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 9CT/190הוראות ותנאי מכרז  -מסמך א'

 מבוא .1

 המכללה האקדמית צפת  )להלן: "המכללה"( מבקשת לקבל מהגופיםועדת המכרזים של 

 ללא מטבח מבשלהפעלת קפיטריה כמזנון בשרי,  הצעות לדים בתנאי מכרז זה,  הרלוונטיים העומ

+ עגלת קפה אשר תהיה פעילה במשך כל שעות  11:30-14:30אשר תהיה זמינה בין השעות 

ל והכ, המכללה לטובת קהל הסטודנטים, מרצים, מורים, עובדי הסגל המנהלי ואורחי ,היום

 מכרז זה.  כמפורט בהמשך מסמכי

וכולל   12הינו בקומת הקרקע של בית כי"ח הממוקם ברח' ירושלים    קפיטריההמיועד למתחם  ה •

 רחבת ישיבה פנימית וחיצונית.

 המכללה פזורה על פני מספר מבנים היסטוריים לאורך רח' ירושלים.  -לידיעת המציעים  •

י(, ממוצע הסטודנטים יול-. במהלך השנה האקדמית )אוקטובראיש 3,000 -כבמכללה לומדים  •

 איש.  1,300רי המכללה הינו כ ביום, בכלל את

ללה בלבד, שמורה מיום הודעת הזכייה במכרז. למכנה אחת תקופת ההתקשרות הינה לש •

תקופות נוספות של שנה )או חלקה(, אך לא יותר האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות ב

 .שנים במצטבר 5מ 

 

ת ותשובות, ניתן למצוא באתר בות מסמכי המכרז וקבצי שאלוכל מידע הקשור למכרז זה, לר

יש "מכרזים". את המענה למכרז < -"אודות" תחת  .ilwww.zefat.acהמכללה בכתובת 

במח' הרכש , ללא עלות, להורדה מאתר המכללה או לקבלםלהגיש על גבי מסמכי המכרז הניתנים 

  .במכללה

 :מועדיםלהלן טבלת ריכוז  -מועדים  .2

  תאריך ושעה הפעילות

 2.1 19.9.19 ובאתר המכללהבעיתונות ת המכרז מודע פרסום

רשם ייתואם לכל מציע בנפרד. יש לה – מציעים סיור

  04-6927726לסיור בטל': 
25.9.19 2.2 

 2.3 13:00עד השעה  10.10.19 שאלות הבהרה מאת המציעים.לשליחת אחרון ה מועדה

 2.4 15.10.19 המועד האחרון למענה המכללה לשאלות המציעים

 2.5 13:00עד השעה  23.10.19 להגשת ההצעות לתיבת המכרזים האחרון המועד

 2.6 10.11.19 המועד המתוכנן להתחלת פעילות הספק הזוכה

 

כי המכרז, במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין מועדים המצוינים במסמ

 .מעלה יגברו המועדים הנקובים בטבלה

http://www.zefat.ac.il/
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 מציעים סיור .3

כמפורט בטבלה  – סיורצפת. מועד ה 11יערך במכללה האקדמית צפת רח' ירושלים מציעים סיור 

 מעלה. 2בסעיף 

 הינה חובה ומהווה תנאי סף.סיור מציעים ההשתתפות ב

יימסרו בעל פה, לרבות, אך לא למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של כל פרט, נתון, הבהרה ש

אי המכרז. רצה עורך המכרז לרבות, אך לא רק, , כדי לשנות את תנהמציעיםרק, במסגרת סיור 

ים או בעקבותיו לשנות, לתקן, להוסיף או לגרוע על תנאי המכרז, יעשה זאת מציעבמסגרת סיור ה

 רסם באתר האינטרנט.ופשתבכתב, בהודעה מפורטת 

 סף" "תנאי –תפות במכרז תנאים מוקדמים להשת .4

 התנאים כדלקמן:ההשתתפות במכרז מותנית בקיומם במצטבר של כל 

 .יש לצרף אסמכתא בהתאם תאגיד רשום כחוק בישראל.עוסק מורשה או המציע הינו  4.1

)אכיפת ניהול  מציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםבידי ה 4.2

 .1976 -ו, התשל"חשבונות ותשלום חובות מס(

 .לצרף תצהיר חתום ע"י רו"חיש  המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או הקפאת הליכים. 4.3

 מציעים. סיורהמציע השתתף ב 4.4

התאגיד המציע ו/או בעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או זהות האדם אשר אמור העוסק או  4.5

השנים  5להפעיל ולנהל את השירותים במכללה ו/או השותפים לא הורשעו, במהלך 

של המכללה, ו/או האחרונות, בעבירות פליליות שיש עמן קלון, לדעת ועדת המכרזים 

יש לצרף תצהיר חתום ע"י בתחום המזון והמשקאות. בעבירות הקשורות בניהול עסק 

 המציע ועו"ד.

, כל אחד ( שנים לפחותשלוש) 3ניסיון של ולמפעיל הקפיטריה המיועד למכללה,  למציע 4.6

מזנון לפחות , כאשר היקף מחזור הכנסות של המציע קפיטריה ו/או  הפעלה וניהול  בבנפרד,  

מאות אלף( ₪ ללא מע"מ )מובהר, כי ניתן להציג ניסיון  ארבע) 400,000 -לשנה לא יפחת מ

באתר אחד הכולל מספר עמדות מכירה מהסוגים כאמור לעיל, ובמקרה כזה, היקף מחזור 

הלך כל אחת מן השנים דות ביחד(, במר עבור כל העמהמכירות השנתי הנדרש הינו מצטב

אישור רו"ח –להוכחת קיומו של תנאי סף זה יש לצרף  .2018-ו 2017, 2016הקלנדריות 

 להיקף מחזור מכירות האמור.

התנאים מעלה הינם תנאי סף הכרחיים לעצם הגשת ההצעה. מציע אשר לא יעמוד באחד כל 

 תפסל.הצעתו  –מתנאי הסף המוזכרים מעלה 

הא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, כרזים תועדת המ

אישור או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת המסמכים הנ"ל למכללה תוך 

פרק זמן שיקבע על ידי המכללה ובלבל שכל מסמך, אישור או כל נייר אחר יהיו בעלי תוקף למועד 

 .ולא לאחר המועד שנקבע זה להגשת הצעותהאחרון שנקבע במכרז 
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 בדיקות מוקדמות, שאלות ושינויים .5

המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים  5.1

כאמור במסמכי מכרז זה  להפעלת הקפיטריהלחקור את תנאי ההתקשרות עם המכללה 

 .()להלן: "השירותים"

 גב' צפי ארבללבדוא"ל בלבד,  ,ירורים בנוגע למכרז זהבקשות לבת וניתן להפנות שאלו 5.2

 safia@zefat.ac.ilלכתובת דוא"ל:

 הסעיף במסמכי המכרז אליו מתייחסת השאלה. -בשאלות המציעים יצוין לצד כל שאלה  5.3

  פורסמו באתר המכללה בלבד.התשובות לשאלות יהשאלות ו

. המכללה בלבד יופנו בכתבו/או בקשות אשר רק לשאלות אך ומובהר כי יינתנו תשובות  5.4

על ידי מי פה למשתתפים -או הסברים שיינתנו בעל/אינה נושאת באחריות לפירושים ו

  ואלה לא יחייבו אותה.מהמכללה ו/או כל גורם אחר, 

כי רות לאמור במסמתן מיוזמתה הבהנהמכללה לי מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסמכת 5.5

 .אשר תפורסם באתר המכללה, באמצעות הודעה או לתקן טעויות שנפלו במכרז/המכרז ו

 כשהם  האמורים התיקונים או/ו ההבהרות או/ו התשובות את להצעתו לצרף המציע על 5.6

 מכרז. ה ממסמכיבלתי נפרד  חלק יהוו והם, ידו על חתומים

 הגשת הצעות .6

או כל סימן זיהוי חיצוני ו/ללא ציון פרטי המציע  הורסג היש להכניס, במעטפ הההצעאת  6.1

", לתיבת המכרזים הנמצאת בסמוך ללשכת מנכ"ל 09CT/19עליה ירשם: "מכרז  אחר

ההגשה האחרון כמפורט בטבלת המועדים בסעיף   צפת, עד ליום  11המכללה, רחוב ירושלים  

תחשב , עה האמוריםעד למועד ולשלתיבת המכרזים, ישית וכנס אלא תאשר הצעה  .לעיל 2

  כאילו לא הגיעה במועד והמכללה תהיה רשאית שלא לקבלה.

 אופן הגשת ההצעה: 6.2

עותק מקורי שלם ומלא של כל חוברת המכרז על כל נספחיה וחלקיה, יש להגיש  6.2.1

, כפי שפורסמו באתר המכללה שובות ותדפיס עדכוניםשאלות ותלרבות תדפיסי 

המציע להגיש. המציע יצרף להצעה את וכל מסמך אחר שעל פי מסמכי המכרז על 

 נספחים והמסמכים הנלווים הנדרשים, בהתאם למסמכי המכרז.כל ה

ההצעה וכל אחד  (. מסמך'נספח חההצעה בלבד )ההצעה תוגש על גבי מסמך  6.2.2

על ידי מורשה החתימה של   בכל עמוד ועמודמנספחיו חייבים להיות חתומים כולם  

 המציע.

ינויים או הוספות צעה בכתב ברור. מחיקות, שעל המציע למלא את מסמך הה 6.2.3

 עשויים להביא לפסילת ההצעה.

רשאית לפסול הצעה שלא  )להלן: "ועדת המכרזים"( תהיה המכללהועדת המכרזים של 

 תוגש במבנה הנ"ל ו/או הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים.

  

mailto:safia@zefat.ac.il
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 איסור הסתייגויות והוספות 6.3

ם או לדרישות, יות, הוספות או שינויים לתנאיאין להגיש כל הסתייגויות, התנ 6.3.1

  .הכלולים במסמכי המכרז

פסול כל הצעה, הכוללת הסתייגויות, תוספות או ל תהיה רשאיועדת המכרזים ת 6.3.2

שינויים לתנאים או לדרישות, הכלולים במסמכי המכרז, או לחילופין, להתנות את 

תוך פרק זמן,  שקילת ההצעה בהסרת ההסתייגויות, התוספות או השינויים,

 שייקבע  ע"י עורך המכרז.

-באי בהירות או דולפסול כל הצעה הלוקה בחסר או    תהיה רשאיועדת המכרזים ת 6.3.3

משמעות או כל הצעה שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי 

 .המכרז

אם המציע בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם  6.4

 .1992 -מכרזים, התשנ"ב לחוק חובת ה

 ביטול המכרז .7

ועדת המכרזים בטל את הליך המכרז עפ"י דין,   ת ועדת המכרזים לבנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי

 את הזכות לבטל את המכרז, כאשר:שומרת לעצמה 

על כל תנאי הסף והתנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטות   העונהצעה אחת    רק 7.1

 במסמכי המכרז.

, במסמכיו, בניהולו, או בבחירת ההצעה מכרזשהתקיים פגם בהליך ה  המצא  מכרזיםועדת ה 7.2

 הזוכה.

, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או המכרזים תלוועדהתברר  7.3

לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או 

ט או ממסמכי הליך הרכישה, או שאלה בוססו שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפר

 על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

, את ועדת המכרזים, באופן המצדיק, לדעת המכללהחל שינוי בנסיבות, או השתנו צרכי  7.4

 ביטול המכרז.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן  7.5

 ירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז.המהווה הגבל עסקי או עב

בנסיבות המפורטות לעיל, עורך המכרז יהיה פטור מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו מובהר כי 

בקשר לביטול המכרז, לרבות, אך לא רק, בגין ההוצאות שהוציא המתעניין ו/או המציע לצורך 

 תידיים ו/או צפויים.הכנת הצעתו ו/או הגשתה ו/או אובדן רווחים ע
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  – ערבות הצעה .8

 הגיש במכרז זה ערות הצעהאין צורך ל

 בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה .9

בשלב הראשון תבחן ועדת המכרזים האם המציע עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז,  9.1

 ימים כאלה.הסף האמורים, אם קיאינם עומדים בתנאי אשר ותפסול מציעים 

כללה תהיה רשאית אך לא חייבת לפנות למציעים להשלמת מסמכים ולא יהיה בכך מתן המ

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

 ו.הבאות מכוח

 .הבארק הצעות שעמדו בכל תנאי הסף יעברו לשלב 

  60%בציון הסופי: מרכיבו  –( P) מחירהציון שוב חי 9.1.1

(. לאחר מכן יחושב ממוצע פשוט CMxיחושב ציון נפרד )להלן  בהצעת המחיר מוצרלכל 

ת קפה ( מחירון עגל2מחירון קפיטריה בשרית, ) –( 1)( , היינו i)לכל מחירון ( CT)להלן 
 .שתייה, כיבוד וחטיפיםמחירון  –( 3, )חלבית

 100  x  ההצעה הנמוכה ביותר שהוגשה 
 נבדקת                 ההצעה ה   

xCMƩ 
         N 

 לן: לה כמפורט שקלולבוצע ילאחר מכן 

 40% –מחירון בשרי 

 40% – עגלת קפה חלבית מחירון 

 20% –מחירון שתייה חטיפים וכיבוד 

 . (Pיחושב ציון המחיר משוקלל ) Rו  CTקביעת הציונים לאחר   

  

 

 40%בו בציון הסופי כימר – (Q) חישוב ציון האיכות 9.1.2

הצעה שתזכה  האיכות הכולל.מתוך ציון  70%ציון איכות מינימאלי נדרש הינו 

מפורטים ציון האיכות יורכב מהפרמטרים ה. תיפסל 70%-לציון איכות נמוך מ

השנים האחרונות,   5מהלך  . מובהר בזאת כי מציעים אשר עבדו עם המכללה במטה

  ציון סעיף האיכות.חוות דעתה של המכללה בלבד תקבע 

ו/או הגורמים  המכללה תקיים שיחות עם ממליצים אשר הינם המנהלים

המוסמכים בארגון מול ספק הקפיטריה ואשר עבדו עם המציע לפחות בשלוש שנים 

 חוות הדעת, לשאלות זהות אשר ישאלו כלל המציעים, תנוקד בציונים ;האחרונות

 וט לכלל הציונים לכל מציע.ממוצע פש. יבוצע )ציון גבוה( 5)ציון נמוך( עד  1

P = ƩCT(i) 

 

 

CMx =  

CT (i) = 
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עדית לפנות גם ללקוחות, אשר ידוע המכללה שומרת לעצמה את הזכות הבל

למכללה שעמם עבד המציע ולא נרשמו כממליצים למכרז זה, ולקבל חוות דעתם 

 .לסעיף זה

 ציון משוקלל סופי 9.1.3

 ST = 0.6*P + 0.4*Q                                            יחושב באופן הבא:

 

, על פי הבהרות נוספותו/או    פרטים נוספיםועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים   9.2

 שיקול דעתה, ובכל דרך שתמצא לנכון, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות יועץ אחד מטעמה ו/או צוות מטעמה לצורך בדיקת  9.3

ת שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן הצוו, היועץ ועיםההצעות והמצי

. ועדת , כולל ביצוע טעימות באתרים אחרים של המציעלבקש כל מידע ביחס למציע

המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה באם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם  

 היועץ או הצוות מטעמה.

מתקן, המוחזק או  , מפעלאתרלבקר בכל  ם/רשאי ה/ויהימה, ועדת המכרזים ו/או מי מטע 9.4

או מופעל ע"י המציע וכן לבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים 

לפסול כל  תהיה רשאיועדת המכרזים תהמוצעים, וזאת אף באופן חלקי ו/או רנדומאלי. 

 דיקה או לא מסר מידע כנדרש.שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות הב  ההצעה, אם סבר

מועמד שני ומועמד שלישי וכן הלאה, למקרה שהסכם בסמכותה של ועדת המכרזים לבחור   9.5

ה שהיא, או סיבההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא יצע אל הפועל, מכל 

 .מכל סיבה שהיאבאם יבוטל ההסכם עם הזוכה 

, אם קבלו שתי הצעות או יותר ציון משוקלל "עסק בשליטת אישה"בכפוף להוראה בעניין  9.6

על מנת להיחשב "עסק  זהה וכן מחיריהן זהים, תיבחר ההצעה הזוכה בדרך של הגרלה.

 פי כל דין.-בשליטת אישה" על המציעים להגיש מראש בלבד את המסמכים הנדרשים על
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 התחייבויות המציע .10

 המכללה כדלקמן: הגשת הצעה למכרז זה, המציע מצהיר ומתחייב כלפיבעצם 

הגיש את הצעתו ו הבין את כל מסמכי המכרז על נספחיו ואת כל נתוני ,המציע קרא, בדק 10.1

למכרז מתוך הבנה והסכמה לכל תנאי המכרז. מציע שהגיש הצעתו למכרז זה יהיה מנוע 

 ין או בעקיפין למכרז זה.מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור במישר

ה או גוף כלשהו אחר אשר הגיש הצעה למכרז שרין או בעקיפין בחברהמציע אינו מעורב במי 10.2

זה. המציע מצהיר בזאת כי הוא או מי מטעמו במישרין או בעקיפין לא פעל לתיאום הצעתו 

 של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו, בכל אופן שהוא.

י , באמצעאזורי האכילהד הבריאות במזון, במטבח, בהספק יפעל על פי הוראות משר 10.3

ר ובחומרי הניקוי, למשך כל תקופת מתן השירותים. כמו כן כל חומרי הגלם והמזון, הקירו

 בהם ישתמש הספק, יעמדו בכל תקנות בטיחות המזון של משרד הבריאות.

האחרון להגשת )תשעים( יום מהמועד  90משך להמציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף  10.4

הסתיים לאחר תום תקופה זאת, רשאית ההצעות. במידה והליך בחירת הספק הזוכה טרם  

, )שישים( יום 60להאריך את תוקף הצעתם לתקופה נוספת של המכללה לבקש מהמציעים 

 7למכללה לאחר לא השיב )שבעה( ימי עסקים, במידה והמציע  7תוך שיב לבקשה המציע י

 תראה הצעתו כמבוטלת.  –רגע בו נתבקש להאריך תוקף הצעתו )שבעה( ימי עסקים מה

ביטל המציע את הצעתו באופן מפורש או כאמור לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי  10.5

 המכללה.

 התחייבות הזוכה במכרז .11

ימי עסקים מיום הודעת הזכייה, אישור  5 תוךה במכרז מתחייב להמציא למכללה, הזוכ 11.1

א כל ומאושר על ידי חברת ביטוח, על פי הנוסח המצורף להסכם, ללעריכת ביטוחים חתום  

 הסתייגות.

 הספק יקיים ביטוח עצמי לעצמו ולכלל הציוד במתחם הקפיטריה )פנים וחוץ(. 11.2

ימי עסקים מיום הודעת הזכייה, את שטר ערבות הביצוע  5הזוכה מתחייב להמציא בתוך  11.3

 .להסכם IIהמצורף כנספח עפ"י הנוסח ₪  50,000 על סך

חלק בלתי נפרד ליהם, יהיו , שאלות ההבהרה והמענה עהסופית ההצעה, מסמכי המכרז 11.4

 מהסכם ההתקשרות עם הזוכה.

לבית לעגלה הח של המועצה הדתית בצפתתקפה באחריות הספק לדאוג לתעודת כשרות  11.5

תעודת כשרות תקפה כאמור, הינה הפרה  לאי הימצאותה ש .ולקפיטריה הבשרית בנפרד

 של הסכם ההתקשרות. יסודית
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 באישור קב"ט המכללה. בנוסף מובהר בזאת  אישור עובדי הספק, במתחם המכללה, מותנה 11.6

 כי הספק ועובדי הספק יהיו כפופים להנחיות קב"ט המכללה.

ניקיון ואיכות המזון: ועדת קפטריה תעסיק גורם חיצוני אשר מתמחה בתחום בטיחות  11.7

שעות ו/או  24הזוכה. אי טיפול בממצא בתוך  המזון. כל ממצא יטופל מידית ע"י הספק

של עמיים )מעבר לפעם הראשונה( על אותו ממצא הינה הפרה יסודית חזרה של יותר מפ

 הסכם זה. על מנת לעמוד בסטנדרטים המבוקשים על הספק הזוכה לוודא:

קיומו של אישור בתוקף מטעם משרד הבריאות. ללא אישור זה לא יהיה רשאי  11.7.1

הקפיטריה להפעיל את הקפיטריה עד המצאת מסמך אישור מטעם משרד מפעיל 

 ות.הבריא

מעלות צלזיוס ברגע ההגשה  65לסועד יוגש מזון חם בטמפרטורה שלא תפחת מ  11.7.2

 לסועד.

ברגע ההגשה  'מעלות צל 10תעלה על  אלסועד יוגש מזון קר בטמפרטורה של 11.7.3

 לסועד.

 של מכון התקנים.כלל הציוד הדורש תקינה הינו בעל אישור תקף  11.7.4

מר גלם, הווה אומר המטבח יצויד במקררים ומקפיאים נפרדים לכל סוג של חו 11.7.5

 מזון מבושל, סלטים וביצים. הפרדה בין ירקות, ירקות מעובדים,

כל חומרי הגלם במקררים יישמרו באריזת ואקום או באריזה הרמטית אחרת  11.7.6

המקפיא תהיה לכל עלות צלזיוס, וטמפרטורת    7טמפרטורת המקרר לא תעלה על  

 מעלות צלזיוס. 18הפחות 

כל פריטי המזון שניתנו לסועדים דוגמת מזון מחובה לשמור  –דוגמאות מזון  11.7.7

 שעות לפחות. 48למשך 

 12ון, תוקף האישור ל זמבעלי אישור רפואי לעבודה בתחום הכל העובדים יהיו  11.7.8

בדים חודשים ובאחריות הספק הזוכה לחדשו חודש לפני פקיעת תוקפו. העו

 ים. במטבח יהיו לבושים בבגדי עבודה נקיים, עם כיסוי ראש וללא תכשיט

של סבון אנטי בקטריאלי לרחיצת ידיים וג'ל  ולהימצאותהספק הזוכה ידאג  11.7.9

 לחיטוי ידיים. יאלכוהול

כי אין להשתמש   לכל חומר גלם יהיה מגש חיתוך וסכין חיתוך נפרד. מובהר בזאת 11.7.10

 במגש חיתוך העשוי עץ.

דפים במטבח יהיו עשויים נירוסטה בלבד, חל איסור להשתמש במדפים כל המ 11.7.11

 ים עץ.העשוי
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מגבונים חד פעמיים ייעודים לניקוי משטחי עבודה  –ניקוי משטחי העבודה  11.7.12

 במטבחים )עם אלכוהול(, חל איסור לשימוש במטלית רב פעמית.

באם קיימים חלונות ידאג הספק לרשת אותם בהתאם. דלתות המטבח יהיו  11.7.13

 גורות כל הזמן.ס

בלבד. הספק ישמור באחריות הספק לבצע הדברה פעם בחודש ע"י מדביר מורשה   11.7.14

 ועדת הקפטריה בכל עת שיתבקש לכך.את תעודת ההדברה ויציגה בפני נציג 

הכנסת ציוד/ריהוט/דברי מאכל וכד' תבוצע בשעות הפעילות של המכללה בלבד. לצורך  11.8

 07:30-12:00ובימי ו'  07:30-20:00ה' -ימים א'העניין שעות פעילות של המכללה הינן ב

 

 שמירת זכויות .12

מכי המכרז שמורות למכללה האקדמית צפת, והמשתתפים במכרז לא יהיו יות במסכל הזכו

 מכרז זה.לרשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה 

 

 הוצאות המכרז .13

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה 

 על המציע.

 זכייההודעת  כייה אוביטול ז .14

 את הזכות לבטל את הזכייה ו/או הודעת הזכייה,  כאשר: הלעצמ תשומר המכללה

מסמך לרבות אישור ו/או בטוחה שהמצאתם נדרשת,  מכללהלא המציא ל זוכהה-המציע 14.1

 על פי מסמכי הליך הרכישה, בעקבות הודעת הזכייה.

, אילו הל החלטתמידע על מציע ההצעה או תוכנה, אשר היה משפיע ע הקיבלהמכללה  14.2

כי  מכללהלפני ההחלטה בדבר זכיית המציע בהתקשרות ו/או התברר ל הה בידיתהי

 .הא גילה לו מידע אשר היה בו כדי להשפיע על החלטתהסתיר ו/או ל זוכהה-מציעה

יוכל או יהיה ערוך במועד לעמוד בקצב ובהיקף  זוכהה-המציעקיים ספק סביר, אם  14.3

 שנדרשו. המחויבים, עפ"י לוחות הזמנים

 

שזכייתו בוטלה בהתאם להוראות סעיף זה, לא יהיה זכאי לכל פיצוי, אף אם נגרם לו  זוכה-מציע

 נזק ו/או הפסד.
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 עיון במסמכי המכרז ובהצעת הזוכה .15

₪ בגין  500העיון בהחלטותיה של ועדת המכרזים, לרבות הצעת הזוכה, יהיה כרוך בתשלום ע"ס 

 . )לא תבוצע סריקה( אג' 80עמוד:  ההוצאות הכרוכות בכך. צילום כל

 

 מנהלהכללי ו .16

במכללה מכונות ממכר לשתייה חמה, שתייה קרה, שלגונים וחטיפים.  –מכונות ממכר  16.1

 . ומובאות לידיעה בלבדמכרז זה חלק מ אינןמכונות אלו 

מובהר בזאת כי אין הספק רשאי להכניס מכונות ממכר אוטומטיות לשטח המכללה ו/או  16.2

 ריה. למתחמי הקפיט

שונים ברחבי המכללה.   םימעת לעת עורכת הנהלת המכללה ו/או אגודת הסטודנטים אירוע 16.3

חיצוני, במידת הצורך ואם בכלל,  גאלו מבוצעות הזמנות מספקי קייטרינ םבאירועי

המכללה תבצע פנייה פרטנית לספק הקפיטריה אך אין היא מתחייבת לרכוש ממנו שירותים 

 אלו או אחרים.

מורכבת מנציג אגודת הסטודנטים ונציגי הנהלת המכללה ביניהם:  –יה ועדת קפיטר 16.4

. נציג י מטעמואו מ הבינוי ומנכ"ל המכללה. יו"ר הועדה הינו מנכ"ל המכללה ל"סמנכ

 . "(המנהל)להלן " הבינוי ל"סמנכומתאם הפעילות בין הועדה לספק הינו 

או כל מס  מע"מ ווכוללים   םסופיים וקבועי  קפיטריההמוצרים אשר ימכרו בהמחירים בגין   16.5

עריף דורשת אישור כל העלאת ת היטל החלים, או שיחולו, על המוצרים ו/או השירותים. 

. העלאת תעריף ללא אישור מוקדם של בראשות מנכ"ל המכללה  קפיטריהמוקדם של ועדת 

ת ותחשב הפרה יסודית של הסכם ההתקשר , חתומה ע"י מנכ"ל המכללה,קפיטריהועדת ה

 הזוכה. עם הספק

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 מנכ"ל  נון , -שלומי בן

 צפתהמכללה האקדמית 
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 נספח א

 המפרט תכול

 כללי .1

  –)להלן: "הקפיטריה"( בית כי"ח בשרית קפיטריה  .1.1

 , כוללקפיטריהיהיה אחראי בלעדית על אבזור מלא של  ה "(הספקמציע הזוכה )להלן: "ה

)המכללה   פנים וחוץריהוט ישיבה  גשה,  אספקת והתקנת כלים חשמליים, מטבח עזר, דלפקי ה

וכל ,  שאירה את הקיים לשימוש הספק, השלמת ריהוט תעשה ע"י הספק באם נדרש לדעתו(מ

 , נקייה והולמת.הראויבצורה  קפיטריההנדרש להפעלת ה

 Takeawayשיטת ההגשה בקפיטריה: 

 ימי פעילות: כל השנה

 לפחות. 14:30עד השעה ו 11:30מהשעה לא יאוחר ה'  –ימים  א' : בקפיטריהשעות פעילות ה

מר חיים דהן בלבד  –בסמכות סמנכ"ל בינוי  –אישורים חריגים לרבות סגירה מוקדמת 

 "(.נהלהמ)להלן:  "

 :בית כי"ח עגלת קפה חלבית  .1.2

יחולו על  הותפעול האינה קיימת כיום במכללה, אספקת העגלה, אבזור עגלת קפה חלבית 

 שתייה חמה, שתייה קרה, כריכים ארוזים –יכללו עגלה מגוון המוצרים בהספק בלבד. 

 מאפים אשר יונחו בתוך תא שומר חום.ו

 Takeawayשיטת ההגשה בעגלה: 

 כלי הגשה: חד פעמיים מתכלים בלבד.

 ימי פעילות: כל השנה

, ימי שישי וערבי   20:00ועד השעה    07:30מהשעה  )כל שנה(  ה'    –שעות פעילות העגלה ימים א'  

 . 12:00ועד השעה  07:30: מהשעה (פעילות אקדמית במכללה)במידה וקיימת  חובהחג 

 הספק ועובדי הספק:  .2

וכמו כן יקבל הנחיות המנהל הספק יהיה כפוף ויקבל הנחיות, הוראות ואישורים מאת  .2.1

 "(. ט"קבהמר מרדכי חלפה )להלן: " –המכללה צין הביטחון של והוראות מק

ה אשר בראשותה עומד מנכ"ל המכללה עדת הקפיטריהינו נציג והמנהל מובהר בזאת כי 

הוראה/אישור מטעם /כהנחיהויו"ר ועדת המכרזים, וכל הנחייה/הוראה/אישור ממנו דינה 

  ועדת הקפיטריה.

בכתב בלבד מאת  – ו/או שינוי תעריפיםאישורים להכנסת מוצרים מעבר לתכולת המכרז  .2.2

 .המנהל

וללא עבר   18ת ישראלית, מעל גיל  י תעודת זהוה, יהיו בעל, במתחמי המכללכל עובדי הספק .2.3

, אין להעסיק עובד זמני או קבוע קב"טההעסקת עובדי הקפיטריה מותנת באישור  פלילי.

קב"ט על הפסקת עבודתו של מי מעובדיו של הספק הקב"ט. במידה והנחה הללא אישור 
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ה להיכנס לשטח מידי וזה לא יורשתופסק עבודתו של העובד באופן )ישירים או עקיפים(, 

   כללה ללא אישור הקב"ט.המ

 כל עובדי הספק יהיו בעלי אישור רפואי לעבודה במזון. חובה לחדש את האישור אחת לשנה. .2.4

על הספק לספק לעובדיו בגדי עבודה ייצוגים ולוודא כי עובדיו מגיעים עם בגדי עבודה  .2.5

 עלה.לא בגדי עבודה כנדרש מתותר עבודתו של עובד לייצוגים ונקיים, נעלי עובדה וכובע. לא  

 למכללה הזכות לסרב להעסקת מי מעובדיו של הקבלן בכל עת ולכל תקופת ההתקשרות. .2.6

 הנחיות מחייבות: .3

 .אאין לתלות או להניח כל שלט שהו .3.1

 נדרש אישור לכל פריט ע"י המכללה  –זהים מבחינה ויזואלית  נקיים ללא פגמים ו  –מקררים   .3.2

 .המנהל והשימוש בו מותנה בקבלת אישור מתחם הלובי הינו בבעלות המכללה .3.3

 נדרש אישור מבחינה ויזואלית מטעם המכללה.  -לכל מכשיר/מכונה  –מכשור חשמלי  .3.4

כסאות   -אין להציב ריהוט פלסטיק ו/או פוטונים למיניהם. הריהוט המורשה הינו    –ריהוט   .3.5

לי ית רגזכוכ/הולחנות עם ציפוי פורמייקאיכותיים עם רגלי אלומיניום/נירוסטה, ש

 .המנהלאלומיניום/נירוסטה בלבד. כלל הריהוט מותנה בקבלת אישור 

 אין להציב כסאות/כורסאות עם ריפוד בד.

 .בכל מתחם הקפיטריה, למעט מתחם הלובי עלויות חשמל ומים ע"ח הספק .3.6

 .מהקפיטריהברחבת הכניסה מורשים לשבת ולאכול גם סטודנטים שלא קנו אוכל  .3.7

ספק לאורך כל שעות היום )בנוסף באחריות ה –ומחוצה לה ניקיון בשטח הקפיטריה  .3.8

לשירותי ניקיון שטחים ציבוריים הניתן ע"י המכללה(, כולל ניקיון השטח בו סעדו 

 סטודנטים המגיעים עם אוכל מהבית. 

ל / ארגזים / לא יאוחסנו כל מוצרי אוכהקפיטריה תהיה מסודרת ונקייה בכל שעות היום,  .3.9

 ה לעין.אחרים בכל מקום הנרא

 המוצרים יאוחסנו במקררים ובמקומות המיועדים להצגה בלבד. .3.10

 . קב"טההצטיידות וקבלת הסחורה תהיה בתאום עם  .3.11

המכללה רשאית להפסיק את ההתקשרות מכל סיבה שהיא בהודעה מוקדמת חד צדדים של  .3.12

 ה לכך.מראש וזאת מבלי להציג את הסיב  )שלושה( שבועות 3

רום ע"י ציוד כלשהו, נייד או לתות יציאה/כניסה ופתחי חיחל איסור מוחלט על חסימת ד .3.13

 נייח, לרבות שולחנות וכסאות.

 חל איסור על הכנסת מכונות ממכר אוטומטיות לשטח המכללה ו/או למתחמי הקפיטריה. .3.14

 :ןניקיו .4

ועל חשבון הספק בלבד. , תבוצענה ע"י  לרבות חצר הקפיטריה  קפיטריהקיון ביכל עבודות הנ .4.1

 ע"י הספק בלבד. ירכשו חומרי הניקיון

מקומות הישיבה, , קפיטריהדלפק ההגשה בהספק ידאג לניקיון שוטף לאורך כל היום של  .4.2

 לרבות שולחן, כסאות ורצפות. 

, כל האזורים הפנימיים והחיצוניים המשויכים לקפיטריה תמידי של ןלניקיוהספק ידאג  .4.3

נוזל כלשהו או לכלוך אחר קון פחי האשפה מספר פעמיים ביום. במידה ויישפך לרבות רי

 של האזור. מידיתבצע ניקוי/שטיפה כלשהו, באחריות הספק ל
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 העיטוש. ומגניהספק יוודא ניקוי לכלוך וטביעות ידיים מכל אזורי ההגשה, התצוגה  .4.4

והמתחמים  קפיטריהכללי של הוסדר קיון יבכל סוף יום עבודה באחריות הספק לדאוג לנ .4.5

ריקון פחים, שטיפה עם חומר ומשטחים, ניקוי רצפות  סידור הריהוט,, כולל המשויכים

 .  התאורהניקוי, פינוי שאריות מזון וכיבוי 

 .קפיטריהחל איסור מוחלט להחזיק ציוד, קרטונים, ארגזים, אשפה וכד' מחוץ למתחם ה

 ציוד: .5

לשימוש הסועדים. הציוד  קפיטריההציוד הנדרש להפעלת העל הספק הזוכה לדאוג לאספקת כל 

תו הבלעדית ולא תהא לו כל טענה למכללה בגין גניבה ו/או יסופק ע"י הספק יהיה באחריואשר 

 .במתחמי הקפיטריה ומחוצה לה נזק כלשהו לציוד ולמוצרים

 :המנהללהלן רשימת ציוד נדרש לקפיטריה, כל פריט מעבר לרשימה מטה דרוש אישור 

. ומחירים()גודל, עיצוב, תוכן  המנהל אישור מחייב –תפריט ומחירון מעוצב ומעודכן  .5.1

המוצרים אשר אושרו במכרז זה ו/או באישור ועדת מחירים בהתאם למוצרים ומחירי 

  קפיטריה. 

 עם תאורה ומגן עיטוש חימום ויטרינת/עגלת .5.2

 עיטושעם תאורה ומגן  קירורויטרינת/עגלת  .5.3

 ת פינוי מגשיםעגלו .5.4

 .נהלהמ ך ובתאום עםבהתאם לצור – שולחנות וכסאות לסועדים .5.5

בהתאם לצורך  –כסאות רגלי אלומיניום/נירוסטה, שולחנות רגלי אלומיניום/נירוסטה  .5.6

 .מנהלובתאום עם ה

בהתאם  –מטר   3.5שמשיות מרובעות או עגולות בעלות אורך צלע או קוטר שלא יפחת מ  .5.7

 מנהלהעם בתאום לצורך ו

 פריזריםו מקררים .5.8

 מקרר לשתייה קרה .5.9

 מיקרוגל תעשייתי .5.10

 צ'יפסרים .5.11

 ס"מ לפחות( 45פלנצ'ה גדולה ) .5.12

 קדירת מרק חשמלית .5.13

 תנור מקצועי למספר מגשים בו זמנית .5.14

 כלי מטבח כולל מדיח כלים .5.15

 מגשי סועד .5.16

 רושמת הקופ .5.17

 פח דקורטיבי לאשפה .5.18

 כשרות: .6

 .קפיטריהות לת כשרלתעודלדאוג הספק באחריות  .6.1

  ועד יכול לראותה.מקום גלוי כך שכל סבתעודת הכשרות תהיה תלויה  .6.2

 תעודת הכשרות תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות עם הספק.  .6.3

 כל עלויות הכשרות יחולו על הספק בלבד. .6.4
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אי הימצאותה של תעודת כשרות בתוקף תחשב הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות עם  .6.5

 המכללה.

 :תשלום .7

 . קפיטריהועדת ה /מחירון אשר אושר ע"י ועדת המכרזים  עפ"יהינו התשלום  .7.1

 סטודנט, סגל המכללה, מרצים, מורים ואורחי המכללה.המחירון יהיה תקף לכל  .7.2

מחירון כיבוד לישיבות הנהלה ולאירוח במשרדים יהיה תקף גם עבור מועצת הסטודנטים.  .7.3

 כל גוף מזמין ישלם עבור הזמנתו שלו בלבד.

יוסכם על פי תפריט ש  המכללה מסבסדת את ארוחות עובדיה המנהלתיים )לא כולל מרצים( .7.4

. בגין ארוחות אלו החיוב יבוצע ישירות למכללה ולא יגבה ויאושר ע"י המכללה מראש

. תצורת סליקת כאמור ,, למעט תוספות שאינן כלולות בתפריטתשלום מהעובד המנהלתי

ת, אשר תתממשק למע' השכר של המכללה ותוציא כרטיס העובד תבוצע במדפסת ייעודי

הספק יוציא חשבונית מרכזת חודשית אליה יצורפו כל 'ר אותו ייתן העובד לספק. ואוצ

 הואוצ'רים של החודש הרלוונטי. 

כרטיס בכל אמצעי התשלום לרבות אמצעי התשלום: הספק יחייב כל סועד בצורה ישירה  .7.5

 . ללא תוספת עלות כלשהי אשראי

בהתאם לנוהלי המכללה. שרדי המכללה יהיה כנגד הזמנת כיבוד מאושרת עבור מכיבוד  .7.6

. 45הספק יצרף את האשורים לחשבונית חיוב חודשית אשר תשולם לו בתנאי תשלום של ש+

 שם המזמין, תאריך, תכולת וכמות ההזמנה. תפרוט מלא הכולל א ופיעבחשבונית י

עדכון  קפיטריההספק לבקש מועדת  רשאי   בלבד,  חודשי פעילות  12אחת לחצי שנה, ולאחר  .7.7

הצמדה לשכר המינימום.   50%  -הצמדה למדד המחירים לצרכן ו  50%תעריפים המבוסס על  

מתחייבת לאשר  קפיטריהתדון בנושא ותעביר החלטתה לספק. אין ועדת  קפיטריהועדת 

 את בקשת הספק.

 (.יםנפרדחשמל ו מים ימונם מיחשמל הינו ע"ח הספק הזוכה בלבד )קיימים ו תשלום .7.8

 דמי זכיינות .8

תשלומים   6ב    , עם תחילת ההתקשרות,מראשלמכללה,  חודש( ישולמו    12ים )ידמי הזכיינות השנת

 שווים.

 בלעדיות .9

. ידוע לספק קיומם של מכונות בית כי"חהספק הזוכה יפעיל באופן בלעדי את מתחם הקפטריה ב

גונים ברחבי המכללה. מכונות אלו הינן ממכר אוטומטיות לשתייה קרה, שתייה חמה, חטיפים ושל

ם עם בעל מכונות הממכר האוטומטיות, תחת הסכם מחייב של המכללה. לכשהסתיים ההסכ

במכרז זה   ות, ספק הקפטריה יוכל להתחרותתוציא המכללה מכרז חדש למכונות ממכר אוטומטי

 ת.בצורה שווה. לא יוענק לספק הקפטריה כל יתרון במכרז המכונות האוטומטיו
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מובהר בזאת כי מתקיימות כעת עבודות בינוי נרחבות במתחם בית בוסל / וואהל. במתחם זה 

. למתחם הקפיטריה הנוסף יצא מכרז כשנה מתוכננת קפיטריה נוספת. מועד סיום העבודות הינו

 ספק יוכל להתחרות באופן שווה במכרז העתידי.נפרד, ה

שונים, הן של הסטודנטים והן של  םאירועיבי המכללה מובהר בזאת כי מידי פעם מבוצעים ברח

במידת הצורך המכללה תפנה אל הספק לקבלת הצעת המכללה/ההנהלה, הכוללים כיבוד ומזון. 

המכללה, יוזמנו ממנו שרותי מחיר לתפריט נדרש ובמידה והצעת הספק תמצא מתאימה לצרכי 

 .זמין מהספק הזוכה שירותים אלו. מובהר בזאת כי אין המכללה מתחייבת להעלאירוהכיבוד 

לספק ידוע כי המכללה מזמינה כיבוד לישיבות ופגישות הנהלה, מחירון הכיבוד יהיה בהתאם 

י תינתן לו וד לישיבותיה רק מספק זה, אם כפק. אין המכללה מתחייבת לרכוש כיבסלהצעת ה

  עדיפות בתחום זה.
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 ב'נספח 

 הסעדהמפרט 

 

 . ובעגלה החלבית קפיטריההנדרש ב מסמך זה בא לפרט את המפרט

. אין המכללה נצמדת למפרט טים אחרים במוסדות ציבור אחריםהמפרט נבנה מדוגמאות של מפר

תוספת / שינוי במפרט הסעדה זה אך בהחלט רואה המכללה במפרט זה את המינימום הנדרש. כל  

ם לאשרם או ט באתחליבאמצעות המנהל. ועדת הקפיטריה  ש להגיש לאישור ועדת הקפיטריהי

הספק אינו רשאי להחסיר ו/או להוסיף ו/או להחליף מותג / פריט כלשהו ללא אישור המנהל   לאו.

 בכתב בלבד.

 כללי: .1

מנות, סלטים ומרקים   ןריענו  ות השנה, בנוסף יבוצעכן לפי עונדטריה ישתנה ויעויתפריט הקפ

ם להצעה ים הינו בהתאמחירון המוצר. , מרשימת המוצרים המאושרת בלבדבתדירות יומית

אשר הוגשה על ידי הספק במכרז זה ואושרה ע"י ועדת מכרזים. במידה ויחפוץ הספק להכניס 

 תלוועד  פריט נוסף למחירון ו/או לעדכן את הפריטים והמחירים במחירון, יגיש הספק בקשתו

אשר לא אושר ע"י ועדת ו/או הורדת פריט עדכון מחיר ו/או הכנסת פריט  הקפטריה.

 הסכם התקשרות זה. טריה יחשב הפרה יסודית שליקפ

כגון: "עוף ממולא באורז,  ,באחריות הספק להציג תפריט הכולל את כל מרכיבי המנה .1.1

 "עוף ממולא". :רק נוסח דוגמת צנוברים, גזר ובצל" ולא

חזור מזון מפס ההגשה ייחשב הפרה ימבשום אופן אין למחזר מזון מפס ההגשה.  .1.2

 שרות עם הספק.יסודית של הסכם ההתק

תתקיים פגישה בין ועדת קפטריה לספק. בפגישה זו תבחנה המלצות  רבעוןאחת ל .1.3

תפריט, טעימות, טיפול בטענות והערות הלקוחות. תוצאת הפגישה תהיה ה ןלריענו

 עדכון התפריט כך שיתאים לדרישות קהל הלקוחות.

וכוס ו"ם מגש הכולל צלחות, סכ אמצעותב Take Awayהגשת הארוחות תבוצע ב  .1.4

 ע"י הספק ללא עלות נוספת. נהאשר תסופקעם מכסה 

 אלכוהוליים, לרבות בירה, אסורה.מובהר בזאת כי מכירת משקאות  .1.5

 חופשית -עמדת מים קרים  .1.6
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 :קפיטריה בשרית .2

אושרה ע"י ועדת הוגשה ע"י הספק ומנת ארוחת בשרית תהיה בעלות קבועה לפי ההצעה אשר  

 :מנה אחת תכלול את כל המרכיבים הבאיםבהמשך. המכרזים ו/או ועדת הקפטריה 

מנות  3מתוך מבחר של ס"מ(  24-27קוטר גדולה )צלחת באחת  תעיקרימנה תוגש  .2.1

הספק יציע במכרז תפריט שבועי .  מהמבחר מטה  + מנה צמחונית אחת  קריות לפחותיע

  בלבד. המנהלהמבוסס על העקרונות מעלה. תפריט זה נתון לשינויים באישור 

 ת עיקרימנה  מס' 
  מיםבגרמינימום  משקל 

   לאחר בישול

 150   שניצל  1

 130 צלוי חזה הודו  2

 150 5צלי כתף בקר מס'  3

 220 עוף צלוי/ברטבים  4

 220 דגים ברטבים  5

 150 קציצות דגים  6

 250 ממולאים  7

 150 קציצות ברוטב  8

 240 בורקס בשר  9

 220 בשר   סבלינצ'לזניה/ 10

 160 קיות מגוון נקני  11

 130 מעורב ירושלמי  12

 150 המבורגר  13

 130 מוקפצים  14

 131   פשטידה – צמחוני  15

 132 שניצל מהצומח   -צמחוני   16

 250 שוארמה  17
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מהמבחר תוספות    4מתוך מגוון מינימלי של    תוספת)שתי(    2יש להוסיף  למנה העיקרית   .2.2

עקרונות אלו. תפריט זה נתון  מטה. הספק יציע במכרז תפריט שבועי המבוסס על

 .אין הגבלת כמות אך לא יורשה מילוי חוזרבלבד.  המנהללשינויים באישור 

 פות סתו סוג  מס' 

   צ'יפס  1

 אורז  2

 קוסקוס  3

 תפ"א אפוי  4

 פסטה 5

 חיטה 6

 חיטה/בורגול  7

 חמים/מאודים ירקות  8

 פתיתים  9

בהגשה ע"י הצוות או  ס"מ לפחות( 20-81בצלחת נפרדת )קוטר  חופשיבר סלטים  .2.3

סלטים לבחירה מהרשימה מטה אשר תעודכן  6לפחות  עצמית )לפי החלטת הספק(.

 :אשר ניתן לקבל בצלחת אין הגבלה לכמות וסוג הסלטים, ברמה יומית

 סוג הסלט  מס' 

 קבוע  - חומוס  1

 קבוע   -טחינה  2

 קבוע  - סלט ירקות  3

 גזר מרוקאי  4

 סלט זיתים  5

 חציל במיונז/טחינה  6

 חציל קלוי על האש  7

 פטריות  8

 תירס  9

 כרוב כבוש  10

 מלפפון ובצל בחומץ  11

 מטבוחה 12

 טונה 13
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 עגבניות חריף  14

 סלק אדום  15

 אבוקדו  16

. מגוון גר' 140מינימום לפחות, כמות המרכיבים במרק  מ"ל 300 –קערת מרק  .1.1

מרק חובה מחודש  .מטהסוגי המרק הרשומים  יומית לאחד מרשימת  המרקים יעודכן 

 .לבחירת הספק –אוקטובר ועד חודש מרס כולל, בשאר חודשי השנה 

 מס' 
 סוג המרק  

 מ"ל לפחות[  300]

 עוף ואטריות  1

 אפונה 2

 שעועית  3

 תירס  4

 בטטה 5

 חרירה  6

 גריסים  7

 בצל  8

 מינסטרונה 9

 ירקות  10

 

 אחד לבחירה. – לחם/אחיד/לחם קל /הלחמנייפיתה/ .1.2

 עמדת תיבול: חופשי לשימוש הסועדים, תכלול בין השאר: .1.3

 ל התיבוסוג  מס' 

 מלח   1

 פלפל שחור גרוס  2

 חרדל היינץ 3

 קטשופ היינץ  4

 חריף  י צ'ילרוטב   5

 ברביקיו רוטב   6
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 : עגלת קפה חלבית   .2

. אזור מטר אורך  2.5, במידה של עד  עגלת ממכר חלבית  וקם ע"י וע"ח הספק בלבדתבקפטריה  

 זה יהיה מופרד מהאזור הבשרי, ויכלול כלי חימום/קירור, הגשה וניקוי נפרדים לחלוטין.

טריים בלבד, לא יבוצע  –לא יבוצע כל מחזור מפסי ההגשה. לחמים ושאר מוצרי המאפה 

הפרה קיומה של הנחיה זאת תחשב כל שימוש בלחמים / מוצרי מאפה מיום קודם. אי 

 הספק. סכם ההתקשרות עם יסודית של ה

מעלות  10' של קסכל הסלטים ומוצרי החלב השונים יונחו במקרר ויטרינה עם טמפ' מ

 צלזיוס.

פריט יכלול את תהספק הזוכה יציג בפני ועדת קפטריה את התפריט המוצע לרבעון הקרוב. ה

 המוצרים הבאים:

 המוצר  מס' 

1 
חביתה/גבינות/אומלט/טונה   –  / לחם אחיד / לחם קל / לחם מלא  הבלחמנייכריך  

 וכד'. תוספות ללא הגבלה לרבות ביצה קשה, גבינות, ירקות וכד' 

2 
חביתה/גבינות/אומלט/טונה וכד'.   - כריך בבגט / ג'בטה / פוקצ'ה / לחם תוניסאי

 תוספות ללא הגבלה לרבות ביצה קשה, גבינות, ירקות וכד' 

3 

פרוסות   2ינה(. יוכן מלפחות בג  יבתחליפ)אין להשתמש  טוסטים במגוון מילויים 

לרבות    אין הגבלה לכמות וסוגי המילויים האפשריים לסועדגר' בסה"כ(.    50גבינה )

 ניתן לקבל טוסט מבייגל שומשום, פוקצ'ה או ג'בטה. . סוגי גבינה

 גרם לפחות   280 – או בצק פילו ו/ מבצק עלים   בורקסים במילויים שונים 4

 ולסלטים בלבד  לבורקס וחה תוספת ביצה/טונה/גבינה מל 5

6 
חמאה /  . טעמים : בלבד  גדולים מאיכות מעולה בלבד, בצק על בסיס חמאהמאפים  

 / גבינה.   שוקולד

7 
  3ליטר. בהגשה או במארז סגור מוכן מראש, יוגש יחד עם   1בנפח   מגוון סלטים 

 ארז חמאה אישית. גר' בתוספת מ  120אחת  הלחמנייפרוסות לחם או 

8 
כולל אפשרות   (8ozלא פחות מ כוס קטנה  חמה בכוס קטנה ובכוס גדולה ) שתייה 

 סויה/    שומן דל  /לחלב דל לקטוז 
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 'גנספח 

 טריהיקומת הקפ - 1מס'  שרטוט
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 מתחם ישיבה חיצוני – 2שרטוט מס' 
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 'דנספח 

 הצהרת המציע

 
לרבות את החוזה על כל נספחיו   ו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרזאנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנ
 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות ובידיו  תאגיד רשום כחוק בישראלעוסק מורשה המציע הינו  .1
 .1976 -גופים ציבוריים, התשל"ו

  .המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או הקפאת הליכים .2

 הפעלהב  , כל אחד בנפרד,  ( שנים לפחותשלוש)  3ניסיון של  המיועד למכללה,    קפיטריהולמפעיל ה  ציעמל .3
 . ו/או מזנון לפחות וניהול קפיטריות

התאגיד המציע ו/או בעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או זהות האדם אשר אנו מצהירים בזאת כי העוסק או   .4
השנים האחרונות,  5ו השותפים לא הורשעו, במהלך אמור להפעיל ולנהל את השירותים במכללה ו/א

 .בתחום המזון והמשקאות עסקבעבירות פליליות שיש עמן קלון ו/או בעבירות הקשורות בניהול 

אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו  .5
ל נספחיו, וכי לא נציג כל תביעות או דרישות מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז לרבות בחוזה על כ

 ות כאמור.המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענ

וכי הצעתנו זו עונה על  , לרבות בתנאי הסףאנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז .6
בצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים כל הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו ל

 שבמסמכי המכרז. 

 תיאום עם משתתפים אחרים.וללא אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר  .7

 התאם למפורט במסמכי המכרז.הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכול ב  .8

הצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות ב .9
 .לבינכם

ככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד הרי אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות  .10
, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על םוהתצהירי הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה

 או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין 

 
 

 ____________________________________ חתימת המציע:

 ____________________________________ כתובת המציע:

 ____________________________________ טלפון ופקס:

 ____________________________________ מספר עוסק מורשה:

 ____________________________________ :תאריך

 

 אישור עו"ד
. ____________, מאשר כי חתימתם יחד / לחוד אני, הח"מ, _____________________, עו"ד, מ.ר

)מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז ,ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת מכרז 

ם מטעם ת המציע; וכן, כי הינם מורשימכללה האקדמית צפת, מחייבת אעבור ה 09CT/19מס' 
בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור, _____________  )שם המציע( לחתום על מסמכים אלה 

שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על ההצהרה מעלה לאחר שהבהרתי להם 
 את משמעותה .

__________               __________          _________________ 
 חתימה וחותמת   עורך הדיןשם               תאריך     
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 'הנספח 

 תצהיר המציע על הכנסותיו

 
 

 

 .  תאריך:              שם המציע: 

 
 
 

 הכנסות 
 

)לא כולל ₪ לשנה  400,000הינה לפחות  - 2018, 2017, 2016, בשנים מחזור העסקאותהרינו להצהיר כי 

 "מ(מע

 כמו כן הריני מצהיר כי המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או הקפאת הליכים.

          

     חתימת המציע                                                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 אישור רואה חשבון

 

: "המציע"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המציע בדבר הכנסותיו )להלן             לבקשת 

כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה   2018,  2017,  2016בשנים  

 ל ביקורתנו.על הצהרה זו בהתבסס ע

ראיות התומכות  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של

בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה 

 מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות המציע,   ביקורתנו הצהרה זולדעתנו בהתבסס על  

 .2018, 2017, 2016 בשנים

 המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או הקפאת הליכים.כמו כן 

 

 

    תאריך: 

             
            
 בכבוד רב, 
            

 _____________________________      ____________________________ 

 תמת רואה החשבון(ו)חתימה וח             שם רואה החשבון                
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 'ונספח 

 תצהיר המציע על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין 

 
אני הח"מ________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 כדלקמן:צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,  אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה אהיה 
הנני עושה תצהירי זה בשם ___________ )להלן: "המציע"( במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי מספר 

09CT/19  .)"להלן: "המכרז"( אשר פורסם על ידי המכללה האקדמית צפת )להלן: "המכללה( 
 .כת לתת תצהירי זה בשם המציעאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/

ב)א( 2"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף  -" אליו, "הורשע" ובתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה
. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 ה אותם.נ/ןוכי אני מבי
 ושב ישראל".הנני מצהיר/ה כי המשתתף הינו "ת

 (במקום המתאים Vסמן )

 לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד האחרון המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו ,
 31, אשר נעברו אחרי יום 1987להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 .2002באוקטובר 

 בירות בתקופה שקדמה למועד האחרון המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, הורשעו ביותר משתי ע
 31, אשר נעברו אחרי יום 1987-ה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"זבמכרז, בעבירלהגשת ההצעות 

בשנה שקדמה למועד מתן הצעה של המשתתף   ההיית, אך ההרשעה האחרונה לא  2002באוקטובר  
 במסגרת המכרז.

 (במקום המתאים Vסמן )

 קופה שקדמה למועד האחרון הורשעו ביותר משתי עבירות בת המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, לא
להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

 .2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 1991 -הוגנים(, התשנ"א

 ה למועד האחרון יותר משתי עבירות בתקופה שקדמהמשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, הורשעו ב
במכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים להגשת ההצעות  

, אך ההרשעה האחרונה לא 2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 1991-הוגנים(, התשנ"א
 מכרז.הייתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של המשתתף במסגרת ה

 
 

 מת.ותוכן תצהירי דלעיל אזה שמי, להלן חתימתי 
 
 

________________ 
 שם המצהיר + חתימה

 
 אישור עו"ד

אני, הח"מ, _____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר כי חתימתם יחד / לחוד 
גשים במסגרת מכרז )מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז ,ההצעה וההסכם המו

מכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציע; וכן, כי הינם מורשים מטעם עבור ה 09CT/19מס' 
_____________  )שם המציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור, 

לאחר שהבהרתי להם שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על ההצהרה מעלה  
 את משמעותה .

 
 

__________               __________          _________________ 
 חתימה וחותמת   עורך הדיןשם                תאריך     
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 נספח ז'
 רשימת ממליצים

 
 
 

  ניסיון: .1

 : _______ המציע בהפעלת וניהול קפיטריותשל ניסיון השנות מספר  .א

 : ________ הקפטריהסיון של המועמד לניהול הנימספר שנות  .ב

 

  

 ממליצים  3נדרש מינימום של   – רשימת לקוחות .2
 

השירות אשר  טלפון נייד טלפון שם איש קשר שם החברה/מוסד

 מבוצע

     

     

     

     

     

     

 
 

 
 
 

 המציע: ________________________ חתימה וחותמת
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 'נספח ח

 CT90/91הנדון: טופס הצעה למכרז מס' 

 
 
 

 )להלן: "המציע"( שם התאגיד המציע:__________________ 
 

 

 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע: .1

 אנו הח"מ רשאים להתחייב ולחתום בשם המציע, מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

מסכימים לכל האמור בהם קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז ובנספחים לו, ואנו   .1.1

 ישים הצעתנו.ולכל תנאי ההתקשרות המופרטים בו ובנספחים לו, ובהתאם לכך אנו מג

 אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז זה. .1.2

 ידוע לנו כי אין המכללה חייבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. .1.3

 עה נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.המחירים בהצ .1.4

 

 

 

 

 __________________  _____________________ 

 חתימה    שם מלא   

 

 
 אישור עו"ד

. ____________, מאשר כי חתימתם יחד / לחוד אני, הח"מ, _____________________, עו"ד, מ.ר
)מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז ,ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת מכרז 

ע; וכן, כי הינם מורשים מטעם מכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציעבור ה 09CT/19מס' 
ם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור, _____________  )שם המציע( לחתום על מסמכים אלה בש

שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על ההצהרה מעלה לאחר שהבהרתי להם 
 את משמעותה .

 
 

__________               __________          _________________ 
 וחותמתחתימה    עורך הדיןשם                תאריך     

 

 

 המשך...

 

 

 



 
 

 54מתוך  30עמוד 
 

 :פרטי המציע .2

 

 שם העוסק/החברה:___________________________

 תאגיד: _____________________עוסק/מס' 

 : _____________________של החותם שם מלא

 תפקיד:_______________________

 ____________________________________ת: כתוב

 דוא"ל: ____________________________________

 טלפון: _________________________

 טלפון נייד: ______________________

 

 חותמת וחתימה: ______________________________

 המשך... 
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 הצעת מחיר

 

 תבשרי קפיטריה מחירון  .1

 

 ר תיאו  מס' 
מחיר בש"ח כולל  

 מע"מ 

1 
פרוסות לחם או   3 מ"ל לפחות, יוגש בתוספת  300מרק ירקות / קטניות 

 גר'  120יה נלחמ
  

   ס"מ(   24-27 קוטר ) בצלחת   תוספות  2מנה בשרית +  2

3 
  18-20ס"מ( + צלחת ) 24-27 קוטר ) בצלחת תוספות    2מנה בשרית + 
 ס"מ( לסלטים 

  

   תוספות   2עלות לכל תוספת מעבר ל  4

   יח' הכלולה במנה(  1)מעבר ל  ריקה  ה לחמנייפת פיתה /  סות 5

   ס"מ(  18-20)בנספח ב'   2.3חופשי בהתאם לסעיף צלחת סלטים  6

7 
  /  עם סלטים ומנת בשר / שניצל גר' נטו(   120)לפחות באגט / ג'בטה  

 סוגי הסלטים כמות ו ללא הגבלה בפסטרמה / רוסטביף וכד' 
  

8 
ללא  פסטרמה / רוסטביף וכד'  /  שניצל פיתה עם סלטים ומנת בשר / 

 טים סוגי הסלכמות והגבלה ב
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 עגלת קפה חלבית מחירון  .2

 מחיר בש"ח כולל מע"מ  תאור  מס' 

1 
  – גר' נטו(  120)לפחות   כריך בלחמניה / לחם אחיד / לחם קל / לחם מלא 

 חביתה/אומלט/גבינות/טונה וכד' בהתאם למפורט בנספח ב' 
  

2 
  -גר' נטו(    120)לפחות  כריך בבגט / ג'בטה / פוקצ'ה / לחם תוניסאי 

 ומלט/גבינות/טונה וכד' בהתאם למפורט בנספח ב' חביתה/א
  

3 
. אסור שימוש  לפחותגר'  50פרוסות גבינה ) 2לפחות הכולל טוסט 

ניתן לקבל טוסט מבייגל  ורוטב עגבניות/רוטב פיצה.  ( בתחליפי גבינה
 . גר' נטו( 120)לפחות   שומשום, פוקצ'ה או ג'בטה

  

4 

לפחות.  גר'   50רוסות גבינה )פ 2יוכן מלפחות   -  טוסט במגוון מילויים
והרטבים  (. אין הגבלה לכמות וסוגי המילויים  אסור שימוש בתחליפי גבינה

. ניתן לקבל  על סוגיה השונים   גבינההאפשריים לסועד לרבות תוספות 
 . גר' נטו( 120)לפחות   טוסט מבייגל שומשום, פוקצ'ה או ג'בטה

 

   ת( גרם לפחו 180) תפו"א או גבינה  - בורקס גדול  5

     גרם לפחות( 170) תפו"א / גבינה /תרד  – בורקס פילס )טורקי(  6

   לכל אחד מהנ"לתוספת ביצה קשה  7

10 
מאיכות מעולה בלבד, בצק על בסיס  גרם לפחות(  120)מאפה גדול 

 נה / אחר . טעמים : חמאה / שוקולד / גביבלבד  חמאה
  

11 
ליטר. בהגשה או במארז סגור מוכן מראש, יוגש יחד    1מגוון סלטים בנפח  

גר' בתוספת מארז חמאה   120פרוסות לחם או לחמניה אחת  3עם 
 אישית.  

  

   גר' לפחות  60תוספת גבינה בולגרית לסלטים,  12

   גר' לפחות   60תוספת טונה לסלטים,  13
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 חד פעמית + מכסה יוגשו בכוס השתייה החמהכל סוגי  :שתייה חמה

 

  

 אור ת מס' 
בש"ח כולל  מחיר  
 מע"מ 

   קפה הפוך קטן   1

   לפחות  180ccקפה הפוך גדול  2

   לפחות   180cc קפוצ'ינו 3

   אספרסו קצר / ארוך  4

   אספרסו כפול  5

   לפחות   180cc נס קפה רגיל 6

   לפחות  180cc נס קפה על בסיס חלב 7

   קפה שחור  8

   לפחות   180cc / שוקולטה  שוקו חם 9

   לפחות   180cc רגילתה  10

   לפחות  180cc תה ירוק / צמחים  11

   קפה ברד  12
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 שתייה קרה
 שתייה קרה    .3

 

כולל  מחיר מוצע סוג השתייה מס'
 מע"מ

   ליטר-חצי Zero/  טדייאקולה / -קוקה 1

   בפחית Zero/  טדייאקולה / -קוקה 2

   ליטר-פפסי קולה חצי 3

   פחית-פפסי קולה חצי 4

5 
 -משקה טבעי פריגת )ענבים, תפוזים, מנגו, אשכוליות( 

 חצי ליטר
  

6 
 -משקה טבעי פריגת )ענבים, תפוזים, מנגו, אשכוליות( 

 פחית
  

7 
משקה טבעי אחר )ענבים, תפוזים, מנגו, אשכוליות( 

 בפחית
  

   טרספרייט חצי לי 8

   ספרייט בפחית 9

10 7UP חצי ליטר   

11 7UP בפחית   

   פנטה חצי ליטר 12

   פנטה בפחית 13

   נביעות -מים מינרלים  14

   מי עדן –מים מינרלים  15

  מים בטעמים חצי ליטר 16

  נסטי בטעמים שונים 17
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 מוצרים וכיבוד למשרדים .4

 תאור  מס' 
בש"ח כולל  מחיר  
 מע"מ 

   3%-1%חלב בשקית  1

   3%-1%חלב בקרטון  2

   גר'  200נס קפה עלית  3

   עלית    יקולומביאננס קפה מגורען  4

   נס קפה ג'ייקובס  5

   מה עלית ונס קפה מגורען אר 6

  גר'  200נס קפה טייסטרס צ'ויס אדום   7

   ק"ג  1חבילת סוכר לבן  8

   סוכרזית פטריה  9

   ליטר  1ם בקבוק מים מינרליי 10

   ליטר   1.5בקבוק קוקה קולה / ספרייט   11

   ליטר   1.5 ט דייא/ ספרייט   ZEROבקבוק קוקה קולה  12

13 
)מחיר   רוגלעך גביניות// קרואסון מאפה קטן מתוק כגון: 

 ליח'( 
 

  בורקס גבינה/בורקיטס )מחיר ליח'(  מאפה קטן מלוח כגון:  14

  סוגים   3פחות גרם ול 500פלטת פירות חתוכים מינ'  15
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 מסמך ב'

 
 

 

 

 הפעלת קפיטריההסכם ל
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 הפעלת קפיטריה הסכם ל

 

 

 

 2019אשר נערך ונחתם בצפת ביום ____, בחודש ________ 

 

 

 

 בין 

 המכללה האקדמית צפת

 , צפת11מרחוב ירושלים 

 580362937ע.ר. 

 )להלן: "המכללה"(

 אחד;מצד 

 

 לבין

_________________________ 

 וב___________________________מרח

 ח.פ. _____________________

 )להלן: "הספק"(

 מצד שני;

 

 

 
 09CT/19מס' והמכללה האקדמית צפת )להלן: "המכללה"( פרסמה מכרז פומבי    הואיל:    

המכללה, הכל כמפורט במכרז ובהתאם חומי בת ("שירותים)להלן: "ה הפעלת קפיטריהל

 ;ועל כל נספחי להסכם זה

 

והמכללה בחרה בהצעת הספק כהצעה הזוכה, ונקבע כי הספק יספק את השירותים  והואיל:   

למכללה באתרי המכללה בצפת, לפי דרישת המכללה, והכל במועדים ובתנאים המפורטים 

 פחיו;ומוגדרים במסמכים המכרז ונספחיו ובהסכם זה על נס

 

שירותים בותים, והספק מצהיר כי הוא עוסק והספק מעוניין לספק למכללה את השיר והואיל:    

שירותים במלואם ובמועדם, הכל ההמבוקשים, וכי הוא בעל הידע, הניסיון והמיומנות לביצוע 

 כמפורט במכרז על נספחיו ובהסכם זה על כל נספחיו;

 

 הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין 
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 כללי .1

 י נפרד ממנו.המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלת .1.1

במהלך המכרז, ניתנו ו/או שאלות ותשובות, אשר בהרות לרבות ה   09CT/19מסמכי מכרז .1.2

 מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

מיום הודעת הזכייה במכרז. למכללה בלבד, שמורה נה אחת שתקופת ההתקשרות הינה ל .1.3

קה( עד תקופות נוספות בנות שנה )או חלהאפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות ב

 .שנים 5למקסימום מצטבר של 

 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה: .1.4

 אישור קיום ביטוחים. – Iנספח 

 ערבות ביצוע.   - IIנספח 

שטח הקפיטריה אשר יימסר לספק ריק מכל תוכן. ריהוט הקפטריה כולה ואבזורה הינם  .1.5

והכל בתאום   ובות עבודות בינוי באם יידרשלרבאחריותו המלאה של הספק ועל חשבונו בלבד,  

 . המנהלשל מראש ואישורו 

אובדן, שיגרמו הספק יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או  יהיה  מבלי לגרוע מאחריותו, על פי כל דין,  

עקב ביצוע השירותים ו/או העבודות הקשורות לשירותים, למכללה ו/או לכל אדם ו/או 

 בגינם על פי כל דין.לרכושו, ואשר הנפגע זכאי לפיצוי 

הספק לקחת לרשותו את כל הציוד והריהוט אשר  על -בגמר תקופת ההתקשרות עם הספק  .1.6

 הביא והתקין במכללה.

כל האמור במסמכי המכרז והסכם זה על נספחיהם וכי הוא מסכים הספק מצהיר כי הבין את   .1.7

תביעות או דרישות לכל האמור במסמכי המכרז לרבות בחוזה על כל נספחיו, וכי לא יציג כל 

 המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ומוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

לרבות תקן, לרבות אלה את השירותים בהתאם להוראות ולדרישת כל דין,  ספקהספק י .1.8

בעבודה, ולרבות הוראות הקשורות לתשלום שכר מינימום מזון ולבטיחות  הקשורות לבטיחות  

 בדי הספק.ותנאים סוציאליים לעו

כלפי צד שלישי, לרבות המכללה הספק יפצה וישפה את המכללה, בשל כל חבות בה תחויב  .1.9

ן, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או לסגל המכללה ולסטודנטים ולכל השוהים בה, על פי כל די

 הוצאה, שייגרמו למכללה ו/או לשוהים בה בקשר לשירותים הניתנים על ידי הספק. 

סב את הסכם ההתקשרות עמו למפעיל אחר, ולא יעביר את זכויותיו לכל הספק לא יעביר או י .1.10

 גורם אחר לא כקבלן משנה ולא כספק ראשי.

"( אשר יהיה ראשי לתת הוראות המנהללהלן: "עדת הקפטריה )והמכללה תמנה נציג מטעם  .1.11

 והנחיות בכל הנוגע לניהול ולתפעול השירותים הניתנים ע"י הספק. הספק מתחייב למלא אחר

 כל הוראה והנחיה בהקשר הנ"ל. 
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 מטרת ההתקשרות .2

 מתן שרותי קפיטריה לסטודנטים, סגל, מרצים, מורים ואורחים במכללה. .2.1

הפרת   .לספק שרותי מזון, מתוך שטח המכללה, לגופים חיצונייםחל איסור מוחלט על הספק   .2.2

 סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות עם הספק.

עדית על צוות עובדיו ועל ספקי המזון אשר ייכנסו לשטח המכללה לצורך הספק יהיה אחראי בל .2.3

 פריקת מוצרי מזון / ריהוט או אחר.

במתחם הקפיטריה כולל מתחם הישיבה החיצוני   ןקיוהניהיה אחראי בלעדית על נושא  הספק י .2.4

. חומרי הניקוי בהם משך כל שעות הפעילותבתמידי  ןלניקיודאוג לה. באחריות הספק ל

 רכשוחומרי הניקוי יש הספק מאושרים לשימוש ע"י משרד הבריאות באזורי מזון. כל ישתמ

 ע"י וע"ח הספק בלבד.

 

 

 דמי זיכיון: .3

  ם למשך כל תקופת ההתקשרות עמו. דמי הזיכיון הינןחודשי זיכיוןהספק ישלם למכללה דמי  .3.1

ון דמי הזיכי התשלום כולל בתוכו את .מ(")המכלל לא גובה מע חודשכל ל ₪ 3,000 שלע"ס 

  נונה.הארשלום בגין תו

ה. דמי לשנ ₪ 13,000בסך של  תאמור מגלם בתוכו ארנונה שנתיכי התשלום בזאת כמובהר 

  למכללה. ויעודכנבה הארנונה ככל שהזיכיון יעודכנו בהתאם לגו

שיקים   6ימי עבודה מיום קבלת הודעת הזכייה,    7, הספק יעביר בתוך  3.1לצורך קיומו של ס"ק   .3.2

ית ₪ לטובת "המכללה האקדמ 6,000, כ"א ע"ס של חודשים(שני )כל שיק בגין  חודשים דו

במידה ותבוצע הארכת הסכם,  .שנהתקופת התקשרות בת הינם עבור  צפת". תשלומים אלו

הפרת סעיף זה  .בגין כל שנת הארכה חודשים נוספיםדו תשלומים  6 למכללה יעביר הספק

 שרות עם הספק.תחשב הפרה יסודית של הסכם ההתק

תחייב את הספק בגין כל תשלום במידה והספק יחרוג מהשטחים המותרים לשימוש, המכללה   .3.3

 ו/או קנס אשר יתקבלו מהרשויות בגין חריגה זו.

 

 

 שעות פעילות .4

  .14:30 ועד השעה 11:30 ה' מהשעה –א' קפיטריה בשרית: ימים 

 07:30: מהשעה חובה, ימי שישי וערבי חג  20:00ועד השעה  07:30ה' מהשעה  –ימים א' עגלת קפה : 

  .12:00ועד השעה 
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 השרות .5

לכל אורך תקופת  09CT/19לעמוד בכל תנאי הסכם זה ובתנאי מכרז מס' הספק מתחייב  .5.1

 הפרת סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות עם הספק. ההתקשרות עמו.

וההיגיינה של המקום, המוצרים, הספק יוודא עמידה בכל תנאי בטיחות המזון, הניקיון  .5.2

 הפרת סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות עם הספק. והעובדים.

פעל על פי הוראות משרד הבריאות במזון, במטבח, חזיק אישור משרד הבריאות ויהספק י .5.3

, באמצעי הקירור ובחומרי הניקוי, למשך כל תקופת מתן השירותים. כמו כן מתחמי האכילהב

יעמדו בכל תקנות בטיחות המזון של משרד מרי הגלם והמזון, בהם ישתמש הספק, כל חו

 הפרת סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות עם הספק. הבריאות.

על מנת לשפר את מתן השירות ללקוחות תוך כדי שמירה על מדד  המרבהספק יעשה את  .5.4

ת מידי פעם סקר הערכת ספקים שביעות רצון לקוח גבוהה. ידוע לספק כי המכללה מבצע

 נק'(. 70ציון מקסימלי )ציון עובר הינו  ת רצון לקוח, על הספק לשאוף לקבלתושביעו

למכללה שמורה הזכות לדרוש אי העסקתו של מי מעובדיו של הספק, והספק מתחייב שלא  .5.5

 התנגדה להעסקתו. הסירבלהפעיל במכללה עובד אשר המכללה 

הפרת סעיף זה הקפיטריה.    אשר אושר ע"י ועדת המכרזים / ועדת  פי מחירון-להתשלום הינו ע  .5.6

 תחשב הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות עם הספק.

הפרת סעיף  המחירון יהיה תקף לכל סטודנט, סגל המכללה, מרצים, מורים ואורחי המכללה. .5.7

 זה תחשב הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות עם הספק.

ת הסטודנטים. כל רוח במשרדים יהיה תקף גם עבור מועצמחירון כיבוד לישיבות הנהלה ולאי .5.8

 גוף מזמין ישלם עבור הזמנתו שלו בלבד.

בכרטיס בכל אמצעי התשלום לרבות  אמצעי התשלום: הספק יחייב כל סועד בצורה ישירה .5.9

 . ללא עלות נוספת כלשהי אשראי

. המכללהבהתאם לתקנות כיבוד עבור משרדי המכללה יהיה כנגד הזמנת כיבוד מאושרת  .5.10

. 45ונית חיוב חודשית אשר תשולם לו בתנאי תשלום של ש+הספק יצרף את האשורים לחשב

 שם המזמין, תאריך, תכולת וכמות ההזמנה. בחשבונית יהיה פרוט מלא הכולל את

חודשי פעילות בלבד, רשאי הספק לבקש מועדת קפיטריה עדכון  12אחת לחצי שנה, ולאחר  .5.11

הצמדה לשכר המינימום.  50% -דה למדד המחירים לצרכן והצמ 50%תעריפים המבוסס על 

ועדת קפיטריה תדון בנושא ותעביר החלטתה לספק. אין ועדת קפיטריה מתחייבת לאשר את 

 בקשת הספק.

הפרת סעיף זה תחשב הפרה  .המנהלשלטי פרסום כלשהם דורשים את אישור המוקדם של  .5.12

 יסודית של הסכם ההתקשרות עם הספק.

 שון". צבת שילוט בולט לגבי "איסור עיהספק ידאג לה .5.13
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 כשרות .6

תעודת  .עגלה החלביתוכשרות חלבית ללקפיטריה הבשרית הספק ידאג לתעודת כשרות בשרית 

במקום גלוי כך שכל סועד יכול לראותה. תעודת הכשרות תהיה בקפיטריה, הכשרות תהיה תלויה 

 בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות עם הספק. 

 ים כשרים בלבד מספקים בעלי הכשר בלבד.הספק ירכוש מוצר

 כל עלויות הכשרות יחולו על הספק בלבד.

 אי קיומה של תעודת כשרות תקפה תחשב כהפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

 ביצועערבות  .7

, כתב ערבות וזאת להבטחת כל על ידי המכללה , במעמד חתימת חוזה זההספק יעביר למכללה

 ₪  50,000 . הערבות הנדרשת הינה ערבות בנקאית בלתי מותנית, בסךהתחייבויותיו על פי חוזה זה

צמוד למדד המחירים לצרכן, הידוע ביום הוצאת הערבות.  מערך התכולה בה זכה הספק במכרז, 

הפרת סעיף זה תחשב הפרה יום לאחר תום תוקפו של חוזה זה.    30רבות תהא בתוקף עד לתקופה של  הע

 הספק. יסודית של הסכם ההתקשרות עם

 ביטוחים .8

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי דין ו/או על פי חוזה זה, מתחייב הספק לערוך ולקיים, למשך תוקפו 

 שת כדין ובעלת מוניטין, את הביטוחים המפורטים להלן:של החוזה, על חשבונו, אצל חברת ביטוח מור

 כמפורט בנספח הביטוחים. תכולהביטוח  .8.1

 , בנוסח כמפורט בנספח הביטוחים.שלישי( חבות כלפי הציבור )צדביטוח  .8.2

 ביטוח חבות מעבידים בעלת תוקף טרם תחילת העבודות במכללה .8.3

הביטוחים יכללו תנאי על פיו הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא אם  .8.4

  יום מראש. 30תימסר הודעה, בכתב, בדואר רשום לידי המכללה, לפחות 

ימים מיום חתימת החוזה להמציא לידי  14מכללה, מתחייב הספק, תוך ללא כל בקשה מצד ה .8.5

המכללה אישור מאת מבטחו של הספק בדבר עריכת ביטוחים בתקופת החוזה כמפורט לעיל, 

בנוסח נספח א'. הספק אחראי באופן בלעדי לדאוג לכך שהביטוחים יהיו תקפים במשך כל תקופת 

 ו, ולהמציא למכללה אישורים על כך. הנוספות, ככל שיהיהחוזה ותקופת החוזה 

הספק פוטר בזאת במפורש את המכללה ו/או את הבאים מטעמה, מכל אחריות לנזק לרכוש  .8.6

כלשהו של הספק או מי מטעמו, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 בזדון.

יה בכדי להוסיף על , לא יהזה פרקים במוסכם בזאת במפורש כי בעריכת הביטוחים המפורט .8.7

אחריותה של המכללה מעבר לאמור בחוזה זה ו/או בכדי לגרוע מאחריות הספק על פי חוזה זה 

  ו/או על פי כל דין.

רשאי לרכוש ביטוחים נוספים אולם בכל ביטוח נוסף שרכש ו/או ירכוש הספק בנוסף  הספק .8.8

ו/או מי  כללהתחלוף כלפי המבר ויתור על זכות ל סעיף בדולכתוב באישור עריכת הביטוחים, יכל

בביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף ה, ו/או מי מטעמ כללהמטעמו בביטוחי רכוש והכללת שיפוי למ

 אחריות צולבת.
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 אחריות .9

נזק במקרה של ארוחות מקולקלות או הרעלת הספק יהא אחראי, אחריות מלאה ומוחלטת, לכל  .9.1

בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו למכללה ו/או ובגין כל תאונה, חבלה או נזק, איזה שהוא, מזון, 

לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה 

ו כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, או מחדל רשלניים של הספק ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/א

 בויות הספק על פי חוזה זה. או בביצוע התחיימתן השירותים במישרין או בעקיפין, מ

הספק יפצה את המכללה ו/או את הניזוק )ים(, לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו למי מהם.  .9.2

עמה מכל אחריות ואת מי שבא מט  שולחיההספק משחרר לחלוטין ומראש את המכללה, עובדיה,  

זה, לכל אדם,  וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהרישא לסעיף

 לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

הספק אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשרותו, היה  .9.3

חדש(, או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו ואחריות כזאת מוטלת עליה לפי פקודת הנזיקין )נוסח  

, וכן לנזקים שיגרמו ממעשה או מחדל ציודיםלהם תוך כדי ו/או עקב הצבת ו/או הפעלת ה

רשלניים של הספק ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים, במישרין או 

לה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה, בעקיפין, בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה. אם תתבע המכל

ל הספק לסלק את התביעה ו/או מי שבא מטעמה על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא ע

 כנגדן או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין שביצועו לא עוכב.

 הספק יהא אחראי כלפי המכללה וכלפי צד ג' בגין חבות המוצר .9.4

בו עפ"י פסק דין,  שתחויבה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה ובגין כל סכום הספק ישפה את המכלל .9.5

 ושכ"ט עו"ד וכל סכום שתאלץ המכללה לשלם עקב ההליכים המשפטיים.משפט   תלרבות הוצאו

ובציוד תוך נקיטת  ולהשתמש במבנה,הקפיטריה , על חשבונו, להפעיל ולנהל את הספק מתחייב .9.6

ין לתפעול זהיר , סביר, בטוח ובטיחותי שלהם ולמניעה בכל כל האמצעים הדרושים בנסיבות העני

ו לאדם ו/או לתאגיד כתוצאה מהשימוש בהם וכל אמצעי הנדרש עת של נזק ו/או פגיעה לרכוש ו/א

על פי כל דין וכן להתקין , על חשבונו , לאחר שקיבל אישור מנהל התפעול של המכללה או מי 

 ייבויותיו כאמור בסעיף זה. מטעמו, כל אמצעי שיידרש לשם קיום התח

או הפסד ו/או אובדן, בלא יוצא הספק לבדו אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או פגיעה ו/ .9.7

מן הכלל, אשר ייגרמו לאדם ו/או לרכוש, בלא יוצא מן הכלל, לרבות אלה אשר ייגרמו למכללה, 

די הספק, כתוצאה מהפעלת , עובהקפיטריהעובדיו, מוריו, הלומדים בו, מתארחים בו, לקוחות 

מחדלם של הקבלן ו/או ומהשימוש במבנה, מתקן וציוד ו/או כתוצאה מפעולתם ו/או  הקפיטריה

 עובדיו במישרין ו/או בעקיפין.

 
 הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי בחוזה זה.
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 והפרות ופיצויים המנהלפיקוח  .10

 מר חיים דהן.  -חבר הנהלת המכללה ונציג ועדת קפיטריה הינו  המנהל .10.1

ת ספק לפקח, לנהל, להפעיל ולהנחות א –נציג ועדת קפיטריה באחריותן ובסמכותו של  .10.2

ותיו והוראותיו של נציג ועדת הקפיטריה הינן חד משמעיות וללא אפשרות של נחיהה.  יהקפיטר

 הפרת סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות עם הספק. אי ביצועם.

היה ויימצא פגם כלשהו או הפרה כלשהי, רשאי נציג ועדת הקפיטריה להפעיל את מנגנון הפרות  .10.3

 להסכם זה. IIIפח ופיצויים כאמור בנס

 

 יחסי הצדדים .11

ב הספק מוסכם בין הצדדים כי בכל הקשור למערכת היחסים בין הספק לבין המכללה יחש .11.1

 מעביד בין המכללה לספק ו/או בין המכללה לעובדי הספק.-כקבלן עצמאי ולא יהיו יחסי עובד

ספק בלבד הצדדים קובעים בזה כי העובדים שיבצעו את העבודות מטעם הספק הינם עובדי ה .11.2

והם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים, והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים 

בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בכך וכן בכל תשלום אחר   הכרוכים

 המקובל או הנהוג בענף נשוא חוזה זה.

ל יד ימי מעובדיו של הספק, ישפה מוסכם בזאת כי בכל מקרה שתוגש תביעה כנגד המכללה ע .11.3

עורך דין וכל הספק את המכללה במלוא סכום התביעה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת 

 סכום ו/או הוצאה אחרת שתישא המכללה בגין הליכים אלה.

 

 

 חוק הגנת הדייר .12

נו )להלן: "החוק"( אי 1972 –מוסכם ומוצהר בזאת כי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב  .12.1

 החל ולא יחול על האפשרות הניתנת לספק ע"י המכללה על פי חוזה זה, להפעיל ולנהל בתחומ

מעמד    .כמפורט בחוזה ועל האפשרות להשתמש לצורך כך במבנה וציוד של המכללהקפיטריה  

 הספק הנו של "בר רשות".

לא קיבל לא שילם למכללה והמכללה   הספקמוצהר, מוסכם ומודגש בזה, למען הסר ספק , כי   .12.2

פי החוק, בגין אפשרות  –ממנו דמי מפתח או תמורה אחרת כלשהי בבחינת דמי מפתח על 

 השימוש כאמור במבנה ובציוד שלו לצורך הפעלה וניהול המזנון על ידו.

 

 

 תרישיונו .13

הספק מתחייב לבקש , להשיג ולקבל בעצמו, על אחריותו ועל חשבונו לפני תחילת תקופת ההפעלה, כל 

או היתר ו/או אישור ו/או כל מסמך אחר הדרושים לפי כל דין ועל פי דרישת השלטונות רישיון ו/

היו באופן שעם תחילת תקופת ההפעלה , ובכל תקופת החוזה, יהקפיטריה המוסמכים לניהול והפעלת 

הפרת סעיף ראשי זה תחשב הפרה יסודית של הסכם  בידיו כל ההיתרים והאישורים הדרושים כאמור.

 עם הספק. ההתקשרות
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מקום מתן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהתאמת ילמען הסר ספק מובהר כי הספק לבדו  .13.1

הצורך , אם ידרשו כאלה, לצורך קבלת רישיון ואולם אין בכך כדי לשחררו מן השירותים

 בקבלת הסכמת המכללה מראש ובכתב לביצוע עבודות כאמור.

לא חייבת, מקום בו הספק נמנע מלשלם   מבלי לגרוע מחובת הספק, תהיה רשאית המכללה, אך .13.2

תשלום שמוטל עליו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל  דין, לשלם את התשלום במקום 

חוב ו/או התחייבות אחרת שעל הספק לפרוע   הספק ולחייב אותו ויראו את הסכום האמור ככל

ם בו המכללה החליטה לקיים כלפי המכללה. האמור לעיל יחול בשינויים המחויבים גם מקו   /

 לבצע תיקונים המוטלים על הספק מכח הסכם זה ו/או מכח כל דין. 

בהתאם לכל דין ולמלא בקפדנות אחר כל  את הקפיטריההספק מתחייב לנהל ולהפעיל  .13.3

 ות והתנאים, ההיתרים והאישורים למיניהם במשך כל תקופת ההפעלה / ההתקשרות.ההורא

לשם הענקת הרישיונות לספק ובלבד שיתקיימו  תחתום על מסמכים שיידרשו המכללה .13.4

 במצטבר התנאים כדלקמן :

אין בחתימת המסמכים האמורים כדי להטיל על המכללה התחייבויות כלשהן  .13.4.1

 ת כספיות.לרבות, אך לא רק , התחייבויו

 בנסיבות העניין היה "בעל מבנה" סביר חותם על מסמכים אלה. .13.4.2

ף זה  כדי להטיל על המכללה חובה כלשהי הנוגעת למען הסר ספק מובהר כי אין באמור בסעי

 .הקפיטריהעל חשבונו, כל רישיון הנחוץ לשם הפעלת  לחובת הספק לקבל,

מתחייב הספק לקיים על חשבונו ובעצמו את מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה,  .13.5

הקבלן ובכלל זה מתחייב  1998 –הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , תשנ"ח 

בריהוט קפטריה ו/או  לבצע על חשבונו את כל ההתאמות הדרושות ו/או שיידרשו על פי כל דין ב

 כאמור לעיל, מתחייב הספק:ו/או בציוד המצוי ו/או שיהיה מצוי בו. מבלי לגרוע מחובתו 

ליידע את המכללה, בכתב, על כל קושי או מגבלה בקיום התחייבותו על פי סעיף  .13.5.1

 קטן זה.

 המכללה בגין כל הוצאה ו/או תשלום ו/או קנס ו/או חיוב שהמכללהלשפות את  .13.5.2

תידרש ו/או תאלץ להוציא ו/או לשלם, בשל אי קיום הוראות , מיד עם קבלת 

 דרישה על כך.

 ת סעיף זה מהוות תנאי יסודי בחוזה זה.הוראו

 

 

 העסקת עובדים: .14

ל עת בתקופת ההפעלה , מתחייב הספק להעסיק בכמכללהלצורך קיום התחייבויותיו כלפי ה .14.1

עובדים מיומנים בעלי ידע בתחומי עבודתם ובמצב בריאות תקין כנדרש וכמקובל לגבי עובדים 

מתאים ונקי ע"פ הנהוג והמקובל בסניפי הספק בענף המזון. העובדים יהיו לבושים בלבוש 

 ברחבי הארץ יתנהגו וימציאו אישורים רפואיים בדבר כשירות עבודה בענף המזון בהתאם

למצופה מעובדים בענף המזון )כגון איסור עישון בעת הכנה והגשת מזון( ובהתאם לדרישות 

 משרד הבריאות ומשרד המסחר והתעשייה.

לשביעות רצון  , עובדים בכמות שתבטיח,ם מתן השירותיםבמקוהספק מתחייב להעסיק  .14.2

י חוזה זה תוך ואת קיום כל התחייבויותיו על פהקפיטריה  של  ותה התקינה  ליהמכללה, את פע
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מתן מענה הולם לתנועת הלקוחות . כמו כן מתחייב הספק להעסיק צוות עובדים קבוע, אשר 

 ו/או מטעמו.מר חיים דהן ם לידי שמותיהם יימסרו ע"י הספק בכתב, אחת לשלושה חודשי

העובדים ייבחרו ע"י הספק , יועסקו על ידו במישרין כעובדיו לכל דבר ועניין ובאחריותו  .14.3

והבלעדית ועל חשבונו, באופן ששכרם, לרבות כל התשלומים אשר מעביד חייב  המלאה

, לנכות בתשלומים עפ"י דין, ישולם להם ישירות על ידי הספק . הספק יהא אחראי, בנוסף

 משכר כל עובדיו כל סכום אשר יש לנכות על פי דין.

בדבר נקיטת אמצעים הספק מתחייב להדריך ולהנחות את העובדים בדבר אופן ביצוע העבודה,   .14.4

לשיטת עבודה בטוחה ובדבר האמצעים הנאותים להימנע ולמנוע כל אובדן, גניבה, ופגיעה 

ו באחריות הספק לכל נזק, פגיעה בצד ג' וכן באדם ו/או לרכוש, והכל מבלי לפגוע באופן כלשה

 .הקפיטריהאובדן וגניבה של ציוד המכללה, כאמור, בגין ניהול והפעלת 

רשאית משיקוליה היא לדרוש מן הספק להחליף עובד מסוים והספק מתחייב המכללה תהיה  .14.5

 לעשות כן, על פי הוראות המכללה, ובלבד שניתנה בכתב.

מכל חובה לפצות את הספק בדרך כלשהי בגין   ההיה פטורללה תמכלמען הסר ספק מובהר כי ה .14.6

עבודתו של עובד  הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם לו בשל כך שדרש את הפסקת

 כאמור.

הספק מתחייב לבטח עובדיו, על פי פוליסת ביטוח מתאימה מפני כל פגיעה ונזק בהתאם  .14.7

 להוראות חוזה זה להלן.

עסיק עובדים שאינם תושבים קבועים ו/או אזרחי מדינת ישראל וכן הספק מתחייב שלא לה .14.8

 לא להעסיק עובדים קטינים.

 חוזה זה.הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי ב

 

 

 אליותינוהלי עבודה , בקרת איכות ובדיקות מיקרוב .15

תהיה רשאית לערוך על ידה  או מי מטעמה, בתדירות ובאפיון לפי  המכללה  או מי מטעמה .15.1

שיקול דעתה, בדיקות נוהלי עבודה ובקרת איכות לרבות, אך לא רק, בדיקות מיקרוביאליות 

 .קפיטריהתקופתיות ו/או בדיקות ניקיון ב

בדיקה שנערכת בעקבות בדיקה לא  –פק יישא בעלות כל בדיקה חוזרת )בדיקה חוזרת הס .15.2

( ישירות מול המעבדה הבודקת. למניעת ספק, הספק לא יהיה זכאי , לכל החזר או פיצוי תקינה

מכל מין וסוג שהוא בגין האמור לעיל, או בגין כל מעשה או חיוב שבוצע עפ"י חוזה זה. הספק 

 מתו להעברת תוצאות הבדיקות החוזרות מן המעבדה ישירות למכללה.נותן בזאת את הסכ

ובה של תוצאה לא תקינה אחת במוצר אחד על מנת שהבדיקה תיחשב מוסכם בזה כי די בתש .15.3

תוכל במקרה כנ"ל לבצע לפי שיקול דעתה בדיקה חוזרת במועד  כ"לא תקינה". המכללה

 שייקבע על ידו.

בכל בדיקה במהלך   –פריטים    3  -תקינה" , עבור יותר מ  מובהר בזאת כי תוצאה של "בדיקה לא .15.4

תהיה זכאית לכל התרופות  סודית של חוזה זה והמכללהבדיקות עוקבות מהווה הפרה י 2

 עד לתיקון המפגע / התקלה.הקפיטריה הקבועות בחוזה זה ובדין לרבות סגירה של 
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מכללה לרבות בבלים הספק מתחייב לשמור ולקיים את הנהלים המקובלים ו/או שיהיו מקו .15.5

והוויטרינות טריה הקפיאחזקה וניקיון של  ההוראות והנהלים הנוגעים לשמירה, טיפול,

 המקיפות.

 במצטבראו בקרבתו , אלא אם התקיימו מקום מתן השירותים הספק לא יתקין שלטים על  .15.6

 שני התנאים כדלקמן : 

ושילם את כל הספק קיבל את כל ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין  .15.6.1

 התשלומים המסים וההיטלים המתחייבים ו/או שיהיו מחויבים.

 אש ובכתב אישור מהמכללה ופעל בהתאם לאמור באישור.הספק קיבל מר .15.6.2

 

 

 פינוי פסולת : .16

הספק מתחייב להפריד פסולת )כגון : קרטון, בקבוקי פלסטיק גדולים, נייר לבן וכו'( לסלקה  .16.1

ם לבניין לפי הדרישות הקיימות ושתהיינה קיימות מהבניין למתקנים ייעודיים הקרובי

 במכללה.

 אריזות הקרטון לפני סילוקן למתקן הייעודי הקרוב לבניין.הספק מתחייב לקפל את  .16.2

 המתקנים לאיסוף אשפה ומחזור ימוקמו בהתאם לדרישות והחלטות המכללה בלעדית. .16.3

 

 הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי בחוזה זה. 

 
 
 

 וביטול החוזהסיום הפעלה  .17

, הקפיטריהעם תום תקופת ההפעלה על פי חוזה זה, תהא סיבתה אשר תהא, יפסיק הספק הפעלת 

את המבנה וציוד המכללה במצבם בתחילת תקופת ההפעלה, למעט בלאי סביר מר חיים דהן יחזיר ל

או /ואישורי הכניסה )תוויות( ו המפתחות למכללה את מחמת שימוש רגיל בהם כאמור. וכן ישיב

 כרטיסים מגנטים להפעלת מחסומי חניה שנמסרו לו, לעובדיו ו/או למי מטעמו, אם נמסרו.

מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת בחוזה זה רשאית המכללה להפסיק את פעולת הספק ו/או הפעלת 

 בקרות כל אחד מהמקרים הבאים:הקפיטריה 

ה זה המהווה לפי סיבתה חוז  אם הספק הפר , בין בעצמו ובין על ידי אחרים, הוראה מהוראות .17.1

ומהותה או הגדרתה הפרה של הוראה יסודית בחוזה זה. מוסכם ומוצהר כי יראו הפרה יסודית 

 של חוזה זה גם כל אחד מאלה:

 הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה שהוסכם לגביו כי יהווה הפרה יסודית. •

 –ו/או 

מים מיום שנמסרה י 7 הפרה אחרת של הוראות חוזה זה שלא תוקנה על ידי הספק תוך •

 ניהם.ימן הנקוב בהודעה , המוקדם מבלו הודעה על כך או שלא תוקנה בתוך הז

  –ו/או 



 
 

 54מתוך  47עמוד 
 

אם התברר כי פרט מן הפרטים שמסר הספק למכללה במסגרת הצעתו למכרז אינו מלא  •

ו/או נכון ו/או שלם ו/או אם התברר כי פרט הכלול בהצעה למכרז  השתנה והספק לא 

 ימים מיום שנודע לו על השינוי. 15כתב על השינוי בתוך בדיווח למכללה 

  –ו/או 

רשות המוסמכת על פי דין הוציאה צו, בין זמני ובין קבוע, המורה על הפסקת הפעלת  •

 שעות. 72ובלבד שהצו לא בוטל בתוך , טריהיהקפ

ו ו/או אהוגשה כנגד הספק  ו/או בעניינו ו/או על ידו בקשה למינוי מפרק ו/או כונס נכסים ו/ .17.2

נאמן ו/או למתן צו הסדר נושים ו/או עיכוב הליכים ו/או הקפאת הליכים ו/או פשיטת רגל ו/או 

בקשה להטלת עיקול זמני על נכסיו ו/או בקשה להכריז על הספק כחייב מוגבל באמצעים ו/או 

ניתן כנגדו צו איחוד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל והכל בין אם הבקשה הנה למינוי ו/או 

צו זמניו/או קבוע, והכל בין אם הוגשה הבקשה על ידי צד ג' ובין על ידי הספק עצמו  ןלמת

 ימים ממועד הגשתו. 7וההליך לא נדחה ו/או לא בוטל בתוך 

מכל סיבה שהיא בלא יוצא מהכלל במשך תקופה רצופה של בקפיטריה אי הספקת השירותים   .17.3

 חוזה זה לספק שירותים. שני ימי עבודה או יותר, בימים בהם חייב הספק על פי

הקפיטריה אם הספק העביר לאחר ו/או לאחרים, פרט לעובדיו, את ההפעלה והניהול של  .17.4

 והשימוש במבנה וציוד המכללה.

כשיש בידי נציג המזמין הוכחות להנחת דעתו שהספק מתרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה  .17.5

את משימותיו בהתאם  עבכתב לספק לא נתנה תוצאות רצויות ו/או כי הספק אינו מבצ

למפרטים, ובתנאי שהתראה ששיגר נציג המזמין לספק לתיקון מחדליו לא הביאה לתיקונם 

 לשביעות רצון נציג המזמין.

כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהספק או אדם אחר בשמו ו/או מטעמו של הספק  .17.6

לשהו שוחד, מענק, דורון או כו/או עובד שלו, נתן או הציע לאדם ו/או ביקש ו/או קיבל מאדם 

טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ו/או הגיש ביודעין ו/או 

ברשלנות חמורה חשבון ו/או דפי מדידה הכוללים פרטים בלתי נכונים מתוך ניסיון לקבל 

 תמורה לה אינו זכאי.

ים שמסר הספק לעובדיו ו/או מכשהוברר, להנחת דעת נציג המזמין, כי המחאות ו/או תשלו .17.7

"זכאי הספק"(, חוללו באי פירעון ו/או כי הספק נמנע מלשלם לזכאי הספק  –לספקיו )להלן 

תשלומים המגיעים להם, ובלבד שהמזמין דרש מן הספק הסברים והספק לא נתן למזמין, 

כך בבכתב, הסברים המניחים את דעת המזמין. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ובלי שיהיה 

להטיל עליו חובה כלשהי ו/או לגרוע מאחריות ו/או חובת הספק, רשאי המזמין, אם שוכנעה 

כי הדבר נחוץ לשם הספקת השירותים  בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בחוזה זה, לשלם 

לזכאי הספק את אותם סכומים שהמזמין שוכנע כי הם מגיעים לזכאי הספק מאת הספק, 

 ע ו/או יגיע לספק מן המזמין.יולקזז אותם מכל סכום המג

 .'נספח חאי אספקה של לפחות פריט אחד בכל שורה בכל קטגוריה בתפריט אשר ב .17.8

 להלן. יובכל מקרה אחר ו/או נוסף שנקבע, ככל שנקבע, בהוראות מסמכי המכרז לרבות נספח .17.9
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 ןהפעלתבמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל תודיע המכללה לספק בהודעה בכתב על הפסקת 

על ידו, והספק מתחייב להפסיק ההפעלה כאמור במועד הנקוב בהודעה הקפיטריה  של    ן  הולוני

 ראשונה של סעיף זה  בפסקהולפעול באופן הקבוע 

למען הסר ספק מודגש כי שום ויתור , השהייה, ארכה, דחייה, או הזנחה מצד המכללה   .17.10

א תהיה לו כל זכות שהיא אפשרות ול בשימוש בזכותו על פי חוזה זה לא תקנה לספק זכות או

 שהייתה לא אלמלא המעשה או המחדל של המכללה , אם יהיו כאלה, כאמור בפסקה זו.

מודגש בזאת והספק מאשר, מסכים, ומתחייב כי היה ומכל סיבה שהיא לא הפסיק ההפעלה  .17.11

או עם הפסקתה כאמור בסעיף זה לעיל, ולא הוציא ציודו בתום תקופת ההפעלה או עם 

 מור, הריהו נותן בזה רשות והיתר מפורשים למכללה לנהוג כדלקמן:הפסקתה, כא

תוך טיפול זהיר וסביר את ציוד הספק על  ממתחם מתן השירותיםלהוציא ולסלק  .17.11.1

חשבונו ועל אחריותו של הספק ולאחסנו במקום הולם על חשבון הספק. כל 

ולו על כאמור, יח הקפיטריהההפסדים והנזקים בגין סילוק והוצאת ציוד הספק מ

 הספק בלבד והמכללה לא תישא באחריות כלשהי כתוצאה מכך.

זו, ובכפוף לאמור לעיל, לא לדרוש ולא  בפסקההספק מתחייב , במקרה האמור  .17.11.2

לתבוע מהמכללה סכום כלשהו, בלא יוצא מן הכלל, בגין הוצאות ו/או נזקים ו/או 

ק ציוד כאמור, הפסדים שנגרמו ו/או ייגרמו לו כתוצאה ממתן רשותו למכללה לסל

 ומהענות המכללה לרשות זו, כתוצאה ממחדלו של הספק לעשות כן.

ה וסעד אחרים העומדים למכללה על פי כל דין ועל פי חוזה זה בגין אי מבלי לפגוע בכל תרופ .17.12

במועד הקבוע לכך, והמשך השימוש במבנה ומתקן וציוד מעבר   הקפיטריההפסקת הפעלתה של  

ש בהם מתחייב הספק לשלם למכללה שכר ראוי בגין כל יום בו למועד לנקבע להפסקת השימו

נה, מתקן וציוד, מעבר למועד האמור לעיל, ולהשתמש במבהקפיטריה הוסיף להפעיל את 

 ₪ , בצירוף הפרשי הצמדה למדד, לכל יום. 1,000בשיעור מוסכם של 

חוזה זה בגין אי מבלי לפגוע בכל תרופה וסעד אחרים העומדים למכללה על פי כל דין ועל פי  .17.13

ים המכללה רשאית לנתק את חיבורי המ  תהייהבמועד הקבוע לכך,  הקפיטריה    הפסקת הפעלת

, לבטל ו/או לדרוש את השבת אישורי הכניסה למקום מתן השירותיםו/או החשמל  ו/או הגז 

מחסומי החניה שניתנו לספק ו/או  ו/או מפתחות המבנה ו/או הכרטיסים המגנטיים להפעלת 

ו/או מתחמי מתן השירותים , אם וככל שנמסרו ו/או לנעול את למתחמי המכללהטעמו למי מ

וכל נזק שייגרם בשל כך  למכללהו אורחיו ו/או ספקיו של הספק מלהיכנס למנוע מעובדיו ו/א

 לספק יהיה על אחריותו הבלעדית.

הפעולות בלתי חוזר לבצע את כל  כח יבייפובחתימתו על חוזה זה מייפה הספק את המכללה 

 המנויות לעיל ו/או איזה מהן, הכל על פי שיקול דעתה.

במקרה של ביטול החוזה או חלק ממנו, ע"י המזמין כאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי לרכוש  .17.14

את אותם שירותים אצל ספק אחר, ולגבות מהספק המקורי, על פי בחירתו, את הפיצוי 

ירותים שהזמנתם בוטלה, וזאת בנוסף ן הערך של הטובין או השהמוסכם, או את ההפרש בי

 לכל נזק אחר, ישיר או עקיף, שנגרם למזמין בהקשר לאיחור הספק.
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 אי אספקת ארוחות  .18

הפסקת ו/או אי מכירת מוצרים ושירותים על ידי הספק במשך תקופה של שני ימי עבודה רצופים או 

 יותר , ייחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה.

 

 : מים וביוב ארנונה, תשלומי חשמל .19

ע"י המכללה לעיריית  וישולמו ןהזיכיו בדמי לוליםכהארנונה בגין מתחם הקפיטריה  תשלומי .19.1

 צפת. 

למתחם  יםנפרדים ם מונמיעל חשבון הספק. קיי ויהי , המיום והביובתשלום החשמל .19.2

 הקפיטריה.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 
 
 
 
 

____________________________  ___________________ 

 הספק  כללה האקדמית צפתהמ
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 להסכם ההתקשרות Iנספח 
 אישור על קיום ביטוחים

 לכבוד

 המכללה האקדמית צפת ו/או חברות בנות ו/או עמותות בנות

 )להלן: "המכללה"(ו/או עמותות קשורות 

 , צפת11רח' ירושלים 

 

 אישור קיום ביטוחיםהנדון: 

 

 

_________________ערכנו על שם אנו מאשרים בזאת כי החל מיום 

________________________ 

 ח.פ. ______________________)להלן: "הספק"( את הביטוחים הבאים: 

 

ביטוח תכולת הקפיטריה במלוא ערכה, בערך כינון וכן של כל שינוי ו/או תוספת לקפיטריה שנעשו  .1

ותוספות כאמור שנעשו ו/או יעשו על  יעשו על ידי הספק ו/או מטעמו )למעט במפורש שינויים ו/או

ידי המכללה(, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, 

ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, נזקי טבע, שיטפון נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה תאונתית 

כלול תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על שהי, שביתות, פרעות, נזק בזדון וכן פריצה. הביטוח יכל

חברות בנות על זכותו לתחלוף כלפי  כן  וכל זכות תחלוף כלפי המכללה, וכל הבאים בשמה ומטעמה,  

נכלל של אותם שוכרים אשר בביטוחיהם  ןבבנייהשוכרים האחרים ו/או שותפות של המכללה ו/או 

ובלבד שהאמור לעיל  ,הק הנגרם על ידסעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי הספק בגין כל נז

 בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

 

    – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריותו החוקית של הספק בגבול אחריות שלא יפחת מ .2

ה כפוף לכל הגבלה ₪  לאירוע ובמצטבר למשך תקופת ביטוח שנתית. הביטוח לא יהי 4,000,000

בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים 

פגומים, קבלנים וקבלני משנה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, שביתות והשבתות וכן 

ו רכוש תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי, רעידות, החלשת תמיכות רכוש עליו פועלים ו/אתביעות 

סמוך. הביטוח יורחב לכלול את חבותה של המכללה כמבוטחת בגין אחריותה למעשה או מחדל של 

הספק, בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 המבוטח. 

 

$  5,000,000 –מ ו בגבול אחריות שלא יפחת  עובדיביטוח אחריות מעבידים בגין חבות הספק כלפי  .3

דולר ארה"ב( לעובד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה לא יכלול  ןמיליו)חמישה 

הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, היה ויחשבו 

חב לשפות את ורעלים וכן בדבר העסקת נוער כחוק. הביטוח כאמור יור תפיתיונוכעובדי הספק, 
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המכללה היה ותחשב כמעביד של מי מעובדי הספק ו/או היה וייקבע כי היא נושאת באחריות 

 לעניין חבות הספק כלפי עובדיו. שלוחית

 

כתוצאה מאובדן או נזק לרכוש , שייגרם , במלוא ערכם ,ביטוח אבדן רווחים ו/או דמי שכירות .4

לעיל, למשך תקופת שיפוי של  1פי סעיף -חים עללעיל, עקב הסיכונים המבוט 1המבוטח על פי סעיף 

חודש. הביטוח כאמור יכלול תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי המכללה,   12

ו/או שותפות של המכללה ו/או חברות בנות ועל זכותו לתחלוף כלפי וכל הבאים בשמה ומטעמה, 

נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על שוכרים של אותם אשר בביטוחיהם  ןבבנייהשוכרים האחרים 

ו, ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא תחלוף כלפי הספק בגין כל נזק הנגרם על יד

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

 

 כללי .5

עמידת הספק -הספק יכללו הרחבה לפיה לא תפגענה זכויות המכללה מחמת אי כל ביטוחי א.

או התניות הפוליסות וגם או אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה וכיו"ב,  בתנאי

 אלא אם המקרה היה ידוע למשכירה.

האחרונה  בגרסתוב.     כל הפוליסות בגין הביטוחים הנ"ל יבוצעו לפי הנוסח הידוע בשם "ביט" 

בפוליסות אחרות ויהוו פוליסות ראשוניות ובמקרה נזק ישולם הפיצוי/השיפוי ללא תלות 

 שנערכו ע"י המכללה או לטובתה.

 תשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית יחולו על הספק בלבד. ג.

 15,000.-ההשתתפות העצמית בכל פוליסה )למעט נזקי טבע ורעידת אדמה( לא תעלה על סך  ד.

 .עאירול₪ 

ום תנאיהן בתקופת הביטוח ה.     כל הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיו ביטול הפוליסות או צמצ

 יום מראש, לכתובת הנ"ל.   30יהיה כפוף להודעה של המבטחים למכללה בדואר רשום 

 

 במפורש עפ"י האמור לעיל. ובכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונ

 

 

 ראיה באנו על החתום:ול                                                                    

 

 

          ________________________  ___________________________  _____________________

 מת המבטח                          תאריך החתימהשם החותם                                 חתימה וחות
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 להסכם ההתקשרות   IIנספח 
 ערבות ביצוע 

 
 לכבוד

 ה האקדמית צפתהמכלל

 , צפת11רח' ירושלים 

 

 הנדון: ערבות מס' _____________________

צפת(, אנו המכללה האקדמית  מטעם 09CT/19מס' לבקשת _____________)הזוכה במכרז פומבי 

ש"ח( שיוצמד  _____________₪ )במילים:  ________ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

מתאריך _________ אשר תדרשו מאת:__________________ )להלן: "החייב"(   למדד, כמפורט להלן

 .המכללה האקדמית צפתעבור  09CT/19מס' בקשר עם מכרז 

משמעו: מדד המחירים לצרכן, הכולל ירקות ופירות, המתפרסם ע"י הלשכה לצרכי ערבות זו המונח "מדד"  

 המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.

שבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם על פי הפרשי ההצמדה יחו

הצעת המציע, ערבות זו )להלן: "מדד התשלום"( כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום הגשת 

שפורסם ביום _________, )להלן: "המדד היסודי"( אזי יחושב   9201שנת                   דהיינו המדד של חודש

ום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: "סכום סכ

 הערבות המוגדל"(.

 מדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול שינוי בסכום הערבות.למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה ל

ימים מתאריך דרישתכם  14וך אנו נשלם לכם מפעם לפעם, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, ת

הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא 

לחיוב כלפיכם ו/או אחרת ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור שיכולה לעמוד לחייב בקשר 

 מאת החייב.

 בכלל. חודש מיום הוצאתה ועד 13 ערבות זו תישאר בתוקפה ל 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק מס' _______ של בנק ____________ שכתובתו:  

_______.___________________ 

 

 תעשה בכתב ו/או באופן שיקבע בהוראות הבנק כפי שיפורטו בגוף הערבות. –* דרישה כאמור בערבות זו 
 

 

____________________ __________________ ____________________ 

 תימות וחותמת הבנקתאריך                                      שמות החותמים                        ח
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 להסכם IIIנספח 
 הפרות ופיצויים מוסכמים

 

)להלן: לה האקדמית צפת במכלקפיטריה  תנספח זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה להפעל .1

 "החוזה"(.

בגין כל אחד מהמקרים המפורטים  פיצוי נוסף על פי כל דיןתבוע מבלי לפגוע בזכותה של המכללה ל .2

לנספח זה )להלן: "ההפרות"(, ישלם הספק למכללה, כפיצויים קבועים, מוערכים  3בסעיף 

 הלן.ל 4ומוסכמים מראש ללא צורך בהוכחת נזק, את הסכום הקבוע בסעיף 

 ההפרות: .3

 הפרה רמה א': 1.1

 הפרה בכל הנוגע לשעות הפעילות של הקפיטריה. 1.1.1

 פינוי אשפה, מניעת מזיקים.סידור ריהוט, , מלא לשמירת ניקיוןהפרה בכל הנוגע  1.1.2

 הפרה בכל הנגוע להצגת מחירי המוצרים הנמכרים בקפיטריה. 1.1.3

 עובדי הספק.הפרה בכל הנוגע לאי הקפדה על לבוש ו/או היגיינה של  1.1.4

 הפרה בכל הנוגע למכירת מוצר אשר לא אושר ע"י ועדת מכרזים/ועדת קפיטריה 1.1.5

 שינוי תעריף מוצר ללא אישור מוקדם בכתב מועדת קפיטריההפרה בכל הנוגע ל 1.1.6

הפרה בנוגע לאי עמידה במשקל / נפח כל מנת מזון כפי שהוגש ע"י הספק למכרז ואושר ע"י  1.1.7

 ועדת מכרזים. 

 

 הפרה רמה ב': 1.2

 ל הפרה כלשהי מקבוצת הפרה רמה א'.חזרה שנייה ע

 

 הפרה רמה ג': 1.3

 הנמנות על קבוצת הפרה רמה א'.חזרה שלישית על איזו מההפרות  1.3.1

 הפרה בנושא כשרות. 1.3.2

 .נת המוצרים הנמכרים בקפיטריההפרה בנושא טריות ו/או תקינות ו/או היגיי 1.3.3

גימות מעבדה , שמרים, או עובשים בדםחיידקיהפרה בכל הנוגע למציאת ערכים חריגים של  1.3.4

 אשר תבצע המכללה באמצעות חברה חיצונית מתמחה.

 חות מזון לפי תקנות משרד הבריאות.הפרה בכל הנוגע לבטי 1.3.5

האחראי, מר חיים   ל"סמנכביצוע שינויים במתחם הקפיטריה ללא קבלת היתר בכתב מאת ה 1.3.6

 דהן.
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ן ו/או מאת האחראי, מר חיים דה  ל"סמנכהפרת הנחייה / הוראה אשר ניתנה למפעיל מאת ה 1.3.7

 נוי.-מנכ"ל המכללה מר שמואל הר

 ל"סמנכהקבועות בחוזה וללא קבלת אישור בכתב מטעם ההפעלת הקפיטריה שלא למטרות  1.3.8

 האחראי, מר חיים דהן.

 ימי עסקים. 5פיגור בתשלום דמי הזיכיון מעל  1.3.9

 

 ':דהפרה רמה  1.4

 , היתרים וביטוחים בתוקף כנדרש בחוזה זה.תרישיונואי אחזקת  1.4.1

 ל הרעלת מזון כתוצאה מאכילת מוצר הנמכר בקפיטריה. אירוע ש 1.4.2

ו/או בטיחות ו/או בשמירת נהלי בטיחות מזון, באופן שיכול ליצור   ןלביטחוהפרה בכל הנודע   1.4.3

 סכנה ממשית לשלומם ו/או בריאותם של הסועדים.

 

 הפרה רמה ה': 1.5

נגד הספק הליכים ננקטו  אשר בגינה לעיל 3.3ו/או  3.4אירוע חוזר של איזו מההפרות בסעיף 

 בהתאם למסמך זה.

 

 סכום הפיצויים המוסכמים ללא צורך בהוכחת נזק: .4

 מכתב אזהרה. –בגין כל אחת מההפרות ברמה א'  4.1

 רוע.י₪ לכל א 500 –בגין כל אחת מההפרות ברמה ב'  4.2

 רוע.י₪ לכל א 800 –בגין כל אחת מההפרות ברמה ג'  4.3

 רוע.יכל א₪ ל 1,500 –בגין כל אחת מההפרות ברמה ד'  4.4

 רוע.י₪ לכל א 2,500 –בגין כל אחת מההפרות ברמה ה'  4.5

כל הסכומים מעלה מוסכמים על הספק ויהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת 

 ההסכם ע"י המכללה.

ול הספק בו יתאפשר לספק , יבוצע בירור מ3בכל מקרה של הפרה כלשהי מרשימת ההפרות בסעיף 

האחראי  ל"סמנכהאחראי, תתקבל החלטת ה ל"סמנכבעניין. במידה ולא שוכנע ה וטיעונילעלות את 

בלבד והספק יהיה חייב לבצעה במלואה. במידה ורצה הספק לערער על ההחלטה, ייפנה הספק למנכ"ל 

. החלטת ויחזור עם תשובה והחלטה לספק בדקם לעומקםל המכללה יהמכללה, יעלה טיעוניו ומנכ"

ת אזי הפרה זאאת החלטת המנכ"ל, הספק  ולא יבצעתהיה מחייבת. היה  מנכ"ל המכללה בערעור

   על כל המשתמע מכך. תחשב הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות עם הספק

 

 : ______________________________ת הספקחותמת וחתימ


