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 הזמנה להציע הצעות  - מסמך א' 

 כללי  .1

שטרן   1.1 מקס  ע"ש  יזרעאל  עמק  האקדמית  "המכללה  )להלן:  )חל"צ(  ו/או  המזמינה בע"מ   "

מס'  המכללה " פומבי  מכרז  במסגרת  הצעות  לקבל  מעוניינת  מערך   -  06/22"(  להפעלת 

 " )להלן:  יזרעאל  עמק  האקדמית  במכללה  הכל המכרזההסעדה  זה    "(,  מסמך  תנאי  פי  על 

 "(.  מסמכי המכרזומסמכי המכרז האחרים, על כלל הנספחים המצורפים )להלן: "

מכרזים,  1.2 מחלקת  במזכירות  מוקדם  ברישום  חייב  במכרז,  השתתפות  השוקל  ספק  כל 

לכתובת:   אימייל  משלוח  מסי  meitalb@yvc.ac.il באמצעות  אודותיו  לרבות  פרטים  רת 

)שמו, שם הנציג מטעמו לצורך המכרז, דרכי התקשרות עמו(. מציע שלא יירשם כאמור, יהיה  

קבלת עדכונים שיימסרו במהלך ההליך המכרזי )ככל שאכן  -מנוע מהעלאת כל טענה בדבר אי

ימסרו( ו/או קבלת תשובות לשאלות הבהרה ביחס למכרז, ככל שתימסרנה תשובות כאלה.  

או באמצעות    04-6423589    נוספים ניתן לפנות למזכירות מחלקת מכרזים בטלפון:  לפרטים 

 משלוח אימייל לפי הכתובת המצוינת לעיל.  

  המכרז מיועד לבחירת ספק להפעלת מערך ההסעדה במכללה האקדמית עמק יזרעאל הכולל: 1.3

בר,   אספרסו  נוחות,  חנות  חלבית,  קפיטריה  בשרית,  קפפאב,  קפיטריה  עמדות  ה  שתי 

 הממוקמות בבניין תקשורת ובניין סיעוד.

  https://www.yvc.ac.ilניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של המכללה   1.4

או לחילופין ליצור קשר עם מזכירות מחלקת מכרזים לצורך עיון ו/או קבלת מסמכי המכרז  

 .04-6423589בטלפון 

 הגדרות .2

 . להפעלת מערך ההסעדה במכללה האקדמית עמק יזרעאל  -06/22מכרז פומבי מספר   –המכרז 

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ(.  – המזמינה/המכללה

 כל מציע פוטנציאלי השוקל להגיש הצעה למכרז זה. –מציע 

  למסמכי המכרז, לרבות הפעלת קפיטריה כלל העבודות הנדרשות בהתאם    -  עבודות/שירותים

חלבית, חנות נוחות, אספרסו בר, פאב, שתי עמדות קפה הממוקמות בבניין    , קפיטריהבשרית

   תקשורת ובבניין סיעוד.

, שתי עמדות  , פאבקפיטריה בשרית, קפיטריה חלבית, חנות נוחות, אספרסו בר  -מערך ההסעדה  

 . עוד ניין סי בקפה הממוקמות בבניין תקשורת וב

שתי עמדות קפה הממוקמות  פאב,  קפיטריה חלבית, חנות נוחות, אספרסו בר,    -המערך החלבי

 בבניין תקשורת ובניין סיעוד.

 קפיטריה בשרית.  -המערך הבשרי

mailto:meitalb@yvc.ac.il
https://www.yvc.ac.il/
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 מנהל משק ותחזוקה במכללה, אשר הינו עובד סגל של המכללה. –המנהל 

 עמו חוזה.   מי שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז ונחתם –הספק הזוכה 

הטכניים   הנדרשים    –המפרטים  השירותים  את  המגדירות  והמקצועיות  הטכניות  הדרישות 

 . 10בהתאם למפורט בנספח  

 

 מהות ההתקשרות   .3

ההתקשרות באמצעות מכרז זה הינה התקשרות עם ספק להפעלת מערך ההסעדה במכללה   3.1

שתי עמדות קפה  פאב,  קפיטריה בשרית, קפיטריה חלבית, חנות נוחות, אספרסו בר,    הכולל:

 הממוקמות בבניין תקשורת ובניין סיעוד . 

 הקהל הפוטנציאלי להפעלת מערך ההסעדה הינו:   3.2

סטודנטים הלומדים במסלולי הלימוד השונים: מכינות, תואר ראשון    5,000  –כ   3.2.1

 ותואר שני.  

 אנשי סגל.   800 –כ  3.2.2

ים בשבוע בקמפוס המכללה ישנם לימודים של מכללת ותיקים בהם מגיעים  פעמי  3.2.3

 ותיקים )מגיל פרישה( ללימודי העשרה.   1,200מעל 

 המכללה משכירה את מתקניה לגורמים חיצונים לצורך השתלמויות וכנסים.  3.2.4

 אורחים מחוץ למכללה המגיעים לאכול במכללה.  3.2.5

ובמהלך    10בהתאם למפורט במפרט הטכני נספח מתחם האספרסו בר יופעל במהלך היום  3.3

 שעות הערב יופעל כפאב אזורי לתושבים מחוץ למכללה. 

פי   3.4 על  הזוכה  מהספק  כיבוד  להזמין  חייבות,  לא  אך  רשאיות,  במכללה  השונות  היחידות 

בנספח   כיבודיםלהלן:  )   11הצעתו  והיחידות  הזמנת  בבלעדיות,  מדובר  אין  כי  יודגש   .)

 להזמין כיבוד לאירועים גם מספקים שונים מחוץ למכללה. רשאיות 

כ 3.5 המכללה,  עובדי  באחת    150  –מתוך  צהרים  ארוחת  לאכול  זכאים  מנהלי  סגל  אנשי 

הבשרית או החלבית על בסיס יומי באמצעות העברת כרטיס עובד בשעונים    : טריותימהקפ

ע  יבוצע  הנ"ל  הארוחות  בעבור  והתשלום  הזוכה,  לספק  תספק  המכללה  שהמכללה  ידי  ל 

ידי המכללה  - עלות הארוחות ממומנת בשיעור חלקי על"(.    הארוחות לעובדי הסגל)להלן: "

 סכום₪ וכפוף להנחיות משתנות של החשב הכללי במשרד האוצר, להלן: "   18)נכון להיום  

עלהמכללה  שלהיומי  הסבסוד   נוסף  ובשיעור  העובד- "(,  על  -ידי  המנוכה משכרו  ידי  -סך 

ולם לספק בהתחשבנות חודשית. מחיר הארוחות לעובדי הסגל לא יהיה נמוך  המכללה, ומש

 ₪ כולל מע"מ.   ₪28 כולל מע"מ, ולא יעלה על  26-מ
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  25ארוחה מלאה, ארוחה הכל בצלחת אחת  הארוחות לעובדי הסגל יהיו כל אחת מאלה:  

 . ס"מ וארוחת סלט בהרכבה עצמית

באמצעות העברת כרטיס עובד, לרכוש בקפיטריה  בנוסף, עובדי סגל המכללה יהיו רשאים,  

או בחנות הנוחות, מוצרים שאינם ארוחות עובדי הסגל, בסך שלא יעלה על סכום הסבסוד  

היומי של המכללה. עלה סכום הקנייה של עובד על סכום הסבסוד של המכללה, באחריות  

 הספק לגבות מן העובד את ההפרש במעמד הקנייה. 

 בור את סכום הסבסוד של המכללה. עובד לא יהיה רשאי לצ

חודשים(, עם אופציה, של המזמינה, להאריך    36ההתקשרות הינה לתקופה של שלוש שנים ) 3.6

( פעמים נוספות, כל פעם בשנה נוספת או חלק ממנה. המשך 5את תקופת ההתקשרות חמש )

 ההתקשרות תהא באותם התנאים על פי מסמכי מכרז זה והחוזה למכרז. 

המציעי 3.7 כך   -  םלידיעת  הבשרית  לקפיטריה  שיפוץ  מתוכנן  ההתקשרות  תקופת  במהלך 

שבתקופת השיפוץ לא תופעל הקפיטריה הבשרית למשך כל תקופת השיפוץ. הספק לא יהיה  

זכאי לכל פיצוי בגין השבתת הקפיטריה הבשרית כאמור. הודעה על התחלת השיפוץ תועבר  

 דה באזור זה. כחודש מראש לספק הזוכה לצורך היערכות להפסקת העבו

למסמך א',   10על הספק הזוכה להעביר את כל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות סעיף   3.8

 .10ולמועדים הקבועים שם. על הספק הזוכה לעמוד בלוחות הזמנים המפורטים בנספח  

עמידה בלוח הזמנים, ישלם הספק הזוכה פיצוי מוסכם, קבוע ומוערך מראש, -במקרה של אי 3.9

 חוזה.   -נזק, בהתאם לקבוע במסמך ד'  שאינו טעון הוכחת

 הוראות שונות  .4

המציע מתחייב לאפשר למנהל ו/או מי מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע מכרז זה ועל   4.1

 הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו, בכל עת. 

המציע מאשר כי ידוע לו שעד למועד האחרון להגשת ההצעות, המכללה שומרת לעצמה את   4.2

הבלעדי לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז ונספחיו, היה והיא  שיקול הדעת  

 .סבורה כי שינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכיה

הקשורים   4.3 העניינים  בכל  מטעמו  מי  ו/או  המנהל  להוראות  להישמע  מתחייב  המציע 

 באספקה, התקנה ומתן השירותים כמפורט במכרז זה ובהסכם שייחתם בעקבותיו.  
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 כנס מציעים חובה  .5

מקום  (.  "כנס מציעים"להלן:    11:00בשעה:    8.12.22תאריך    ה'  כנס מציעים ייערך ביום   .5.1

מנהלה  _:  ההתכנסות ישיבות,    ב'2בנין  חובה   .  חדר  הינה  המציעים  בכנס  השתתפות 

פי  על  תהא  המכללה  למתחם  הכניסה  לב!  שימו  זה.  למכרז  הסף  מתנאי  חלק  ומהווה 

 הנחיות משרד הבריאות שתהיינה בתוקף במועד קיום הכנס.

למעט יוכלו המציעים לשאול שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז.  18.12.22עד ליום  .5.2

אלות שתעלינה במהלך הכנס, יידרש כל מציע המעוניין לשאול שאלות הבהרה,  ש

בכתב למחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות באמצעות דוא"ל  להעביר שאלותיו 

 meitalb@yvc.ac.il  יודגש כי שאלות הבהרה שתוגשנה לאחר מועד זה לא בלבד !

תתקבלנה ולא תענינה אלא אם מדובר בשאלות הנובעות מתשובות שנמסרו לשאלות 

 הבהרה קודמות והמזמינה התירה זאת מראש.  

אשר נרשמו ברישום המוקדם כמצוין לעיל והשתתפו אחד מהמציעים,    לכלהמכללה תשלח   .5.3

של כל השאלות שנשאלו במהלך הכנס ותשובות המכללה  , פרוטוקול כתוב  בכנס מציעים

ידי כל מציע  -שניתנו להן. פרוטוקול זה יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויצורף על

 להצעתו כשהוא חתום על ידו. 

 תנאי סף להשתתפות במכרז               .6

( זה  שבסעיף  הסף  תנאי  כל  אחר  שימלא  מציע  רק  להשתתף  רשאי  באופן  (  6במכרז  להלן, 

 מצטבר:

 תנאי סף לעניין ניסיון המציע:  .6.1

 ,2022-   2017השנים     יןחודשים ברצף ב  24על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של לפחות   .6.1.1

של הפעלת מערך הסעדה בשרי ו/או חלבי אחד לפחות, עם בישול מלא במקום עבור 

 :)ארוחה מלאה הכוללת מנות לפחות, בכל יום עסקים, של ארוחת צהרים מלאה    200

 מנה עיקרית אחת ותוספות חמות, צלחת סלטים, מרק(.  

נספח   את  למלא  המציע  על  זה,  סף  בתנאי  המציע  של  עמידתו  במסמכי    3להוכחת 

 המכרז.

או חלבי אחד ו/מפעיל המציע מערך הסעדה בשרי    ,במועד האחרון להגשת ההצעות .6.1.2

, בכל יום עסקים, של ארוחת מנות לפחות  200לפחות, עם בישול מלא במקום עבור  

מנה עיקרית אחת ותוספות חמות, צלחת סלטים,    :צהרים מלאה )ארוחה מלאה כוללת

 מרק(. 

mailto:צmeitalb@yvc.ac.il
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, יכול שיתקיים בקרב אותו לקוח אותו 6.1.2מובהר בזאת כי תנאי זה, הקבוע בסעיף  

, ובלבד שמדובר במערך המופעל במועד האחרון 6.1.1ציין הספק המציע תחת סעיף  

 ההצעות ומקיים את כלל הדרישות המפורטות בשני הסעיפים גם יחד. להגשת 

כממליצים, או חלק מהן, תשמשנה את המכללה גם    4יודגש, כי החברות שתצוינה בנספח  
 .14.4.1לצורך ביצוע סיקור הספק למתן ניקוד לאיכות ההצעה, בהתאם לסעיף 

 

המקצועיו .6.2 הדרישות  בכל  לעמוד  ביכולתו  יש  כי  הצהיר,  המופיעות  המציע  והטכניות  ת 

 למסמכי המכרז.   10במפרטים בנספח  

 למסמכי המכרז. 1*** נוסח ההצהרה של המציע מצורף כנספח 

 

 פעילות של המציע: ההיקף תנאי סף לעניין  .6.3

₪ )שני מיליון וארבע מאות   2,400,000המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי של לפחות   .6.3.1

בשל   , וזאת2021,  2020,  2019אחת מהשנים  אלף שקלים חדשים( )ללא מע"מ(, בכל  

 . זהפעילותו בתחום השירותים הנדרשים במכרז 

להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור של רואה  .6.3.2

הבהרה: אם    חשבון בדבר התאמת המחזור הכספי שלו בשנים שצוינו לדרישה הנ"ל.

למציע פעילות בתחומים נוספים, שאינם בתחום השירותים, יש להפריד תחומי עיסוק 

 אלה ולא לציינם במסגרת האישור. 

 

 פיננסית של המציע:  ה ותנאי סף לעניין איתנות .6.4

 . המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון, פירוק, כינוס נכסים או הסדר נושים .6.4.1

לאישורו של רואה החשבון להוכחת עמידה בתנאי הסף בדבר היקף הפעילות   בנוסף .6.4.2

 בדבר איתנות פיננסית  המציע לחתום על הצהרה  נדרש (,6.3.2)סעיף 

 .2בהתאם לנספח  

, 2019ככל שמתנהלים תיקי הוצאה לפועל נגד המציע, או שהתנהלו כנגדו מאז שנת   .6.4.3

וע נכללים בחובות, מהות החוב,  עליו להמציא את רשימת התיקים ולפרט בתמצית מד 

תהיה רשאית לפסול הצעה אשר ממנה עולה על   הכללהממקורו והסיבה לאי פרעונו.  

 .  מספקתפניו כי המציע נעדר איתנות פיננסית 

 



 
 

 

 

 

 

 

8 

 

 .  1976-המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .6.5

 

ידי ישות משפטית אחת בלבד, -משותפת וכי ההצעה תוגש עליובהר, כי לא תותר הגשת הצעה   .7

כאשר האישורים והמסמכים הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז יתייחסו לישות משפטית זו  

 בלבד.

ן בבחינת תנאי סף להשתתפות במכרז  לעיל ה   6מודגש, כי כלל הדרישות בפרק  למען הסר ספק   7.1

סעיפיו, לא יהיה רשאי להשתתף  -, על כל תתיוכי מציע אשר אינו עומד בתנאי הסף בפרק זה לעיל

 במכרז והצעתו לא תיחשב כהצעה לעניין המכרז.  

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה של מציע אשר היה לה ניסיון שלילי עימו או עם   7.2

פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר תתקבלנה לגביו  - גורם הקשור עימו, וזאת על 

 ו/או המלצות שליליות במיוחד מגורמים או גופים אחרים. חוות דעת

ו/או המסמכים הרשומים לעיל, או אחד מהם, שעצם  7.3 יצורפו אליהן האישורים  הצעות שלא 

תיפסלנה על הסף; וככל שהאישורים ו/או המסמכים, או    -המצאתם מהווה תנאי סף למכרז

שאית המכללה שלא לפסול את ר -איזה מהם, נדרשים רק לצורך הוכחת קיומם של תנאי הסף

 ההצעה על הסף וליתן למציע הזדמנות להמציאם. 

 

 

 אופן הגשת ההצעות: .8

שתי מעטפות נפרדות, גם הן ללא סימני    הכוללתההצעה תוגש במעטפה אחת, ללא סימני זיהוי,   8.1

להפעלת מערך ההסעדה במכללה האקדמית    06/22מכרז פומבי  ירשם "  אחתזיהוי. על מעטפה  

 ללא סימני זיהוי. אל מעטפה זו יוכנסו: כל מסמכי המכרז כשהם  מסמכי ההצעה"  –עמק יזרעאל  

ידי המציע, ו/או ע"י מורשי החתימה ובצירוף חותמת כשהמציע  -חתומים בכל עמוד ועמוד על

  11למעט נספח  ך אחר,  הוא תאגיד; האישורים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף וכל מסמ

האקסל   ההסעדה"הקרוי  וקובץ  מערך  להפעלת  המחיר  הצעת  הגשת  להלן    מפורטכ  "טופס 

להפעלת מערך ההסעדה במכללה    06/22מכרז פומבי  ירשם "   השנייה. על המעטפה  9-ו   8.2בס"ק  

הכוללת  סימני זיהוי ואליה תוכנס הצעת המחיר   " ללא  הצעת מחיר–האקדמית עמק יזרעאל  

נספח   גבי  טופס הגשת הצעת המחיר להפעלת מערך ההסעדה  ואת    11את   disk on keyעל 

 . למעטפה זושיצורף 

. מודגש בזאת, כי במקרה של טעות  מע"מ  כוללעל המציע למלא מחירים במטבע שקלי )ש"ח(   8.2

דהיינו, הכללי,  היחידה    בחישוב  במחיר  הכמות  מכפלת  מחיר    –בחישוב  הוא  הקובע  המחיר 

 היחידה. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 הצעה כספית .9

מילוי שלם ומפורט של כלל הפריטים המופיעים בקובץ האקסל הקרוי  למלאעל המציע  9.1

 DISK ON KEYגבי -על , זאת"טופס הגשת הצעת המחיר להפעלת מערך ההסעדה"

 .  במלואו הקובץמובהר כי יש למלא את    .השנייה המעטפשיוכנס ל

טים  יהפר  של איזה מן מחיר מוצע  מילא המציעלא במקרה בו , לעיל 9.1למרות האמור בסעיף  9.2

של  ככל שלא מילא המציע מחיר מוצע  תיפסל הצעתו. – קובץ האקסלחלק ב' של המופיעים ב 

רשאית המכללה, לפי שיקול דעתה המלא    - טים בחלק א' של קובץ האקסליאיזה מן הפר 

ם חסרים בהתאם למחירה להשלים את המחיר של הפריטים   לפסול הצעה זו או, והבלעדי

בו החליטה   במקרה כאמור. ת שנתקבלה ביחס לכל אחד מאותם פריטיםבהצעה המיטבי

ם החסרים, יחויב המציע לספק את אותם פריטים  יהמכללה להשלים את מחירם של הפריט 

 לגביהם.    כפי שקבעה המכללהבמחיר המיטבי 

 על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז, בשולי כל דף.  9.3

המציע יצרף להצעתו את כל המידע הדרוש, את כל מסמכי המכרז וימלא במדויק אחרי ההנחיות   9.4

שהועברו   והתיקונים  השינויים  הנספחים,  לרבות  המכרז,  מסמכי  זה,  לעניין  ממנו.  הנדרשות 

בכתב לכלל המציעים, מסמך המענה לשאלות הבהרה וכן המסמכים וההמלצות אותם הוא נדרש  

 לצרף להצעתו.  

 תיפסלנה. -ות שלא תוכנסנה למעטפות המכרז כאמור לעיל הצע 9.5

על 9.6 יופקדו  הנ"ל  המכרז  המציע  -מסמכי  אישיתידי  המכללה,  במסירה  של  המכרזים  בתיבת   ,

שתי    הכוללתבמעטפה אחת, ללא סימני זיהוי,  ,  2003א', חדר מס'  2במשרדי הרכש, בניין מנהלה 

תוגש    ההמעטפ  .8.1יתוב כמפורט לעיל בסעיף  למעט הכ  מעטפות נפרדות, גם הן ללא סימני זיהוי.

הצעה שתימסר    "(.להגשת הצעות  המועד האחרון)להלן: "  12:00בשעה    22.1.23לא יאוחר מיום  

 ידי ועדת המכרזים. -על   לאחר המועד האחרון להגשת הצעות תיפסל על הסף

 אין לשלוח הצעות בדואר.  9.7

אי 9.8 כלשהו  - כל  במסמך  שייעשו  תוספת  או  שינוי  המכרז,  דרישות  אחר  ומפורט  מדויק  מילוי 

ידי תוספת בגוף המסמכים,  - מהמסמכים, למעט הנדרש לעיל, או כל הסתייגות מהם, בין אם על

עלולים לגרום לפסילת ההצעה, הכל לפי שיקול     –בין אם במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת  

המזמינה.   של  עקב  דעתה  לתקן  לאפשר  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  המכללה,  רשאית  כן  כמו 

האמור לעיל כל פגם שנפל בהצעה, ככל שתימצא כי אין מדובר בפגם או הסתייגות מהותיים וכי  

 אין במתן אפשרות כאמור כדי לפגוע בחובה לשמור על  השוויון בין המציעים.  

הצעה/ות 9.9 מהגשת  מנוע  מאוגד,  גוף  שהינו  ישות   מציע  שהינו  אחר,  מאוגד  גוף  של    נוספת/ות 

משפטית נפרדת במקרה בו אחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר הינו בעלים ו/או בעל מניות  

ו/או נושא משרה בחברה ו/או שותף בשותפות כלשהיא עם המציע. למען הסר ספק, ככל שהוגשו  

 לא תובאנה לדיון.  שתי הצעות או יותר בניגוד לאמור לעיל, הצעות אלו תיפסלנה ו
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 מרוכז לנוחיות המציע  -מסמכים ו/או אישורים שיש לצרף להצעה   .10

הגשת ההצעה למכרז זה, יצרף המציע את המסמכים הבאים, כשהמסמכים בתוקף,    לצורך 10.1

במקור או בהעתק נאמן למקור מאומת על ידי עורך דין  ככל שהדבר נדרש, כאשר הם מוגשים  

 צירוף המסמכים הוא בגדר חובה.  או רואה חשבון.

 V מעטפה פירוט המסמכים הנדרשים 

מסמכי   היות המציע "עוסק מורשה". אישור מעודכן מאת שלטונות מע"מ על 

 ההצעה 

 

 ההצעה עם פרטי התאגיד, בעלי השליטה בו ומנהליו.    הגשתתעודת התאגדות עדכנית ליום  

 

מסמכי  

 ההצעה 

 

אסמכתא עדכנית של רו"ח או עו"ד של התאגיד, בדבר מורשי החתימה מטעמו נכון ליום  

 . הגשת ההצעה

, לרבות שותפות רשומה, יצורף פרוטוקול מאושר או כל מסמך אחר תאגידאם המציע הוא  

ידי רואה חשבון  -של המציע ו/או על פי דין, מאושר על   ההתאגדותפי מסמכי  -הנדרש על

או עו"ד של התאגיד, בדבר היות החותמים על מסמכי המכרז ועל ההצעה, מנהלים מורשי 

 חתימה של התאגיד. 

מסמכי  

 ההצעה 

 

סי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  אישור ניהול פנק

 ואישור תקף על ניכוי מס במקור בתוקף.  1976- חשבונות ותשלום חובת מס(, תשל"ו

מסמכי  

 ההצעה 

 

    ףאישור רואה חשבון על מחזור כספי של המציע בשנים שצוינו בהתאם לסעי

 6.3.1 

מסמכי  

 ההצעה 

 

וצאה לפועל פתוחים כנגד המציע, יש לצרף רשימת תיקי הוצאה במקרה בו ישנם תיקי ה

 לפועל בצירוף הסבר בדבר הסיבה לפתיחת התיק וסטאטוס הטיפול בו. 

מסמכי  

 ההצעה 

 

מסמכי   מלאים וחתומים על ידי המציע.   1-9נספחים 

 ההצעה 
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 V מעטפה פירוט המסמכים הנדרשים 

מסמכי   המציע. הדרישות הטכניות חתום על ידי   -10נספח  

 ההצעה  

 

מסמכי   ידי המציע. -מסמך הבהרות, ככל שיהיה, חתום על

 ההצעה 

 

ידי המציע ובו רשום "נספח אישור קיום הביטוח בנוסחו  - נספח אישור קיום ביטוח חתום על

על מאושר  שינויים  - המצורף  ללא  ידה  על  וייחתם  הביטוח  חברת  תתקבלידי  הצעת    אם 

   המציע". 

מסמכי  

 ההצעה 

 

טופס הגשת הצעת המחיר  ו  למסמכי המכרז  11הצעתו הכספית של המציע, המופיעה כנספח  

 DISK ON KEYגבי -על  להפעלת מערך ההסעדה

הצעת  

 מחיר 

 

 
ואימותן על 10.2 רלוונטי, לרבות חתימות  ידי   -בנוסף, יש למלא את מסמכי המכרז בכל מקום 

רו"ח/עו"ד לפי הנדרש וכן לחתום על כל דף ממסמכי המכרז, וככל שמדובר במציע שהינו  

 חתימה את חותמת התאגיד. תאגיד, יש להוסיף בצד חתימת מורשי ה

 

 הבהרות והשלמות .11

פניה לקבלת הבהרות, שאלות ו/או לפרטים נוספים, לרבות הודעה על סתירות, שגיאות,   .11.1

התאמות או חוסר בהירות וכל ספק אחר שהתעורר אצל המציע בקשר למובנו של סעיף  -אי

ושא המכרז, יש לבצע נ או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או בנוגע לעבודה  

 .  12.2218.  עד ליום meitalb@yvc.ac.il  לכתובתבאמצעות דוא"ל  

  בטבלה במבנה המפורט להלן בלבד: WORD בקובץשאלות/הבהרות  יוגשו  .11.2

 שאלה  נוסח קיים  סעיף  עמוד  מס"ד 

 

הבהרות ופרטים נוספים, ככל שיהיו, יישלחו במרוכז במסמך הבהרות לכל המציעים אשר  .11.3

בדוא"ל   יתבצע  והשתתפו בכנס מציעים ככל שהתקיים. המשלוח  נרשמו ברישום המוקדם 

 לכתובת האימייל, אשר ימסרו למחלקת מכרזים במועד הרישום. 

יהיה רשאי לטעון, כי בהצעתו הסתמך על תשובות שניתנו לו ע"י גורם מהמכללה    לאהמציע   .11.4

 בסעיף זה. או מכל גורם אחר, אלא אם התשובות ניתנו בכתב, כאמור 

 

mailto:לכתובתmeitalb@yvc.ac.il
mailto:לכתובתmeitalb@yvc.ac.il
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ו/או הבהרות    .11.5 בנוסף, המכללה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים במכרז פרטים נוספים 

נוספות, לפי שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלאה, על מנת לבחון את ההצעה, את רצינות  

 המציע ו/או את איתנותו הפיננסית. 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את מידת התאמת איתנותו הפיננסית של המציע    .11.6

 ואת יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו כנדרש במכרז זה, בכל דרך שתמצא לנכון. 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסמכי המכרז ו/או כל אחד מהם בכל מקרה    .11.7

ידי המציעים ו/או נוכח  - אלות הבהרה שהופנו עלבו יתעורר צורך כאמור נוכח בקשות ו/או ש

פגמים טכניים או מהותיים שנפלו במכרז ו/או בניסוח מסמכי המכרז, כל זאת בכפוף לכך  

המוקדם  ברישום  שנרשמו  המציעים  לכלל  השינוי  בדבר  בכתב  מתאימה  הודעה  שתינתן 

לשלב בו מצוי    ים בכנס המציעים, לפי העניין בהתאםו/או לכל המשתתפ  1.2כאמור בסעיף  

 ההליך המכרזי, וכן באתר האינטרנט של המכללה, ובכפוף לכל דין.  

ועדת המכרזים תהיה מוסמכת לקבוע אם השינוי שהמכללה מבקשת לערוך במסמכי המכרז   .11.8

ו/או באחד מהם כאמור, מצריך פרסום לציבור ו/או הארכה של איזה מן המועדים הנקובים  

 במכרז זה. 

 : בנקאית ערבות .12

ביטוחים,   .12.1 קיום  על  האישור  את  למכללה  ומסר  נבחרה,  שהצעתו  הספק  החוזה  על  חתם 

"(.  הערבות לקיום החוזהערבות בנקאית לקיום החוזה מטעמו )לעיל ולהלן: "  ימסור הספק

וצמודה למדד המחירים    אלף שקלים חדשים(   חמישים ש"ח )   50,000הערבות תהא על סך  

ובנוסח   ג'לצרכן,  כמסמך  להלן  תקופת  .  המפורט  כל  למשך  בתוקפה  תעמוד  הערבות 

)שלושה( חודשים לאחר סיום תקופת ההתקשרות, והספק הזוכה יישא    3ההתקשרות ועוד  

 בעלותה. 

 נוסח כתב הערבות מצורף למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .12.2
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 מועדים .13

 להלן ריכוז המועדים הרלוונטיים למכרז זה:  .13.1

 הערות תאריך  נושא

השתתפות חובה ומהווה תנאי  ה 11:00בשעה  8.12.22 כנס מציעים חובה 

 סף להשתתפות במכרז. 

שאלות  להגשת  אחרון  מועד 

 הבהרה 

  18.12.22לא יאוחר מ

הצעות  להגשת  אחרון  מועד 

 במכרז

השעה   22.1.23 בתיבת    12:00עד 

בניין   הרכש,  במשרדי  המכרזים 

 2003א' חדר 2מנהלה 

על .13.2 למכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  המועד  את  לדחות  רשאית  דעתה  -המכללה  שיקול  פי 

 הבלעדי, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז. 

גם באמצעות   .13.3 לידיעת המציעים  על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, תובא  הודעה 

 הודעה באתר המכללה.  

אישור על המצאת ההודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות אל הדוא"ל ו/או אל   .13.4

הובא לידיעת    –מספר הפקס כאמור לעיל, ייחשב כאישור על כך שהשינוי במועד האחרון  

 . הרשומים למכרז

 

   -אמות המידה לבחירת הזוכה .14

להלן אמות המידה ומשקלן של אמות המידה אשר ינחו את ועדת המכרזים של המכללה   .14.1

 בבחירת ההצעה הזוכה: 

 המחיר המוצע;  -  40% .14.1.1

 איכות ההצעה והמציע. -  60%  .14.1.2
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על .14.2 ההצעות  איכות  את  ראשון  בשלב  תבחן  המכרזים  המפורטים  - ועדת  הקריטריונים  פי 

להלן, ולאחר בחינת האיכות, בשלב השני תיפתח מעטפת הצעת המחיר, ויינתן    14.4בסעיף  

 ניקוד להצעות שעברו לשלב השני. 

 ( 40%המחיר המוצע )  - אמת מידה .14.3

  8פי ההנחיות המפורטות בסעיף  -הצעת המציע על   –  11על המציע למלא כנדרש את נספח  

 לעיל.

א'  .14.3.1 של   -  חלק  ההסעדה  מערך  כלל  לתפעול  המציע  שייתן  המשוקללת  המחיר  הצעת 

הנקודות בניקוד   40נקודות מתוך    35לסעיף זה יינתן ניקוד מקסימלי של    המזמינה.

 .  11בנספח  בהתאם לתתי המשקלות כמפורט  המחיר,

  באופן  וזאת,  11  בנספח  שמופיע  פרקיקבלו ניקוד עבור המחיר שהציעו בכל    הספקים

ניקוד המחיר של ספק יהיה סך כל   .להלן  המופיעה  לנוסחה  בהתאם,  לשני  אחד  יחסי

 . 11הניקוד שניתן לו בכל הפרקים של נספח 

הספק המציע שיגיש את ההצעה הזולה ביותר עבור חלק א', יקבל את הניקוד המרבי 

בחלק זה, ויתר המציעים יקבלו ניקוד יחסי בהתאם. הנוסחה הקובעת לעניין חלק זה 

 היא: 

 
שיינתן   הניקוד

להצעה  

הנבחנת עבור  

  הפרק

= 
שקל כל  מ

 פרק
X 

ההיקף הכספי הנמוך ביותר שהוצע   

מבין כלל ההצעות  לפרק  

 

אותו  ההיקף הכספי המוצע עבור  

הנבחנת  בהצעההפרק   

 
 

: סכום הנקודות שקיבל ספק בכל הפרקים  בחלק א' ההצעה של המחיר ציון
 גם יחד.
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לסעיף זה יינתן ניקוד    גובה דמי השימוש החודשיים שיציע הספק בהצעתו.    –  חלק ב' .14.3.2

בהתאם לתתי המשקלות    הנקודות בניקוד המחיר,  40נקודות מתוך    5מקסימלי של  

. הספק המציע שיציע את ההצעה הגבוהה ביותר בחלק ב' זה, יקבל 11כמפורט בנספח  

יקבלו   ושאר המציעים  זה,  הניקוד המירבי לחלק  יחסי בהתאם.  את   נוסחה הניקוד 

 הקובעת לעניין חלק זה היא:

 

הניקוד שינתן  

להצעה הנבחנת  

 עבור הפרק 

= 
משקל כל  

 פרק
X 

 בהצעהלאותו הפרק גובה ההצעה  

 הנבחנת 

 

 שהוצע ביותר גובה ההצעה הגבוה

 לאותו הפרק 

 
: סכום הנקודות שקיבל ספק בכל הפרקים  ב'בחלק  ההצעה של המחיר ציון

 גם יחד.
 

 

 הצעת המחיר יעשה בהתאם לניקוד שניתן לחלק א' ולחלק ב' כמפורט לעיל.  שקלול  

 

 ( 60%איכות ההצעה והמציע )  –אמת מידה  .14.4

למציעים. שימו לב,   ניקוד יחסיבמסגרת אמת מידה זו יבחנו הפרמטרים הבאים ויינתן  

(, על פי  60( לבין שישים )0הציון שיוענק למציע במסגרת אמת מידה זו ייקבע בין אפס )

 המפורט להלן:

  אחד התרשמות המזמינה בעת סיקור הספק שיערך במערך הסעדה בשרי ו/או חלבי  .14.4.1

מנות לפחות, בכל יום עסקים,   200אותו מפעיל המציע עם בישול במקום, המספק מעל  

ארוחת צהרים מלאה )ארוחה מלאה הכוללת מנה עיקרית אחת ותוספות חמות,  של  

מערך הסעדה בו תבקר המזמינה לצורך סיקור הספק יבחר לפי   צלחת סלטים, מרק(.

ה רשימת  מתוך  המזמינה  של  הבלעדי  דעתה  הספק    לקוחותשיקול  ידי  על  שפורטו 

הקריטריונים הבאים: טעם המזון, ניקיון, הופעת   בין היתר,  ו,.  בביקור יבחנ 3בנספח 

הצוות, נראות המזון, סדר במערך ההסעדה, שילוט, בריאות וכלי האוכל, התרשמות 

של  כללית.   מקסימלי  ניקוד  יינתן  זה  מתוך    30לסעיף  בניקוד   60נקודות  הנקודות 

 האיכות.

כות.  שיחות עם ממליצים מתוך רשימת הממליצים שהוגשה במסגרת מסמכי האי .14.4.2

כמו כן, המכללה רשאית להתחשב בחוות דעת מלקוחות של הספק אף אם הוא לא  
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הפרמטרים שיבדקו הינם: שביעות רצון    . הציג אותם כממליצים ברשימת הממליצים

רצון   שביעות  החוק,  הוראות  קיום  הלקוח,  של  ההוראות  קיום  ההסעדה,  מספק 

וחדשנות,   שינויים  והמשירות,  המוגש  מהמזון  בכירה, הסועדים  הנהלה  מעורבות 

להמשך  ורצון  ההתקשרות  תקופת  לאורך  ההסעדה  במערך  וחידושים  שינויים 

ההסעדה. ספק  עם  הלקוח  של  של    התקשרות  מקסימלי  ניקוד  יינתן  זה   15לסעיף 

 הנקודות בניקוד האיכות. 60נקודות מתוך 

מספר מוסדות להשכלה גבוהה, אשר בהם הפעיל/מפעיל המציע מערך הסעדה עם   .14.4.3

בנספח  ב ידו  על  למפורט  בהתאם  קבוע,  באופן  מלא  שיוצגו  .  3ישול   יותרככל 

הסעדה  מערך  תפעול  לצורך  גבוהה  להשכלה  מוסדות  עם  המציע  של  התקשרויות 

לסעיף זה יינתן ניקוד    כאמור, הדבר יבוא לידי ביטוי בניקוד ההצעה באמת מידה זו. 

  הנקודות בניקוד האיכות. 60נקודות מתוך   10מקסימלי של 

 : ותק של המציע .14.4.4

 ( שנים.5)  לחמש( שנים 3) שלושותק בין   – ( נקודות 3שלוש ) .14.4.4.1

 ( שנים.9) לתשע ( שנים 6) ששותק בין   – ( נקודות 4ארבע ) .14.4.4.2

 ( שנים ומעלה.  10ותק של עשר )  –( נקודות 5חמש ) .14.4.4.3

 בניקוד האיכות.הנקודות    60נקודות מתוך    5לסעיף זה יינתן ניקוד מקסימלי של  

המזמינה תהיה רשאית, טרם בחירת ההצעה הזוכה, לזמן מציע ולדרוש ממנו פרטים בדבר  .14.5

ידי המציע, פרטים,  -מקבלי שירותים ממנו, לברר אצל מקבלי השירותים, גם אם לא צוינו על

לרבות בדבר טיב השירות ו/או בדבר ניסיונו ו/או בדבר יכולתו לביצוע עבודות כנדרש במכרז  

 ה במיומנות ובאיכות גבוהות.ז

המזמינה רשאית לבקש מהמציע, אם תמצא לנכון, כל מסמך לבחינת איתנותו הפיננסית.   .14.6

הוא אינו   כי  המכללה תהא רשאית לפסול הצעת מציע אשר יסתבר לאחר בדיקה מעמיקה, 

 ושא מכרז זה. נמסוגל לעמוד בעלויות הכספיות הנדרשות בביצוע עבודות 

תבחר לברר עליו פרטים נוספים ו/או  כל מציע במכרז מסכים בזה, כי במקרה שהמזמינה   .14.7

פי שיקול דעתה, אצל כל הגורמים הנזכרים לעיל ו/או אצל גורמים נוספים  -הבהרות נוספות, על 

ו/או   והוא לא יבוא בשל כך בדרישות  ו/או אצל המציע בעצמו, היא תהא רשאית לעשות כן 

טיות או בשל כל עילה  בתביעות כלפי המזמינה ו/או כלפי אותם גורמים בעילה של פגיעה בפר

 אחרת.
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 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .15

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל  

ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות.  

 למסמכי המכרז.  7תיווך המצורפת כנספח  קבלת דמי -המציע יחתום על הצהרת אי 

 לאחר הגשת מסמכי המכרז:   .16

הוגשו   בו   האחרון  מהמועד  חודשים  ששה  למשך  תקפה  שהצעתו  שהצהיר  כמי  ייחשב  מציע 

 ההצעות בפועל. 

 לאחר הזכייה במכרז:  .17

  הודיעה המזמינה למציע על זכייתו במכרז, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת  .17.1

 המזמינה על ההסכם עמו.  

)ארבעה עשר( ימים ממועד משלוח ההודעה כאמור בסעיף לעיל, ימציא הזוכה את   14בתוך  .17.2

כל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה, ויחתום על החוזה ועל נספחיו פעם נוספת  

 .במידת הצורך

 

 זכות עיון .18

לסמן בהצעתו    חייבמציע, הסבור שחלקים בהצעתו מהווים "סוד מסחרי" הראוי לחסיון,   .18.1

חלקים אלה באופן ברור. נוסף על כך, וככל שהדבר ניתן, על המציע להפריד חלקים אלה 

ההצעה   חלקי  את  לעיון  למסור  תוכל  המכרזים  שוועדת  כך  ההצעה,  מגוף  פיזית  הפרדה 

 . שאינם סודיים, אם תוגש בקשה לכך

סימון חלק מההצעה כסוד מסחרי מהווה הסכמה מראש של המציע לראות בחלק זה של   .18.2

 הצעות המציעים האחרים אף סוד מסחרי, שאינו כפוף לזכות העיון.  

אי   .18.3 או  מסירתה  בדבר  הסופית  ההחלטה  לעיל,  האמור  אף  על  כי  מובהר  ספק  הסר  למען 

האחרים נמצאת בסמכותה  לעיונם של המציעים    –כולה או חלקה    –מסירתה של ההצעה  

של ועדת המכרזים והיא אינה כפופה לסיווג שביצע המציע, אלא לדיני המכרזים וחוק חופש  

 המידע ועקרונות המשפט המנהלי בלבד. 
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מובהר עוד כי היה ותחליט ועדת המכרזים על מסירת מידע לעיון המציעים האחרים, בניגוד   .18.4

( ימים לפני מסירת המידע  4תה ארבעה )לעמדתו של בעל ההצעה, היא תודיע לו על החלט

לעיון המציעים האחרים. בהתאמה, זכות העיון של המציעים בחומר בו נטען לחסיון מידע,  

 תידחה עד לחלוף פרק הזמן האמור או בהתאם לכל החלטה שיפוטית שתתקבל.     

,  עיוןמבלי לגרוע מן האמור לעיל, זכות העיון במסמכים תהא בכפוף למשלוח בקשה בכתב ל  .18.5

. ככל  ובתיאום מראש של מועד העיון עם מחלקת רכש ומכרזים במכללה  במועד הנדרש, 

עיון שאישרה ועדת המכרזים עיון במסמכים המבוקשים ו/או קבלת העתק מהם, יתאפשר  

של המסמכים בכפוף לתשלום של    קבלת העתק ₪ ו/או    300של    במסמכים בכפוף לתשלום 

 ₪ על ידי המבקש, כל זאת לכיסוי ההוצאות הכרוכות בכך. 500

 

 כללי  .19

ושא מכרז נהמכללה מבהירה כי התקשרותה עם הספק לביצוע העבודות )או איזו מהן(   .19.1

יהיה  המכללה  לרשות  שיועמד  שהתקציב  ככל  תקציב.  של  בפועל  בקבלה  מותנית  זה 

כה, שומרת לעצמה המכללה את הזכות להקטין/להגדיל  נמוך/גבוה מסכום ההצעה הזו

 את היקף הביצוע בהתאם. 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפצל את הזכייה בין   .19.2

 זוכים.-מספר מציעים

המכללה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט שלא לבחור  .19.3

 זוכה כלשהו במכרז.  

ל  .19.4 את מבלי  שקיבלה  בהצעה  לבחור  שלא  רשאית  המכרזים  ועדת  לעיל,  מהאמור  גרוע 

הציון הגבוה ביותר באמות המידה, בין השאר, אם מצאה כי ההצעה בלתי סבירה באופן  

אופי   כי  מצאה  אם  או  בהתחייבויותיו  לעמוד  המציע  של  יכולתו  בדבר  חשש  המעורר 

 ללה.  עסקיו של המציע אינו מתאים למתן השירות הנדרש למכ 

בכל הצעה שהיא   .19.5 להתחשב  לא  לעומת   בלתי סבירה מבחינת מחירההמכללה רשאית 

לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת    התייחסות מפורטתמהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר  

 המכללה מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

בבחינת השאלה אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי, כולה או מקצתה, זכאית המכללה  .19.6

להביא בחשבון גורמים ושיקולים כפי שייראו בעיניה בנסיבות העניין, תוך שמירת עקרון  

השוויון בין המציעים, והמציע מאשר ומצהיר בזאת כי הוא מקבל לכל עניין ודבר את 

 בסעיף זה והוא מוותר על כל טענה לעניין זה. שיקול דעתה המלא של המכללה כאמור 
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למכללה, ההצעות שלא נבחרו   .19.7

בתוקפן   תעמודנה  הזוכות  בדבר   120כהצעות  הודעה  משלוח  לאחר  נוספים  ימים 

זכייה/אי זכייה לכלל הספקים שהשתתפו במכרז, וזאת למקרה שבו לא תמומש הזכייה 

הזוכה במלואה. בנסיבות מעין אלה תהיה ועדת המכרזים רשאית )אך לא - עם המציע

 פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז. -חייבת( על 

)מספר   .19.8 מכרזים  חובת  לחוק  לתיקון  הדרישות  על  העונה  מציע  תשס"ג15על   ,)-  2002 

 עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר, לפיו העסק, לעניין  )להלן: "התיקון לחוק"(

אישה";  בשליטת  "עסק  "עסק";  המונחים:  של  משמעותם  )על  אישה  בשליטת  הוא 

על לחוק(.  התיקון  ראה  ו"תצהיר"  שקלול  -"אישור";  לאחר  אם  לחוק,  התיקון  פי 

התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה  

ותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה בי

 "תצהיר".  - במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה "אישור" ו

)ב( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה  12בהתאם להוראות סעיף   .19.9

תש"ע שההתקשרות  2010- גבוהה(,  וככל  המפונ,  מאלה  אחת  הינה  זה  מכרז  רטות  ושא 

משא12בתקנה   לנהל  המכרזים  ועדת  מוסמכת  האמורות,  לתקנות  עם  -)א(  ומתן 

המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות. ועדת המכרזים מוסמכת שלא לנהל  

 משא ומתן עם המציעים כאמור, בהתקיים אחד מאלה: 

 טרם החלו בניהול משא ומתן עם מי מהמציעים.   (1)

 מו לוותר על ניהול משא ומתן. אם כל המציעים הסכי   (2)

 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכרז זה בכל שלב, וזאת בהתאם לשיקול דעתה   .19.10

הבלעדי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית המכללה לבטל את המכרז, אם הוגשה הצעה  

 אחת בלבד וכן לנהל מו"מ עם הזוכה ובלבד שההצעה תשודרג לטובת המכללה. 

רשאית, היה ובוטל המכרז או שלא נתקבלה הצעה או הצעה תקפה כלשהי, לנהל  המכללה   .19.11

מו"מ עם משתתפי המכרז, כולם או מקצתם ו/או עם מציעים פוטנציאליים אחרים, שלא 

בדרך של מכרז, ולחילופין לאפשר למציעים השונים לשפר בהתאם לאמות מידה שוות את  

 כרז. הצעותיהם תוך שינוי התנאים המקוריים של המ

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסמכי המכרז ו/או כל אחד מהם בכל מקרה   .19.12

ידי המציעים ו/או נוכח  - בו יתעורר צורך כאמור נוכח בקשות ו/או שאלות הבהרה שהופנו על

פגמים טכניים או מהותיים שנפלו ברעיון המכרז ו/או בניסוח מסמכי המכרז, כל זאת בכפוף  

המציעים הזדמנות שווה לתקן את הצעותיהם, תוך פגיעה מינימאלית, אם לכך שתינתן לכל  

 בכלל, בסודיות ההצעות.  
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נוסח פרסום המכרז מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה. עם זאת, בכל מקרה של   .19.13

 האמור במסמכי המכרז מחייב.  -סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור בפרסום 

ידי  -כלפי הזוכה רק לאחר שחתמה מצדה על ההסכם עלהמכללה תיחשב כמי שהתחייבה   .19.14

מורשי החתימה שלה, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או החלטה אחרת של גוף ו/או  

 לא יחייבו אותה בכל אופן שהוא.  – אדם כלשהו אצל המזמינה 

במקרה שבו בית משפט מוסמך או גורם מוסמך אחר, יורה על ביטול המכרז או על ביטול   .19.15

ביצוע   ה כנגד  שיפוטי  מניעה  צו  שיינתן  במקרה  או  במכרז,  הזוכה  הספק  עם  התקשרות 

ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים כנגד המכללה  בגין  

פי תוצאות המכרז, תהיה המכללה זכאית לבטל את ההתקשרות  -ההתקשרות בהסכם על

שיק  לפי  ואילך,  הביטול  הודעת  מתן  מוקדמים. מרגע  תנאים  כל  וללא  המלא,  דעתה  ול 

במקרה כזה, הספק הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תגמול, זולת עבור השקעות שביצע  

ידו בפועל )ככל שבוצעה( בהתאם להתקשרות עד למועד שבו  -ועבור עבודה אשר בוצעה על 

 ידי הספק הזוכה.-ניתנה הודעת הביטול, ובכפוף להצגת אסמכתאות לכך על

 

 בכבוד רב,

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ( 
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 אישור המציע 
 
 

ו   ת.ז. ____________,  נושא/ת  ת.ז.    -אנו הח"מ, _____________,  נושא/ת   ,____________

_______________, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל האמור  

 אנו מסכימים לכל תנאיו. בו וכי 

 :1מורשה חתימה  

 שם: _____________. 

 חתימה: __________. 

 תאריך: __________. 

                                             

 :2מורשה חתימה  

 שם: _____________. 

 חתימה: __________. 

 תאריך: __________. 

 

 אישור רו"ח/עו"ד

כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו במסמכי המכרז, מאשר כי   אני הח"מ, ___________, המשמש

או לפי חוק החברות תשנ"ט    1983-המציע היא חברה רשומה לפי פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג

הם  1999  - נספחיו  כל  על  זה  מכרז  מסמכי  על  חתימה  לצורך  שלו  החתימה  מורשי  וכי   ,

ו    ____________ ת.ז.  ת.ז.  ____   -_____________נושא/ת  נושא/ת   _________

____________, וכי הנ"ל חתמו בפני בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה  

 בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין. 

 ולראיה באתי על החתום:

 

  ______________ תאריך: _______________                                                               ______

 חתימה וחותמת                                                                                                             

במקרה שמדובר בתאגיד אחר שאינו חברה, אלא שותפות או עמותה, יש לשנות בכתב יד   הערה:*** 

 בהתאמה ולחתום.
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 נספח  ביטוח   -מסמך ב' 

 תאריך הנפקת האישור   לספק ונותן שירותים  אישור קיום ביטוחים

המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע 
תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  מבוטחה האישור*מבקש 

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש  
  מקס שטרן

  שם

 נדל"ן ☒

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☒

שירותי אחר: ☒
קפטריה של זוכה 

במכרז  )מכירת מזון  
( ומשקה ומוצרי נוחות

 במתחם המכללה. 

 

 משכיר☒

 מזמין שירותים☒

 מוצריםמזמין ☒

מכללה, מעמידת אחר: ☒
 המקום. 

 

 ת.ז./ח.פ.  520044330ח.פ. חל"צ 

 מען ד.נ עמק יזרעאל

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות  
 אחריות או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

גבול האחריות/   תאריך סיום 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול  

 חריגים  
יש לציין קוד כיסוי בהתאם  

 לנספח ד' 

מט  סכום 
 בע 

רכוש נייד: ציוד 
ותכולה בבעלות 

ובחזקת המבוטח,  
לרבות רכוש של 
מבקש האישור  

 שחזקת המבוטח. 

 313 ₪  מלא ערכו    
316 
314 
309   
רכוש מבקש  – 324

האישור שבחזקת 
 המבוטח

328 
מלאי בבעלות 

 המבוטח ובחזקתו
 ₪  מלא ערכו     

  –אובדן תוצאתי 
 חודש  12שיפוי 

 
לרבות דמי  

 שכירות/זכיינות 

דמי   – 324 ₪      
 שכירות/זכיינות 

,  315, 307,  304, 302 ₪  4,000,000     צד ג'
321 ,327  ,328 ,329 

 20,000,000     אחריות מעבידים
לאירוע 

 ולתקופה 
 

 ₪ 302,304  ,319, 322 ,
327 ,328 

 

 חבות מוצר
 

    2,000,000  ₪ 309 
310 
321 
322 
 חודשים  6 332

 

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 070  קמעונאות )מוצרי נוחות(     ; 041   מזון        096השכרות  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
לאחר משלוח הודעה למבקש   _ יום30_שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול. 
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 חתימת האישור
 המבטח:
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 נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה  -מסמך ג' 

 לכבוד:

 מקס שטרן בע"מ )חל"צ( המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש  

 1930600ד.נ עמק יזרעאל  

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'_________ הנדון: 

1. " )להלן:   __________________ בקשת  בזאת  המבקשע"פ  ערבים  הננו   )"

סכום ₪ )להלן: "  50,000כלפיכם לסילוק כל סכום שתדרשו מאת המבקש עד לסך  

במכהקרן ההסעדה  מערך  להפעלת  חוזה  לקיום  בקשר  עמק  "(,  האקדמית  ללה 

 יזרעאל.  

צמוד   .2 יהיה  הקרן  לצרכן סכום  המחירים  על  למדד  שמתפרסם  המרכזית  -כפי  הלשכה  ידי 

על או  כלכלי  ומחקר  )להלן:  -לסטטיסטיקה  במקומה  שיבוא  אחר  רשמי  מוסד  כל  ידי 

 לחודש    15  –שפורסם ביום ה    2023  _______ "המדד היסודי" יהיה המדד של חודש  "(.המדד"

 .  2023 בשנת ________

- המדד לעניין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על

פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד  - אם במועד ביצוע תשלום על  ידינו עפ"י כתב ערבות זה.

ייה של המדד החדש לעומת  החדש עלה לעומת המדד היסודי, יוגדל סכום הקרן כשיעור העל 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את   המדד היסודי.

 סכום הקרן בסכומו במקורו ללא כל הפרשי הצמדה. 

  2אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף  .3

אשונה בכתב, חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל  ימים מעת קבלת דרישתכם הר  7לעיל, תוך  

תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו  

 חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש. 

פיה צריכה להימסר  -ערבותנו זו תהא בתוקף עד ליום _________ ועד בכלל, וכל דרישה על .4

 לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל ובהתאם למסמכי המכרז.  

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .5

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                         

 בנק ______________        

 סניף _____________                                                                                                                         
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 מסמך ד' 

 חוזה מס'_______ 

  

 שנערך ונחתם במכללה האקדמית עמק יזרעאל  

 ביום _____ לחודש _____ שנת _______ 

 

 בין:

 520044330המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ(  

1930600ד.נ עמק יזרעאל    

 )להלן: "המכללה" ו/או "המזמינה"( 

 מצד אחד 

 לבין:

 __________________________ 

 מ_________________ 

 )להלן: "הספק"( 

 מצד שני 

מס'   הואיל  פומבי  מכרז  פרסמה  ההסעדה    06/22והמכללה  מערך  להפעלת  הצעות  קבלת  לשם 

" )להלן:  יזרעאל  עמק  האקדמית  הכלהמכרז במכללה  החוזה,    "(,  למסמכי  בהתאם 

 ;)להלן: "השירותים"(כהגדרתם להלן  

 ; ידי ועדת המכרזים מטעם המכללה- והצעת הספק נבחרה כהצעה הזוכה על והואיל

וכל שאר  והואיל    כוח האדם  רישיונות,  ציוד,  ניסיון,  מומחיות,  ידע,  בעל  הינו  כי  והספק מצהיר, 

יתר התחייבויותיו  מנת לספק למכללה את  -האמצעים הדרושים על כל  וקיום  השירותים 

 ;שבחוזה זה בהתאם להוראותיו וללוח הזמנים בו

וברצון הצדדים להגדיר את יחסיהם המשפטיים משך כל תקופת ההתקשרות הכל כמפורט    והואיל

 להלן; 

 על כן הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 
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 מבוא .1

 בלתי נפרד ממנו. המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק  1.1

התחייבויות ו/או הצהרות הצדדים במבוא לחוזה זה מהוות חלק בלתי נפרד ממנו, אך יש  1.2

 לקרוא אותן ביחד עם יתר האמור בחוזה זה ובמצורפיו. 

 מסמכי החוזה  .2

בשינויים  2.1 אותם  המשנים  ו/או  המתקנים  אלו  לרבות  להלן,  המפורטים  המסמכים 

במפורש ככאלה, בין אם צורפו לחוזה זה בעת  מאוחרים ו/או הנוספים להם והמצוינים  

ידי הספק ובין אם לאו, מהווים חלק בלתי נפרד - חתימתו לראשונה עם הגשת ההצעה על

מחוזה זה כאילו נכללו בגוף החוזה והם ייקראו ויפורשו ככל שניתן תוך ראיית המכלול  

 ובהשלמה זה לזה.  

וינהגו  ביחס שבין מצורפי החוזה לבין החוזה, כל   2.2 הוראה בחוזה זה עדיפה, היא תכריע 

לפיה והיא גוברת על כל הוראה במצורפי החוזה, אלא אם ניתן לקרוא או לפרש את האמור  

 במסמכים בהשלמה זה לזה ובהעדר סתירה. להלן "מסמכי החוזה": 

 מסמכים:

 הזמנה להציע הצעות.   –מסמך א' 

 נספח ביטוח.  –מסמך ב' 

 ערבות בנקאית לקיום החוזה. נוסח  –מסמך ג' 

 חוזה זה.   – מסמך ד'

הבהרות, שינויים ו/או תוספות למסמכי המכרז שהתקבלו במהלך ניהול    – מסמך ה'

 המכרז.

 : נספחי המכרז

 . הצהרה בדבר עמידה במפרטים הטכניים – 1נספח 

 . הצהרה בדבר איתנות פיננסית – 2נספח 

 . טבלת עמידה בדרישות הניסיון – 3נספח 

 . רשימת ממליצים – 4פח נס

 .התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים – 5נספח 

 .תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים – 6נספח 

 . הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"  –7נספח 

 .  תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים – 8נספח  

 .ריכוז מידע ארגוני  – 9נספח 

 . הדרישות הטכניות והמקצועיות   - 10נספח 

 . כתב הצעת המציע וההצעה הכספית בהתאם לכתב הכמויות – 11נספח 
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פי סימון המסמך. כל המסמכים -כל אחד מהמסמכים לעיל ייקרא בשמו, ולחילופין על  2.3

 ".מסמכי החוזה יחדיו, כולל נספחי המכרז, ייקראו להלן "

 הגדרות ופירושים .3

 לביטויים הבאים, המשמעויות המופיעות לצידם:בהסכם זה יהיו 

על   –  מדד בפעם  פעם  מידי  המתפרסם  לצרכן  המחירים  המרכזית  -מדד  הלשכה  ידי 

 לסטטיסטיקה. 

 המדד הידוע ביום עריכת חוזה זה, אלא אם נאמר אחרת בחוזה.  – מדד יסודי

 המדד הידוע ביום אישור החשבון.   – מדד חדש

העלייה    –  הפרשי הצמדה  לבין  שיעור  שבין המדד החדש  ההפרש  באחוזים המבטא את 

 המדד היסודי, מחולק במדד היסודי. 

מספר    –המכרז   פומבי  עמק    06/22מכרז  האקדמית  במכללה  ההסעדה  מערך  להפעלת 

 .  יזרעאל

הפעלת    -  עבודות/שירותים לרבות  המכרז,  למסמכי  בהתאם  הנדרשות  העבודות  כלל 

קפיטריה בשרית  קפיטריה קפה    ,  עמדות  שתי  פאב,  בר,  אספרסו  נוחות,  חנות  חלבית, 

  .הממוקמות בבניין תקשורת ובבניין סיעוד

, שתי  , פאבבשרית, קפיטריה חלבית, חנות נוחות, אספרסו בר  קפיטריה  -מערך ההסעדה  

 . ניין סיעוד בעמדות קפה הממוקמות בבניין תקשורת וב

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ(.  – המזמינה/המכללה

 מנהל משק ותחזוקה במכללה, אשר הינו עובד סגל של המכללה. –המנהל 

 . 1-12ה' ונספחים –מסמכים א'  – מסמכי החוזה

 מי שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז ונחתם עמו חוזה.  –הספק 

 לנספחי המכרז.  10נספח  –הדרישות המקצועיות והמפרטים הטכניים 

 

 מהות ההתקשרות  .4

פי כל  -המזמינה מוסרת בזאת לספק את ביצוע השירותים, והספק מקבל על עצמו את ביצועם על

גבוהה  התנאים   ואיכות  טובה  ברמה  הטכניים,  המפרטים  לרבות  החוזה,  במסמכי  המפורטים 

 ולשביעות רצונה של המכללה.

פי אבני הדרך ולוחות  -הפעלת מערך ההסעדה תתבצע בתיאום מלא עם המנהל ו/או מי מטעמו על

 הזמנים כפי שמוגדר במסמכי החוזה. 
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 תקופת ההתקשרות   .5

  זה הינו בגין מערך ההסעדה הכולל הפעלת קפיטריה  כי חוזה  ,מוסכם בזה בין הצדדים 5.1

נוחות, אספרסו בר, פאב, שתי עמדות קפה הממוקמות    , קפיטריה בשרית חלבית, חנות 

חודשים(, עם אופציה של המזמינה,   36שלוש שנים )למשך  בבניין תקשורת ובבניין סיעוד,  

פעם בשנה נוספת או חלק  ( פעמים נוספות, כל  5להאריך את תקופת ההתקשרות חמש )

   ממנה. המשך ההתקשרות יהא באותם התנאים על פי כלל מסמכי המכרז, לרבות חוזה זה 

במערך   שיפוץ באחד מהאזורים המפורטיםככל שיידרש    .("תקופת ההתקשרות להלן: " )

רשאית   תהיה  ההתקשרות,  תקופת  במהלך  הבשרית(  הקפיטריה  )דוגמת  ההסעדה 

, וזאת ימים מראש 30הודעה בכתב  המזמינה להפסיק את ההפעלה במתחם זה, תוך מתן  

למשך כל תקופת השיפוץ. ככל שתופסק פעילות הספק במשך תקופת השיפוץ במתחם בו  

השכ  דמי  של  היחסי  החלק  יקוזז  השיפוץ,  במסגרת נערך  מתחם  לאותו  שנקבע  ירות 

בו  המתחם  השבתת  בגין  כלשהו  לפיצוי  זכאי  יהיה  לא  הספק  כי  מובהר  זו.  התקשרות 

 מתבצע השיפוץ.  

על אף האמור לעיל, במידה ויתרשל הספק בביצוע התחייבויותיו, או לא יציית להוראות   5.2

כתב הכוללת  המכללה בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה, תמסור לו המכללה הודעה ב

בהודעה   שנקבעה  התקופה  תוך  הספק  כן  יעשה  לא  באם  הליקויים.  לתיקון  דרישה 

ידי המכללה, תהא המכללה רשאית לבטל את ההסכם לפני תומו לאלתר, -שנמסרה לו על

 ללא צורך בהודעה נוספת.  

 הצהרות והתחייבויות הספק .6

מסמכי  6.1 את  ומכיר  קרא  וכן  החוזה  את  והבין  קרא  כי  מצהיר,  לו    הספק  וידוע  החוזה, 

ובהסכמתו   דעתו  על  החוזה  לתוך  נקראים  ה'"  כ"מסמך  לחוזה  המצורפים  שהמסמכים 

ולאחר שניתנה לו הזדמנות שווה, כיתר משתתפי המכרז, להשפיע על שינויים ו/או תוספות  

 אלו. 

הספק מצהיר, כי חתם על החוזה לאחר שבדק כל אחד ממסמכי החוזה, לרבות אלה שאינם   6.2

וזה, וכי התנאים האמורים בכל אחד ממסמכי החוזה ברורים ונהירים לו וכי  מצורפים לח

 יוכל לקיים באופן מושלם וללא סייג את התניות האמורות במסמכים הנ"ל. 

הספק מצהיר, כי קיבל מהמכללה, לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש ושיש בו כדי   6.3

ההוצאות שתהיינה לו בביצוע  ושא חוזה זה, לרבות  נלהשפיע על הפעלת מערך ההסעדה  

 ההתחייבויות האמורות, ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי המכללה בקשר לכך. 

הספק מצהיר, כי סייר באתר בו אמורה להתבצע ההפעלה ועשה את כל הפעולות והבדיקות   6.4

 מנת להעריך את מהות העבודה, כמותה והיקפה. -הנחוצות על

הספק מצהיר, כי בחן את תנאי האתר בו אמורה להתבצע ההפעלה, את דרכי הגישה אליו   6.5

ואת כל הקשיים למיניהם העלולים להתעורר, לפני, במהלך ולאחר סיום ביצוע ההפעלה  
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וכי כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע העבודה נבחנו על ידו ומוכרים לו ולא תהיינה  

 או תביעות כנגד המכללה בקשר לכך./ לו כל טענות ו/או דרישות ו 

הספק מצהיר, כי קרא את תנאי החוזה על כל מסמכיו, לרבות ההוראות למשתתפים במכרז  6.6

על נספחיהן, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבחוזה זה ובמסמכיו, וכי  

מתחייב לכל    הוא  בהתאם  השירותים  ו/או  הציוד  את  ולהתקין  למכללה  התנאים  לספק 

זה בחוזה  הקבועים  ובמיומנות,    והדרישות  במומחיות  ביעילות,  בדייקנות,  ובמסמכיו 

ידה   על  ייקבעו  ובמועדים אשר  רצון המכללה  הכל בהתאם להוראות מסמכי    -לשביעות 

 החוזה. 

הכישורים,  6.7 והכספית,  הארגונית  היכולת  הידע,  את  לו  יש  כי  ומתחייב,  מצהיר  הספק 

, מספיק עובדים מקצועיים וכל האמצעים האחרים הדרושים על  המיומנות, הציוד, הכלים

יתר  כל  את  ולבצע  והתחזוקה  האחריות  הציוד,  השירות,  את  למכללה  לספק  מנת 

הידע   כוח האדם,  וכי  ובהתאם למסמכי החוזה,  גבוהה  זה ברמה  התחייבויותיו שבחוזה 

ביצוע מלוא   לתום  להיות ברשותו עד  התחייבויותיו  והאמצעים האחרים כאמור ימשיכו 

 שבחוזה זה. 

הספק מצהיר ומתחייב, כי לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי   6.8

שירות   במתן  הקשורים  כלשהם  נסיבה  או  תנאי  הכרת  אי  ו/או  ידיעת  אי  עקב  המכללה 

ובאספקת הציוד ובקיום כל התחייבויותיו שבחוזה זה ו/או הנובעים מהם, והוא מוותר  

 טענה כאמור. בזה על כל 

הספק מתחייב לבצע את העבודה תוך שמירה והקפדה על מילוי הוראות כל דין ו/או תקן   6.9

ו/או הנחיות מקצועיות מחייבות ו/או נוהגות אחרות, לרבות עדכונם של כל אחד מהמנויים  

 לעיל, ולהשתמש בחומרים הנדרשים על פי כל תקן ו/או דרישה חוקית אחרת. 

ו/ 6.10 הוא  כי  מצהיר,  זכויות הספק  בעלי  הינם  הציוד  יצרני   או 

למוכרם  זכאי  הוא  וכי  בציוד,  הגלומות  האחרות  והזכויות  הפטנטים  זכויות   היוצרים, 

זה,   בחוזה  ולהתקשר  והאישורים ולחילופין  למכללה  הזכויות  כל  את  בידו  יש   כי 

הדרושים מטעם בעלי הזכויות בציוד לשווקו, להפיצו, להתקשר עם המכללה בחוזה זה,  

יר לה את הבעלות בציוד ולמסור לה רישיונות שימוש במערכת ההפעלה, וכי אין כל  להעב

 מניעה משפטית ו/או חוזית אחרת מכל סוג שהוא להתקשר בחוזה זה.

הספק מצהיר, כי אין בהתקשרות על פי חוזה זה כל פגיעה בזכויות יוצרים, זכויות פטנטים   6.11

ה נגדו תביעה כלשהי על הפרת זכויות  או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, ולא הוגש

 כאמור. 

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את המכללה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שיהא   6.12

 עליה לשלם לצד שלישי כלשהו, וההוצאות שתישא בהן, עקב כל חיוב שיסודו נעוץ בקביעה 

 לעיל.  6.11- ו 6.10מהמוצהר בס״ק שהמצב העובדתי ו/או המשפטי שונה 
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 דרכי ביצוע עבודה ואספקה .7

מערך ההסעדה במכללה הכולל: קפיטריה בשרית, קפיטריה חלבית, חנות  יפעיל את הספק   7.1

בר, אספרסו  ובפאב,    נוחות,  תקשורת  בבניין  הממוקמות  קפה  עמדות  סיעוד  ב שתי  ניין 

במכללה  היחידות השונות  כמו כן,    מכרז.מסמכי הל  10  בנספח    מפורט כובשעות הפעילות,  

בנספח  ארש הצעתו  פי  על  הזוכה  מהספק  כיבוד  להזמין  בלעדיות    אך   ,11יות  אין  לזוכה 

 .יות להזמין כיבוד לאירועים מספקים שוניםאוהיחידות רש

הספק מתחייב למכור במזנון מוצרים טריים ולספקם ברמה תברואתית גבוהה, לשמור על   7.2

השתמש בחומרי מזון ומוצרים מאיכות  וסניטציה ראויים ומתחייב ל   ה, היגיינ ןכללי הניקיו

טובה וטריים ולהקפיד הקפדה יתרה על כשרות המזון, כשרות המאכלים, המוצרים, הכלים  

 והציוד. 

המכללה 3.10 עובדי  באחת    150  –כ  ,מתוך  צהרים  ארוחת  לאכול  זכאים  מנהלי  סגל  אנשי 

על בסיס יומי באמצעות העברת כרטיס עובד בשעונים   , החלביתאו   הבשרית , טריותימהקפ

עלות  והתשלום בעבור הארוחות הנ"ל יבוצע על ידי המכללה.    הזוכה  לספקשהמכללה תספק  

₪ וכפוף להנחיות משתנות    18ידי המכללה )נכון להיום  - הארוחות ממומנת בשיעור חלקי על

ובשיעור  ל המכללהסכום הסבסוד היומי ש של החשב הכללי במשרד האוצר, להלן: "  ,)"

על על- נוסף  משכרו  המנוכה  סך  העובד  בהתחשבנות  - ידי  לספק  ומשולם  המכללה,  ידי 

  ₪28 כולל מע"מ, ולא יעלה על    26- חודשית. מחיר הארוחות לעובדי הסגל לא יהיה נמוך מ

 ₪ כולל מע"מ.  

  25ארוחה מלאה, ארוחה הכל בצלחת אחת  הארוחות לעובדי הסגל יהיו כל אחת מאלה:  

 . ס"מ וארוחת סלט בהרכבה עצמית

בנוסף, עובדי סגל המכללה יהיו רשאים, באמצעות העברת כרטיס עובד, לרכוש בקפיטריה  

או בחנות הנוחות, מוצרים שאינם ארוחות עובדי הסגל, בסך שלא יעלה על סכום הסבסוד  

ות  היומי של המכללה. עלה סכום הקנייה של עובד על סכום הסבסוד של המכללה, באחרי

 הספק לגבות מן העובד את ההפרש במעמד הקנייה. 

 עובד לא יהיה רשאי לצבור את סכום הסבסוד של המכללה. 

שצפוי  7.3 הקפיטריהעיכוב    ככל  להפעלת  מתן השירותים  מנסיבות שאינן    בתחילת  כתוצאה 

מתן הארכה ומשכה   .ולבקש ארכהמטעם המכללה  הספק לפנות למנהל    נדרשתלויות בספק,  

על במועד  המנהלידי  -יקבעו  השירותים  במתן  להתחיל  הספק  יידרש  אושרו,  שלא  וככל   ,

   שנקבע.

 הספק מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:  7.4

על 7.4.1 שיסופק  הציוד  י -כל  הצעתו,    תאיםידו  לכתב  במצורף  שהגיש  הציוד  למפרט 

 ידי המכללה.  -בהתייחס לתצורה/דגם שנבחר/ו על
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תקינים   ו שיסופקהפריטים  כל   7.4.2 יהיו  זה  חוזה  לפי  ידו   על 

 ובאיכות גבוהה. 

העבודה תבוצע בהתאם לתקנים הקשורים בעבודה זו וכן בהתאם להוראות המנהל   7.4.3

 הנדרשים.  ד בתקנים. הספק מתחייב שכל הציוד יעמווולשביעות רצונ

המסופק  הספק מתחייב לדאוג, על אחריותו ועל חשבונו, לאחסון נאות של הציוד   7.4.4

ל-על הניתנים  השירותים  במסגרת  שריפה,  ידו  גניבה,  מפני  ולשמירתו  מכללה, 

באחריות המלאה לכל נזק ו/או    איישאובדן, רטיבות או כל פגיעה אחרת. הספק  

 ו. או בחלק ו, במלואזה אובדן שייגרמו לציוד

- המסופק עלהספק מתחייב להוביל ולהתקין, על אחריותו ועל חשבונו, את הציוד   7.4.5

  הציוד למכללה אספקת  בתוך קמפוס המכללה.    כללהלמקומות עליהם תורה המדו  י

 . המכרז מסמכי ל  10 כמפורט בנספח  יה, בהתאם להוראות  תיעשה

חומר מיותר וידאג    מכל פסולת ו/או   ההפעלהינקה הספק את מקום  בסיום כל יום,   7.4.6

 של המנהל. ההמלא  נו לשביעות רצו נקייהיה מקום  לכך שה

להפעלת מערך  בחתימתו על חוזה זה מאשר הספק, שידוע לו שעמידה בלוח הזמנים   7.4.7

לפיכך, הספק מתחייב    , הינה הכרחית.הציוד הנדרש להפעלתו  והתקנתההסעדה  

על   העולה  איחור  כל  בגין  למכללה  ימי    3לשלם  ב)שלושה(  מערך  עבודה,  הפעלת 

ומוערך מראש    , פיצוי מוסכם10שהוגדרו בנספח  בהתאם ללוחות הזמנים    ההסעדה

שקלים    חמש מאות₪ )  500בגין הנזק שאיחור כאמור עלול לגרום למכללה, בסך  

רוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן על סכום  יחדשים( לכל יום איחור, בצ 

עלה שבו  לשיעור  בהתאם  מחושבים  לפני    זה,  לאחרונה  שפורסם  החדש  המדד 

לעומת המדד הבסיסי.    ,ידי הספק למכללה-תשלום הפיצויים האמורים בפועל על

-האמור בסעיף זה אינו בא למעט מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים למכללה על 

 פי כל דין ו/או חוזה זה. 

ספק  המכללה תהיה זכאית לנכות את סכומי הפיצויים המוסכמים שיגיעו לה מה 7.4.8

בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, מכל סכום שיגיע ממנה לספק, או לגבותם בכל  

 דרך חוקית אחרת. 

הספק מתחייב למסור למנהל, לפי בקשתו, כל פרט לגבי כל עובד מטעמו, אשר יגיע   7.4.9

בכל    ,השירותלצורך מתן  ו/או    ווהתקנת הציוד  לקמפוס המכללה לצורך אספקת  

למנוע   רשאית  תהיה  המכללה  זה.  חוזה  לפי  הספק  התחייבויות  בביצוע  הקשור 

לקמפוס המכללה, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, של כל עובד מטעם    הכניס

 , והספק יחליפו בעובד אחר. ןבעניי הספק, מבלי שלספק תהיה תלונה כלשהי 

 רישוי וכשרות .8

ל להוצאת רישיון עסק ורישיון מטעם מחלקת  הספק מתחייב כי לאחר קבלת הודעת זכייה יפע 8.1

עלויות הנלוות  התברואה מול המועצה האזורית עמק יזרעאל עבור כל עסקיו בשטח המכללה. כל  

את    שהוא על שמו ויידרש לחדשכלכך יחולו על הספק. הספק יעביר למכללה את רישיון העסק  

 מעת לעת.  הרישיונות 



 
 

 

 

 

 

 

32 

 

יהיו כשרים  הספק מתחייב לשמור על כשרות מלאה בכל   8.2 מערך ההסעדה ולדאוג שכל מוצריו 

בכל   ולשאת  כשרות  משגיח  להעסיק  מתחייב  הספק  לכך  בהתאם  הראשית.  הרבנות  באישור 

חייב   ויהיה  יעביר למכללה תעודת כשרות בתוקף  לנושא הכשרות. הספק  ההוצאות הקשורות 

 ההתקשרות.להציגה במקום בולט בכל מערך ההסעדה. על התעודה להיות בתוקף בכל זמן  

קנסות אשר יוטלו בתקופת החוזה על הספק כבעל רישיון על ידי המועצה האזורית עמק יזרעאל   8.3

 יחולו על הספק בלבד.  ,ו/או כל רשות ממשלתית אחרת

 ציוד ואחזקה  .9

חלק מהציוד להפעלת מערך ההסעדה יסופק לספק על ידי המכללה. הציוד יושאל לספק על   9.1

מנת להפעיל את מערך ההסעדה בתקופת ההתקשרות עימו. על הספק לחתום על אישור קבלת  

 הציוד באופן תקין.  

  במהלך כל תקופת ההתקשרות,ספק  התהיה על חשבון  ידי המכללה  -המסופק על אחזקת הציוד   9.2

 ים שיהיו על חשבון המכללה. למעט חלפ

במצב תקין    , ועליו חתםמהמכללה  בתום תקופת ההתקשרות יחזיר הספק את הציוד שקיבל   9.3

 כפי שקיבל אותו בתחילת ההתקשרות. 

  12תחול תקופת אחריות יצרן של    ,טריה החלבית(יציוד חדש הקיים במכללה )בעיקר בקפעל   9.4

 חודשים.  

הקיים   9.5 הציוד  תקינות  את  לבחון  רשאי  עלהספק  לו  מסופק  וזאת  - אשר  המכללה,  טרם ידי 

באחריות המכללה לתקן את    ,נמצא ציוד לא תקיןש   ככלו  ,החתימה על אישור קבלת הציוד

 הליקוי על חשבונה. 

על 9.6 המסופק  לציוד  נזק  ייגרם  בו  ש- במקרה  המכללה,  בעל  מורה  ידי  להביא  הזכות  למכללה 

ן את  לתק  , לפי שיקול דעתה,ובמידת הצורךהסיבה לקרות הנזק,  מקצוע מטעמה לבחון את  

 . הציוד

ידי   9.7 כל שאר הציוד הדרוש לבישול, חימום והפעלת מערך ההסעדה על כל אזוריו, יסופק על 

נספח להפעלת מערך כמפורט ב  ,ציוד המטבח, כלי ההגשה וכלי הסועד  :כולל  ,הספק ועל חשבונו

 ההסעדה. 

הספק יהיה אחראי אחריות בלעדית כשומר שכר לשמירת ציוד המכללה מפני כל פגיעה, אובדן,   9.8

גניבה ונזק. בנוסף, הספק יהיה אחראי אחריות בלעדית לשמירת ציודו מפני כל פגיעה, אובדן,  

ה וניהול מערך  גניבה ונזק ומתחייב להקפיד על אחזקתו התקינה בכל עת באופן ראוי להפעל

הספק ואינה אחראית באופן כלשהו לאובדנו,  של  ההסעדה. אין המכללה בבחינת שומר ציוד  

 פגיעתו והינזקותו בכל צורה שהיא. 
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מטר מסביב לכלל    3אזורי ההסעדה יהיו נקיים עד לפחות  לכך שבאחריות הספק לדאוג בכל יום   9.9

 חומרי ניקיון וכלי ניקוי.האזורים. הניקיון יהיה על חשבונו, לרבות אספקת 

עובדי ספק ההסעדה יבצעו ניקיון יומי של הציוד, המכונות, המקררים, התנורים, הרצפות,   9.10

השולחנות, החלונות והדלתות, כאשר אחת לשבוע יבצעו ניקיון יסודי של כל הנ"ל וכן בכל עת  

 שיידרש על ידי נציגי המכללה ו/או מי מטעמם. 

 עובדים  10
 

להעסיק  10.1 מתחייב  ה  הספק  בתקופת  עת  בתחומי    התקשרותבכל  ידע  בעלי  מיומנים  עובדים 

תקין בריאות  ובמצב  המזון  ,עבודתם  בענף  עובדים  לגבי  וכמקובל  הדרוש    ,כנדרש  ובמספר 

  מערך ההסעדה לצורך קיום מעולה של התחייבויותיו על פי הסכם זה וניהולו התקין והראוי של  

בלבוש מתאים ונקי, יתנהגו בהתאם למצופה    . העובדים יהיו לבושים נהלשביעות רצון המזמי

מזון( ובהתאם לדרישות משרד   ה שלאיסור עישון בעת הכנה והגש  :מעובדים בענף המזון )כגון

 הבריאות ומשרד העבודה ו/או על פי כל דין. 

פע 10.2 שעות  בכל  כי  מתחייב  ההסעדה,ת  ול יהספק  מטעמו    מערך  עובדים  לקבוע  יהיו  בהתאם 

נספח   א ,  10במפרט,  המזמיאלא  עם  הוסכם  כן  חופשות    נה ם  תקופת  לגבי  מראש  אחרת 

 ושביתות. 

העובדים ייבחרו על ידי הספק, יועסקו על ידו במישרין כעובדיו לכל דבר ועניין ובאחריותו   10.3

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

די הספק. הספק יהא אחראי בנוסף, לנכות משכר בתשלומים על פי דין, ישולם להם ישירות על י

 עובדיו כל סכום אשר יש לנכותו על פי דין. 

יהיו ו/או יחשבו    ערך ההסעדהמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי העובדים במ 10.4

עובד  יחסי  כל  יהיו  ולא  וכי אין  בין המזמי  -עובדי הספק בלבד  ו/או     נה מעסיק  לבין הספק 

 .ההסעדה ערךהעובדים במ

המזמי 10.5 לשפות את  יד   נההספק מתחייב  על  כל תשלום שישולם  ו/או    הבגין  דרישה  כל  בגין 

  :ע"י עובד כאמור ו/או ע"י רשות כלשהי בעילה הנובעת  מיחסי עבודה )כגון  התביעה שתוגש נגד

 ימים ממועד הדרישה.  7וזאת בתוך   ,המוסד לביטוח לאומי או מס הכנסה וכד'(

להדריך ולהנחות העובדים בדבר אופן ביצוע העבודה, בדבר נקיטת אמצעים  הספק מתחייב   10.6

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

 לאדם ו/או לרכוש. 

א, ובלבד שיהיו אלה שיקולים עניינים, לדרוש מן הספק  יה  המשיקולי תרשאי תהא נההמזמי 10.7

 .המסוים והספק מתחייב לעשות כן, על פי הוראתלהחליף עובד 
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שעובדיו יעברו הדרכות ו/או השתלמויות מקצועיות כנדרש על פי כל דין ו/או  לכך    ידאגהספק   10.8

כמתחייב על פי פרקטיקה טובה וכן מתחייב הוא לרכז את עובדיו להדרכות חד פעמיות ו/או  

 או עבודה. תקופתיות ו/או להחתים את עובדיו על הנחיות בטיחות ו/

 

 אי תחולת חוק הגנת הדייר  .10

 הספק מצהיר ומאשר כי: 

מתקנים, הוא יהא  בבמידה והספק יבצע השקעה כלשהי באתרי מערך ההסעדה, לרבות בציוד ו 10.1

לחוק    82מנוע מלטעון כי יש בתשלום ו/או בהשקעה זו משום דמי מפתח או תשלום לפי סעיף  

והתשלום ו/או ההשקעה כאמור לעיל יחשבו כמעשה    1972  -תשל"ב  [,נוסח משולב] הגנת הדייר  

 אשר לא מקנה לו כל זכות מכל מין וסוג שהוא כנגד המזמינה.  ספקשל התנדבות מצדו של ה

על כל תיקוניו שהיו ושיהיו בעתיד,    –  1972  -תשל"ב  [,נוסח משולב]י הוראות חוק הגנת הדייר  כ 10.2

אינו ולא   ספק ועל פי הסכם זה ה ספק,וכל חוק או תקנה אחרת להגנה על דיירים, לא יחולו על ה 

יחולו   לא  לעיל,  לפגוע בכלליות האמור  ומבלי  על פיהם  זכות  זכאי לאיזו  ו/או  דייר מוגן  יהיה 

ממתחמי מערך ההסעדה במשך    ספקהוראות כל דין המגבילות את זכות המזמינה לפנות את ה

תקופת ההסכם ועם ו/או לאחר סיומו, גם אם ישונה חוק הגנת הדייר ו/או כל חוק או תקנה  

יהיה לפנות את מתחמי מערך ההסעדה בתום תקופת ההסכם בהתאם לתנאי    ספק, ועל האחרת

יהיה זכאי לתשלום ו/או זכות כלשהי מהמזמינה ו/או מצד ג'   ספקהסכם זה, כל זאת מבלי שה

 כלשהו ו/או עקב הפינוי. 

 דמי שימוש  .11

גין רשות  הספק ישלם למכללה דמי שימוש שנתיים על סך ____________ )₪( כולל מע"מ, ב 11.1

השימוש הניתנת לו להפעלת מערך ההסעדה החלבי למשך תקופת ההתקשרות. סכום זה יהיה  

 צמוד למדד המחירים לצרכן ביום התשלום.      

הספק ישלם למכללה דמי שימוש שנתיים על סך ____________ )₪( כולל מע"מ, בגין רשות   11.2

ת ההתקשרות. סכום זה יהיה  השימוש הניתנת לו להפעלת מערך ההסעדה הבשרי למשך תקופ

 צמוד למדד המחירים לצרכן ביום התשלום.      

שווים שישולמו באמצעות שש המחאות שתימסרנה  דמי השימוש ישולמו בשישה תשלומים   11.3

 מראש עבור כל השנה.  למזמינה 

 פירעון שלם ובמועד של כל אחד מהתשלומים ע"ח דמי השימוש מהווה תנאי יסודי לחוזה זה.  11.4

המכללה תמציא לספק חשבון וקבלה בגין כל תשלום. ידוע לספק כי המכללה הינה מלכ"ר   11.5

 ואינה מוציאה חשבוניות מס. 

הספק מתחייב לשאת ולפרוע את כל תשלומי המיסים, הארנונה, ההיטלים, האגרות ותשלומי   11.6

הסעדה,  החובה למיניהם, בלא יוצא מן הכלל, הן אלה הקיימים והחלים כיום על הפעלת מערך ה

על השימוש במבנה, במתקנים ובציוד המכללה לצורך הפעלת החנות כמפורט בחוזה זה והן אלה  

 אשר יחולו בעתיד על הפעלה זו ועל השימוש במתחמי ההסעדה, במתקנים ובציוד כאמור.    
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הספק יישא בכל ההוצאות והתשלומים בלא יוצא מן הכלל, הכרוכים ו/או הנובעים במישרין   11.7

ין מניהול והפעלת מערך ההסעדה ומהשימוש במערך זה, במתקנים ובציוד, הכל  ו/או בעקיפ

 כמפורט בחוזה זה.  

הספק ישלם עבור אספקת החשמל והמים על פי קריאת המונים המותקנים בכלל האזורים   11.8

של מערך ההסעדה. מחירי החשמל והמים יהיו בשיעורים כפי שייקבעו מעת לעת ע"י חברת  

וי  המים  וחברת  לעליות  החשמל  המכללה  מטעם  המנהל  ע"י  חישובם  לעניין  צמודים  היו 

יהיו סופיים    , כפי שייקבעו ע"י המנהל מטעם המכללה  ,המחירים בפריטים אלה. המחירים

מתחייב לשלם תשלומים אלה בכל פרק זמן אליו יתייחס החישוב, כאמור, ומיד לאחר    ספקוה

 עריכת החישוב עפ"י דרישה ראשונה.   

ור מיסי הארנונה וכל היטל מס נוסף הקשור להפעלת מערך ההסעדה למועצה  הספק ישלם עב 11.9

המועצה   ע"י  לעת  מעת  שייקבעו  כפי  בשיעורים  יהיו  התשלומים  יזרעאל.  עמק  האזורית 

האזורית עמק יזרעאל. תשלומים אלה ישולמו באופן ישיר ע"י הספק למועצה אזורית עמק  

 יזרעאל. 

וס 11.10 גז  עם ספק  להתקשר  הספק  לטובת השימוש במתחמי ההסעדה.  באחריות  פק תקשורת 

 תשלומים אלו ישולמו ישירות לחברות עימן בחר הספק להתקשר. 

עלויות בגין הדברות, מזון, משקאות, ציוד, כלי הגשה, כלי סועד חד ורב פעמיים, עלות כ"א,   11.11

ביטוחים, הוצאות מנהלה     , וכדומהביגוד, כל הוצאה אחרת הקשורה לעובדים על פי חוק, 

 יחולו על הספק בלבד. 

הספק  ש  ככל 11.12 על  החלים  התשלומים  ו/או  המיסים  את  לשלם  תידרש  או  תשלם  המכללה 

וזאת תוך    , לתקופת חוזה זה, אזי מתחייב הספק לפצות את המכללה עבור תשלומים אלה

 שבעה ימים מיום הדרישה. 

לא  ייב בהצעתו.  הספק מתחייב למכור את מוצריו ללקוחות על פי המחירונים עליהם התח 11.13

תעריף   עדכון  מתבצע  כאשר  אלא  המנהלי,  הסגל  לארוחות  בנוגע  מחירים  עדכון  כל  יבוצע 

בנוגע    בשנה הראשונה לא יתקיימו כלל עדכוני מחירים ידי החשכ"ל.  -סבסוד הארוחות על

חודשים ניתן יהיה להצמיד את המחירים    12. לאחר  לאף אחד מהמוצרים הנמכרים ללקוחות

ולאחר  למדד על פי הפירוט הבא  השונים, למעט ארוחות הסגל המנהלי )כאמור(,  של המוצרים  

 : אישור המכללהקבלת 

 (110050מדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות ) -  35% 11.13.1

 (120420)ארוחות בעבודה  –מדד המחירים לצרכן   -  35% 11.13.2

כפי    -  30% 11.13.3 ההסעדה,  לענף  חקיקתי  שינוי  ו/או  המינימום  לשכר  צמוד  מהמחיר 

 שמתפרסם על ידי הגופים הרלוונטיים, מעת לעת.  

 המדד לבסיס הצעה זו הינו מדד הידוע במעמד הגשת הצעת המחיר.  11.13.4

החודשים הראשונים לאחר תחילת ההתקשרות לא תהיה    12  - מובהר בזאת כי ב 11.13.5

 הצמדה. 

 באופן רטרואקטיבי. תמיד עבור החודשים קדימה ולא  חולההצמדה ת 11.13.6
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  רויגרתימת הסכם קיבוצי הרלוונטי לענף ההסעדה  ו/או חעדכון שכר המינימום   11.13.7

השינוי הצמדה   החלת  ממועד  ב   שתחול  הראשונים   12  -)כולל    החודשים 

 (. להתקשרות

 לא תהיה ירידת מחיר מתחת למדד הבסיס.  11.13.8

 

 

  דוגמא לחישוב: 11.13.9

 

ההסעדה  מסירת   11.14 מערך  למתחמי  בהמצאתמפתח  מותנית  הנדרשים    לספק  הביטוחים  קיום 

 חוזה. חתימת  ערבות ביצוע ו   מסירתבמסמכי המכרז,  

כספית 11.15 עזרה  כל  או  מפרעות  מקדמות,  לרבות  כספית,  עזרה  לכל  זכאי  יהיה  לא   הספק 

 אחרת מהמכללה. 

המחירון ליד כל מוצר, תפריט עם מחירון בקופות וכן תפריט גדול  הספק מתחייב לפרסם את   11.16

 בכניסה לאתר כדי שהלקוחות ידעו מראש את העלויות. 

תשלום מלקוחות מערך ההסעדה יתבצע במזומן ו/או בכרטיס אשראי. בהתאם לכך על הספק   11.17

 הזוכה להיערך לסליקת כרטיסי אשראי בכלל אזורי ההסעדה. 

כיבוד 11.18 הזמנת  עבור  +  תשלום  שוטף  תשלום  תנאי  פי  על  לספק  ישולם  הוצאת    45ים  מיום 

רכש,  למחלקת  חודש  כל  בסוף  כיבוד  הזמנת  כל  בעבור  חשבונית  ישלח  הספק  החשבונית. 

 מכרזים והתקשרויות. על החשבונית לכלל את פירוט ההזמנה והיחידה המזמינה. 

עבור ארוחות הסגל המנהלי 11.19 וכן סכומיתשלום  המכל  ,  של  היומי  על  לההסבסוד  ידי  - שנוצלו 

  , מיום הוצאת החשבונית. בסוף החודש  45לספק על פי תנאי תשלום שוטף +    מו ישול  העובדים,

במהלך    ומנצלי סכומי הסבסוד היומי   מחלקת משאבי אנוש תמסור לספק את מספרי הסועדים

העובד   כרטיס  העברת  ללא  ארוחה  לעובד  לספק  אין  במסופונים.  הנתונים  פי  על  החודש  כל 

ואין לאפשר לעובד לצבור    פונים. כמו כן אין להעביר כרטיס עובד יותר מפעם אחת ביוםבמסו

מיום אחד ליותר  היומי,  הסבסוד  באחריות  את סכום  באזורי ההסעדה  יותקנו  המסופונים   .

 המכללה ועל חשבונה. 

 

שם 
 סוג המדד מחיר שהוצע במכרז  פריט

עליית  
מדד 

110050  
לאחר  
שנת  

 פעילות

אחוז  
 הצמדה  

תוספת 
 בש"ח 

מחיר  
מעודכן 
לאחר  
 הצמדה

קפה 
הפוך 

8OZ  

 ₪                                                                 
6.00  110050 4.18% 35%  ₪             

0.09  

 ₪             
6.15  

 ₪                                                                 
6.00  120420 2.99% 35%  ₪             

0.06  
 ₪                                                                 

                ₪  30 0% שכר מינימום   6.00
-    

         ₪             
0.15  
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 שימוש במערך ההסעדה, מתקנים וציוד .12

ע"י   12.1 לשימושו  הועמדו  ובציוד אשר  במערך ההסעדה, במתקנים  הספק מתחייב להשתמש 

המכללה אך ורק בהתאם לאמור בחוזה זה ולא להשתמש בהם למטרות אחרות או באופן  

 אחר כלשהו.  

ולמנוע   12.2 ונזק  פגיעה  והמתקנים מכל  על כלל אזורי מערך ההסעדה  הספק מתחייב לשמור 

זק בהם, להקפיד על מילוי כל הוראות הבטיחות, להשתמש מעובדיו ומלקוחותיו פגיעה ונ

בכל האמצעים הסבירים הדרושים בנסיבות העניין כדי לשמור על בטיחות מערך ההסעדה,  

 המתקנים והציוד המשמשים את מערך ההסעדה.    

מערך   12.3 של  ההפעלה  תקופת  כל  במשך  תקינה  אחזקה  מערכת  על  לשמור  מתחייב  הספק 

מער  ,ההסעדה כל  ההסעדה,  לרבות  אזורי מערך  כלל  של  והסניטציה  כות המים, החשמל 

 המתקנים והציוד. 

הספק מתחייב למנוע ולהימנע מלגרום כל מפגע ומטרד בלא יוצא מן הכלל עפ"י כל דין,   12.4

 לרבות מבלי לפגוע בכלליות האמור, מפגעי ומטרדי תברואה ו/או רעש. 

מערך  , למעט ב מקום בתחומי המכללהלא להציב ולא לקבוע שלטים בכל  שהספק מתחייב   12.5

, אלא  (  10במקומות המצוינים במפרטים הטכניים להפעלת מערך ההסעדה )נספח    ההסעדה 

אם תתיר זאת המכללה מראש ובכתב בלבד ובתנאים ובסייגים כפי שייקבעו על ידה בעניין  

 זה לשיקול דעתה הבלעדי. 

מערך ההסעדה, לא להוסיף    הספק מתחייב לא לשנות את המבנה והמתקנים המשמשים את 12.6

, בלא יוצא מן הכלל, אלא אם תתיר זאת המכללה  אאופן שהוכל  עליהם ולא לגרוע מהם ב

ובכתב   ידה  בלבד  מראש  על  כפי שייקבעו  ובסייגים  לפי שיקול דעתה  בובתנאים  זה  עניין 

 הבלעדי. 

ת  מערך ההסעדה, במתקנים ובציוד מיד בתום תקופבהספק מתחייב להפסיק את השימוש  12.7

או מיד במועד הפסקת השימוש עפ"י חוזה זה ולהחזירם למכללה כשהם עמו  ההתקשרות  

תקינים ובמצבם כבתחילת תקופת ההפעלה, פרט לבלאי סביר הנובע מחמת שימוש רגיל  

 בהם.           

מערך ההסעדה ובהם: ב הספק ידאג לסילוק לצורך מחזור של כל סוגי הפסולת שנוצרים   12.8

קרטונים מזון,  תעמיד  פסולת  כך  לצורך  וכד'.  אלקטרוניים  מכשירים  אריזות,  נייר,   ,

והספק מתחייב    ,המכללה לשימוש הספק פחים מתאימים וכלובים ייעודים לקרטון ולנייר

לשמור על הניקיון באתר זה. כמו כן, מתחייב הספק שלא לזרוק אשפה וניילונים למתקני  

 המחזור. 

 פיקוח המכללה   .13

להוראות  מהספק   13.1 להישמע  השירותים    המנהלתחייב  באספקת  הקשורים  העניינים  בכל 

 כמפורט במכרז זה ובהסכם שייחתם בעקבותיו. 
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או מי שבא מטעמה בכל עת לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע   המנהלתחייב לאפשר מהספק  13.2

 מכרז זה ועל הוראות ההסכם.

לאחר תאום    ,ם מטעמה, לבדוקהספק מתחייב לאפשר לעובדי המכללה, באי כוחה וכל הבאי 13.3

עפ"י שיקול דעתם הבלעדי את מערך ההסעדה, המתקנים והציוד ואופן    ,ובזמן סביר  מראש

לשתף פעולה  ולבדיקה   שהיא  השימוש בהם ע"י הספק. הספק מתחייב לא להפריע בכל צורה  

 עם המכללה. 

ול 13.4 למנהל  עת    מי מטעםבנוסף, הספק מתחייב לאפשר  בכל  לבדוק  תיאום    וללאהמכללה 

את טיבם, סוגם ואיכותם של המצרכים, החומרים, המזון, הסדרי ההגשה, המחירים    מראש

 ולפעול במיידית לתיקון הליקויים שיובאו לתשומת ליבו. ,וניהול החשבונות עם המכללה

קבע המנהל מטעם המכללה כי השירות ו/או הציוד ו/או החומרים ו/או המצרכים או כל   13.5

תהא קביעתו סופית והספק יפעל לתיקון הליקויים לאלתר    ,תקינים בעיניוחלק מהם אינם  

 ובכלל לא ישתמש בציוד ו/או חומרים ו/או מצרכים שנפסלו כאמור. 

הקפ  13.6 של  נוסף  מפתח  בידה  תחזיק  לקפ יהמכללה  להיכנס  רשאי  יהיה  ונציגה  טריה  י טריה 

 אחריהן.לבמקרה חרום בכל עת שיידרש, הן בשעות העבודה והן  

 

 י הצדדים יחס .14

הספק יהיה אחראי לעובדיו בכל הקשור בביצוע חוזה זה. עובדי הספק  יימצאו תחת  14.1

 פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו בלבד. 

פי מסמכי  -בלבד יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בהתחייבויותיו על  והואהספק   14.2

החוזה בקשר לעובדיו ו/או מועסקיו וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות  

 סוציאליות, תשלומים והפרשות, כנדרש לפי כל דין וכמקובל בתחום זה. 

העב 14.3 חוקי  כל  ואחר  הדין  הוראות  כל  אחר  למלא  מתחייב   ודה,הספק 

 הבטיחות, הגהות והבריאות ביחס להעסקת עובדיו ותשלום שכרם.

הספק  14.4 ייחשב  עובדיו,  ו/או  הספק  לבין  המכללה  שבין  היחסים  למערכת  הקשור  בכל 

עובדיו. מי ממעסיק בין המכללה לבין הספק ו/או  -עצמאי ולא יהיו יחסי עובד   קבלןכ

כל סכום גין  שה ראשונה, בהספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את המכללה, מיד עם דרי

שיהא עליה לשלם וההוצאות שתישא בהן עקב כל חיוב שיסודו נעוץ בקביעה שהמצב 

 העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בפסקה זו לעיל. 

 איסור הסבת זכויות .15

ולא להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו שבחוזה,   הספק מתחייב לא להסב, לא להמחות 

פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את  - ו כל טובת הנאה עלכולן או חלקן, א

זכויותיו שבחוזה זה על כל נספחיו, כולן או חלקן, אלא אם קיבל את הסכמתה של המכללה לכך,  

מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המכללה כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבויות  

 פי כל דין ו/או לפי מסמכי החוזה. -על אחריות או חובה כלשהימו
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 אחריות בנזיקין .16

הספק יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף   16.1

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

לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מכל מעשה  לתלמידיה ו/או למבקרים בקמפוס המכללה ו/או  

ידו ו/או פועל בשמו בביצוע התחייבויותיו של -ו/או מחדל של הספק ושל כל המועסק על 

תאונה,   למניעת  הדרושים  והאמצעים  הצעדים  בכל  ינקוט  והספק  זה,  שבחוזה  הספק 

 חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור. 

את המכללה, עובדיה, שלוחיה וכל  בחתימתו על חוזה זה, משחרר הספק לחלוטין ומראש   16.2

הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק, אבדן  

 והוצאה כאמור בדרישת סעיף זה לעיל. 

בביצוע   16.3 מטעמו  ו/או  בשמו  הפועל  כל  ו/או  עובדיו  כלפי  המלאה  באחריות  יישא  הספק 

ונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או  התחייבויותיו של הספק שבחוזה זה, בגין כל תא

ו/או כתוצאה מביצוע   נזקי רכוש, שייגרמו למי מהם במהלך  ובין  גוף  נזקי  בין  הוצאה, 

 התחייבויות הספק לפי חוזה זה.

הספק מתחייב לפצות את המכללה ו/או את הניזוק/ים, לפי העניין, ו/או לשפותם, מיד עם  16.4

ו/או    14.1הוצאה שהספק אחראי להם, כאמור בס״ק  דרישה ראשונה, בגין כל נזק, אבדן ו

לעיל, ובכל מקרה שהמכללה תאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר   14.3

מתחייב הספק לשלם כל פיצוי או    - לנזק, אבדן או הוצאה שהספק אחראי להם כאמור  

ת שעמדה  תשלום כאמור לפי הוראותיה, וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאו

 בהן בקשר לכך. 

. הביטוח יכלול  מכללההספק יבטח את עצמו וכן את עובדיו וציודו ו/או כל נציג מטעמו ב 16.5

את כל פעילות הספק ונציגיו בקמפוס המכללה וכן פעילות מחוץ למכללה הקשורה ו/או  

הנובעת מהסכם זה, לרבות פגיעה בצד שלישי כתוצאה משימוש בנשק ו/או תאונת דרכים 

 כתוצאה מכל פעילות אחרת.ו/או 

 - ביטוח 16.6

פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם יהיה אחראי  -מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על 16.6.1

פי כל דין, הספק מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בחוזה זה. עלות הביטוח  וכל -על

לביטוח הקשורה  נוספת  העצמיות  ,הוצאה  ההשתתפויות  הספק   , לרבות  על  תחולנה 

 בלבד.

בפוליסות הביטוח של   כל 16.6.2 ותירשמנה  זה תיושמנה  דרישות הביטוח המצוינות בחוזה 

   והעתקיהן ימסרו למכללה לפי בקשתה. ,הספק

עלה 16.6.3 וסכומי הביטוח הנדרשים  האחריות  גבולות  מזעריים - ביטוחים,  הנם  החוזה,  פי 

לביטוח. ואין בהם משום אישור של המכללה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד  

- על הספק לקבוע ביטוחים, גבולות אחריות וסכומי ביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על

 .מנת למנוע הפסד לו, למכללה ולצד שלישי

הספק מתחייב  להסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי   16.6.4

ב אותו  ישמש  ו/או  בחזקתו  שיהיה  של המכללה  ציוד  לרבות  זה,  מתן השירות. חוזה 

הספק מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המכללה  
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בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל 

 .סוג, לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח שמבטחות אותו

)אש 16.6.5 נזק מכוסה  עקב  תוצאתי  כיסוי לאובדן  ירכוש  נזקי טבע, רעידת   הספק  מורחב, 

אדמה, פריצה, הרחב "כל הסיכונים"(, המכסה את אובדן הוצאותיו הקבועות ורווחיו  

. הוצאות הקבועות יכללו את שכר הדירה/דמי הזכיינות יםחודש  12לתקופת שיפוי של  

שהספק התחייב לשלם למכללה בהצעתו זו. המוטב הבלתי  חוזר לתגמולי הביטוח לענין  

היה המכללה. הספק רשאי  ידמי הזכיינות בסכום הביטוח לאובדן תוצאתי  /רכיב שכ"ד

שא מכרז זה, אך התחייבותו הבלתי חוזרת ולא לבטח את האובדן התוצאתי של עסקיו נ 

להעביר למכללה את מלוא דמי השכירות/דמי הזכיינות תעמוד בעינה בלי קשר למצב 

 הפעילות של עמדות הזכיינות במכללה.  

קיום   ימי  7לפחות   16.6.6 ובאישור  בפוליסות  הנקובה  הביטוח  תקופת  תום  לפני  עבודה 

ביטוחים, ימציא הספק למכללה את אישורי הביטוח חתומים כדין וללא שינוי לתקופת 

 .ביטוח נוספת

ביטוח חבות מוצר יחודש ע"י  הספק ועל חשבונו ובאופן רצוף כל עוד יש לו אחריות  16.6.7

עד הסכם זה. פוליסת חבות מוצר תכלול תקופת שנים מתום מו  3  -עפ"י דין, ולא פחות מ

 .חודשים 6 -גילוי שלא תפחת מ 

מוסכם בזאת כי בהמצאת הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כאמור לעיל, אין משום  16.6.8

פי דין, בין אם חברת הביטוח -פי חוזה זה ו/או על -מתן פטור כלשהו לספק מאחריותו על

י להטיל על המכללה אחריות כלשהי לגבי  התחייבה לשפות ובין אם לאו, ואין בכך כד

 .היקפו וטיבו של הביטוח

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי המכללה תהא רשאית לבדוק את הפוליסות ואישור  16.6.9

בדיקתם -קיום ביטוחים, אך לא תהא חייבת לעשות כן. למען הסר ספק, בדיקתם או אי 

האמורים   המסמכים  פוט-עלשל  אינם  מטעמה  מי  או  המכללה  הספק  ידי  את  רים 

 .פי חוזה זה- פי דין או אחריות על- מאחריות על

המצאת -מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע החוזה עקב אי 16.6.10

והמכללה תהיה     ,הסדרת ביטוח כנדרש, יחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם-או אי 

שא הספק בכל הוצאה או זכויותיה על פי דין. במקרה שלעיל יי  יצוירשאית לפעול למ 

 נזק שייגרמו בשל העיכוב כאמור.

פי פוליסה מכל סיבה, -פי דין לנזקים בלתי מבוטחים על -הספק לבדו יהיה אחראי על  16.6.11

 .לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה

ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד   16.6.12 לו כל טענה  המכללה ו/או  הספק מצהיר, כי לא תהיה 

הבאים מטעמה מכל אחריות   הבאים מטעמה ו/או  בזאת את המכללה  פוטר  והספק 

לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון  

 כלפי הספק. 

הפוליסות לביטוח רכוש, אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים יהיו בנוסח הידוע   16.6.13

 . וסח אחר הדומה לו בכיסוי ובתנאי הביטוח" או נ2019בשם "ביט 

16.6.14 ( יכללו:  מטעמו  הבאים  או  הספק  שיסדיר  נוסף 1הביטוחים  כמבוטח  המכללה  את   )

( סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו  2בכפוף להרחבי השיפוי. )
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ים ( סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המכללה והבא 3על הספק בלבד. )

( סעיף לפיו 4מטעמה, הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הספק. ) 

כלפי מבטחי המכללה כפל  ביטוח  לטענת  יטען  לא  הינו    ,המבטח  של הספק  והביטוח 

על שנערך  ביטוח  לכל  וקודם  ) -ראשוני  המכללה.  לא 5ידי  הפוליסות  לפיו  סעיף   )

טוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הבי

יום מראש )ביטול פוליסה אפשרי רק על   60באמצעות דואר רשום לידי המכללה לפחות  

( סעיף לפיו מעשה או מחדל של הספק בתום לב, לא יפגע 6פי תנאי הפוליסה והחוק(. )

על שיפוי  לקבלת  המכללה  הפוליסה- בזכויות  היחיד  7  .פי  המוטב  תהיה  המכללה   )

  . נמצא בשימוש הספקהמוחזק או ההבלתי חוזר לתגמולי הביטוח בגין רכוש המכללה ו

( סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד 1בפוליסה לביטוח חבות המוצר ירשמו: ) 16.6.15

( הספק.  לבין  המכללה  בין  ההתקשרות  מיום  יחול  הרטרואקטיבי  הכיסוי  ( 2תחילת 

של   גילוי"  "תקופת  לאחר    6סעיף  אי חודשים  או  עקב -ביטול  למעט  הביטוח,  חידוש 

תשלום, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הספק באותו  -מעשה מרמה או אי

( סעיף 4( הרחבה של "הגנה בהליכים פליליים". )3היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה. ) 

 . (Personal Injury)""פגיעה אישית

16.6.16 ( או  ( ביטוח אחריות כלפי צד שלי1הרחבי השיפוי:  שי. אחריות המכללה בגין מעשה 

הוצאה  כאילו  הביטוח  יחשב  לפיו  צולבת,  אחריות  לסעיף  ובכפוף  הספק  של  מחדל 

( בנפרד.  המבוטח  מיחידי  אחד  כל  שם  על  בגין 2הפוליסה  המכללה  אחריות  כיסוי.   )

מעשה או מחדל מקצועי של הספק, ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח 

הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד, הפוליסה אינה מכסה  כאילו הוצאה  

 .בפוליסת צד ג' ובחבות מעבידים Personal Injury (3תביעות הספק כלפי המכללה. )

יפחתו   16.6.17 ולא  הביטוח,  ולתקופת  לתובע  הינם  חבויות  בביטוחי  האחריות  גבולות 

₪; ביטוח חבות מוצר    4,000,000מהסכומים כדלקמן: ביטוח סיכוני צד שלישי בסך של  

 ₪. ₪20,000,000; וביטוח חבות מעבידים בסך של   2,000,000בסך של 

ככל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הספק ו/או לערוך ביטוחים  16.6.18

על  כאמור,  המשלים  ו/או  הנוסף  הביטוח  את  הספק  יערוך  משלימים,  ו/או  נוספים 

 .האמור לעילחשבונו הוא, ובכפוף לכל ההרחבות ו 

והסדרי   16.6.19 תנאי  את  לשנות  רשאים  יהיו  המכללה  מטעם  הביטוח  יועץ  ו/או  המכללה 

זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של   יום מראש   30הביטוח הנדרשים בחוזה 

 .לספק

 הוראות סעיף הביטוח הינן מעיקרי החוזה, והפרתן תהווה הפרה יסודית.  16.6.20

 ערבות לקיום חוזה  .17

פי חוזה זה, וכל אחת מהן, מתחייב הספק למסור,   -להבטחת קיום התחייבויות הספק על 17.1

₪ )במילים:   50,000סך  -במועד הקבוע במסמכי המכרז, ערבות בנקאית לקיום החוזה על

 "(. ערבות לקיום חוזה"  -אלף ₪( )להלן  חמישים
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ספק יישא וה  ג'הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ובנוסח המפורט במסמך   17.2

 בעלויות הוצאתה. 

ועוד   17.3 ההתקשרות  תקופת  כל  למשך  בתוקפה  תעמוד  סיום   3הערבות  לאחר  חודשים 

 תקופת ההתקשרות.  

 הפרת החוזה וסעדים .18

בהפרה   18.1 החוזה  את  שהפר  כמי  הספק  ייחשב  הבאים,  מהמקרים  יותר  או  אחד  בקרות 

 יסודית:

 .14,  13,  12, 10, 7, 6מהוראות סעיפים: הפרת אחת או יותר  (א)

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

 ידי המכללה, או חזרה על אותה הפרה. - בתוך פרק הזמן שנדרש לכך בכתב על

מתן צו פרוק ו/או צו כינוס נכסים כנגד הספק ו/או מינוי קדם מפרק ו/או מפרק   (ג)

צו ה ו/או מתן  לספק  זמני  נכסים  כונס  ו/או  נגד הספק, או  זמני  הליכים  קפאת 

ו/או   הדרושים  נכסיו  לגבי  הספק  נגד  לפועל  הוצאה  של  כלשהי  פעולה  ביצוע 

הקשורים לביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה, והצו או הפעולה כאמור לא הופסקו  

 )שלושים( יום ממועד ביצועם. 30או הוסרו לחלוטין תוך 

הוא הגיע לפשרה או סידור  ידי הספק החלטה על פירוק מרצון או ש- נתקבלה על (ד)

עם נושיו, כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען  

 הסדר איתם. 

 הוכח להנחת דעתה של המכללה שהספק הסתלק מביצוע החוזה. (ה)

כשיש בידי המכללה הוכחות, להנחת דעתה, שהספק או אדם אחר מטעמו נתן או   (ו)

הנאה כלשהי בקשר למכרז ו/או לחוזה זה או  הציע שוחד, מענק, דורון או טובת  

 ביצועו. 

הוכח להנחת דעתה של המכללה שהצהרה מהותית של הספק שניתנה במכרז או   (ז)

במסמכי החוזה אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית, אשר היה בה  

 כדי להשפיע על ההתקשרות עמו. 

לפי כל דין או הסכם,   נהמזמי מוסכם בין הצדדים, כי מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון ל 18.2

בכל מקרה של הפרה יסודית של אחת לפחות מהתניות החוזה, ישלם הספק למכללה פיצוי  

-במקרה של איאלף ₪(.    חמישים₪ )במילים:    50,000נזק בשיעור  מוסכם, ללא הוכחת  

פיצוי בהתאם מידה בלוחות הזמנים הקבועים במסמכי החוזה, ישלם הספק למכללה  ע

 (. 10לקבוע במפרטים הטכניים להפעלת מערך ההסעדה )נספח 

-18.1, כי בחן בקפידה את הוראות סעיפים  מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה  הספק 18.3

מ   18.2 סופי,  ויתור  בזאת  מוותר  והוא  כנגדלעיל,  טענה  כל  על  מסויג  ובלתי   וחלט 

 האמור בהן, לרבות סבירות סכומי הפיצויים הקבועים, המוסכמים והמוערכים מראש.
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ים  הספק כי כלל ההפרות והסעדים כפי שנרשמו במפרטמצהיר  בנוסף לאמור בסעיף זה   18.4

 חלק בלתי נפרד מהסכם זה.   ( הינם10נספח ההסעדה ) הטכניים להפעלת מערך

ו/או לתבוע מהספק  18.5 כדי למנוע מהמכללה לבטל את החוזה    אין באמור בסעיף זה לעיל 

לגרוע   ו/או  לה,  יגיעו  אם  לעיל,  המפורטים  לסכומים  מעבר  כלשהם  נוספים  סכומים 

 פי כל דין. -פי חוזה זה ו/או על-מזכותה לכל סעד על

את   18.6 לנכות  זכאית  תהיה  מהספקהמכללה  לה  שיגיעו  המוסכמים  הפיצויים   סכומי 

בהתאם להוראות חוזה זה מכל סכום שיגיע לספק, או להיפרע באמצעות חילוט הערבות  

לקיום החוזה או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת. תשלום הפיצויים או ניכויים כאמור לא  

 פי חוזה זה. -ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על

ומבלי לגרוע מהא 18.7 לעיל, המזמיבנוסף  בהודעה    תקשרות להפסיק את הה  ת רשאי  נהמור 

יום מראש לספק במקרה של חוסר שביעות רצון מהאוכל ו/או השירות, אף אם   60בכתב  

 הבלעדי.  ה אינו מהווה הפרת הסכם, וזאת לפי שיקול דעת

החוזה ו/או   להודיע על ביטול  תרשאי  תהא נהעל אף האמור בכל מקום בחוזה זה, המזמי 18.8

עליון, לרבות מלחמה, מזג אויר,   כח בשל נסיבות של  הקפאתו, באופן חלקי או בשלמות,

בשל התפרצות מחלת הקורונה ו/או   אסון טבע, אסון לאומי, מצב חירום בריאותי )לרבות

 חויבת  בביצוע ההתקשרות ולא  נההמזמי חויב ת  אחרת( וכיוצא באלה, ובמקרה כזה לא

ו/או ב ביטול  ו/או בדמי  ו/או  בפיצוי  טענה  כל  לא תעמוד  ולספק  תשלום כלשהו לספק, 

   .הו/או מי מטעמ  נהדרישה ו/או תביעה כלפי המזמי

תובא לידי סיום    תקשרותעל פי חוזה זה, או בכל מקרה שהה  תקשרותבתום תקופת הה 18.9

לפי הוראות הסכם זה, יפסיק הספק את הפעלת מערך ההסעדה )או כל חלק ממנו, לפי  

למזמי יחזיר  המזמי   נההענין(,  ציוד  ואת  ההרשאה  במקום  החזקה  כשמקום    נהאת 

הה תקופת  בתחילת  ובמצבם  לספק  השייכים  וחפץ  אדם  מכל  פנוי  , תקשרותההרשאה 

 למעט בלאי סביר מחמת שימוש רגיל בהם כאמור. 

את מודגש בזאת והספק מאשר, מסכים ומתחייב כי היה ומכל סיבה שהיא לא הפסיק   18.10

  תקשרותלא פינה ו/או לא הוציא ציודו  בתום תקופת הה  ו/או  מערך ההסעדהההפעלה של  

כאמור, הריהו נותן בזה רשות והיתר מפורשים   נהאו עם הפסקתה על פי הודעת המזמי

להוציאו ולסלקו על חשבונו ועל אחריותו של הספק ולאחסנו ו/או    נהובלתי חוזרים למזמי 

דעת  שיקול  לפי  הכל  למוכרו,  ו/או  להשמידו  ו/או  פסולת  לאתר  של   הבלעדי   הלהעבירו 

הספק.  נההמזמי חשבון  הספק    ועל  ציוד  והוצאת  סילוק  בגין  והנזקים  ההפסדים  כל 

  נההספק לבדו והמזמי  ממקום ההרשאה והשמדתם ו/או מכירתם כאמור לעיל, יחולו על 

 ישא באחריות כלשהי כתוצאה מכך. תלא 
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 בלעדיות ופרסום  .19

 הספק הינו ספק יחיד בהפעלת מערך המזון במכללה בשטחים המיועדים לכך.  19.1

 , המכללה רשאית:19.1על אף האמור בסעיף  19.2

 להציב בשטחה בכל עת מכונות אוטומטיות למכירת משקאות קרים ו/או חמים. 19.2.1

 בשטחה בכל עת מכונות אוטומטיות למכירת חטיפים. להציב  19.2.2

 להציב בשטחה בכל עת מכונות אוטומטיות למכירת כריכים. 19.2.3

 להציב בשטחה בכל עת מכונות אוטומטיות למכירת מוצרי חלב.  19.2.4

רשאית האגודה להציב דוכני    ,בימי הפסקות פעילות שמפעילה אגודת הסטודנטים 19.2.5

 (. 14:00  -12:00מי שלישי בין השעות מזון ו/או שתייה בשטח הפעילות )בד"כ בי

 אגודת הסטודנטים רשאית לחלק מעת לעת כיבוד חינם ועל חשבונה לסטודנטים.  19.2.6

המכללה רשאית להזמין כיבודים לישיבות ו/או כנסים ו/או אירועים שונים מספקים   19.2.7

 שונים מחוץ למכללה. 

ריות לבחירת באחריות אגודת הסטודנטים. האח  יא הפעלת מערך המזון ביום הסטודנט ה 19.3

 הספקים היא של האגודה בלבד. 

את חברתו ו/או חברות מסחריות אחרות    ,סמויה או גלויה  ,הספק לא יפרסם בשום דרך  19.4

 לסגל ולסטודנטים במכללה. 

 הספק יהיה רשאי להשתמש בלוגו החברה שלו רק במקומות הבאים: 19.5

 חולצות וכובעים לעובדי הספק. 19.5.1

 פלייסמנט למגשי הסועד. 19.5.2

 כוסות קפה.   19.5.3

 מפיות בשולחנות הסועדים.  19.5.4

 שלטונים למנות ובתפריטים.  19.5.5

 בכתב מהמזמינה.מראש ויידרש אישור  ,לרבות לוגו  ,כל פרסום אחרלצורך  19.6
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 תנאים כלליים  .20

ממסמכי   20.1 כלשהו  מסמך  בהוראות  טכניים/מקצועיים  בעניינים  סתירה  של  מקרה  בכל 

הספק   יפנה  השונים,  החוזה  מסמכי  הוראות  בין  ו/או  רכש החוזה  למחלקת  בכתב 

 מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. -ומכרזים במכללה על

של זכות מזכויותיה   ,בין בכלל ובין במועד  ,הפעלתה-שום ארכה, הנחה או ויתור או אי 20.2

של המכללה עפ״י החוזה ו/או עפ״י דין, לא ייחשבו כוויתור או כפגיעה בזכויות המכללה, 

נעשו אם  אלא  תוקף,  להם  יהיה  על  ,בכתב  ולא  כדין  של -חתום  החתימה  מורשי  ידי 

 המכללה. 

הסכמה מצד המכללה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  20.3

 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

כל שינוי בחוזה זה, כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם המכללה לא יהיו בתוקף, אלא אם  20.4

 ידי מורשי החתימה של המכללה. נעשו בכתב ומראש ונחתמו כדין על 

על 20.5 סעד  לכל  המכללה  של  בזכויותיה  לפגוע  על - מבלי  ו/או  זה  חוזה  תהיה -פי  דין,  פי 

המכללה זכאית בכל מקרה לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי הספק ו/או כספים 

שיגיעו ממנה לספק כל סכום, קצוב או שאינו קצוב, שיגיע לה מאת הספק, לפי חוזה זה 

 מכל מקור אחר, לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי. או 

סמכות השיפוט בכל תביעה הנובעת ו/או הקשורה בחוזה זה, לרבות בפרשנותו, יישומו,  20.6

 אכיפתו ו/או הפרתו, מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון )נוף הגליל(. 

בקפידה את הוראות החוזה והוא  הספק מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן   20.7

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

על 20.8 רשום  בדואר  שתישלחנה  במבוא, - הודעות  המצוין  המען  לפי  למשנהו  אחד  צד  ידי 

)שבעים ושתיים( שעות ממועד מסירתן למשלוח    72תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום  

  -ונתקבל על כך אישור טלפוני    - שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה בדואר. הודעה אשר  

 תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום השידור.

 ולראיה באנו על החתום:

 

 

 

                            הספק                                                 המזמינה                                                
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 המכללה האקדמית עמק יזרעאל 
 ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ(

 

להפעלת מערך   – 06/22מכרז פומבי 

ההסעדה במכללה האקדמית עמק  

 יזרעאל 
 

 נספחים 
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 הצהרה בדבר עמידה במפרטים הטכניים  -  1נספח 

 

 לכבוד:

 שטרן בע"מ )חל"צ( המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס 

 1930600ד.נ עמק יזרעאל  

 

 א.ג.נ.,

 

)חל"צ(   בע"מ  שטרן  מקס  ע"ש  יזרעאל  עמק  האקדמית  המכללה  לבקשת  בזאת,  להצהיר  הריני/ו 

 "(, כי:המזמינה" ו/או "המכללה )להלן: "

 
 . 10הם נספח ידוע לי/לנו כי "הדרישות המקצועיות והמפרטים הטכניים" של המכרז   .1

ושא המכרז נ  וליתן את השירותים  הריני/ו להצהיר בזאת, כי יש ביכולתנו לבצע את העבודה .2

לפי כל המפרטים הטכניים של המכרז ולעמוד בכל הדרישות הטכניות ו/או המקצועיות,  

 טכניים הנ"ל. לרבות אלה המופיעות במפרטים ה

ידוע לי/לנו שאם הצהרתי/נו זו תתברר ככוזבת, תהא רשאית המכללה לחלט את הערבות   .3

הבנקאית שנמשכה על ידי/נו לטובתה ו/או לדרוש את ביטול החוזה בגין הפרה יסודית שלו  

וכן כל תרופה ו/או סעדים אחרים המוקנים לה לפי כל דין ו/או לפי ההסכם במקרה של  

 הפרה יסודית.  

 

 __________ 

 המצהיר 
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 הצהרה בדבר איתנות פיננסית  –  2נספח 

 

 שם המציע __________ 

 תאריך _____________ 

זה  .1 במכרז  הנדרשים  השירותים  בתחום  מפעילות  הנובע  המציע,  של  הכספי  המחזור 

₪ )שני   2,400,000הינו לפחות  , להפעלת מערך ההסעדה במכללה האקדמית עמק יזרעאל

,  2020,    2019שקלים חדשים( )ללא מע"מ(, בכל אחת מהשנים  אלף  מיליון וארבע מאות  

2021   . 

 המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון, פירוק, כינוס נכסים או הסדר נושים.  .2

המכללה רשאית לחלט את הערבות  .3 תהא  ככוזבת,  זו תתברר  לי שאם הצהרתי  ידוע 

ידי המציע לטובת המכללה ו/או לדרוש כל תרופה ו/או סעדים - ית שנמשכה עלהבנקא

 אחר המוקנים לה לפי כל דין ו/או לפי ההסכם במקרה של הפרה יסודית.  

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 ___________   _______________      ___________  _____________ 

 חתימה וחותמת   תפקיד    שם    תאריך 

 

 

 

 לזיהוי בלבד: –חתימת רו"ח  

 

 _______________________ 
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 נספח 3-  טבלת  עמידה בדרישות הניסיון
 
 

טופס זה משמש לצורך בחינת עמידת המציע בתנאי הסף וכן לבחינת ניסיונו של הספק בכלל לצורך  

 מתן ניקוד בקריטריון האיכות. 

 שם הלקוח: 

 

 

 

 

 איש קשר מטעם הלקוח:

 )שם + תפקיד( 

 

 

 

פרטי ההתקשרות עם איש  

הקשר )טלפון, נייד וכתובת  

 אימייל( 

 

 

 תיאור מערך ההסעדה:  

סוג מערך ההסעדה )בשרי או 

 חלבי( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מספר מנות ביום:

 

 

  :תקופת התקשרות עם הלקוח

 

** להוכחת ההתקשרות חובה לצרף העתק חוזה / הזמנת עבודה / חשבונית / כל אסמכתא  

 שתאשר את היקף ההתקשרות.

 

יותר מפרויקט אחד, יש לצרף נספח זה  *** בהתאם לסעיפי המכרז, במקרה שנדרשת הצגה של  

 מספר פעמים בהתאם לנדרש.
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 רשימת ממליצים –  4נספח 

 

 

 
 

סוג הלקוח  שם הלקוח 

)צבאי/בית  

חולים/מוסד 

להשכלה גבוהה  

 וכו'(

איש קשר  

 ותפקידו

תקופת 

התקשרות עם  

הלקוח )יש לציין  

תאריך התחלה  

 ותאריך סיום( 

פרטים ליצירת  

 קשר

 סוג מערך ההסעדה

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     



 
 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים  –  5נספח 

 

ת  _______________ אני הח"מ   נושא/ת  מורשה/ית   פרה מסש  "ז,  החתימה    ___________, 

"(, מתחייב/ת המציע)להלן: " ___________________ מטעם__________________ שמספרו  

כי המציע יקיים בכל תקופת ההתקשרות עם המכללה, ככל שיזכה במכרז, את חובותיו בעניין שמירת  

זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק  

 ו השירותים. לצורך אספקת העבודה א 

 

   
 חתימת וחותמת המציע  שם מלא של החותם/ת בשם המציע  תאריך 
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 1976 -תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו –  6נספח 

 

החתימה   ___________   פרהמסש "ז, נושא/ת ת  _____________ אני הח"מ   מורשה/ית   ,

"  ________________  מטעם _____________)להלן:  שהוזהרתי  המציע שמספרו  לאחר   ,)"

כן,   אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  העונשים  לכל  צפוי/ה  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  כחוק 

 מצהיר/ה בזאת, בכתב, כדלקמן:

להפעלת מערך    06/22אני נותן/ת תצהיר זה בשם המציע, בקשר להגשת הצעה במכרז פומבי מס'   .1

 האקדמית עמק יזרעאל, ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  ההסעדה במכללה 

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:  .2

דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים -המציע ובעל זיקה אליו, לא הורשעו בפסק  .2.1

או לפי חוק שכר   1991- זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 .1987- מ"זמינימום, תש

בפסק .2.2 הורשעו  אליו  זיקה  בעל  או  המציע  חוק  -אם  לפי  עבירות  משתי  ביותר  חלוט  דין 

או לפי     1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 

, הרי שבמועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה  1987- חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 ההרשעה האחרונה. אחת לפחות ממועד  

 עוד הנני מצהיר/ה כי מתקיים במציע אחד מאלה:  .3

, אינן חלות על  1998  - לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף   .3.1

 המציע. 

, חלות עליו והוא  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף  .3.2

 מקיים אותן.  

עובדים לפחות, אני מתחייב/ת לפנות למנהל הכללי של משרד   100ככל שהמציע מעסיק  

סעיף   לפי  חובותיו  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  לחוק    9העבודה 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ככל שהמציע התחייב    –שוויון זכויות, ובמידת הצורך  

והשיר  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  כאמור  בעבר  החברתיים  ותים 

הנני מצהיר/ה כי נעשתה פניה כנדרש,   –ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור  

 לחוק שוויון זכויות, פעלתי ליישומן;   9וככל שהתקבלו הנחיות ליישום חובות לפי סעיף 

זו למנהל הכללי של משרד  לפי פסקה  אני מתחייב/ת להעביר העתק מהתצהיר שנמסר 

 ימים ממועד ההתקשרות.   30וחה והשירותים החברתיים, בתוך  העבודה הרו 

 

זיקה" המונחים  "הורשע",  בעל  ויתר  בעבירה,  ציבוריים,    -"  גופים  עסקאות  בחוק  כמשמעותם 

 . 1976- תשל"ו
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 , כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי  ___________ הנני מצהיר/ה כי שמי הוא  

 אמת.  -תוכן תצהירי  

   

 חתימה וחותמת המציע  מלא של החותם/ת בשם המציע שם  תאריך 

 

 

 אישור

 

 מרחוב ____________  ספר רישוי _______ , עו"ד/רו"ח, בעל/ת מ _____________ אני הח"מ,  

 הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'____________ שזיהה/תה  ________ מאשר/ת כי ביום  

לי    / ______________ פרהמסש  "זידי הצגת ת-עצמו/ה על על  המוכר/ת  וחתם/ה  אישית, 

העונשים   לכל  צפוי/ה  ת/יהא  וכי  האמת,  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה,  לאחר  זה  תצהיר 

 הקבועים בחוק, אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי.
   

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו״ד/רו״ח  תאריך 
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 תשלום "דמי תיווך"הצהרה בדבר אי  –  7נספח 

, אנו  1977  -בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, תשל"ז .1

 הח"מ ________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת, כדלקמן: 

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר   1.1

של  בעל   מחדל  ו/או  מעשה  ו/או  החלטה  על  בעקיפין  ו/או  במישרין  להשפיע  במטרה  ערך, 

"( ו/או של  המכללה "  –המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ( )להלן  

נושא משרה במכללה ו/או של עובד המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר למכרז  

 ם ממנו. זה ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעי

עובד   1.2 ו/או  במכללה  משרה  נושא  עם  בעקיפין,  ו/או  במישרין  פעולה,  לשתף  ו/או  לשדל  לא 

המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליכי  

 המכרז ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. 

נוש  1.3 עם  בעקיפין,  ו/או  במישרין  פעולה,  לשתף  ו/או  לשדל  עובד  לא  ו/או  במכללה  משרה  א 

המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או  

 לא תחרותית. 

לעיל במסגרת הליכי התקשרות עם המכללה ו/או כל    1.3-  1.1לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק   1.4

 חוזה/הזמנה שנובעים מהם. 

לעיל, ידוע לנו כי המכללה שומרת    1אמור בסעיף  היה ויתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד ל .2

לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליכי המכרז לגביהם קיים חשד  

כי נעשתה הפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר ו/או לא לקבל הצעתנו במכרז ו/או לבטל בכל  

 חוזה/ההזמנה הנובעים מהמכרז. זמן שהוא את זכייתנו במכרז ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ה

אנו מתחייבים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני המשנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי   .3

הנובעים   חוזה/הזמנה  ו/או  המכללה  של  המכרז  בהליכי  דרך שהיא  בכל  מטעמנו המעורבים 

 ממנו. 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

___________    חותמת )חברה(: ____________ שם: ______________        חתימה: __  
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תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה, צווי ההרחבה     –  8נספח 

 וההסכמים הקיבוציים 

 )יוגש על ידי מנהלי המציע או בעלי מניותיו( 

 
 
 

 הצהרה

לאחר שהוזהרתי    , _______________  נושא/ת ת"ז שמספרה  אני הח"מ ____________________

בזה   כן, מצהיר/ה  לא אעשה  בחוק אם  לעונשים הקבועים  צפוי/ה  וכי אהיה  לומר את האמת  עלי  כי 

 כדלקמן:   

נותן  .1 )להלן    ת/הנני   _____________________ בשם  זה  הגוף  "המציע"  – תצהיר  שהוא   )

מכללה" או  ה"  – עאל ע"ש מקס שטרן )להלן  המבקש להתקשר עם המכללה האקדמית עמק יזר

 (. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. "המזמינה"

על קיום חובותיי בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה, צווי ההרחבה    ה/ הנני מצהיר .2

ה לא פחות  וההסכמים הקיבוציים החלים עלי כמעסיק לצורך אספקת שירותי כ"א, ובכל מקר 

תקופת   כל  במהלך  כנ"ל  ואשלם  כנדרש  סוציאליים  ותשלומים  כחוק  המינימום  משכר 

 ההתקשרות.  

 כי ההרשעות הפליליות של המציע בגין הפרת דיני עבודה הן __________  ה/הנני מצהיר  .3

 .______________________________________________________________ 

 אין(.  –ן )ככל שאין הרשעות יש לציי

מצהיר .4 הן    ה /הנני  עבודה   דיני  הפרת  בגין  במציע  השליטה  בעלי  של  הפליליות  ההרשעות  כי 

 .______________________________________________________________ 

 אין(.  –)ככל שאין הרשעות יש לציין 

מצהיר  .5 )אם    ה/הנני  השליטה  מבעלי  מי  בשליטת  אחרות  חברות  של  הפליליות  ההרשעות  כי 

 קיימות( בגין הפרת דיני עבודה הן ____________________________________

 .______________________________________________________________ 

 אין(.  –)ככל שאין הרשעות יש לציין 

 החלוטים בגין הפרת דיני עבודה על ידי המציע הם _______ כי פסקי הדין   ה/הנני מצהיר  .6

 .______________________________________________________________ 

 יש לצרפם(.  –אין, במידה וקיימים פסקי דין חלוטים  –)ככל שאין פסקי דין חלוטים יש לציין 

  מנהל של חוקי העבודה על ידי  כי הושתו על המציע הקנסות שלהלן בגין הפרה    ה /הנני מצהיר .7

ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה בשנתיים האחרונות שקדמו למועד  

 האחרון להגשת ההצעות ______________________________________________.

 אין(. –)ככל שלא הושתו קנסות, יש לציין 
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יים שלהלן בגין הפרה של חוקי העבודה על  כי הושתו על המציע העיצומים הכספ ה/הנני מצהיר .8

ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, בשלוש השנים האחרונות    מנהל ידי  

לחוק   בהתאם  ההצעות,  להגשת  האחרון  למועד  העבודה,  לשקדמו  דיני  של  האכיפה  הגברת 

 __________________________________________   2011 –תשע"ב 

 _____________ ._________________________________________________ 

 אין(.  –)ככל שלא הושתו עיצומים כספיים, יש לציין 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .9

 

                                                                      ______________________ 

חתימת המצהיר/ה                                                                       

)מורשה חתימה מטעם המציע(                                                                                            
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 ריכוז מידע ארגוני -  9נספח 

 

 שם המציע: ____________________________________________________ .1

 מספר רישום במרשם המתנהל על פי דין )כדוגמת רשם החברות(: _________________  .2

 _______________________________________________________כתובת:  .3

 כתובת משרד רשום:  _____________________________________________ .4

 מספרי טלפון: __________________________________________________ .5

 מספר טלפון נייד: _________________________________________________  .6

 פקסימיליה:  ______________________________________________מספר  .7

 עיסוק עיקרי: __________________________________________________  .8

 :אצל המציעאנשי המפתח  .9
 

שנות  שם
 תחום התמחות ותק/ניסיון 

   
   
   
   

 

 איש הקשר מטעם המציע בכל הנוגע למכרז: .10

 ______________________________ שם מלא: 

 תפקיד אצל המציע: _____________________________ 

 מספר טלפון נייד: _________________________________ 

 פקס: _____________________________________ 

 כתובת דוא"ל: ______________________________

 

אלינו בנוגע למכרז זה, יעשו לפי הנתונים שנמסרו לעיל  ידוע לנו שכל פניה/מענה של המכללה  

 וכי הצהרתנו בדבר דרכי יצירת הקשר עמנו תחייב אותנו לכל דבר ועניין. 
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 הדרישות הטכניות והמקצועיות   -יםטכני יםמפרט -  10נספח 

להפעלת    06/22מכרז פומבי מס'    -10נספח  ת מצורפות בקובץ "וכלל הדרישות הטכני

 . מפרט טכני" –מערך ההסעדה במכללה האקדמית עמק יזרעאל  
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 נספח 11 –  כתב הצעת המציע וההצעה הכספית בהתאם לכתב הכמויות 
 

 לכבוד: 

 "( המכללההמכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ( )להלן: "

 1930600ד.נ עמק יזרעאל  

 

 , שלום רב

 להפעלת מערך ההסעדה במכללה האקדמית עמק יזרעאל  – 06/22הנדון:  מכרז פומבי מס' 

 

 אנו, הח"מ, מתכבדים בזאת להגיש למכללה את הצעתנו למכרז הפומבי שבנדון.  .1

 :אנו מצהירים בזה כי .2

לביצוע   .2.1 ההתקשרות  הסכם  נוסח  לרבות  המכרז,  מסמכי  כל  את  ובעיון  בקפדנות  בחנו 

הביטוח,  נ העבודות   נספח  הערבויות,  נספחי  הצעות,  להציע  ההזמנה  מסמך  המכרז,  ושא 

למסמכי   שצורף  אחר  רלוונטי  מסמך  וכל  הכמויות  כתב  המכרז,  של  הטכניים  המפרטים 

 המכרז.

 

המחירים המוצעים על ידנו, כפי המפורט בכתב הכמויות המצורף למסמך זה, והמהווה חלק   .2.2

ובדיקה   וביחס לכל אחד מרכיביו בנפרד, נקבעו על בסיס בחינה  בלתי נפרד ממנו, בכלל, 

ולמתן השירותים,  מקצועית, וכי יש בהם כדי להוות תמורה מלאה וראויה לביצוע העבודה  

 . םעל כל מרכיביה

 

בעיון את נוסח ההזמנה להציע הצעות, הבנו את כל האמור בה ואנו  מסכימים לאמור    קראנו  .2.3

 בה ומקבלים על עצמנו למלא אחר כל התחייבות המוטלת עלינו על פיה. 

 

 קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניין המכרז ומסמכיו.  .2.4

 

ת כל הפעולות והבדיקות  ועשינו א  עבודה ולמתן השירותים קיבלנו את כל המידע לביצוע ה 2.5

 הנחוצות על מנת להעריך את מהות העבודה, כמותה והיקפה, לצורך הגשת הצעתנו. 

בדרישות   2.6 ו/או  כלשהן  בתביעות  נבוא  ולא  המכרז  במסמכי  האמור  לכל  מסכימים  אנו 

 הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. - ידיעה ו/או אי- המבוססות על אי

הנ 2.7 התנאים  בכל  עומדים  עלאנו  ביצוע  - דרשים  בעת  לעמוד  ביכולתנו  המכרז,  מסמכי  פי 

 העבודה בפועל בכל הוראות המפרטים הטכניים של המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את 
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החוזה ונספחיו ולבצע את העבודה בכלל, וכל אחד ממרכיביה, תמורת המחירים הכלולים  

 בהצעתנו. 

מנת לספק באופן מקצועי  -ברשותנו או בכוחנו להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על 2.8

 ושא המכרז.נ את השירותים הנדרשים במכרז ולבצע העבודות 

ידינו כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות  -המחירים הכלולים בהצעתנו כפי שנרשמו על 2.9

וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העב  פי תנאי המכרז, - ודה והשירות עלובין כלליות, מכל מין 

 לרבות: רווח, מיסים, ביטוחים, שירות, היטלים וכל הוצאה אחרת.  

בהצעתנו זו ובקיומה על ידנו )אם תתקבל על ידכם(, אין משום הפרה של כל זכות יוצרים,  2.10

זכות מוסרית, זכות קניינית או כל זכות אחרת של צד ג', וכי אנו רשאים להגיש את הצעתנו  

ושא מכרז זה )ככל שהצעתנו תיבחר על ידכם(. ידוע לנו כי הצהרתנו  נלהתקשר בהסכם  זו ו 

 זו מהווה תנאי יסודי ובסיסי להתקשרות בינינו לבין המכללה. 

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים. 2.11

כנג 2.12 ו/או  תאגיד  שאנו  ככל  בתאגיד,  השליטה  מבעלי  מי  כנגד  ו/או  כנגדנו  עומדות  ד  לא 

התאגיד, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או  

 לכינוס נכסים. 

אנו מכירים את כל הדינים והחוקים המתייחסים לשירותים שניתן לכם ומתחייבים לפעול   2.13

 לפיהם, לרבות לפי השינויים שיחולו מעת לעת. 

ימים מאותו מועד,    14- במכרז ולא יאוחר מאנו מתחייבים, כי עם קבלת הודעה על זכייתנו  2.14

נמציא את כל המסמכים הנדרשים, ביניהם אישור הביטוח, הערבות הבנקאית לקיום החוזה  

ו/או כל מסמך נדרש אחר, וכן לחתום על החוזה על כל נספחיו והשינויים שבוצעו בו אם  

 בוצעו.  

מקצת או  כולה  זה,  בס"ק  האמורה  התחייבותנו  את  נמלא  שלא  הזמן  ככל  פרק  תוך  ה, 

ביצוע   את  למסור  רשאית  ותהא  כלפינו  התחייבות  מכל  פטורה  תהא  המכללה  האמור, 

 .ושא המכרז למציע אחרנהשירות  

הצעתנו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך ששה חודשים 

 ניהם.ילפי המאוחר מב  –מהמועד האחרון להגשת הצעות או עד להכרזת הזוכה במכרז 

ידה  -אנו מסכימים כי המכללה תהא זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצעתנו ובקבלתה על  2.15

 ינו לבין המכללה.התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינ
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ן 2.16 ואמיתי בטבלת הניסיון של המכרז    הננו מצהירים כי אנו מודעים לחשיבות מתן מענה כֵּ

ובכל מסמך אחר המפרט מידע לגבי כישורינו או ניסיוננו, וברור לנו כי במקרה בו יתברר כי  

לפסול  המענה שניתן הוא בגדר "הצהרה כוזבת" או כלל מצג שווא, המכללה תהא רשאית  

 הצעתנו או לבטל ההתקשרות עמנו, ככל שהדבר התגלה למכללה לאחר ביצוע ההתקשרות.

ידוע לנו כי באם תוגש תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד המכללה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה   2.17

ושא מכרז זה, יהא  נ  עבודה ו/או מתן השירותיםו/או מי שבא מטעמה, בקשר עם ביצוע ה 

לשלם כל סכום שייפסק לחובת המכללה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או  עלינו לטפל בתביעה ו 

ידי בית משפט. אנו מתחייבים כי מיד עם הגשת תביעה כאמור,  - מי שבא מטעמה כאמור, על

אנו נודיע לבית המשפט על כך שאנו נוטלים את מלוא האחריות על הטיפול בה וכן מתחייבים  

. המכללה תודיע לנו על תביעות ו/או דרישות, לשלם כל סכום שייפסק אף לחובת המכללה

 כאמור, על מנת לאפשר לנו להתגונן מפניהן.  

אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת אך ורק בשמנו וכי הננו זכאים לחתום כדין על ההצעה   2.18

לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים  -הנ"ל. כמו כן, הננו מצהירים כי הצעתנו מוגשת בתום 

 מגישים הצעות במכרז זה.  או גופים אחרים ה

 

 ההצעה

 ידוע לנו שהמחיר הסופי הכלול בכתב הכמויות כולל מע"מ 
 

 

 _____________________ תיאורו:  _______________________ שם המציע:  

 )אדם, חברה, שותפות או אחר( 

 נא לפרט. 

 ___________________   / ___________________ :  "פ ח / "ז ת 

 ____________  פקס: ___________ טלפון:    _________________  כתובת: 

 ________________ טל' נייד:  _________________________איש קשר: 

 

את   זה  למסמך  לצרף  יש  הקרוי  **  האקסל  מערך  "קובץ  להפעלת  המחיר  הצעת  הגשת  טופס 

 .  השנייה המעטפל ולהכניסם DISK ON KEYגבי -על, זאת "ההסעדה
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 ולהגישם במעטפה נפרדת, כמפורט במסמכי המכרז. 

 חתימת המציע + חותמת _________________________ 
 

 

 

 אישור 

 כתב ההצעה והצהרת המציע 

"(,  מאשר בזה כי  המציעאני הח"מ ________________ עו"ד/רו"ח של __________________ )להלן: "

דלעיל   זו  הצעה  על  בפני  חתמו   __________ ה"ה  ביום  וההצעה  המכרז  מסמכי  יתר  כל  ועל 

 נושא/ת ת"ז שמספרה_____________    -_____________ו  "ז שמספרהתנושא/ת    _______________

על  הדרושים  האישורים  וכל  ההחלטות  כל  המציע  אצל  התקבלו  וכי  המציע,  בשם  מסמכי -_________  פי 

, וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז-ההתאגדות שלו ועל 

 את המציע.

 

                                                                                    ____________________________ 

 עו"ד/רו"ח                                                                                                  
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 ההצעה הכספית: - כתב הכמויות

 

טופס "על המציע למלא מילוי שלם ומפורט של כלל הפריטים המופיעים בקובץ האקסל הקרוי  

  ה מעטפשיוכנס ל  DISK ON KEYגבי  -על , זאת  "הגשת הצעת המחיר להפעלת מערך ההסעדה

 .  השנייה

 

 . המציע ספק  ה של  העלויותתכלול את כל  הצעת המחיר 

המחיר מע"מ   הצעת  האקסל(   תכלול  בגיליון  בצריכה    משוםוזאת    )כמפורט  נמכרים  שהמוצרים 

 . חברה לתועלת הציבורחופשית ע"י הסועדים והמכללה מוגדרת כ

 
 

 
 
 

 חתימה וחותמת המציע: ___________________________________

 

 

 

 


