ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 .11.12אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין ליתן הודעה מוקדמת למציע ולאפשר לו לתקן את ההפרה וככל שלא עשה כן
המציע באופן ובמועד שקבע המזמין ,יהא זכאי המזמין לבטל את ההתקשרות לאלתר .יובהר ,אין בסעיף זה כדי
לגרוע מזכויות המזמין על פי כל דין.
 .12חילוט ערבויות
 .12.1המזמין יהא רשאי לחלט את הערבויות הבנקאיות – הן הערבות להבטחת המכרז והן הערבות להבטחת ההסכם
בהתאמה ,חלקן או כולן ,בתנאים כדלקמן:
 .12.1.1המציע נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
 .12.1.2המציע מסר למזמין מידע מוטעה או מידע מהותי לצורך המכרז כשהוא בלתי מדויק;
 .12.1.3המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
 .12.1.4זוכה שלא פעל לפי הוראות התנאים המוקדמים להתקשרות המזמין עם הזוכה הקבועות במכרז.
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 .12.2מוסכם בזה בין המזמין לבין המציע ,כי הסכום הנקוב בערבויות הבנקאיות מהווה פיצוי מוסכם מראש ,שנקבע ביחס
סביר לנזק ,שנצפה כנזק העלול להיגרם למזמין כתוצאה מסתברת של הפרת המציע ו/או הזוכה.
 .12.3למען הסר ספק ,אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפי כל דין ,להוכיח כי ניזוק בסכום הגבוה
מסכום הערבות ובמקרה זה לא תהא מניעה למזמין לנקוט כל הליך ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 .12.4יובהר ,הוצאות המכרז ,מכל מין וסוג שהוא כולל ההוצאות עבור הערבויות הבנקאיות ,הכרוכות בהכנת ההצעה
למכרז ובהשתתפות במכרז ,תחולנה על המציעים בלבד.
 .13הבהרות ושינויים
 .13.1הפרוט המובהר במכרז אינו גורע מחובת המציע לערוך בעצמו ועל חשבונו את כל הבירורים הדרושים לו לשם
הכנת והגשת הצעתו .הגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע ,כי כל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו ,כי
הוא ערך כל בדיקה הנחוצה לו לשם הכנת ההצעה והגשתה וכי הוא לא הסתמך על מצגי המזמין בלבד .ממילא ,לא
תישמע מצד מציע כל טענה בדבר טעות ו/או אי-ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז ,המופיע בו או
שאינו מופיע בו.
 . 13.2למען הסר ספק ,בעצ ם הגשת הצעתו למכרז מביע המציע את הסכמותיו כי הסיכון של אי  -בהירות
במסמכי המכרז ו/או בהצעה יוטל עליו וכי המחיר שהמציע נקב בהצעתו משקף גם את הסיכון האמור.
 .13.3המזמין רשאי ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז
ובכל תנאי מתנאיו ,ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד
מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים ,בדואר אלקטרוני ו/או בדואר רשום ו/או בפקסימיליה ,לפי
הפרטים שנמסרו על-ידם.
 .13.4המזמין רשאי לדחות את המועדים הקבועים במכרז זה ובכלל זה את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז
(להלן" :המועד האחרון ") על פי שיקול דעתו ,ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז ,כאמור
לעיל.
 .13.5הודעה על דחיית המועד האחרון תובא בכתב לידיעת כל מקבלי מסמכי המכרז ,בדואר אלקטרוני ו/או בדואר
רשום ו/או בהודעה בפקסימיליה ,לפי הנתונים שנמסרו על-ידי המציעים.
 .13.6למען הסר ספק ,יובהר ויודגש ,כל חלקי המכרז הם יחידה אחת שלמה ומחייבת והם יפורשו באופן בו משלים כל
חלק אחד את רעהו והמונע סתירות כלשהן וההצעות יתבססו אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.
 .14תוקף ההצעות
 .14.1הצעות המשתתפים במכרז תהינה בתוקף לתקופה של  90יום מן המועד האחרון שנקבע להגשתן.
 .14.2מבלי לגרוע מהאמור בחוברת המכרז ,המזמין אינו מתחייב לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד פקיעת
תוקפן.
 .14.3במקרה של פניית המזמין למציעים בבקשה להארכת תוקף ההצעות לתקופה נוספת ,יהיה כל מציע רשאי ,לפי
בחירתו ,להחליט האם להאריך את תוקף הצעתו או האם לא להאריכה ,כאשר:
 .14.3.1הוארך תוקף ההצעה  -יהיה הדבר כתנאי מתנאי המכרז.
 .14.3.2מציע שסרב להאריך את תוקף הצעתו ,או לא הודיע למזמין על הסכמתו להארכתה כמבוקש ,הצעתו
תפסל.
 .15בחינת ההצעות
 .15.1יובהר ,אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה ,כמפורט לעיל ,ו/או אי השלמתם במקום הטעון מילוי ו/או
עריכת כל שינוי ,תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו ,בין אם נעשו בגוף מסמכי המכרז ובין אם
במכתב לוואי ,עלולים לגרום לפסילת הצעה ו/או לדחייתה על הסף.
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 .15.2כאמור לעיל ,מכרז זה הינו מכרז דו-שלבי במסגרתו המזמין יהיה רשאי להחליט על בחירת ההצעה
המתאימה לו ביותר ,במטרה להבטיח לעצמו את מירב היתרונות מבין המציעים לפי אמות המידה
הבאות:
 .15.2.1בשלב ראשון
תיבדקנה הכשירות המוקדמת של ההצעות באמצעות בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף ,לרבות המצאת
המסמכים הדרושים.
הצעה אשר לא תעמוד בתנאי הסף ובדרישות המוקדמות אשר קבע המזמין – תפסל ולא תעלה
לשלב השני.
תוצאתו של הליך זה היא קביעת רשימת המציעים העומדים בדרישת הכשירות כפי שקבע המזמין (להלן:
"ההצעות הכשירות").
המציעים שהגישו את ההצעות הכשירות יוזמנו לראיון עם ועדת המכרזים ,במסגרתו תתרשם וועדת
המכרזים מהמציע ומעובדיו שיפעילו את הקפיטריות .במסגרת התרשמות זו ,יידרש המציע לפרט בעל פה
את התמונה /הדמייה שהוגשה על ידו והממחישה את הדוכנים /עגלות המוצעות על ידו ,את שיטות
הפעלת הקפיטריות ,ניהול מלאי ,אחסנה וכן כל פירוט נוסף שיידרש מהמציע ו/או מעובדיו על פי שיקול
דעתה הבלעדי של וועדת המכרזים.
 .15.2.2בשלב השני
ניקוד האיכות של ההצעה שיהווה  30%מציונה הכולל של ההצעה.
בשלב זה תיבחן איכות ההצעות הכשירות בלבד ,בהתחשב באמינותם ,ניסיונם ,כישורם ,מיומנותם
ומוניטין המציעים במילוי התחייבויותיהם כלפי אחרים ,בניסיון קודם של המזמין בהתקשרות עם
המציעים  -אם היה כזה ,ובאופן כללי ,בכל קריטריון ענייני אחר אותו מוצא המזמין לנכון לשקול,
לקראת קבלת החלטתו בדבר ההצעות הזוכות ובהתאם לקריטריונים המפורטים להלן:
 .15.2.2.1ועדת המכרזים תבחן את ניסיון המציע ותדרג רכיב זה בסך של עד  10נק' ,כדלקמן:
 .15.2.2.1.1מציע אשר יגיש לפחות  3המלצות נוספות מעבר לקבוע בתנאי הסף (קרי5 -
המלצות לפחות) ,יזכה לציון של  2נק' .לעניין זה יובהר כי המלצות משנית
הקודמות לשנת  ,2015תיחשבנה כהמלצות פסולות.
 .15.2.2.1.2איכות הממליצים – מציע אשר יגיש במסגרת ההמלצות לפחות  3המלצות מגופים
ציבוריים וזכה לציון של  3נק'.
 .15.2.2.1.3שנות ניסיון מוכח – מציע אשר ימציא אסמכתאות לשנות ניסיון מעל ל 5 -שנים
עד למועד הגשת הצעתו למכרז יזכה לציון של  5נק'.
 .15.2.2.2ועדת המכרזים תבחן את מפרט הציוד שמתחייב המציע להתקין בקפטריה ותעניק עד 5
נקודות למציע ,על פי שיקול דעתה ,בהתאם לאיכות (יצרן המוצר ומודל המוצר) ולמגוון
האביזרים ,המכשירים והציוד שמתחייב המציע להתקין בקפיטריות .במסגרת המפרט יש
לציין את סוג הציוד (למשל :טוסטר ,מכונת אספרסו ,תנור לפיצה ,בר סלטים מקורר 2 ,מקררי
שתייה וכיוב') ,יצרן הציוד וכן את מודל המוצר (שנת ייצור המוצר /שנות פעילות המוצר).
 .15.2.2.3ניקוד של עד  15נקודות יינתן לכל מציע בהתאם להתרשמות הכללית של ועדת המכרזים על פי
תבחינים אלו :נראות העגלה /דוכן ( 5נק') ,התרשמות אישית של חברי הוועדה מהמציע ( 8נק'),
התרשמות אישית של הוועדה מהעובדים שיפעילו את העגלה /דוכן ( 2נק').
ניקוד ההצעות הכספיות שיהווה  70%מציונה הכולל של ההצעה.
בשלב זה תנוקדנה הצעות המציעים על בסיס הצעתם הכספית ,כדלהלן:
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 .15.2.2.4שקלול ניקוד ההצעה הכספית של סל המוצרים  20% -מהציון הכולל של הצעת המחיר.
מציע שיציע את סל המוצרים הזול ביותר יקבל את מלוא הנקודות עבור הצעתו ,קרי 14
נקודות .ניקוד יתר ההצעות יעשה באופן יחסי להצעה הזולה ביותר ברכיב זה.
 .15.2.2.5שקלול ניקוד ההצעה הכספית עבור הזכות להפעלת הקפיטריות –  80%מהציון הכולל של
הצעת המחיר.
מציע שיציע את ההצעה הכספית הגבוהה ביותר עבור הזכות להפעלת הקפיטריות יקבל את
מלוא הנקודות עבור הצעתו ,קרי  56נקודות .ניקוד יתר ההצעות יעשה באופן יחסי בין ההצעה
הגבוהה ביותר ברכיב זה לבין מחיר המינימום המפורט בסעיף  2.6ל'תנאים הכלליים
להשתתפות במכרז ותנאי המכרז' .
 .15.2.2.6שקלול ניקוד ההצעה הכספית וציון האיכות וקביעת ניקוד סופי לכל הצעה.
יובהר ,כי כל מציע רשאי להגיש הצעתו למוקד אחד בלבד או למעלה מכך בהתאם לשיקול דעתו .בחינת הציונים
על-ידי המזמין תיעשה לכל מרכז בנפרד ,כאשר מציע אשר יזכה במספר מרכזים ,תהא לועדת המכרזים הסמכות
לפנות לאותו המציע בדרישה לבחור בין המרכזים השונים ולהכריז על המציע במקום השני כמציע הזוכה במרכז
הימנו נגרע המציע הזוכה בשל בחירתו.
 .15.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המזמין יהא רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה,
בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז או בשל כל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,באופן שלדעת
המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 .15.4המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הנמוכה ביותר ו/או כל הצעה שהיא ,כזוכה .המזמין
אף רשאי שלא לקבל אף אחת מההצעות ו/או לבטל את המכרז לגבי חלק מהשירותים ובכל מקרה לא תהיה למי
מהמצעים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתו של המזמין ,באשר תהיה.
 .15.5המזמין רשאי לבחור בהפעלת כל קפיטריה על-ידי ספק שונה ולצורך כך ,לבחור במסגרת הליך מכרזי זה ארבעה
ספקים שונים שיפעילו כל אחד קפיטריה נפרדת.
 .15.6ככל שיהיה צורך בכך ,יהיה המזמין רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים פרטים ו/או
מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים ,לרבות בכל הקשור
לניסיונו ויכולתו של המציע ,גם לאחר פתיחת ההצעות .זאת על מנת לבחון את המציע ,חוסנו הכלכלי ,ניסיונו
המקצועי והצעתו במסגרת שיקולי המזמין ,לרבות עמידתו בתנאים המוקדמים כפי שפורטו לעיל.
 .15.7המזמין  ,או מי שיוסמך על-ידו לצורך כך ,יהא רשאי לנהל ,באמצעות ועדת המכרזים או מנהל המזמין ,משא ומתן
עם כל אחד מהמציעים ,בטרם יקבל את הצעתו ו/או תתקבל החלטה כלשהי.
 .15.8יובהר ,למזמי ן שמורה הזכות לבוא במו"מ עם כל המציעים ,לרבות השוואת הצעות מחיר שקיבל המזמין בין מציע
אחד ,למציע שני.
 .16ביטול המכרז
 .16.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומזכויותיו של המזמין המובהרות בחוברת מכרז זו ובנוסף לכל המקרים האחרים בהם
יהיה המזמין רשאי לבטל את המכרז עפ"י דין ,תהא למזמין הזכות לבטל את המכרז בכל שלב ,לרבות לאחר
הודעת זכייה ,בכל אחד מהמקרים כדלהלן:
 .16.1.1מצא המזמין שהתקיים פגם מהותי בהליך המכרז ,או בהליך בחירת ההצעה שהייתה אמורה להיות
ההצעה הזוכה;
 .16.1.2במקרים בהם גילה המזמין טעות ,או חוסר במפרט או בתנאים המוקדמים להשתתפות לאחר קבלת
ההצעות;
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 .16.1.3חל שינוי נסיבות ,או השתנו צרכי המזמין באופן המצדיק לדעת המזמין ביטול הליך ההתקשרות;
 .16.1.4אם בכל ההצעות נפלו פגמים שוועדת המכרזים סבורה ,כי הם מצדיקים את פסילת הצעות;
 .16.1.5אם לדעת המזמין קיים חשש סביר לתכסיס מכוון ,או קרטל או להדברות בין המציעים.
 .16.2למען הסר ספק ,המזמין לא יהיה אחראי לתשלום כלשהו בקשר לביטול המכרז מכל סיבה שהיא המפורטת בחוברת
מכרז זו.
 .16.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אם בכל שלב משלבי המכרז ימצא המזמין כי נותר מציע יחיד משום שיתר
המציעים נפסלו על הסף ,תהא בידו הברירה לקבל את הצעתו של המציע הנותר או לבטל את המכרז.
 .17בעלות על המכרז
 .17.1חוברת המכרז ,תוכנה ,הנספחים לה וכל חלק ממנה הינה קניינו הרוחני של המזמין ,המועברת למציע לצורך הגשת
הצעתו בלבד .אין לעשות באלה כל שימוש שלא לצורך הגשת ההצעה במכרז.
 .17.2בעצם הגשת ההצעה מביע המציע את הסכמתו לכך שהמזמין יעשה שימוש בהצעה שהוגשה ובמידע הכלול בה  -לכל
צורך הקשור בפעילות המזמין.
 .17.3בכפוף להוראות כל דין ,המזמין מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי ,זולת ליועצים המועסקים על ידו ,אשר
גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה .היועצים המועסקים על ידי המזמין לא יעשו כל שימוש בהצעת
המציע ,אלא לצורכי מכרז זה.
 .17.4כל האמור בלשון זכר במכרז זה ,בלשון נקבה במשמע ולהיפך.
בכבוד רב,
רשת חוויות רחובות
(המזמין)
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רשת חוויות רחובות
מכרז פומבי מס' 1/2017

לניהול והפעלת קפיטריות

הסכם התקשרות
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הסכם
שנערך ונחתם ברחובות ביום _____ בחודש_____ 2017

בין:

רשת חוויות רחובות
רח' גולדברג  6רחובות
(להלן" :המזמין")
מצד אחד;

לבין:

__________________________
__________________________
__________________________
(להלן" :המפעיל" או "הספק")
מצד שני;

הואיל

והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'  1/17למתן זכות להקמה ,ניהול והפעלת קפיטריות (להלן" :המכרז") אשר
תפעלנה כמזנונים חלביים (להלן" :הזכיינות") ,לטובת קהל המבקרים במרכזים הקהילתיים (כהגדרתם
לעיל במכרז) ,המשתתפים בחוגים ,עובדי ואורחי המרכזים הקהילתיים והכל כמפורט בהסכם זה על
נספחיו;

והואיל

והמפעיל הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל

והמפעיל הסכים לקבל על עצמו את הזכיינות בהתאם להוראות המכרז והסכם זה;

והואיל

והמפעיל מצהיר כי הוא ערך את כל הבדיקות הנחוצות לפני הגשת הצעתו במכרז וכי הוא מוכן ומסוגל
לבצע את השירותים במסגרת הזכיינות ויש לו היכולת הארגונית והאישורים הנדרשים על פי כל דין ועל פי
דרישות המכרז לצורך כך;

והואיל

והמזמין החליט למסור למפעיל את הזכיינות על סמך הצעתו ובכפוף לתנאים הקבועים במכרז ובהסכם זה;

והואיל

והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם ,התחייבויותיהם ההדדיות ,ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף
הפעולה ביניהם בקשר עם ביצוע הוראות הסכם זה.
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא
.1.1

המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו.

.1.2

כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה.

.1.3

יום חתימת הסכם זה על ידי המזמין הינו מועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה ,למעט ככל שנמסרה הודעת זכייה
בכתב ובמקרה זה ייחשב המועד בו הומצא המכתב למפעיל כמועד ההודעה לזכייתו.

.1.4

למונחים הבאים תהיה המשמעות המוגדרת בצידן:
" .1.4.1המזמין" – כהגדרתו לעיל בכותרת הסכם זה ,לרבות המרכז הקהילתי ,מנהליו או מי שיקבע מטעמו.
" .1.4.2המכרז" – כהגדרתו לעיל ב"הואיל" הראשון.
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" .1.4.3תנאי המכרז" – כלל התנאים המפורטים במכרז ובנספחיו.
" .1.4.4מסמכי ההסכם" – כלל המסמכים המפורטים בסעיף __ להלן ,לרבות הסכם זה והמכרז על כלל נספחיו
והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומתנאיו.
" .1.4.5תקופת ההסכם" – כהגדרתה בסעיף __ להלן.
" .1.4.6המפעיל" – כהגדרתו לעיל בכותרת הסכם זה לרבות נציגיו ,עובדיו ,שלוחיו ,מורשיו ולרבות כל מי שפועל
בשמו או מטעמו בביצוע השירותים.
" .1.4.7הזכיינות" – כהגדרת ב"הואיל" הראשון ,לרבות כלל הפעולות שעל המפעיל לבצע בהתאם להוראות
הסכם זה ותנאי המכרז ובכללם הבאת והתקנת ציוד ייעודי ,ביצוע התאמות נדרשות ,הקמת הקפיטריות,
הפעלתן ,אחזקתן ומתן השירותים ללקוחות המרכזים הקהילתיים בגינן.
" .1.4.8השירותים" – מגוון הפעולות שעל המפעיל לבצע במסגרת הזכיינות לטובת לקוחות המרכזים הקהילתיים
ובכללם ,מכירת מזון ושתיה וכיוצ"ב.
" .1.4.9הקפיטריות" – מבנה ו/או מבנים שיוקמו על ידי המפעיל ,לרבות השולחנות והכיסאות שיוקמו ויסופקו
על ידו ,וכלל הציוד הנדרש לצורך מתן השירותים אותם יעניק המפעיל ללקוחות המרכזים הקהילתיים
(כהגדרתם להלן) במסגרת זכייתו במכרז.
" .1.4.10לקוחות המרכזים הקהילתיים" – קהל המבקרים ב מרכז ים הקהילתי ים  ,באודיטוריום שב הם ,
המשתתפים בחוגים ,עובדי ואורחי המרכז ים הקהילתי ים ועוברי אורח.
 .2נספחי ההסכם
.2.1

הצעה כספית  -נספח א'.

.2.2

הצהרת המציע  -נספח ב'.

.2.3

הצהרת ניסיון  -ניסיון ב'.1

.2.4

נוסח כתב ערבות בנקאית להבטחת קיום תנאי המכרז  -נספח ג'.

.2.5

נוסח כתב ערבות בנקאית להבטחת קיום הוראות ההסכם  -נספח ג'.1

.2.6

תצהיר העדר הרשעות  -נספח ד'.

.2.7

תצהיר עובדים זרים  -נספח ד'.1

.2.8

כתב התחייבות למניעת העסקת עברייני מין  -נספח ד'.2

.2.9

אישור קיום ביטוחים  -נספח ה'.

 .2.10פרטי איש קשר  -נספח ו'.
 .3הצהרות והתחייבויות המפעיל
.3.1

המפעיל מצהיר ומתחייב כי יש בידיו את כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי כל דין ועל פי תנאי
המכרז למילוי כלל התחייבויותיו על פי ההסכם ובמידה ואינם ברשותו ידאג להשיג אישורים אלו תוך  30יום מיום
קבלתו את ההודעה בדבר זכייתו במכרז ,שאם לא כן יבוטל ההסכם וזכייתו תתבטל ,לרבות:
 .3.1.1תעודת כשרות תקפה על שמו ועל שם הקפיטריות מהרבנות הראשית בישראל.
 .3.1.2רישיון עסק לפי קבוצה ( 4מזון) לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה 1995-ותקנות
רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לעסקים לייצור מזון) תשל"ב.1972-
 .3.1.3רישיון כיבוי אש ורישיון משרד הבריאות להפעלת הקפיטריות .
כלל הרישיונות ,האישורים והתעודות יצורפו להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו.
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.3.2

המפעיל מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה הרישיונות כאמור יישארו בתוקף ולא יבוטלו ,ישונו או יוגבלו וכי
יקיים את כל תנאיהם וכן כי ישיג כל רישיון או היתר שיידרש על פי דין בעתיד ובמהלך תקופת ההתקשרות.

.3.3

המפעיל ישוב ויציג בכל תחילת שנה קלנדרית ו/או לפי דרישת המזמין את כלל האישורים ,ההיתרים והתעודות
לקיום חיוביו על פי הסכם זה.

.3.4

על אף האמור בכל מקום אחר ,מובהר ומוסכם בין הצדדים ,כי פניה לרשות המרשה לחידוש רישיון ,ו/או הבטחת
הרשות המרשה לחידוש הרישיון בתנאים או שלא בתנאים אינה מהווה עמידה בתנאי ההסכם לאחזקת רישיון
כאמור .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3.1לעיל ,על המפעיל להחזיק בכל עת רישיונות ,אישורים והיתרים תקפים
כמפורט בהסכם זה ובהתאם לתנאי המכרז.
יובהר ,לא החזיק המפעיל רישיון ו/או היתר ו/או אישור אשר היה עליו להחזיק מכוח הסכם זה ו/או מכוח
השירותים המבוצעים על פי הסכם זה ומסמכי ההסכם יחולו הוראות סעיפים  21ו 23 -להלן .קרי ,המזמין יהא
רשאי לחלט את ערבות הביצוע וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותו בהתאם לאמור בסעיף ולקנוס את
המפעיל בגין הפרות אלו.

.3.5

המפעיל מצהיר כי קרא את מסמכי ההסכם וכי ידועים וברורים לו לאישורם התנאים והדרישות שבמסמכי
ההסכם וצרכי המזמין ,תנאיו ודרישותיו בקשר עם השירותים והזכיינות .כמו כן מצהיר הספק כי ברשותו כוח
האדם ,הידע ,היכולת ,המיומנות ,המשאבים הכספיים ,הכישורים והכלים הנדרשים על פי כל דין ובהתאם
להוראות ו/או הנחיות ו/או דרישת כל רשות מוסמכת וכן כי ברשותו כל האמצעים מכל סוג שהוא והכול לשם
קבלת הזכיינות ומתן השירותים בגינה ללקוחות המרכזים הקהילתיים.

.3.6

המפעיל מצהיר כי לא הסתמך על הנתונים אותם מסר המזמין במסגרת מסמכי המכרז לבדם ובדק טרם הגשת
הצעתו ובטרם התקשרותו בהסכם זה את כל הבדיקות והבירורים הנחוצים לצורך הגשת הצעתו לרבות יכולתו
לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות סיור במרכז הקהילתי ,הבנת צרכי המרכזים הקהילתיים
ולקוחותיו להם יסופקו השירותים ,המוצרים המותרים לשימושו וכל האישורים ,הרישיונות וההיתרים הנדרשים
לכך וכן בדק את מספר הימים בשנה בהם עליו לספק את השירותים וכיוצ"ב והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי המזמין בקשר עם כך.

.3.7

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של המפעיל לפי הסכם זה על כל תנאיו והוראותיו ,מתחייב בזאת המפעיל ,כי כל
פעולה הקשורה ו/או הכרוכה ו/או הנוגעת ו/או הצריכה ו/או הדרושה לאספקת השירותים במסגרת הזכיינות
ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או אישור ו/או מילוי כל תנאי אחר על פי כל דין לא תבוצע אלא רק
לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או אישור ו/או מילוי אותו תנאי.

.3.8

יובהר ,הספק מתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם ויפעל על
חשבונו ,לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך הסכם זה.

.3.9

בהתאם להצהרתו בדבר העדר הרשעות המצורפת להלן כנספח ד' להסכם זה ,המפעיל מצהיר כי הוא או בעלי
המניות שלו המחזיקים למעלה מ 50% -ממניותיו ,ומנהליו לא הורשעו בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו
ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה מסוג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או בגין עבירה שיש
עמה קלון ו/או עבירה לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א.1991-

 .3.10המפעיל מצהיר כי הוא או בעלי המניות שלו המחזיקים למעלה מ 50% -ממניותיו ,ומנהליו לא הורשעו בעבר על
ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדם כתב אישום לבית משפט ,בגין ביצוע עבירת מין בנוסח הקבוע בנספח ד'1
להסכם זה.
 .3.11המפעיל מתחייב להמציא למזמין אישור משטרתי המעיד על היעדר ביצוע עבירת מין לכל עובדי המפעיל
המועסקים בקשר עם הסכם ו/או מכרז זה ובהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,
תשס"א .2001-הפרת הוראת סעיף זה מהווה הפרה יסודית אשר תביא ההסכם לידי ביטול לאלתר והספק יהיה
מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה כנגד המזמין בעניין זה והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם
בנסיבות כאמור.
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 .3.12המפעיל מתחייב כי המחיר הנקוב בהצעתו הכספית כמפורט בסעיף  5.2להלן נקבעה על ידו לאחר שהביא בחשבון
את כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב אספקת השירותים והזכיינות ,בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו.
לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר ליצור מנות המזון ,הוצאת ההיתרים הנדרשים ,רכישת מזון ,ציוד ,הובלה,
תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו ,עלויות ביטוח וכן רווח קבלני סביר ,והוא מוותר בזאת מראש על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין.
 .3.13מובהר בזאת למען הסר כל ספק ,כי התקשרות המזמין עם המפעיל בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך הצהרותיו
של המפעיל כאמור לעיל ובמסמכי ההסכם ,כהגדרתם לעיל ,המהווים חלק בלתי נפרד הימנו .כל ניסיון מצד
המזמין לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה ,ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה
שבעטיה תהא למזמין הזכות לבטל את הסכם זה לאלתר והמפעיל לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא יהא
מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.
 .3.14המפעיל מצהיר כי ידוע לו שמועד היעד לפתיחת הקפיטריות ותחילת הפעלתן המלאה יחול בחלוף לא יאוחר מ-
 30יום ממועד ההכרזה על המציע כזוכה במכרז (להלן" :מועד הפעלת הקפיטריות") .המפעיל מצהיר כי הביא
נושא זה בחשבון בעת הגשת הצעתו במכרז ויפעל לקבלת כלל האישורים המפורטים לעיל ובכלל ,כלל האישורים
הנדרשים לפי כל דין ולפי תנאי המכרז ,עד למועד זה ,וכן לאשר את התפריט והכל כמפורט להלן.
 .3.15המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהמזמין רשאי לבחור במציעים שונים להפעלת כל קפיטריה ו/או בית קפה ו/או עגלת
קפה בנפרד וזאת ,אף אם המציע נמצא זוכה בכלל המוקדים גם יחד.
 .3.16יובהר ,אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהצהרות המציע המצורפת בזאת כנספח ב' להסכם זה.
 .4רכישת ציוד ועבודות התאמה
.4.1

במועד חתימתו של הסכם נמסרו למפעיל מבני מזנון לצורך הקמת הקפיטריות והפעלתן .מבלי לגרוע מיתר
התחייבויותיו של המפעיל על פי הסכם זה ,עד למועד הפעלת הקפיטריות יהא על המפעיל לדאוג (על חשבונו) כי
מבני המזנון ,קרי ,הקפיטריות ,תכלולנה את כלל הציוד הצריך להפעלתה לרבות מכשירי חשמל ,כלים למטבח
ולהגשה וכיו"ב.

.4.2

בסמוך למבנה המזנון יתקין המפעיל ,על חשבונו את הנדרש ממנו על-ידי המזמין במבני הקפיטריות בהם זכה .סוגי
השולחנות ומקומות הישיבה ,מספרם ,מיקומם וכל נושא אחר הקשור בהם יהא על פי שיקול דעתו של המפעיל אך
בתיאום ואישור מראש של המזמין.

 .5מכירת המוצרים
.5.1

המפעיל ימכור אך ורק מוצרים אשר אושרו על ידי המזמין ,הכול בכמות מספקת למשך כל שעות פעילות
הקפיטריות כפי שיוגדרו להלן .מכירת המוצרים בקפיטריות תעשה אך ורק עבור לקוחות המרכזים הקהילתיים,
אין למכור מוצרים לפרטים אחרים/חיצוניים אלא אם קיבל המפעיל אישור לכך מהמזמין מראש ובכתב.

.5.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יובהר ,המפעיל ימכור את המוצרים המפורטים בהצעה הכספית המצורפת כנספח א'
להסכם זה ,במחירים הנקובים בה (להלן בהתאמה" :ההצעה הכספית" ו" -סל המוצרים המפוקחים").

.5.3

מחירי המוצרים המפוקחים ייתרו קבועים והמזמין לא יהא רשאי להעלותם אלא על פי שיעור עליית מדד
המחירים לצרכן כללי (להלן" :מדד המחירים") ביחס למדד הבסיס ובלבד שהמציע הוזיל את מחירי המוצרים
המפוקחים בעת שמדד המחירים לצרכן היה נמוך ממדד הבסיס.
"מדד הבסיס" לעניין זה הוא מדד המחירים הידוע במועד הגשת הצעת המציע למכרז.
עדכן המזמין את מחירי המוצרים המפוקחים כלפי מעלה ,בהתאם לשיעור העלייה במדד המחירים ביחס למדד
הבסיס ולאחר מכן ירד מדד המחירים מתחת למדד הבסיס יהא המזמין חייב להוזיל את מחירי המוצרים
המפוקחים בשיעור דומה לשיעור ירידת מדד המחירים לצרכן .לא עשה כן ייראו את המציע כמוכר את המוצרים
המפוקחים מעל למחיר המותר על פי הסכם זה ולמזמין תעמודנה מלוא הזכויות בגין הפרה זו.
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.5.4

מחירי המוצרים שימכרו בקפיטריות יוצגו באופן ברור באמצעות מחירון גלוי אשר יכלול את כלל המוצרים
שימכרו בקפיטריות ,לרבות ,המוצרים שבסל המוצרים המפוקחים (הכול על פי דין).

.5.5

בכפוף לאמור בסעיף  5.1לעיל ,יוכל המפעיל למכור בקפיטריות מוצרים אחרים שאינם מפורטים בסל המוצרים
המפוקחים ,ובלבד שמוצרים אלו ומחירם יאושרו על ידי המזמין (להלן" :סל המוצרים ללא פיקוח") ובלבד שסך
המוצרים שבסל המוצרים ללא פיקוח אינו עולה על  30%מהמוצרים המסופקים בקפיטריות.

.5.6

יובהר ,להלן יקראו סל המוצרים המפוקחים וסל המוצרים ללא פיקוח "כלל המוצרים".

.5.7

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום במסמכי ההסכם ,ולמען הספר ספק ,חל איסור מוחלט למכור בקפיטריות כל דבר
שאינו מזון ,לרבות אלכוהול ,סיגריות ,כרטיסי מזל ,חטיפים ושתיה ממותקת וכיו"ב אלא אם כן צוינו במפורש
בסל המוצרים המפוקחים או אושרו מראש למכירה במסגרת סל המוצרים ללא פיקוח כמובהר לעיל .

.5.8

מובהר ,כי הקפיטריות תהוונה מזנונים חלביים ולא ימכרו בהן ו/או לא יבושל בהן כל מוצר שאינו חלבי או
"פרווה".

.5.9

המפעיל ימכור מזון כשר בלבד ויפרסם תעודת כשרות תקפה ע"י הרבנות הראשית לישראל.

 .5.10למזמין תהא הזכות להזמין מהמפעיל (בתמורה) תפריטים מיוחדים לאירועים מיוחדים ו/או מזון לפעילות חוץ
מוסדית וכן פעילות שאינה סדירה בתנאי שההזמנה כאמור תעשה זמן סביר מראש.
 .5.11המפעיל ימלא אחר הוראת כל דין הקשורה במוצרים ובאספקתם ,כפי שתותקן מעת לעת ,לרבות (ומבלי לגרוע
מכלליות האמור) – צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס' )4
תשנ"ז  ;1997 -תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור שימוש בפוסטיום ברומט) ,תשנ"ד  ;1993 -חוק חג המצות
(איסורי חמץ) תשמ"ו  ;1986 -תקנות רישוי (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון) ,תשל"ד  1973 -ותקנות רישוי
עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לייצר מזון) ,תשל"ב .1972 -
 .5.12מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המפעיל מתחייב בזאת לדאוג לכך שכלל המוצרים שימכרו בקפיטריות הינם באיכות
מעולה ,תוך הקפדה על תאריכי התפוגה המצוינים על אריזתם .מוצרים בהכנה עצמית ימכרו לכל המאוחר
במועדים המפורטים להלן בהסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ 12-שעות ממועד הכנתם .כמו כן ,מתחייב המפעיל
להחליף או להשלים את המוצרים ,לפי הצורך ובמסגרת השירות השוטף .למזמין הזכות ,לפי שיקול דעתו ,לאסור
מכירת מוצר מסוים בקפיטריות והמפעיל מתחייב לפעול בהתאם לאלתר ,והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או
תביעה כלפי המרכזים הקהילתיים והמזמין או מי מטעמם בעניין זה.
 .5.13המפעיל יעשה כמיטב יכולתו לטיפול בתלונותיהם של לקוחות המרכזים הקהילתיים .בכל מקרה מתחייב המפעיל
כי הוא ישא באחריות הבלעדית בקשר לכל תלונה ו/או תביעה מצד ג' כלשהו בגין הסכם ומסמכיו והמפעיל אף
מתחייב לשפות ולפצות את המזמין בגין כל סכום שיחויב לשלם לצד ג' כלשהו בקשר להסכם ולשירותים אותם
יעניק המפעיל במסגרת הזכיינות ,זאת בצירוף כל ההפסדים ו/או הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו כתוצאה מדרישה
ו/או תביעה כאמור ,לרבות הוצאות משפטיות.
 .5.14המפעיל יפקיד את מפתחות וקוד מערכת האזעקה של הקפיטריות בידי מי שיורה על כך המזמין ,למקרה חירום.
למען הסר ספק ,מובהר במפורש כי המרכזים הקהילתיים אינם מספקים שירותי אבטחה/שמירה לקפיטריות.
 .5.15טעינה ופריקה של ציוד וסחורה על ידי המפעיל או עבורו לקפיטריות או מחוצה להן יעשו בתיאום מוקדם עם
המרכזים הקהילתיים.
 .5.16המפעיל לא יתלה ו/או יעמיד ו/או יציב שלטים ו/או כרזות וכיו"ב על קירות הקפיטריות החיצוניים או הפנימיים
ו/או בסביבתן ללא אישור מראש ובכתב של המזמין.
 .6ניקיון והיגיינה
.6.1

מובהר בזאת שניקיון כל המתקנים והציוד של הקפיטריות ,הן אלה שהוצבו ע"י המזמין ,באם יוצבו כאלו ,והן
אלה שהוצבו ע"י המפעיל ,הינם באחריות המפעיל בלבד ,והמפעיל או מי מטעמו ידאג לניקיון יום יומי של:
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 .6.1.1הקפיטריות המחסנים ,משטחי קבלת הסחורה ,חדרי קירור ,מסדרונות ומעברים (ככל וישנם).
 .6.1.2ניקיון יסודי של כל כלי ההגשה ,שאריות מזון ,פינו שולחנות וניקיונם.
 .6.1.3ניקיון של עמדות ההגשה.
 .6.1.4פינוי פסולת מהקפיטריות ומכל מקום אחר בסביבתה שמקורה בקפיטריות.
 .6.1.5שטיפה יסודית של כל הרצפות בקפיטריות ובסביבתה.
 .6.2שולחן שפונה ע"י לקוחות המרכז הקהילתי ,יופנה וינוקה ע"י המפעיל תוך  5דקות מרגע פינויו.
.6.3

המפעיל מתחייב לרכוש על חשבונו ולספק את חומרי וציוד הניקיון הנדרשים לו .החומרים והציוד יהיו של יצרנים
מוכרים ומתאימים לציוד והמתקנים של המזמין .כל החומרים והציוד שישמשו לניקיון יחייבו אישור מראש של
המזמין.

.6.4

הניקיון יתבצע באופן שוטף בכל שעות פעילות הקפיטריות ,כפי שיוגדרו להן ,ולאחר הסגירה יתבצע ניקיון יסודי
של כל מתקני הקפיטריות וסביבתן.

.6.5

המפעיל לא ישאיר כלים ,ציוד ואיזורי שירות לניקיון בים למחרת.

.6.6

למען הסר ספק ,הניקיון של הקפיטריות ואיזורי הישיבה ,יתבצעו ע"י המפעיל ועל חשבונו ,בתדירות ובאיכות
שייקבעו ע"י המזמין.

.6.7

המזמין ינהל סקרי ניקיון ושירות מדגמיים באופן שוטף ,והיה ויימצאו ליקויים יוטלו קנסות על המפעיל.

.6.8

במידה ואיכות הניקיון לא תהיה לשביעות רצון המזמין או שהמפעיל השתמש בחומרים וציוד שלא אושרו על ידי
המזמין ,ימציא המזמין מכתבי התראה למפעיל .והיה ולא יחול שיפור לאורך זמן ,יהא רשאי המזמין לרכוש
שירותי ניקיון חיצוניים שיבצעו את הניקיון והמפעיל יישא בכל העלויות הכרוכות בכך בתוספת תקורה של .50%

.6.9

היה והופקו למפעיל לפחות  3מכתבי התראה על איכות הניקיון ו/או החומרים ,הדבר יהווה הפרת הסכם זה ותנאי
המכרז והמזמין יהיה רשאי להודיע למפעיל על סיום ההתקשרות ולמנות מפעיל אחר במקומו.

 .6.10מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המפעיל יקפיד כי מכירת המוצרים ו/או הכנתם יבוצעו תוך שמירה על ניקיון והיגיינה
וכן יפעל על פי הנחיות הניקיון בקשר עם הקפיטריות וסביבתן מטעם המזמין ו/או משרד הבריאות.
יובהר ,הפרה של סעיף זה ,תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהא למזמין הזכות לבטל את הסכם זה לאלתר.
 .7פינוי אשפה
.7.1

המפעיל ידאג לפנות את האשפה הרטובה ואת הקרטונים לכלי אצירה המיועדים לכך ובמקומות בהם הוצבו
באישור המזמין.

.7.2

המפעיל מתחייב לניקיון מסביב לכלי האצירה בכל שעות הפעילות של הקפיטריות.

.7.3

המפעיל ישלם תמורת פינוי האשפה והקרטונים  ,עפ"י כמות הפינויים בפועל ,לפי תעריפי פינוי שייקבע ע"י
העירייה.

 .8הדברה
.8.1

המפעיל יתקשר עם מדביר מוסמך ,ויבצע ביקרת מזיקים אחת לרבעון.

.8.2

אם יימצאו מזיקים אם בעקבות הביקורת הרבעונית ואם נתגלו סימני מזיקים או המזיקים עצמם ,המפעיל
מתחייב לבצע הדברה על חשבונו באופן מיידי ע"י המדביר המוסמך.

.8.3

בכל שנה ,המפעיל יבצע על חשבונו הדברה יסודית בכל שטחי הקפיטריות ,ע"י המדביר המוסמך ,ללא קשר למצב
המזיקים.
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 .9בטיחות מזון
.9.1

המפעיל מתחייב לשמור על כל תקנות הבריאות מטעם משרד הבריאות בכל הנוגע לבטיחות מזון.

.9.2

המפעיל מתחייב לא להגיש ו/או להחזיק מזון מסוג כלשהו המהווה סיכון תברואתי.

.9.3

המפעיל מתחייב לא למחזר מזון מכל סוג שהוא ,כל מזון ששוחזר או הוגש ולא נצרך ,יושמד.

.9.4

המפעיל מתחייב לא להחזיק מזון או מוצרים שפג תוקפם.

.9.5

כל מזון שהוכן ע"י עובדי הקפיטריות בשיטת בשל קרר ,לא יוחזק מעל  4ימים בקירור מיום הבישול.

יובהר ,הפרה של סעיף זה ,תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהא למזמין הזכות לבטל את הסכם זה לאלתר.
 .10מועדי הפעלת הקפיטריות
 .10.1השירותים שתספקנה הקפיטריות ,יינתנו ,ככלל ,בשעות פעילות אשר יסוכמו אל מול המזמין ,בשים לב לשעות הפעלת
כל מרכז ומרכז ומעבר לכך בהתאם לצורך ולפי שיקול דעת המזמין (להלן" :שעות הפעילות") וכן ,בכפוף לתנאים
המפורטים להלן ,בחוברת מכרז זו ,בימי שישי ,ובאירועים שונים .המזמין יעשה כל מאמץ להיענות לבקשות המפעיל
ככל ויחפוץ בהפעלת הקפיטריות בשעות מסוימות ,בכפוף למילוי כל הוראות הדין וחוקי העזר הרלוונטיים לעניין זה.
 .10.2במידה ויהיה המפעיל מעוניין לפתוח את המקום בימי שישי בשעות הבוקר עד לשעה  13:30יישא הוא בתשלום
נוסף מיוחד של  400ש"ח לכיסוי עלות שכרו של אב הבית בעבור כל יום שישי בו יפתח המקום.
 .10.3כמו כן ,בכל אירוע ,שיתקיים רכז המכרז הקהילתי יפתח המזנון לא יאוחר משעה לפני כל אירוע ולא יסגר מוקדם
מ 30-דקות לאחר תום האירוע .אירועים כאמור ידווחו למפעיל לא יאוחר מ( 7 -שבעה) ימים מראש לפני קיומם.
 .10.4בנוסף ,המרכז יהיה רשאי להודיע למפעיל מראש על מועדים נוספים בהם המזנון יפעל בשעות מאוחרות יותר
(להלן" :מועדי פעילות נוספים") ,כך בין היתר בימים מרוכזים ,מופעים ואירועים נוספים ובסה"כ עד  30מועדים
נוספים בכל השנה והמפעיל יהא חייב לפתוח ולהפעיל את מזנון גם במועדים אלו לפי הכללים שהוגדרו בסעיף
.10.3
 .10.5אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר התחייבויות המפעיל מכוח הסכם זה ומסמכיו.
 .11תחזוקת ואחזקת מבנה המזנון הקפיטריות
 .11.1המפעיל הינו
ההתקשרות.

האחראי הבלעדי למבני המזנון ולקפיטריות ,ויחזיקם במצב נאות ותקין במשך כל תקופת

 .11.2המפעיל יתקן על חשבונו כל קלקול או נזק שיגרמו לקפיטריות ולמבני המזנון במהלך תקופת ההתקשרות.
 .11.3כל פעולה הדרושה לתיקון קלקול או נזק כאמור לעיל ,תבוצע לאלתר ובאמצעות בעלי מקצוע מוסמכים ומיומנים
ובתיאום ואישור מראש עם המזמין.
 .11.4המפעיל יישא בהוצאות התפעוליות של הקפיטריות לרבות הוצאות המים והחשמל.
 .11.5היה ולא יעשה המפעיל כן ,יהיה המזמין רשאי אך לא חייב לתקן בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו כל נזק וזאת על
חשבון המפעיל .ולצורך כך ,להיכנס לקפיטריות בכל עת שימצא לנכון לאחר תיאום עם המפעיל ככל שניתן.
המפעיל ישלם למרכז מיד עם דרישתו הראשונה כל הוצאה שהוצאה על ידיו לצורך תיקון כאמור.
 .11.6המפעיל יהיה רשאי להכניס לקפיטריות חפצים הדרושים לניהולה בכפוף לכך כי לא תהיה כל מניעה חוקית לכך
ובכפוף לאישור המזמין.
 .12פינוי המזנון
עם סיום ההתקשרות בהסכם זה מכל סיבה שהיא ,יפנה המפעיל באופן מידי את המזנון מכל אדם וחפץ וישיבו למזמין
כשהוא במצב טוב ותקין.
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 .13מניעת מטרדים
 .13.1המפעיל יפעיל את המזנון ויקיים אחר כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם
המזמין ,תוך התחשבות מרבית בצרכיו באופן שוטף ,ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא
למרכז הקהילתי.
 .13.2המפעיל ו/או מי מטעמו מתחייב לנהוג באדיבות תוך שמירה על הסדר והניקיון ולהימנע מביצוע כל פעולה או
מחדל שיש בהם או עלולים לגרום נזק או מטרד או מכשול או הפרעה ללקוחות המרכז הקהילתי וכן לא להרשות
לעובדיו ו/או מי מטעמו להיכנס ולשהות בשטחי המרכזים הקהילתיים מעבר למינימום הנדרש לצורך קיום תנאי
הסכם זה וניהול והפעלת הקפיטריות.
 .14כח אדם
 .14.1המפעיל מתחייב לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה ,באמצעות עובדים מתאימים ,מקצועיים ,מיומנים
ומנוסים ,לשביעות רצון המזמין ,ולשם כך ,מתחייב להעסיק בעצמו ועל חשבונו את כל כח האדם המתאים והדרוש
לשם מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם.
 .14.2המפעיל מתחייב להעסיק את עובדיו על פי כל הכללים שנקבעו בהסכמי העבודה המקובלים בענף אליו משתייכים
עובדיו ,ולמלא אחר הוראת כל דין ו/או הסכם קיבוצי ישימים או צווי הרחבה.
 .14.3המפעיל מתחייב להפסיק עבודתו של כל עובד שלו ,עובד של קבלן משנה וכל אדם אחר הנמצא בשירותו והמועסק
על ידו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,מיד לכשיידרש לעשות כן ע"י המרכז ,להרחיקו מתחום
המרכז ,ולמצוא לו מחליף לאלתר.
 .14.4המפעיל מתחייב בזאת לפצות ולשפות את המזמין על כל נזק בגין כל תביעה ,או קנס ,או דרישה ,בכל עילה שהיא
שתוגש נגד המזמין ,או נגד המפעיל ,או נגד כל מי מעובדיו ושולחיו בקשר עם העסקה של נער ו/או נערים לצורך
ביצוע הסכם זה ,לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם למזמין עקב העסקה
בניגוד לסעיפים  33ו33 -א' לחוק עבודת נוער ,התשי"ג –  .1952הפרת סעיף זה תהווה הפרה של הסכם התקשרות
זה.
 .14.5בהתאם לכתב התחייבותו למניעת העסקת עברייני מין המצורף להלן כנספח ד '2להסכם זה ,המפעיל ידאג שכל
עובדיו ימסרו אישורים מאת משטרת ישראל לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן
שירות לקטינים ,התשס"א .2001-שמות העובדים והאישורים כאמור יימסרו למזמין .המפעיל מתחייב כי לא
יעסיק עובד במסגרת ביצוע עבודה בקפיטריות בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי
החוק.
 .14.6המפעיל מצהיר ומתחייב למלא כלפי כלל כח האדם שיועסקו על ידו בביצוע השירותים במסגרת הסכם זה (להלן:
"העובדים" ) ,את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם ,לרבות הוראות החוק הקיימות כיום וכל הוראת
חוק שתחוקק.
 .14.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,עובדי המפעיל יועסקו על ידו על בסיס קבוע ,כשכירים והספק יישא לבדו בכל
התשלומים הכרוכים בהעסקתם ,לרבות :שכר ,תנאים סוציאליים ,ביטוחים ,מיסים וכיו"ב .כמו כן ,מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל המפעיל מתחייב לשלם לכלל עובדיו לפחות את שכר המינימום הקבוע בחוק שכר המינימום,
התשמ"ז  .1987-מובהר בזאת למען הסר כל ספק ,כי הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה
תהיה למזמין הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והמזמין לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.
 .14.8המפעיל מצהיר ,מאשר ומתחייב בזאת כי בכל עת ,הוא וכל אחד מעובדיו ו/או מי שפועל או יפעל בשמו ו/או
מטעמו ו/או עבורו יהיו לבושים בתלבושת הולמת ,נקייה ומסודרת כמקובל במקום ציבורי מכובד ,וינהגו באדיבות
ובסבלנות לכל לקוחות המרכז הקהילתי במהלך ובעת כל שעות פעילותו.
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 .14.9מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי אין בהעסקת עובדים ו/או קבלנים ו/או מפעילים כדי לגרוע מאחריותו של
המפעיל ,עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין והמפעיל יהיה אחראי לכך שגם העובדים כאמור יקיימו אחר כל הוראות
הסכם זה במלואן.
יובהר ,הפרה של סעיף זה ,תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהא למזמין הזכות לבטל את הסכם זה לאלתר.
 .15מעמד המפעיל
 .15.1מובהר למען הסר ספק ,כי מעמדו של המפעיל מבני המזנון והקפיטריות ,המקרקעין עליהם הם נמצאים וכל
המחובר להם חיבור של קבע יהיה של בר רשות בלבד.
 .15.2המזמין מאפשר למפעיל את הכניסה למקרקעין ולקפיטריות אך ורק על מנת לאפשר לו את קיומו של הסכם זה
ואין בה משום מתן חזקה או כל זכות אחרת למפעיל בקפיטריות או במקרקעין כאמור.
 .16היעדר יחסי עובד מעביד
 .16.1מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות ,כי היחסים בין הצדדים הינם יחסי מזמין  -קבלן עצמאי ,ואין באמור בהסכם זה
כדי ליצור יחסי עובד ומעביד כלשהם בין המזמין לבין המפעיל ו/או כל אדם אחר מטעמו ו/או הפועל עבורו .כן
בהתאם לאמור הסכם זה יהווה חוזה קבלנות כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות ,תשל"ד .1974 -
 .16.2למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת ,כי המזמין לא יהיה מעבידם של עובדי ו/או מועסקי המפעיל והם יהיו
עובדיו של המפעיל בלבד.
 .16.3המפעיל יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו/או מועסקיו בגין כל אחריות ,חובה או חבות שמעביד חב או
עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו .לרבות ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,בתשלומים לביטוח לאומי ,ניכויי מס
הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא ,שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר ,תשי"ח ,1958 -
פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פצויי פיטורים ,תשכ"ג ,1963 -תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ"י
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א  ,1951 -תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן ,וכל תשלומים
והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא ,על פי כל דין ,הסכם ,הסדר קיבוצי וצו הרחבה.
כן ,מתחייב המפעיל לקיים לגבי עובדיו ,לרבות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כל חובות או דרישה לפי דין לפי חוק
שירות התעסוקה תשי"ט ,1959-חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח  ,1988 -חוק דמי מחלה תשל"ו,1976-
חוק עבודת נשים ,התשי"ד –  ,1954חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א –  ,2001חוק הגברת
האכיפה וצווי הרחבה החלים על הענף  .המפעיל יהיה אחראי לקבלת כל היתר על פי כל דין אשר יהיה דרוש לו ,על
מנת לקיים את הוראות סעיף זה ו/או להעסיק את עובדיו באופן התואם את דרישות הסכם זה או כל דין.
 .16.4כן מתחייב המפעיל ,שלא להביא לפיטורי עובדיו בסמוך לתקופת הפיטורים אשר מזכה בפיצויים ,אלא אם כן
משלם הוא לעובדיו את הזכויות הסוציאליות המגיעות להם כנהוג וכמקובל על פי כל דין ,הסכם קיבוצי ,צו
הרחבה ונוהג.
 .16.5המפעיל מתחייב לפצות ולשפות את המזמין ,מיד עם דרישתו הראשונה ,במידה והמזמין יחויב בתשלום ,כאמור,
למפעיל ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו .כן מתחייב המפעיל לשלם למזמין ,מיד עם דרישתו הראשונה ,כל סכום
הנדרש מאת המזמין ,נוכח קיומה של דרישה ו/או תביעה אשר עניינן בקיום יחסי עובד-מעביד בין המזמין לבין מי
מעובדי המפעיל ,לרבות שכר טרחת עו"ד.
 .16.6המפעיל מצהיר בזה ,כי יודיע ויבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע הסכם זה ,כי בינם לבין המזמין לא
יתקיימו כל יחסי עובד  -מעביד.
כמו כן ידוע למפעיל והוא חוזר ומצהיר ,כי אם הוא לא יקיים אחת או יותר מהוראות ההסכם בקשר לעובדיו ואם
לא יפעל על פי דין בכל הקשור לאמור לעיל ,יראו בכך הפרה יסודית של הסכם זה.
יובהר ,הפרה של סעיף זה ,תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהא למזמין הזכות לבטל את הסכם זה לאלתר.

עמוד  26מתוך 59

 .17פיקוח על ביצוע ההסכם
 .17.1המזמין ימנה מנהל או עובד מטעמו אשר יפקח על ביצועו של הסכם זה (להלן" :המפקח") .
 .17.2המפקח יבדוק ,בכל עת ,את אופן אספקת השירותים ע"י המפעיל ,לרבות בדיקת תקינות הכלים והציוד בהם הוא
משתמש ,התנאים התברואתיים ,תהליכי היצור ,אופן אחסון הארוחות ,כשירות העובדים ,אופן לבושם
והתנהגותם ,עמידת המזון בדרישות הסכם זה ונספחיו ועמידת הספק בלוחות הזמנים עפ"י המפורט בהסכם
ונספחיו .מלבד האמור לעיל יהיה המפקח רשאי לבדוק ,בכל עת ,את הרישיונות ,ההיתרים והאישורים ,לרבות
אישור משרד הבריאות ותעודת כשרות וכל הרישיונות ,ההיתרים והאישורים הנדרשים אספקת השירותים לפי
הסכם זה.
 .17.3קבע המפקח ו/או תזונאי מטעם המזמין כי כמותם ו/או איכותם של מוצרי המזון ,החומרים ,הציוד ,האריזות,
הכלים ו/או כל אמצעי אחר בו משתמש המפעיל ,ו/או הסידורים הכרוכים במתן השירותים לפי הסכם זה ,לפי
העניין ,אינם תקינים ,תהא קביעתו סופית ומוחלטת והמפעיל לא ישתמש במוצרי המזון ,החומרים ,הציוד,
האריזות ,הכלים ו/או באמצעים האחרים כאמור ולא יפעיל את הסידורים שנפסלו ,מבלי שדרישה זו תהווה עילה
לתביעה ו/או לתשלום כלשהו.
 .17.4המפקח יהיה רשאי לבצע מעת לעת בדיקות יזומות מטעמו לבדיקת איכות המזון ועמידה בדרישות אותן קובע
משרד הבריאות ,ללא מסירת התראה מוקדמת למפעיל.
 .17.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יאה המפקח רשאי לקחת מעת לעת דוגמאות מזון לבדיקות מיקרוביולוגיות במעבדה
מוכרת על ידי משרד הבריאות ,על חשבון הספק.
 .17.6הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המזמין ,המפקח ונציגי המזמין בעת ביצוע הביקורת.
 .17.7המפעיל מתחייב למלא אחר כל הוראה בכתב או בעל פה שתינתן לו על ידי המפקח בקשר לביצוע התחייבויותיו על
פי ההסכם במלואה.
 .17.8כל סמכות שהוענקה למפקח לפי הסכם זה תהיה תקפה ושרירה גם לגבי כל נציג אחר מטעם המזמין.
 .18תמורה
 .18.1תמורת הענקת הרשות להפעלת הקפיטריות יישא המפעיל בתשלום החודשי הנקוב בהצעתו הכספית והנקוב
כדלהלן :תשלום חודשי בסך של _________ ( ₪ובמילים  _____________________ :שקלים חדשים)
בצירוף מע"מ כחוק בהתאם לשיעורו במועד התשלום (להלן" :התמורה").
 .18.2הקפיטריות שיופעלו על-ידי המפעיל יהיו כדלקמן:
________________________________________________________________________________.
 .18.3יובהר ,סעיף  18.1לעיל ,ימולא אך ורק על ידי מציע שזכה במכרז ,במועד החתימה על הסכם זה עם המזמין.
 .18.4סכום התמורה יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן וישולם באמצעות הוראת קבע בין ה 1-5 -לכל
חודש קלנדרי ישירות לחשבונו של המזמין או בכל דרך אחרת אותה יבחר המזמין.
 .18.5פעם בשנה תעודכן התמורה כהגדרתה לעיל באמצעות תוספת של הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן כאשר
מדד הבסיס יהא המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,והמדד הקובע יהא המדד הידוע
בתום כל שנת הסכם .ממועד העדכון ישלם המפעיל למרכז את התמורה המעודכנת וזאת עד לתום שנה קלנדרית
שאז תתעדכן התמורה שוב( .בכל מקרה בו המדד הקובע יפחת ממדד הבסיס לא תפחת התמורה לתשלום).
 .18.6למען הסר ספק ,התמורה ,הינה עבור כלל הביצוע של כל השירותים וכל ההתחייבויות שעל המפעיל לבצע על פי
הסכם זה והמפעיל לא יהיה זכאי לכל הנחה או החזר הוצאה כלשהם.
יובהר ,הפרה של סעיף זה ,תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהא למזמין הזכות לבטל את הסכם זה לאלתר.
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 .19אחריות וביטוח
 .19.1המפעיל יהיה אחראי לכל הוצאה ,הפסד ,תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק שהוא ,ישיר או עקיף ,לגוף ,רכוש או
אחר ,שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או למזמין ו/או ללקוחות המרכז הקהילתי ו/או לעובדי המפעיל ו/או לקבלני
המשנה ולכל מי שהמפעיל אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו ,כתוצאה מהפרת
התחייבויות המפעיל כלפי המזמין ,כלפי צד שלישי ו/או ממעשה או מחדל של המפעיל ,עובדיו ,שלוחיו ,אלה
הנתונים למרותו ,קבלני המשנה שלו ועובדיהם ,שלוחיהם ומי שנתון למרותם ו/או המצויים במפעל ובסביבתו.
 .19.2המפעיל משחרר בזאת את המרכז הקהילתי ו/או המזמין ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם ו/או המשתמשים,
מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל הוצאה ,הפסד ,תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק שהוא ,ישיר או עקיף,
לגוף ,רכוש או אחר ,שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או למרכז ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לעובדי המפעיל
ו/או לקבלני המשנה ולכל מי שהמפעיל אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו ,לרבות
אחריות כלשהי כלפי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם ,בין אם נגרמו באקראי ,בין אם נגרמו כתוצאה מהפרת
התחייבות של המפעיל ,בין אם היו תוצאה של פעולה או מחדל ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת .שום
הוראה מהוראות הסכם זה אין ב ה ולא תתפרש כדי לעשות את המרכז או כל אדם או גוף הפועלים בשמו או
מטעמו אחראים ,או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת ,בגין כל הוצאה ,הפסד ,תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק
כנ"ל.
 .19.3המפעיל יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את המזמין ,מיד עם דרישתו הראשונה ,בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל,
ישיר או עקיף ,או כל הפסד וכל תשלום שיהיה עליהם לשלם (יחד או לחוד) בשל כל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד
המרכז פסק דין שייפסק כנגדם ,לרבות הוצאות ,קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליו ,והמפעיל
מתחייב לשלם כל סכום כאמור ,במקום המרכז או למרכז ,וכן ,לשאת בכל ההוצאות שנגרמו למרכז ,לרבות
הוצאות ושכר טרחת עורך דין .המרכז יידע את המפעיל על כל דרישה ו/או תביעה כנ"ל ויאפשר לו להתגונן מפניה.
 .19.4המפעיל ינקוט בכל האמצעים למניעת נזק או אובדן לאדם או לרכוש ,במהלך קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה
ועל פי כל דין.
 .19.5מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב המפעיל לערוך ולקיים ,על חשבונו ,למשך
כל תקופת ההסכם וכל עוד האחריות מכוחו קיימת ,את הביטוחים המפורטים באישור קיום ביטוחים המצורף
להסכם זה כנספח ה' ,והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור קיום ביטוחים" או "פוליסת ביטוח") ,אצל
חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.
 .19.6ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין ,מתחייב המפעיל להמציא לידיו תוך  7ימים ממועד ההודעה בדבר זכייתו
במכרז ,כתנאי לקבלת הזכיינות ,את אישור קיום הביטוחים ,כשהוא חתום בידי מבטחיו ובהתאם לכך:
 .19.6.1המפעיל מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה ,אשר יידרש
לעשותה על-ידי המזמין כדי לסייע במימוש פוליסות הביטוח בעת הצורך.
 .19.6.2עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישור על קיום ביטוחים למזמין לא יהוו
אישור כלשהו מהמזמין על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא
בכך כדי לצמצם את אחריותו של המפעיל על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.
 .19.6.3המפעיל לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים כאמור באישור קיום הביטוחים וכן יישא בדמי
ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח במקרה נזק.
 .19.6.4המפעיל לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספק ו/או הפועלים
מטעמו ,לרבות קבלני משנה ועובדיהם ,אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר
היו משולמים בגין אותם נזקים .מובהר ,כי המפעיל יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים
שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
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 .19.6.5הפר המפעיל את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמין ,יהיה המפעיל
אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המזמין על כל נזק כספי ו/או אחר
שיגרם לו עקב זאת והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפיה כל טענה ,כאמור.
 .19.6.6יובהר ,הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והמפעיל רשאי לבצע ביטוחים נוספים
כראות עיניו על מנת לכסות את אחריותו ,כאמור לעיל.
 .19.6.7בכל מקרה של אירוע בו יאלץ המזמין ,לשלם את דמי ההשתתפות העצמית של הפוליסה ו/או כל תשלום
אחר אשר המפעיל חייב לשאת בו – המפעיל מתחייב להחזיר מידית למזמין את הסכום שיידרש על ידה.
 .19.6.8למען הסר ספק ,היה והמפעיל לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצע בהתאם לאמור לעיל ,כולם או
חלקם ,הרי ,מבלי להטיל על המזמין חבות כלשהי בקשר לכך ,יהא המזמין ראשי לערוך את הביטוחים,
כולם או חלקם ,תחתיו ,לשלם את דמי הביטוח ,לרבות הפרמיות השוטפות ולגבות תשלומים אלה בכל
דרך חוקית .אין בסעיף זה כדי להכשיר את אי עריכת הביטוחים כאמור על ידי הספק.
 .19.7למען הסר ספק ,יובהר ,הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים.
יובהר ,הפרה של סעיף זה ,תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהא למזמין הזכות לבטל את הסכם זה לאלתר.
 .20הפסקת מתן השירותים
 .20.1המפעיל מתחייב להפעיל את הקפיטריות ולהעניק את השירותים בגינן ברציפות ותפעולה לא ייפגע בין בשל מחסור
בעובדים ובין מכל סיבה אחרת .מוסכם בזה ,כי המפעיל לא יהיה רשאי להשבית ו/או להפסיק את פעילות
הקפיטריות ,מכל סיבה שהיא ,ובכלל זה בשל סכסוך שבין המזמין ובין המפעיל ו/או סכסוך שבין המפעיל לעובדיו
או בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או מי מטעמו.
 .20.2השבית ו/או הפסיק המפעיל את פעילות הקפיטריות (באופן מלא או חלקי) ,מכל סיבה שהיא ,יהא רשאי המזמין
לחלט את הערבות לקיום ההסכם ,כהגדרתה להלן ,וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המרכז לתבוע כל פיצוי בגין כל
נזק ו/או הוצאה שנגרמו לו עקב הפרה זו של ההסכם על ידי המפעיל.
 .21ערבות לקיום ההסכם
 .21.1להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הסכם על המפעיל להפקיד ערבות בנקאית אוטונומית ,על שמו בלבד לטובת
המזמין ,הצמודה למדד המחירים לצרכן לפי הנוסח המצורף להסכם זה והמסומן כנספח ג' ,1בסך של ₪35,000
(להלן בהתאמה" :ערבות להבטחת ההסכם") תוך שבעה ( )7ימים מקבלת הודעת הזכייה וטרם מועד השבת
הערבות להבטחת המכרז (כהגדרתה בסעיף  10.1.1למכרז).
 .21.2תוקף הערבות להבטחת ההסכם יהא למשך כל תקופת ההסכם כהגדרתה להלן בסעיף  22להסכם זה בתוספת 90
ימים נוספים א/או עד קיום מלא ומוחלט של כל התחייבויות המפעיל בהסכם זה.
 .21.3הערבות להבטחת ההסכם תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות ההסכם .מבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של:
 .21.3.1כל נזק או הפסד מכל מין וסוג שהוא ,ישיר או עקיף ,העלול להיגרם למזמין ו/או למי מטעמו עקב או
בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה ,תנאי המכרז או כל דין.
 .21.3.2כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין למפעיל שהמזמין עלול להוציא או לשלם או
להתחייב בהם בקשר עם הסכם זה.
 .21.4בכל מקרה כאמור לעיל ,יהיה המזמין רשאי לגבות את סכום הערבות ,כולו או מקצתו ,בפעם אחת או במספר
פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים כאמור.
 .21.5נגבתה הערבות כולה או מקצתה על ידי המזמין ,יהיה המפעיל חייב להשלים באופן מידי ולא יאוחר מ 7 -ימים
ממועד דרישת המימוש את סך הערבות להבטחת ההסכם כך שזו תהא ,בכל זמן נתון ,במלוא הסכום הנדרש
בסעיף  21.1לעיל.
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 .21.6בכל מקרה של הארכת תוקפו של ההסכם – על המפעיל להאריך את תוקפה של הערבות הבנקאית בהתאם
לאמור בפרק זה ,ולהמציא אישור על הארכת תוקף הערבות או ערבות בנקאית מחודשת בתוך  7ימים ממועד
הארכה.
 .21.7למען הסר ספק ,במידה ומפעיל לא ימציא את הערבות להבטחת ההסכם תוך פרקי הזמן המוסדרים בסעיף  21על כל
תתי סעיפיו ,יהיה המזמין רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לחלט את הערבות להבטחת המכרז שמסר אותו המציע
ולהעביר את ביצוע השירותים נושאי מכרז זה לאחר .הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או
דרישה מכל סוג שהוא כנגד המזמין.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יובהר ,הפרה של סעיף זה ,תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהא למזמין הזכות
לבטל את הסכם זה לאלתר.
 .22תקופת ההסכם
 .22.1מועד כניסת ההתקשרות לתוקף הינו תוך  30ימים מיום חתימת המזמין על הסכם זה .על אף האמור ,למזמין שמורה
הזכות לדחות את מועד כניסת ההתקשרות לתוקף לתקופה של עד  3חודשים (להלן" :מועד כניסה לתוקף").
 .22.2תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה תעמוד בתוקפה למן מועד כניסת ההסכם לתוקף ולמשך  12חודשים ותסתיים
ביום _____________ (להלן" :תקופת ההתקשרות").
 .22.3אולם עם תום תקופת ההתקשרות יהא המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את תוקף ההתקשרות עוד
פעמיים ( )2לשתי תקופות נוספת של  24חודשים אחת אחרי השנייה (להלן" :תקופת ההתקשרות המאורכת") וסה"כ
עד  5שנים כאשר תקופת ההתקשרות המאורכת הראשונה תכנס לתוקפה ביום _____________ ותסתיים ביום
_____________ ותקופת ההתקשרות המאורכת השנייה תכנס לתוקפה ביום _____________ ותסתיים ביום
_____________.
 .23ביטול ההסכם
 .23.1ביטול ההסכם בהודעה מוקדמת:
 .23.1.1המזמין יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ובהיעדר נימוק להביא הסכם זה ,כולו או מקצתו,
לידי סיום על ידי מתן הודעה מוקדמת לספק בכתב ( 30שלושים) יום מראש (להלן" :הודעה מוקדמת").
 .23.1.2נתן המזמין הודעה מוקדמת ,תבוא ההתקשרות לסיומה בתום תקופת  30הימים האמורים ולספק לא תהיינה
כל תביעות ו/או טענות כספיות או אחרות ,בגין סיום ההתקשרות ,כאמור.
 .23.1.3יובהר ,אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לקבל תשלומים המגיעים לו ,ככל וישנם ,לרבות
התמורה ,ו/או כל תשלום אחר שהמפעיל מחיוב לשלמו למזמין לפי הסכם זה ,בתקופה שקדמה למועד סיום
ההתקשרות ,כאמור.
 .23.2ביטול ההסכם באופן מיידי:
 .23.2.1המזמין יהא רשאי ,בנוסף לכל סעד העומד לרשותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,להביא הסכם זה לקצו ללא
צורך בהודעה מוקדמת ,בהתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:
 .23.2.1.1מונה לנכסי המפעיל ,כולם או חלקם ,נאמן או כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.
 .23.2.1.2הוטל עיקול זמני או קבוע ו/או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי המפעיל ,כולם או
חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  14יום ממועד ביצועם.
 .23.2.1.3הוכח להנחת דעתו של המזמין כי המפעיל הסתלק מביצוע ההסכם ו/או אינו מסוגל לבצעו כפי
הנדרש וכפי שהוסכם בהסכם זה.
 .23.2.1.4במידה שהמפעיל הינו אדם פרטי  -במקרה של פשיטת רגל של המפעיל ,או הפיכתו ללא כשיר
משפטית.

עמוד  30מתוך 59

 .23.2.1.5בידי המזמין הוכחות ,להנחת דעתו ,כי המפעיל או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד  ,מענק,
דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הסכם זה או ביצועו.
 .23.2.1.6התברר כי הצהרה כלשהי של המפעיל שניתנה בקשר עם הסכם זה אינה נכונה ו/או שהמפעיל
הסתיר עובדות מהותיות שהיה בהן כדי להשפיע על התקשרותו של המזמין עמו.
 .23.2.1.7המפעיל הורשע בפלילים בעבירות שיש עימן קלון.
 .23.2.1.8המפעיל הסב את הסכם זה כולו או מקצתו לאחר ללא הסכמת המזמין בכתב ומראש.
 .23.2.1.9המפעיל הפר הפרה יסודית.
 .23.3מבלי לגרוע מהאמור דלעיל ,במקרה של הפרת אחד מסעיפי ההפרה היסודית יהיה המזמין זכאי לכל סעד ותרופה
משפטיים העומדים לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהזכויות לעיל יהיה המזמין רשאי לבטל את ההסכם,
לתבוע פיצויים בגין הפרתו ,ולהעביר ביצועו לגורם אחר.
 .23.4כל נזק שיגרם למפעיל ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההסכם עפ"י הוראות הסכם זה ,יחול על המפעיל ולא תהא
למפעיל כלפי המזמין ו/או מי מטעמו כל טענה ,דרישה או תביעה ביחס לביטול ההסכם ,נזקים שנגרמו לו ,החזר
השקעתו ,וכל פיצוי אחר.
 .23.5בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ומיתר זכויות המזמין המעוגנות במסמכי ההסכם ,ידוע למפעיל כי המזמין יהיה רשאי
להטיל עליו קנסות בשיעורים הקבועים להלן במקרים בהם יופרו הוראות הסכם זה על ידו בין אם באופן יסודי ובין אם
לאו .אלה המקרים ושיעורי הקנסות:
קנסות מוסכמים
סעיף

תאור

שיעור הפיצוי

הערות

פתיחת הקפיטריות באיחור
של מעל  45דקות.

₪ 1,000

בעבור כל יום איחור או כל איחור אחר
מהמועדים הקבועים בהסכם זה,
בהתאם לקביעת המזמין או המפקח
מטעמו.

אי פתיחת הקפיטריות
במועדים הקבועים בהסכם.

₪ 3,000

על כל הפרה ,בהתאם לקביעת המזמין
או המפקח מטעמו.

אי עמידה בתנאי היחסים
שבין המוצרים המפוקחים
למוצרים שאינם מפוקחים.

₪ 10,000

על כל הפרה והפרה חוזרת ,בהתאם
לקביעת המזמין או המפקח מטעמו.

אי יכולת לספק כמות
מספקת של מוצרים
במסגרת שעות הפעילות.

₪ 3,000

על כל הפרה ,בהתאם לקביעת המזמין
או המפקח מטעמו.

מכירת מוצרים שלא אושרו
למכיר כמפורט בהסכם.

₪ 10,000

על כל הפרה והפרה חוזרת ,בהתאם
לקביעת המזמין או המפקח מטעמו.

מכירת מוצרים שלא אושרו
למכיר כמפורט בהסכם.

חילוט הערבות
להבטחת ההסכם

הפרה יסודית של ההסכם ,חילוט ערבות
הביצוע וכן השלמות פיצויים למרכז בגין
כל הוצאותיה בקשר עם ביטול ההסכם.

הפקעת מחירים מעל למחיר
שאושר ע"י המזמין.

₪ 500

על כל מוצר ,בהתאם לקביעת המזמין
או המפקח מטעמו.

סטייה מהתמונה /הדמייה
שהגיש המציע במסגרת

 1,500ש"ח

בגין כל סטייה בניראות (כולל שילוט)
ו/או במידות ביחס לתמונה /הדמייה

מועדי פתיחת
הקפיטריות

מכירת מוצרים

נראות עגלה
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שהגיש המציע במסגרת הצעתו למכרז

הצעתו למכרז
מפרט הציוד

סטייה ממפרט הציוד
שהוצע על ידי המציע לרבות
נוכח קלקול /בלאי וכיוב'.

 1,500ש"ח

בגין כל מוצר ו/או אביזר ו/או ציוד
שחסר ביחס למפרט הציוד שהוצע על
ידי המציע.

ניקיון והגינה

הפרת הוראות הניקיון
וההיגיינה הקבועים בהסכם
זה.

 500ש"ח

על כל הפרה ,בהתאם לקביעת המזמין
או המפקח מטעמו.

בטיחות המזון

בדיקה מיקרוביולוגית.
שנעשתה על ידי המפקח או
מי מטעמו ונכשלה

 1,500ש"ח

על כל בדיקה שנכשלת.

היתרים
ורשיונות

היעדר היתרים ורישיונות
הנדרשים מכוח ההסכם
ותנאי המכרז

 1,000ש"ח

על כל הפרה והפרה חוזרת ,בהתאם
לקביעת המזמין או המפקח מטעמו

 .24הסבת ההסכם
 .24.1המפעיל מצהיר בזאת כי הוא יודע שהוא אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר הסכם זה כולו או
חלקו או כל טובת הנאה או זכות על פיו ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה לאחר/ים ,אלא אם יקבל את הסכמת המזמין
לכך בכתב ומראש.
 .24.2יובהר ,העברת מעל  25%מאמצעי השליטה במפעיל ,בין אם ההעברה נעשתה בפעם אחת ובין אם נעשתה בחלקים הינה
מותרת על פי תנאי סעיף  24.1לעיל.
 .24.3בהסכמת המזמין להעסקתו של ספק משנה אין כדי לשחרר את המפעיל מהתחייבות או אחריות כלשהי כלפי המזמין
ו/או צד שלישי כלשהו על פי כל דין ועל פי הסכם זה.
 .24.4המזמין רשאי להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי הסכם זה ,כולן או חלקן ,ובלבד שזכויותיו של המפעיל לפי
הסכם זה לא תיפגענה.
יובהר ,הפרה של סעיף זה ,תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהא למזמין הזכות לבטל את הסכם זה לאלתר.
 .25כללי
 .25.1הסכמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים ,או הנחה ,או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו תקדים
למקרה אחר.
 .25.2לא השתמשו הצדדים במקרה מסוים ,בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה ,אין לראות בכך הקלה או ויתור על אותן
הזכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים וסמכויות המפקח כמותנה
בהסכם זה.
 .25.3הסכם על מסמכיו ותנאי מכרז זה ממצים את כל אשר הוסכם בין הצדדים ואת היחסים המשפטיים ביניהם ומבטלים
כל הסכם ,מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו ,אם נעשו ,בין בכתב ובין בעל פה ,על ידי מי מהצדדים.
 .25.4כל שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד ,ובחתימת הצדדים לו ,וכל עוד לא נעשה כן ,לא יהיה לו כל תוקף.
 .25.5ארכה ,ויתור ,הימנעות מפעולה מצד המזמין לא יחייב ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיו ,אלא אם כן נעשו בכתב
ובמפורש בחתימת מורשיי החתימה של המזמין כדין תוך  7ימים ממועד קבלת הודעה על כך.
 .25.6כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.
 .25.7כל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך  72שעות מיום מסירתה כדבר דואר
רשום או במועד משלוחה בפקסימיליה בכפוף לאישור טלפוני לקבלתה ,או במועד מסירתה במסירה אישית.
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 .25.8הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם ,אם יהיה ,והוראות סעיף זה יחולו על הכתובות
החדשות.
ולראיה באו הצדדים על החתום
__________________
המפעיל

_______________
המזמין

אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשיי החתימה של המפעיל וכי חתימותו דלעיל
מחייבות את המפעיל לכל דבר ועניין.

___________________
חתימה וחותמת
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רשת חוויות רחובות
מכרז פומבי מס' 1/2017

לניהול והפעלת קפיטריות

נספח א'
הצעה כספית
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נספח א'

טופס הצעה כספית במכרז פומבי מס' 1/2017
לניהול והפעלת קפיטריות
 על מציע המגיש הצעה ליותר ממרכז קהילתי אחד ,לשכפל עמ' זה ולהגישו בנפרד ביחס לכל
מזנון ומזנון בנפרד.
אני הח"מ ________________________,ת.ז/ח.פ _________ מאשר בזה כי קראתי ,עיינתי ובדקתי את כל
מסמכי מכרז פומבי מס'  1/2017לניהול והפעלת קפיטריות במרכזים הקהילתיים כהגדרתם לעיל ,לרבות תנאי המכרז
וההסכם על נספחיהם ,וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם לביצוע מלא ומושלם של כל האמור בהם והכל
במחיר המוצע על ידי להלן ומבלי שאהיה זכאי לכל החזר ו/או תשלום נוסף מעבר להצעתי זו.
 .1הנני מציע הצעתי כדלקמן:
תאור הפריט

מחיר מוצע ב – ( ₪לא כולל מע"מ ) *

הזכות להפעלת מזנון ומתן השירותים בגינו במרכז
__________________________
הקהילתי
ההתקשרות.
הסכם
לתנאי
בהתאם
(סכום שלא יפחת מהסכומים המפורטים בסעיף 2.6
ל'תנאים כלליים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז' ).

______________________ ₪

(ובמילים________________________ :ש"ח)**

*המע"מ יתווסף למחיר המוצע בהתאם לשיעורו מידי חודש בחודשו
**במקרה של סתירה בין מחיר ההצעה הנקוב מספרית לבין מחיר ההצעה הנקוב מילולית ,יילקח בחשבון הסכום הנמוך יותר

 .2בנוסף לאמור לעיל ,הריני לאשר את הצעתי הכספית למוצרים בטבלאות סל המוצרים וסל האירועים שלהלן,
בהתאם לדרישות המזמין ולתנאי המכרז וההסכם על נספחיהם ולהסכמתי והתחייבותי לפעול על פיהם ,כדלהלן:
סל המוצרים המפוקחים:
מס"ד

תאור

מחיר תקרה ליחידה בש"ח
כולל מע"מ

1

קפה הפוך רגיל ( 120מ"ל)

8

2

קפה הפוך גדול ( 200מ"ל)

10

3

שוקו חם רגיל ( 120מ"ל)

6

4

שוקו חם גדול ( 200מ"ל)

9

5

כוס תה ( 120מ"ל)

6

6

כריך חביתה שליש באגט

10

7

כריך טונה שליש באגט (בתוספת ממרח גבינת
שמנת ,חסה,מלפפון ועגבניה)

10

8

מים מינרליים (בקבוק  330מ"ל)

5

9

פחית משקה מוגז (פחית קוקה קולה ,ספרייט,
קינלי)  330מ"ל

7

מחיר מוצע בש"ח*
כולל מע"מ

עמוד  35מתוך 59

10

מאפה גדול ( 120גרם)

7

11

משולש פיצה

8

*הבהרה – המוצרים כריכים וסלטים -יש להציע מחיר למוצר הכולל ולא לפריטים המרכיבים אותו.
סל האירועים:
מס"ד

תאור

מחיר יחידה בש"ח כולל
מע"מ

1

מגש כריכונים (ממרחים/גבינות וירקות) 30
יחידות

75

2

מגש רולים (ממרחים/גבינות וירקות)  30יחידות

75

3

מגש ירקות חתוכים (קוטר  40ס"מ) (גזר ,מלפפון,
עגבניות שרי ,קולורבי)

35

4

שתיה מוגזת (קוקה קולה ,ספרייט ,דיאט קולה,
זירו )  1.5ליטר

8

5

שתיה קלה (תפוזים ,ענבים ,אשכוליות ,לימונדה)
 1.5ליטר

8

6

קרטון חלב ( 1 )3% ,1%ליטר

7

7

מאפים (קוראסונים ,בורקסים ,פיצה ביס)  1ק"ג

35

8

מגש פירות (קוטר  40ס"מ) מפירות העונה חתוכים

45

9

כריך חביתה/טונה ,ממרח וירקות (מינימום 15
כריכים)

8

מחיר מוצע בש"ח*
כולל מע"מ

*הבהרה – המוצרים כריכים וסלטים -יש להציע מחיר למוצר הכולל ולא לפריטים המרכיבים אותו.
הריני לאשר בחתימתי כי הנני מתחייב להצעתי הכספית כמפורט לעיל וכי לא תהיה לי כל טענה כלפי המזמין בגין
כל תשלום נוסף מעבר למחירים הקבועים בהצעתי זו.

שם המציע

ח.פ /ת"ז /מס' שותפות

חתימת וחותמת המציע

כתובת המציע:
טלפון המציע:
דואר אלקטרוני:

תאריך:

שם:

ת"ז:

חתימה:
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רשת חוויות רחובות
מכרז פומבי מס' 1/2017

לניהול והפעלת קפיטריות

נספח ב'
הצהרת המציע
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נספח ב'

הצהרת המציע
תאריך______:

לכבוד
רשת חוויות רחובות (להלן" :המזמין")
רח' גולדברג  6רחובות

הנדון :מכרז פומבי מס'  1/2017לניהול והפעלת קפיטריות
אני ,הח"מ ,לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית את כל מסמכי המכרז על כלל נספחיהם ,בין הכלולים
בחוברת המכרז ובין שאינם כלולים בו (להלן" :מסמכי המכרז") אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,ולאחר שבדקתי
ו/או ידועים לי כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו ,מצהיר אני ומתחייב בזה
כדלקמן:
 .1הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז ,הנני מסכים לכל האמור בהם ,הצעתי זו מוגשת בהתאם ולא אציג
כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי-ידיעה ו/או אי-הבנה והנני מוותר בזה מראש על
טענות כאמור.
 .2בדקתי ,לפני הגשת הצעתי זו ,את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לניהול והפעלת
קפיטריות במרכזים הקהילתיים כהגדרתם לעיל והשירותים שעלי לתת בגינם לקהל לקוחות המזמין
בהתאם לתנאי מכרז זה ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או
התחייבותי  ,ואין ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות או טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.
 .3על סמך בדקתי כאמור לעיל ,הנני רואה בהצעתי הכספית המוגשת על ידי בזאת ,משום תמורה מלאה
והוגנת שעלי לשלם למזמין בעבור כל הנדרש ממני במסמכי המכרז ובעבור כל חלוקת הסיכון ביני לבין
המזמין.
 .4מעבר להצעתי הכספית המצורפת בזאת ,הנני מתחייב לשאת בכל תשלומי החובה והמיסים (מס הכנסה,
ביטוח לאומי וכו') הכרוכים בביצוע התחייבויותיי במפורט במסמכי המכרז.
 .5הנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי
המכרז והנני מקבל על עצמי לפעול בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 .6הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 .7במידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים ,יהא המזמין רשאי לפסול את הצעתי ולחלט את
הערבות הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת
העומדת לעירייה ו/או למזמין.
 .8במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי ,רשאי המזמין לבטל המכרז ללא
כל תביעות מצדי ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לעירייה ו/או למזמין.
 .9ה צעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז והינה
תקפה למשך  90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שיקבע על ידי המזמין.
 .10הנני מסכים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב ביני
לבינכם.
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 .11להבטחת קיום הצעתי ,אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  ₪ 35,000צמודה למדד
המחירים לצרכן.
 .12היה והצעתי תתקבל ,אני מתחייב כי תוך  10ימים ממועד ההודעה על זכייתי במכרז ,אמציא את הערבות
הבנקאית כאמור בסעיף  21.1להסכם ההתקשרות וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא ,תוך  7ימים
ממועד ההודעה על זכייתי במכרז.
 .13היה ומסיבה כלשהי ,לא אעמוד בהתחייבויותיי ,אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי
במכרז תמומש על ידכם ,וסכום הערבות יחולט על ידכם ,כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
 .14ידוע לי שאין במתן ערבות כאמור לעיל או במימושה כדי לפגוע בזכויות המזמין לתבוע את נזקיו
הממשיים אף אם הם יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת
למזמין .
 .15יש לי היכולת הפיננסית ,הידע והמיומנות ,הכישורים המקצועיים והטכניים ,כוח העבודה המיומן והציוד
הדרוש לניהול והפעלת הקפיטריות במרכזים הקהילתיים ,נושא המכרז ,בהתאם להוראות המכרז
וההסכם.
 .16הצעתי זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,אני זכאי
לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,אין כל מניעה ,על פי כל דין או הסכם ,לחתימתי על הצעה זו ,ובחתימת
הסכם ההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות על פיו ,לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם.
 .17לא הוגש נגדי ו/או נגד מנהל ממנהלי ו/או נגד עובד מעובדי כתב אישום בשל עבירה פלילית שיש עמה
קלון.
 .18הנני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,תשל"ו  ,1976 -וביכולתי להמציא לרשת אישור בר תוקף על כך ,בהתאם לסעיף 2
לחוק הנ"ל.
 .19מצורפים בזאת מכתבי המלצה .המזמין רשאי לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי
והצלחותיי בתחום נושא המכרז.
 .20אני מסכים שהמזמין או מי שימונה על ידו יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום
נושאי המכרז ,ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי
מהם בגין כל דבר הקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי העירייה ו/או המזמין כאמור.
 .21אם הצעתי זו תזכה במכרז הנני מתחייב לבצע את ניהול והפעלת הקפיטריות במרכזים הקהילתיים
בהתאם לתנאי מסמכי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.
 .22מובהר ,כי הנני מבין שאין בהצהרתי זו לגרוע מכל התחייבות ו/או הצהרה אחרת אליה התחייבתי
במסגרת מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות ,לרבות הצהרתי בסעיף  3.1על כלל תתי סעיפיו שבהסכם
ההתקשרות עליו חתמתי עם הגשת הצעתי זו ,בעניין הרישיונות וההיתרים הנדרשים.
 .23הנני מצהיר ומתחייב כי הצעתי זו הוכנה והוגשה על-ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף ,המהות
והתנאים לביצוע הניהול והפעלת הקפיטריות במרכזים הקהילתיים וההתחייבויות האחרות שיהיה עלי
לבצע אם אזכה במכרז והמזמין יתקשר עמי בהסכם ההתקשרות וכי לא אהיה זכאי לכל תשלום ,מכל
מין וסוג שהוא ,מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות ,שייחתם עמי כנגד קבלת זכותי לנהל ולהפעיל את
הקפיטריות שבמרכזים הקהילתיים בתנאים הכללים המופרטים במכרז ואמלא אחר כל ההתחייבויות
שיחולו עלי על-פי ההסכם ונספחיו.
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ולראיה באתי על החתום ביום

לחודש

שם המציע:

בשנת

מספר עוסק מורשה:
טלפון:

מס' תאגיד:

ת"ז:
פקס:

כתובת:
שמות מורשי החתימה:

ת"ז
ת"ז

שם
שם
חתימה:

להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם
התאגיד.
אישור עו"ד
אני הח"מ עו"ד ________________ ,מ.ר ______ .מרח' ____________________ ,מאשר בזה כי התאגיד
(שם) ____________ ___________ ח.פ ____________.קיבל החלטה כדין להגיש הצעה במכרז ,לחתום על
הסכם ההתקשרות שמכרז ולחתום על מסמך זה .הנני מאשר כי ה"ה ________________ ו-
________________ חתמו על הצהרה זו בפני ,והם המורשים מטעם התאגיד להגיש את ההצעה ,ולחתום גם על
הצהרה זו וגם על הסכם ההתקשרות שבמכרז .חתימתם על הצהרה זו ועל הסכם ההתקשרות ,בצירוף חותמת
התאגיד ,מחייבת את התאגיד .
_________________
חתימת וחותמת עו"ד

________________
תאריך
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רשת חוויות רחובות
מכרז פומבי מס' 1/2017

לניהול והפעלת קפיטריות

נספח ב'1
הצהרת ניסיון המציע
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נספח ב'1

הצהרת ניסיון המציע
אני הח"מ __________ (ת.ז ,)____________ .מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
 .1אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ (להלן" :המציע")( .במקרה של סוג תאגיד אחר יש
לשנות בהתאם  /עוסק מורשה אינו חייב במילוי סעיף זה).
 .2אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הספק לצורך הגשתה לרשת חוויות רחובות מיסודה של הסוה"י לא"י בע"מ (ח.פ 51-
 .)06706-31במסגרת הצעת המציע למכרז מס'  1/2017לניהול והפעלת קפיטריות במרכזים הקהילתיים (להלן:
"המכרז").
 .3הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח באספקת ארוחות לילדים כגון אלו נושא המכרז.
להלן הפרטים הנדרשים ,בהתייחס לניהול והפעלת קפיטריות נשוא המכרז שבוצעו על ידנו :
 .1שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתן השרות

 .2שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתן השרות

_______________________________________

_______________________________________

תיאור העסק_____________________________ :

תיאור העסק_____________________________ :

התקופה בה ניתנו השירותים _________________ :

התקופה בה ניתנו השירותים _________________ :

היקף הפעילות (בש"ח)______________________ :

היקף הפעילות (בש"ח)______________________ :

כתובת_________________________________ :

כתובת_________________________________ :

טלפון ושם איש קשר_______________________ :

טלפון ושם איש קשר_______________________ :

 .3שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתן השרות

 .4שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתן השרות

_______________________________________

_______________________________________

תיאור העסק_____________________________ :

תיאור העסק_____________________________ :

התקופה בה ניתנו השירותים _________________ :

התקופה בה ניתנו השירותים _________________ :

היקף הפעילות (בש"ח)______________________ :

היקף הפעילות (בש"ח)______________________ :

כתובת_________________________________ :

כתובת_________________________________ :

טלפון ושם איש קשר_______________________ :

טלפון ושם איש קשר_______________________ :

 .5שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתן השרות

 .6שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתן השרות

_______________________________________

_______________________________________

תיאור העסק_____________________________ :

תיאור העסק_____________________________ :

התקופה בה ניתנו השירותים _________________ :

התקופה בה ניתנו השירותים _________________ :

היקף הפעילות (בש"ח)______________________ :

היקף הפעילות (בש"ח)______________________ :

כתובת_________________________________ :

כתובת_________________________________ :

טלפון ושם איש קשר_______________________ :

טלפון ושם איש קשר_______________________ :

 .7שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתן השרות

 .8שם הגוף הציבורי /פרטי לו/בו ניתן השרות

_______________________________________

_______________________________________

תיאור העסק_____________________________ :

תיאור העסק_____________________________ :
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התקופה בה ניתנו השירותים _________________ :

התקופה בה ניתנו השירותים _________________ :

היקף הפעילות (בש"ח)______________________ :

היקף הפעילות (בש"ח)______________________ :

כתובת_________________________________ :

כתובת_________________________________ :

טלפון ושם איש קשר_______________________ :

טלפון ושם איש קשר_______________________ :

חתימה__________________ :

אישור עו"ד

הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ____________ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי אישית /לאחר
שזיהיתיה/ו ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה /תעשה
כן  ,אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.

חתימה__________________ :
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רשת חוויות רחובות
מכרז פומבי מס' 1/2017

לניהול והפעלת קפיטריות

נספח ג'
ערבות בנקאית אוטונומית נלווית להצעה להבטחת
מילוי תנאי המכרז
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נספח ג'
ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום ההצעה במכרז פומבי 01/2017
תאריך________:

לכבוד
רשת חוויות רחובות
רח' גולדברג  6רחובות
(להלן" :המזמין")

הנדון  :ערבות בנקאית מס'______________________
.1

על פי בקשת ____________________ת.ז/ .ח.פ( ___________________ .להלן" :המציע") אנו ערבים בזה
כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ( ₪ 30,000במילים :שלושים אלף ש"ח) (להלן" :הסכום הבסיסי") ,אשר יהיה
צמוד ,בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  2להלן ,שתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו במכרז פומבי
מספר  1/17שפורסם על ידכם (להלן" :המכרז") ולהבטחת התחייבויות המציע כלפיכם במסגרת הצעתו למכרז.

.2

הסכום הבסיסי ,האמור בסעיף  12לעיל ,יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה כאשר המדד הבסיסי לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש
_____________ ,אשר פורסם ביום _____________ שהינו המדד הידוע במתן ערבות זו (דהיינו ___ ,נק') (להלן:
"המדד הבסיסי").

.3

אם המדד האחרון ,שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום ,על פי כתב ערבות זה (להלן" :המדד החדש") יהיה גבוה מן
המדד הבסיסי ,נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש
(להלן" :סכום הערבות").

.4

אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל ,תוך שבעה ( )7ימים לאחר שתגיע אלינו דרישתכם
הראשונה בכתב ,בלי תנאי כלשהו ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ,מבלי שתהיו חייבים לדרוש את
התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו
כלפיכם.

.5

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלום סכום הערבות בפעם אחת ,או במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת
לחלק מסכום הערבות בלבד ,ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

.6

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

.7

ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום __________ ועד בכלל ,וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה עד
ליום ___________ ; כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.

.8

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק _____________

עמוד  45מתוך 59

רשת חוויות רחובות
מכרז פומבי מס' 1/2017

לניהול והפעלת קפיטריות

נספח ג'1
ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת התחייבויותיו
של הזוכה על פי ההסכם
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נספח ג'1
ערבות בנקאית אוטונומית לקיום הסכם ההתקשרות במכרז פומבי 01/2017
תאריך________:

לכבוד
רשת חוויות רחובות
רח' גולדברג  6רחובות
(להלן" :המזמין")

הנדון  :ערבות בנקאית מס'______________________
.9

על פי בקשת ____________________ת.ז/ .ח.פ( ___________________ .להלן" :המציע") אנו ערבים בזה
כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ( ₪ 35,000במילים :שלושים וחמישה אלף ש"ח) (להלן" :הסכום הבסיסי") ,אשר
יהיה צמוד ,בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  2להלן ,שתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו במכרז
פומבי מספר  1/17שפורסם על ידכם (להלן" :המכרז") ולהבטחת התחייבויות המציע כלפיכם במסגרת תנאי המכרז
והסכם ההתקשרות שנחתם בגינו.

 .10הסכום הבסיסי ,האמור בסעיף  12לעיל ,יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה כאשר המדד הבסיסי לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש
_____________ ,אשר פורסם ביום _____________ שהינו המדד הידוע במתן ערבות זו (דהיינו ___ ,נק') (להלן:
"המדד הבסיסי").
 .11אם המדד האחרון ,שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום ,על פי כתב ערבות זה (להלן" :המדד החדש") יהיה גבוה מן
המדד הבסיסי ,נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש
(להלן" :סכום הערבות").
 .12אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל ,תוך שבעה ( )7ימים לאחר שתגיע אלינו דרישתכם
הראשונה בכתב ,בלי תנאי כלשהו ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ,מבלי שתהיו חייבים לדרוש את
התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו
כלפיכם.
 .13אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלום סכום הערבות בפעם אחת ,או במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת
לחלק מסכום הערבות בלבד ,ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.
 .14ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 .15ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום __________ ועד בכלל ,וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה עד
ליום ___________ ; כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.
 .16ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק _____________
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תצהיר היעדר הרשעות
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נספח ד'

תצהיר
(בעניין היעדר הרשעות)

אני הח"מ _____________________________ * לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה
כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
 .1המציע ,בעלי המניות במציע המחזיקים למעלה מ 50% -ממניות המציע ומנהלי המציע ,לא הורשעו בעבר על
ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה מסוג של מתן
שוחד ו/או גניבה ו/או בגין עבירה שיש עמה קלון ו/או בגין עבירה על חוק עובדים זרים ,התשנ"א.1991-
 .2אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז/התקשרות בהסכם עם רשת חוויות רחובות מיסודה של הסוכנות היהודית
בא"י (חל"צ).
_____________________
חתימה

למילוי כאשר התצהיר נחתם ע"י תאגיד:
אני__________________ עו"ד מאשר כי ביום__________ הופיע בפני מר ___________________נושא
ת"ז מס' ________________המוסמך לתת תצהיר זה בשם תאגיד __________________________
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את
נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.
_____________________
חתימה

*ניתן התצהיר ע"י תאגיד –יש לרשום שמו המלא של התאגיד
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נספח ד'1
תצהיר בעניין עובדים זרים
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נספח ד'1

תצהיר
(בעניין עובדים זרים)
אני הח"מ _____________________________ * לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה
כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף 2ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) התשל"ו -)1976להלן –
החוק) ,לא הורשענו בפסק-דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) התשנ"א( 1991 -להלן –חוק עובדים זרים) בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה.

.2

אני ,או "בעל זיקה" אלי ,כמשמעותו לעיל ,לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים
בתקופה של  3שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.

.3

אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעותו בסעיף 2ג בחוק (מחק/י הסעיפים המיותרים)
(א) לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987 -להלן" :חוק שכר מינימום").
(ב) הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה.
(ג) הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה
האחרונה.

 .3אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז/התקשרות בהסכם עם רשת חוויות רחובות מיסודה של הסוכנות היהודית
בא"י (חל"צ).
_____________________
חתימה
למילוי כאשר התצהיר נחתם ע"י תאגיד:
אני__________________ עו"ד מאשר כי ביום__________ הופיע בפני מר ___________________נושא
ת"ז מס' ________________המוסמך לתת תצהיר זה בשם תאגיד __________________________
ולא חר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את
נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.
_____________________
חתימה
*ניתן התצהיר ע"י תאגיד –יש לרשום שמו המלא של התאגיד
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נספח ד'2
כתב התחייבות למניעת העסקת עברייני מין
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נספח ד'2

כתב התחייבות
(למניעת העסקת עברייני מין)

אני הח"מ _________________ ,נושא ת"ז מס' ______________ מרחוב _____________ ,מתחייב בזאת
כלפי עם רשת חוויות רחובות מיסודה של הסוכנות היהודית בא"י (חל"צ) (להלן" :המזמין") כדלהלן:
 .1לא להעסיק עובד/ת בין במישרין או בעקיפין ,בניהול והפעלת הקפיטריות שבמזמין ו/או במרכזים
הקהילתיים אשר הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה
שיש עמה קלון.
 .2לא להעסיק עובד/ת בין במישרין או בעקיפין אשר הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או הוגש נגדו כתב
אישום לבית משפט ,בגין ביצוע עבירת מין.
 .3להמציא אישור על העדר עבירות מין ,ממשטרת ישראל עבור כל עובד אשר יועסק על ידי במסגרת ניהול
והפעלת הקפיטריות עפ"י הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות
לקטינים ,התשס"א.2001 -
 .4לא להעסיק תושבי אזורי יהודה ושומרון ,שאינם אזרחי מדינת ישראל ,אשר אינם מצוידים באישורי
כניסה לישראל מטעם שלטונות צה"ל ו/או המנהל האזרחי וכן ברישיון עבודה בישראל.
 .5למסור את רשימת העובדים מטעם הספק בניהול והפעלת הקפיטריות למחלקת הביטחון של טרם
תחילת עבודתם לצורך אישורם .מובהר בזאת ,למען הסר ספק כי עובד אשר לא אושר על ידי לא יהא
רשאי לעבוד בתחומי המרכז הקהילתי.
 .6בכל מקרה שאפר התחייבותי זו  -או חלק ממנה  -יחשב הדבר כהפרת יסודית של ההסכם ואהיה חייב
לפצותכם בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה מכך ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת שיש לכם
עפ"י כל חוק ו/או דין

__________

_________________

תאריך

חתימה
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נספח ה'
אישור קיום ביטוחים
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נספח ה'
אישור קיום ביטוחים
תאריך________:

לכבוד
רשת חוויות רחובות
רח' גולדברג  6רחובות
(להלן" :המזמין")

הנדון :מבוטחנו( ___________________________ :להלן" :המפעיל")  -אישור עריכת
פוליסות ביטוח בקשר להסכם לניהול והפעלת קפיטריות מיום _______________
(במסגרת מכרז )01/2017
הננו מאשרים בזאת כי לבקשת המפעיל ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות המפעיל,
לרבות כמוגדר בהסכם:
א .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
לכיסוי אחריותו של המפעיל על פי כל דין ,בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או
לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) המזמין ו/או עובדיו
ו/או מי מטעמו ,בגבולות אחריות כנקוב להלן.
הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה,
פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או במשקה ,זיהום
תאונתי ,נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו בעת
קרות מקרה הביטוח ,נזק בזדון ,פרעות ,שביתות ,חבות המבוטח בגין וכלפי קבלנים ,קבלני
משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
הביטוח מורחב לכלול את המזמין ו/או ______ כמבוטח נוסף לצורך הפרויקט ובכפוף לסעיף
אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
גבולות האחריות _______( ___________ :דולר ארה"ב) לפחות ,למקרה ובמצטבר לתקופת
ביטוח שנתית.
הפוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם" :ביט" .2015
תוקף הפוליסה :מיום _____________ ועד ליום _____________.
ב .ביטוח חבות מעבידים
לכיסוי חבות המפעיל על פי כל דין כלפי כל המועסקים על ידו ,בגבולות אחריות כנקוב להלן.
הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,פיתיונות ורעלים ,שעות עבודה,
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם.
הביטוח יכלול העסקת נוער.
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הביטוח מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף לצורך הפרויקט.
גבולות האחריות________ :
לתקופת ביטוח שנתית.

(___________ דולר ארה"ב) לתובע ,למקרה ובמצטבר

הפוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם" :ביט" .2015
תוקף הפוליסה :מיום _____________ ועד ליום ______________.
ג .ביטוח חבות המוצר
בגין אחריותו של המפעיל על פי כל דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף
כלשהו לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) המזמין ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו כתוצאה
ממוצר פגום של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט
נשוא ההסכם.
ביטוח זה כולל סעיף אחריות צולבת ,בהקשר להספקת המוצרים שבהסכם בלבד ,לפיו הכיסוי
הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחיד המבוטח בנפרד ,כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה
זו על תנאיה ,הוראותיה וחריגיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים
האחרים .דינה של שותפות הכוללת כמה אנשים ,כדין גוף משפטי אחד.
הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה ,אף אם ביצוע העבודה
החל בטרם נחתם ההסכם ,אך לא לפני התאריך( ______ :להלן" :התאריך הרטרואקטיבי")
והוא כולל תקופת גילוי מורחבת של  6חודשים.
גבולות האחריות________ :
לתקופת ביטוח שנתית.

(___________ דולר ארה"ב) לפחות ,למקרה ובמצטבר

תוקף הפוליסה :מיום _____________ ועד ליום ______________.
ד .כללי לכל הפוליסות
ביטוחי המפעיל יהיו כפופים להוראות הבאות:
" )1המזמין" לעניין אישור זה ,משמעו :רשת חוויות רחובות מיסודה של הסוכנות
היהודית לא"י (חל"צ)
 )2הביטוחים הנ"ל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידכם ואנו מוותרים על כל טענה
ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
 )3כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה)  ,המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את
אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המזמין.
 )4הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד כל אדם או גוף אשר מבוטח סביר לא היה תובע
ממנו פיצוי וכן כל אדם ו/או גוף שלקבלן ו/או למזמין זיקה אליו או שהספק ו/או
המזמין התחייבו לשפותו ו/או כל אדם אחר הקשור עם הספק בחוזה עבודה מפורש או
מכללא ,אולם ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם אשר גרם לנזק בתוך כוונת זדון.
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 )5הביטוחים הנ"ל לא יהיו ניתנים לביטול על ידינו במהלך תקופת התקשרותנו עם
המזמין  ,למעט במקרה של אי תשלום הפרמיות ואזי תימסר לכם הודעה של  60יום
מראש ,לפחות ,ובכפוף להוראות החוק .תשלום הפרמיות ע"י המזמין יבטל את תוקף
הודעת הביטול.
 )6ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על
המפעיל בלבד.
 )7ההשתתפות העצמית בכל אחד מן הביטוחים הנ"ל אינה עולה על  $5,000דולר
(אמריקאי) למקרה.
 )8מוסכם ,כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי
פוליסה זו לא יגרע מזכויות המזמין על פי פוליסה זו.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.
______________

______________

______________

(חותמת המבטח)

(חתימת המבטח)

(שם החותם)

______________

(תפקיד החותם)
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רשת חוויות רחובות
מכרז פומבי מס' 1/2017

לניהול והפעלת קפיטריות

נספח ו'
פרטי איש קשר
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נספח ו'

פרטים על איש הקשר מטעם המציע
שם הנציג:
תפקיד:
מס' טל' נייד:
מס' טלפון משרד:
פקס משרד:
דוא"ל:
כתובת:
תאריך______________ :

חתימת המציע_________________ :
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