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 51 ................................................................................... סעיפי ביטוח להסכם -ח י' נספ

 52 ........................................................................... אישור קיום ביטוחי הספק -נספח יא' 

 

 ו/או אספקתם ביצועם אופן, נשוא מכרז זהו/או הטובין השירותים  את מתארים ל"הנ המסמכים

 . ותנאיהם

  החוזה. למסמכי, תתקבל שהצעתו הזכיין עם החוזה חתימת אחרי יהפכו אלו מסמכים
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 הצעות להציע הזמנה .2

, במשותף, לצרכי להלן) ר"ע, ולטכנולוגיה לעיצוב המרכז -, ע"ר ובשומרון אריאל אוניברסיטת 2.1

מכרז פומבי מס' ל הצעות להגיש מתמודדים בזאת מזמינה, "(האוניברסיטה" מכרז זה בלבד:

הכוללת הקמה  ,כיינות להפעלת בית עסק לממכר מזון באוניברסיטת אריאל בשומרוןז– 9/20

במעונות הסטודנטים בקמפוס מ"ר, הממוקם  50, בשטח של והפעלה של בית עסק לממכר מזון

, להלן) נספחיו על המכרז במסמכי למפורט בהתאם והכל תמורת דמי זיכיון שנתיים, 

 (."המכרז מסמכי" או "המכרז" -ו , "בית העסק""השירותים": בהתאמה

 "(הזכייןמציע שייבחר, במסגרת הליך מכרזי זה )להלן: "האוניברסיטה תעמיד לרשות ה 2.2

עבודות הזכיין, לרבות תר התשתיות הנדרשות הינן באחריות חשמל, מים וניקוז. י יחיבור

ברסיטה , וכן טיפול בכל ההיבטים התברואתיים והתפעוליים, הן מול האוניוהתאמות ההקמ

הן מול הרשויות הרלוונטיות, לרבות רישיון עסק וכל הרישיונות הרלוונטיים, הכרוכים 

מפורט במכרז זה, וזאת בית עסק כלשם הפעלת  יםנדרשבהקמה והפעלת בית העסק, ככל ש

על חשבונו ובאישור מקדים של האוניברסיטה. לשם כך רשאי המציע להשתתף בסיור קבלנים 

 טבלת המועדים למכרז זה. - 2פיע בסעיף אשר יערך במועד המו

מסעדה או מזללה )פיצרייה /  –המציע יגיש הצעה להקמה והפעלת בית עסק לממכר מזון  2.3

מסוג חנות נוחות ו/או  יהא לאהמוצע בית העסק פלאפל / בר סלטים / בית קפה / כיו"ב(. 

)חנות / מכבסה / , וכן לא תתקבל הצעה לפתיחת בית עסק מסוג אחר מינימרקט ו/או מכולת

 כיו"ב(. 

, באם לדוגמההמציע יוכל להגיש הצעתו לבית עסק אשר מקביל לבית עסק קיים של המציע.  2.4

 פעילה פיצרייה בעלהצעת המציע הינה הקמת בית עסק לממכר פיצות, המציע מחויב להיות 

 ולציינה בסעיפים הרלוונטיים במסמכי המכרז. 

יבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר בניקוד ו קהצעת אשרבמכרז ייבחר זוכה אחד,  2.5

: להלן) האוניברסיטה של המכרזים ועדת ידי עלה הזוכ הכהצע האיכות והמחיר, ואשר יבחר

, והוא שיפעיל את בית העסק הנבחר, בעצמו, לאורך כל תקופת ההתקשרות "(המכרזים ועדת"

 ועל פי תנאי ההתקשרות.

 הסכם -נספח ח' כ המצורף ההתקשרות םבהסכ קבועיםהזכיין  עם ההתקשרות תנאי 2.6

 המהווים, השירות ואמנת השירות מפרט"(, ההתקשרות הסכם: "להלן) למכרזהתקשרות 

 אשר הכספית להצעתו בהתאם תהא הזוכה לספק התמורה. המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק

 .למכרז הצעת המציע –נספח ז' ב הקבוע בנוסח תוגש

פוף לנהלים שונים מהנהלים ומההוראות המפורטות רשת וכמ חלק הינו והמציעבמידה  2.7

יגיש בהצעתו אישור חתום מהנהלת הרשת כי הצעתו מקובלת וכי על המציע יחולו במפרט, 

כל המחויבויות והזכויות מול האוניברסיטה, כפי שיחולו על מציע שאינו חלק מרשת, ככל 

  שיזכה.

בד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אוניברסיטה בלל חודשים. 36 התקשרות היא לתקופה שלה 2.8

 12בנות תקופות נוספות  בשתינתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית 

 (. "תקופת ההתקשרות( )להלן: "מצטברות שנים( 5עד חמש ))בסה"כ חודשים כל אחת 

האוניברסיטה אינה מתחייבת להיקף התקשרות כזה או אחר ביחס לבית העסק שיפתח  2.9

כל פעולות הפרסום, השיווק והזמינות לקהל הסטודנטים, הינן באחריות הבלעדית הזכיין, ו
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 בתוספות או/ו בשינויים או/ו בהודעות להתעדכן המציע של הבלעדית באחריותושל הזכיין.

 : האוניברסיטה של האינטרנט באתר לעת מעת יפורסמו אשר

  http://www.ariel.ac.il/management/open.  

 . המכרז ומסמכי החוזה הינו המחייב הנוסח, בלבד תמצית ומהווה כללי פרק הינו זה פרק 2.10

 מועדים טבלת .3

 (:המכרז להוראות כפוף) במכרז מועדים ריכוז טבלת להלן

 הפעילות התאריכים ד"מס

 המכרז פרסום 10/06/2020  .1

 10:00בשעה  17/06/2020  .2
בשער כניסה לקמפוס מערבי  –סיור קבלנים )רשות( 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון )שער דוד(,

 הבהרה לשאלות אחרון תאריך 24/06/2020  .3

 הבהרה לשאלות תשובות 01/07/2020  .4

 (בלבד! 13:00 השעה עד) הצעות להגשת המועד האחרון 08/07/2020  .5

 המצוינים המועדים לבין שלעיל בטבלה הנקובים המועדים בין סתירה של במקרה 3.1

 .בטבלה נקוביםה המועדים יגברו, המכרז במסמכי

 לעיל המועדים בכל לעמוד המציע באחריות. סופיים הינם לעיל המופיעים המועדים 3.2

 .המכרז לשלבי בהתאם

 הצעות להגשת האחרון המועד את לדחות וכן, לעיל המופיע מועד כל לשנות רשאי המזמין 3.3

 שינוי לרבות שינוי בכל בעצמו להתעדכן המציע על. זה מועד חלף לא עוד כל למכרז

  .האוניברסיטה של האינטרנט באתר שיפורסם זמנים בלוחות

 תנאי סף .4

 מו משותפת למספר תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצלא ניתן להגיש הצעה  מובהר בזאת כי

 אחר, כגון: ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר.במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד 

 ד הבאים, באופן מצטבר, ונכון למוער עומד בכל תנאי הסף מציע אש, רשאי להגיש הצעה למכרז

 האחרון להגשת הצעות למכרז:

 המציע הינו עוסק מורשה הרשום ברשות המע"מ; 4.1

 הדרוש בישראל רשמי במרשם הרשום כדין מאוגד משפטי גוף הוא -מציע שהינו תאגיד  4.2

 ;דין כל פי על

נסח חברה שם בו רשום המציע. לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע דוח עדכני מהמר

 עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

 ;1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל המציע בידי 4.3

יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' זה תנאי סף העמידה בלצורך הוכחת 

 ההצעה. -
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 –בנספח ד'  יגיש המציע את האישורים הנדרשים בתוקף במועד הגשת ההצעה כמו כן,

 .ואישורים , רישיונותתעודות

 :במצטבר, הבאות ההגדרות פי עלהינו בעל איתנות פיננסית  המציע 4.4

 חדשים שקלים חמש מאות אלףהינו בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע בסך של לפחות  4.4.1

 ; 2019, 2018, 2017 בשניםמע"מ(  )לא כולל( ₪ 500,000)

 ;2019דוחות הכספיים המבוקרים לשנת המציע אינו בעל הערת עסק חי, על פי ה 4.4.2

 הסדר בעריכת נמצא או/ו נגדו נכסים כונס צו הופעל או/ו פירוק בהליכי אינו המציע 4.4.3

 ;נושים

אישור רואה  –' ההוכחת תנאי סף זה יגיש אישור רואה חשבון בנוסח המצורף כנספח  לצורך

 .חשבון

, הפעיל במועד האחרון להגשת ההצעות בית עסק אחד לממכר מזוןהמציע מפעיל לפחות  4.5

 "(:בית העסק הנוכחי)להלן: "למכרז זה, והעונה לכל ההגדרות הבאות, במצטבר 

אותו מגיש לבית העסק העתידי  מקביל ות של בית העסק הנוכחיתחום הפעיל 4.5.1

 ;למכרז 2.4בהצעתו למכרז זה, כאמור בסעיף 

חודשים רצופים לפחות, עד למועד  24מפעיל את בית העסק הנוכחי במשך  המציע 4.5.2

 הגשת ההצעות למכרז;

 לבית העסק הנוכחי רישיון עסק מהרשות המקומית.  4.5.3

 ההצעה. –לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

 ניסיון המציע. –ג'  נוסח המצורף כנספחיצרף טופס פירוט ביחס לבית העסק בכמו כן, 

רישיונות,  –בית העסק הנוכחי, כנדרש בנספח ד' רישיון עסק בתוקף עבור יציג כמו כן, 

 תעודות ואישורים. 

זכויות לאנשים עם מוגבלות או פטור מהן. שוויון לחוק  9המציע מקיים את הוראת ס'  4.6

 ההצעה. - להוכחת עמידתו בתנאי זה יחתום על תצהיר בנספח ב'

₪(  5,000) חדשים שקלים אלפים חמשתירף להצעתו ערבות בנקאית על סך צ המציע 4.7

 ערבות מכרז. –' ובנוסח המצורף בנספח 

 

, העבודה ביצוע בסטנדרטים של עמד לא או, שהפר חוזה האוניברסיטה עם בעבר שעבד מציע

ו רשאית לפסול את הצעתו על הסף או להזמינ האוניברסיטה –השירותים או הציוד טיב לרבות

 . לשימוע שייערך באוניברסיטה, לפי שיקול דעתה הבלעדי

 באחד תעמוד לא אשר מציע של הצעתו, מצטברים הינם לעיל המפורטים הסף תנאי, יובהר

 . לעיל האמור מן לגרוע מבלי וזאת הסף על תיפסל, מהתנאים

  הזוכה ההצעה ובחירת ההצעות בדיקת הליך .5

תם תעמוד בכל תנאי הבקשה ויצרפו את כל המסמכים תיבחר את הזוכים אשר הצע האוניברסיטה

 :באופן הבא הנדרשים
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 ;שלבים במספר תבוצע ההצעות בחינת 5.1

את עמידתן של ההצעות )והמציעים( בתנאי הסף תיבחן  האוניברסיטה - שלב א' 5.1.1

 .שאינן כשרותהצעות את הפסול ת"( וההצעות הכשרותלהשתתפות במכרז )להלן: "

 את כל ההצעות הכשרות כזוכות במכרז. האוניברסיטה רשאית לבחור

 %03( QGiבחינת האיכות ) –ב'  שלב 5.1.2

 בבעלות המציע מקבילבית עסק  – נקודות 100 5.1.3

של המציע  העסק יתערוך ביקור בבאשר יצוות בדיקה  תמנההאוניברסיטה  5.1.3.1

 מכרז זה.תנאי הסף בל 4.5סעיף ניסיון המציע, על פי  –נספח ג' פירט ב אותו

מלאה לצוות הבדיקה לצורך בדיקת טעימות, וכן יאפשר  המציע יגיש ארוחה 5.1.3.2

לצוות גישה לחלקים פנימיים של בית העסק )מחסן, מטבח וכיו"ב( לצורך 

 . בחינת המקום

צוות הבדיקה ידרג את בית העסק בהתאם לקריטריונים הנקובים בטבלה  5.1.3.3

את איכות המזון ואופן  בין היתרהצוות  יבדוקבמסגרת בדיקותיו להלן, 

 ו, את רמת השירות והניקיון, את הצוות הפעיל וכיו"ב. הצגת

המציע ינכח במקום בעת ביקור צוות הבדיקה, והצוות רשאי לנהל שיחה עם  5.1.3.4

 המציע במסגרת ביקורו ולדרג את התרשמותו מן המציע.

 הציון יתקבל על פי מענה לנושאים המופיעים בטבלה להלן: 5.1.3.5

 מקסימלי ניקוד נושא

 נקודות 10 רמת השירות

 נקודות 10 קפדה על נראות המקום()מיתוג, ה בית העסק חזות

 נקודות 10 צוות העובדיםהתרשמות מ

 נקודות 15 רמת המזון הנמכר )טעם, הצגה, איכות כללית(

 נקודות 15 מחיר המוצרים הנמכרים

 נקודות 10 בית העסק ןניקיו

 נקודות 10 התרשמות מהמציע

 נקודות 20 התרשמות כללית

 נקודות 100 סה"כ

 

המחיר שלו  שהצעת מנת על האיכות בפרק נקודות 70 של מינימום לקבל  המציע על

 .תיבחן

 %70( PGi) מחירה בחינת –' ג שלב 5.1.4

דמי  – הצעת המחיר של המציעהצעות הכשרות על פי ה תנקד אתהאוניברסיטה  

 .למכרז הצעת המציע –' זנספח ב, כפי שימלא בטבלה המופיעה זיכיון שנתיים

יציין בהצעתו את גובה דמי הזיכיון שישלם לאוניברסיטה בעבור המציע  5.1.4.1

כאשר ככל והאוניברסיטה  לשנה₪  48,000, שלא יפחתו מ בית העסקהפעלת 

בתקופת האופציה  10%תממש את תקופת האופציה, דמי הזיכיון יעלו ב 

יע דמי הזיכיון יינתן באופן יחסי, כאשר מצ הניקוד בגין .והשנייה הראשונה
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

ביותר בסל יקבל את הציון הגבוה ביותר ושאר ההצעות  יםהזיכיון הגבוהדמי 

 .ינוקדו באופן יחסי אליו

את הציון  קבלי ,ביותר הגבוהה צעת המחיר המשוקללת שלו הינההמציע שה 5.1.4.2

 הבאה:, והיתר יקבלו ציון יחסי, על פי הנוסחה נקודות 100המקסימלי של 

𝑃𝐺𝑖 =
𝑇𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑃𝑖
 

 :כאשר

PGi ציון מחיר של ההצעה הנבחנת = 

TPmin  =לדמי זכיינות ביותר הגבוהה הצעת המחיר 

TPi –  של ההצעה הנבחנת לדמי הזיכיוןהצעת המחיר 

 

 שקלול ציוני המחיר והאיכות –' דשלב  5.1.5

 לציון, המציעים של והאיכות המחיר ציוני של שקלול תערוך האוניברסיטה 5.1.5.1

  , על פי הנוסחה להלן:סופי

𝐴𝐺𝑖 = (𝑄𝐺𝑖 ∗ 30%) + (𝑃𝐺𝑖 ∗ 70%) 

 כאשר:

AGi של ההצעה הנבחנת = ציון משוקלל סופי 

PGi ציון מחיר של ההצעה הנבחנת = 

QGi – ציון איכות של ההצעה הנבחנת 

 

שהצעתו קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, יספק לאוניברסיטה המציע  5.1.5.2

 מכרז זה.  השירותים נשואאת 

  והצמדה תמורה, מחיר .6

 המכרז את למלא למציע הנדרשות הפעולות כליכללו את  בהצעתו מי הזיכיון שיגיש המציעד 6.1

 כוח הוצאות, מכונות אחזקת, חומרים, ציוד, העבודות ביצוע, רק לא אך, לרבות תנאיו כל על

 . מ"מע כולל, שיחולו ככל סיםימ, הסעות, ערבויות, ביטוח, אדם

 נוספים לתשלומים או/ו הוצאות להחזר או/ו יטהמן האוניברס לתמורה זכאי יהיה לא המציע 6.2

  .כלשהם

 למדד צמודים יהיו לא המציע בהצעת או/ו בהזמנה או/ו בחוזה המפורטים המחירים כי יובהר 6.3

  .אחרת תוספת או/ו הצמדה לכל או/ו
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 בדיקות מוקדמות והליך הבהרות .7

המובן המדויק  אם המציע מצא סתירות ו/או אי התאמות במסמכי המכרז ו/או ספקות לגבי 7.1

 3של תנאי מתנאי המכרז, עליו להודיע על כך בכתב לאוניברסיטה עד למועד המופיע בסעיף 

 טבלת מועדים.  –

האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק  7.2

 מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות.

, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת האוניברסיטה כל שינוי או תוספת למכרז 7.3

ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים, ייעשה ע"י האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה, ויחייב 

  את המציעים.

מובהר, כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות איננו דוחה את המועד האחרון להגשת  7.4

 ל ידי האוניברסיטה בכתב.הצעות, אלא אם כן צוין אחרת ע

סעיפי –' אככל שלמציע יש הערות ו/או הסתייגויות לגבי מסמכי המכרז, לרבות לגבי נספח י 7.5

ביטוח להסכם, יש להעבירם בשלב שאלות ההבהרה. לא תתקבל הצעה עם 

הערות/הסתייגויות ו/או מחיקות על גבי מסמכים לרבות אישור עריכת הביטוחים אשר לא 

 ובתה של האוניברסיטה.אושרו מראש בתש

המציע יקרא בעיון ויבדוק את מסמכי המכרז לרבות את החוזה, וינקוט בכל האמצעים  7.6

 הנראים לו בכדי לחקור את תנאי ההתקשרות עם האוניברסיטה.

 מציע אשר לא יפנה כאמור בסעיף זה יהיה מנוע מלטעון נגד סעיפי המכרז בהמשך.   7.7

לפירושים ו/או הסברים שיינתנו בעל פה למציעים  האוניברסיטה אינה נושאת בכל אחריות 7.8

 על ידי מתכנן, מהנדס, יועץ, מפקח או איש מעובדיה, ואלה לא יחייבו אותה. 

  michrazim@ariel.ac.ilניתן להגיש שאלות הבהרה אך ורק לכתובת המייל הבאה:  7.9

 יש לבקש אישור בדוא"ל על הגעת שאלת ההבהרה ליעדה. 7.10

הבהרה לציין את מספר המכרז, נושאו, שמו של המציע ופרטי על המציע הפונה בשאלת  7.11

הקשר עמו. במידה ולא ציין הפונה כתובת דוא"ל, תשלח תשובה לדוא"ל ממנו נשלחה שאלת 

 ההברה.

 בלבד, בפורמט הבא בלבד: WORDשאלות המציע למכרז יוגשו בקובץ  7.12

 שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

     

ל איסור מוחלט על מציעים פוטנציאליים ו/או על מציעים לפנות למען הסר ספק מובהר כי ח 7.13

אל כל גורם אחר ו/או נוסף אצל האוניברסיטה בקשר עם המכרז למעט פנייה דרך כתובת 

 הדוא"ל לעיל. 

תשובות האוניברסיטה לשאלות ההבהרה אשר יפורסמו באתר האינטרנט של  7.14

 האוניברסיטה, יהוו חלק ממסמכי המכרז. 

ציע לבדוק ולהתעדכן באופן שוטף בפרסומים באתר האינטרנט של באחריות המ 7.15

 האוניברסיטה עד למועד הגשת ההצעות. 

 והגשתה ההצעה .8

 ולשם, חלקיה כל ועל, המכרז במסמכי שמופיע כפי ההצעה פרטי כל את למלא המציע על 8.1
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 . ובחוזה במפרט, במכרז שמפורטים כפי והעבודות התהליכים כלל ביצוע

 העברית. בשפה ערוךל יש ההצעות את 8.2

 כל להוסיף אין, המכרז תנאי ידי על נדרש וכאשר, לכך המיועדים במקומות למעט כי יובהר 8.3

 לשנות או למחוק או להשמיט אין. ותנאיו המכרז למסמכי הסתייגות או/ו תוספת או/ו הערה

 מסמכי גבי על יצוינו אשר הסתייגות או/ו תוספת או/ו הערה המכרז מסמכי על להתנות או

 . מכרזים ועדת ידי על ההצעה לפסילת להביא עלולים ההצעה או/ו המכרז

על אף האמור לעיל, רשאית ועדת המכרזים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי שלא לפסול הצעה  8.4

, אם שוכנעה כי ההצעה עומדת ותואמת את דרישות 8.3שמולאה בסטייה מהוראות סעיף 

 יה נעשתה ע"י המציע בתום לב. איןהמכרז וכי ההצעה הינה ברורה וחד משמעית והסטי

 לפסילת להביא עלולה בעפרון כתיבה. מסמך שום על בעיפרון פרטים למלא או/ו לכתוב

 . ההצעה

 האותיות או המספר על" x" לסמן יש, לתקן צורך שיש במקרה. בהצעה בטיפקס להשתמש אין 8.5

. ת ליד התיקוןבצירוף חתימת מורשי החתימה + חותמ (בעט) מחדש ולכתוב, לתקן שרוצים

 . ההצעה לפסילת להביא עלול בטיפקס שימוש

  ובשני העתקים )מקור והעתק נאמן למקור(.יש להגיש את ההצעה בצורה מסודרת  8.6

 (:אחרת פרטנית צוין אם אלא) הבא באופן חתומים יהיו המסמכים כל 8.7

 תחתית בכל המציע חותמת בתוספת תיבה בראשי המציע של חתימה מורשי חתימת 8.7.1

 ;עמוד

 בו מסמך בכל המציע חותמת בתוספת המציע של חתימה מורשי של מלאה חתימה 8.7.2

 .חתימה נדרשת

 המכרז.  מסמכי דרישות כל לפי וחתום מושלם באופן להגיש יש ההצעה את 8.8

 ,בלבד )לא בדואר ולא בדוא"ל( אישית במסירה, שני העתקים של ההצעה כאשר הם כרוכים 8.9

טבלת  – 3בסעיף בהתאם למועד הקבוע  רק חיצוני זיהוי ללא וחתומה סגורה במעטפה

בבניין ההנהלה מספר  2בקומה  13. 0 . א3בחדר  ,מועדים, לתיבת המכרזים באוניברסיטה

 לתיבת הגיעה שלא הצעה כל! זו שעה לאחר הצעות תתקבלנה לא - אריאל, מילקן קמפוס, א3

-054  – בלבד תהצעו מסירת לצורך טלפון .לדיון תובא לא - זה לסעיף בהתאם המכרזים

9079499. 

ניתן להגיש הצעות לתיבה גם בשני ימי העבודה שלפני המועד האחרון להגשת הצעות, בימים  8.10

 )למעט ערבי חג, חגים וימי חול המועד(. 8:30-16:30ה' שעות הפעילות: -א'

זכיינות – 9/20מכרז פומבי מס' " יירשם עליה סגורה מעטפה בתוך הצעתו את יגיש המציע 8.11

 חיצונית המעטפה על. בלבד" בית עסק לממכר מזון באוניברסיטת אריאל בשומרון להפעלת

 .לפסילתו להביא עלול הדבר אחרת, המציע של מזהה סימן כל יופיע לא

 שנדרש אחר מסמך כל וכן ההצעה -נספח ב' ב המפורטים המסמכים את תכלול זו מעטפה 8.12

 ;המכרז הוראות לפי

 לשם נדרשו הם כי סברה אם נוספים ואישורים מסמכים צירוף לדרוש רשאית מכרזים ועדת 8.13

 . מסמכים של השלמה מציעהמ לבקש רשאית וכן. במכרז הכרעה

 המוגשים המסמכים בכל זהה יהא(, פ"ח למשל) המזהה המספר כי לוודא המציע על: הערה 8.14

 המוסמכות מהרשויות אישור או לכך הסבר לצרף עליו הדבר כך שאין ובמידה, ההצעה עם
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 .ההתאמה אי בדבר

 בתחום המקובל פי על ל"מחו או/ו ישראלי תקן דרישות על לענות המוגשת ההצעה על 8.15

 .השירותים

למעט אם צוין אחרת  מ"מע ולא כוללחדשים  בשקלים יהיה לנקוב המציע שעל סכום כל 8.16

 . במסמכי המכרז

 .הקבוע במועד הגשתה וכן, בלבד המציע אחריות על הינה ההצעה הגשת 8.17

 במסמכי האמור כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה החתומה ההצעה הגשת 8.18

 ולמציע מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את הבין, החוזה לרבות המכרז

 . כך האוניברסיטה בשל כלפי טענות יהיו ולא אין

 ההצעה  תוקף .9

שיר הבא בתור הצעת הכ .הצעות להגשת האחרון מהיום יום 180 למשך בתוקף יהיו ההצעות 9.1

 ימים נוספים. 180תעמוד בתוקפה למשך 

 של רצון שביעות מחסור ו/או עמו ההתקשרות את יפר ו/או מהצעתו יחזור הזוכה בו במקרה 9.2

, חייבת לא אך, רשאית המכרזים ועדת לפועל, תצא האוניברסיטה ו/או ההתקשרות עמו לא

וזאת גם אם ההצעות " בתור אהב זוכה"כ, הזוכה הצעת טיבה אחרי הבאה ההצעה על להכריז

 .פגו תוקף

 בחוזה האמור את לבצע להתחיל ימים 7 תוך מתחייב, הבא בתור במקרה כאמור, הזוכה 9.3

 האוניברסיטה. הודעת פי על ההתקשרות

הצורך, )גם לאחר חלוף  במקרה שהינו הכשיר הבא בתור והפעלתו זוכה על הכרזה כי יודגש 9.4

 של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה בהסכמתו(,-הזוכותיום ממועד ההחלטה בדבר ההצעות  180

 . זו אפשרות להפעיל אינה מחויבת האוניברסיטה והיא

 מידע סודי בהצעה .10

מציעים שלא זכו במכרז לאחר שהוכרז זוכה רשאים לבקש לעיין במסמכי המכרז ובין היתר  10.1

 בהצעה הזוכה.

 -ם או עסקיים )להלן ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריי 10.2

"(, שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו סודיים חלקים"

 נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.

מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים אם   10.3

 זכה במכרז.

ם סודיים בנספח נפרד, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות ציון של חלקי  10.4

האחרים, יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות 

 של אחרים. 

יודגש, שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי המכרז נתונה  10.5

 במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.לוועדת מכרזים. כל מציע המשתתף 

"(. עיון עלות)להלן: "₪  500עיון במסמכי המכרז לרבות בהצעה הזוכה מותנה בתשלום של  10.6

המנוהל בבנק  562100/60תשלום עלות העיון יבוצע על ידי הפקדת הסכום כאמור לחשבון מס' 

ל על שם אוניברסיטת מתנה 817לאומי לישראל בע"מ בסניף עסקים החשמונאים שמספרו 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

אריאל בשומרון )ע"ר( .יש לצרף אישור על הפקדת עלות העיון לבקשה לעיין במסמכי המכרז 

 כאמור.

 ערבות מכרז .11

חמשת אלפים שקלים  על שם המציע, בסכום של על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית 11.1

 (.₪ 5,000) חדשים

 ערבות תעמוד בכלל התנאים הבאים:ה 11.2

 בות יהא זהה לשם המציע.שם המבקש בכתב הער 11.2.1

 יש להגיש את מסמך הערבות המקורי. 11.2.2

 ערבות מכרז –' ונספח כלנוסח המצורף  מדויקנוסח הערבות יהיה זהה באופן  11.2.3

 למסמכי המכרז.

 ההתקשרות מימוש .12

הסכם   -' חמצורף כנספח , במכרז הזוכה האוניברסיטה לבין בין ייחתם אשר החוזה 12.1

 . נספחיו כל על זה למכרזהתקשרות 

 את זכייתו על ההודעה מיום עסקים  ימי 7 תוך להעביר במכרז כזוכה שיוכרז המציע על 12.2

 הזוכה עם ההתקשרות למימוש תנאי הינה זו תקופה בתוך והמצאתם, הבאים המסמכים

 :החוזה האוניברסיטה על לחתימת ותנאי

, חוזהל כנספח המצורף בנוסח - (₪ 00002,) חדשים שקלים עשרים אלף בסך ביצוע ערבות 12.3

 ממועד יום 60 למשך בתוקף תעמוד הערבות. ממנה חלק או אופציה מימוש בכל תחודש אשר

  .העבודות ביצוע או/ו השירותים מתן תקופת כל סיום

ללא כל שינוי ולפי הנוסח חתום כנדרש ע"י חברת הביטוח,  - אישור עריכת ביטוחים 12.4

 סעיפי ביטוח להסכם.–' אינספח המצורף כ

 . שייחתם מהחוזה נפרד בלתי חלק יהוו הזוכה צעתוה המכרז מסמכי 12.5

 מכרזים ועדת סמכויות .13

 .האוניברסיטה אצל מכרזים ועדת ידי על תתקבל במכרז הזוכה ההצעה בדבר ההחלטה 13.1

 נוספים פרטים או/ו אישורים או/ו מסמכים לדרוש, חייבת אינה אך, הוועדה רשאית 13.2

 צדדים אצל המציע ידי על וצעושב ופרויקטים עבודות לגבי פרטים לברר וכן מהמציע

 לו יהיו ולא ואין זה לסעיף הסכמתו את בכך מביע הצעה להגיש בוחר אשר מציע. שלישיים

 . כך בשל האוניברסיטה כלפי טענות

 .חסרים מסמכים להשלמת למציע לפנות, חייבת אינה אך, רשאית הועדה 13.3

 פי על, חלקם או יעיםמצ עם, ההצעות לבדיקת שנועד הזמן בפרק הוועדה רשאית להיפגש 13.4

 .הנדרשים ובאופן ברמה השירותים את לספק מיכולתם אישית התרשמות לשם, דעתה שיקול

 של עובדים או/)בין שצוינו על ידי המציע בין אם לאו( ו ממליצים עם הוועדה רשאית לשוחח 13.5

 תבדיק לרבות, נוספת בדיקה כל ולבצע המציע ידי על המופעלים במקומות לבקר וכן, המציע

 .המציע של פיננסית איתנות

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להתחשב בניסיון קודם שלה עם המציע במידה  13.6

 והאוניברסיטה לא הייתה שבעת רצון מאיכות העבודה או בהתנהלותו של המציע.



-13- 

 זכיינות להפעלת בית עסק לממכר מזון באוניברסיטת אריאל בשומרון– 9/20מכרז פומבי מס' 

 

 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 : הבאים מהטעמים הצעות לפסול רשאית מכרזים ועדת, לעיל האמור בכלליות לגרוע מבלי 13.7

 כדבעי; להעריכה מנת על פרטים בה חסרים כי לגביה שיקבע הצעה 13.7.1

 המכרז; מסעיפי לסעיף התייחסות חוסר בשל 13.7.2

 הנדרשים; המסמכים לה צורפו שלא הצעה 13.7.3

 משמעות; דו, בהירות אי: בה שיש הצעה 13.7.4

 .המכרז דרישות אחר ממלאת שאינה הצעה 13.7.5

 שמניתוחה הצעה או לב תום חסרת או תכסיסנית הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת  13.8

 .ומוצקים ברורים כלכליים אדנים על מבוססת שאינה בהצעה מדובר כי עולה

 או/ו לדין בהתאם לבטלו או/ו המכרז היקף את לצמצם או להרחיב רשאית המכרזים ועדת 13.9

 על, במכרז זוכה הוכרז כבר אם גם וזאת, אחרות או נסיבתיות, תקציביות, ארגוניות מסיבות

 .כלשהו פיצוי או/ו מוקדמת הודעה או/ו נימוקב צורך וללא הבלעדי דעתה שיקול פי

 את לבטל הזכות את לעצמה שומרת מכרזים ועדת, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי 13.10

 :הבאות בנסיבות המכרז

 הוראות ועל המכרז תנאי, הסף תנאי כל על עונות פחות או הצעות שתי רק 13.10.1

 .המכרז במסמכי המפורטות

, לדעתה המצדיק באופן, אוניברסיטהה צרכי שהשתנו או, נסיבות שינוי חל 13.10.2

 . המכרז ביטול את

 או, המחיר הצעות את תאמו, חלקם או שהמציעים להניח סביר בסיס יש 13.10.3

 מטרות את לסכל כדי בו שיש או כלשהו חוק על עבירה או עסקי הגבל המהווה באופן פעלו

 . המכרז

 או/ו הבהרה שאלות לאור או/ו המכרז פרסום לאחר לאוניברסיטה, התברר 13.10.4

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

 או שגויים נתונים על בוססו שאלה או, מהמפרט מהותיות דרישות/נתונים שהושמטו

 . שלמים בלתי

 למציע פיצוי כל מתשלום פטורה האוניברסיטה תהא, לעיל המפורטות בנסיבות כי, מובהר 13.11

 המציע או/ו המתעניין שהוציא הוצאות בגין, רק לא אך, לרבות, המכרז לביטול בקשר כלשהו

 . צפויים או/ו עתידיים רווחים אובדן או/ו הצעתו הכנת לצורך

 ערבות ההצעה את לפירעון להציג או לחלט הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה 13.12

 :הבאים במקרים

 ;מהצעתו בו חזר המציע 13.12.1

 ;תוהצע במסגרת נכונה לא הצהרה נתן המציע  13.12.2

 ;ידי האוניברסיטה על כנדרש תשובות / הבהרות העביר לא המציע  13.12.3

 ;במצבו שינוי על לאוניברסיטה הודיע לא המציע 13.12.4

 ;אחרים מציעים תיאום עם תוך או/ו בתרמית הוגשה ההצעה כי התגלה 13.12.5

 הודעת לאחר מסמכים כנדרש המצאת אי לרבות החוזה את הפר המציע 13.12.6

 ;הזכייה
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

בגין  מן המציע אחר או נוסף פיצוי לתבוע האוניברסיטה של זכות בכל יפגע לא הערבות חילוט

 ההפרה.

 הזוכה ההצעה בחירת .14

 הצעה המיטבית או כל או ביותר גבוההה ההצעה את לקבל האוניברסיטה איננה מתחייבת 14.1

 . שהיא

 מירב את לה ומעניקה ביותר לה מתאימה החלטתה לפי אשר בהצעה האוניברסיטה תבחר 14.2

 . היתרונות

 לנהלים בהתאם חוזה נחתם לא עוד האוניברסיטה כל את תחייב לא שתיבחר הצעה כל 14.3

 .האוניברסיטה אצל המקובלים

 חלק לגבי או חלקם לגבי המבוקשים הסעיפים כל לגבי הצעה לקבל האוניברסיטה רשאית 14.4

 . הבלעדית דעתה שיקול לפי הכל, בלבד מסעיף

 זכייה הודעת ביטול .15

 :הבאים במקרים הזכייה הודעת את לבטל תלעצמה את הזכו האוניברסיטה שומרת

 המציא לא או הזכייה מיום ימים 7 תוך הדרושים המסמכים את המציא לא המציע 15.1

 לנוהלי האוניברסיטה. האוניברסיטה בהתאם ידי על ההסכם חתימת למועד עד מסמכים

תוך זמן סביר ו/או בהתאם להוראות המכרז למרות שהאוניברסיטה  התארגן לא המציע 15.2

 . העבודה תחילת על לו עההודי

 החלטתה על משפיע היה אשר תוכנה או ההצעה, המציע לגבי מידע האוניברסיטה הגיע לידי 15.3

 . ההצעות בחינת בטרם לה מודעת הייתה אם הזכייה בדבר

 לרבות המכרז לתנאי בהתאם מתן השירותים לביצוע ערוך המציע אם סביר ספק קיים 15.4

 .החוזה

 עקב למציע שנגרם נזק בגין פיצוי כל לתשלום אחראית תהא האוניברסיטה לא, יודגש 15.5

 .לעיל מהטעמים שבוטלה הזכייה הודעת על הסתמכותו

 שונות  .16

 על, לעניין הנוגע ועדכני רלוונטי תקן כל פי על, דין כל להוראות בהתאם יסופקו השירותים 16.1

 .המכרז ומסמכי החוזה להוראות ובהתאם המוסמכות הרשויות הוראות פי

, למכרז הקשור רלוונטי מידע וכל החוזה ותנאי המכרז תנאי לבדיקת אחראי היהי המציע 16.2

 כל על מוותר והוא כאמור לתנאים מסכים הוא הצעתו ובהגשת הרלוונטיים הדינים לרבות

 . התאמה אי או/ו טעות או/ו ידיעה אי טענת

 בדבר בכתב הודעה לאוניברסיטה תתל המציע על חובה, בהליך חסר או פגם של מקרה בכל 16.3

 מלטעון מושתק יהא כן לא שאם, המכרז להוראות בהתאם הבהרה שאלת לשלוח או/ו האמור

 .זה בהקשר טענה כל

 .זה את זה כמשלימים לראותם ויש, ממנו נפרד בלתי חלק מהווים המכרז מסמכי כל 16.4

 או/ו להם להוסיף או/ו המכרז מסמכי את לתקן הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה 16.5

 . ההצעות הגשת למועד עד שלב בכל לעדכנם

 וההחלטה, שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מחויבת איננה האוניברסיטה 16.6

 . הבלעדי דעתה לשיקול נתונה הזוכה ההצעה על
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 את לבטל וכן השירות/העבודות ביצוע לגבי דרישותיה את לשנות האוניברסיטה רשאית 16.7

 .כך האוניברסיטה בגין כלפי טענות יהיו ולא אין ולמציע, חלקן או/ו השירות או/ו העבודות

 .חיצוני ביועץ להיוועץ רשאית האוניברסיטה 16.8

 שמסר במידע שישנו שינוי כל אודות שהות כל ללא האוניברסיטה את לעדכן מתחייב המציע 16.9

 .הזוכה ההצעה בדבר החלטה לקבלת עד בהצעתו

 .ולהפך נקבה בלשון גם משמעם זכר בלשון המופיעים ביטויים 16.10

 אביב-בתל המשפט לבית נתונה, לו המצורף ולחוזה זה למכרז הקשור בכל השיפוט סמכות 16.11

 . יפו
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 מפרט ואמנת שירות  -' א נספח

                    כללי .1

מעונות ב בית עסק לממכר מזוןלהפעלת אוניברסיטת אריאל מעוניינת בקבלת הצעות  1.1

 . במתכונת של זכיינות, קמפוס האוניברסיטההסטודנטים ב

 לאהמוצע בית העסק מזללה )פיצרייה / פלאפל / בר סלטים / בית קפה / כיו"ב(.  מסעדה או 1.2

, וכן לא תתקבל הצעה לפתיחת בית עסק מסוג חנות נוחות ו/או מינימרקט ו/או מכולת יהא

 מסוג אחר )חנות / מכבסה / כיו"ב(

לבית  ,1968-בהתאם לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח עסק רישיון לקבלת מיידית יפעל כייןהז 1.3

 באוניברסיטה.  שיפעיל העסק

 לבית העסק תהיה כשרות רבנית בהתאם לסוג המזון הנמכר )חלבי/בשרי/פרווה(. 1.4

הזכיין יפעל על פי הוראת כל דין ביחס להפעלת בית עסק מן הסוג שייפתח, לרבות ביחס  1.5

 לעישון בתחומי בית העסק ולממכר חומרי טבק, אלכוהול וכיו"ב.

 שעות פעילות .2

מראש מול האוניברסיטה, ובכפוף להוראות הרשות ייקבעו  בית העסקלות שעות פעי 2.1

  המקומית וכל דין.

יהיה סגור בימי שבת ובחגי ישראל שהם ימי מנוחה לפי חוק וכן  העסקמובהר לזכיין כי בית  2.2

יהיו סגורים. מעבר  בית עסק מן הסוג שיפתח הזכיין,במועדים נוספים לגביהם נקבע בחוק כי 

 .ברציפות במהלך כל ימי השנה עסקן יידרש להפעיל את בית הלכך, הזכיי

 איש קשר .3

יגדיר איש קשר לניהול הפרויקט מול האוניברסיטה, לרבות בנושאים של תפעול,  הזכיין 3.1

 תחזוקה, פתרון בעיות, עדכונים שוטפים, תמיכה וכיו"ב.

 איש הקשר ירכז את כל התקשורת מול האוניברסיטה בנוגע למערכת המסופקת. 3.2

 ההצעה למכרז זה.  –פרטי איש הקשר ימולאו בנספח ב'  3.3

 ואבני דרך עבודות הקמה .4

במועד חתימת ההסכם עם הזכיין, תקבע האוניברסיטה לוחות זמנים להעמדה ותחילת  4.1

 ההפעלה של בית העסק. 

 אבני דרך 4.2

 זמן להשלמת אבן הדרך אבן הדרך #

 _ חתימת ההסכם עם הזכיין  4.2.1

 1.9.2020זמן משוער  – 0זמן  ניברסיטהמסירת השטח לזכיין מן האו  4.2.2

 ימים 45+  0זמן  הצטיידות ועבודות בנכס - התארגנות  4.2.3

 לאחר סיום שלב התארגנות בחינת האוניברסיטה  4.2.4

 ימים 50+  0זמן  תיקונים לאחר בחינת האוניברסיטה  4.2.5
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 זמן להשלמת אבן הדרך אבן הדרך #

 ימים 50+  0זמן  קבלת אישור האוניברסיטה   4.2.6

דת ותעועסק )לפחות זמני( הצגת רישיון   4.2.7

 כשרות

 ימים 55+  0זמן 

 ימים 60+  0זמן  פתיחה  4.2.8

 

 התארגנות 4.3

, התארגנותהעברת הנכס לרשות הזכיין, יתחיל מיידית בפעילות לצורך לאחר  4.3.1

 הצטיידות, עבודות התאמה נדרשות להפעלת בית העסק וכיו"ב. 

)להלן: כל עבודות ההתאמה והשינויים הנדרשים בשטח בית העסק, ככל שישנם  4.3.2

, שמרא אוניברסיטהשיועברו לאישור ה תלתוכניובהתאם , יבוצעו ("ההתאמה עבודות"

ולתיאום העבודות מול האוניברסיטה ובאופן שאינו מפריע לסטודנטים המתגוררים 

 . במקום ולפעילות השוטפת של בתי העסק האחרים במקום

 ליווי יועץ בטיחות ומהנדסלבלת היתר כחוק וביצוע כל עבודות ההתאמה כפוף לק 4.3.3

, באמצעות בעלי מקצוע מיומנים וברמה טובה, וכל עבודות ההתאמה תבוצענה מוסמך

  והכל באחריותו של הזכיין ועל חשבונו.

לא תהא אחראית כלפי הזכיין בשום מקרה ביחס ו/או בקשר עם האוניברסיטה  4.3.4

 עבודות ההתאמה שיבוצעו על ידו.

בודות ההתאמה, למבנה או כל נזק שעלול להגרם בשל עמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  4.3.5

לגורם שלישי, יהיה באחריותו של הזכיין, וככל שתופנינה תלונות ביחס לנזק כאמור אל 

האוניברסיטה, האוניברסיטה רשאית לדרוש מן הזכיין לתקן מיידית ועל חשבונו את 

 הנזקים, או לתקן את הנזקים בעצמה ולחייב את הזכיין בעבורם. 

 ההתאמה ויציג לאוניברסיטה את המקום לצורך קבלת אישורה. עבודות הזכיין ישלים את   4.4

ככל שהאוניברסיטה תדרוש, יערוך הזכיין תיקונים בליקויים לפי דרישת האוניברסיטה, ויציג  4.5

 שנית את בית העסק. 

רק לאחר אישור האוניברסיטה, ובכפוף להצגת רישיון עסק בהתאם לחוק רישוי עסקים,  4.6

להצגת תעודת כשרות רבנית מתאימה, יוכל הזכיין לפתוח את  לבית העסק וכן 1968-התשכ"ח

 ( יום לאחר מועד מסירת השטח לזכיין. 60בית העסק, ולא יאוחר משישים )

פי שנקבע במועד חתימת יובהר כי מועד תחילת תשלום השכירות עבור בית העסק יהיה כ 4.7

 פתיחה ובין אם לאו. ההסכם מול האוניברסיטה, בין אם ישלים הזכיין את חובותיו לצורך ה

 אחריות .5

, ולא יוכל לבוא בדרישות, תלונות או ולתוכתו בית העסקאחראי באופן בלעדי על  הזכיין 5.1

 תביעות כלפי האוניברסיטה ביחס לאמור.

אחראי באופן מלא ובלעדי למזון המוגש על ידו, ויהיה אחראי באופן בלעדי לכל פגיעה  הזכיין 5.2

 ולעובדיו. לקוחותיו, לבאי האוניברסיטהל ית העסקמבבין אם מהמזון המוגש ובין אם 

 עלויות .6
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 .והיטל ביוב לשלם את עלויות הארנונה על הזכיין 6.1

אשר יותקן על ידי  צריכה וזאת על פי מונהוהמים  לשלם את עלויות החשמל  על הזכיין 6.2

 האוניברסיטה.

 ספקים .7

 .יגיעו מוכנים מספקים מורשים לבית העסקהמוצרים  כל 7.1

 .ההצעה -בנספח ב' למכרז תועבר הספקים  רשימת 7.2

 בדרישות הבאות:לפחות חייבים לעמוד  לבית העסקשיספקו מוצרים  הספקים 7.3

 המוצרים הנדונים.המוצרים רישיון יצרן בתוקף מטעם משרד הבריאות ליצור  לספק 7.3.1

לספק המוצרים רישיון עסק תקף מהרשות המקומית הרלוונטית לפי חוק רישוי  7.3.2

 ולל רישיון להובלת מזון בטמפ' מבוקרת.והכ 1968-עסקים התשכ"ח 

 לספק המוצרים תעודת כשרות בתוקף מטעם הרבנות באזור בו הוא פועל. 7.3.3

 או דומה.  ISO9001לספק המוצרים מערכת ניהול איכות   7.3.4

כל חומרי הגלם שמהם יורכבו המוצרים יהיו מספקים עם תעודת כשרות תקפה, בעלי רישיון  7.4

 ם ובדרישות משרד הבריאות.יצרן ויעמדו בתקנים הרלוונטיי

 במידה והאוניברסיטה תעבוד בפסח, יספק הזכיין מזון כשר לפסח ללא תוספת תשלום. 7.5

הצעת  –את כל הרישיונות הרלוונטיים המצוינים בנספח זה ובמכרז יש לספק בנספח ו'  7.6

 המציע.

 בית העסק וסביבתושמירת ניקיון  .8

, מחסן, מטבח, משטחי בישול והגשה, קבית העס , סדר ואסתטיקה שללניקיון ידאג הזכיין 8.1

, ברדיוס של עשרה מטרים ת בית העסקא ףהמקיהאזור אזור המכירה, אזורי ישיבה וכל 

 לרבות, אך לא רק:

 ניקיון שוטף של שולחנות וכסאות ישיבה/הסבה; 8.1.1

 מילוי מפיות לשימוש הסועדים על בסיס שוטף; 8.1.2

  ריקון כל פחי אשפה בכל משמרת ואף יותר לפי הצורך; 8.1.3

, באופן שוטף לאורך מטר  10 של ברדיוס הקפה עגלות אזור טאטוא ושטיפה של 8.1.4

 היום;

 שטיפה יסודית של כל האזורים בבית העסק, בסיומו של כל יום עבודה; 8.1.5

 ניקיון מיידי של מפגעים שונים )משקה שנשפך, מזון שהתפזר וכיו"ב(. 8.1.6
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

מאזור  ולל כל הדרך, כהסחורה תלסדר וניקיון באזורי הפריקה והעמסהזכיין ידאג  8.2

 . בית העסק הפריקה/העמסה ועד לפתח

הקרובה  וובסביבתבבית העסק אריזות מכל סוג  פסולת ו/או מטרדים ו/או לא ישאיר הזכיין 8.3

 .ו/או הרחוקה

הזכיין יפנה את האשפה למכולות מיועדות לכך, כמו כן יקפל ויפנה את הקרטונים למכולה  8.4

 מיועדת.

גבוהה מוזיקה בווליום  הנגרם מהשמעת בית העסקבסביבת למנוע מטרד  זכיין מתחייבה 8.5

 . בית העסק או מחוץ לתחומי בית העסקבתוך 

 טיפול בכל נושא תברואתי, מול האוניברסיטה או גורמים רלוונטיים, לרבות: 8.6

 טיפול בביוב וצנרת; 8.6.1

 מים; 8.6.2

 ;ת מזיקיםהדבר 8.6.3

 .אחר, לפי הנדרש 8.6.4

 כשרות .9

ות מתאימים ומוכרים ע"י הרבנות הראשית המוצרים יהיו כשרים ובעלי אישורי כשר כל 9.1

 לישראל.

תהיה תעודת כשרות תקפה בכל עת והוא יציג תעודה חדשה בכל פעם שמסתיים תוקף  לזכיין 9.2

 התעודה האחרונה.

  מזון בטיחות .10

 להפעיל ניתן לא ולמעשה האוניברסיטה עליונה חשיבות בעל נושא הינו המזון בטיחות נושא 10.1

 על ושמירה מזון בטיחות של מתפשרים ובלתי ברורים כללים על הקפדה ללא הסעדה מערך

 .הסועדים בריאות

 עם בשומרון אריאל תתקשר אוניברסיטת בבית העסק המזון בטיחות על שוטפת בקרה לצורך 10.2

 .ושוטף צמוד באופן הנושא את שתבדוק מתמחה חיצונית חברה

 הזכיין יידרש העובדים, של אישית ההיגיינ ועל נקייה עבודה סביבת על לשמור שיש לכך מעבר 10.3

 המוגש למזון טוב ומראה לטעם מעבר לספק מנת על שביכולתו המקסימום את לעשות

 והרשות הבריאות משרד הוראות פ"ע מזון לבטיחות ביותר הגבוהה ההקפדה את גם מטעמו,

 מזון. מערך של נכונה להפעלה בסיס שמהווים כללים' מס פ"וע המקומית

 על קנסות והטלת ההתקשרות הסכם של הפרה תהווה מהכללים להלן יותר או אחד של הפרה 10.4

 :הזכיין

אחסנתו  ,קבלתו בעת נתון זמן בכל מעלות 5 ל מתחת להיות חייב לסועדים שיוגש  המזון  10.4.1

 .במקררים אחזקתוו

 שם את המציינת מדבקה עם עת בכל מכוסים להיות חייבים במקררים הגלם חומרי כל  10.4.2

 .וקףת פג/ייצור ותאריך המוצר
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 היום בסוף שיישארו והכריכים התוספות, העיקריות, הסלטיםהאוכל המוכן,  כל  10.4.3

 מעבר תוקף פג עם מאושר חיצוני מספק הגיעו םא אלא למחרת יום יימכרו ולא יושמדו

 .המכירה ליום

 .מעלות 6 על תעלה לא המקררים טמפרטורת  10.4.4

 את ולשמור המקררים' טמפ את ביום פעמיים יייעוד טופס גבי על לתעד הזכיין על  10.4.5

 .חודשים 3 ל לפחות הטפסים

 לשמור המקומית הרשות/הבריאות משרד של דרישה ותהיה במידה – מזון דוגמאות  10.4.6

 לתעד וכן לפחות שעות 48 למשך לסועדים שיוגש מה מכל הזכיין ישמור מזון דוגמאות

 .שנלקחו המאכלים רשימת את בטופס

 .בתוקף ועסק יצרן רישיון יובעל מורשים מספקים יהיו הגלם חומרי כל 10.4.7

 ללא, מתאימים מדים, ראש כיסוי עם עת בכל ימצאו העובדים – עובדים תהיגיינ  10.4.8

 (.נישואין לטבעת פרט) תכשיטים

 ל'ג או ידיים לרחיצת יאנטי בקטריאל סבון יהיה הזכיין עובדי של העבודה באזור  10.4.9

 .ידיים לניגוב נייר וכן ידיים לחיטוי אלכוהולי

 .ידיים לניגוב ונייר ידיים לסבון מתקן יותקן ההגשה לעמדת סמוך 10.4.10

 .ושריטות סדקים ללא, טוב במצב להיות החיתוך קרשי על 10.4.11

 .וחיטוי שטיפה לאחר במאונך החיתוך קרשי את לייבש יש 10.4.11.1

 .מעץ חיתוך קרש על לעבוד איסור חל 10.4.11.2

 .ממזון נפרד סגורה בארונית יאוחסנו הניקוי חומרי 10.4.12

 .ברור שילוטב תסומן הניקוי חומרי ארונית 10.4.12.1

 ישראלים תקנים .11

כל ההנחיות, הוראות, תקנות ותקנים מטעם משרד הבריאות, מכון התקנים, רשויות רשמיות  11.1

או כל גוף מוסמך אחר, הנוגעים למזון המוגש ו/או להפעלת בית העסק, שקיימים במועד 

ולו פתיחת בית העסק ו/או יפורסמו בהמשך, לאורך תקופת ההתקשרות עם האוניברסיטה, יח

 על הזכיין.

את הזכות לשלוח בדיקות מעבדה מטעמו למעבדה מוסמכת  האוניברסיטה שומרת לעצמה  11.2

 הזכייןע"י משרד הבריאות ובמידה והתוצאות יחרגו מהתקנים הרלוונטיים לקנוס את 

 עמו את ההתקשרות.  ולחייבו בעלות הבדיקות ואף להפסיק
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 ציוד .12

קמה והפעלה של בית העסק, לרבות: וד הדרוש להאת כל הצי הזכיין ירכוש, יתקין ויתחזק 12.1

 . משטחים, שולחנות, כסאות, ארונות, ציוד בישול וכיו"במקררים, 

 אדם כח .13

  זהות  תעודת בעלי יהיובאוניברסיטה  עסק הבבית  ידו על יועסקו אשר הזכיין עובדי כל 13.1

 .18 גיל ומעל  פלילי עבר ללא, ישראלית

 תובטיחותיו גבוהות עבודה נעלי, נקיים יםבמד העובדים את לציידהזכיין  על 13.1.1

 .עבודתם במסגרת קסקט ובכובעי החלקה למניעת מותאמותה

 .ניילון סינר עם או מלוכלכים במדים לסועדים להגיש אין 13.1.2

 המגיש /הטבח יעבוד( כריך בהכנת לדוגמא) לאכילה מוכן מזון עם ביד מגע ויש במידה 13.1.3

 .פ"חד כפפות עם

 .לעבודה עבודה בין יוחלפו פ"החד הכפפות 13.1.4

 האוניברסיטה. לבין הזכיין עובדי בין מעביד עובד יחסי יתקיימו לא 13.2

 .ההתקשרות תקופת ולכל עת בכל הזכיין מעובדי מי להעסקת סירוב לאוניברסיטה זכות 13.3

', ג צד ביטוחי, מעבידים חבות: הכוללות ביטוח בפוליסות עובדיו ואת עצמו את יבטח הזכיין 13.4

 .ומטעמו חשבונו על – רפואי וביטוח אישיות תאונות, מקצועית אחריות

 והיטלים קנסות .14

מתחייב בזאת לציית להוראות ההסכם ולמפרט המוצרים לרבות חוברת זאת,  הזכיין 14.1

 כמפורט בנספח זה.

לאחד  בתשלום פיצוי או קנס באם יגרום על ידו ו/או ע"י עובדיו מחדל  יחויב הזכיין 14.2

 (."ההפרות"הדברים הבאים )להלן: 

 "(הפרות קבוצה א'הכלולות בקבוצה א' )להלן: " הפרות 14.3

ו/או  האוניברסיטהע"פ החלטת  של בית העסקאי ניקיון באזור פעילות שירות  14.3.1

 מי מטעמו.

( וכל םמקררי, דלפקיםהקנס יוטל על כל הערה בנפרד )לדוגמא: רצפה,  14.3.1.1

 .האזורדקות עד לניקיון  15

 על הוראות הלבוש. הזכייןאי הקפדה של עובדי  14.3.2

 .יוטל על כל עובד בנפרד הקנס 14.3.2.1

 אי עמידה באחד מהסעיפים ותתי הסעיפים של מפרט המוצרים עליה חתם. 14.3.3

 הקנס יוטל על כל סעיף/תת סעיף בנפרד. 14.3.3.1

 "הפרות קבוצה ב'"(הפרות הכלולות בקבוצה ב' )להלן:  14.4

 הפרה חוזרת מבין הפרות קבוצה א'. 14.4.1

ים שנדרשו ע"י יום בהגשת אישורים רפואיים או מסמכים אחר 14-פיגור עד ל 14.4.2

 מרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ו/או מי מטעמו. נציג
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 משקל או נפח במנות מוגשות כשנקבע להן משקל או נפח מסוים בהסכם.בחוסר  14.4.3

 .הקנס יוטל על כל פריט מזון בנפרד 14.4.3.1

 .אי עמידה בהגשת כל המוצרים בכל שעות הפעילות 14.4.3.2

הוקצה לתיקון בנושא הערה חוזרת שלא טופלה מהדו"ח קודם ו/או על זמן ש 14.4.4

 המוצרים.מפרט 

הערה חוזרת שלא טופלה מהדו"ח קודם ו/או על זמן שהוקצה לתיקון בנושא  14.4.5

 .בטיחות מזון

 "(הפרות קבוצה ג'הפרות הכלולות בקבוצה ג' )להלן: " 14.5

 הפרה חוזרת מתוך הפרות קבוצה ב'. 14.5.1

 שיונות ותעודות במועדם.יאי הגשה ו/או חידוש של ר 14.5.2

 מרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרוןיתנה בכתב ע"י נציג אי ביצוע הוראה שנ 14.5.3

 ו/או מי מטעמו.

 בכלים חד"פ, סכו"ם, ניירותמחסור  14.5.4

 הימצאות חומ"ג עם תאריך פג תוקף. 14.5.5

 .הקנס יוטל על כל סוג חומ"ג שימצא 14.5.6

מרכז על ידי מבקר מטעם  שיצויןבנושא בטיחות מזון כפי  חמורההערה  14.5.7

טופל מהדו"ח הקודם ו/או  על פי הזמן שהוקצה ולא  האוניברסיטאי אריאל בשומרון

 לכך.

דוחות קודמים ו/או על פי זמן שהוקצה לתיקונה  2הערה חוזרת שלא טופלה מ  14.5.8

 בנושא ביקורת שיווקית.

 מחסור בעובד ליום עבודה שלם ללא שליחת מחליף לפי התקן שנקבע. 14.5.9

 בגין כל עובד שלא יגיע לעבודה. הזכייןמובהר כי הפיצוי יוטל על  14.5.9.1

 ₪  500=  1עובד  (1

 ₪  1,000עובדים =  2 (2

 ₪  1,500עובדים =  3 (3

 וכן הלאה.  (4

 "(הפרות קבוצה ד'הפרות הכלולות בקבוצה ד' )להלן: " 14.6

 בית העסק.אי הקפדה על שעות פתיחת  14.6.1

 דקות איחור. 5הקנס יוטל על כל  14.6.1.1

 בית העסק.סגירה מוקדמת של  14.6.2

 עגלת הקפה.דקות הקדמה בסגירת  5הקנס יוטל על כל  14.6.2.1

 רה בנושא כשרות ע"פ דיני הרבנות הראשית לישראלעבי 14.6.3

 הקנס יוטל על כל עבירת כשרות בנפרד. 14.6.3.1
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

דו"חות הקודמים ו/או על פי זמן שנקבע לתיקונה  2הערה חוזרת שלא טופלה מ  14.6.4

 .  בנושא בטיחות מזון

 שיעור דמי ההפרה  14.7

 ₪. 250 –על כל הפרה הכלולה בקבוצה א'  14.7.1

 ₪. 500 –על כל הפרה הכלולה בקבוצה ב'  14.7.2

 ₪. 750 –על כל הפרה הכלולה בקבוצה ג'  14.7.3

 ₪. 1,000 –על כל הפרה הכלולה בקבוצה ד'  14.7.4

תשלום על  הזכייןו/או מי מטעמו  יהיה מוסמך להטיל על  האוניברסיטהנציג  14.8

כל אחד משיעורי הפיצויים הקבועים ובתנאי כי ניתנה לספק הנוגע בדבר הזדמנות 

לא הופיע להסביר את דברו,   והזכייןעבר המועד להסביר את דברו בפניו במועד שייקבע. 

 רשאי יהיה הנציג להחליט בעניינו.
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 ההצעה  -' ב נספח

 נדרשת תשומת לב בהשלמתו( –)תצהיר זה כולל הצהרות רבות, ומחייב השלמת נתונים לכל אורכו 

 לכבוד

 אריאל אוניברסיטת 

 .וניברסיטת אריאל בשומרוןזכיינות להפעלת בית עסק לממכר מזון בא– 9/20מכרז פומבי מס' : הנדון

 להלן) אוניברסיטת אריאל בשומרון לידי בזאת להגיש מתכבדים_______________,  מ"הח אנו .1

זכיינות להפעלת – 9/20מכרז פומבי מס' ל ב"המצ הצעתנו את(, "האוניברסיטהו/או "" המזמין" -

 "(. המכרז" - להלן) רזהמכ במסמכי כמתואר בית עסק לממכר מזון באוניברסיטת אריאל בשומרון

 - להלן________ ) בחברתובתפקיד __________ __________  בתפקיד יםמשמש והננ .2

 .בשמה תצהיר לתת כיםומוסמ"( החברה"

 פרטי המציע .3

1.  
 : המציע שם

2.  
 : ז"ת/פ"ח

3.  
 : החברה הקמת יסוד תאריך

4.  
 (:ל"מנכ שם) המנהל שם

5.  
 שמות מורשי חתימה: 

 _____________________________________ א.

 _____________________________________ ב.

 _____________________________________ ג.
6.  

 : המציע כתובת
7.  

 : טלפון' מס
8.  

 ': פקס' מס
9.  

 : המכרז בנושא הודעות לקבלת ל"דוא כתובת
10.  

 : המציע בשם הודעות לקבל המוסמך זה למכרז קשר איש
11.  

 : קשר איש נייד' טל
12.  

 : המציע של ח"רו פרטי

 

 

  עמידה בתנאי סף .4

 המציע מצהיר כי הוא עומד בכל תנאי הסף המוגדרים במכרז.

 



-25- 

 זכיינות להפעלת בית עסק לממכר מזון באוניברסיטת אריאל בשומרון– 9/20מכרז פומבי מס' 

 

 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 גוף מאוגד .5

 המציע הינו עוסק מורשה הרשום ברשות המע"מ; .5.1

 במרשם רשמי בישראל על פי כל דין; הרשום כדין מאוגד משפטי גוף הוא המציע .5.2

 ;1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל המציע בידי .5.3

_____________ 

 חתימת המציע

 ניסיון .6

, הפעיל במועד האחרון להגשת ההצעות בית עסק אחד לממכר מזוןהמציע מפעיל לפחות  .6.1

 "(:בית העסק הנוכחי)להלן: "למכרז זה, והעונה לכל ההגדרות הבאות, במצטבר 

אותו מגיש בהצעתו העסק העתידי לבית  מקביל ות של בית העסק הנוכחיתחום הפעיל .6.1.1

 ;למכרז 2.4למכרז זה, כאמור בסעיף 

חודשים רצופים לפחות, עד למועד הגשת  24המציע מפעיל את בית העסק הנוכחי במשך  .6.1.2

 ההצעות למכרז;

 לבית העסק הנוכחי רישיון עסק מהרשות המקומית.  .6.1.3

_____________ 

 המציע חתימת

 איש קשר מטעם המציע .7

 המציע הם: פרטי איש הקשר של

 ________________________________שם מלא: ________  .7.1

 __________________________________________:תפקיד .7.2

 _______________________________טלפון נייד: ________ .7.3

 _____________________________כתובת דוא"ל: ________ .7.4

 העסקת אנשים עם מוגבלויות  .8

 :אימה(במשבצת המת x)סמן 

 על המציע. חלות לא 1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

 חלות על המציע והוא  1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות

 מקיים אותן.  

חלות על  8199 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9)במקרה שהוראות סעיף 

 במשבצת המתאימה(: xהמציע נדרש לסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 במשבצת המתאימה(:  xעובדים או יותר נדרש לסמן 100)במקרה שהמציע מעסיק 

  ים המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירות

, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998 ח"התשנ

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

, 1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו לשם בחינת יישום

)במקרה שהמציע התחייב בעבר  פעל ליישומןהוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 שילוב עסקים זעירים .9

 במקום הרלוונטי(: Xהמציע הינו )נא לסמן  .9.1

 1975-"והתשל, מוסף ערך מס בחוק כהגדרתו טורפ עוסק; 

 1975-"והתשל, מוסף ערך מס בחוק כהגדרתו מורשה עוסק; 

 1975-"והתשל, מוסף ערך מס בחוק כהגדרתו כספי מוסד; 

 בו ההצבעה מכוח מחצית או מההון תמחצי לפחות מקומית רשות שבידי תאגיד; 

 2001-"אהתשס, וביוב מים תאגידי בחוק כהגדרתה חברה; 

 עונה להגדרת אחד מהנ"ל.  לא 

 

האפשרויות הראשונות, יש לבחור את  שלוש מבין אחת סומנה 16.1 לסעיף שבתשובה ככל .9.2

 במקום הרלוונטי(: Xהקטגוריה אליה משתייך המציע )נא לסמן 

  על עולה אינו שלו השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 5 עד מעסיק –" זעיר"עסק 

 "חש מיליון 2

  על עולה שלו השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 20-ל 6 בין מעסיק –" קטן"עסק 

 "זעיר"עסק  שבהגדרה התנאים אחד לגביו מתקיים ולא ₪ מיליון 2

  עולה שלו השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 100-ל 21 בין מעסיק –" בינוני"עסק 

 התנאים חדא לגביו מתקיים  ולא ₪ מיליון 100 על עולה אינו אך ₪ מיליון 20 על

 ".קטן"עסק  או" זעיר"עסק  שבהגדרה

 .אחר 

 :כי בזאת מצהירים אנו .10

 הצעתנו והגשת, בהם האמור את הבנו, החוזה לרבות ונספחיו המכרז מסמכי את בעיון קראנו .10.1

 פי על עלינו המוטלות ההתחייבויות וקבלת התנאים לכל להסכמתנו חלוטה ראיה מהווה

 ; האמורים המסמכים

 ; המכרז מסמכי פי למזמין על השמורות הזכויות כלל מסכימים אנו  .10.2

 ; ומסמכיו המכרז הליך לעניין ידנו על שנתבקשו והבהרה הסבר כל קיבלנו .10.3

 ; במכרז להשתתפות הדרושות הסף דרישות כל אחר ממלאים אנו .10.4



-27- 

 זכיינות להפעלת בית עסק לממכר מזון באוניברסיטת אריאל בשומרון– 9/20מכרז פומבי מס' 

 

 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 לאספקת הדורשים ורישיונות, ציוד, אדם כוח, וכלכלית מקצועית, ארגונית יכולת בעלי אנו .10.5

 ההתחייבויות כל ולקיום, במכרז הקבועים במועדים לאספקתם, במכרז כאמור השירותים

 ;למכרז שצורף החוזה נשוא

 לאספקת התנאים את ולבדוק לחקור מנת על נחוצים לנו הנראים האמצעים בכל נקטנו .10.6

 הדרוש מידע כל קיבלנו וכן, אספקתם במהלך להתגלות העלולים הקשיים ואת השירותים

 ;זאת הצעתנו הגשת נילפ בדיקותינו לצורך

 מהמחיר או/ו מהחוזה כלשהי שינוי זכות לנו תקנה לא, ידנו על החוזה מתנאי תנאי הבנת אי .10.7

 ; כך האוניברסיטה בשל כלפי טענות כל לנו יהיו ולא ואין, הזמנים מלוחות או/ו

 ; אמת הינם בהצעתנו המופיעים הפרטים כל כי לאשר הרינו .10.8

 ונשתף, המכרז במסמכי כמפורט ידכם על שייערכו קותובדי לחקירות בזאת מסכימים אנו .10.9

 . נוספים הסברים ומתן מסמכים הגשת לרבות ידכם על שתידרש דרך בכל פעולה

 לביצוע ערבות הפקדת לרבות, ונספחיו ההסכם תנאי כל אחר נמלא כי בזאת מתחייבים אנו .10.10

 פי על שנדרש כפי יםהביטוח את ונערוך הזמנים בלוחות נעמוד וכי, החוזה פי על ההתחייבות

 . והחוזה המכרז מסמכי

 ואנו, במכרז הקבועים הזמנים בלוחות לעמוד ומסוגלים יכולים אנו כי בזאת מצהירים אנו .10.11

 עבור מוסכמים פיצויים, ח"ש 1,000 של סך נשלם, זאת התחייבותנו ונפר במידה כי מסכימים

 הוכחת וללא אוניברסיטהה של הראשונה דרישתו עם וזאת, העבודה בתחילת איחור יום כל

 .נזק

 להעביר, הזכייה על ההודעה מיום ימים 7 תוך מתחייבים אנו הצעתנו את לקבל תחליטו אם .10.12

כנדרש במסמכי  במתן השירותים ולהתחיל ביצוע וערבות ביטוחים עריכת אישור אליכם

 . המלאה רצונכם לשביעות, המכרז

 בענייני לדון יפו אביב-בתל משפט לבית הנתונה המקומית לסמכות הסכמתנו נותנים אנו .10.13

 . זה מכרז

 .ההצעה מחיר את האחרים המציעים עם תיאמנו לא כי מצהירים אנו .10.14

 הצעות להגשת האחרון המועד לאחר ימים 180 בתוקף תעמוד הצעתנו כי מתחייבים אנו .10.15

 . המכרז לתנאי ובהתאם

 מסויג ובלתי מוחלטו סופי וויתור, המכרז תנאי לכלל הסכמה מהווה ידינו על ההצעה הגשת .10.16

 לרבות המכרז מתנאי תנאי לכל או/ו השירותים לאספקת התנאים לכל בקשר טענה כל על

 . סבירותם

 . החופשי ומרצוננו המכרז במסמכי הקבועים התנאים כל הבנת מתוך ניתנת זאת הצעתנו .10.17

 עסקיים הגבלים .11

ו הוחלטו על ידינו הצעה זו מוגשת בתום לב. המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה ז .11.1

באופן עצמאי, ללא הסדר או דין ודברים עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה 

 ( .בהצעתנו במפורששפורטו 

לא היינו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ו/או להשפיע על  .11.2

 מתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתנו. 

א 47כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  ידוע לנו .11.3

 . 1988-לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח
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את הזכות לדווח לרשות ההגבלים העסקיים  ידוע לנו כי האוניברסיטה שומרת לעצמה .11.4

 במקרים של חשד ממשי לתיאום הצעות.

 ציבוריים גופים עסקאות חוק .12

 עד כי בזאת מצהיר הנני, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם .12.1

 עבירות משתי ביותר, אליה זיקה בעל או/ו החברה הורשעה לא, זה תצהיר על חתימתי למועד

 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת עדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק י"עפ

 שנה שחפה הרי, עבירות משתי ביותר שעוהור ואם 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק או/ו

 "(.העבירות" - להלן) האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת

 .האמורות העבירות בגין שתורשע הרשעה כל על לאוניברסיטה תדווח כי מתחייבת החברה .12.2

 את לספק מסוגלת היא וכי במכרז שהוגדרו הסף תנאי בכל עומדת חברתנו כי להצהיר הריני .12.3

 . המכרז הוראות לכל בהתאם האוניברסיטה ידי על יםהמבוקש המוצרים

 עניינים ניגוד .13

 אחר אדם וכל המשנה קבלני, עובדיה, שבה המשרה נושאי, החברה כי להתחייב הריני .13.1

 תקופת אורך לכל השירותים מתן עם עניינים ניגוד של במצב ימצאו ולא נמצאים לא, מטעמה

 עם עניינים ניגוד לרבות אתוז, לאחריה שנה של תקופה במהלך ואף ההתקשרות

 .מטעמה ומי זה למכרז יועציה, עובדיה, האוניברסיטה

 לאוניברסיטה לגרום עלולה עניינים ניגוד של במצב כאמור הימצאות כי לי וידוע לי הוסבר .13.2

 .מרובה נזק

 עניין כל על לי ידוע לא ההצעה על חתימתי במועד כי האוניברסיטה כלפי מתחייב אני כן על .13.3

 העבודות עם בקשר עניינים לניגוד חשש של במצב להימצא לי לגרום העלול עיסוק או

 .במכרז הכלולים והשירותים

 במצב להיות לי שיגרום בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לטפל, לעסוק שלא מתחייב אני .13.4

 .בעקיפין או במישרין, לעיל כאמור השירותים מתן עם עניינים ניגוד של

 עלול אשר שבטיפולי עניין או תיק כל על, בכתב, לאלתר, יברסיטהלאונ להודיע מתחייב אני .13.5

 של הוראותיו פי על ולפעול, עניינים לניגוד חשש או עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד

 .אוניברסיטה

"ניגוד עניינים" בהתחייבות זו מתייחס: לענייני; עניינו של קרוב משפחתי בדרגה ראשונה;  .13.6

 השירותים מתן לצורך ידי-על ידי ו/או נשכר-כל מי שמועסקים עללענייניהם האישיים של 

 מייעצים או מיצגים, עובדי או שותפי או מעסיקי או שאני לקוח של לעניינו; אוניברסיטהל

 למי או, ראשונה מדרגה שלי משפחה לקרוב או לי אשר תאגיד של לעניינו; מבקרים או

 לו יש או, בו עובד או אותו מנהל, בו ברח – עימו קשר יש השירותים נותן אצל מהעובדים

 ניירות בחוק כהגדרתן, בו שליטה בעל או, רווחים לקבל זכות או, מניותיו בהון או בו חלק

 .ערך

 אחד כל של זוגם ובני, צאצא, אח, הורה, זוג בן – משמעותו" ראשונה ממדרגה משפחה בן .13.7

 .מאלה
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 ותהא אוניברסיטהל השירותים מתן סיום לאחר שנה לתום עד תקפה תהא זו התחייבותי .13.8

 במתן המעורב מטעמו אחר גורם כל או/ו השירותים נותן אצל העובדים לכל תקפה

 .אוניברסיטהל השירותים

 – מטעמו החתימה מורשה או/ו עצמו השירותים נותן ידי-על ממולאת זו שהתחייבות ככל  .13.9

 כל של תחייבותםוה מהתחייבותי לגרוע כדי זו כללית בהתחייבות אין, ספק הסר למען

 באשר קונקרטי עניינים ניגוד של ממצב להימנע, מטעמי הפועלים או/ו ידי-על המועסקים

 .אוניברסיטהל השירותים מתן במסגרת ידי-על יטופל אשר עניין לכל

 סודיות .14

ידוע וברור לנו, כי מידע שיימסר לנו ו/או יגיע אלינו בין ע"י האוניברסיטה ובין בדרך אחרת,  .14.1

ההצעה למכרז, לפני תקופת ההתקשרות, במהלך תקופת ההתקשרות  ת והגשתבמהלך הכנ

בו שימוש, ללא אישור בכתב ומראש של  עם האוניברסיטה ולאחריה, הוא סודי ואין לעשות

 האוניברסיטה.

בכתב התחייבות זה ולעיל "מידע" משמעו לרבות וללא הגבלה: כל מידע בקשר עם ומכל  .14.2

יטה, מידע בקשר לאוניברסיטה ו/או מוסדותיה ו/או הנובע מההתקשרות עם האוניברס

משפחותיהם, מידע עסקי, מסחרי,  חבריה ו/או צד ג' הקשור אליה ו/או כל העובדים ובני

מעשי,  טכנולוגי, תכנוני, רפואי, תפעולי ושיווקי, לרבות כל תכנית ומסמך עיוני, מדעי ו/או

העולמית, מוקלט, ניתן לקריאה בכתב, בעל פה, מצולם, בקבצי מחשב, ברשת האינטרנט 

 ו/או בכל מדיום, פורמט ואופן אחר. ולפענוח בצורה גרפית

המידע לא יכלול מידע ספציפי המצוי בנחלת הכלל או שהגיע אל נחלת הכלל שלא ע"י הפרת  .14.3

התחייבות זה, אולם יכלול מידע שנמסר לנו ע"י צד ג' בדין, אולם לא  התחייבויותינו בכתב

 להודעה על כך טרם לגילוי. בה עלינו לגלותו עפ"י דין, ובכפוףיכלול מידע שחו

 אנו מתחייבים בזאת: .14.4

לשמור בסודיות מוחלטת על המידע ולא לגלותו לכל אדם ו/או לגוף כלשהו, זולת  .14.4.1

דין, בין במישרין, בין בעקיפין ובין בכל דרך אחרת, לרבות  האנשים המורשים עפ"י כל

כלשהו, לרבות ספקים ו/או קבלני  ן, קבלן ו/או ספקוללא הגבלה, לסוכנות, יועץ, סוכ

 משנה של האוניברסיטה.

לא להעתיק ו/או לא לגרום ו/או להרשות לאחרים לבצע שכפול, העתקה, צילום,  .14.4.2

 אחרת של כל מידע שהוא. תדפיס וכל צורת העתקה

לשמור בהקפדה על פרטי המידע ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הסבירים  .14.4.3

אובדנו ו/או הגעתו לידי אחרים שאינם מורשים לכך ע"י  לשם מניעת הנדרשים

 האוניברסיטה ו/או פרסומו בכל צורה שהיא.

לא לעשות במידע, כולו או חלקו, שימוש ו/או ניצול ו/או יישום כלשהו באופן ו/או  .14.4.4

העבודה/השירות/המטרה שלשמה נמסר לנו המידע ע"י  בדרך כלשהי שלא לצורך

 האוניברסיטה.

חזיר לאוניברסיטה מיד עם סיום ההתקשרות עפ"י המכרז שפרטיו לעיל, באופן לה .14.4.5

לרבות כל )המידע מכל מין וסוג שהוא המצוי ברשותנו  מסודר ותקין, את כל עותקי
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, לרבות חומרים שהופקו (אחר מידע המאוכסן באופן מגנטי, אופטי ו/או אמצעי מדיה

מי  יטים שהוכנו על ידינו ו/או ע"ימתוך המידע ובאמצעותו, ולרבות המסמכים והפר

מטעמנו, שהיו בשימושנו ו/או בשימוש מי מטעמנו ו/או שהגיעו לידינו ו/או לידי מי 

 העבודה/השירות. מטעמנו במהלך

להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדינו אשר ייתן שירותים  .14.4.6

אחד מהם יתחייב אישית  במסגרת הסכם ההתקשרות, לדאוג כי כל לאוניברסיטה

התחייבות זה ולפעול לאכיפת ההתחייבויות בכתב  בחתימתו לפעול עפ"י הוראות כתב

כלשהי, אנו נודיע  התחייבות זה ע"י עובדינו. היה ומי מעובדינו יפר התחייבות

 לאוניברסיטה מיד ובכתב על הפרה כאמור.

 7פן לתקופה של כל ההתחייבויות בכתב התחייבות זה תעמודנה ותשארנה בתוק .14.4.7

תקופת ההתקשרות, הן בתקופת ההתקשרות  הן לפני, שנים מתום תקופת ההתקשרות

בין בארץ ובין  ולאחריה בכל הנוגע להגשת ההצעה לביטוח כאמור לעיל, ותהיינה תקפות

 .בחו"ל

בשורות  Vלסמן  נא) המכרז פי על הדרושים הבאים המסמכים את להצעתנו בזאת מצרפים אנו .15

 (:שצורפו םשל המסמכי

 צורף מסמך/תעודה מסד

 פי על הדרוש מרשם בכל רישום תאגיד ו/או רישום תעודת  .1

 ;דין

 

 תמצית של עדכני תדפיס להצעתו יצרף, תאגיד שהינו מציע  .2

 הינו המציע אם, דין פי על בפנקס לגביו המתנהלת הרישום

 רשם מטעם תקין ניהול על אישור בעל להיות עליו, עמותה

 ;השוטפת לשנה תקף העמותות

 

 גופים עסקאות חוק פי על הדרושים האישורים כל  .3

 ;1976-ו"התשל, ציבוריים

 

  ;מ"המע רשויות מאת בתוקף מורשה עוסק אישור  .4

  תכניות, מפרטים ומסמכים ביחס למערכת המוצעת;  .5

המכרז חתומים על ידי המציע על פי הוראות  מסמכי כל  .6

 ;למכרז 8.3סעיף 

 

 – שישנם שישנם ככל ככל, רההההב ותכל מסמכי תשוב  .7

 ;למכרז 8.3 ףסעי הוראות פי על המציע ידי על חתומים

 

  מפרט ואמנת שירות; –נספח א'   .8

  ההצעה; -נספח ב'   .9

  ;ניסיון המציע –נספח ג'   .10

  רישיונות ואישורים;תעודות,  –נספח ד'   .11

  ;אישור רו"ח –נספח ה'   .12

  ;נוסח ערבות מכרז –נספח ו'   .13
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 צורף מסמך/תעודה מסד

  הצעת המציע; –נספח ז'   .14

וחתימות  פרטים , לרבות מילויהתקשרות הסכם –נספח ח'   .15

 ;למכרז 8.3 ףסעי הוראות פי עלבכל מקום נדרש 

 

 רק יש -נוסח ערבות ביצוע  – נוסח ערבות ביצוע –' טנספח   .16

 ;למלאו ולא הדף בשולי לחתום

 

 הדף בשולי לחתום רק יש -סעיפי ביטוח להסכם  –' נספח י  .17

 ;למלאו ולא

 

יוגש ללא הערות  – אישור קיום ביטוחי הספק –' אינספח   .18

 ;למלאו ולא הדף בשולי לחתום רק ותוספות. יש

 

 וכן כל מסמך אחר שנדרש לפי הוראות המכרז

 .אמת לעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה כי מצהיר הנני

 

_______________    ________________ 

חתימה       ימהחת          

 :חתימה מורשי

 :1' מס חתימה  מורשה

 : _________________.שם

 : ______________חתימה

 !(לחתום חובה)

 : ______________.תאריך

 

 :2' מס חתימה מורשה

 : _________________.שם

 : ______________חתימה

 !(לחתום חובה)

 : ______________.תאריך

 

 ד"עו אישור

 ברחוב במשרדי____________  דין עורך בפני הופיע________  ביום כי בזה מאשר הנני

ו /שזיהה, ________________ -ו __________________ה"ה __________________________, 

 ם/שהזהרתיו ואחרי, _____________ בהתאמה -ו '_____________מס זהות תעודת ידי על ם/עצמו

 ו/אישר, כן יעשה/ו לא אם בחוק הקבועים לעונשים ים/צפוי יהיה/יהיו וכי האמת את להצהיר הם/עליו כי

 .עליה ו/וחתם ל"הנ ם/הצהרתו נכונות את

מס'  ז"ת נושא____________,  הם זה מכרז על חתימה לצורך שלה החתימה מורשי וכי כן

החברה  את תמחייב זו וחתימתם____________, מס'  ז"ת נושא_____________,  -ו___________, 

 . לכל דבר ועניין
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

________________   _______________________ 

  וחותמת חתימה       תאריך
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 ניסיון המציע  -' ג נספח

 4.5המציע ימלא פירוט בית העסק הנוכחי, אותו הוא מפעיל, על מנת להוכיח עמידה בדרישות סעיף 

ית העסק אותו מתעתד המציע לתנאי הסף. בית העסק אותו מציג המציע בנספח זה, יהא מקביל לב

לפתוח במעונות הסטודנטים באוניברסיטה, נשוא מכרז זה, ולא יוכל להציע הפעלת בית עסק מסוג 

 אחר. 

המציע יצרף להצעתו מסמכים נוספים להצגת בית העסק הנוכחי אותו מפעיל, כגון: דף פרסום 

 )"ברושור"(, תפריטים וכיו"ב.

  שם המציע  .1

 

  בפועלשם מנהל בית העסק   .2

  טלפון נייד מנהל בית העסק  .3

  שם בית העסק  .4

  סוג בית העסק  .5

  תיאור  .6

 

 

 

  כתובת בית העסק  .7

 

  מספר אנשי צוות  .8

תחילת הפעלת בית העסק   .9

 ועד עכשיו )חודש ושנה(

 

  סוג הכשרות הקיימת  .10

 ד"עו אישור

 ברחוב במשרדי_ ___________ דין עורך בפני הופיע________  ביום כי בזה מאשר הנני

ו /שזיהה, ________________ -ו __________________ה"ה __________________________, 

 ם/שהזהרתיו ואחרי, _____________ בהתאמה -ו '_____________מס זהות תעודת ידי על ם/עצמו

 ו/אישר, כן שה/ויע לא אם בחוק הקבועים לעונשים ים/צפוי יהיה/יהיו וכי האמת את להצהיר הם/עליו כי

 הם זה מכרז על חתימה לצורך שלה החתימה מורשי וכי כן .עליה ו/וחתם ל"הנ ם/הצהרתו נכונות את

____________, מס'  ז"ת נושא_____________,  -ו___________, מס'  ז"ת נושא____________, 

 . החברה לכל דבר ועניין את מחייבת זו וחתימתם

________________   _______________________ 

  וחותמת חתימה       תאריך
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 רישיונות ואישוריםעודות, ת  -' ד נספח

והתעודות הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף ולצורך ניקוד  רישיונותכל ההמציע יצרף העתק 

 האיכות. 

 כמו כן, ייצרף המציע את הבאים:

 ;4.1תעודת עוסק מורשה מרשויות מס ערך מוסף, כנדרש בסעיף  .1

 ;4.2ני מהמרשם בו רשום המציע, כנדרש בסעיף ח עדכ"דו .2

, בתוקף במועד הגשת ההצעה, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי אישורים נדרשים על .3

 ;4.3כנדרש בסעיף 

 ;4.5, כנדרש בסעיף בית העסק הפעיל שמציג המציע בהצעתותעודות רישיון עסק בתוקף עבור  .4

וכחי אותו מפעיל, כגון: דף פרסום )"ברושור"(, תפריטים מסמכים נוספים להצגת בית העסק הנ .5

 וכיו"ב.
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 אישור רו"ח  -' ה נספח

 לכבוד

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

זכיינות להפעלת בית עסק לממכר מזון באוניברסיטת אריאל – 9/20מכרז פומבי מס' אישור רואה חשבון ל

 .בשומרון

 

ת __________________, ח"פ שמי ________________ והנני משמש כרואה חשבון בחבר .1
 "המציע"(. -_________________ )להלן 

 את הבאים: לאחר שבדקתי את ספרי החשבונות והמסמכים שהוצגו לפני של המציע, הריני לאשר .2

 שהמחזור השנתי של המציע הינו:  .2.1

 )לא כולל מע"מ(; _______________ ₪  2017לשנת  .2.1.1

 ע"מ(; )לא כולל מ_______________ ₪  2018לשנת  .2.1.2

 )לא כולל מע"מ(; _______________ ₪  2019לשנת  .2.1.3

 ;2019דוחות הכספיים המבוקרים לשנת המציע אינו בעל הערת עסק חי, על פי ה .2.2

 נושים. הסדר בעריכת נמצא או/ו נגדו נכסים כונס צו הופעל או/ו פירוק בהליכי אינו המציע .2.3

 

 ____________  ____________  _____________ 

 חותמתו חתימה   שם רו"ח                   תאריך   
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 מכרז ערבות  -' ו נספח

 לכבוד

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 נ.,"אג

 הנדון: ערבות בלתי מותנית מס' _____________

"( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת החברה____ )להלן: "__________על פי בקשת _________ .1

( ₪ 0005,) חדשים שקלים אלפים חמשתכום עד לסכום של מותנית בכל תנאי, לתשלום כל ס-ובלתי

זכיינות להפעלת בית – 9/20מכרז פומבי מס' בקשר עם  ("הערבות סכום": להלן) החברה מאת שתדרשו

 .עסק לממכר מזון באוניברסיטת אריאל בשומרון

מקבלת  עסקים ימי 7ידכם עד סכום הערבות תוך -אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על .2

דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן 

שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהחברה. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו 

מש בטחונות חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד החברה ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לחברה ו/או למ

 אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע  .3

ידנו בגין ערבות -ידכם וישולמו על-ידכם מתוך סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על-על

תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות  במידה ולאזאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, 

אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים  זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 דלעיל. 3במועד ועל פי הקבוע בסעיף 

שלום אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מת .4

על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל 

 ברירה המוענקת לחברה על פי דין.

כלפיכם והינה בלתי חוזרת,  בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של החברה .5

 בלתי מותנית ועצמאית.

בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה  ועד04/01/2021 ליום תהיה בתוקף עד  הערבות .6

 ___________, בשעות בהם הסניף פתוח לקבלת קהל.  -למשרדנו ב

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. .7

 דרישה שתגיע באמצעות הפקסימיליה לא תכובד. .8

 בכבוד רב,

 בנק- _____________
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 המציע הצעת  -' ז נספח

 ליכל .1

ובתפקיד __________ __________  בתפקיד יםמשמש והננ_______________,  מ"הח אנו .1.1
 .בשמה תצהיר לתת כיםומוסמ"( המציע" :להלן________ ) -ב

(, "האוניברסיטהו/או "" המזמין" - להלן) אוניברסיטת אריאל בשומרון לידי המציע מגיש בזאת .1.2
יינות להפעלת בית עסק לממכר מזון זכ– 9/20מכרז פומבי מס' ל ב"המצ הצעתנו את

 "(. המכרז" - להלן) המכרז במסמכי כמתואר באוניברסיטת אריאל בשומרון

מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את השירותים המופיעים  הוזו והרי ומגיש הצעתהמציע  .1.3
 במכרז, בתנאי ההסכם ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי המצורפת. 

לפני הגשת הצעתי זו ולאחר  ובות לכל שאלות ההבהרה, ככל שהיו ללאחר שקיבל תשוהמציע  .1.4
שקרא בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז על נספחיו, את ההסכם ותנאיו, בין שצורפו למסמכי 

, צטרך לספק את השירותים ולקבל את התמורהיאת השיטה לפיה  יןהמכרז ובין אם לאו, והב
יסופקו  השירותיםובהתאם לכל הנ"ל. כל  המפורט וכן את מחויבותו לשלם דמי זכיינות על פי

 בהתאם למפרט. 

 לא אך, לרבות תנאיו כל על המכרז את למלא הנדרשות הפעולות כל את כולל, בהצעתו המחיר .1.5
 הוצאות, מכונות אחזקת, חומרים, ציוד, העבודות של המכונות, ביצוע והתקנה לאספקה, רק

 . מע"מוכוללים , שיחולו כלכ מסים, הסעות, ערבויות, ביטוח, אדם כוח

  .כלשהם נוספים לתשלומים או/ו הוצאות להחזר או/ו נוספת לתמורה זכאי היהי לאהמציע  .1.6

 ההצעה למתן השירותים .2

 סוג בית העסק המוצע: ___________________________________. .2.1

למדד ו/או  שאינם צמודיםהמחירים שיוצעו ע"י המציע יהיו מחירים כוללים, קבועים וסופיים,  .2.2
שלא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות שינויים כלשהם לכל הצמדה ו/או לכל תוספת אחרת, ו

 במדד כלשהו ו/או עקב שינויים כלשהם בשכר עבודה ו/או במחירי ציוד ו/או חומרים.

, עבור דמי ולל מע"מ, בשקלים חדשים וכהמלא מחירההמציע נדרש למלא בטבלה מטה את  .2.3
 ת לממכר מזון, אותה יפעיל בתחומי האוניברסיטה.שכירות שנתיים לחנו

   המחיר הצעת .3

 

סה"כ דמי זיכיון  מחיר למטר הצעת המחיר כוללת

)בשקלים חדשים(, כולל 

 מע"מ

 48,000לכל הפחות ) דמי זיכיון שנתיים

 בשנה₪ 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 ___________________________________________ :המציע שם

 ____________________________________ :המציע וחותמת חתימה

 דין עורך אישור

 ההצעה כתב על בפני מו/חתם________________  -ש בזה מאשר, ד"עו______________  מ"הח אני

 לכל________________  חברת את מחייבת, תם/חתימתו וכי, בו האמור נכונות על והצהירו, המצורפת

 .ועניין דבר

___________   ______________  ____________ 

  חתימה    חותמת     תאריך
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 התקשרות הסכם  -' ח נספח

 2020______לחודש  ________ביום  באריאל שנחתם

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון, ע"ר  בין:

 המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה, ע"ר-ו

 מצד אחד;           40700, אריאל 3מרח' קריית המדע 

 "(המזמיןו/ או " "האוניברסיטה" –)להלן 

 

  ______________; ת.ז/ח"פ ;___________ עוסק מורשה /חברת  לבין:

 מצד שני;            מרח':_____________   

 "הזכיין"(( "הספק" – ")להלן

 

 

להתקשר בהסכם לזכיינות להפעלת בית עסק לממכר מזון  האוניברסיטה וברצון  הואיל

זכיינות – 9/20מכרז פומבי מס'  במסמכי "(, כמפורטהשירותים)להלן: " באוניברסיטה

( "המכרז")להלן:  להפעלת בית עסק לממכר מזון באוניברסיטת אריאל בשומרון

 לנספחיו.

הגיש הצעתו למכרז והצעתו נתקבלה ע"י ועדת המכרזים של האוניברסיטה  והספק  והואיל

 ;כהצעה זוכה במכרז

המפרט ואמנת השירות המצ"ב  ,המכרז לתנאי הסכמתו את הספק הביע הצעתו ובהגשת  והואיל

  ;בתנאיהם לעמוד ואת התחייבותו למכרז 'אכנספח 

 ולהלן לעיל זה בהסכם כמפורט, םשירותיה את מהספק לקבל מעוניינת והאוניברסיטה והואיל

 ;לנספחיו זה במפרט ובהסכם המפורטים באופן ובתנאים, בהיקף

 להלן זה בהסכםו מפרטב המפורט כפי והספק מעוניין לספק את השירותים  והואיל

לאוניברסיטה והוא מצהיר כי הוא עוסק בביצוע השירותים מהסוג הנדרש וכי הוא רשאי 

על פי כל דין לבצע את השירותים עבור האוניברסיטה וכי הוא בעל הידע, הניסיון, 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

המיומנות, הרישיונות, ההיתרים, האמצעים, כוח האדם, הניסיון, ההון וכל דבר נוסף 

וע השירותים ולשביעות רצון המלאה של האוניברסיטה בהתאם להוראות הדרוש לביצ

 המכרז והסכם זה;

והצדדים הסכימו כי שירותי הספק יבוצעו שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד  והואיל

למעביד, אלא כאשר הספק פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק שירותיו לאוניברסיטה על 

 יב והמשתמע מכך,בסיס קבלני על כל המתחי

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל  והואיל 

 ובהסכם זה;

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הוצהר, הותנה לפיכך

 נספחים, כותרות הסעיפים והגדרות .1

 .ממנו ויקראו ביחד עמו נפרד בלתי זה והנספחים להסכם מהווים חלק להסכם המבוא 1.1

 מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:ו המצורפים להסכם להלן רשימת הנספחים 1.2

 מסמכי המכרז לנספחיו; -' א נספח

 ;למכרז הספק הצעת -' ב נספח

 ;השירות ואמנת שירות מפרט –' ג נספח

 ערבות ביצוע; -' ד נספח

 מכתב הודעת הזכייה; -' ה נספח

 ;נספח התשובות לשאלות ההבהרה -' ו נספח

 ;ואישור קיום ביטוחים ביטוחיותדרישות  –' ז נספח

 

 כותרות הסעיפים משמשות לנוחות בלבד והן לא יפורשו יחד עם הסכם זה. 1.3

 לצורכי הסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורשת לצידם: 1.4

 הסכם זה על נספחיו.  " ההסכם" .3.1.1

זכיינות להפעלת בית עסק לממכר מזון "             השירותים" .3.1.2

עפ"י המפורט במכתב הודעת הזכייה שקיבל הספק , הבאוניברסיט

  .בהסכם זהבמפרט ו הכל כמוגדר וכמפורטמאת האוניברסיטה, 

 על נספחיו.   

 , ומסמכיה כל נספחיה על, למכרז שהוגשה כפי הספק הצעת "הספק הצעת" .3.1.3

  .ונספח התשובות לשאלות ההבהרה ההבהרה מסמכי לרבות   

 אנשי קשר: .2
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להיות הנציג הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע  בועז פרנקהזה את מר האוניברסיטה ממנה ב 2.1

 "(.נציג האוניברסיטה" -הסכם זה )לעיל ולהלן

 הספק ממנה בזה את __________ להיות נציג הספק בכל הקשור לביצוע הסכם זה. 2.2

 __________.________טלפון: _________; נייד: _________; דוא"ל: __________

יהא כתובתה של האוניברסיטה בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצד נציג הספק  2.3

דרש לכך על ידי יבישיבות תיאום עם נציגי האוניברסיטה, אם י וישתתףהאוניברסיטה 

 האוניברסיטה.

 היקף השירותים: .3

 השירותים נשוא הסכם זה כוללים את המפורט להלן:

סכם זה תהא בהתאם לקבוע במכתב הזכייה שתעביר תכולת העבודה ומתן השירותים בהתאם לה 3.1

יודגש, כי האמור במכתב הזכייה יגבר על האמור בהסכם זה ובכל מסמכי האוניברסיטה לספק. 

 המכרז.

הפעיל עסק לממכר מזון תוך הקפדה על רמת השירות, חזות בית העסק, נראות צוות על הספק ל 3.2

כללית(, סבירות מחיר המוצרים הנמכרים, העובדים, רמת המזון הנמכר ) טעם, הצגה, איכות 

 . מפרט ואמנת שירות -' אוהכל כמפורט בנספח  –ניקיון בית העסק 

מובהר, כי כל מס, אגרה, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על  3.3

 אספקת השירותים נשוא הסכם זה, יחולו על בר הרשות וישולמו על ידו.

 ותמהות ההתקשר .4

הרשאה להפעלת זכיינות להפעלת בית עסק לממכר מזון ספק האוניברסיטה מעניקה ל 4.1

, "(ההרשאהבאוניברסיטה באופן שהספק מתחייב לפעול אך ורק ע"פ מטרת ההרשאה )להלן: "

הסכם זה על אמור במסמכי המכרז ובכפוף לוביתר  ל זאת בהתאם לתנאים הקבועים במפרטכ

 נספחיו. 

ליתן הרשאה להפעלת זכייניות נוספות בתחומיה מנוע מהאוניברסיטה אין בהסכם זה כדי ל 4.2

 .והספק מצהיר כי ידוע לו כי בקמפוס ובסביבתו קיימים בתי מזון נוספים צדדים שלישייםל

ימים מיום הודעת האוניברסיטה לספק הזוכה על זכייתו מתחייב הספק להעביר לידי  7בתוך  4.3

 בות ביצוע כמופיע במסמכי המכרז.האוניברסיטה אישור עריכת ביטוחים וער

לאחר העברת הנכס לרשות הספק, יתחיל מיידית בפעילות לצורך התארגנות, הצטיידות, עבודות  4.4

 האתמה הנדרשות להפעלת הבית עסק וכיו"ב. 

 תקופת ההתקשרות .5

תקופת )להלן: ")שלושים ושישה( חודשים,  36-תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה הינה ל 5.1

  .שלה כמפורט וכמוגדר להלן"(, ואם הוארכה, גם בתקופת ההארכה ריתההתקשרות המקו

לאוניברסיטה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, נתונה האופציה להאריך את משך ההתקשרות  5.2

שבכל מקרה תקופת ההתקשרות הכוללת  חודשים כל אחת 12( תקופות נוספות בנות 2לעוד שתי )
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שנים בסך הכל. בתקופת  5הארכה במצטבר( לא יעלו על )תקופת ההתקשרות המקורית ותקופות ה

 ההארכה יחולו תנאי חוזה זה אלא אם כן נקבע במפורש ובכתב אחרת.

רשאית להביא הסכם זה לידי סיום לפני תום תקופת ההתקשרות המקורית  תהאהאוניברסיטה  5.3

)שלושים(  30של או תקופת ההארכה, מכל סיבה שהיא וללא צורך לנמק, וזאת על ידי הודעה בכתב 

 ימים מראש לספק.

 הצהרות והתחייבויות הספק: .6

 הספק מצהיר ומתחייב כלפי האוניברסיטה כדלקמן:

נותן הסכמתו למפרט, לאמנת השירות ולקנסות ומתחייב כי יעמוד בכל תנאי המפרט  הספק 6.1

 .הנובעות מהפרתם

נאים הסביבתיים מצהיר כי הוא מודע לאופי השירותים הנדרשים וכי הוא בדק את הת הספק 6.2

ומצאם מתאימים לביצוע השירותים על ידו במידה מספקת וטובה, וכי הנם תקינים וראויים 

למטרת ההרשאה, וכי הוא ערך את כל הבדיקות הנדרשות ברשויות השונות, לרבות לעניין קבלת 

ם ו/או השגת כל היתר ו/או רישיון שהוא הדרושים לצורך הפעלת השירותים, וכי מצאם מתאימי

למטרותיו, והוא מוותר על כל טענת אי התאמה או פגם או מום הקיימים במתחמי הפעלת 

 השירותים.

כי ביכולתו ובאפשרותו לבצע ההתחייבויות עפ"י הסכם זה, כי הוא בעל מלוא הכישורים, הידע,  6.3

האמצעים הטכניים הכלכליים והאחרים, הניסיון וכוח אדם מיומן הנדרשים לצורך ביצוע מלוא 

חייבויותיו עפ"י הסכם זה, ברמה המקצועית הנאותה והנדרשת ע"י האוניברסיטה ולשביעות הת

 רצונה.

ות רכי הוא פועל עפ"י הוראות כל רשות ובכפוף לכל דין, ויש ויהיו בידיו במשך תקופת ההתקש 6.4

האישורים, הרישיונות, ההיתרים והביטוחים הדרושים לביצוע התחייבויותיו עלפי הסכם זה, ואם 

 הוא יפעל על חשבונו, לקבלתם.-דרשו נוספיםי

יישא באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעיני בעל מקצוע, בעצמו ועל חשבונו, את כל  הספק 6.5

 היבטי אספקת השירותים ומאפייניה.

התאמות ושינויים הנדרשים בשטח מצהיר כי ידוע לו כי כל ההוצאות שתידרשנה לצורך  ספקה 6.6

עו בהתאם לתוכניות שיועברו לאישור האוניברסיטה מראש, ולתיאום בית העסק, ככל שישנם יבוצ

העבודות מול האוניברסיטה  ובאופן שאינו מפריע לסטודנטים המתגוררים במקום ולפעילות 

לשלם  הספק מתחייבמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  של בתי העסק האחרים במקום.השוטפת 

זאת על פי צריכה בהתאם למונה אשר יותקן על די  את עלויות הארנונה, עלויות החשמל והמים

 האוניברסיטה. 

כל המוצרים שיגיעו מספקים יעמדו בהתאם לדרישות הכל כמפורט בתנאי מצהיר כי  הספק 6.7

 המפרט ואמנת שירות בנספח א'. 

כי כל המוצרים יהיו כשרים ובעלי אישורי כשרות מתאימים ומוכרים ע"י הרבנות הראשית  6.8

שלספק תהיה תעודת כשרות תקפה בכל עת והוא יציג תעודה חדשה בכל פעם לישראל. באופן 

 שמסתיים תוקף התעודה האחרונה. 
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מצהיר כי ידוע לו שהאוניברסיטה רשאית להתקשר עם כל אדם ו/או גוף בהתקשרות זהה  הספק 6.9

או דומה להסכם זה, בכל מועד שהוא, לרבות במהלך תקופת התקשרות בהתאם להסכם זה, ולגבי 

ל שטח שברשות האוניברסיטה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של האוניברסיטה ומבלי כ

 שלמפעיל יהיו טענות בגין כך.

מתחייב לעמוד בדרישות כל החוקים, הדינים התקנות, הצווים וההוראות החלים ו/או  הספק 6.10

ידי האוניברסיטה על מתן שירותים על פי הסכם זה, לרבות כללים והוראות שיינתנו על  שיחולו

 ו/או כל רשות מוסמכת.

מתחייב לספק את השירותים והמוצרים בהתאם להסכם זה לפי כל חוקי וכללי התברואה  זכייןה 6.11

 חלים ו/או יחולו בתקופת ההתקשרות.והבריאות אשר 

הזכיין אחראי באופן בלעדי על בית העסק ותכולתו, ולא יוכל לבוא בדרישות, תלונות או תביעות  6.12

 אוניברסיטה ביחס לאמור.כלפי ה

הזכיין אחראי באופן מלא ובלעדי למזון המוגש על ידו, ויהיה אחראי באופן בלעדי לכל פגיעה בין  6.13

 אם מהמזון המוגש ובין אם מבית העסק ללקוחותיו, לבאי האוניברסיטה ולעובדיוץ

הידע,  כי הוא עוסק במתן השירותים נשוא מכרז זה וברשותו כוח אדם מקצועי ומיומן, וכן 6.14

המיומנות, הניסיון, היכולת והאמצעים, למתן השירותים כמפורט בהסכם זה על נספחיו וכמפורט 

ברמה המקצועית תוך שמירה על ניקיון בית העסק וסביבתו ו, ובמפרט בפרט במכרז על נספחיו

 הנאותה והנדרשת על ידי האוניברסיטה ולשביעות רצונה.

לבדוק בעיני בעל מקצוע, בעצמו ועל חשבונו, את כל  כי הוא יישא באחריות המלאה והבלעדית 6.15

 היבטי אספקת השירותים ומאפייניהם.

כי הוא יעניק לאוניברסיטה את השירותים ויעמוד בכל המפרטים, התעריפים ולוחות הזמנים להם  6.16

 .הםובמסמכי המכרז לנספחי בהסכם זה במפרט,התחייב בהתאם למפורט 

מה ובין שבוטל ההסכם מכל סיבה שהיא, ישיב הספק את בתום תקופת ההתקשרות, בין שהסתיי 6.17

כשהוא פנוי מכל בית העסק את החזקה באוניברסיטה חזיר ליובתום תקופת השכירות בית העסק 

 .אדם וחפץ ובמצב טוב כפי שקיבל אותו, למעט בלאי סביר

 מתן השירותים:אופן  .7

ים, באיכות, ברמת שרות הספק יעניק את השירותים במהלך ההתקשרות באופן, בהיקף, במועד 7.1

, הכל מעת לעת במפרט ועפ"י נהלי העבודה שיקבעו על ידי האוניברסיטה לקבוענדרשת בהתאם 

 בהסכם זה, ובמכרז לנספחיהם. ולקבוע בכפוף לאמור

אולם אינו רשאי להסב הרשאה  , להתקשר עם ספקי משנה, אספקת השירותיםהספק רשאי, לשם  7.2

 ללא אישור והסכמה בכתב של האוניברסיטה.   של התקשרות זו לספק משנה אחר,

 התמורה: .8

והמכרז לנספחיהם  התחייבויות הספק ומתן השירותים על פי הוראות הסכם זהדמי הזיכיון וכנגד  8.1

התמורה מידי שנה את את אוניברסיטה ישלם הזכיין ל, לשביעות רצונה המלאה של האוניברסיטה
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במכרז שניתנו על ידי הספק הצעת המחיר סת על "ב כנספח ב' המבוסהמצבהצעתו למכרז  הקבועה

 באופן הבא: "(התמורהבגין השירותים אשר התבקשו על ידי האוניברסיטה )להלן: "

לחודש של המחאות אשר ימסרו מראש עבור אותה  20)שמונה( תשלומים שווים ועוקבים כל  8 

לחודש מאי שנה  ( ועד2020שנה, כאשר התשלום הראשון יחל בחודש אוקטובר באותה שנה )

 (.2021אחריה )

בתקופת האופציה  10%ככל והאוניברסיטה תממש את תקופת האופציה, דמי הזיכיון יעלו ב  8.2

 .הראשונה והשנייה

 הספק יעביר את כל המסמכים הנדרשים לפתיחת ספק הנהוגים באוניברסיטה. 8.3

יעה הינה התמורה הסופית והמוחלטת המג הספקהתמורה הנקובה בהצעתו הכספית של  8.4

לרבות דמי הזיכיון יכללו את כל הפעולות הנדרשות לספק לצורך התקשרות זו, עבור  אוניברסיטהל

אך לא רק ביצוע העבודות, הציוד, חומרים, אחזקת מכונות, הוצאות כוח אדם, ביטוח, ערבויות, 

 ביטוח, רישוי והיתרים, דמירשיונות ,אחזקה, תיקונים, טיפולים, תיקונים, אגרות הסעות, 

התייצבות נציגי הספק לצורך מתן השירותים, מסים היטלים וכל תשלומי חובה המוטלים על 

 הספק וכיוצ"ב.

 

 תשלום בגין מים וחשמל .9

ביום הראשון לכל חודש, תתבצע קריאה של מוני המים והחשמל על ידי נציג האוניברסיטה  אחת לחודש
ק במהלך חודש זה, הספק יעביר את אשר יעביר לספק דרישת תשלום בגין המים והחשמל שצרך הספ

 ימים מיום שליחת דרישת התשלום. 10התשלום בגין דרישת התשלום בתוך 

 

 מעביד –היעדר יחסי עובד  .10

 הספק מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כספק עצמאי. 10.1

ומים, ההוצאות והמיסים, והוא יישא בכל התשל העובדים שיועסקו על ידי הספק יהיו עובדיו בלבד 10.2

בקשר עם העסקתם של העובדים ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, 

מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר, כפי שיקבעו וישתנו מעת 

ידי המזמין והם לא  לעת ולא תהיינה לספק או לעובדים מטעמו, כל זכויות של עובד המועסק על

 יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם המזמין.

היה ומכל סיבה שהיא, תתקבל דרישה ו/או תביעה כנגד האוניברסיטה בטענה עובד או עובדים של  10.3

הספק לפצות ולשפות הספק, הינם עובדי המזמין, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד, כי אז מתחייב 

את המזמין, מיד לפי דרישתו הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהמזמין יידרש לשלם 

לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות 

 התגונן. לנ"ל. האוניברסיטה תיתן הודעה בגין התביעה ו/או הדרישה לספק והזדמנות סבירה ל
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מצהיר כי ידוע לו כי האוניברסיטה רשאית לדרוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי החלפת  הספק 10.4

, הספק מתחייב כי יפעל להחלפת כל עובד בהתאם לדרישת האוניברסיטה בעובד של הספקכל עובד 

 בעל לפחות אותם הכישורים המקצועיים. 

 ערבות בנקאית .11

ם זה, במלואן ובמועדן, ימסור הספק לאוניברסיטה תוך להבטחת קיום כל התחייבויותיו לפי הסכ 11.1

)בנוסח ₪  20,000)שבעה( ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז, ערבות ביצוע בנקאית על סך של  7

 (. והמצ"ב כנספח ד' להסכם זה ' למכרזטכנספח  ףהמצור

( יום ממועד )שישים 60הערבות הבנקאית תעמוד בתוקף החל ממועד חתימת הסכם זה ועד לחלוף  11.2

. מומשה האופציה על ידי המזמין ותקופת מתן השירותים/ ביצוע העבודותתום תקופת 

יום לאחר תום תקופת ההתקשרות  60ההתקשרות הוארכה, תוארך ערבות ההסכם לתקופה של 

 המוארכת.

 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, וכן בכל מקרה בכל מקרה בו הספק יפר ו/או לא יקיים התחייבות 11.3

בו המזמין רשאי על פי דין וע"פ הסכם זה, לגבות תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם מהספק, 

סכום הערבות הבנקאית כולו או  יהא המזמין רשאי להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ולחלט

חלקו. הערבות הבנקאית תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב מאת האוניברסיטה, שתימסר 

יא הערבות הבנקאית, ומבלי שהאוניברסיטה תידרש לנמק את דרישת החילוט ו/או לבנק מוצ

 להציג לבנק מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט.

ערבות הביצוע תחולט חודש לפני תום תוקף הערבות, למעט אם הזכיין ימציא ערבות חלופית  11.4

 באותם תנאים בתוקף עד לתום שנת ההתקשרות הנוספת.

הערבות הבנקאית, כולה או חלקה, על ידי האוניברסיטה, ימציא הספק לאוניברסיטה  טהחול 11.5

)שבעה(  7ערבות בנקאית לתקופה, בסכום ובתנאים זהים לערבות הבנקאית המקורית וזאת תוך 

 ימים מיום חילוטה של הערבות הבנקאית.

כולה או חלקה, על ידי מובהר בזאת, כי אין ולא יהיה, במתן הערבות הבנקאית ו/או בחילוטה,  11.6

האוניברסיטה, כדי לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל 

דין, ו/או כדי לגרוע באופן כלשהו מכל זכות ו/או סעד אחר הנתונים לאוניברסיטה על פי הסכם זה 

 ו/או על פי כל דין.

עות הימנה, לרבות מהוצאתה, מהארכת כל ההוצאות הכרוכות בערבות הבנקאית ו/או הנוב 11.7

 תוקפה, מגבייתה ו/או מחידושה כאמור לעיל, תחולנה במלואן על הספק ותשולמנה על ידו.

 אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק במקרה של מימושה. 11.8

את כל  הערבות הבנקאית תוחזר על ידי האוניברסיטה לספק בכפוף לכך שהספק מילא 11.9

 התחייבויותיו על פי הסכם זה שמועד קיומן חל עד לאותו מועד, במלואן, ובמועדן.

 אחריות ושיפוי .12

הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם באופן ישיר  12.1

ן לספק, או עקיף לרבות לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לאוניברסיטה, לעובדיה ולכל מי מטעמה וכ
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לעובדיו ולמי מטעמו, וגם כל גוף אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הספק, 

עובדיו, שלחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו במתן השירותים על 

תחייב פי הסכם זה או כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק על פי הסכם או על פי דין, וכן הוא מ

 לפצות את האוניברסיטה על כל סכום שתחויב לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

 12.1הספק מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל בס"ק  12.2

וזאת מיד או במועד סביר לאחר קרותם, ועד שיעשה כן יהא המזמין רשאי לעשות זאת במקומו 

 בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים ובין על פי כל דין וחוק. ולהיפרע מהספק,

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לרכוש אחר, לגוף או לכל אדם,  12.3

שנגרמו כתוצאה ממתן השירותים על ידי הספק, ואשר בשל מעשה או מחדל של הספק אין להם 

כי הספק לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו בזדון על ידי  כיסוי ביטוחי. על אף האמור, מובהר

 משתמשי האוניברסיטה.

סיומו של הסכם זה לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם  12.4

 נובעת מהסכם זה.

חויבה האוניברסיטה לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק, בין אם הוא נובע   12.5

עתו של עובד הספק או עובד של האוניברסיטה או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור מתבי

אחר, תהא האוניברסיטה זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הספק כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה 

אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לה 

האמור, בתוספת הצמדה והספק יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר בקשר לתביעה בגין 

 שהאוניברסיטה תגיש לו דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לה כאמור.

 האוניברסיטה תודיע לספק על כל תביעה ו/או דרישה על פי סעיף זה ותאפשר לו להתגונן מפניה. 12.6

 העברת זכויות .13

ות לאחר או לאחרים, בשום דרך שהיא, הסכם להמח והספק לא יהא רשאי לשעבד, להעביר ו/א  13.1

זה ו/או את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פיו, כולן או חלקו, אלא אם נתקבלה לכך הסכמת 

האוניברסיטה, מראש ובכתב, ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידיה. לעניין סעיף זה, שינוי בבעלות או 

 ין העברת זכויות.בשליטה, בין במישרין ובין בעקיפין בספק, דינה כד

 קיזוז, עכבון וויתור .14

המזמין יהא רשאי לקזז מהתמורה ו/או מכל סכום אחר שיגיע ממנו לספק )אם מגיע(, כל סכום   14.1

המגיע למזמין על פי הוראות הסכם זה, הסכם אחר ביניהם ו/או על פי כל דין, לרבות בגין פיצוי 

וח שנגרמו למזמין עקב ו/או מחמת מעשה או ושיפוי וכן בגין כל נזק, הפסד, הוצאה ו/או מניעת רו

מחדל של הספק ו/או עקב ו/או מחמת ביטול הסכם זה. מובהר בזאת במפורש, כי האמור לעיל 

 אינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת המוקנית למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

ניכוי ו/או עיכוב הכלול בכל הסכם בשום מקרה, ועל אף האמור אחרת בכל סעיף המתייחס לקיזוז,  14.2

או חוק שהוא, הספק לא יהא רשאי לעכב, לקזז, לנכות סכום כלשהו מאלה שעליו לשלם )אם עליו 

 לשלם( על פי הוראות הסכם זה.
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מוסכם בזה כי האוניברסיטה תהיה רשאית לעכב בידיה כל מיטלטלין השייכים לספק והמצויים  14.3

 ייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי דין.בתחומה, וזאת עד להשלמת מלוא התח

 ביטול החוזה, פיצויים מוסכמים ומנגנון קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות .15

יהא רשאי המזמין מפרט במידה והספק לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות ב 15.1

ם הספק, לבטל הסכם זה וזאת בהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי ולסיים את ההתקשרות ע

 .במפרטפיצויים מוסכמים כמופיע בטבלת מנגנון הקנסות ו/ואו וכן לגבות מהספק קנסות 

יכול ויעשה בדרך של קיזוז מחשבונית בחתימה  –מימוש קנסות ופיצויים מוסכמים על ידי המזמין  15.2

 ואישור של מורשה חתימה מטעם המזמין ו/או על ידי המזמין בכל דרך אחרת. 

יצויים המפורטים בטבלה כדי למנוע מהמזמין הפעלת כל סנקציה אחרת כנגד יובהר, כי אין בפ 15.3

 הספק, לרבות חילוט ערבות החוזה. 

מסמכי המכרז, יהיה המזמין במפרט וביתר במידה והספק לא יעמוד בדרישות המפורטות להלן ו 15.4

עם רשאי לבטל את הסכם ההתקשרות, בהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי, ולסיים את יחסו 

הספק, לרבות תוך חילוט הערבות הבנקאית שמסר הספק ו/או כל אמצעי אחר העומד למזמין עפ"י 

 כל דין.

 שמירה על סודיות: .16

הספק ו/או עובדיו מתחייבים לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע מסחרי או אחר, מפורט  16.1

תם ו/או לחזקתם, במישרין פה, מכל סוג שהוא, שיגיע לידיהם ו/או לידיע-או כללי, בכתב או בעל

"(, וימנע מכל פרסום ו/או גילוי של המידע המידעאו בעקיפין, תוך כדי אספקת השירות )להלן: "

בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא למעט לצורך ביצוע ישיר של אספקת השירותים נשוא הסכם זה. 

יטה על הסכמי לצורך כך מתחייב הספק להחתים את כל עובדיו המספקים שירותים לאוניברס

 סודיות לפיהם העובדים כאמור יחויבו בקיום כל התנאים כאמור בסעיף זה. 

כל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות תכניות, תכניות עבודה, פלטי מחשב, כרטיסים, ספרי/תיקי  16.2

ציוד, רישומים, דיסקטים וקבצי נתונים אחרים מכל סוג שהוא אשר הספק ינהל או יחזיק או יפיק 

הם רכוש האוניברסיטה, והם לא יועברו לידי שום  -פי הסכם זה -וע התחייבויותיו עללשם ביצ

גורם מחוץ לאוניברסיטה אלא ברשות האוניברסיטה מראש ובכתב. הספק לא יגלה לאחר כל מידע 

כאמור הנוגע לאוניברסיטה, אלא אם ובמידה והדבר דרוש למילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה 

סמכים בכל עת לאוניברסיטה לפי דרישתה הראשונה, ועם סיום ההסכם והוא ימסור את המ

 מסיבה כלשהי ימסור הספק לאוניברסיטה את כל המסמכים האמורים.

ההתחייבות לשמירה על סודיות, כאמור, תעמוד בתוקפה גם לאחר פקיעתו או סיומו של הסכם  16.3

 זה, מכל סיבה שהיא.

 אי ביצוע ו/או הפרת ההסכם: .17

, על כל תתי סעיפיהם הם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם  13-ו 11, 9, 8, 7, 6, 4 האמור בסעיפים 17.1

 תחשב להפרתו היסודית של ההסכם בידי הספק. -זה. הפרת איזה מהתנאים היסודיים לעיל 
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במקרה ומתן השירותים, כולם או חלקם, אינם מתבצעים כראוי בהתאם להוראות הסכם זה  17.2

את הטעון תיקון בתוך פרק הזמן שיידרש לכך על ידי האוניברסיטה ונספחיו, יהא על הספק לתקן 

 ולשביעות רצונה.

מבלי לגרוע מכל סעד אחר, בקרות אחד מהמקרים הבאים, תהיה רשאית האוניברסיטה להביא  17.3

הסכם זה לידי סיומו לאלתר ובלבד שתינתן על כך הודעה לספק, במקרה כזה, תהיה זכאית 

 ע ההסכם לכל מי שתבחר ובכל תנאי שתמצא לנכון:האוניברסיטה למסור את ביצו

אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את תוצאות ההפרה חרף התראה  17.3.1

שקיבל מן האוניברסיטה, ובתוך התקופה הסבירה שהקציבה האוניברסיטה לתיקון 

 בהתראתה.

 מפרט.מד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות בוע אינוהספק  אם 17.3.2

 פי כל דין ו/או הסכם זה. -שלל רישיון ו/או היתר ו/או אישור הנדרש מהספק עלאם נ 17.3.3

אם ימונה כונס נכסים, מפרק או נאמן, הכל בין זמני לבין קבוע, לעסקיו או על נכסיו של  17.3.4

הספק, או יינתן צו הקפאת הליכים נגדו, או יוטל עיקול על זכויותיו כלפי האוניברסיטה 

 יום. 45ולא הוסר העיקול בתוך או על נכס מהותי מנכסיו 

 יום לפני ביטול ההסכם. 30לאחר הודעה מראש בכתב  17.3.5

בוטל ההסכם על ידי האוניברסיטה מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי הספק לכל תרופה או סעד  17.4

בגין הביטול, מלבד תשלום התמורה בגין השירות שסופק על ידו בפועל, על פי הזמנת 

שולמה במועד סיום הסכם זה ובקיזוז כל זכות המגיעה  האוניברסיטה אשר תמורתה טרם

 לאוניברסיטה מן הספק.

 העדר בלעדיות .18

מובהר בזה כי לא ניתנת לספק כל בלעדיות בנוגע למתן השירותים וכי האוניברסיטה תהא רשאית על 

השירותים ו/או כל חלק מהם לאחר ו/או  לביצוע ליתן הרשאהפי שיקול דעתה במוחלט והבלעדי 

 ים ולא תהה לו כל טענה או דרישה עקב כך.לאחר

 ביטוח .19

כי דרישות הביטוח להסכם זה הינן בכפיתה לנספחים י', יא' המצורפים בזאת  מוצהר ומוסכם בזאת
 והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 וייצוג ודעות, בוררותה .20

 זו בכתב. זכות הודעות לספק להודיע בלבד, רשאים האוניברסיטה, והם של החתימה מורשי 20.1

 .אם יהיו החדשים החתימה למורשי מועברת

 .הסכם זה והאוניברסיטה ברישת הספק כתובת לפי רשום בדואר או ביד ימסרו הודעות 20.2

האוניברסיטה שומרת לעצמה  . ______הנו מר  הספק מול שוטפת לעבודה האוניברסיטה כוח בא 20.3

 .דעתה בלבד שיקול לפימה אחר מטע כוח באהזכות למנות את
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

אי מימוש הצדדים את זכותם עפ"י הסכם זה או חלק ממנה לא יחשב כוויתור מצדם לממש את  20.4

 זכותם בכל פעם שימצאו לנכון.

סמכות השיפוט בכל עניין הקשור בפרשנותו, יישומו ו/או הפרתו של הסכם זה, נתונה בזה לבית  20.5

 יר תל אביב בלבד.המשפט המוסמך בע

כתובות הצדדים הנן כאמור במבוא להסכם זה. כל ההודעות בקשר להסכם זה יהיו בכתב. כל   20.6

הודעה אשר תשלח לאחד הצדדים בדואר רשום עפ"י הכתובות הרשומות לעיל, תיחשב כאילו 

שעות לאחר מסירתה בבית הדואר. הודעות שנמסרו ביד, יחשבו כהודעות שנתקבלו  72נמסרה לו 

 בתעודתן מיד עם מסירתן.

 

 

 

 

_____________________    _______________________ 

 וחותמת האוניברסיטה חתימת      הספק וחותמת חתימת

 

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ, ___________________, עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזאת, כי החתומים מעלה בשם 

"( חתמו על הסכם זה בפני, כי הם מוסמכים פקהס)להלן: " ________________________________

להתקשר בהסכם זה בשם הסוכנות, וכי חתימותיהם על הסכם זה מחייבות ומזכות את הספק לכל דבר 

 ועניין בקשר להסכם זה.

 _______________   _______________________________ 

 עו"ד/רו"ח חתימה וחותמת      תאריך
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 ביצוע ערבות וסחנ  -' ט נספח

  לכבוד

 בשומרון אריאל אוניברסיטת

  ביצוע ערבות: הנדון

 

 מלאה בערבות כלפיכם בזאת ערבים הננו"(, המבקש" - להלן__________________ ) בקשת פי על

 - להלן) ₪ ( 20,000שקלים חדשים )  אלף עשרים של לסך עד המבקש מאת שתדרשו סכום כל לסילוק

זכיינות להפעלת בית עסק לממכר מזון באוניברסיטת – 9/20מכרז פומבי מס' ל בקשר"(, הערבות סכום"

 .אריאל בשומרון

 דרישתכם קבלת מעת ימים 15 תוך, לעיל כאמור הערבות סכום עד סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו

 ומבלי נימוקים לתת או/ו זכאות או/ו נזק להוכיח דרשושת ומבלי תנאי כל ללא וזאת, בכתב הראשונה

 .מהמבקש הקרן סכום את חילהת לדרוש שפניתם

 מכל זה ערבות כתב פי על מתשלום להימנע או/ו שהיא סיבה מכל הערבות את לבטל רשאים נהיה לא אנו

 . הדין פי על לערב המוענקת ברירה כל לרבות טענה כל על בזאת מוותרים ואנו, שהיא סיבה

 

 דרישה וכל( בתקופתה הראשונהיום מתום ההתקשרות  60___________ ) ליום עד בתוקף תהא הערבות

 תוארך כן אם אלא ומבוטלת בטלה הערבות תהא זה מועד לאחר. זה מועד עד לנו להימסר חייבת מכם

 . חודשים 12 עד של נוספת לתקופה מצדכם לבקשה בהתאם

 

 . שלישי לצד הערבות את להסב רשאי יהיה לא המזמין

 

 ,רב בכבוד  

 ____________ בנק  

 ___________ סניף
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 סעיפי ביטוח להסכם  -' י נספח

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים, על חשבונו, 
 3ופה של ולעניין ביטוח אחריות מקצועית ואחריות מוצר גם לתק –למשך כל תקופת ההסכם 

את הביטוחים המפורטים באישור קיום הביטוח המצורף  -שנים לאחר סיום תקופת ההסכם 
"אישור קיום ו "ביטוחי הספק", והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: יא'כנספח להסכם זה 

 , לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. ביטוחי הספק"

רישה מצד המזמין, על הספק להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים ללא צורך בכל ד .1
נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור קיום 
הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי 

עודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומידי המזמין אישור קיום ביטוח מ
 תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף וכל עוד חלה על הספק אחריות על פי דין.

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור קיום הביטוח הינם  .2
וטרת את הספק ממלוא החבות על פי הסכם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פ

 זה, ולספק לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור קיום הביטוחים שיומצא על ידי הספק   .3

שיידרשו על מנת להתאים את  כאמור לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה
 הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.

מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן   .4
מטילות על המזמין או על מי מטעמו כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור 

בם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא קיום הביטוח, טי
המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט 

 לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור קיום הביטוח ובין אם לאו.
ינן באות לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי הוראות נספח זה, על כל סעיפי המשנה שבו, א  .5

ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את הספק מאחריות כלשהי בגין 
 .נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הספק

הספק פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את המזמין ואת הבאים מטעמה מאחריות לכל אובדן   .6
ש או ציוד כלשהו המובא על ידי הספק או מי מטעמו, לחצרי המזמין או המשמש או נזק לרכו

את הספק לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים 
 לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור.

 אם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי הספק המפורטים  .7
בהסכם זה, רשאי הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור, ובלבד 
שבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות 
התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעמו; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת 

 זדון. אדם שגרם לנזק ב
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא   .8

הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לדאוג כי בידי קבלני 
המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות. לחלופין, לספק נתונה 

ל את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי הספק הרשות לכלו
 כמפורט באישור עריכת ביטוחי הספק. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים   .9
במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ועל הספק תחול 

חריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים הא
שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור 

 מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 מהווה הפרה יסודית של ההסכם.נספח זה הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן  הוראותמובהר, כי  .10
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

  אישור קיום ביטוחי הספק  -' יא נספח

 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

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

 שם
אוניברסיטת אריאל 

 ע"ר בשומרון

 שם
_________________ 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

 ממכר מזון אחר: ☒
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐
 

 מס' זיהוי 
58036729-0 

 ת.ז./ח.פ.
_______________ 

 מען
 קרית המדע, אריאל

 מען
_______________ 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

 נוסח ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
 כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

ביטוח 
 הרכוש

ביטוח אש מורחב,  
 מהדורה ביט ___

   
שווי הציוד/רכוש 
ומלאי של הספק 

בחצרי מבקש 
 האישור

  
309 ,313 ,314 ,
316 ,328 

חבות כלפי צד   צד ג'
שלישי, מהדורה 

 ביט ___

   
4,000,000 

 
 ₪ 

 
302 ,304 ,307 ,
309 ,311 ,312 ,
315 ,321 ,322 ,
328 ,329 

אחריות 
 מעבידים

חבות  
מעבידיםמהדורה 

 ביט ___

   
20,000,000 

 
₪ 
 

 
304 ,309 ,319 ,
328 

 
אחריות 

 המוצר
אחריות המוצר,  

 מהדורה ביט ___
 

   
4,000,000 

 
 ₪ 

 
302 ,304 ,309 ,

311,310 ,321  ,
328 ,332 – 12 

 חודשים
 

 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת השירות)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד פירוט השירותים 
 

041 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
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