
 

 

 

 

 מרכזים קהילתיים פתח תקווה -מרכז תרבות גולה 

 

 , פ"ת,7כתובת גולה : שמואל הנגיד 

 03-7664000פקס:                03-5359963טלפון: 

 

 

 , פ"ת,18כתובת מקפ"ת להצעות המכרז: הפורצים 

 03-7664000פקס:            03-9191122טלפון: 

 

 

 מכרז להפעלת מזנון במועדון הגולה בפתח תקווה

 

 הוראות  לשליחת  המכרז

 

 

 

 

 מעטפות: 2בתוך החומר תמצאו 

 

 

 שם המכרז, ולסגרה. מצויןאת חומר המכרז יש להכניס למעטפה עליה 

 

 

כתובת מקפ"ת ולשלחה, לפי  מצוינתעליה  ההשנייאת המעטפה יש להכניס לתוך המעטפה 

 .12:00בשעה  14.02.18כתובת זו או למוסרה ביד למשרדי מקפ"ת עד ולא יאוחר מיום 
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 מכרז להפעלת מזנון

 

 

 

ת  (, אשר מופעל ע"י מקפ"ת "מקפ -", )להלן  גולהמתחם תרבות ופנאי " .1

 המכרז(. -ובאחריותה, מזמין בזה הצעות להפעלת מזנון )להלן 

 

לפני הגשת ההצעה מתבקש המציע לקרוא בעיון את ההסכם ושאר מסמכי המכרז,  .2

ולנקוט בכל האמצעים הנראים לו נחוצים כדי לערוך נכונה את ההצעה. הגשת 

 ההצעה תיחשב כאישור לכך שהמציע ערך הצעתו לאחר בדיקת ובחינה של כל הנ"ל.

בלבד וזאת לא יאוחר ישלחו במייל הנוגעות למסמכי המכרז  ופניות שאלות הבהרה

לגב' אתי קידר לוי בדוא"ל  12:00בשעה  08/02/2018מיום 

makefet@matnasim.org.il .השאלה בצירוף  ,שאלה שתישאל לכל תשובות,  

 .11.2.18עד לתאריך   השתתפותו על שהודיע מי לכל במרוכז יינתנו

 

הזוכה( דורש  -ת  למציע שהצעתו תזכה במכרז )להלן "תמורת הזכויות שיעניק מקפ .3

ת תשלום סכום חדשי קבוע צמוד למדד המחירים לצרכן, בתוספת אחוז "מקפ

 מהפידיון, כמפורט בהסכם להפעלת מזנון, המצורף למכרז זה.

 

. קיימת  1.3.20 ועד ליום  1.3.18תקופת החוזה היא תקופת הפרויקט, דהיינו מיום  .4

אפשרות להארכת ההתקשרות לשנתיים נוספות על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

 מקפ"ת ובכפוף לכך שהזוכה יעמוד בכל תנאי ההתקשרות להנחת דעתה של מקפ,ת. 

המציע יחתום על כל מסמכי המכרז המצ"ב וכן יחתום בראשי תיבות בתחתית כל  .5

 עמוד של החוזה וחתימה מלאה בסופו.

 

להסכם הפעלת המזנון המצ"ב את האחוז המוצע  27על המציע למלא בסעיף  .6

 מהפידיון החודשי שהינו מציע, ולחתום בשוליים בסמוך.

 

 ההצעה תכלול את כל המסמכים הבאים: .7

 

 המצ"ב(. 1טופס ההצעה וההסכמה ממולא וחתום )מסמך מס'  א. 

 

 ב(.המצ" 2הסכם הפעלת מזנון ממולא וחתום )מסמך מס'  ב. 

 

ש"ח,  60,000( בגובה של 3ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב )מסמך מס'  ג. 

 . 14.05.18חודשים מיום שנקבע להגשת ההצעות, בתאריך  3שתוקפה יפוג 
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  טופס לפי חוק רישוי עסקים תשכ"ח; ד. 

 

רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין  ה. 

 הפחות את תנאי הסף המצטברים שלהלן :בישראל, המקיימים  לכל 

 

 

שנים לפחות בעבר בניהול ו/או  2ניסיון קודם ומוכח של  •
בהפעלה של מזנונים ו/או שירותי הסעדה ו/או קייטרינג 
ו/או ניהול והפעלה של עסקי מזון דומים לנשוא המכרז דנן. 
על המציע לצרף מסמך המפרט את ניסיונו או לחילופין 

במעטפת אישורים והמלצות המעידים על ניסיונו זה 
 המכרז, במועד הגשת ההצעה מטעמו.

 

המציע ו/או מי ממנהליו ועובדיו ו/או מי ממורשי החתימה  •
שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה 

במסגרת  ו בעבירות מירמה פלילית הכרוכה באלימות, מין א
זו על הקבלן להמציא למקפ"ת אישור מהמשטרה ביחס עליו 
וביחס לעובדיו שיועסקו במקפ"ת בהתאם לקבוע בחוק 
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים 

 .2001-תשס"א
 

המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום בפני עו"ד בדבר העדר  •
"(, של התעודה)להלן: "הרשעה פלילית ו/או עבר פלילי 

, בנוסח המצורף כנספח ג' להזמנה להציע הצעות זו(המציע )
ובמידה והמציע הינו תאגיד, על המציע לצרף תעודת יושר 

 של מנהלי החברה ובעליה.
 

אם המציע הוא תאגיד, יש לצרף אישור עו"ד שהתאגיד  •
רשום כדין, כי חתימת הסכם הפעלת המזנון היא במסגרת 

ד עפ"י מסמכי היסוד שלו, וכי חתימת מטרות התאגי
האנשים שחתמו על ההסכם להפעלת המזנון והמסמכים 
האחרים, עם או בלי חותמת התאגיד מחייבת את התאגיד 
כמו כן על מנהלי התאגיד לחתום על ערבות אישית במקום 
המיועד לכך בתחתית העמוד האחרון של הסכם להפעלת 

 המזנון, ולאמת את חתימתם ע"י עו"ד.
 

דלעיל ממולאים וחתומים כאמור לעיל,  7הגשת כל המסמכים כמפורט בסעיף  .8

 תיחשב כהגשת הצעה.

 

 14.2.18, פ"ת, עד ליום 18.        את ההצעה יש להגיש במשרדי מקפ"ת ברחוב הפורצים 9

 תפסל על הסף. -. הצעה שתוגש לאחר השעה והמועד הנקובים 12:00בשעה 

 

)ג( לעיל, בכל מקרה בו 7רשאית לגבות ולחלט את הערבות הנזכרת בסעיף  מקפ"ת .10

ת על זכייתו במכרז, בתורת "יחזור בו המציע, לאחר שנשלחה אליו הודעת מקפ

פיצויים קבועים, מוערכים ומוסכמים מראש עבור נזקים ואבדן הכנסה צפויה 

 ת ."למקפ
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יום מיום שתשלח לו הודעה על  14מציע שהצעתו תתקבל על ידי מקפ"ת יפקיד תוך  .11

ערבים טובים שזמן פרעונו עם  2זכייתו במכרז בידו שטר חוב בחתימתו ובחתימת 

ש"ח, שיוחזר לו רק עם תום תקופת הסכם הפעלת המזנון,  150,000דרישה בסך 

בכפוף למילוי כל תנאי החוזה על ידו. שטר החוב ישמש למקפ"ת בתורת בטחון 

 אי מילוי תנאי מתנאי הסכם הפעלת המזנון.ת   בגין "לפיצוי מקפ

 

הצעה אשר תכלול הסתייגות כלשהי מתנאי הסכם הפעלת המזנון המצ"ב או שלא  .12

 ת  ."תמלא אחר התנאים הנדרשים, לא תובא לדיון אלא אם יוחלט אחרת ע"י מקפ

 

 -בלבד  הלפי שיקול דעת תת   רשאי"מקפ .13

 

 תנאי מתנאי המכרז ע"י המציע. לא להתחשב באי מילוי פורמלי של א. 

  

לדחות הצעה כלשהי או את ההצעות כולן, מתוך סיבות שייראו לו  ב. 

 סבירות.

 

, והיא לקבל את ההצעה הזולה יותר או כל הצעה שהיא תת   מתחייב"אין מקפ .14

רשאית לפסול הצעות  ולבטל המכרז ביחס להצעות, חלקן או כולן, שיימצאו לא 

ת מדי, לדעת ועדת המכרזים מבחינת הצעות המחיר לאירוע שיגישו סבירות או נמוכו

 המציעים השונים.

  

מקפ"ת רשאית לבדוק את יכולתו המקצועית והכלכלית של המציע לעמוד בתנאי  .15

ואת ניסיונו וההמלצות שהגיש ולצורך כך תהיה מקפ"ת  ההסכם להפעלת המזנון

סמכים הרלוונטיים לבדיקה רשאית לדרוש מהמציע גילוי נאות של פרטים ומ

 ואימות נתונים, לרבות פרטי חשבונות בנקים ודוחות כספיים של הקבלן.

 

 058-6909665או  03-5359963ת   "בדבר רשאי להתקשר למשרד מקפ ןהמעונייכל  .16

 ולתאם מועד לביקור.

 

או עובד \או הבהרה שתינתן על ידי כל אדם ו\שום הודעה, שיחה, מצד, מכתב ו .17

ת   זולת המצגים וההתחייבות "או מי מטעמו, לא יחייב את מקפ\ת   ו"מקפ

 שמפורטים בהסכם להפעלת המזנון המצורף למכרז זה.

 

  .1.3.18המציע יתחייב להפעיל את המזנון החל מיום  .18

 

המציע מתחייב להכשיר את המקום להיות ראוי להפעלה על חשבונו, ובכלל זה  .19

בהתאם  ולרכישת הציוד הנדרש לצורך הפעלת המזנון.לדאוג לעיצוב ושיפוץ המבנה 

 לרישוי העסק בלבד והוראותיו ולאחר קבלת הסכמה ממקפת על התכנית.
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( את המחיר המוצע על ידו 2תשלום התמורה בסעיף קטן ) על המציע למלא בסעיף .20

 לכל אירוע חיצוני פרטי.

 ים הבאים: בחירת המציע הזוכה תתבצע על פי שיקול המדדים ובאחוזים היחסי .21

והצעות  100% -ויחושב כ 60% -למחיר כאשר המחיר הגבוה ביותר יזכה ב - 60%

. )לדוגמא: ההצעה 60% -המחיר הבאות אחריו יחושבו בהתאם באופן יחסי מתוך ה

 . ₪60% =  3,000ההצעה אחרי  60%ונתקבל  ₪100% =  5,000הגבוהה: 

60% X 60%  =36% .)להצעה השנייה 

המלצות )ניקוד לפי  10%ניסיון קודם )ניקוד לפי שק"ד של ההצעות השונות(.  30%

 שק"ד ועדת המכרזים בהצעות השונות(.
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 1ט ו פ ס  

 

 טופס הצעה והסכמה.               הצעה מס' 

 לכבוד

 מקפ"ת -ועדת המכרזים

 ת "מרכז מקפ

 

 

 א.ג.נ.,

 

 ת ""ופנאי "מקפ הצעה למכרז להפעלת מזנון במתחם תרבותהנדון:  

  

 

 

נו בעיון את המכרז להפעלת מזנון במתחם תרבות ופנאי \ו הח"מ קראתי\אני .1

המכרז( ואת תנאי המכרז ואת נוסח ההסכם להפעלת מזנון  -" )להלן  ת""מקפ

ו \נו מכם והמצורף בזה והמהווה חלק בלתי נפרד מהצעה זו והנני\שקיבלתי

 נו זו.\נו אותם וכי בהתאם להם מוגשת הצעתי\ים בזה שהבנתי\מצהיר

 

נון ים את השרות כמפורט במכרז הנ"ל ובנוסח הסכם הפעלת המז\נו מציע\הנני .2

 המצורף בזה ובהתאם לכל תנאיו.

 

ים לשלם למקפ"ת את התשלומים כמפורט \ו מתחייב\נו תתקבל הנני\אם הצעתי .3

להסכם הפעלת המזנון וכן להפקיד בידי מקפ"ת שטר חוב, בחתימתו  27בסעיף 

 ש"ח. 150,000ערבים טובים שזמן פרעונו עם דרישה בסך של  2ובחתימת 

 

ש"ח כערבון  60,000נו מכם ע"ס \קאית בנוסח שקיבלתימצורפת בזה ערבות בנ .4

ים כי אם לא נקיים \ו מסכים\לעיל. אני 1-8נו כאמור בסעיפים \להמשך קיום הצעתי

נו כאמור, תהיו רשאים מבלי להזדקק \יהתחייבויותינו או לא נקיים את \את הצעתי

ה בתורת לגבות ולחלט את סך הערבות כאמור וז -נו \נו או לנוכחותי\להסכמתי

פיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים ולהפסדים ולאובדן הכנסה צפויה 

ת  על ידי כך. אם לא תתקבל הצעתי תוחזר לי הערבות "העלולים להגרם למקפ

 ת  ."יום מיום החלטה בדבר הזוכה במכרז על ידי מקפ 30הבנקאית תוך 
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 נו זו מצורפים המסמכים הבאים:\להצעתי .5

 

( כשהוא ממולא 2של הסכם להפעלת המזנון )מסמך מס'  העתק אחד א. 

 נו.\וחתום בשוליו בחתימתי 27בסעיף 

 

( חתומה ע"י 3נו מכם )מסמך מס' \ערבות בנקאית בנוסח שקיבלתי ב. 

 הבנק.

 

 טופס לפי חוק רישוי עסקים תשכ"ח של ממשלת ישראל. ג. 

 

 

 תאריך: 

 שם:  

 חתימה )אם תאגיד גם חותמת(:

 ע תאגיד:במקרה שהמצי

 

 אישור עו"ד

 

עו"ד  מאשר בזה שהתאגיד המציע רשום כדין וכי חתימת הצעה זו   אני הח"מ 

וההסכם להפעלת מזנון היא במסגרת התאגיד על פי מסמכי היסוד שלו, וכי חתימות 

בלי חותמת \האנשים שחתמו על הצעה זו והסכם להפעלת המזנון והמסמכים האחרים עם

 התאגיד.התאגיד מחייבת את 

 

     ________________ 

 ,עו"ד       
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 לכבוד

 מתחם תרבות ופנאי "גולה", באמצעות מקפ"ת

 

 א,ג.נ.,

 

 

 מכתב ערבות מס'הנדון:  

 

 

ים( אנו ערבים בזה כלפי כב', לסלוק \)להלן המבקש   -על פי בקשת ה

,____________ ש"ח )במילים: ______________ש"ח 60,000כל סכום עד לסך של 

בלבד(, שתדרשו מאת הנ"ל, בקשר עם הצעה למכרז להפעלת מזנון במתחם תרבות ופנאי 

 "גולה " בפ"ת. 

 

אנו מתחייבים לשלם לכב' את הסכום הנ"ל עשרה ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה 

 רת מכתב ערבות זה.בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם וכנגד החז

 

ערבות זו תשאר בתוקפה עד יום  ועד בכלל.  וכל דרישה בקשר לערבות זו צריכה להגיע 

 אלינו בכתב לא יאוחר מהתאריך האמור לעיל.

 

 לאחר יום  הנ"ל, תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

 

 

 

 בכבוד  רב,     

 

 ___________________ בע"מבנק      
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 הסכם להפעלת מזנון

 

 שנה:________   שנערך ונחתם ב___________ ביום____ בחודש 

 

 מרכז__________________                  בין:

 באמצעות מורשי החתימה:  

  1________________ . 

  2________________ . 

 )להלן: "מקפ"ת"(  

 מצד אחד                                                    

 

 ____________________  לבין: 

 באמצעות מורשי החתימה:  

ח.פ./ע"ר /. _________________ת.ז.1  

 _____________מספר

ח.פ./ע"ר מספר /. _________________ת.ז.2  

____________ 

 )להלן: " הקבלן"(   

 

 מצד שני                                                   

 

 

 בהפעלת מזנון ובניהולה במתחם גולה   נתת   מעוניי"ומקפ הואיל

מזנון(;-)להלן  , פ"ת 7שמואל הנגיד ברחוב  

  

 

והקבלן הביע הסכמתו לשפץ, להכין ולערוך על חשבונו את המבנה להפעלה  והואיל 

המתאים; ולניהול של מזנון ובכלל זה רכישת הציוד

  

 

 והקבלן הביע הסכמתו לניהול והפעלת המזנון; והואיל 

 

ת   אישרה מסירת ניהול והפעלת המזנון לקבלן, בהתאם "והנהלת מקפ והואיל

 לתנאים המפורטים בהסכם זה;

 

לא שילם וכי  20.8.68הבניין בו יופעל המזנון הוקם אחרי והקבלן מצהיר כי  והואיל

ת  בגין רשות "שלא כמפורט בהסכם זה למקפדמי מפתח או כל תשלום אחר 
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השימוש שניתנת לו, וברצונו להשתמש במבנה בתנאי מפורש כי לא יהיה 

 דייר מוגן על פי חוק הגנת הדייר ו/או כל חוק אחר שיבוא במקומו;

 

ומוסכם בזה כי כל זכות שתוקנה לקבלן הינה אישית ולא תקנה לו כל זכות  והואיל

 .חפצית על כל הנובע מכך

 

 לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו וייקרא כאחד עם שאר תניותיו. .1

 

 הגדרות

 -בהסכם זה:  .2

גוף ההסכם וכל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו  -"ההסכם " או "הסכם זה"  

 וביניהם:

 נספחיו וכל תנאיו.כל מסמכי המכרז על כל  2.1 

 

הצעת הקבלן על כל נספחיה, בכפוף להסתייגויות  א. 2.2 

 האמורות בסעיף קטן )ב( להלן.

 

 הצעת הקבלן תצורף בהסתייגויות כדלקמן: ב.  

 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין  (1)   

 הוראות הסכם זה תגברנה. -האמור בהצעת הקבלן 

 

ירה בין האמור במסמכי המכרז לבין בכל מקרה של סת (2)   

 האמור במסמכי המכרז יגבר. -הצעת הקבלן 

 

להסרת ספק: לא יהיה כל תוקף לכל שינוי שיעשה על  (3)   

ידי הקבלן בהצעתו ביחס לאמור במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס 

 אליהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לואי או בכל דרך אחרת,

ת  , והקבלן מוותר מראש על כל "מבלי כל צורך בהודעה מיוחדת מטעם מקפ

 טענה בעניין זה.

 

על אף האמור לעיל, במידה שיש בהצעת הקבלן כדי  (4)   

 ת  , תחייב תוספת זו את הקבלן."להוסיף לזכויות מקפ

 

 ערבות בנקאית אוטונומית בהתאם להסכם. 2.3  
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 תעודת עוסק מורשה של הקבלן.  2.4 

 

 תעודת כשרות בת תוקף מטעם הרבנות בישראל. 2.5 

 

מסמכי ההתאגדות אם הקבלן הינו תאגיד ומכתב רואה חשבון או  2.6 

 עו"ד המאשר את הפרטים.

 

אישור בר תוקף על ניהול ספרי חשבונות של הקבלן בהתאם לחוק  2.7 

 .1976 -עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 

אישור מהמשטרה לגבי הקבלן ועובדיו שיועסקו בהפעלת המזנון בהתאם לחוק למניעת  2.8

 .2001-העסקה שלעברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א

 

                                            ת  :"מנכ"ל מקפ -ת  " "ת  " או "מנכ"ל מקפ"חראי מטעם מקפ"אחראי" או "א 

ת   "מי שימונה בכתב ע"י מועצת המנהלים של מקפ -ובהעדרו או לאחר סיום כהונתו 

 ת   במקומו לעניין הסכם זה."לייצג את מקפ

 

 מתן הרשאה לניהול והפעלת מזנון 

 

מרשה לקבלן לדאוג על חשבונו לשפץ את חלל הבר והמטבח ולהכשירו    ת"מקפ א. .3

 -להפעלת מזנון לרבות רכישת הציוד המתאים, בהתאם לדרישות רישוי עסקים העדכניות

 ולדאוג לרישוי עסק עבור פעילותו זו.

מוסכם, כי השיפוצים נדרשים לצורך התאמת המבנה לצורך הפעלת המזנון ואין לראות בהם משום 

נייה או שיפוצים כלליים במבנה המקנים לקבלן או למי מטעמו זכויות כלשהן במבנה ב

 ולרבות ובמיוחד זכויות דיירות מוגנת, על כל המשתמע מכך.

 

ת   לנהל "ת   מרשה לקבלן לנהל ולהפעיל את המזנון והקבלן מתחייב כלפי מקפ"מקפ .ב

 ורט בהסכם זה.ולהפעיל על חשבונו הוא את המזנון והכל בהתאם לתנאים כמפ

 

 

הקבלן מתחייב, כאמור, לשפץ ולהכשיר את המקום להפעלת מזנון בר על חשבונו.  א. .4

 . )להלן: "המעצבת"( ת  "ובכלל זה רכישת הציוד ומימון המעצבת שתבחר על ידי מקפ

 

  מוסכם על הקבלן כי הריהוט ובחירתו יהא כפוף להצעת המעצבת. ב. 

 

הקבלן מתחייב כי יהיו בידיו בכל עת האישורים והרשיונות מטעם העיריה, משרד  ג.

 , רישוי עסקהבריאות וכל הרשויות המוסמכות, הנדרשים מטעם העיריה, משרד הבריאות

וכל הרשויות המוסמכות, ובנוסף, תעודת כשרות בת תוקף מטעם הרבנות בישראל, 

עודה ו/או רשיון נוספים כפי שיורה לו פוליסות ביטוח כמפורט בהסכם זה להלן וכל ת
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  ת  ."מנכ"ל  מקפ

 

ההליכים לקבלת התעודות האישורים והרשיונות כמפורט בס"ק )א( לעיל יבוצע על  ד.

 ידי הקבלן ועל חשבונו.

 

להסרת ספק מוסכם בזה במפורש כי כל תשלום הקשור בכל דרך שהיא בקבלת  ה. 

יל יחול על הקבלן וישולם על ידו ללא דיחוי, האישורים והרשיונות כמפורט בס"ק )א( לע

 קנסות שיוטלו, אם יוטלו, על כל פעולה בניגוד לחוק בהקשר זה. לרבות

 

)ב( דלעיל הקבלן מתחייב לבצע כל פעולה -מבלי לגרוע מהאמור בס"ק )א( ו ו. 

הנדרשת לקבלת תעודה "כשר לפסח" מטעם הרבנות בישראל, בעצמו ועל חשבונו, באם 

 ת   ידרוש זאת."קפמנכ"ל מ

 

 אי תחולת חוקי הגנת הדייר 

הקבלן אינו רוכש כל זכות חזקה בלעדית במקום שנקבע לניהול והפעלת ה והוא מצהיר  .5

אין לו כל ולפיכך  20.8.68שהמבנה בו יופעל המזנון הוקם לאחר בזה כי ברור וידוע לו 

ם בעתיד דמי מפתח שלמים זכות של דייר מוגן במקום, באשר הקבלן לא שילם ואף לא ישל

או חלקיים בגין ניהול והפעלת המזנון, ומזנון נמסר לו באין דייר אחר הזכאי להחזיק בו 

וכי הוראות חוק הגנת הדייר הקיים או כל חוק אחר שיבוא במקומו  20/8/68לאחר תאריך 

 לא יחולו על חוזה זה, למעט ההוראות הקובעות את אי תחולת החוק.

 

 מצב המקום  

הקבלן מאשר, כי מצב המקום שנקבע לניהול והפעלת מזנון בעת חתימת הרשאה זו )להלן:  .6

"המקום"( הינו מצב טוב, תקין וראוי לשימוש והוא מוותר בזה במפורש על כל טענה בגין 

 פגם או אי התאמה.

 

 הצהרות הקבלן 

ו כל האישורים הקבלן מצהיר בזה כי הוא מנהל ספרים ופנקסי חשבונות כדין וכי בידי .7

 ת  ."והתעודות לכך, והינו מתחייב להמציא את האישורים האמורים לפי דרישת  מקפ

  

ת  , מעבר לקבוע "הקבלן מצהיר כי אין ולא יהיו לו זכויות בשטח המזנון ו/או בשטח  מקפ .8

בהסכם זה, וכי הרשות הניתנת לו להשתמש במקום מוגבלת רק כדי לאפשר לו לספק את 

 וההתחיבויות שהתחייב בהם לפי הסכם זה. השירותים

 

 אי תחולת יחסי עובד ומעביד . 9

הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו  א.  

  ת"ת   יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן במקפ"מטעמו לבין מקפ

 לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן.
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כל ההוצאות עבור תשלום לעובדי הקבלן )לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום  ב. 

לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי אחר( תשלומי מיסים וכל 

בקשר עם ביצוע עבודות השירותים יחולו על הקבלן  יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות

 ת   לא יהא אחראי לכך בכל צורה ואופן שהוא."וישולמו על ידו ומקפ

 

הקבלן מצהיר בזה כי הוא ממלא אחר כל דין וחוק ובמיוחד מקום את הוראות דיני  ג. 

 העבודה ומקפיד על השגת אישורי עבודה ואישורי שהיה לעובדים תושבי יש"ע.

 

האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע  .ד 

ת   כלפי "ת   ו/או מנכ"ל מקפ"מהן, ולא יתפרש כמטיל אחריות ו/או חבות על  מקפ

 המועסקים ע"י החברה ו/או כל מי מטעם הקבלן.

 

עבודתו או ת  , כל עובד אשר "הקבלן ירחיק לפי דרישתו הראשונה של מנכ"ל מקפ ה. 

 ת  ."התנהגותו אינן מניחות את דעתו של מנכ"ל מקפ

 

לא יחזור הקבלן להעסיקו בביצוע השרותים נשוא  -אדם שיורחק לפי דרישה כאמור   

הסכם זה בין במישרין ובין בעקיפין. אי מילוי הדרישה כאמור לעיל, על ידי הקבלן, יחשב 

 כהפרה של תנאי יסודי של ההסכם.

 

 

העסקתו או הרחקתו של עובד, כאמור בסעיף זה לעיל, תהא על אחריותו ועל סיכונו  ו. 

ת   כאמור, כדי ליצור יחסים משפטיים כל "הבלעדי של הקבלן ואין בדרישות מנכ"ל מקפ

ת   אינם "ת   ומנכ"ל  מקפ"ת   לבין עובד כאמור, ומקפ"ת   ו/או מנכ"ל  מקפ"שהם בין  מקפ

ך שהיא להעסקתו או הרחקתו ו/או לתוצאות העסקתו או הרחקתו ולא יהיו אחראים בכל דר

 של עובד כאמור.

 

 עובדים על ידי הקבלן והעסקת הצדדדים יחסי . 16 
 כעובדי ועניין דבר לכל ייחשבו ולא אינם ,ושלוחיו עובדיו ,מטעמו מי וכל קבלןה .1

 משרד או/ו החברה לבין בינם ומעביד עובד יחסי כל יחולו ולא מקפ"ת 
 .ועניין דבר לכל החינוך

 ידו-על יועסקו אשר ות/עובדיםה  כל את ויעסיק יגייס הקבלן  .2

 באיכותהמזנון ביעילות ו הפעלת לשם הדרוש במספר ,זה הסכם נשוא ,התכנית הפעלת לצורך
 הנדרשת
 מקפ"ת לדרישות ובהתאם נספחיו על ,זה הסכם בתנאי כמפורט

 'ב בנספח המנויים העסקה חוקי כל את ההסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הקבלן  .3

 .עובדים העסקת על החל דין וכל להסכם
 המועסקים כל עבור לשלם הקבלן מתחייב ,לעיל 25.3 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי  .4

 פי או דין כל פי על עליו מוטלת תשלומם שחובת התשלומים כל את זה חוזה בביצוע ידו על
 לבין הכלליים הארגונים של התיאום לשכת שבין הכלליים הקיבוציים ההסכמים הוראות
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 יתנו אלה שהסכמים כפי או המתאים בענף תוקף בר שהוא קיבוצי הסכם כל או ההסתדרות
 ,לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי לרבות ,אלה הסכמים פי על שיוצאו הרחבה צווי לרבות

 דמי ,מחלה דמי ,ומנוחה עבודה שעות חוק פי על תשלומים ,א"בטל ,מ"מע ,הכנסה מס תשלומי
 ,פיטורין פיצויי ,פנסיה תשלומי ,עובדים קרנות ,מינימום שכר ,נסיעות דמי שנתית חופשה

 המתייחסות האמורות ההוראות כל את לקיים הוא מתחייב וכן ב"וכיוצ סוציאליים תשלומים
 לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי .העסקתם סיום או/ו העסקתם עקב ידו על למועסקים

 משכר יפחת שלא שכר ,זה הסכם בביצוע ידו על למועסקים לשלם הקבלן מתחייב
 .סוציאליות לזכויות הפרשה כולל בחוק הקבוע המינימום

 האמורים מהסכומים כלשהו סכום לשלם ביצועו עוכב שלא דין בפסק מקפ"ת  חויבה  .5
 בגין ,לעיל

 מקפ"ת  את הקבלן ישפה ,זה הסכם בביצוע הקבלן ידי על מהמועסקים מי
 .לשלם שחויבה סכום כל בגין הראשונה דרישתה עם

 .חשבונו ועל לבדו לאומי בביטוח עובדיו ואת עצמו את לבטח עליו כי קבלןל ידוע. 6
 -ח"תשי ,השכר הגנת חוק להוראות בכפוף יונפקו השכר תלושי כי ,בזאת מובהר ספק הסר מען. ל7

 השונים התשלומים ופירוט ,לעובד המשולם השכר פרטי בדבר פירוט ,היתר בין ,ויכללו 1958
 ,הבראה דמי ,חופשה ימי ,מחלה ימי כגון ,הסוציאליות זכויותיו מימוש לשם לעובד ששולמו

 .וכדומה נסיעות דמי

. הקבלן ישמור את תלושי ודיווחי השכר של כלל המועסקים על ידו במסגרת הפעלת המזנון 8

 העסקתם.שנים מתום סיום  7וזאת לפחות במשך 

 ישראל במדינת העבודה דיני קיום חובת
 המגן חוקי על יתרה הקפדה תוך עובדיו של שכרם את לשלם מתחייב הקבלן . 1

 קיבוציים הסכמים לרבות ,ישראל במדינת העובדים של העסקתם תנאי את המסדירים
 הקבלן מתחייב זה בכלל .במשק העובדים לכלל הרחבה צו ניתן לגביהם כלליים

 ,אחרת מגן חקיקת וכל ,העבודה דיני קיום לעניין נספחיו כל על ההסכם הוראות י"עפ לפעול
 בנספח מופיעה שאינה ככל קיבוציים עבודה והסכמי הרחב צווי ,עובדים להעסקת הנוגע דין כל
 .זה
 :הקבלן מתחייב לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי . 2
 שכר על העולה מינימלי שכר לפחות ,זה הסכם במסגרת המופעלים העובדים לכל לשלם 2.1

 הסכמים כולל( דין כל י"שעפ וככל )הממשלה י"ע לעת מעת שנקבע כפי( במשק המינימום
 והמתאים זה סכום הפחות לכל לשלם אחר מינימלי שכר לשלם מחויב )קיבוציים
 .התפקיד מבעלי אחד כל מבצע אותו ולתפקיד להכשרה ,לכישורים

 .דין לכל בהתאם פנסיוני ביטוח התוכנית לעובדי לבצע 2.2
 הוחל אשר הקיבוצי ההסכם י"עפ הבראה דמי אחת עבודה שנת בתום לעובדיו לשלם 2.3
 .במשק העובדים כלל על הרחבה בצו
 .דין בכל שנקבע כפי מחלה וימי חופשות לעובדיו להעניק 2.4
 על הרחבה בצו הוחל אשר הקיבוצי בהסכם שנקבע י"עפ נסיעה קצובת לעובדיו לשלם 2.5
 .במשק העובדים כלל
 שעות חוק י"עפ לפעול – נוספות עבודה בשעות מעובדיו כלשהו עובד מעסיק הוא אם 2.6

 לעניין כי בזה מובהר .אלו שעות בגין הנדרש השכר תשלום לעניין לרבות ,ומנוחה עבודה
 בכל ,ויום יום בכל ,עובדיו העסקת היקף את בחשבון לקחת קהילתי המרכז על זה

 .החוק בתנאי שיעמוד כך ,אותם מעסיק הוא שבו הפרויקטים
 לעובדיו לשלםשעל הקבלן  עבודה לשעת מינימלי שכר שנקבע ככל כי בזה מובהר . 3

 לשכר מעבר מיוחדת הוראה י"עפ אם ובין דין י"עפ מינימלי בשכר מדובר אם בין( זה בהסכם
 לשעה המינימלי בשכר לכלול קהילתי המרכז על איסור שחל הרי ,)בדין שנקבע המינימלי
 פיטורין לפיצויי הפרשה ,נסיעה קצובת ,פנסיוני ביטוח ,הבראה דמי כגון שונים מרכיבים

 .ב"וכיוצ
 לצורך .לעיל כאמור בעניין זכויותיהם מלוא על עובדיו כל את לידע מתחייב הקבלן  . 4
 לכלקבלן ה י"ע יימסר ואשר ,הנדרש המידע את הכולל שלו מידע דף של נוסח יכין כך

 המידע דף לצרף קהילתי המרכז מתחייב כן .בפרויקט ידו על העסקתם לתחילת עובר ,עובדיו
 על לותר רשאי אינו כי עובד לכל יובהר אף המידע בדף .בתוכני עובדיו עם העסקה חוזה לכל

 .ל"הנ מהזכויות זכות
 התקציבית המערכת את לבדוק ,עת בכל ,רשאית מטעמה מי או/ו מקפ"ת  כי בזה מובהר . 5

 בכל הקבלן התחייבויות כל של קיומם להבטיח מנת על קבלןה של החשבונות והנהלת
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 הקבלן  על .לעיל כאמור ההעסקה כללי על לשמירה הקשור בכל זה ובכלל ,זה להסכם הקשור
 שידרשו והמידע החומר כל את מטמעה מי או/ו החברה של ולעיונה לרשותה להעמיד

 ככל .מטעמה מי או/ו מקפ"ת  של הבלעדי דעתה שיקול י"עפ ,מטעמה מי ידי על או/ו ידה על
 לעניין לרבות ,לעיל כאמור מחובותיו חובה ביצע לא קבלןשה מהבדיקות שיתגלה
 לחייבו או/ו ההתקשרות את עמו להפסיק רשאית תהאמקפ"ת  ,נתונים לשמירת המבנה

 החריגה תקופת כל לאורך חרג לגביו המרכיב מעלות יפחת שלא בהיקף מוסכם פיצוי בתשלום
 העומדת זכות בכל לפגוע כדי לעיל באמור אין כי מובן .מהסכום 5 לפי המגיע לסכום ועד

 .ההסכם י"עפ או/ו דין כל י"עפ מקפ"ת ל
 :עובדים העסקת בתחום החקיקה לקיום התחייבות .6
 את ידו על שיועסקו העובדים לגבי ,ההסכם תקופת בכל לקיים בכתב מתחייב קבלןה

 :לזה בהמשך המפורטים העבודה בחוקי המאור
 1959 ט"תשי התעסוקה שירות חוק
 1951 א"תשי ומנוחה עבודה שעות חוק
 1976 ו"תשל מחלה דמי חוק
 1950 א"תשי שנתית חופשה חוק
 1954 ד"תשי נשים עבודת חוק
 1965 ו"תשכ ולעובד לעובדת שווה שכר חוק
 1953 ג"תשי הנוער עבודת חוק
 1953 ג"תשי החניכות חוק
 1951 א"תשי )לעבודה החזרה משוחררים חיילים חוק
 1958 ח"תשי השכר הגנת חוק
 1963 ג"תשכ פיטורין פיצויי חוק
 1987 ז"תשמ מינימום שכר חוק
 1988 ח"תשמ הזדמנויות שוויון חוק
 1995 ה"תשנ )משולב נוסח( הלאומי הביטוח חוק

 )ממלכתי בריאות חוק כולל(
 2001 התפטרות/פיטורים על מוקדמת הודעה חובת חוק
 2001 המכוון במוסד מין עברייני העסקת למניעת חוק

 לקטינים שירות למתן
 'ג נספח

 סודיות לשמירת התחייבות
 ________________ . ז . ת ________________________ מ " הח אני . 1

 בביצוע חלק הנוטלים זולת ,גורם או אדם לאף לגלות ולא מוחלטת בסודיות לשמור בזאת מתחייב
 על לידיעתי יגיע או / ו הגיע אשר ,אחר או פרטי ,כספי ,ניהולי מידע כל ,זה הסכם נשוא ,השירותי

 בין ,אליו בקשר או/ו שלישי צד ידי על או/ו אליה בקשר או מטעמה מי ידי על או/ו מקפ"ת ידי
 .לאו אם ובין השירותים ביצוע עם בקשר הגיע המידע אם בין ,בעקיפין ובין במישרין

 תוכנם על ,השירותים ביצוע אודות או / ו בקשר שהם פרטים כל למסור שלא בזה מתחייב אני .א
 ובכתב מראש הוסמך לא אשר ,שהוא גוף או / ו אדם לכל ,היקפם על או )התכנית ידעי לרבות(

 .מטעמה מי או/ו מקפ"ת   י " ע אלה פרטים לקבל
 ,בתכנית ת/המשתתף ה/הילד אודות או/ו בקשר שהם פרטים כל למסור שלא בזה מתחייב אני .ב

 .זה הסכם נשוא ,השירותים את קבלתו לצורך כספי סיוע לקבלת זכאותו לעניין לרבות
 בין ,השירותים עם בקשר לידיו שהגיע שהוא מידע בכל שימוש כל לעשות שלא בזה מתחייב אני .ג

 . השירותים ביצוע למטרת אלא ,אחרים באמצעות ובין בעצמו
 מניעת לשם הנדרשים הזהירות אמצעי בכל ולנקוט המידע את בהקפדה לשמור בזה מתחייב אני .ד

 . אחר לידי הגעתו

 -1977. ז " התשל ,העונשין לחוק 118 סעיף הוראות חלות דלעיל ההוראות כל שעל לי ידוע .ה
 .בזמן מוגבל אינו זה התחייבות כתב .ו

 : החתום על באתי ולראיה

 _____________________ : שם

 _____________________ : ז . ת

 ___________________ : חתימה
 __:___________________ תאריך

 

 התחייבויות הקבלן
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הקבלן מתחייב להשתמש במקום אך ורק למטרת ניהול והפעלת מזנון בר ושירותי הסעדה  .10

לעובדיו, ולכל מי מטעמו, ולא לשום מטרה אחרת. אין הקבלן  ת  ,"באירועים לאורחי מקפ

 מעורב בקביעת התוכן המוצע לקהל הרחב. 

 

הקבלן מתחייב לשמור על שלמות ומצבו התקין של המקום ולתקן על חשבונו תוך זמן סביר  .11

ימים כל קלקול או ליקוי או נזק שנגרמו על ידו למעט בלאי סביר וכן  -7ולא יאוחר מ

תף באופן יחסי לחלקי הבנין בו ישתמש בכל הוצאות התיקונים הכללים השונות, ככל להשת

שיהיה להם קשר גם בכל הוצאות התיקונים הכלליים השוטפות, ככל שיהיה להם קשר גם 

לחלקים בהם ישתמש.

  

  

במקרה שהקבלן לא ימלא אחר התחייבויותיו לפי זה, כי אז מבלי לפגוע בכל זכות ו/או סעד  

ת   רשאי, אך לא חייב, לתקן את הקלקול ו/או הנזק על "ת  , יהא מקפ"ם של מקפאחרי

חשבון הקבלן, או אף להביא הערכה של הנזקים הללו, מבלי לתקנם, וחשבונות או הערכות 

ת   לקבלן יהיו נאמנים עליו וישולמו על ידו מיד עם דרישה. מבלי לפרוע "שיוצגו ע"י  מקפ

ת   רשאי לפעול בכל מקרה כזה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, "הא מקפבכל זכות ו/או סעד אחר י

 להלן. 40 -ו  30)ג(,  37לפי סעיפים 

 

ת   למעט מקום המזנון והוא לא יתיר לעובדיו "הקבלן מתחייב שלא להשתמש בשרותי מקפ .12

שלא לצורך עבודה ושירות    ת"ת  ו/או להימצא בשטחי מקפ"ו/או למי מטעמו ללון במקפ

 לקהל )פרט למקום שנקבע לניהול ולהפעלת המזנון(.

 

ת   "הקבלן מתחייב שלא לשנות ו/או להוסיף על מבנה המקום, אלא בהסכמת מנכ"ל מקפ .13

ת   בכתב "בכתב ומראש ומותנה בזה במפורש, כי כל שינוי שייעשה ללא הסכמת מנכ"ל מקפ

קבלן לא יהיה זכאי לתבוע בשל כך כל תשלום עבור ההוצאות ת   וה"ומראש יהיה רכוש מקפ

ת   יהא רשאי להפסיק "שהוצאו על ידו, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה כזה מקפ

מידית את מתן הרשות לניהול ולהפעלת המזנון ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפעול כאמור 

 ת  ."אחרת של  מקפ וזה מבלי לגרוע מכל זכות 40 -ו  39)ג(,  37בסעיפים 

 

לעיל, כל התוספות, השינויים, השיפוצים ושכלולים למקום או  13בכפוף לאמור בסעיף  .14

ת  , לא יקנו לו זכויות כלשהן מעבר למוקנה "מקפ ובהסכמתלציוד שיבצע הקבלן על חשבונו 

ועד לו במפורש בחוזה זה, והוא מתחייב להסיר את השינויים ולהשיב את המצב לקדמותו במ

תום תקופת ההרשאה, אלא אם כן יסכימו הצדדים להשאירם בתום תקופת ההרשאה 

 ת   לא יהא חייב בתשלום כל תמורה שהיא בקשר לכך."ת  , ואז מקפ"בבעלות  מקפ

 

הקבלן מתחייב להחזיק את המזנון  פתוח בימים בהם יש הופעות ואירועים, בהתאם ללו"ז  .15

ירועים פרטיים לנתינת שירותי הסעדה, ובכל יום בו המתפרסם, ובימים בהם יתקיימו א

ת   יודיע לקבלן על כך. הימים הקבועים בהם המזנון בר יהיה פתוח הינם "מנכ"ל מקפ
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, ובחגים ובמועדים בהתאם ללו"ז שיעודכן 19:00-00:00שלישי, חמישי ומוצ"ש, בין השעות 

 ת  . "מעת לעת ע"י מנכ"ל מקפ

בנוסף לכך מתחייב הקבלן לפתוח את המזנון אף מעבר לשעות ולימי הפתיחה הנ"ל  

 שעות. 24ת   וזאת בהודעה מראש של "בכל פעם שידרש לכך ע"י מנכ"ל מקפ

מוצהר ומוסכם בזה במפורש כי שעות הפתיחה ניתנות לשינוי אך ורק באישור בכתב ומראש  

 ת  ."של מנכ"ל מקפ

 

קיים במזנון ובשטח שסביבה מסיבה, מפגש או ארוע כלשהוא ללא הקבלן מתחייב שלא ל .16

 ת   לגבי כל מקרה. "הסכמה בכתב ומראש של מנכ"ל מקפ

 

הקבלן חייב בניקיון שוטף יומיומי לפני ואחרי אירוע של מקום המזנון וכל השטח שסביבה,  .17

קו על ידי הקבלן לרבות דרכי הגישה אל המזנון. הכלים וחומרי הניקוי לצורך הנקיון יסופ

 ועל חשבונו.

 הקבלן יפנה אשפה למכולה לפינוי אשפה, ולא ירכז אשפה במקום אחר כל שהוא. 

 

נוהלי משרד הבריאות והעיריה, הנוגעים להפעלת מזנונים וקפיטריות מהווים חלק בלתי  .18

 נפרד מהסכם זה והקבלן מתחייב לפעול בקפדנות לקיומם.

 

ת   בנוגע להפעלת "פן מדויק ומלא את כל הוראות מנכ"ל מקפהקבלן מתחייב לבצע באו .19

ולניהול המזנון וכן את כל ההוראות והחוקים שיוצאו מעת לעת בענין ניהול מזנונים ו/או 

קפיטריות ע"י כל רשות הפועלת על פי דין. ידוע לקבלן כי בכל אירוע המתקיים במתחם 

 לפעול על פי הוראותיו המחייבות. ת  , ויש "ת   ימונה אחראי מטעם מנכ"ל מקפ"מקפ

 

הקבלן מתחייב לשמור את השקט במקום ובסביבתו, לא להפעיל מכונות רועשות בעת קיום  .20

אירוע, לפעול בהתאם להסכמים מול האמנים, לתת שרות טוב, יעיל ואדיב ולהחזיק במקום 

לי בישול, הכל ועל חשבונו, כמות מספקת ומתאימה של כלי אוכל, כלי שתיה, כלי הגשה וכ

 ת  ."להנחת דעתו של מנכ"ל מקפ

  

הקבלן מתחייב להגיש ללקוחות אך ורק דברי מאכל ומשקה שיכללו ברשימה שתאושר מעת  .21

אשר יכללו מגוון רחב של מנות ושתייה במחיר שוק סביר. את  ת  ,"לעת ע"י מנכ"ל מקפ

רשימת דברי המאכל והמשקה ומחיריהם מתחייב הקבלן להציג במזנון במקום בולט לעין, 

ולהדפיס תפריטים בהתאם לעיצוב המקום, בשפות עברית ואנגלית ובהתאם להוראות כל 

הנקוב ברשימת הטובין דין. הקבלן מתחייב שלא לקבל סכום כלשהוא העולה על זה 

 ת   בכתב ומראש."והמחירים הנ"ל שאושרו לו על ידי מנכ"ל מקפ

  

רשימת דברי המאכל והמשקה ומחיריהם המחייבים את הקבלן עד לקבלת אישור רשימה  

ת   מצורפת כנספח "א" להסכם זה כחלק בלתי נפרד "אחרת בכתב ומראש מאת מנכ"ל מקפ

 הימנו.
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ממחירי התפריט וזאת ממחירי  50%ות לקבל הנחה מיוחדת של תהיה זכאת  "למקפ .22

לאמנים . מנות מכלל המוצרים המוצעים למכירה במזנון בכל יום 6המוצרים הנקובים ועד 

לאחר מכן  50% -המגיעים להופיע תינתן שתייה ראשונה ומנה לבחירתם מהתפריט בחינם, ו

מ"ל לבמה לאמנים  500מ"ל /  330של על התפריט. כמו כן, מים מינרליים בבקבוק חד פעמי 

המופיעים יינתנו על חשבון הקבלן באופן חופשי.   

  

מבלי לגרוע מכל יתר הוראות ההסכם, ובכפוף להם, הקבלן מתחייב להחזיק למכור ולהגיש  .23

 אך ורק דברי מאכל ומשקה טריים ונקיים ולהקפיד על הוראות הכשרות שבנדון. 

 

הקבלן מתחייב להיבדק, הוא וכל מי שיועסק על ידו, על ידי רופא ממשלתי ולהמציא  .24

 ת  ."אישורים מתאימים לכך בכל עת שידרש ע"י מקפ

 

הקבלן מתחייב שלא למסור, לא להעביר ולא להרשות את השימוש במקום כולו או מקצתו,  .25

מפורשת ובכתב של בתמורה או שלא בתמורה, לכל צד שלישי אחר שהוא, ללא הסכמה 

 ת  . "מנכ"ל מקפ

ת   מעוניינים לרכוש שירותי הסעדה חיצוניים או להשתמש "במידה ובעל אירוע או מקפ

במקום ללא מעורבות הקבלן, לקבלן לא תהיה כל דרישה בנושא, ויינתן במידת האפשר 

 שימוש תקני במתקני המזנון והבר.  

 

לעיל הינן מעיקרי ההסכם שהפרת כל אחת מהן  10-25התחייבויות הקבלן כמפורט בסעיפים  .26

להלן,  40 -ו  39)ג(,  37ת   בסעדים כמפורט בסעיפים "תהווה הפרה יסודית המזכה את מקפ

 ת  ."וזה מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של מקפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשלום התמורה 
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הקבלן לשלם  תמורת ההרשאה לנהל ולהפעיל את המזנון בהתאם להסכם זה מתחייב בזה .27

 ת  דמי שימוש כדלקמן:"למקפ

 

דמי שימוש חודשיים לכל תקופת ההסכם בסך בשקלים   ת"למקפישלם  הקבלן( 1 .א

שקלים  _______________)במילים:  + מע"מ ____________שווה ערך 

בתוספת ₪  5,000-ובסכום שלא יפחת מ חדשים( בתוספת מע"מ לכל חודש,

 מע"מ.

( בצירוף חמש מאות ש"ח)במילים  ₪  500סך של  ( הקבלן ישלם למקפ"ת2

 במועדון הגולה. מע"מ כחוק, מכל אירוע חיצוני/פרטי שיתקיים 

"אירוע חיצוני" כל אירוע המוזמן, מאורגן ומשולם על ידי גורם חיצוני, עבור 

כמות משתתפים בשונה מאירוע בו משלם כל משתתף את חלקו בנפרד וללא 

  קשר למשתתפים אחרים עמו.

 

לחודש  15 -ת  מהקבלן כאמור בס"ק )א( לעיל ישולמו ב"תשלומים שיגיעו למקפ ב. 

ת   בחשבון מקפ"ת או בכל דרך אחרת בה יוסכם בין "העוקב בהעברה בנקאית לסעיף מקפ

 ת   לגבי הסכום הנדרש."הצדדים, לאחר אישורו של מנכ"ל מקפ

 

כל הצעתו. שיקים על סך  12   ת"בעת חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן בידי מקפ ג.  

 . 2018 פברוארלכל חודש, החל מ 15אחד, הכוללים מע"מ, שתאריכי פרעונם הינם ב 

כל אחד מהשיקים הנ"ל מתחייב הקבלן להוסיף לסכומים אלה הפרשי  ביום פרעון   

הצמדה, במידה שיהיו שינויים במדד המחירים לצרכן, בין המועד האחרון להגשת הצעות 

 המכרז לבין מועד התשלום בפועל.

 

ההפרש בין מדד המחירים לצרכן )להלן: "המדד"(   -"הפרשי הצמדה"  -בסעיף זה   

 ן להגשת הצעות המכרז לבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל.הידוע במועד האחרו

 

הוא תנאי יסודי  המדויקמוצהר ומוסכם במפורש כי תשלום דמי השימוש במועדם  ד. 

ת  את הזכות לדרוש "ידי המפעיל יקנה למקפ -בחוזה זה והפרתו או אי מילויו המדוייק על 

וזאת מבלי לפגוע ביתר התרופות על  ת   כולו לאלתר"את סילוק ופינוי הקבלן משטחי מקפ

ת   לדרוש ולקבל את מלוא דמי השימוש לכל תקופת "פי כל דין ומבלי לפגוע בזכויות מקפ

 ההרשאה.

 

ת  , ויתבצע "היקף התשלום יבוצע במועדים המפורטים לעיל במשרדי מקפ ה. 

באמצעות העברה בנקאית לחשבונה של מקפ"ת.
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כי עבור כל תקופת הרשות ישולמו ההוצאות הנוספות עבור השימוש מוסכם בזה על הצדדים  .28

 במבנה באופן שיפורט להלן:

 

הוצאות עבור ארנונה, מים, חשמל, גז, טלפון, קו רשת מאובטח בגין השימוש במקום  .א

 ישולמו ע"י  הקבלן, רק על שטח הבר והמטבח.

 שולמו על ידו.כל יתר המיסים ותשלומי החובה בקשר למזנון יחולו על הקבלן וי .ב

 

   

 אחריות לנזקים 

הקבלן יהיה אחראי באחריות מלאה, בלעדית ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה,  א. .29

חבלה, נזק או אובדן, איזו שהיא בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא, 

להלן:"הצד ת , ו/או לאורחיו ו/או לכל אדם אחר, איזה שהוא בלי יוצא מן הכלל )"למקפ

השלישי"( בגוף או ברכוש שייגרמו כתוצאה ו/או עקב ו/או בקשר לביצוע איזו 

מהתחיבויות ו/או פעולות הקבלן על פי הסכם זה ובכלל זה יהיה הקבלן אחראי כלפי צד 

 שלישי לפי פקודת הנזיקין ולפי כל דין אחר.

 

, בכל מקרה של נזק, מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א( דלעיל, ובכפוף לאמור בו ב. 

אובדן, ו/או מחלה, שייגרמו לגוף או לרכוש, בין במקום שנקבע להפעלת המזנון ובשטח 

שסביבו, ובין בגין אכילת המזון המוגש ע"י הקבלן, יעבור נטל ההוכחה על הקבלן, להוכיח 

 כי פעל כדין.

 

ל ת   מכל אחריות וחבות לכ"הקבלן משחרר בזה לחלוטין ומראש, את מקפ ג. 

תאונה, חבלה, נזק או אובדן כאמור בס"ק )א( לעיל, לכל אדם או רכוש, =מכל עילה 

שהיא, ושום אחריות או חבות, לפי דין או עילה איזה שהם בלי יוצא מן הכלל, לא תחול 

 ת   ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, והקבלן מקבל על עצמו כל אחריות וחבות כנ"ל."על  מקפ

 

ן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל, לרבות נזק הקבלן מתחייב לתק ד. 

 ימים ממועד קרות הנזק. 7או אובדן שנגרמו לציוד, מיד ולא יאוחר מתוך 

 

ת   יהא רשאי לבצע את התיקונים הנדרשים "מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מקפ ה. 

מור לעיל, במידה ו/או לקנות ציוד ו/או רכוש חלופי במקום הציוד ו/או הרכוש שניזוק כא

ימים מעת קרות הנזק, ולחייב את הקבלן במחירים של  7שהקבלן לא יעשה כן בתוך 

ת   יהא רשאי לגבות סכומים אלה או "התיקונים ו/או הרכישה האמורים לעיל.  מקפ

 ת  ."לנכותם מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן ממקפ
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ואת כל הפועלים בשמה ו/או מטעמה    ת"הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את מקפ .30

ואת כל אורחיו )כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד יכונו להלן:"המוטב"(, מיד עם דרישתו 

ת   ו/או "ת   בכתב, בגין כל הסכומים ו/או ההוצאות שיהא על מקפ"הראשונה של  מקפ

או ת  ו/"המוטב לשלם ו/או הנזקים ו/או ההפסדים ו/או חסרון הכיס שיגרמו למקפ

למוטב בכל דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בשל מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן ו/או מי 

מטעמו לרבות בגין פגיעה ו/או קלקול ו/או כתוצאה מכל תביעה ו/או דרישה מכל סוג 

ת  ו/או כנגד המוטב ו/או למוטב, אם ומיד "ת   ו/או למקפ"שהוא שתוגש נגד מקפ

גוף, הקשורה בהסכם זה ו/או הנובעת ממנו, לרבות אך  לכשתוגש, על ידי כל אדם ו/או

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין כל פגיעה, חבלה נזק וכו'/ לכל אדם או צד כלשהו, 

ת  ולמוטב, לרבות כל ההוצאות המשפטיות והאחרות במלואן שיגרמו ו/או "כולל למקפ

 ת  ו/או למוטב."שיהיו עלולות להיגרם למקפ

 

 ביטוח 

ת   יחדיו, באחריות צולבת "הקבלן מתחייב לבטח על חשבונו הוא, לטובתו ולטובת מקפ .31

 למשך כל זמן חלות אחריות החברה על פי ההסכם:

 

את המבנה והציוד שיהיו בשימושו בערכם המלא, נגד כל נזק, פגיעה או אובדן  א. 

יצורף כמבוטח נוסף לפוליסה זו, באופן    ת"והנובעים מסיבה כלשהיא, באופן שגם מקפ

 ת   על ידי הקבלן ו/או מבטחיו."שבכל מקרה של תביעה בגין נזק לא ייתבע מקפ

 

מפני נזק, אבדן ופגיעה, העלולים להגרם, במישרין או בעקיפין לגופו או רכושו של  ב. 

ת ו/או אורחי צד שלישי כלשהו, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, של הלקוחו

ת   ו/או מי מטעמו ו/או של עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו ובקשר לכך "ת   עובדי מקפ"מקפ

יבטח הקבלן כאמור לעיל ביטוח צד שלישי וביטוח מעבידים מקיפים, על פי ההסכם ועל 

 פי כל דין בתוקף מיום תחילת תוקפו של הסכם זה.

 בגין נזק הנובע ממזון ו/או ממשקה.בפוליסות הנ"ל יבוטל החריג של העדר כיסוי   

 

להסרת ספק, מוסכם בזה במפורש כי במסגרת הפוליסות הנדרשות לפי הסכם זה,  ג. 

יהיה כלול סעיף חבות צולבת הקובע כי למרות שבפוליסות צוין יותר ממבוטח אחד, 

הפוליסה תחשב כאילו הוצאה בנפרד לכל אחד מן המבוטחים בה באופן שהאחריות של כל 

 ד מהמבוטחים כלפי משנהו תכוסה אף היא.אח

 

הקבלן מתחייב לשלם את דמי הביטוח במלואם ולהחזיק את הפוליסות בתוקף  ד. 

בכל עת ללא הפסקה, במשך כל זמן חלות אחריות הקבלן על פי ההסכם, ויקפיד על מילוין 

י  המדויק והמוחלט של כל יתר חובותיו כמבוטח. כמו כן מתחייב הקבלן להמציא ליד

 ת   בכל עת, מיד עם דרישתו הראשונה, את פוליסות הביטוח שהוצאו, כשהן בתוקף."מקפ
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ימים מיום קרותו  7במקרה שהקבלן תיקן בעצמו את הנזק בשלמותו בתוך  ה. 

 ת  , יהיה הקבלן בלבד זכאי לתבוע את כספי הביטוח."ולשביעות רצונו של  מקפ

 

אחריותו על פי הסכם זה, ואולם אין באי  הקבלן יעשה את כל הביטוחים לכיסוי ו. 

ביצוע הביטוחים בשלמותם או בחלקם כדי לגרוע מאחריות שנטל על עצמו הקבלן על פי 

 ת  ."הסכם זה ו/או כדי ליצור חבות כלשהיא של  מקפ

 

ימים מיום חתימת הסכם  7ת , לא יאוחר מתוך "הקבלן מתחייב להמציא למקפ ז. 

אשר כי ברשותו כל פוליסות הביטוח האמורות לעיל, זה, מכתב מחברת הביטוח המ

והמאשר כי חברת הביטוח לא תבטל פוליסות ביטוח בכל תקופת ההסכם ו/או תקופת 

 ת  בדואר רשום ."יום למקפ 60ההרשאה אלא בהודעה מראש של 

 

 הוראות סעיף זה: ח. 

 

 אינן באות לגרוע מכוחם של הסעיפים האחרים. (1)  

 עיקריות אשר הפרתן תחשב כהפרה יסודית.הן הוראות  (2)  

 

 תאום ופיקוח .32

ת  עפ"י דרישתו הראשונה הסברים ו/או הבהרות "הקבלן מתחייב למסור למקפ א. 

 לפעולותיו ולמעשיו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 

ל ת   ו/או כל מי מטעמו לבקר בכ"על אף האמור בכל מקום אחר רשאי מנהל מקפ ב. 

מקום בו מתבצעים פעולות והתחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או הקשורים אליו לרבות, 

אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקומות בה מתבצעות ההכנות, וכן לבדוק את טיב 

ת   לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את "החומרים שמשתמשים בהם. כן רשאי מנהל מקפ

 יו.הוראות הסכם זה על כל נספח

 

על אף האמור בכל מקום אחר, מוסכם בזה במפורש כי אין בזכות התאום ו/או  ג. 

ת   ו/או במתן כל אישור ו/או בתוצאות בדיקה ו/או בביצוע בדיקה ו/או "הפיקוח של  מקפ

ת   כדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות ו/או חבות מכל סוג "באי ביצוע בדיקה ע"י  מקפ

 יות ברשלנות /ואו ברשלנות תורמת.ו/או מין שהוא לרבות אחר

 

למען הסר ספק מובהר בזה כי אין בזכות התאום, הפיקוח ומתן הוראות כדי ליצור  ד. 

 ת   ו/או מי מטעמה לבין החברה ו/או מי מטעמה."יחסי עובד מעביד בין מקפ

 

ת  "בכל מקום שלפי הסכם זה מוטלת חובה על הקבלן והוא אינו מקיימה, הרשות בידי מקפ .33

ימים מראש, לעשות בעצמו ו/או ע"י אחרים את המוטל  7, לאחר שנתנה לקבלן התראה של 

ת  כל הוצאה שהוציא בביצוע החובה כאמור "על הקבלן והקבלן מתחייב להחזיר למקפ
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לעיל מיד עם דרישתו הראשונה בכתב, שהאמור בה והחשבונות ו/או חוות הדעת המצורפים 

צדדים לענין הוצאה כאמור. אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע לה יהוו הוכחה חותכת בין ה

 ת   על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין."מזכויות  מקפ

 

 קיזוז .34

ת   יהא רשאי לקזז ו/או לגבות ו/או לנכות ו/או לעכב תחת "הקבלן מסכים בזה כי  מקפ 

מאת הקבלן הן בגין הסכם זה והן בגין כל   ת"ידו כל סכום שמגיע ו/או יגיע למקפ

התקשורת אחרת ומכל סיבה שהיא, לרבות בגין הפרת חוזה ו/או גרימת נזק ו/או הפסד 

ו/או חסרון כיס ועצם חתימת הקבלן על הסכם זה מהווה הסכמה מטעם בלא שיהיה צורך 

 במתן הודעה מוקדמת נוספת כל שהיא.

 

 הסבת ההסכם .35

להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן  הקבלן מתחייב שלא 

או מקצתן, וכן שלא להתיר לאחר או לאחרים רשות/ואו שימוש במקום שנקבע לניהול 

 ולהפעלת המזנון, כלו או חלק כלשהוא ממהו, ו/או בציוד כלו או חלקו.

 

 שינוי הסכם .36

רך בכתב ומראש ונחתם על ידי מורשי כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נע 

 החתימה מטעם שני הצדדים.

 

 ערבות לקיום החוזה .37

ת  "להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה על כל נספחיו ימציא הקבלן למקפ א. 

ת   ובנוסח המצורף להסכם זה על סך "ערבות בנקאית אוטונומית להנחת דעתו של מקפ

 100%. הערבות תהא צמודה בשיעור של שנתיים וחצילמשך ש"ח שתהא בתוקף  10,000של 

למדד המחירים לצרכן שיהיה ידוע ביום הגשת ההצעה על ידי הקבלן )להלן: "הערבות"(. 

 כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ובהארכתה תחולנה על הקבלן ותשולמנה על ידו.

 התאם. ככל שתוארך תקופת ההתקשרות בהסכמה, תוארך הערבות הבנקאית ב

 

בנוסף על האמור לעיל, להבטחת מילוי התחיבויות הקבלן על פי הסכם זה על כל   

ת  שטר חוב בנוסח המצורף להסכם זה בחתימתו ובחתימת "נספחיו ימציא הקבלן למקפ

 הערבים, כשהוא מאומת על ידי עורך דין או רואה חשבון.

 

ימים מיום שהודע לו  4את הערבות ואת שטר החוב בתוך   ת"הקבלן ימציא למקפ ב. 

 על זכייתו במכרז.

 

ת   רשאי, מבלי לגרוע מכל "יפר הקבלן את ההסכם או תנאי מתנאיו, יהא מקפ ג. 

ת   ומכל הוראה אחרת על פי הסכם זה, לחלט את סכום הערבות, "זכות אחרת של  מקפ
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ת  , "ון לפי שיקול דעתו הבלעדי של  מקפכולו או חלקו, ו/או להציג את שטר החוב לפרע

 מבלי שיוכל הקבלן להתנגד לחילוט סכום הערבות האמור.

 

ת   ייהפך לקנינו הגמור והמוחלט, מבלי שתהא "סכום הערבות שיחולט על ידי מקפ ד. 

ת   בטענות כלשהן בקשר לכך ומבלי שדבר זה יגרע "לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי מקפ

 ת   על פי הסכם זה."ת של  מקפמזכויותיו האחרו

 

ת   להאריך את תוקף הערבות הנ"ל "בכל מקרה בו ידרש הקבלן על ידי מקפ ה. 

יתווספו לסכום הערבות הנ"ל הפרשי המדד שבין המדד שפורסם לאחרונה לפני יום מתן 

 הערבות הראשונה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני יום מתן הערבות המוארכת.

 

 רשאהתקופת הה .38

ת   בכל עת "תקופת הרשאה זו היא למשך תקופת הפרויקט ואולם רשאי מקפ א. 

להביא את ההתקשרות על פיו לידי סיום לפני תום תקופת החוזה מבלי לתת כל נימוק לכך 

ימים  7ומבלי שיחוייב בפיצויים כלשהם בגין הביטול, על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן 

 מראש.

 

ת   לפי שיקול דעתו המוחלט ההתחייבות "ת מנכ"ל מקפלא קיים הקבלן לדע ב. 

ת   אינו הולם ניהול "מהתחיבויותיו על פי הרשאה זו או נהג באופן שלדעת מנכ"ל מקפ

ת   להביא את ההרשאה הזאת לידי גמר בהודעה "ת , רשאי מנכ"ל  מקפ"מזנון במקפ

קבלן חייב להוציא מוקדמת של שבעה ימים מראש לקבלן, תוך שבעה הימים כאמור יהיה ה

מהמזנון את כל הציוד השייך לו בתום תקופה זו לא תהא לו יותר כל רשות כניסה למזנון 

 או לבנין בו נמצאת המזנון.

   

 הרשאה זו תפקע עם פטירת הקבלן, חו"ש. ג. 

 

כל אחד מסעיפי המשנה של סעיף זה לא תזכה את הקבלן או  -הפסקת הרשאה זו  ד. 

 ת  ."שהם מאת מקפיורשיו לפיצויים כל

 

 פינוי המקום . 39

מיד בתום תקופת ההרשאה על פי הסכם זה מתחייב הקבלן לפנות את המקום  א. 

ת   כשהוא ריק וחופשי מכל אדם וחפץ פרט לציוד שנמסר לו ע"י "ולהעבירו לשימוש מקפ

, וכשהמושכר והציוד הנ"ל רחוץ ונקי ומסויד ובאותו מצב שבו קיבל אותם הקבלן   ת"מקפ

ת   להוציא "ת  את כל ההוצאות אשר יהיה על מקפ"בתחילת תקופת ההרשאה ולשלם למקפ

ת   לקבלן, "לשם תיקונים ולשם הבאת המקום למצבו זה לפי החשבון שימסור מקפ

 ת   יהא נאמן על חשבון זה."ומקפ
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אם הקבלן לא ימלא את ההתחייבות האמורה בס"ק )א( לעיל, מתחייב בזה הקבלן  ב. 

)מאה דולר ארה"ב( עבור כל יום של אחור בפינוי המקום  100ת  סך של $ "לשלם למקפ

 כדמי פיצוי מוסכמים ומוערכים מראש.

 40ת   לכל סעד אחר לרבות האמור בסעיף "האמור בפיסקה זו לעיל לא יפגע בזכות  מקפ 

 להלן.

 

ת   עפ"י הסכם זה או עפ"י כל דין, מסכים הקבלן כי "מבלי לפגוע בכל זכות מזכויות מקפ . 40

ת   רשאי, "בתום תקופת ההרשאה או עם ביטול ההסכם או עם הפרתו ע"י הקבלן יהא מקפ

 לפי שיקול דעתו:

 

סה להחליף את מנעולי המקום שנקבע לניהול והפעלת המזנון ולמנוע מהקבלן כני א. 

 ושימוש בו ללא צורך בקבלת צו בית משפט, ובנוסף על כך או לחילופין:

 

ליטול לעצמו חזקה במקום בלא קבלת רשות או הסכמה מוקדמת מצד השוכר וללא  ב. 

ת   או ב"כ להכנס למקום ולפנות "צורך בקבלת צו בית משפט, ולשם כך יהא רשאי מקפ

ת   באופן בלתי חוזר "פה בזה כח מקפממנו כל חפץ או דבר אחר הנמצא בו והקבלן מי

ת  כל דמי אחסנה, סבלות, והובלה שיוציא "לעשות כן, הקבלן מתחייב מראש לשלם למקפ

 המשכיר בגין פעולה זו.

 

לפנות ולקבל צו מניעה זמני במעמד צד אחד כנגד הקבלן, וזאת ללא הפקדת או  ג. 

ת הקבלן על ההסכם מהווה מתן ערובה כלשהי, האוסר על הקבלן להכנס למקום, וחתימ

 הסכמה למתן צו כאמור.

 

 כותרות .41

הכותרות לסעיפי ההסכם אינן מהוות חלק מההסכם, אין להן כח מחייב ואין להסתמך  

עליהן לפירוש ההסכם.

  

 

 לקבלן אין זכות עכבון .42

 

לקבלן לא תהא זכות עכבון על כל מסמך ו/או מתקן ו/או ציוד ו/או מבנה ו/או כל דבר אחר   

ת , שיגיעו לידי הקבלן או לידי מי ממועסקיו, במהלך תקופת "השייכים או הנוגעים למקפ

ת  תוך שבעה ימים לכל "ההסכם ולאחריה והקבלן ישיב כל מסמך וכל חפץ הנוגע למקפ

סכם מכל סיבה שהיא או מיום שנדרש לעשות כן, לפי המוקדם המאוחר מיום שהסתיים הה

 מביניהם.

 

 

 שמירת זכויות .43
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ת   בכל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או "אי שימוש על ידי מקפ  

ת   אלא אם כן נעשה "קבלת דמי שימוש לא תחשב בשום פנים ואופן כויתור מצד מקפ

 ויתור במפורש ובכתב.

 

 דיון משפטי .44

סמכות השיפוט המקומית היחודית לדון בכל הענינים הנוגעים לחוזה זה, הקשורים בו או   

 בלבד.ובירושלים  נובעים ממנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בפתח תקווה 

 

 

 הודעות .45

כל הודעה שתישלח בדואר רשום על ידי צד למשנהו תחשב כאילו נמסרה לתעודתה עד תום   

 שעות מעת שיגורה ואם נמסרה ביד מעת מסירתה. 72

 

 כתובות הצדדים לענין הסכם זה:

 

 , פ"ת,.7ת  : שמואל הנגיד "מקפ

 הקבלן________________________________________

 

 

 ולראיה באנו על החתום

 

         _________________                                        ____________________ 

 ת   באמצעות מורשי חתימה                             הקבלן באמצעות מורשי חתימה"מקפ      
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 לכבוד

 מתחם תרבות ופנאי "גולה" באמצעות מקפ"ת

 

 א.ג.נ.,

 

 אוטונומית מספר ________מכתב ערבות  הנדון:  

 

"המבקש"( אנו ערבים בזה כלפי כב' לסילוק כל סכום עד לסך של  –על פי בקשת ה________________ )להלן 

בלבד(, שתדרשו מאת הנ"ל, בקשר עם ₪ )במילים:________________ _____________________ ₪ 

  הצעה למכרז להפעלת מזנון במתחם תרבות ופנאי "גולה" בפ"ת.

אנו מתחייבים לשלם לכב' את הסכום הנ"ל עשרה ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל 

 עליכם לבסס את דרישתכם וכנגד החזרת מכתב ערבות זה. 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום ועד ובכלל, וכל דרישה בקשר לערבות זו צריכה להגיע אלינו בכתב לא יאוחר 

 מהתאריך האמור לעיל. 

ערבות זו הינה אוטונומית באופן שלמקפ"ת שמורה הזכות להציגה לפרעון ללא תנאי ומבלי להטיל עליה כל דרישה 

 או הגבלה בקשר לכך. 

 ערבות זו בטלה ומבוטלת.  לאחר יום הנ"ל, תהיה

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

 

 בכבוד רב,       

 בנק _____________________       

 

 

 

  ביטוח -Xנספח 
 ביטוחי המשתמש

 

המשתמש מתחייב לערוך ולקיים, לפני תחילת השימוש במבנים, ולמשך כל תקופת  .1
חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ההסכם, את הביטוחים המפורטים להלן אצל 

 "(:ביטוחי המשתמש" -)להלן 

 

המבטח רכוש אשר בבעלות המשתמש, בערך כינון )למעט מלאי(  ביטוח רכוש 1.1
מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות אש, 
עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שטפון, נזקי נוזלים 

קעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות, והתב
שביתות, נזק בזדון וכן פריצה. הביטוח כאמור יכלול תנאי לפיו מוותר המבטח 
על זכות תחלוף כלפי העירייה והבאים מטעמה ובלבד שהאמור בדבר זכות 

 התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
כנגד סיכוני רשאי שלא לערוך ביטוח  משתמש, מוסכם כי העל אף האמור לעיל

שגיאה! כאמור לעיל, במלואו או בחלקו, אולם הפטור כאמור בסעיף  פריצה
 אילו נערך הביטוח במלואו.להלן יחול כ מקור ההפניה לא נמצא.
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המבטח את חבות המשתמש על פי דין בגין כל  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 1.2
פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו במושכר, בגבול 

ש"ח לאירוע ובמצטבר למשך תקופת הביטוח. הביטוח  8,000,000אחריות בסך 
יורחב לשפות את העירייה בגין אחריותה למעשי או מחדלי המשתמש, וזאת 

ות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל בכפוף לסעיף אחרי
 אחד מיחידי המבוטח.

המבטח את חבות המשתמש על פי פקודת הנזיקין  ביטוח אחריות מעבידים 1.3
כלפי  1980 –)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

י ועקב עבודתם. כל עובדיו בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו להם תוך כד
הביטוח יורחב לשפות את העירייה היה ונטען כי היא נושאת בחובות מעביד 
כלפי מי מעובדי המשתמש, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית 

 כלשהי.
( עקב אובדן לעירייה )למעט אובדן דמי שכירות משתמשל ביטוח אובדן תוצאתי 1.4

, למעט פריצה, לתקופת "ש מורחבא"עקב סיכוני  המשתמש ו/או נזק לרכוש
עירייה חודשים. הביטוח יכלול ויתור על זכות התחלוף כלפי ה 12שיפוי של 

ויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי ו, ובלבד שהוהבאים מטעמה
רשאי שלא לערוך  משתמשעל אף האמור לעיל, מוסכם כי ה שגרם לנזק בזדון.

יל, במלואו או בחלקו, אולם הפטור כאמור כאמור לע ביטוח אובדן תוצאתי
 להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בסעיף 

 
פוטר את העירייה והבאים מטעמה מכל אחריות לאובדן ו/או נזק אשר  המשתמש .2

 -ו 1.1הביטוחים אשר התחייב לערוך כאמור בסעיפים הוא זכאי לשיפוי בגינו על פי 
)או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית(, ולא תהיה לו לעיל,  1.4

בדן ו/או נזק כאמור. הפטור כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין או
 .כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון

 
 ביטוחי העירייה

 

העירייה מתחייבת לערוך ולקיים, למשך תוקפו של הסכם זה, את הביטוחים   .3
( אצל חברת ביטוח מורשית "ביטוחי העירייה"המפורטים להלן בסעיף זה )להלן: 

 כדין בישראל:
 

צמודותיהם ומערכותיהם בערך כינון, וכן כל תיקון, שינוי, על  ,המבניםביטוח  3.1
שיפור, שיפוץ ותוספת למושכר שנעשו ו/או ייעשו על ידי העירייה ו/או מי 
מטעמה, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" 
לרבות עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שטפון, נזקי 

וזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, נ
. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור פרעות, שביתות, נזק בזדון וכן פריצה

על זכות תחלוף כלפי המשתמש והבאים מטעמו ובלבד שהאמור בדבר ויתור על 
 זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

כנגד סיכוני שלא לערוך ביטוח  תרשאי עירייההאמור לעיל, מוסכם כי ה על אף
להלן יחול  4 כאמור לעיל, במלואו או בחלקו, אולם הפטור כאמור בסעיף פריצה

 כאילו נערך הביטוח במלואו.
 

לאירוע ₪  8,000,000בגבול אחריות בסך של  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 3.2
ת חבות העירייה על פי דין בגין פגיעה או ובמצטבר לתקופת ביטוח, המבטח א

נזק שעלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא לרבות 
המשתמש ו/או מי מטעמו. הביטוח יורחב לשפות את המשתמש בגין אחריותו 
עקב מעשה ו/או מחדל של העירייה, בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת, לפיו 

 נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. ייחשב הביטוח כאילו 
על פי פקודת הנזיקין )נוסח המבטח את חבות העירייה  ביטוח אחריות מעבידים 3.3

כלפי כל  1980 –חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
עובדיה בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו להם תוך כדי ועקב עבודתם. 

פות את המשתמש היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או הביטוח יורחב לש
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מחלה מקצועית כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי 
 העירייה. 

המבטח אבדן דמי שכירות, בשל נזק שנגרם למבנים ו/או  ביטוח אבדן תוצאתי 3.4
לעיל  3.1לעיל עקב הסיכונים כאמור בסעיף  3.1לכל רכוש אחר כאמור בסעיף 

חודשים. הביטוח כאמור יכלול  12)למעט פריצה(, וזאת למשך תקופת שיפוי של 
סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המשתמש והבאים מטעמו 
ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

  בזדון.
לערוך ביטוח אבדן  שלא תרשאיעל אף האמור לעיל, מוסכם כי העירייה 

להלן  4כאמור לעיל, במלואו או בחלקו, אולם הפטור כאמור בסעיף  תוצאתי
 יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.

 

העירייה פוטרת את המשתמש והבאים מטעמו מאחריות בגין נזק שהיא זכאית לשיפוי  .4
זכאית לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה(  בגינו )או שהיתה

 -ו שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.על פי הביטוחים אשר התחייבה לערוך כאמור בסעיפים 
לעיל, והיא פוטרת בזאת את המשתמש ו הבאים מטעמו  3.4שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

ל אחריות כאמור, אולם האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם מכ
 שגרם לנזק בזדון.
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