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 003/2022'    מס פומבי  מכרז  
 

 

מכונות  פעלת  צבת וה לה 

          אוטומטיות לממכר מזון, שתיה 

  מרכזים של מקפ"ת  ב חטיפים  ו 

  פתח תקוה ב 
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 מודעה 
 

 מקפ"ת
 

 003/2022מס' פומבי   מכרז
 

מטיות לממכר מזון, שתיה  להצבת והפעלת מכונות אוטו 

 במרכזים של מקפ"ת   וחטיפים 
 

קהילתיים -מקפ"ת תקוה  מרכזים  מזמי("חברההלהלן:"  )  פתח  למתן  קבלת  בזאת    נה,  הצעות 
שתיה  שירותי   מזון,  לממכר  אוטומטיות  מכונות  והפעלת  מקפ"ת  והצבת  של  במרכזים  חטיפים 

מקפת ברחבי העיר פתח תקוה, הכול כמפורט במסמכי המכרז  במבנים שונים המופעלים על ידי  ו
   .ובכפוף להוראותיו

 
אוטו  הזוכה  המשתתף מכונות  ויתחזק  יפעיל  יתקין,  וחטיפים יספק,  שתיה  מזון,  לממכר    מטיות 

 . החברה  לבין בינו שיחתם השכירות בהסכם  המפורטים לתנאים בהתאם
 
ניתן  ב המכרז  החברהמסמכי  באתר  עלינו",    www.makefet.com  לעיין  "קצת  )בלשונית 

מכל    )שלא יוחזרועבור מסמכי המכרז    ₪  300    של"מכרזים"(. ההשתתפות במכרז כרוכה בתשלום  
על המציע  . את התשלום ניתן לבצע באתר האינטרנט של החברה או במשרדי החברה, (סיבה שהיא

 .לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל

 
, פתח  2קומה    21שפירא  , רח'  במשרדי החברה  13:00בשעה    14/4/2022רך ביום  מפגש מציעים יע

   תקוה.

 
ב ב  למסור   יש,  המכרז  לתנאי   בהתאם ,  נספחיהן  כל   על   ההצעות   את עותקים,    ידנית   מסירה שני 

  נושאת   סגורה  במעטפה  , , פתח תקוה2קומה    21שפירא    רחובב(,  בדואר  לשלוח)לא    מקפ"תבמשרדי  
 בצהרים. 12:00 בשעה 2/5/2022- עד ליום  הבלבד,   "003/2022 'מס  "מכרז פומבי ציון

 
 . 15/4-23/4משרדי החברה יהיו סגורים בין התאריכים 

 
הערבות   .₪ 3,000סך למסמכי המכרז על   בנוסח המצורף  ערבות בנקאית  ו להצעתעל המציע לצרף 

 ה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות הבנקאית.  חברה .2/8/2022יום עד לבתוקף תהא 
 

 הצעות ללא ערבות כנ"ל לא תובאנה לדיון. 
 

 . יתקבלו לא  לעיל הנקובים  והשעה המועד  לאחר  שיימסרו מסמכים
  

 . שהיא הצעה כל או  ביותר הגבוהה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה  החברה
         

 גיא אליהו
  

 מנכ"ל        
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 לוחות זמנים ריכוז 
 
 

 הערות תאריך  תיאור 

יערך במשרדי החברה ברחוב   13:00עה בש 14/4/2022 מציעים  מפגש
, פתח  2קומה  21שפירא  

 תקוה. 

מועד אחרון לשאלות  
 הבהרה 

בשעה   25/4/2022 
12:00 

יש לשלוח בפורמט המפורט  
במסמכי המכרז למייל:  

reuth@makefet.matnasim.co.il 

מועד אחרון להגשת  
 הצעות 

ההגשה במסירה ידנית בלבד   12:00 בשעה 2/5/2022
 . במשרדי החברה

תוקף על ליום   ערבות מכרז 
2/8/2022 

בנוסח המופיע    ₪ 3,000בגובה 
 במסמכי המכרז 
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 מסמכי המכרז
 

 הוראות למשתתפים ותנאי המכרז  ' מסמך א
 תצהיר להוכחת ניסיון  1'א מסמך
 כספי  מחזור על"ח רו  אישור 2'א מסמך
                                                   מרכזים הרלוונטיים והכרתםתצהיר ביקור ב 3'א מסמך
 תצהיר העדר הרשעות פליליות   4'א מסמך
                חוק למניעת העסקה של עברייני מיןפי הוהתחייבות לתצהיר  5'א מסמך
                                                                                  1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי צהירת 6'א מסמך
 תצהיר העדר ניגוד עניינים  7'א מסמך
 תצהיר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצה  8'א מסמך

                        מכרזבנקאית ל ערבותנוסח   9מסמך א'
 הצעת והצהרת המציע  10מסמך א'

 הסכם ' מסמך ב
 רשימת מרכזים להצבת מכונות אוטומטיות     1' ב נספח

   מפרט הפעלה 2' ב נספח

 חוזה נוסח ערבות בנקאית ל 3' ב נספח

 אחריות בנזיקין  4' ב נספח

 אישור קיום ביטוחים   5נספח ב' 
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 ' מסמך א
 הוראות למשתתפים ותנאי המכרז 

 כללי  .1
 

(, מזמינה "המזמינה"" ו/או  "החברה   מרכזים קהילתיים פתח תקוה )להלן:-מקפ"ת .1.1
מזון,  אוטומטיות לממכר  מכונות  והפעלת  הצבת  שירותי  למתן  בזאת קבלת הצעות 

במרכזים של מקפ"ת ובמבנים שונים המופעלים על ידי מקפת )להלן:    חטיפיםו שתיה  
( הכול כמפורט במסמכי המכרז "מכונות הממכר"  ו/או  "המכונות"ו/או    "השירותים"

 ובכפוף להוראותיו.  

 
 ואת כל מסמכי המכרז.   ונספחיו א בעיון רב את החוזהעל המציע לקרו .1.2

 
 מהווה תנאי להשתתפות בו. בכלל מסמכי המכרז  קיום כל ההוראות המפורטות  .1.3

 
את   .1.4 אחריותו  ועל  בעצמו  לבדוק  המציע  מכונות על  להציב  יש  בהן  המקומות  כל 

ואת כל המגבלות    , היקף הפעילות בהםהפיזי והסטטוטורי  ם, מצבאוטומטיות לממכר
 , היתריםלרבות בנושאי  ,  מכוח כל חוק ו/או תקנה שהיא  והתנאים האחרים החלים

 .כיוצא באלה ו  , מיסים, אגרות ותשלומים החלים על מכונות אוטומטיות לממכררישוי
 

יצור  הזוכה   .1.5 משנת  מכונות  מקפ"ת  של  במרכזים  ויתפעל  יתחזק  יציב,   2019יספק, 
  ובכפוף ,  החברהמפורטים בהסכם שיחתם בינו לבין התנאים  כול הבהתאם ל  ומעלה,

 המותרים  שימושיםלמסמכי המכרז, ול  2הנחיות המפורטות בנספח ההפעלה, נספח ב' ל
 . דין כל על פי 

 
 והוא   המכרזכמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי    במכרז   מציעתראה ב  החברה .1.6

  תנאי י  על פ ,  לפעול  ומתחייב אם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש  קר
  .במכרז כזוכה  תבחר הצעתוש ככול  המצורף  סכםמכרז והה
 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .2

 

יחידים אזרחי ישראל )עוסק מורשה( או תאגידים המאוגדים כדין  רשאי להשתתף במכרז זה  
ההצעות    בעצמםהעומדים    בישראל הגשת  להלן  לבמועד  המפורטים  התנאים  בכל  מכרז, 

 במצטבר:
 

 
 2017משנת    האחרונות )  בחמש השנים  שלוש שנים מלאות  לפחותשל  בעל ניסיון,  מציע   .2.1

למכרז( הצעות  להגשת  האחרון  ליום  התקנהועד  באספקה,  של ותחזוקה  הפעלה    ,, 
לפחות שני גופים ציבוריים בהיקף  בקרה ושתיה חמה,    שתיהחטיפים ומכונות לממכר  

לפחות   לממכר    20של  )סה"כ    שתיהו  חטיפיםמזון,  מכונות  וחמה  מכול   20קרה 
 במצטבר לכל הגופים הציבוריים גם יחד.  הסוגים גם יחד(,

 
ציבורים ספר,   –  גופים  בתי  מקומיות,  רשויות  ממשלתיות,  חברות  ממשלתיים, 

)כדוגמת   ועמותות, מוסדות רפואיים  קופ"ח, בתי אבות(  מוסדות   -תאגידים  בי"ח, 
 ., מתנסים ומתקנים עירונייםלהשכלה גבוהה

 
 להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח/יועץ מס     

 למסמכי המכרז.   1בנוסח המצורף במסמך א'
 

מכונות   20מציע אשר מפעיל ומתחזק נכון למועד הגשת ההצעות למכרז לכל הפחות   .2.2
 גוש דן. באזור ו/או חטיפים לממכר שתיה ו/או מזון 

 זה, יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח/יועץ מס      להוכחת עמידת המציע בתנאי סף
 למסמכי המכרז.   1בנוסח המצורף במסמך א'
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לשנה, לא כולל מע"מ, בשלוש שנים לפחות ₪    200,000מציע בעל מחזור כספי שנתי של   .2.3
השנים   לממכר   2017-2021במהלך  מכונות  של  ותחזוקה  הפעלה  התקנה,  מאספקה, 

 וחמה. מזון, חטיפים ושתיה קרה  
יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח ו/או יועץ מס להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה,  

 למסמכי המכרז.   2בנוסח המצורף במסמך א'

 
ביקר ב .2.4 ב' כל המרכזים הרלוונטיים להצבת המכונות המפורטים  מציע אשר   1בנספח 

צורך במסגרת סיור המציעים ו/או במסגרת עצמאית וביצע את כל הבדיקות הנחוצות ל
 הנוכחי. הצבת במכונות בכל מרכז ומרכז בהתאם למצבו 

חתום ע"י  3להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו  את מסמך א'
 המציע.

 
 בעל עבר פלילי.  ואינאשר מציע  .2.5

זה,  הל סף  בתנאי  עמידת המציע  בנוסח המצורף   ולהצעתהמציע  צרף  יוכחת  תצהיר 
 למסמכי המכרז. 4במסמך א'

 

 מציע אשר רכש את מסמכי המכרז. .2.6
להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו קבלה המעידה על רכישת 

 מסמכי המכרז. 

 
 מציע המנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.   .2.7

 . אישורים המעידים על כך   להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו

 

שצר .2.8 לעיל    ו להצעתף  מציע  כמפורט  בנקאית  א' ערבות  במסמך  המצורף   9בנוסח 
 למסמכי המכרז. 

 
 

ה תהיה רשאית , לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמציעים,  חברמבלי לגרוע מאמור לעיל, ה
לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים ו/או מסמכים נוספים או כל  

הוכחת   לצורך  הנחוץ  אחר  הכספית  מידע  ויכולתם  ניסיונם  כישוריהם,  לעמוד  מהימנותם, 
 בהתחייבותם על פי מסמכי המכרז.

 

 ההתקשרות  עיקרי .3

 

חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז.   החל מיוםחודשים    12  -לתקופת ההתקשרות הנה   .3.1
האפשרותלזוכה   תקופת    ניתנת  את  ל  השכירות להאריך  ההסכם,  ות תקופ  2  -לפי 

מודגש כי תקופת    ."תקופת האופציה"(  –חודשים כל אחת )להלן    12נוספות בנות עד  
 חודשים.   36על  בכל מקרההשכירות בתוספת תקופת האופציה לא תעלינה 

 
מזון,  ממכר ומעלה ל  2019משנת יצור מתחייב להציב ולהפעיל מכונות  במכרז  הזוכה .3.2

יום מיום   21תוך  1בנספח ב'בהתאם לרשימה המופיע חטיפים ו שתיה חמה וקרה 
 ההודעה על זכייתו במכרז.  

 

להפעיל   .3.3 מתחייב  הממכרהזוכה  מכונות  ומלא  ,  את  תקין  למפרט באופן  ובהתאם 
ההפעלה, במהלך כל תקופת השכירות. מובהר כי על המציע לבדוק בטרם הגשת הצעתו  

כל הגופים השוני והדרישות של  כל הכללים, התקנות, החוקים  ם לרבות למכרז את 
 . מכונות הממכרוגורמי רישוי בנוגע להפעלת   םגורמים רגולטיביי
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כזים עלולה להשתנות  כי הפעילות בכל מרכז ומרכז מן המרידוע לו  מצהיר כי    הזוכה .3.4
ת הסתמכות ו/או חוסר התאמה לו כל טענולא יהיו  אין  במהלך תקופת ההסכם, וכי  

 . במרכזים בהם מוצבות המכונות ו/או כל טענה אחרת בהקשר לשינוי הפעילות
 

להציב ולהפעיל את מכונות  הזוכה יבצע במושכר את השקעות והתאמות הנדרשות כדי   .3.5
ת בהם ינקוב המציע יקבעו על ידו בשים לב ובהתחשב , מובהר כי דמי השכירוהממכר

  מכונות ממכר במרכזים שונים בכלל ההשקעות וההתאמות הדרושות לצורך הפעלת  
 לכול דין.  ובהתאם לתנאי המכרז 

 
כתנאי להפעלת מכונות הממכר ימציא השוכר לחברה את האישורים הבאים: אישור   .3.6

הצבה/הפעלה  רישיון יועץ בטיחות, אישור קונסטרוקטור, אישור חשמלאי מוסמך, 
 ככול שיידרש על פי כל דין.

 
 
 . לחברהללא העברת האישורים התקפים כאמור   את מכונות הממכרמובהר כי חל איסור להפעיל  

 
 
 הנחיות והוראות למציעים  .4

 
 רכישת מסמכי המכרז  .4.1

מכל  )שלא יוחזרו₪ עבור מסמכי המכרז  003  שלההשתתפות במכרז כרוכה בתשלום 
על המציע ניתן לבצע באתר האינטרנט  או במשרדי החברה.  את התשלום   .(סיבה שהיא

 . נ"ל לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום
 

)בלשונית "קצת    www.makefet.comלעיין באתר מקפ"ת  מסמכי המכרז ניתן  ב
   עלינו", "מכרזים"(.

 
 שאלות הבהרה סתירות ושינויים .4.2

 המסמכיםאו אי התאמות בין  ,סתירות כלשהןשאלות הברה בקשר למסמכי המכרז ו/או  
להודיע על  על המציע  למסמכי המכרז,ספק כלשהו בכל הנוגע ככול שיתעורר  או  ,ימצאוש

, ולוודא את קבלת  reuth@makefet.matnasim.co.ilרעות חנוכה במייל גב' לבכתב  כך
, כתובת  בציון כתובתו 12.00בשעה   25/4/2022ום זאת עד לי  050-6883924המייל בטל  
  .מתן תשובה  הפקס שלו לשםו   ומספר הטלפוןהמייל שלו  

 
ספקותכ      למניעת  בכתב  תינתן  תשובה  המכרז  ל  מסמכי  רוכשי  לצרף   .לכל  המציעים  על 

להצעתם כחלק בלתי נפרד ממנה את ההודעה ואת התשובות שנתקבלו לה. לא נעשתה פנייה  
ה ביחס לתנאי המכרז והחוזה, אם וככל שיתגלו  חבר כאמור, תחייב את המציעים קביעת ה

כי ה יובהר,  ו/או אי התאמות כאמור.  לפי שיקול דעתה הבלעדי,  חבר סתירות  ה רשאית, 
 ות אשר הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל. להשיב על שאל

 :ובאופן הבא בלבד Wordקובץ בקובץ שאלות ההבהרה יערך   
 

 פירוט השאלה/ההבהרה  מס' סעיף  מס' עמ'  מס' מסמך  מס"ד 

     
 

ועל  המכרז  ממסמכי  חלק  יהוו  כאמור  שניתנו  שינויים  תשובות/הבהרות/תיקונים 
 ידם. המציעים לצרפם להצעתם כשהם חתומים על 
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ה  לעיל  באמור  לפגוע  לשאלות חברמבלי  בתשובה  או  מיוזמתה  ליתן  רשאית  תהא  ה 
תנאי   לשנות  ו/או  בו  שנפלו  טעויות  לתקן  ו/או  במכרז  לאמור  הבהרות  המשתתפים 

 מתנאיו. 
 

לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים 
 אלא אם ניתנו בכתב על ידה  וצורפו כחלק בלתי נפרד ממנה. ה  חבר שניתנו או נעשו ע"י ה

 
להתעדכן באתר האינטרנט הגשת ההצעה למכרז, חלה על המשתתפים החובה  בטרם  

, על כל שינוי ו/או תיקון אשר חלו במסמכי המכרז ממועד פרסומו ועד למועד של החברה
 האחרון להגשת הצעות למכרז ו/או בתשובות לשאלות הבהרה. 

 
 מרכזיםסיור ב .4.3

, המציע יצהיר במסגרת מסמכי המכרז כי ביקר מרכזיםחלה חובה על המציע לבקר ב
ם ומצא  םבחן אות  ,1ב'  בנספח כל מרכזים בהן יידרש להתקין מכונות ממכר כמפורט  ב

 . ולהצבת מכונות ממכר בהתאם לכל האמור במכרז ובכל נספחיום לצרכיו  מימתאי
 

, 21שפירא  ברחוב  במשרדי החברה    13:00בשעה    14/4/2022ביום    מציעים יערך  מפגש
המציעים אינו חובה ואינו מהווה תנאי להשתתפות במכרז,   מפגש.  , פתח תקוה2קומה  
 את  בעצמו  בדוק ול  וחובתמ  גורעת  אינה   מפגשב  מציע   של  השתתפותו-אי  כי  יובהר

 .המפגשמרכזים ולהתעדכן בהבהרות שיצאו, ככול שיצאו, בעקבות ה
 

 אופן הגשת ההצעה  .4.4
המציע   לבקר    לקרואעל  המכרז,  מסמכי  כל  את  את  מרכזיםבבקפדנות  לבחון  כלל  , 

יידרש להציב מכונות ממכר כמפורט   הפיזי, לרבות המצב    1ח ב' בנספהמרכזים בהם 
בהסטטוטורי,   החל  והתכנוני  כל כל  המשפטי  את  חשבונו  ועל  בעצמו  ולהשיג  מקום, 

לשם   לו  שדרוש  ו המידע  ההצעה  והגשת  לו  להכנת  הנראים  אחרים  באמצעים  נקוט 
 .ם של כל מרכז ומרכזמאפייניכנחוצים כדי לחקור את 

 
 וחוברת המכרז. על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעה                    
 אשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו. בהגשת ההצעה מ 

 
 יש ,  הדרושים  והאישורים  המסמכים  כל  בצירוף,  המכרז  לתנאי   תאם בה  ההצעה   את

ב(  בדואר  לשלוח)לא    ידנית  במסירה  למסור הגבייה  מחלקת   ברחוב,  חברהבמשרדי 
 "003/2022  פרמס  פומבי  מכרז"  ועליה יצויין   סגורה   במעטפה,  פרדסיה  , 1שלום שבזי  

 )להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"(.  12:00 בשעה 2/5/2022 יום עד בלבד

 
 הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.  

 
הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות   ה, לפי שיקול דעתה רשאיתחברה

 למכרז.
 

, הכרוכות בהכנת ואמובהר בזאת למען הסר ספק כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שה
 .ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבדההצעה למכרז 

 

 ערבות למכרז  .4.5
תנאי  ה  חבר צרף להצעתו ערבות בנקאית שניתנה לבקשתו לטובת העל המציע ל ללא 

 ₪. 3,000   על סך שללמסמכי המכרז   9במסמך א'בנוסח המצורף 
 

 ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו.   2/8/2022בתוקף עד ליום הערבות תהא 
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ה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות הבנקאית. הארכת תוקף הערבות חברה
 הבנקאית משמעו הארכת תוקף ההצעה.  

 
שאינה   ערבות  יצרף  ו/או  בנקאית  ערבות  יצרף  שלא  הנ"ל   תואמתמציע  הדרישות 

 לא תובא לדיון. הצעתו תיפסל 
 

עתו לא תתקבל במכרז, לאחר שיחתם החוזה למכרז זה עם הערבות תוחזר למציע שהצ
 ה כזוכה.חבר מי שיקבע ע"י ה

 
 מסמכים שיש לצרף להצעה  .4.6

 כל מסמך ו/או נספח הנדרש במסמכי המכרז, חתום על ידי המציע. .4.6.1

 כל מסמך המאשר כי המציע  עומד בדרישות תנאי הסף למכרז זה.   .4.6.2

יחיד   .4.6.3 הוא  נאמן    – ככל שהמציע  עו"ד כהעתק  ע"י  כולל ספח מאושר  זהות  תעודת 
תאגיד   שהמשתתף  ככל  ע"י    – למקור;  מאושרת  התאגידים  ברשות  רישום  תעודת 

 עו"ד כהעתק נאמן למקור. 

ים כדין בהתאם להוראות פקודת  אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספר .4.6.4
 .1975-מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( או   .4.6.5
 צילום דף אינטרנט המעיד על כך.

 העתק שובר רכישת מסמכי המכרז. .4.6.6

 . מציעה  ידי  על חתומים םכשה, שנמסרו ככל, מציעו למסרתשובות והסברים שנ דפי .4.6.7

 .  כל שרלוונטי( בהתאם להוראות הדין)כ אישה בשליטת עסק המציע בדבר תצהיר .4.6.8

, זכויות החותמים  המציעאישור חתום בידי עו"ד או רו"ח ובו פרטים לגבי רישום   .4.6.9
ה ידי    מציעבשמו וסמכותם לחייב את  על  )מאושר  גם מסמך  יש לצרף  בחתימתם. 

עו"ד או רו"ח או רשות מוסמכת( על רישום התאגיד ורשימה מאושרת של מנהליו  
 ובעלי השליטה בו.

 חתום ומאומת כנדרש. - תצהיר להוכחת ניסיון -1מסמך א' .4.6.10

 חתום כנדרש.  -אישור רו"ח בדבר מחזור כספי -2מסמך א' .4.6.11

 חתום ומאומת כנדרש. -רתותצהיר ביקור בנכס והכ -3מסמך א' .4.6.12

 חתום ומאומת כנדרש.   -תצהיר העדר הרשעות פליליות-4מסמך א' .4.6.13

חתום    -חוק למניעת העסקה של עברייני מיןפי הוהתחייבות ל תצהיר    - 5מסמך א' .4.6.14
 ומאומת כנדרש. 

א' .4.6.15 חתום    -   1976-"ו תשל,  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי   צהירת  -6מסמך 
 ומאומת כנדרש. 

 חתום ומאומת כנדרש.  -תצהיר העדר ניגוד עניינים -7מסמך א' .4.6.16

א' .4.6.17 מועצה  -(  1)  7מסמך  חבר  ו/או  לעובד  קרבה  העדר  ומאומת    - תצהיר  חתום 
 כנדרש.

 בנוסח זהה לנוסח המופיע במסמך.   -ערבות בנקאית למכרז  -9מסמך א' .4.6.18

                                                                  מלאה וחתומה כנדרש.                             - הצעת המציע - 10מסמך א' .4.6.19
 

לצורך  ב נוספים,  רלוונטיים  ומסמכים  פרטים  להצעותיהם  לצרף  המציעים  רשאים  נוסף, 
הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים, וכן לכל צורך אחר שלדעת מציע המסמך 

 .  נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו
 

 תוקף ההצעה .4.7
הצעת המציע תעמוד בתוקפה, על כל מרכיביה ונספחיה, ותחייב את המציע החל ממועד 

 חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות למכרז.  3הגשתה ועד תום  
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 הבהרות נוספות  .4.8
מכל אחד   בכל שלב משלבי המכרז,   רשאית לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  חברהה
המ ו/או  מציעים  ן  נתון  ו/או  מידע  כל  ימציא  ו/או כי  נוספים  מסמכים  ו/או  פרטים 

הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים, לרבות בקשר  
עם עמידתם בתנאי הסף של המכרז גם לאחר פתיחת ההצעות. ככל שהמציע לא ימלא 

הסיק מסקנות לפי ראות ל  כאמור, תהא רשאית ועדת המכרזים  חברהאחר דרישת ה
 פסול הצעתו. עיניה ואף ל

 
 הסתייגויות .4.9

 יובהר כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף ו/או למחוק  
מהם )למעט ככל שנדרש(, ו/או להוציא עמוד מהמסמכים, ו/או להסתייג ו/או להתנות 

. בכל מקרה של  עליהם, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת
 : שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או תוספת בכל דרך ו/או צורה כלשהי )להלן 

 : חברה"הסתייגויות"( שנעשו על ידי המציע במכרז, רשאית ה 
 לפסול את הצעת המציע ; (  1   

 לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן ; (  2   

 הנ"ל כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד ;לראות בהסתייגויות (  3   

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות הנ"ל, ובלבד, שבתיקון  (  4  

     בכדי  כאמור אין 

 לשנות את המחיר המוצע ו/או פרט מהותי בהצעה.      

  חברה. אם תחליט ה חברהההחלטה בין האפשרויות הנ"ל, נתונה לשיקול דעת ה
( לעיל, והמציע יסרב להסכים  4) -(2לנהוג לפי אחת האפשרויות המנויות בס"ק )

 לפסול את ההצעה שהוגשה על ידי המציע.    חברהלהחלטתה, רשאית ה
 

 בחירת זוכה  .5
 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.  חברהאין ה  .5.1

 
ובעליו.   חברהה .5.2 מנהליו  בו,  השליטה  בעלי  המציע,  של  אמינותו  את  לבדוק  רשאית 

להתקשר טלפונית לשם כך עם גורמים שונים בשביל לקבל מידע על אמינותו של המציע. 
לפנות לגורמים עמם את הזכות    חברהבהשתתפותו של המציע במכרז, מעניק המציע ל

 עבד/התקשר בהסכם ולקבל כל מידע בעניין המציע. 
 
שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה, לפסול   חברהמבלי לפגוע באמור לעיל, ה  .5.3

ו/או לדחות הצעת מציע שכנגדו ו/או כנגד מי מבעליו, קיים או היה קיים חוב כלשהו  
ון בהתקשרות עמו, במהלך השנים ו/או שהיה לה ניסיון בלתי משביע רצ   חברהכלפי ה

בלתי   תביעות  או  למרמה  חשד  המציע,  ידי  על  חוזה  הפרת  בשל  לרבות  האחרונות, 
לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח סבירות וכיו"ב וכן  

לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי  
 .ים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצא באלה בעלות בין המציע 

 
וכל   חברהבקביעת הזוכה תהיה ה .5.4 ניסיונו  יכולתו,  רשאית להתחשב בכישורי המציע, 

 מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא עפ"י תנאי המכרז והוראותיו. 
 
שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא   חברהה .5.5

 במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק למזמין ולא יפגע בעקרונות השוויון של המציעים.
 
רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת   חברה ה .5.6

מונע    חברההמכרז שלדעת ה   המכרז, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי
כי ההצעה הינה תכסיסנית   חברהו/או במקרים בהם סברה ה   הערכת ההצעה כנדרש 
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ו/או אינה מבוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור ו/או לוקה בחוסר תום לב ו/או בניקיון  
 כפיים ו/או כוללת מידע שאינו נכון. 

 
ו/או    חברהה .5.7 הוא  אשר  מציע  לפסול  הזכות  את  לעצמה  הורשעו  שומרת  מבעליו,  מי 

( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בעבירות 7בפלילים בשבע )
, כנגד גופו של אדם ו/או נגד 1977-נגד בטחון המדינה ו/או על פי חוק העונשין, תשל"ז 

רכושו של אדם ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג  
א מכרז זה אשר לא התיישנו ו/או אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה השירותים נשו

את הזכות לפסול מציע אשר עומדות כנגדו ו/או כנגד   חברהכאמור. כן שומרת לעצמה ה 
מי מבעליו, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל 

עשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ו/או לכינוס נכסים. החלטת הפסילה הנ"ל תי
אמינות  על  ההרשעות/ההליכים  של  בהשלכות  בהתחשב  היתר,  בין  המכרזים,  ועדת 

 ומהימנות המציע. 
 
הצעת  .5.8 את  משקפות  והצעותיהם  זהה,  הצעה  הגישו  משתתפים  מספר  שבו  במקרה 

המחיר הגבוהה ביותר בין כלל ההצעות, וככל שהאמור לעיל בעניין עסק בשליטת אישה 
אינו רלוונטי, רשאית וועדת המכרזים להורות על עריכת התמחרות בין שני המציעים 
בעלי ההצעה הזהה. ככל שעדיין נותרו הצעות זהות, תהיה הוועדה רשאית להורות על 

 עריכת הגרלה בין המשתתפים שהציעו את ההצעות האמורות. 
 

 חובת הזוכה במכרז  .6
 

למסמכי    במסמך ב'ונספחיו  זכה המציע במכרז יהא עליו לחתום על החוזה המצורף   .6.1
המכרז, לרבות שינויים שיערכו בו, אם יערכו כתוצאה מתשובות לשאלות הבהרה או  

בצרוף הערבות הבנקאית )ערבות ביצוע(   חברהולהחזירו חתום ל   ,חברהעפ"י הודעת ה
המצורף   ב'בנוסח  ובצרו   לחוזה  3בנספח  קיום המכרז  על  הביטוח  חברת  אישור  ף 

על   חברהקבלת הודעת הימים מיום    7תוך  לחוזה    5בנוסח המצורף בנספח  ב'ביטוחים  
 זכייתו במכרז. 

 
בצרוף הערבות   , כמפורט לעיל,זוכה שנדרש לחתום על החוזה ולא החזירו כשהוא חתום .6.2

תוך , ואישור חב' הביטוח על קיום ביטוחים כמפורט לעיל וכמפורט בחוזה  הבנקאית
רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי    חברהתהיה השבעה ימים מיום הדרישה כאמור לעיל,  

להשתתפות במכרז כפיצוי קבוע ומוסכם מראש   שהמציא  הבנקאית לחלט את הערבות  
לנקוט בכל צעד מכרז ו/או  לבטל את הו/או לבחור בהצעה אחרת כהצעה הזוכה ו/או  

 אחר, הכל על פי שיקול דעתה  הבלעדי. 
 

על    חברהה   הבחר .6.3 אחרת להכריז  ראשון  במכרז,  כזוכה    הצעה  שהוכרז  המציע  יפצה 
מעבר לחילוט הערבות כאמור בגין הפער בין התמורה אותה הציע   חברהכזוכה את ה

ישכור את הנכס  )ביו אם המציע הבא אחריו  כזוכה אחריו  בהצעתו להצעה שנבחרה 
 חודשי התקשרות.  12בפועל ובין אם לא( וזאת למשך תקופה של 

 
בהפעלת   .6.4 יתחיל  הזוכה  מהמציע  יאוחר  לא  הממכר  חתימת   21  - מכונות  מיום  ימים 

 . ההודה על הזכייה במכרז
 

הזוכה בתשלום פיצוי קבוע   יחויבלא עמד הזוכה בלוח הזמנים שנקבע כאמור לעיל,   .6.5
, וזאת בנוסף לכל מכונה שלא הוצבה  יום איחור  על כל  ₪  50מראש בסך של  ומוסכם  

ל ובנוסף לזכותה של ה  חברהלכל סעד העומד  דין  כל  לממש את הערבות   חברהעפ"י 
בדרך הנראית לה, בין בעצמה  מעון יוםוע ומוסכם מראש ולהפעיל  הבנקאית כפיצוי קב 

 אחר. מפעיל ידי מציע אחר או כל - ובין על
 
הבלעדי  ה  את הזכות, לפי שיקול דעת  שומרת לעצמה  חברההמובהר ומודגש בזאת כי   .6.6

והמוחלט ומכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו  
מקצתו או  לשיקול    כולו  בהתאם  כאמור  ה   .דעתההכל  ותחליט  ביטול   חברההיה  על 

המכרז, לא תהיה למי מהמציעים ו/או למציע הזוכה במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או  
 טענה מכל סוג שהוא כלפי המזמין. 
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 ביטוח .7
 

כזוכה  .7.1 )יבחר  תתקבל  והצעתו  היה  כי  ומתחייב  מצהיר  הצעתו  הגשת  בעצם  המציע, 
 בנספחאת הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז    חברה במכרז( ימציא ל 

 כל שינוי בתוכנם. ללא 5ב'
 

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל  .7.2
המשמעויות  ואת  במכרז  כנדרש  לבטחו  תסכים  האם  ביטוח  חברת  אצל  חשבונו 

 הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז. 
 
המציע   .7.3 לב  א  –לתשומת  לפועל  להוציא  אפשרות  ואין  הביטוח מאחר  דרישות  כל  ת 

ל למסור  הזוכה  המציע  על  יהיה  ביטוחים",  קיום  "אישור  העתקי    חברהבאמצעות 
הסדרי   כל  ירשמו  ובהן  הביטוח  חברת  ידי  על  חתומות  פוליסות  תמצית  או  פוליסות 

 הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה. 
 
 למען הסר ספק מובהר בזאת: .7.4

לתו ו/או חברת ביטוח מסרבת  מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכו  .7.4.1
כיסוי   התאמת  עלויות  כי  ו/או  במכרז  לנדרש  שלו  הביטוח  כיסוי  את  להתאים 

 הביטוח שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו. 
ה .7.4.2 לדרישות  שלו  הביטוח  כיסויי  את  יתאים  ולא  תתקבל  שהצעתו    חברה מציע 

שמור במכרז,  אחר  מקום  בכל  או  בחוזה  הרשום  לבמועד  לפי    חברהה  הזכות, 
שיקול דעתה הבלעדית, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על  

לדרוש    חברהידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה של ה
פיצוי על הנזקים שיגרמו ל זו    חברהממנו  מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות 

 כלפיה. 
 

שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח   יהיה  חברהמובהר בזאת כי ל .7.5
קיום   )נספח  אישור  פי    (5ב'ביטוחים  על  החברה  רשאית  שלא  וכן  בלעדי  דעת  שיקול 

לנוסח  מחויב  הזוכה  כזה  ובמקרה  הנ"ל  האישור  בנוסח  כלשהם  לשינויים  להסכים 
תביא לביטול זכייתו,  חברההמדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי ה

 . חילוט ערבות ההצעה או ערבות הביצוע
 

 

 הצהרות המציע  .8
 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז  .8.1
הידיעות,  את  לו  יש  וכי  למציע  ונהירים  ידועים  נספחיו  על  למכרז  המצורף  והחוזה 

הדרושות   האחרות  המקצועיות  והסגולות  התקנהלהכישורים  הפעלה   ,אספקה, 
כמפורט בחוזה   קרה ושתיה חמה  שתיה  ,חטיפיםמזון,  של מכונות לממכר  ותחזוקה  

 ומסמכי המכרז.  

 
 , זאת את הצעתו על בדיקות ותחזיות שנערכו על ידו ובאחריותוביסס    המציע מצהיר כי .8.2

כי  ו   לא תחול אחריות כלשהי בעניין זה  חברהביחס לכל נתון רלבנטי להצעתו, ועל ה 
ה  ידי  על  לו  נמסרו  הפרטים אשר  ו/או  הנתונים  ו/או  כי המכרז במסמ  חברההמצגים 

לרבות באמצעות התייעצות עם מומחים, וביחס לכך יראוהו כמי    אומתו ונבדקו על ידו, 
לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי    הו/או מי מטעמ  חברהוכי ל  שקיבל ייעוץ משפטי,

 המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו. 
 

או .8.3 כלשהו  לפרט  אי הבנה בקשר  ו/או  טעות  בדבר  טענה  כלשהם מפרטי    כל  לפרטים 
ו/או כנגד תנאי מתנאי המכרז ו/או כנגד פרסום המכרז המכרז ו/או החוזה על נספחיו,  

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.  
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 מסמך א'1

 003/2022מס' פומבי   מכרז

 חטיפים  ולהצבת והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון, שתיה 

 במרכזים של מקפ"ת 

 

 להוכחת ניסיון  ציעתצהיר המ
 למסמך א' 2.1להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף 

כי   שהוזהרתי,  זיהוי _________________, לאחר  אני הח"מ, ___________________ מס' 

אעשה   לא  אם  וכי  האמת  את  לומר  בזה  עליי  מצהיר  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  כן, 

 כדלקמן: 

' מס  מכרז  במסגרת"(  ציעהמ_________ֹֹֹֹֹֹ______ )להלן: "  מטעם   זה  תצהירי  נותן  הנני .1
חטיפים במרכזים של ולהצבת והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון, שתיה    003/2022

 . מקפ"ת
 ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעמו.   ציעכ___________ במ מכהן הנני .2

בחמש   מלאות  שלוש שנים  של  -  מוכח  ניסיון  בעל  הינו'(  ג  צד  באמצעות  ולא  ו)בעצמ  ציעהמ .3
התקנה,    ועד ליום האחרון להגשת הצעות למכרז(, באספקה,  2017השנים האחרונות )משנת  

בלפחות שני גופים שתיה קרה ושתיה חמה,  ו  הפעלה ותחזוקה של מכונות לממכר חטיפים
  20ושתיה קרה וחמה )סה"כ  יפיםחט ,מזוןמכונות לממכר  20בהיקף של לפחות   ציבוריים

 .כמפורט בטבלה המצ"ב, מכול הסוגים גם יחד(, במצטבר לכל הגופים הציבוריים גם יחד
 

ממשלתיים, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, בתי ספר, תאגידים    – ציבורים  גופים  
בי"ח, קופ"ח, בתי אבות(  מוסדות להשכלה גבוהה,   -ועמותות, מוסדות רפואיים )כדוגמת 

 מתנסים ומתקנים עירוניים. 
שם הגוף הציבורי   מס"ד 

 )כהגדרתו לעיל( 
 מתן השירות 

בין השנים   
מועד  -2017)

 סגירת המכרז( 

 טלפון/נייד  שם איש קשר ספר מכונות מ

      חובה -1
 

      חובה -2
 

      אופציונלי -3
 

      אופציונלי -4
 

   מכונות  20- לא יפחת מ –סיכום 
 

 

מכונות לממכר שתיה ו/או  20מפעיל נכון למועד הגשת ההצעות למכרז לכל הפחות המציע  .4
 באזור גוש דן.ו/או חטיפים מזון 

 
 
 

     _________________  _______________      _         _________________ 
 תאריך            חתימה וחותמת                                   שם    
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 2מסמך א'
 003/2022מס' פומבי   מכרז

 
 חטיפים  ולהצבת והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון, שתיה 

 במרכזים של מקפ"ת 
 

 חשבון/יועץ מס אודות מחזור כספי -אישור רואה
 למסמך א' 2.2להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף 

 

 תאריך: ____/____/____ 

 לכבוד 

 מקפ"ת 

 א.ג.נ.,

 

_______________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי    יועץ מס/ חשבון-רואההח"מ  אני  

________________________ של  העסקית  ח.צ./ח.פ./ת.ז.    הפעילות  מס' 

עמידה בתנאי הסף בסעיף    לשם הוכחת(  המציע  –)להלן  _______________)יש למחוק המיותר(  

להצבת והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון,    003/2022מכרז פומבי מס'  של    1למסמך א'  2.2

 , כדלקמן:  מרכזים של מקפ"תבחטיפים ו שתיה 

 

 

)מתוך חמש השנים להלן  כול אחת משלוש השנים המפורטות  קרי   2017-2021שבין השנים    במהלך   )

_________עלה   _________ושנת    ___________ושנת  המציעבשנת  של  הכספי  המחזור    , היקף 

  200,000, על  חטיפים ושתיה קרה וחמהמזון,  נה, הפעלה ותחזוקה של מכונות לממכר  מאספקה, התק

 )לא כולל מע"מ(. לכל שנה₪ 

 
 

 
 בכבוד רב, 

 
 
 

     _________________  _______________      _         _________________ 
 תאריך            חתימה וחותמת               חשבון - שם רואה    

 
 
 

       ________________         _______________         _________________ 
 פקס          טלפון            כתובת                        
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 3מסמך א'
 

 003/2022מס' פומבי   מכרז
 

 חטיפים  ולהצבת והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון, שתיה 
 במרכזים של מקפ"ת 

 
 תצהיר ביקור בנכס והכרתו

 למסמך א' 2.3להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף 
 

 תצהיר 
 

עלי       מס' זהות       אני הח"מ   כי  שהוזהרתי  לאחר 
לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים  

 בחוק, מצהיר בזאת לאמור: 
 

 .  במציע ותצהירי זה מחייב את החברה         - הנני משמש כ  . 1

  רת חב ה למכרז שהגשתי/הגישה  הצע וכחלק בלתי נפרד מ תצהירי זה ניתן במצורף   . 2

 ______ __________   "   מקפ"ת שפרסמה    2022/300למכרז מס'    "( המציע )להלן: 

   . ושהנני מוסמך להתחייב בשמה )למחוק את המיותר(   ( " המכרז " )להלן:  

למסמכי המכרז ואשר    1בכל המרכזים המנויים בנספח ב' מצהיר כי ביקרתי    הנני  . 3

מטיות לממכר מזון, שתיה,  ל מכונות אוטו י הפע ל ו   , לתחזק ב י להצ בהם הנני נדרש  

, בדקתי את כל הנתונים הפיזיים, הסטטוטוריים, התכנוניים והמשפטיים  חטיפים ו 

נות אוטומטיות לממכר מזון,  מכו ה, התחזוקה וההפעלה של ה הצב ה הקשורים עם  

מקפ"ת ו   שתיה  של  במרכזים  את  ,  חטיפים  מכיר  הנני  זה,  מכרז  המרכזים  נשוא 

ת הפעילות  לרבות: המיקום המיועד להצבת מכונות הממכר בכל מרכז, ימים ושעו 

מרכז  כל  של  הנוכחית  הפעילות  היקף  מרכז,  כל  של  החיבור  ,  הנוכחיים  נקודות 

כלוב  לחשמל ומים בכל מרכז,     בכל מרכז הגנה סביב כל מכונה  האפשרות לבניית 

לגב  טענה  כל  לי  ואין  למטרת  וכו',  מתאימים  והם  וההפעלה  הצב יהם  תחזוקה  ה, 

 על ידי. חטיפים  ו מכונות אוטומטיות לממכר מזון, שתיה  של ה 

           
   חתימת המצהיר            

 אישור 

    עורך דין, מאשר בזה כי ביום       אני החתום מטה   
המוכר לי אישית/שזיהיתיו על פי תעודת        הופיע בפני  

   זהות 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת      מס'              

בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות  
 הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. 

 
                        

 חתימת מאשר התצהיר            
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 4א'מסמך 
 

 003/2022מס' פומבי   מכרז
 

 חטיפים  ו להצבת והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון, שתיה
 במרכזים של מקפ"ת 

 
 ( פלילי  רישום/  פלילי עבר)היעדר   הרשעות  היעדר בדבר צהרהה

 למסמך א' 2.4להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף 
 

  בעלי, מציעה  של  הכללי המנהל, ציע, שותף במציעעל ידי כל אחד מאלה: המ*יש למלא הצהרה זו 
 במציע. החתימה  זכויות

 **יש לסמן את התשובה הרלוונטית בכל סעיף ולפרט ככול שנדרש.
הח"מ   _____________,  אני  ת.ז.  נושא   עלי כי שהוזהרתי  לאחר___________________, 

 בזאת מצהיר ,כן אעשה  לא  באם  בחוק הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  וכי  האמת את להצהיר 
 : כדלקמן

 
 "(.ציעהמ________________ )להלן: "  ב_______________  בתפקיד  מכהן אני. 1
 
 )פרט(: פשע  מסוגעבירות  /בעבירה הורשעתי ; פשע מסוג פלילית בעבירה הורשעתי לא. 2

 _____________________________________________ _______________________
 ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ ___ 
 
 )פרט(: עוון  מסוגעבירות  /בעבירה הורשעתי; עוון מסוג פלילית בעבירה הורשעתי לא. 3

_________________ ___________________________________________________
 ____________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ _ 
 
תלוי ועומד נגדי וככל הידוע לי לא תלוי ועומד כנגד איש מעובדי המשתתף, מנהליו ובעליו,    לא.  4

תלוי ועומד נגדי או כנגד איש מעובדי המשתתף,    כן כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון ;  
 _______________________ מנהליו ובעליו, כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון )פרט(:

 
 .אמת דלעיל  תצהירי ותוכן,  חתימתי  זו, שמי זהו כי מצהיר יאנ

 
 

 ______________       ________________ 
 תאריך                  המצהירחתימת        

 
 "דעו אימות

 
כי ביום ___________    ת /הח"מ _______________, עו"ד )מ.ר. _____________(, מאשר  אני

כי   שהזהרתיו/ה  לאחר   ,________________ ת.ז.   ,_______________ מר/גב'  בפני  הופיע/ה 
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה  

 כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.  
 _______________

מאשר  עו"ד  מת  יתח
 התצהיר 
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 5א'מסמך 
 003/2022מס' פומבי   מכרז

 
 חטיפים  ו ונות אוטומטיות לממכר מזון, שתיהלהצבת והפעלת מכ

 במרכזים של מקפ"ת 
 

 
החוק למניעת העסקה של    בתנאי לעמידה והתחייבות הצהרה

 עברייני מין 
 

ומורשה חתימה    כ_____________,  __________, ת"ז _____________, המשמש_____אני  
פי הוראות    כי  בזאתמצהיר    "(המציע ___________)להלן: "ב_______ על  הנני מתחייב לפעול 

"(,  החוק )להלן: "  לפיו  והתקנות  2001-"אהתשס ,  מסוימים  במוסדות  מין   עברייני   של  העסקה   חוק
מכונות אוטומטיות לממכר מזון,  להצבת והפעלת  של מקפ"ת    003/2022'  מס  פומבי   מכרז  במסגרת

 . חטיפים במרכזים של מקפ"תו  שתיה
 

 
אעסיק  כי  בזאת  מצהיר  הנני .1   כי   המעיד  ישראל   ממשטרת  מראש  אישור  קבלת  ללא  בגיר  לא 

  המועמד   הבגיר  ידי  על  הן  מהמשטרה  להתקבל  יכול  כאמור   אישור .  החוק  לפי   מותרת  ההעסקה 
  והכל ,  הבגיר  של.ז.  ת  וצילום  הבגיר  מטעם  כוח  ייפוי  בצירוףהמוסד  / המעסיק  ידי  על  או  לעבודה
 . לחוק בהתאם

 
מתחייב בשם המציע למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה    הנני .2

לגבי כל אדם המבצע עבודה )כהגדרתה בחוק( מטעם המציע, לרבות באמצעות קבלן כוח אדם,  
 האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.   כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את

 
 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 
 
 

 ____________ 
 חתימת המצהיר 

 
 בדבר מורשי חתימה  –אישור עורך דין 

 
אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה  

______________,ת"ז ___________, המורשה בחתימתו לחייב את  
מרכזים  - מקפ"תשל  003/2022פומבי מס'  מכרז_______________ המשתתפת 

 ובהתאם לכל דין.  המציעבהתאם להוראות תקנון  קהילתיים פתח תקווה,
 

 תאריך: ____________         ______________, עו"ד _______
 
 

 אימות תצהיר 
אני הח"מ , עו"ד ________________, מ.ר __________ מאשר בזאת כי  

ביום_______________ פגשתי את מר ______________ נושא ת.ז ____________,  
לעונשים הקבועים בחוק באם ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 

 לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותיו. 
 

 תאריך: ___________             _____________________, עו"ד 
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 6א'מסמך 
003/2022מס' פומבי   מכרז  

 
 להצבת והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון, שתיה וחטיפים 

 במרכזים של מקפ"ת 
 

 
)א( לחוק עסקאות גופים  1ב2-ב)ב( ו 2בדבר עמדה בתנאי סעיפים  תצהיר

 ציבוריים
 

 

 
עלי       מס' זהות       אני הח"מ   כי  שהוזהרתי  לאחר 

לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים  
 בחוק, מצהיר בזאת לאמור: 

 

 

 במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד:  

ניתן בהתאם לקבוע בחוק   .1 זה  ציבוריים, התשל"ותצהירי  גופים  )להלן:    1976-עסקאות 

 (. "החוק"

 הנני מצהיר כי אני תושב ישראל כהגדרתו בחוק.  .2

הנני מצהיר כי קיימתי את חיוביי בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי   .3

נשוא   השירותים  מסוג  שירותים  למתן  בקשר  החלים  הקיבוציים  וההסכמים  ההרחבה 

 המכרז.

 : למחוק את המיותר   נא  .4

הנני מצהיר כי עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, לא הורשעו ביותר     4.1

לפי   עבירה  דהיינו  בחוק  כהגדרתן  עבירות  )איסור העסקה  משתי  זרים  עובדים  חוק 

חוק שכר מינימום, או עבירה לפי    1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א 

 . 1987-התשמ"ז

ביותר משתי  4.2 הורשעו  בחוק,  כהגדרתו  אליו  זיקה  בעל  כל  או  המציע  כי  הנני מצהיר 

וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות  עבירות כהגדרתן בחוק 

 ממועד ההרשעה האחרונה. 

 Xסמן  בנוסף, הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה ) .5

 (:הבמשבצת המתאימ

   'א סעיף    -  חלופה  התשנ"ח  9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון    1998-לחוק 

 "( לא חלות על המציע. חוק שוויון זכויות)להלן: " 

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.    9הוראות סעיף   - חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות(:  –)למציע שסימן את חלופה ב'  

 ( 1חלופה) – עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה) –   עובדים או יותר.   100המציע מעסיק 
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 יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות(:  –( 2)למצהיר שסימן את חלופה ) 

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

  ,זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך  ובמקרה

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

זכויות, הוא פנה   לחוק שוויון 9 סעיף חובותיו ולפי יישום   החברתיים לשם בחינת

יע התחייב  )במקרה שהמצ  פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  

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

לעיל למנהל הכללי של משרד   5המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף   .6

ימים ממועד ההתקשרות, כהגדרת מונח    30העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 1976  –ל"ו זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תש 

 

 

 במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד:  

ומוסמך   .1 כ_________  בו  משמש  שהנני   _____________ המציע  מטעם  ניתן  זה  תצהירי 

 להתחייב בשמו.  

 

 הנני מצהיר כי המציע הינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק.   .2

 
הנני מצהיר כי המציע קיים את חיוביו בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה,  .3

צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא  

 המכרז.  

 
 נא למחוק את המיותר:   .4

רשעו ביותר  הנני מצהיר כי עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, לא הו   4.1

לפי   )איסור העסקה  משתי עבירות כהגדרתן בחוק דהיינו עבירה  זרים  עובדים  חוק 

חוק שכר מינימום, או עבירה לפי   1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א

 . 1987-התשמ"ז

ביותר משתי  4.2 הורשעו  בחוק,  כהגדרתו  אליו  זיקה  בעל  כל  או  כי המציע  הנני מצהיר 

ן בחוק וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות עבירות כהגדרת 

 ממועד ההרשעה האחרונה. 

 

 Xסמן  בנוסף, הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה ) .5

 (:במשבצת המתאימה

   'א סעיף    -  חלופה  התשנ"ח  9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון    1998-לחוק 

 "( לא חלות על המציע. חוק שוויון זכויות)להלן: " 



 

 55מתוך  20עמוד  חתימת המציע_________________                                                                            
 

 

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.    9הוראות סעיף   - חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות(:  –)למציע שסימן את חלופה ב'  

 ( 1חלופה) – עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה) –   עובדים או יותר.   100המציע מעסיק 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות(:  –( 2)למצהיר שסימן את חלופה ) 

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

  ,זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך  ובמקרה

   לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים  המציע התחייב בעבר

זכויות, הוא פנה   לחוק שוויון 9 סעיף חובותיו ולפי יישום   החברתיים לשם בחינת

)במקרה שהמציע התחייב    פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  

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

 

לעיל למנהל הכללי של משרד   5המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף   .6

ימים ממועד ההתקשרות, כהגדרת מונח    30העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 . 1976 - זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

 

 

                                                                                                   

   _________________    _________________            

 חתימת המצהיר           תאריך        
            

 

 אישור
 

 

כי   בזה  מאשר/ת  דין,  עורך   ___________ מטה  החתום  בפני  אני  הופיע/ה   _________ ביום 

___________ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר  

ואת   כולה  לומר את האמת  עליו/ה  כי  ולאחר שהזהרתיו/ה  החתימה מטעם המציע  הינו מורשה 

כן, יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  בלבד  אישר/ה    האמת 

 נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני. 

 

 

            

   _________________     _________________ 

           

  חתימת עו"ד                     חותמת עו"ד                              
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 7א'מסמך 
 

 003/2022מס' פומבי   מכרז
 

 חטיפים  ולהצבת והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון, שתיה 
 במרכזים של מקפ"ת 

 
 

 תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים
 

_________________,    ואנ ת.ז.   ,_________________  ,_________________ הח"מ 
  ____________________________________ מטעם  חתימה  מורשי   ________________

האמת   את להצהיר עלינו "(, לאחר שהוזהרנו כיהמציעמס' זיהוי/ח.פ. ____________ )להלן: " 
 כדלקמן: בזאת מצהירים כן, נעשה  לא באם בחוק הקבועיםוכי נהיה צפויים לעונשים 

 
___________________________  -כו____________________ ]תפקיד[,  -כ  מכהנים . אנחנו1

 __________________________ ]שם המציע[.-]תפקיד[, ב
אנחנו 2 לתת .  מכרז    המציע מטעם  זה  תצהיר מוסמכים  מכו   003/2022בגין  והפעלת  נות  להצבת 

 . חטיפים במרכזים של מקפ"תו אוטומטיות לממכר מזון, שתיה 
 וסוג מין או חשש לניגוד עניינים מכל עניינים . אנחנו מצהירים כי איננו מצויים במצב של ניגוד3

או מוסדותיה, וכי אנחנו איננו    חברהבתחום ההתקשרות ו/או גורמים ב עניין  בעלי עם גורמים  שהוא
צפויים לכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותינו על  

 פי ההסכם.  
אנחנו עלולים להימצא   שבגינם מצב או נתון כל על מידי ה באופןחברל כי נודיע . אנחנו מתחייבים4

האמורים החל ממועד הגשת ההצעה ועד   המצב  או הנתון לנו היוודע עם מיד עניינים ניגוד של במצב
  להשלמת ההתקשרות ככל ונזכה במכרז.

. אנחנו מתחייבים כי נמנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידינו במסגרת ההתקשרות שלא למטרת  5
ביצוע התחייבויותינו כאמור, ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופן שיש בו כדי לקדם את 

 ו ו/או מי מטעמנו ו/או ענייני צד שלישי. ענייננ 
 מראש כי ממועד הגשת ההצעה ועד להשלמת ההתקשרות, נדווח  ומתחייבים . אנחנו מצהירים6
עלחברל בניגוד  כל  עם להתקשר שלנו  כוונה כל ה  שתהא  להתקשרות  להביא  העלול   גורם 

 לאשר ה רשאית לאחברה בעניין. החברלהוראות ה בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותינו
 עניינים, ואנחנו מתחייבים כי ניגוד  היעדר  שיבטיחו אחרות הוראות  לתת או כאמור התקשרות לנו 

 .זה בהקשר אלו, להוראות בהתאם נפעל
ה  חבר. לא תהיינה לנו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של ה7

 עניינים לרבות בעניין החלטה הקשורה במכרז זה. בקשר עם מניעת ניגוד 
 ה מהווה הפרה יסודית של ההסכם. חבר. ברור לנו כי הפרת התחייבות זו כלפי ה8
כל אירוע העלול להוביל למצב של חשש  9 גם  פירושו  עניינים"  "ניגוד  זה  . מובהר בזאת שלעניין 

 לניגוד עניינים או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.  
 ו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירי אמת. . אנחנ11

_____________________ 

)חתימת                                                                                                                                 

 המצהיר/ים( 

 אישור עו"ד
 

הח"מ   בעלאני  עו"ד,  ביום    ת/_________________,  כי  מאשר/ת   ________ מס  רישיון 
וה"ה    ___________ ת.ז   ,______________ ה"ה  בפניי  הופיע/ו   __________

תאגיד   של  )במקרה   ,___________ ת.ז  התאגיד    -______________,  את  לחייב  המוסמכים 
 ת דלעיל, חתמו עליו בפניי.בחתימתם( ולאחר שהסברתי להם את משמעות כתב ההתחייבו

 
 __________________      ____________________ 

 ה חתימ        תאריך 
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 8א'מסמך 
 

 003/2022מס' פומבי   מכרז
 

   , שתיה וחטיפיםלהצבת והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון
 במרכזים של מקפ"ת 

 
 

 ו/או חבר מועצת העיר  מקפ"ת הצהרה בדבר קרבה לעובד
 
 
 

 לכבוד
 מקפ"ת

 
 א.ג.נ., 

 

 היעדר קרבה  - הצהרה והתחייבות הנדון: 
 

 הנני מצהיר כלהלן:    
 

 אני המציע החתום מטה אינני נמנה על אחד מאלה:  .א
 

קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות, אחיין או אחיינית( של חבר/ה   (.1)
 .העיר פתח תקווהמליאת 

 
 . מליאהסוכנו או שותפו של חבר ה (.2)
 
 .("החברה"מקפ"ת )להלן: בן זוגו, שותפו או סוכנו של עובד  (.3)
 
  ( לעיל חלק העולה על עשרה2)  -   (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.4)

( לעיל מנהל  2)   -( ו  1אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )
 או עובד אחראי בתאגיד.  

 
הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות החוק האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין   .ב

חבר  חברה לבין  לגבי    המליאהה  הקבועות  ההוראות  את  וכן  לעיל  א'  בסעיף  כאמור 
לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע   החברה איסור על התקשרות בחוזה שבין  

לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של 
ה על  חברעל ידי ה   כריתת חוזה בניגוד להוראות החוק כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול

ה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה חברפי החלטתה ומשבוטל לא תהיה ה 
 ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה. 

 
כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור  .ג

 השינוי. ה מיד עם קרות חברבסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך ל 
 
 
 
 

_________                                              ________________      
 חתימה וחותמת המציע                                                             תאריך 
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 9א'מסמך 
 
 

 נוסח ערבות בנקאית שעל המציע לצרף להצעתו
 
 
 

 _____________________ סניף 
 

 רחוב _____________________ 
 

 מיקוד ____________________ 
 

 טלפון ____________________ 
 

 תאריך ___________________ 
 
 

 לכבוד
 מרכזים קהילתיים פתח תקווה  -מקפ"ת

 2קומה   21שפירא  רחוב
 פתח תקווה 

 
 א.ג.נ.,

 
 

   ערבות בנקאית מס'  הנדון:  
 
 
)במילים:    3,000כולל של  אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום   .1   שלושת ₪ 

)להלן: "סכום הערבות"(, שתדרשו מאת ___________________    (  שקלים חדשים  פיםאל
ונות אוטומטיות להצבת והפעלת מכ  ,003/2022בקשר למכרז פומבי מס'  )להלן: "הנערב"(,  

 חטיפים במרכזים של מקפ"ת ו לממכר מזון, שתיה
  

 מתאריך התקבל דרישתכם על   ימים חמישהמ לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר  .2
 ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה   

סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש  
 את התשלום תחילה מאת הנערב.

 
תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות  אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את   .3

שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על  
 הסך הכולל הנ"ל. 

 

  - מקפ"תנו, על דרך של העברה בנקאית לחשבון  ילעיל יעשה על יד   2התשלום כאמור בסעיף   .4
כם בדרישתכם או באמצעות  יהפרטים שיימסרו על יד  יעל פ   מרכזים קהילתיים פתח תקווה,

 שיקול דעתכם הבלעדי.  יפל  ו לפקודתכם עינהמחאה עשויה על יד
 

תאריך    בלבד ולאחר  )כולל( 2022שנת אוגוסט חודש    02עד ליום ערבות זו תישאר בתוקפה  .5
 זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

 
 ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על  

 
 
 או להסבה.  ניתנת להעברהערבות זו אינה  .6
 
                                                                                                           ___________________ 

 ה    ב    נ    ק                                                                                                                 
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 10א'מסמך 
 003/2022מס'  פומבי    מכרז 

 
 חטיפים  ו   ונות אוטומטיות לממכר מזון, שתיה להצבת והפעלת מכ 

 במרכזים של מקפ"ת 
 

 הצעת והצהרת המציע 

 
 

_________ ______   הנני ח.פ./ת.ז.  כתובת  _______________   ______
הנני  ,  המכרז כי קראתי בעיון ובקפידה את כל מסמכי    ______________________ מצהיר

 ומתחייב בזה כדלקמן: , מצהיר  מסכים
 

 :כי בזאת הנני מצהיר 

ביצוע  הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים המשפיעים על  .1
 המכרז, ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. נשוא    התחייבויותה
  

ונות אוטומטיות  להצבת והפעלת מכ יםהמיועד  1ב'בכל המרכזים במופיעה בנספח ביקרתי  .2
מיקום המיועד בכל מרכז את ה, ראיתי ובדקתי הצעתי נשואחטיפים ו לממכר מזון, שתיה 

להצבת מכונות הממכר, את הנקודות אליהן ניתן להתחבר לטובת חשמל ומים, בחנתי את 
טוטורי, משפטי  הסטם בדקתי את מצב ,היקף, ימי ושעות הפעילות הנוכחיים של כל מרכז

  ומצאתי  על פי כל דין להצבת מכונות ממכר החלות  והנני מכיר את כל הדרישותוהתכנוני, 
להצבה, תחזוקה והפעלה של  מיםמתאילמכרז כ  1כל המרכזים במפורטים בנספח ב'  את

 .מסמכי המכרז ועל פי כל דין כלל  ב מכונות ממכר כמפורט
 

מסוגל מכל בחינה שהיא, לבצע הכישורים והמומחיות הדרושים והנני בעל הידע, הניסיון,  .3
את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז והחוזה על נספחיהם. ברשותי או  

נשוא   י התחייבויותיבכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את 
 המכרז.

 

המכרז, והנני מתחייב לפעול בהתאם  כילמסמ 2, נספח ב' קראתי בעיון את נספח ההפעלה .4
 לכל האמור בו. 

 
, לרבות כל ההשקעות בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי .5

וההתאמות הנדרשות בנכס לצורך הפעלתו כבית קפה חלבי וכן עבור הקמת נקודת מכירה  
 . ברחבת המוזאון הכול ע"פ כל דין

 
את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג   המחיר הנקוב בהצעתי כולל .6

נשוא המכרז על פי תנאי המכרז, לרבות רווח, מיסים,  ייהתחייבויותהכרוכות בביצוע 
 ביטוחים, היטלים וכל הוצאה אחרת.  

 
  הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת באופן עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים .7

 .ו/או מי מטעמם
 

כאמור   חברהרשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו, וכי אם החליטה ה  חברהידוע לי כי ה .8
וכי החברה אינה   מכל סיבה שהיא, לא תהיה לי כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי 

 .חייבת לקבל את ההצעה הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא 
 

נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי   את כל התחייבויותיו אם אזכה במכרז הנני מתחייב לבצע  .9
ו/או הממונה   חברהלשביעות רצון ה והחוזה לפי המחירים שרשמתי בהצעתי, המכרז 

 והמכרז.  מטעמה ועל פי הוראות החוזה
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וזאת תוך שבעה ימים  תתקבל הנני מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות להלן  אם הצעתי .10
 מתאריך הודעתכם על זכייתי במכרז:

 
 . לחתום על החוזה מסמך ב' למסמכי המכרז ולהחזירו לחברה כשהוא חתום כדין .א

 
להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה להבטחת קיום תנאי החוזה בנוסח המצורף   .ב

 במסמכי המכרז )ערבות ביצוע(.  לחוזה כנדרש  3בנספח ב' 
 

  6בנספח ב'להמציא לכם אישור חברת הביטוח על קיום הביטוחים בנוסח המצורף  .ג
 לחוזה כנדרש במסמכי המכרז.

 
לעיל כולן או   10ף  אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעי .11

תהא רשאית לחלט את   חברהמקצתן אאבד את זכותי לבצע העבודות נשוא המכרז וה 
הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מפעיל ו/או מציע אחר לביצוע  

 העבודות נשוא הצעתי, הכול כמפורט במכרז.  
 

 חברהכן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה .12
 שת הצעתי למכרז. עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הג

 
ללא קבלת כלל   מכונות הממכר פעיל את ציב ולא להנני מצהיר ומתחייב שלא לה .13

ללא  ת מכונות הממכר האישורים הנדרשים ע"פ כל דין. ידוע לי כי חל איסור גורף להפעל
לרבות אישור קונסטרוקטור, חשמלאי מוסמך ויועץ בטיחות, האישורים כאמור קבלת כול 

 שורים תקפים אלו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. וכי הפעלה ללא אי
 
למסמכי    1בהתאם לאמור בנספח ב'   כלל מכונות הממכר להפעיל את  הנני מתחייב   .14

 . יום מההודעה על זכייתי במכרז   21  - מ לא יאוחר  תוך  המכרז  
 

החברה  להבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית שניתנה לבקשתי ללא תנאי לטובת  .15
ידוע לי ואני מסכים שהחברה תהיה רשאית לדרוש הארכת  בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

תוקף הערבות הבנקאית. ידוע לי כי הארכת תוקף הערבות הבנקאית, פירושה, בין היתר, 
רכת הערבות יזכה את החברה בזכות לחלט את הערבות  הארכת תוקף הצעתי. סירוב להא

הבנקאית לטובתה באופן סופי ולא תהיה לי כל טענה כנגד החברה בקשר עם חילוט הערבות  
 . במקרה כזה

 
ידוע לי כי במועד הגשת ההצעה החברה אינה מדווחת ואינה מתקזזת במע"מ, אשר   .16

על כן החברה לא תנפיק חשבונית בגין דמי השכירות ולא ניתן יהיה להתקזז  
במע"מ על תשלום דמי השכירות, ככול שהחוק מחייב הנני מתחייב להמציא  

כם לדווח מע"מ  חשבונית עצמית, כמו כן היה והחברה תחוייב במהלך תקופת ההס 
 הנני מתחייב להוסיף לתמורה הנקובה על ידי את גובה המע"מ כדין.  

 
 

מטיות מכונות אוטו ציב, להפעיל ולתחזק את זכות להל  בתמורה
כמפורט בנספח   במרכזים של מקפ"ת חטיפים ו לממכר מזון, שתיה 

הסכם, תהיה  מכרז וה תנאי הכלל  על פי הכול   ,למסמכי המכרז 1ב'
)ולא פחות מ    כנקוב בהצעתי, חודשיים שכירות  לדמי זכאית  חברהה

 :לחודש(  ₪ 8,000
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  ₪ 8,000דמי השכירות המוצעים לא יפחתו מסך של 

 בתוספת מע"מ ככול שיחול לחודש. 
 

הנם לחודש דמי שכירות המוצעים על ידי 
 __________ ש"ח בתוספת מע"מ, ככול שיחול.  

 
 .2022מדד חודש מרץ דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כשמדד הבסיס הינו 

 

 

 

 

   תיאורו:         ם המציע:ש

                                                   

 )אדם, חברה, שותפות או אחר(נא לפרט.  

     כתובת:         ת.ז./ח.פ :

  

   אי מייל:   _  פקס:     טלפון: 

  

 
 

 __         תאריך: 

 ח ת י מ ה             

 
 יש למלא את האישור להלן: הנו תאגידבמידה והמשתתף במכרז 

 
 אישור

 
עו"ד/רו"ח    _____________ הח"מ  כי    התאגידאני  בזאת  מאשר   __________________

ב מנהלים  שניהם   ,_________________  ,_______________ ה"ה  בצרוף    תאגידחתימות 
 . התאגיד, את וותקנותי   התאגידי תזכיר על פמחייבים,  התאגיד חותמת  

 _________________ 
 עו"ד/רו"ח 
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 ב' מסמך  

 ח ו ז ה 
 

מטיות לממכר מזון, שתיה,  להצבת והפעלת מכונות אוטו 

 במרכזים של מקפ"ת וחטיפים  
 

 .     שנת          לחודש         ביום    ה תקוו - שנכרת בפתח 

 

 ,  מרכזים קהילתיים פתח תקווה - מקפ"ת  ב   י   ן   :   

 ,   ה תקוו - פתח   21שפירא  מרחוב    

 "(;  ה חבר ה )להלן: "   

          

 מצד  אחד   

 

 _____________ ח.פ. ____________  ל  ב  י  ן :     

 רחוב _________________   

 ע"י ___________ ת.ז. __________   

 המוסמך לחתום ולהתחייב בשמה   

 (   " הזכיין ו/או "   " המפעיל )להלן: "     

          

 מצד  שני   

"ית  יועיר  הואיל  )להלן:  של המרכזים המנויים  הינה    "(העירייה פתח תקווה  המפעילה 

( "המרכזים הקהילתיים"ו/או    " המרכזים)להלן: "    למסמכי המכרז   1בנספח ב'

 ; בעיר פתח תקווה

בכל הפעילות במרכזים לרבות מכירת מזון  לטפל  החברה  הסמיכה את    הי יעיר הו ואיל הו 

 ; ומשקאות

)להלן:    003/2022פומבי מס'    ובמסגרת הסמכתה כאמור, פרסמה החברה את מכרז והואיל

הזמינה  "(,  המכרז" לקבלת  מקפ"ת  במסגרתו  הצעות  להציע  זכות  המציעים 

קרה    מכונות אוטומטיות לממכר מזון, שתיהלאספקת, הצבת, תחזוקת והפעלת  

 ;והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרזחטיפים במרכזים של מקפ"ת  ו  וחמה

 הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז; זכיין במכרזהשהגיש   הצע הוה  והואיל
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והאמצעים   הואילו הכישורים  הידע,  הניסיון,  היכולת,  את  לו  יש  כי  מצהיר  והזכיין 

הדרושים לביצוע העבודות והשירותים, כאמור בחוזה זה, ומתחייב לפעול בהתאם  

 ; לתנאי המכרז וחוזה זה, על נספחיהם

בין מכל סיבה אחרת, מלחתום על  והזכיין המצהיר כי אינו מנוע, בין מכוח דין ו והואיל 

 חוזה זה ומלקיים את התחייבויותיו על פיו; 

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, ובכלל זה זכויותיהם וחובותיהם   והואיל

 בכל הנוגע לעבודות והשירותים נשוא חוזה זה; 

 : הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן ,לפיכך הוסכם             

  מבוא, נספחים וכותרות .1
 

 מבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.   1.1

נוחיות בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו   1.2 כותרות הסעיפים מובאות לשם 

 לצרכי פירושו.  

 : הגדרות 1.3

 בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש והמשמעות הרשומים בצדם: 

 ;_______________–  "המפעיל" /"זכייןה"       1.3.1

 חוזה זה על נספחיו; –" חוזה זה" / "החוזה" 1.3.2

,  האשר פורסם על ידי החבר   003/2022  מס'   פומבי  מכרז  –"  המכרז" 1.3.3

 על נספחיו;

של      –"  העבודות" 1.3.4 והפעלה  תחזוקה  הצבה,  מכונות  אספקה, 

חטיפים במרכזים של  ו  קרה וחמה  אוטומטיות לממכר מזון, שתיה

 ; מקפ"ת

ממכר" 1.3.5 אוטומטיות    -"מכונות  יצור  מכונות  ומעלה,    2019משנת 

 פים.חטיו קרה וחמה לממכר מזון, שתיה 

 ; מרכזים קהילתיים פתח תקווה -מקפ"ת  – "החברה" 1.3.6

 ; פתח תקווהעיריית  –" היהעירי" 1.3.7

  3ב'נספח  כ  המצורף   בנוסח   אוטונומית  ערבות בנקאית   –"  הערבות" 1.3.8

 חוזה;של ה

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם    –"  מדד המחירים לצרכן" 1.3.9

בכל חודש, על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר  

 שיבוא במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו;

   .2022חודש מרץ של  מדד המחירים לצרכן  –" מדד הבסיס" 1.3.10
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אשר בכל מקרה לא    המדד ביום התשלום בפועל  –"  המדד החדש " 1.3.11

 ;יפחת מגובה המדד הבסיסי

למדד" 1.3.12 הצמדה  שבין    –"  הפרשי  ביחס  הרלוונטי  סכום  כל  הכפלת 

 .  אך לא פחות מהמדד הבסיסי, לבין המדד הבסיסי החדש,המדד 

ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל החשב הכללי החל מן    –"  ריבית" 1.3.13

 ;המועד הקבוע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל 

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה:  1.4

  ;רשימת המרכזים להצבת המכונות – 1ב' נספח 1.4.1

 ; מפרט הפעלה – 2'בנספח  1.4.2

 נוסח ערבות בנקאית לחוזה;  – 3נספח ב' 1.4.3

 אחריות בנזיקין; – 4נספח ב' 1.4.4

   ;אישור קיום ביטוחים – 5ב'נספח  1.4.5

 מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.   1.5

 

 ההתקשרות מהות  .2
 

הנה   2.1 החוזה  של  מטרת  והפעלה  תחזוקה  הצבה,  אוטומטיות  אספקה,  מכונות 

לא יהא    זכייןה,  חטיפים במרכזים של מקפ"תו   קרה וחמה  לממכר מזון, שתיה 

ו/או להוסיף עליה אלא אם יקבל את הסכמת    חוזהרשאי לשנות את מטרת ה 

 נתן.  יה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה, אם ת חברה

ביצוע   2.2 את  לזכיין  בזאת  מוסרת  של  החברה  והפעלה  תחזוקה  הצבה,  אספקה, 

שתיה  מזון,  לממכר  אוטומטיות  וחמה  מכונות  של    חטיפיםו   קרה  במרכזים 

)להלן:    1נספח ב'ב   החברה בהתאם למפורט הזכיין מקבל    ,("העבודות"לחוזה 

הכול זה,  חוזה  נשוא  העבודות  ביצוע  את  לקבלת    בזאת  האישורים  בכפוף  כל 

לשם    והרישיונות מכונות  הנדרשים  של  והפעלה  תחזוקה  הצבה,  אספקה, 

 .במרכזים זון, חטיפים, משקאות חמים וקריםאוטומטיות לממכר מ

, באופן תקין, בהתאם לכול  ת הממכראת מכונוהזכיין מתחייב להפעיל ולתחזק   2.3

 על פי חוזה זה.    יוכל התחייבויותאת לבצע דין עד  תום תקופת ההתקשרות, ו

מכונות  , להפעיל ולתחזק את  ציבמוסכם בין הצדדים כי האחריות הכוללת לה 2.4

כמפורט    הממכר והכל  חשבונו,  ועל  הזכיין  על  ורק  אך  בנספח ההפעלה,  תהיה 

 במכרז ובחוזה זה, על נספחיו.

האישורים  כלל  , כולל קבלת  מכונות הממכרולהפעיל את    ציבהזכיין יידרש לה 2.5

ממועד  ימים    21  - מהנדרשים להפעלתו מאת הרשויות המוסמכות עד לא יאוחר  

על הזכייה במכרז בזאת, כי פרק הזמן, כאמור בסעיף    . מובהר הודעת החברה 

  בהליכי רישוי באספקת מכונות הממכר,    לרבות: עיכובים  עיכובכל  קטן זה, כולל  

שידרשו המוסמכות,    ככול  הרשויות  מאת  הנדרשים  האישורים  יועץ  ובקבלת 
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מוסמך,   וחשמלאי  קונסטרוקטור  שאינן  בטיחות,  בנסיבות  מקורם  אם  גם 

 קשורות בזכיין. 

מקרים בהם מצאה לנכון, להיעתר לבקשה בכתב ומראש של  החברה רשאית, ב 2.6

 .  מכונות הממכרהזכיין למתן אורכה להפעלת 

עד לתום תקופת    ,  באופן שוטף  מכונות הממכרהזכיין יידרש לתפעל ולתחזק את   2.7

זאתההתקשרות החברה  ,  של  המלאה  רצונה  תקופת    .לשביעות  בסוף 

חזיר לחזקת החברה  ר ולהסלק את מכונות הממכל  הזכיין מתחייבההתקשרות, 

 .   כשהוא ריק, נקי, מסודר ובמצב תקין המקום בו הוצבו מכונות הממכראת 

ברמה   2.8 תהיה  ידו  על  שתוענק  השירות  שרמת  לכך  לדאוג  יידרש  טובה  הזכיין 

 ותעמוד בדרישות החברה והחוק.  תאיכותי

 

 הצבת המכונות האוטומטיות .3
 

י 3.1 מזון,  הזכיין  לממכר  האוטומטיות  המכונות  את  ויפעיל  יתחזק  יציב,  ספק, 

בעצמו ועל  (  "המכונות"ו/או    "מכונות הממכר"שתיה, חטיפים וגלידות )להלן:  

חשבונו, הכול בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים מכלל הגורמים האמונים  

ל  אישורים  מתן  לעל  המכונות  ומ אגף  מכל  רבות,  הפעלת  בעירייה  חוץ  רלוונטי 

ובכתב.לעירייה מראש  בקשות    ,  להגשת  האחריות  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען 

מכונות  והפעלת  להצבת  והשגת כל האישורים וההיתרים הנדרשים עפ"י כל דין  

חלה על המפעיל ועל חשבונו בלבד, ולחברה לא תהיה כל אחריות להליך    כאמור

 והיא לא תישא בכל עלות בגין כך.

יידרש   3.2 בכל  הזכיין  המיועד להצבת המכונות  חשבונו, את המקום  על  להכשיר, 

  כשרותכל פעולה הנדרשת לטובת הצבת והפעלת המכונות, כל הה  ולבצע  מרכז

 .החברה בכתב ומראש לאחר קבלת אישור כאמור יבוצעו  

ללא אישורים של    יל מכונה לממכר מזון/שתיה/חטיפיםהזכיין לא יציב ולא יפע 3.3

סמך, יועץ בטיחות וקונסטרוקטור המעידים על תקינות החיבורים,  חשמלאי מו

את   הזכיין  יציב  החברה  לדרישת  לשימוש.  המכונה  ובטיחות  המכונה  יציבות 

 המכונות בתוך "כלוב" ברזל. 

הממכר 3.4 מכונות  בדין  כל  הקבוע  הוראה  בכל  החוזה    יעמדו  תקופת  כל  לאורך 

 . וההארכות, ככול שתהיינה

להתאמה לאנשים עם מוגבלות על פי  הנגישות  ל דרישות  בכתעמודנה    המכונות 3.5

 כל דין. 

עבודות   3.6 כל  את  ממקורותיו,  יממן  הממכר  הזכיין  מכונות  להצבת  הנדרשות 

סיוע,  במרכזים יעניקו  לא  העירייה  או  החברה  כי  מובהר  זה.  בחוזה  , כאמור 

 תשלום, מענק, סובסידה או ערבות לזכיין, מכל סוג שהוא.

הצבת המכונות, לאורך כל תקופת החוזה ועד להסרת המכונות  במהלך  3.7

יקפיד הזכיין למלא אחר כל הוראות הבטיחות בגין ובקשר  מהמרכזים, 
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לפי כל דין, ויקיים את הביטוחים   חזוקתןלמכונות, לאופן הפעלתן ות

 הנדרשים ממנו. 

ל 3.8 מתחייב  ולהזכיין  תקינות  מכונות  טובה  הציב  מאיכות  בציוד  שימוש  עשות 

 . וראויה

ומהיר   3.9 טוב  שירות  ולהעניק  גבוהה  ברמה  המכונות  לתפעל את  הזכיין מתחייב 

של  באופן שוטף ובמקרים שיידרש לרבות: תיקון מידי של מכונה, מילוי שוטף  

המכונה, השלמת חוסרים במכונה, הקפדה על מילוי מוצרים טריים וברי תוקף,  

מתן החזר כספי במקרה של תקלה, שמירה על ניקיון המכונה וסביבתה, מניעת  

 מפגעים ורעשים וכו'.  

עובדים   3.10 יעסיק הזכיין רק  כי לצורך הפעלת ותחזוקת המכונות  מוסכם בזאת 

לכל דין ואשר הינם בעלי אישור לפי חוק  שאין מניעה חוקית להעסקתם, בהתאם  

 למניעת העסקת עברייני מין. 

מתחייב   3.11 אישור  הזכיין  וקיבלו  כדין  שהוצבו  לאחר  המכונות  את  להפעיל 

ויועץ בטיחות בתוך   הזכייה  21קונסטרוקטור, חשמלאי מוסמך  .  יום מהודעת 

בהליכי רישוי  מובהר בזאת, כי פרק הזמן, כאמור בסעיף קטן זה, כולל עיכובים  

מקורם   אם  גם  המוסמכות,  הרשויות  מאת  הנדרשים  האישורים  ובקבלת 

 בנסיבות שאינן קשורות בזכיין. 

 זכיין הצהרות ה .4
 

המכרז  4.1 לתנאי  בהתאם  זה  חוזה  נשוא  העבודות  את  לבצע  רשאי  הוא  כי  מצהיר  הזכיין 

גורם להפרה  והחוזה, ומאשר כי בביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה אינו סותר או מפר או  

 של:

 הוראות כל דין, חוק, תקנות או אישורים לפי כל דין;  4.1.1

 מסמכי ההתאגדות של הזכיין, לרבות על החלטה של אורגני הזכיין;  4.1.2

על מסמך או חוזה או הוראת דין המחייבים את הזכיין או מי מבעלי מניותיו או   4.1.3

 מנהליו; 

החברה רשאית לערוך אירועים במרכזים וכן לאפשר לצדדי ג'    הזכיין מצהיר כי ידוע לו כי 4.2

במרכזים   מזוןלערוך  רשאים  וכי    ומשקאות  אירועים הכוללים  ג' כאמור  צד  או  החברה 

 ממקורותיהם.  זון, חטיפים ושתיהלהביא לאירועים במרכזים מ

העבודות נשוא  הזכיין מצהיר כי הוא בעל הידע, היכולת והציוד המתאימים לביצוע כלל   4.3

 החוזה. 

הזכיין מצהיר כי כל הדרישות והתנאים המפורטים במכרז ובחוזה זה, נהירים לו וכי הוא   4.4

והחוזה   במכרז  לנדרש  לבצע את העבודות בהתאם  והוא מתחייב  תוכנן,  והבין את  קרא 

 ולנספח. 

כי 4.5 ב  הזכיין מצהיר  ל ראה את המקומות  ,  כל המרכזיםביקר  בכל המיועד  מכונות  הצבת 

ומרכזמרכ בחז  הגישה  תוא   ן,  ודרכי  מחוברים  הם  אליהם  התשתיות  סביבתם,  את  ם, 
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מוותר    זכיין ולצורכי חוזה זה. ה  ובאופן יסודי ומצא את כל אלו מתאימים לצרכי אליהם,  

 ברירה או פגם בהם.  ,התאמה- אי  ,מראש על כל טענת מום

יותיו על פי חוזה  הזכיין מצהיר כי בדק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבו  4.6

זה   ובכלל  כדי להשפיע על החלטתו לחתום על החוזה  בו  יש  נתון אשר  כל  ובחן  את  זה, 

, הוצאת רישיונות, היתרים ואישורים, ההכנות וחיבורים הנדרשים למכונות לחשמל ומים

וכן כל הנדרש לעמידה בכל החוקים, התקנות, התקנים והכללים החלים על ביצוע העבודות  

דין. הזכיין מוותר, באופן בלתי חוזר, על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד בגין    בהתאם לכל

 ובקשר לכך. 

 .  החברה ובהתאם לקבוע בכל דין  בצע את כל העבודות בהתאם להוראות י  הזכיין מצהיר כי 4.7

כי 4.8 מצהיר  לוה  הזכיין  בנוגע  הדין  מגבלות  בכל  בקיא  העבודותא  המזון    אספקת  ,ביצוע 

במכונות, התחלופה    אחסון המזון, המשקאות והחטיפיםהתנאים הנדרשים לוהמוצרים,  

לעניין   החלים  התנאים  וכן  למכירה  המאושרים  המוצרים  עובדים, הנדרשת,  העסקת 

  .כל העת לגבי כל חידוש או תיקון בדין מתחייב להתעדכן ו

וראות  על חוזה זה או על היחסים שבין הצדדים לא תחולנה ה   הזכיין מצהיר ומסכים כי 4.9

   .1972-תשל"ב[, הנוסח משולב]חוק הגנת הדייר 

רשות בלבד לצורך -ם יהיה מעמד של ברמרכזימוסכם בין הצדדים כי מעמדו של הזכיין ב 4.10

 קיום החוזה. 

הזכיין מצהיר כי כל ההצהרות, המצגים, המידע או כל נתון אחר לגבי הזכיין, בעלי המניות   4.11

מנהליו, הכלולי או  בו  בעלי השליטה  או  שלו,  המכרז  למסגרת  בכתב, שנמסר  ם במסמך 

למועד   נכון  מדויקים  נכונים,  הם  הצדדים,  בין  ההתקשרות  חוזה  על  לחתימה  קודם 

לחברה,  שהוצגו  מהנתונים  יותר  או  אחד  שישתנה  ככל  ההתקשרות.  חוזה  על  החתימה 

במסגרת המכרז והחתימה על החוזה ההתקשרות, יודיע על כך הזכיין לחברה, מיד וללא  

 וי. דיח

הזכיין מצהיר כי בתום תקופת ההתקשרות או עם סיום החוזה בדרך אחרת בהתאם לתנאי   4.12

הוא יפנה את כל המכונות מכלל המרכזים וישיב את השטח והסביבה בהם הוצבו החוזה,  

 המכונות נקיה, צבועה ומסודרת. 

 בקשר   דין   כל  הוראת  הפרת  או  עבירות  ביצוע   של  מקרה  לכל  אחראי  ואההזכיין מצהיר כי   4.13

תחזוקת    בגין  שיוטלו  עונש  או  קנס  בכל  בעצמו  שאיי  זכייןה.  והפעלת המכונות  לפעילות

 שום   וכי   מהיתר  חריגה  תוך  או  היתר  ללא   , מטעמו  מיעל ידי    או   ו יד  על  המכונותהפעלת  ו

את    מפעיללחברה  ה  של   כהרשאה  יחשב   לא  זה   בחוזה   מהאמור  דבר ולהפעיל  להציב 

  כל  מהוראות  בחריגה  או  הםמ  חריגה  תוך  או  , ככול שנדרשהיתר  או  שיוןירללא    המכונות

 . דין
 

 

 זכייןהתחייבות ה .5
 

 : , הזכיין מתחייבעל פי חוזה זה  זכייןהאחרות של ה  ומבלי לגרוע מהתחייבויותי              

 לעמוד בפרקי הזמן שמוגדרים בחוזה זה. 5.1
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 זה.   חוזהפורט בהעבודות כמבצע את ל 5.2

במצב נקי, טוב, תקין וראוי לשימוש, לרבות על    ן וסביבתהמכונות  להחזיק על חשבונו את   5.3

 זה.  לחוזה  4המצורף כנספח ב'פי הוראות מפרט ההפעלה 

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הזכיין מתחייב ומסכים לכל אלה:  5.4

 ייעשה על ידי הזכיין, בהתאם לדרישות החברה                 ןוסביבת המכונות כי ניקיון   5.4.1

 והמרכז. כפי שהוגדרו במפרט ההפעלה, וכפי שיידרש מעת לעת, על ידי החברה            

 כי ימנע מעשיית רעש המהווה מטרד וינהג בנושא התאם לכל דין.  5.4.2

 כי יוודא את תנאי אחסון המזון והמוצרים במכונות ויתאימם לדרישות משרד   5.4.3

 הבריאות והדין.            

 כי יוודא שכל המוצרים המצוין במכונות יהיו ברי תוקף, טריים וראויים   5.4.4

 למאכל/שתיה.             

 יגיע מידית ובפרקי הזמן המנויים בנספח ההפעלה לתקן כל תקלה.  5.4.5

 מוצרים בכסף ובכל סוגי כרטיסי האשראי )ללא עמלה(. יאפשר רכישה של  5.4.6

 ימלא באופן תכוף את המוצרים במכונות כך שלא יחסרו מוצרים.  5.4.7

 יספק ויפעיל את כל המכונות הנדרשות בהתאם לרשימת המכונות והמרכזים   5.4.8

 . החוזה  1ב' כנספחהמצורפת             

 כי ינהג על פי הנחיות החברה אשר ימסרו לזכיין.  5.4.9

 כל המוצרים שיהיו במכונות יהיו כשרים, פרווה או חלביים. כי  5.4.10

בדייקנות, במומחיות    ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות,ומתן השירות    עבודותלבצע את ה  5.5

אשר   שהצוות  לכך  ה יומתחייב  בביצוע  בביצוע    עבודותעסיק  יעסוק  אשר  גורם  כל  או 

 ביצועו. על פי חוזה זה, יהיה בעל כל הכישורים המתאימים ל עבודותה

דאג, י לנקוט בעת ביצוע העבודות בכל אמצעי הזהירות למניעת תאונות ומפגעים, וכן כי   5.6

    מפגעים. בין היתר, להסרת מכשולים, 

 .תקופת חוזה זהדווח לחברה מידית על כל נזק או מפגע שנגרם במהלך ל 5.7

 

 שעות הפעילות .6

 

 המרכז. המכונות במרכזים יפעלו בכל ימות השבוע בשעות הפעילות של  6.1

לעניין תחזוקה ומילוי המכונות יקבעו ויתואמו עם מנהל/ת כל מרכז שעות פעילות הזכיין   6.2

   ומרכז ויהיו בשעות בהן לא מתקיימים במרכז חוגים או פעילויות אחרות.

 

 פרסום ופרסומות  .7
 

מכל    כל פרסומת ופרסוםאינו רשאי להציב כל פרסום על המכונה ו/או בסביבתה,  הזכיין   7.1

ומין, מודעות    סוג  הכוללות  מידע  חוברות  מודעות,  סימנים,  שלטים,  באמצעות  לרבות 
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אסורים, אלא אם קיבלו את אישור החברה, מראש  –פרסומת או אמצעי פרסומת אחרים 

 ובכתב. 

 

 עובדי הזכיין  .8
 

הזכיין מתחייב להעסיק לעניין העבודות נשוא חוזה זה עובדים אחראים, מיומנים ברמה   8.1

 מספיק לביצוע העבודות. גבוהה, ובמספר  

הזכיין מתחייב להעסיק רק עובדים שהם עובדים חוקיים לכל דבר ועניין על פי הוראות   8.2

 הדין הישראלי. 

הזכיין מתחייב להעסיק רק עובדים אשר אין מניעה להעסקתם ע"פ חוק למניעת העסקת  8.3

 עברייני מין. 

  ביצוע העבודות ייחשבו   הזכיין מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל האנשים שהוא יעסיק לצורך 8.4

-יחסי עובד, וכי אין ולא יהיו  לעובדיו או שלוחיו, ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלבד

 מעביד בין החברה לבין הזכיין או מי מעובדיו או מי מטעמו.

הזכיין מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים אחרים לשמירת בריאות עובדיו, כדרוש על  8.5

   פי כל דין.

 

 מעביד  –היעדר יחסי עובד  .9

 

 עצמאי.  כ  א פועלועל פי חוזה זה ה  ו מצהיר בזאת, כי בביצוע התחייבויותי הזכיין 9.1

, לבין  ואו בין מי מטעמ   וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינ   ,מצהיר  הזכיין 9.2

בביצוע    ואו מטעמ   ווכי כל העובדים שיועסקו על יד   ,יחסי עובד ומעביד  או העירייה החברה  

ועליו    בלבד   הזכיין יהיו ויחשבו כעובדים של    , על פי חוזה זה  ו ויתר התחייבויותיהעבודות  

תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. הזכיין מתחייב להיות אחראי  

וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו בביצוע העבודות בגין מוות, נזק    כלפי עובדיו, שלוחיו

נזק   ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה או  בין במישרין  נזק לרכוש שייגרם להם,  גופני, או 

שאירע בעת ביצוע העבודות או בעת כל פעילות הקשורה בביצוע העבודות, לרבות הובלת  

 טובין והספקתם. 

בכ יכי    ,מתחייב  הזכיין 9.3 של ישא  העסקתם  עם  והמיסים, בקשר  ל התשלומים, ההוצאות 

, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס  ואו מי מטעמ   ועובדי 

  ו , או לעובדים מטעמלזכיין  או היטל או מלווה או כל תשלום סוציאלי אחר; ולא תהיינה

והם לא יהיו    או העירייה,  , כל זכויות של עובד המועסק על ידי החברהואו לכל מי מטעמ

זכאים לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם החברה 

 . או העירייה

, או כל  הזכייןאם מכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט או בית דין, כי עובד, או עובדים של   9.4

החברה    ו מי מטעמ של  עובדים  העירייההם  עם  או  ביחד  בין  אז  ו  הזכיין ,  כי  בנפרד,  בין 

הראשונה, בגין    ן , מיד לפי דרישתאו העירייה  לפצות ולשפות את החברה    הזכיין מתחייב  
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לשלם לכל אדם או גוף בקשר   נהתידרש   או העירייהכל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהחברה  

 עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל. 

 

 תקופת החוזה .10
 

אשר (,  "תקופת החוזה")להלן:    חודשים  12תקופה של  תקופת תוקפו של חוזה זה הינה ל  10.1

   (. "ההתקשרות"מועד תחילת )להלן:  ממועד חתימת חוזה זהיום  21מניינם יחל 

ת בשתי  רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרו  יה חברה תהה 10.2

.  "( מעבר לתקופת החוזהתקופת האופציה)להלן: "  בנות שנה כל תקופהנוספות    ות תקופ

 חודשים.  36סך כל התקופות )תקופות החוזה ותקופות האופציות( לא תעלינה על 

 החוזה   תקופת  הארכת  את  להתנות,  דעתה הבלעדי  שיקול  פי   על  רשאית  תהיה  החברה 10.3

 תנאים נוספים או אחרים.  ב, האופציה  לתקופת

 שתהייה יחולו כל תנאי חוזה זה בשינויים המתחייבים. בתקופת האופציה ככול  10.4

היתר,   עת  החברה 10.5 בין  לשקול,  רשאית  תהיה  החוזה,  תקופת  את  להאריך  אם  תשקול 

שיקולים מסחריים, עסקיים וכלכליים שונים, לרבות המצב הכלכלי, גובה התמורה אשר 

  ו , לרבות עמידתזכייןשל ה  וומילוי התחייבויותי  וניתן לקבל באותה עת בגין הזיכיון, עמידת

 וכיו"ב.  זכייןההשוטפת של  ובהוראות חוזה זה, התנהלות 

כי    הזכיין 10.6 מצהיר  זה  חוזה  על  את בחתימתו  להאריך  שלא  החברה  תחליט  בו  במקרה 

  ו/או תביעה כנגדטענה ו/או דרישה    תקופת החוזה מכל סיבה שהיא, לא יעלה הזכיין כל

 לרבות טענת הסתמכות.     ההתקשרות  תקופת הארכת לאי ובקשר  בגין החברה

, תודיע על  התקשרותניתנה לה להאריך את תקופת ה החליטה החברה לממש את הזכות ש 10.7

( יום מראש ובכתב, לרבות על משך תקופת ההארכה ויתר התנאים  שישים)  60  זכיין כך ל

 הנוספים שנקבעו על ידה.  

האם  10.8 הדעת  שיקול  כי  לכך,  מסכים  והוא  לו,  ידוע  כי  מצהיר  הזכיין  ספק,  הסר  למען 

נוספות הוא של החברה בלבד. להאריך את תקופת החוזה בתקופה או תקופות א ופציה 

הסתמכות   טענת  לרבות  החברה,  כנגד  תביעה  או  דרישה  או  טענה  כל  על  מוותר  הזכיין 

 במקרה שתחליט החברה שלא לאריך את תקופת החוזה מכל סיבה שהיא. 

 

 התמורה ותשלומים נוספים .11

 

כל העבודות והתחייבויות הזכיין על פי חוזה זה את  תמורה למתן הרשות לזכיין לבצע   11.1

באופן מושלם, מלא ומדויק, לשביעות רצון החברה, ישלם הזכיין לחברה  תשלום חודשי 

בסך של _____________ ₪ )___________ שקלים חדשים( בתוספת מע"מ ככול שיחול  

 ( "התמורה"ו/או  "השימוש "דמי)להלן: 

 לשלושה חודשים כמפורט להלן. התמורה תשולם אחת  11.2

במעמד חתימת חוזה זה, ישלם הזכיין לחברה את התשלום בגין רבעון השכירות הראשון   11.3

לחברה   מעותדים    3וימסור  שיקים  לשלושה  )שלושה(  )כל  עוקבים  פירעון  תאריכי  עם 
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ערוכים לפקודת החברה על סך ___________ ₪ )_________ שקלים חדשים( חודשים(,  

 .  "מ, ככול שיחול, כל אחדבתוספת מע

הזכיין   11.4 ידי  על  לחברה  תימסרנה  התקשרות,  שנת  כל  תחילת  לפני  )ארבעה(   4חודשיים 

 שיקים שווים מעותדים בגין תשלומי התמורה לשנת ההתקשרות.

יעודכן   11.5 הזכיין  שישלם  תשלום  כל  לצרכן,  המחירים  למדד  צמודים  יהיו  השימוש  דמי 

פער שבין המדד האחרון הידוע ביום האחרון להגשת  מדד המחירים לצרכן ב  עלייתבשיעור  

לבין המדד הידוע ביום כל תשלום. מובהר כי    ,2022חודש מרץ  הצעות למכרז, קרי מדד  

להגשת  האחרון  ביום  הידוע  מהמדד  ירד  התשלום,  ביום  לצרכן  המחירים  שמדד  ככול 

 .  11.1הצעות למכרז, דמי השימוש הבסיסיים לא יפחתו מהנקוב בסעיף 

לעיל היא סופית, ולא יחול בה כל שינוי מכל סיבה שהיא,    11.1מורה הנקובה בסעיף  הת 11.6

  לרבות מכול סיבה שהיא  ו/או של המרכזים ו/או סגירתם לרבות שינוי ימי ושעות הפעילות

 סגרים וכו'. 

ינואר של שנת הפעילותהפרשי הצמדה למדד   11.7 העוקבת לשנת התשלום    יבוצעו בכל חודש 

 יום מדרישת החברה.   30וישולמו בתוך 

דמי השכירות ישולמו החל מיום חתימת החוזה ללא תלות במועד הצבת בזאת כי  מובהר   11.8

 המכונות ותחילת הפעלתן.  

  פרטי   שינוי  על  או  התשלום  ביצוע  דרך  שינוי  על  לפעם  מפעם  זכייןל  להודיע  תרשאיחברה  ה 11.9

 . הצרכי לפי,  חברהה  חשבון

  חשבון   לחיוב   הרשאה   מתן  או  החברה  לידי   השיקים  מסירת  כי, ספק  כל   הסר   למען , מובהר 11.10

 .  בפועל פיה על  הכספים גביית עם אלא, כתשלום תחשב  לא השימוש דמי לתשלום

   . הזכייןיחולו על    ןוסביבת  המכונות  של  השוטפתובתחזוקה    באחזקה  הכרוכות  ההוצאות  כל 11.11

 יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן עד לתשלומו בפועל.  הזכיין  ידיל  כל סכום שלא ישולם ע 11.12

ישלם   11.13 את ההוצאות או התשלומים הנזכרים לעיל במועד יותר מפעמיים,    הזכיין אם לא 

 ייחשב הדבר הפרה יסודית של חוזה זה על כל המשתמע מכך על פי דין. 

 

 העברת זכויות .12

 

  או כל חבות   או כל זכות הנובעת ממנולא להעביר חוזה זה או כל חלק ממנו    מתחייב   הזכיין 12.1

כר  להציב, לתחזק ולהפעיל מכונות לממהזכות  הנובעת ממנו לאחר ולא למסור לאחר את  

וחטיפים וחמה  קרה  שתיה  ממזון,  חלק  או  שהיאהם  ,  זכות  כל  לאחר  להעניק  אלא ולא   ,

 . באישור מראש ובמכתב מאת החברה ובהתאם לתנאים שתקבע

מדרגה    בשעבוד מסוג כלשהו או   מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות  הזכיין של    ו זכויותי 12.2

 כלשהי.  

רשאיות למשכן או לשעבד או להסב או למכור או להשכיר או  תהיינה  החברה או העירייה,   12.3

הכל באופן שתמצאנה  ולהחכיר או להעביר את זכויותיהן, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה  
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כל תביעות או טענות בקשר   זכייןלנכון, על פי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו ל 

 יפגענה. על פי חוזה זה לא ת  הזכייןלכך ובלבד, שזכויות 

 

 שמירת דינים  .13

 

את    הזכיין 13.1 לבצע  הוראות,    העבודותמתחייב  תקנות,  חוקים,  זה  ובכלל  דין  לכל  ציות  תוך 

צווים, וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת וכן, לבצע כל הוראה חוקית  

ולמלא אחר הוראות    הן,וכל הכרוך ב  עבודות,שיצאה או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע ל

 סים, אגרות וכל תשלום אחר החל. ישיונות ותשלום מיכל דין בדבר הודעות, קבלת ר

לשם שמירה על שלומם של    ,מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות  הזכיין 13.2

או לכל    וחיואו לשל  וספק לעובדי י  הזכיין.  עבודותאו של כל אדם אחר במהלך ביצוע ה  ועובדי 

מטעמ חשבונ והפועלים  על  להוראות  ו,  בהתאם  הדרוש  הבטיחותי  והציוד  המגן  ציוד  את   ,

 . עבודותהחוק או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע ה

, פקודת  1954- תשי"גה  ,קוח של העבודהיא מכיר את חוק ארגון הפו שה  אתמצהיר בז  הזכיין 13.3

לנהוג על    וא מקבל על עצמ ווכי ה  ,צווים שפורסמו על פיהם והוהתקנות    ,הבטיחות בעבודה

עצמ  ,פיהם על  נגד  ו ולוקח  שתוגש  תביעה  לכל  האחריות  כל  החברה  ו,את  נגד  נגד    ,או  או 

 העירייה עקב הפרתם.

שיון אשר  יאחר כל תנאיו של כל היתר או ר במהלך כל תקופת החוזה מתחייב לשמור  הזכיין 13.4

 הוא. ולא לחרוג מהם בכל אופן ש ביצוע העבודות,יינתן בקשר ל

 

 אחריות ושיפוי בנזיקין .14

 

לבדו 14.1 הממכר    שהיא   סיבה   מכל  שיגרם   נזק  או  אבדן   לכל  אחראי   יהיה  הזכיין  למכונות 

 . התרחשותו לאחר  מיד חשבונו על כאמור נזק  או אבדן כל לתקן אחראי ויהיהולסביבתן 

הנמצא או  הזכיין לבדו יהיה אחראי לכל אובדן או נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור   14.2

או לרכושו המשמש חוזה  נשוא ההתקשרות  לצורך ה  ואו על ידי מי מטעמ   ו שהובא על יד

 להתקשרות. 

  הפועל   ולכל  לעובדיה ,  לחברה  שייגרמו  לרכוש   או  לגוף  נזק   או   אבדן  אחראי לכל   הזכיין יהיה 14.3

ר מזון,  ותחזוקת המכונות לממכ  הפעלת הצבת,    כדי  תוך  כלשהו  אחר  שלישי  ולצד,  מטעמה

  וכל   משנה  וקבלני   קבלנים   או  עובדיו  או  הזכיין  של  מחדל  או  מעשה   בשל  ,שתיה וחטיפים

 .  ומטעמו  בשמו הפועל

לבדו 14.4   קבלנים,  עובדיו  של  לרכוש  או  לגוף  שיגרם  נזק  או  אבדן  לכל  אחראי  יהיה  הזכיין 

 לשלם  הזכיין מתחייב.  ומטעמו  בשמו  הפועלים  וכל   שירותים   נותני ,  מטעמו  משנה  וקבלני

  בשירותו   הנמצא  אחר  אדם  לכל  או  לעובד  דין  פי  מהזכיין על  המגיעים  פיצוי  או  נזק  דמי  כל

 . לעיל מהאמור  כתוצאה הזכיין של

המרכז, עקב ביצוע העבודות נשוא  הזכיין מתחייב לתקן כל נזק שיגרם למתחם או למבנה   14.5

 , על פי דרישה ראשונה בכתב של החברה או העירייה. החוזה
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  בסעיפים   כאמור  נזקים  לגבי  מאחריות  מטעמה  הבא  וכל  עובדיה,  החברה  הזכיין פוטר את 14.6

עובדיה או שולחיה, באופן מלא ומיד  , את החברה או את  ה או לפצותהמתחייב לשפותו  לעיל 

בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש,    עם קבלת דרישה בכתב,

כל מי מעובדיה,   נגד  נגדן או  יוצא מן הכלל,  בלי  כל אדם,  ידי  על  ומיד כאשר תוגש,  אם 

ה או על פי דין,  על פי חוזה ז  הזכייןשלוחיה ושולחיה, בגין כל מעשה או מחדל לו אחראי  

במלואם או בכל    או לעירייהעו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה  רחת  טר  לרבות שכ

אחראי להם על פי חוזה    הזכיין בקשר לנזקים, אשר    ן סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובת

, מיד עם קבלת הודעה על כך, על המקרים  לזכייןזה או על פי הדין ובתנאי, שהחברה תודיע  

 הזדמנות להתגונן כנגד תביעה כאמור.   זכיין ם מעלה, ותיתן להמנויי

 

 ביטוח .15

 

 כל במשך   חשבונו  על  ולקיים  לערוך  הזכיין  מתחייב,  וחובותיו מהתחייבויותיו  לגרוע מבלי 15.1

ביטוחים על פי שיקול דעתו ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים    החוזה  תקופת

 מחוזה  נפרד  בלתי  חלק  המהווה  5נספח ב',  ביטוחים  קיום  על   האישור  בטופס   מפורטים

 "(.ביטוחים  קיום על אישור : "להלן) זה

ללא צורך בכל דרישה מצד החברה או העירייה, מתחייב הזכיין להמציא לידי החברה לא   15.2

חתום על    (, כשהוא5ביטוחים )נספח ב'יאוחר מיום חתימת החוזה, את האישור על קיום  

ביטוח,  וימציא, מידי תום תקופת  ישוב  ידי המבטח מטעמה המורשה בישראל. הזכיין 

ך חלותו של חוזה זה, לפי המאוחר, את האישור על או משמרכזים במשך כל זמן שהותו ב

 קיום ביטוחים, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהחברה או מהעירייה.  

אף האמור בטופס האישור על קיום ביטוחים, הזכיין יהיה רשאי שלא לערוך ביטוח  -על 15.3

מאחריות  אבדן הכנסות, אולם מובהר, כי בכל מקרה הזכיין פוטר את החברה או העירייה  

 לכל אובדן תוצאתי, בין אם ערכה ביטוח ובין אם לאו.   

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם או בשינויים כדי   15.4

להוות אישור בדבר התאמתם ולא תטיל אחריות כלשהי על החברה או על העירייה, ולא  

 כל דין.   תצמצם את אחריותו של הזכיין על פי חוזה זה או על פי

כמו כן מוסכם, כי אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועדים כאמור לעיל, אינה פוטרת  15.5

לרבות   האמור,  מכלליות  לגרוע  ומבלי  זה,  חוזה  פי  על  כלשהי  מהתחייבות  הזכיין  את 

התחייבות בדבר לוחות זמנים. הזכיין מתחייב להציג את האישור הנ"ל באופן זה מידי  

יום לפני מועד תום תקופת    14  -ל החוזה, אולם לא יאוחר משנה בכל תקופת תוקפו ש

 הביטוח כמצוין על גבי כל אישור.

לפגוע   15.6 ומבלי  כלשונן,  הביטוח  פוליסות  הוראות  כל  את  ולקיים  לשמור  מתחייב  הזכיין 

 בכלליות האמור לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

את   15.7 הזכיין  זכויות הפר  את  או  החברה  זכויות  את  המפקיע  באופן  הפוליסות  הוראות 

העירייה על פי הפוליסות, יהיה הזכיין אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה  
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לו טענה כלשהי כלפי החברה או כלפי העירייה על כל נזק כספי או אחר שיגרם לו עקב 

 זאת.

במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מובהר, כי הזכיין יהיה אחראי   15.8

ההשתתפות   לסכום  מתחת  שהם  נזקים  לרבות  זה,  חוזה  סעיפי  מכוח  עליו,  מוטלת 

 העצמית. 

ידי החברה או על ידי העירייה כדי  - אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל או בבדיקתם על 15.9

גד הזכיין על פי החוזה  לגרוע מכל זכות או סעד או תרופה המוקנים לחברה או לעירייה כנ

 ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את הזכיין מהתחייבויותיו לפי חוזה זה.  

 המצאת טופס אישור על קיום ביטוחים תקין כאמור מהווה תנאי יסודי בחוזה זה. 15.10

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הזכיין המפורטות בסעיף זה, או כדי להטיל   15.11

 העירייה חבות כלשהי.  על החברה או 

 

 ערבות בנקאית  .16

 

בזאת לחברה    הזכיין על פי חוזה זה במלואן ובמועדן, מוסר    ו להבטחת מילוי כל התחייבויותי 16.1

  שקלים חדשים( בנוסח   חמשת אלפיםובמילים:  )₪    5,000של  בסך  אוטונומית  ערבות בנקאית  

 . "(הערבותזה )להלן: " לחוזה 3ב' כנספח המצורף 

ניתנת למימוש בכל עת במשך כל תקופת תוקפה,    יה בלתי מותנית ותה  יה הערבות הנ"ל תה  16.2

 ימים ממועד הדרישה.   5ללא הוכחת כל נזק או חסרון כיס על ידי החברה , וזאת תוך 

צמודה למדד המחירים לצרכן על פי השינויים שיחולו בין מדד הבסיס לבין    יההערבות תה  16.3

   המדד האחרון הידוע ביום החילוט של הערבות.

תה 16.4 תום    יההערבות  עד  מתום    (תשעים)  90בתוקף  החוזה  מיום  תקופת  תקופת  מתום  או 

  חוזה . מובהר ומוסכם בזאת, כי תנאי להארכת תקופת החוזה, אם תוארך תקופת הופציההא

יום לאחר מועד קבלת הודעת החברה    (שלושים)  30הוא המצאת ערבות לתקופת ההארכה,  

 כאמור.   עבודותעל רצונה להאריך את תקופת ה

זכאית, על פי חוזה זה או    ארשאית לחלט את הערבות, בנוסף לכל סעד לו הי  יההחברה תה 16.5

ידי   על  זה  חוזה  של  כל הפרה  בגין  הדין,  פי  מוסכם.הזכייןעל  פיצוי  בגין  לרבות  מומשה    , 

 לידי החברה , מיד, ערבות בנקאית חדשה או משלימה.  זכייןיא מצ יהערבות, כולה או חלקה 

 

 הפרות וסעדים .17

 

 . 1970- על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 17.1

לחוזה, הם סעיפים    ,16,  15,  14,13,  12,  11,  10,  9,  8,  7,  6,  5,  4,  3  ,2  מוסכם בזאת כי סעיפים 17.2

 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.   הזכייןיסודיים ועיקריים שהפרתם על ידי 

זכאית על פי חוזה זה או על פי הדין,    א רשאית, מבלי לפגוע בכל סעד לו הי  יההחברה תה 17.3

  21  זכיין, על ידי מתן הודעה למרכזיםמן ה  זכייןשל ה  ולרבות ביטול חוזה זה, לסלק את יד

 יום מראש, במקרים המפורטים להלן:  (דעשרים ואח)
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 הפר תנאי יסודי של חוזה זה.  הזכיין 17.3.1

  ןהפר חוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא תיק   הזכיין 17.3.2

תוך   ההפרה  עשר(  14את  בדבר    )ארבעה  הודעה  קבלת  ממועד  עסקים  ימי 

 ההפרה מן החברה .  

צו כינוס נכסים או צו הקפאת  צו לפירוק או    הזכייןניתן לבקשת צד ג', נגד   17.3.3

כונס נכסים או    ו או מונה ל  הזכייןהליכים או הוגשה בקשה להסדר נושים של 

נכסי   על  עיקול  באפשרות הזכייןהוטל  לפגוע  כדי  בו  שיש  באופן  לעמוד    ו, 

  )שבעה(   7והכל במקרה שהללו לא בוטלו תוך    ,על פי חוזה זה  ובהתחייבויותי 

הינתנם ממועד  ע  ימים  הנ"ל  מהצווים  אילו  למתן  בקשה  הוגשה  ידאם  י  ל 

 . ועצמ הזכיין

אישור    המחה  הזכיין 17.3.4 ללא  מקצתו,  או  כולו  החוזה,  את  שיעבד  או  הסב  או 

 החברה, כמפורט בחוזה זה. 

 לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון.   ו בא בדברים עם נושי הזכיין 17.3.5

 נשוא חוזה זה.   בודותהעאו מלבצע את  וחדל בפועל מלנהל עסקי הזכיין 17.3.6

הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או    בואו מי מנושאי המשרה    הזכייןמנהל/י   17.3.7

עשו מעשה או מחדל כלשהו אשר, לדעת החברה, עשוי לפגוע בשמה הטוב של  

 . או בעירייההחברה או באינטרסים של החברה 

  הזכיין יהיה רה וכאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוזה על ידי החב  הזכייןשל    וסילוק יד  17.4

 לקיימן.   ועל פי החוזה, פרט להתחייבויות שהחברה תמנע ממנ   וחייב לעמוד בכל התחייבויותי

 

 הוראות כלליות  .18

 

 ויתור על סעדים 18.1

בז   הזכיין ומתחייב  שהוא,  אתמצהיר  סוג  מכל  דרישה,  או  תביעה  טענה,  כל  לעניין  כי   ,

לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להבאתו    ושתהיינה ל

זכאי, לזכות עכבון או לכל    יהיהמוותר ולא    וא לידי סיום, על פי הוראות חוזה זה או הדין, ה

סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה  

תכליתה אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה זה לידי סיום, לא  או כל תרופה אחרת ש

 אחר. הכנסת מכונות ממכר של החברה או של זכיין רשאי למנוע  הזכיין יהיה 

 

פינה את המכונ ולא  כי היה  ות מהמרכז בהתאם לדרישת החברה, מכל ה/הזכיין מצהיר 

סלק את המכונה/ות  ימים ל  7ונתנה לו  רשאית החברה לאחר שהודיע לזכיין    , סיבה שהיא

כלפי  ות ולאחסנן, במקרה זה לא תהיה לזכיין כל תביעה ו/או טענה  ה/ להוציא את המכונ

ות וכן ישלם הזכיין את עלות הפירוק, ההובלה  ה/חברה בגין נזקים שנגרמו או יגרמו למכונ ה

   ₪ למכונה ליום. 100קנס לחברה בגובה  ישלם  בנוסף ווהאחסון  
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יום מיום הדרישה הראשונה של החברה, יהפכנו המכונות    90המכונות בתוך  היה ולא פונו  

ו/או למכור   ולהשמיד אותן  לרבות לגרוס  והיא תוכל לעשות בהן כבשלה  לרכוש החברה 

 אותן ו/או להפעיל אותן.

 

 ויתור או שינוי 18.2

ילמדו    החברההסכמה של   לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא 

רה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה  ממנה גזי

במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות  

 זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה. 

 החברה יתור של שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כו

ימצא ת , כולן או מקצן בכל עת שהלהשתמש בזכויותי   ת רשאי  יהא יהיעל זכות מזכויותיו וה

 לנכון.

 

 עוסק מורשה 18.3

כעוסק מורשה לעניין חוק מס ערך   םרשו  יהיה  החוזה מתחייב, כי במשך כל תקופת    הזכיין

 נהל ספרי חשבונות כדין. י מוסף וכן 

 

 תיקון לחוזה  18.4

לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא  כל תיקון או תוספת  

 להם כל תוקף.  יה יה

 

 קיזוז 18.5

 על פי כל דין כנגד החברה. ו על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה ל  אתמוותר בז הזכיין 18.5.1

זכאית לקזז או לעכב תחת ידה או לגבות כל סכום או נכס או זכות    יההחברה תה  18.5.2

ל שיגיעו  או  מן  כלשהי שמגיעים  כל סכום  הזכייןה  לרבות  וסוג שהם,  מין  , מכל 

, בין שהסכום קצוב  הזכייןשהיא עלולה לשאת בו או תישא בו, בגין מעשי או מחדלי  

 ובין שאינו קצוב. 

 

 תשלום במקום הצד האחר  18.6

חוזה,  הזכיין ע"פ ה, כל סכום שתשלומו חל על  הזכייןלשלם במקום    תרשאי  החברה 18.6.1

  )שבעה(   7לא שילמו, תוך    והזכייןבכתב לשלמו,    לזכייןששלחה התראה  וזאת לאחר  

 ימים מיום שנדרש לעשות כן.

  ת רשאי  החברה  יהה ת,  הזכייןסכום כלשהו החל על פי חוזה זה על    מה החברהשיל 18.6.2

השבתו   את  לקזזו.    מהזכיין לדרוש  או    תזכאי  יההת   החברהאו  הסכום  לקיזוז 

ישא, החל מיום תשלום  י  הראשונה, כשסכום זה ה  להחזר הסכום, מיד עם דרישת
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בפועל, השבתו  ליום  ועד  למדד   הסכום  הצמדה  למתן  ו  הפרשי  מקובלת  ריבית 

 אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ. 

 

 סמכות שיפוט והדין החל 18.7

 הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין שלו.   18.7.1

הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבית   18.7.2

סמכות לכל בית    יה, ולא תהפתח תקווההמשפט, המוסמך מבחינה עניינית, בעיר  

 משפט אחר בעניין זה.

 

 מיצוי התנאים המוסכמים 18.8

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל  

הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא  

חוזה זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי  

והזכויות הקבועים בחוזה זה    ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים

או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל  

 חוזה זה. חתימת מתאריך 

 הודעות .19

 

כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו לנמען המצוין להלן  תחשב כמתקבלת בעת   19.1

 מסירתה. 

  -   המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלןכל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס  19.2

ביום עסקים  נשלחה  הישלחה, אם ההודעה  בעת  ידי הצד השני  על  תחשב כמתקבלת 

תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל   -ובשעות העסקים המקובלות ואם לא  

בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום 

 להלן.  כאמור

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצוינת להלן ותוך   19.3

שעות ממועד   48תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך    -ציון הנמען המצוין להלן  

 שלחה.יה
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 כתובת הצדדים .20

 

 הנמען:   –  החברה 

 רחוב: _____________________________________;                       

 ______________;   : ' פקס _______________;      טלפון:                       

 

 הנמען:   –  זכיין ה 

 רחוב: _____________________________________;                       

 ______________;   : ' פקס _____;    __________   טלפון:                       

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:                                

 

_____________ _________  : הזכיין                 החברה: _______________ 

   ________ _________ __  על ידי:               ____________ ____  על ידי:  

 ________ ________ __   : ועל ידי               ____________ ____ : ועל ידי 

 

 

 ר אישו 

 

מאשר בזאת כי    זכיין אני הח"מ, עו"ד ______________ המשמש כיועץ המשפטי של ה 

ת  ו " _______________   ________________ ת   - ז  ז  " _____________ 

בשם   בפני,  זה  חוזה  על  חתמו  אשר  לחתום    הזכיין _______________  מוסמכים  הם 

ה   ו מטעמ  ידי  על  כדין  החלטה  נתקבלה  של   זכיין וכי  ההתאגדות  למסמכי    ו בהתאם 

 להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על החוזה ונספחיו. 

          

                              

 ______________________  _ 

 עו"ד  
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 1נספח ב'

003/2022מס' פומבי   מכרז  

 
 להצבת והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון, שתיה וחטיפים   

 במרכזים של מקפ"ת 
 

 רשימת המרכזים להצבת מכונות הממכר 

 

 שעות פעילות כתובת אולם ספורט 
סוג מכונה  

 לאספקה 
 שתיה קרה  08:00-23:00 1ישראל ישעיהו  תיכון ברנר 

 שתיה קרה  08:00-23:00 2הרב פינטו  מכבים

 שתיה קרה  08:00-23:00 10שולזינגר  עולמות 

 שתיה קרה  08:00-23:00 4טובה ציפורי  סטלמך 

 שתיה קרה  08:00-23:00 20אמסטרדם  היכל הספורט 

 שתיה קרה  08:00-23:00 2עדש שפיק  שוקי ילין 

 שתיה קרה  08:00-23:00 11פוחס  אמיר 

 שתיה קרה  08:00-23:00 4שמשה שמיר  נווה גן)עוזי חיטמן( 

 שתיה קרה  08:00-23:00 3אחים בכר  שמיר 

 שתיה קרה  08:00-23:00 52זכרון יעקב  הדר המושבות 

 שתיה קרה  08:00-23:00 3הרב עובדיה יוסף  ספורטק 

 שתיה קרה  08:00-23:00 37בן גוריון  רוזמרין 

 שתיה קרה  08:00-23:00 33ברנדה  הס

 שעות פעילות כתובת מכללת פ"ת 
סוג מכונה  

 לאספקה 
 שתייה קרה  8:00-21:30 פ"ת  64שחם  מכללת העיר פ"ת 

 8:00-21:30 פ"ת  64שחם  מכללת העיר פ"ת 

מכונת חטיפים כולל  
סנדוויצים, אוכל שמתאים  

 לסטודנטים 

 שתייה חמה )קפה איכותי!(  8:00-21:30 פ"ת  64שחם  מכללת העיר פ"ת 

בית תרבות 
 שעות פעילות כתובת שרת 

סוג מכונה  
 לאספקה 

 שתייה קרה  8:00-23:00 25חיים עוזר  בית תרבות שרת 

 8:00-23:00 25חיים עוזר  בית תרבות שרת 

מכונת חטיפים כולל  
סנדוויצים, אוכל שמתאים  

 לסטודנטים 

 שתייה חמה )קפה איכותי!(  8:00-23:00 25חיים עוזר  בית תרבות שרת 
 

נות אינן מחייבות את החברה וכוללות את כל השעות בהן פתוחים  שעות הפעילות המצוי
 המרכזים נכון ליום כתיבת המכרז.
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 2נספח ב'

 003/2022מס' פומבי   מכרז
 

  מטיות לממכר מזון, שתיה וחטיפים להצבת והפעלת מכונות אוטו
 במרכזים של מקפ"ת 

 
 

 מפרט הפעלה 

 כללי 
 

מים בתוך המרכזים, המיועדים להצבת מכונות  מיקומרכזים והכל  מצהיר כי בדק את    הזכיין .1
לממ וחטיפים אוטומטיות  וחמה  קרה  שתיה  מזון,  "מכונות ו/או    "המכונות")להלן:    כר 

ב' הממכר" לנספח  לו    1(בהתאם  הנחוצות  הבדיקות  בכל  ביכולתו  למכרז,  כי  לספק,  ומצא 
ולמשך כל תקופת החוזה לרבות    מיום חתימת החוזה  יום  21להציב, להפעיל ולתחזק בתוך  

  למסמכי המכרז. 1תקופות הארכת החוזה ככול שיחולו, את המכונות כמפורט בנספח ב'

 
והפעלת  לצורך   .2 תחזוקת  ה  המכונותהצבת,  הרישיונות    זכייןמתחייב  כל  את  ולהשיג  לדאוג 

ולהחזיק בהם לאורך כל תקופת החוזה לרבות תקופות  ,  פי כל דין- והאישורים הנדרשים על
בכל העלויות הנובעות מקבלת ההיתרים ו/או  הזכיין  ן יישא  האופציה ככול שתהיינה, כמו כ 

 .  הנדרשים כאמור הרישיונות ו/או האישורים 
 

למכונות לרבות גניבתן, תקינותן, וונדליזם וכל    םאחראי  ם אינ  ו/או המכרז  ה חברמובהר כי ה .3
והצבתן   להם  שייגרם  אחר  ה  במרכזיםקלקול  על  מטילה  המכרזאינה  על  ו/או  חבות    חברה 
 בטענות ביחס למכונות כאמור.  חברה ו/או למרכזיםכלשהי בגינן והספק לא יוכל לבוא ל 

 
,  בהתאם לכול הדרישות של כלל הרשויות  המכונותאת  כמפעיל עצמאי ויתחזק  הזכיין יפעל   .4

לרבות תקנות משרד הבריאות בנוגע לאספקה ושמירה על מוצרי    , התקנות הרלוונטיותלכול  ו
 . מזון ומשקאות

 
חלבית,   .5 או  פרווה  כשרות  בעלי  מוצרים  רק  למכונות  יכניס  מכירת  הזכיין  על  איסור  חל 

 וצרים שאינם בכשרות פרווה או חלבית. מאכלים/מ 

 
להפעלת   .6 מחוייב  ב'הזכיין  בנספח  המופיעים  המרכזים  בכל  השתיה  מכונות  למסמכי    1כלל 

 המכרז.

 
עסיק מספר מתאים ומספיק של עובדים בעלי מיומנות שיבטיחו שירות יעיל, מהיר  הזכיין י .7

 ומיומן.  
 .כךעל כל הכרוך בוהמכונות  ידאג לבטיחות המקום הזכיין  .8

 
החברה רשאית מפעם לפעם להורות לזכיין להוסיף ו/או לגרוע מכונה במרכז כזה או אחר ו/או   .9

 , הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.  להוסיף מכונות למרכזים נוספים

 
ו .10 הזכיין  ביקשה  היה  ישלם  מכונות  להוסיף  מכונהלחברההחברה  כל  עבור  החל  נוספת  ,   ,

ת שהציע במכרז  לדמי השכירודמי שכירות חודשיים יחסיים )בהתאם    ,מהמכונוה הראשונה
 (. מכונות 19חלקי  
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ה .11 והקטינה  ל  חבר היה  במעל  המכונות  כמות  את  המכונות  מ  10%ה  במכרזכמות  , המופיעה 
ביותר משתי מכונות דמי  )דמי השכירות    , תזכה החברה את הזכיין בחלק היחסי שלדהיינו 

, מובהר כי עבור שתי המכונות הראשונות שיתבקש  מכונות(  19חלקי    השכירות שהציע במכרז 
זיכוי כספי בדמי השכירות כל  ינתן  ידי החברה להפסיק להפעיל לאר  על  המשולמים    הזכיין 

    לחברה.

 
הזכיין אינו רשאי להוציא מכונה ו/או להוסיף מכונה ו/או להשבית מכונה ללא אישור החברה   .12

 בכתב ומראש.  

 
כי   .13 וכן  מובהר  הפעילות  ושעות  היקף  מרכז  פעילות  הימי  כל  החלטה  של  ע"פ  לשינוי  ניתנים 

לטעון   ו/או  להלין  יוכל  לא  הזכיין  שהיא,  סיבה  ומכל  זמן  נקודת  בכול  החברה,  של  בלעדית 
   ימי ושעות הפעילות כאמור. היקף,  הסתמכות או לכל פגיעה שהיא עקב שינוי  ל

 
כי   .14 בזאת,  אירועים  מובהר  לערוך  יכולים  החברה,  אישור  את  קיבל  אשר  ג'  צד  או  החברה 

להכניס   החברה,  אישור  את  שקיבל  ג'  צד  או  החברה  רשאית  הארועים  במסגרת  במרכזים, 
 . זים כיבוד, מזון, שתיה וחטיפיםלמרכ

 
 או שווה ערך אליהם.   להלן  57ף  הזכיין מתחייב למכור לכול הפחות את המוצרים המנויים בסעי .15

 
  להלן   57בסעיף  הזכיין אינו רשאי להוסיף ו/או להוריד מוצרים מרשימת המוצרים המנוייה   .16

 ללא אישור החברה בכתב ומראש.

 
 . במכונות השתיההזכיין מתחייב שלא למכור משקאות אלכוהוליים  .17

 
כל המוצרי ומרכיבי המזון ירכשו מיצרנים מוכרים בעלי רשיונות יצרן וכל האישורים הנדרשים   .18

  ומשקאות.  לעסוק ביצור מזון

 
תחייב למלא את המכונות במוצרים ולדאוג כי תהיינה פעילות בכל זמן, לרבות מניעת  מ  הזכיין .19

יבקר   כך,  ולשם  של    בכל מרכזמצבים בהם יחסרו במכונות פרטי מלאי  לפחות  באופן תדיר 
 פעמיים בשבוע.

 
ברמה  בהתאם ועל פי כל דין,  תיעשה    הובלת המוצרים והכנסתם למכונותמתחייב כי  זכיין  ה .20

 נקייה.  ו מקצועית נאותה ובצורה אסתטית 

 
  : יהיהממכר,  במכונות  אשר יימכרו    והחטיפים   המזון  ,מתחייב, כי כל מוצרי השתייה  הזכיין .21

אריזה היגיינית  , בעלי תוקף של לא פחות משלושה ימים מיום הרכישה, בעלי  באיכות מעולה
 .  ע"י יצרנים בעלי תו תקן ורישיון יצרן בתוקףוייוצרו  ואסתטית 

 
אמצעי  בהתאם ועל פי הוראות משרד הבריאות ובבתעשה    מכונות הממכר  הובלת מצרכים אל .22

 השומרים על איכות המוצרים. הובלה מתאימים 
 

 הזכיין יוודא כי המכונות המותקנות על ידו פועלות באופן שקט ואינן מהוות מטרד רעש למרכז. .23

 
  תקין סימן, אות, מודעה, ציור קישוט או כל שלט או פרסום אחר יקבע ולא  י ציג ולא  ילא    הזכיין .24

   , שלא בהסכמה מראש ובכתב של החברה.על המכונה ו/או בסביבתה

 
 .  עמלהללא או בכרטיס אשראי  )במטבעות או בשטרות( הזכיין יקבל תשלום במזומן   .25
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 מכונות הממכר יחזירו עודף ממטבעות ושטרות.  .26
 

, הזכיין יספק אישור  ו/או מיים במרכז  לנקודת חשמל  את ההתחברות  חשבונו    יבצע עלהזכיין   .27
 חשמלאי על החיבור האמור. 

 
 המכונות

 
המכונות   .28 ייצור  למרכזיםשנת  הזכיין  מ  שיספק  יצור  תהיה  ומעלה, כשהן תקינות    2019שנת 

 וראויות להפעלה מכל בחינה. 

 
ה  זכייןה .29 נציגי  מול  אל  סוגי  חבריאשר  ידוודגמי  ה את  על  שיסופקו  הזמנתן  המכונות  , טרם 

כיין לכול  מובהר כי החברה רשאית לאשר או לא לאשר סוגי/דגמי מכונות שמציע הז  .והצבתן
מרכז ומרכז, ככול שלא אישרה החברה סוג/דגם מסויים של מכונה למרכז מסויים יספק הזכיין  
מכונה מסוג/דגם שונה המתאים לאופי המרכז והמאושר ע"י החברה, קביעת החברה לעניין  

 סוגי/דגמי המכונות תחייב את הזכיין. 

 
לממכר   .30 האוטומטיות  וחטיפים  המכונות  קרה  שתיה  זכוכית  תהימזון,  חזית  עם  שקופות  נה 

(Front Glass .כך שניתן יהיה לראות את המוצרים הנמכרים ואת המלאי הקיים ,) 
 

המכונות יוצבו במקומות המיועדים באופן תקין ובטוח ויקובעו לקיר ו/או לרצפה כך שלא יהוו   .31
את    סיכון בטיחותי לבאי המכרז ולמשתמשים במכונות, החברה רשאית להורות לזכיין להציב

המכונות בתוך "כלובים" של ברזל במקומות בהם תקבע החברה כי קיים חשש בטיחותי או  
 חשש לוונדליזם.

 
להפעלה  .32 ניתנות  תהיינה  בישראל  המכונות  הנהוגים  המטבעות  סוגי  כל  המכונות    ,באמצעות 

 כנדרש. מדוייק יחזירו עודף 
 

האשראי  .33 כרטיסי  רכישה באמצעות  האוטומטיות תאפשרנה  בנוסף,  כול הסוגיםמ  המכונות   .
באמצעי תשלום נוספים כגון טלפון נייד,  שימוש  את הזכיין לאפשר  ה תהיה רשאית לחייב  חברה

 . כרטיסים נטענים וכו'

 
המכונות תהיינה נגישות לאנשים בעלי מוגבלויות ותעמודנה בכול כללי וחוקי הנגישות לאנשים   .34

 בעלי מוגבלויות.
 

קלות   .35 כדי  על המכונות להיות  להקיש  והקוד שיש  יופיע בבירור מחירו  כל מוצר  על  לתפעול, 
 לרכוש אותו. 

 
, ולשדר את האמור  מוצרהעדר  העדר עודף ו/או  תקלה ו/או  על  באופן ברור  תריע  לההמכונה  על   .36

 . לזכיין לצורך טיפול מידי בהתראה הרלוונטית

 
 מוצרים, וכו'.  השלמת  כספי,    על המכונה יופיע בבירור טלפון לטיפול בתקלות, בירור לגבי חיובי .37

 
השעות   .38 בין  מיידי  אנושי  מענה  יינתן  תינתן  20:00-  7:30בטלפון  הפעילות,  לשעות  מעבר   .

 בבוקר למחרת.  09:00האפשרות להשאיר הודעה והמענה החוזר יהא עד השעה 

 
  לצורך קריאה ועדכון   24/7הזכיין יעמיד לרשות החברה ולמנהל המרכז איש קשר זמין טלפונית   .39

 במקרה חירום. 
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מכונה אוטומטית תותקן מערכת ניטור אשר תעביר, בין היתר ובזמן אמת, נתונים לגבי  כל  ב .40
וחוסר תוך  יתקלות,  יהא  במכונות  התקלות  תיקון  סלולרית.  תקשורת  ובאמצעות  וזאת    3ם 

 .   12:00ביום למחרת עד השעה   18:00שעות ולאחר השעה 
 

שמורה הזכות לדרוש החלפת מכונה בכל מקרה של מכונה שאינה מתאימה לדרישות    חברהל .41
 .ומכל סיבה אחרת לעיל, מכונה עם תקלות חוזרות ונשנות, מכונה ישנה שאינה עובדת כנדרש

 
 המוצרים והמחירים 

 
המובילים  כל המוצרים ימכרו טריים, איכותיים, בעלי כשרות וברי תוקף, מתוצרת היצרנים  .42

 והמוכרים בארץ. 
 

 של היצרן.  ומקוריות כל המוצרים שימכרו יהיו באריזות סגורות  .43
 

 על כל האריזות והבקבוקים יופיע תוקף המוצרים.  .44
 

 יוצגו בצורה בולטת על גבי המכונה בהתאם לכל דין.  מחירי המוצרים  .45
 

 ₪ )חצי שקלים(.  0.5המחירים יקבעו במרווחים של  .46
 

 מע"מ ודמי פיקדון. המחירים יכללו  .47
 

התשלום באמצעות כרטיסי אשראי יהיה ללא עמלה, דהיינו המחיר לתשלום במזומן יהיה   .48
 זהה למחיר תשלום בכרטיסי האשראי. 

 
לאשר עם על הזכיין ה, חברעל ידי ה ויפוקחו יהיו אחידים בכל המרכזיםמחירי המוצרים  .49

לפני ההפעלה של המכונות, ימים לפחות   7, הנהלת החברה את המחירון של כל המוצרים
החברה תבחן את המחירים אל מול מחירי השוק ותקבע את המחירים הסופיים של כל מוצר 

, המחירים קביעת החברה לעניין המחירים תהייה סופית ומחייבת את הזכייןומוצר, 
שאושרו יהיו המחירים בהם ימכור הזכיין את המוצרים לאורך כל תקופת ההסכם, הזכיין  

הזכיין רשאי לפנות לחברה . מחיר המאושר ע"י החברהלגבות מחיר גבוה מה שאי אינו ר
בבקשה לעדכון מחירים ככול שנדרש והחברה תבחן את הבקשה ותודיע לזכיין האם ניתן  

 לעדכן מחירים של אלו מהמוצרים ובכמה. 
 

המכונות, ימים לפחות לפני מועד הפעלת  7סוגי המוצרים שימכרו יוצגו לאישור החברה  .50
החברה רשאית לדרוש הוספה של מוצרים, הסרה של מוצרים, החלפה של מוצר במוצר אחר  
)בגודל שונה/של חברה אחרת וכו'( הן במועד האישור הראשוני אשר ניתן טרם ההפעלה וכן 

במהלך כל תקופת החוזה לרבות ההארכות, ככול שתהיינה. קביעת החברה לעניין סוגי 
הזכיין רשאי לפנות לחברה   ותחייב את הזכיין בכל תקופת החוזה.המוצרים תהיה סופית 

בבקשה לעדכון סוגי מוצרים ככול שנדרש והחברה תבחן את הבקשה ותודיע לזכיין האם ניתן  
 לעדכן את סוגי המוצרים. 

 
 את המוצרים המפורטים להלן:  לפחות וכיל ית לממכר ו אוטומטיהמכונות ה .51

 

 גודל אריזה  שם  סיווג

 מ"ל  330 סי קולה פקוקה קולה/פ קרהשתיה 

 מ"ל  330 סי דיאטפקולה דיאט/פ שתיה קרה

 מ"ל  330 קולה זירו/פפסי מקס שתיה קרה

 מ"ל  UP 330 7 /ספרייט שתיה קרה

 מ"ל  500 מים מינרליים בקבוק  שתיה קרה

 מ"ל  330 נקטר  שתיה קרה
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 מ"ל  500 בקבוק שתיה מוגזת  שתיה קרה

 מ"ל  500 בטעמיםבקבוק מים  שתיה קרה

 גר'  45 או שווה ערך  פסק זמן חטיף

 גר'  100 אמריקאים  בוטנים חטיף

 גר'  45 ווה ערךפיטנס או ש חטיף

 גר'  50 פס או ש"ע יתפוצ' חטיף

 גר'  45 קיט קט או ש"ע חטיף

 גר'  40 או ש"ע   "אנרג'י" חטיף

 גר'  25 במבה או ש"ע חטיף

 גר'  70 ביסלי או ש"ע  חטיף

 גר'  50 אפרופו או ש"ע  חטיף

 גר'  80 בייגלה או ש"ע  חטיף

 גר'  250 ופלים או ש"ע  חטיף

 גר'  75 קליק או ש"ע חטיף

 גר'  40 דובונים או ש"ע  חטיף

 גר'  70 דוריטוס או ש"ע חטיף

  מנטוס או ש"ע סוכריות

  כריכים בשלושה טעמים  כריכים

 

 
 

 את המוצרים המפורטים להלן:  לפחותכל מכונה אוטומטית לממכר שתיה חמה  תכיל 
 

 גודל אריזה  שם סיווג 

 מ"ל  177 קפה שחור  שתיה חמה

 מ"ל  177 קפה אספרסו קצר  שתיה חמה

 מ"ל  177 קפה אספרסו ארוך  שתיה חמה

 מ"ל  177 קפה קפוצ'ינו  שתיה חמה

 מ"ל  177 הפןך )מקיאטו(קפה  שתיה חמה

 מ"ל  177 שוקו שתיה חמה

 מ"ל  177 תה שתיה חמה
 
 
 

  ותברואה ניקיון
 
 

יבצע    הזכיין .52 הזכיין  וסביבתה,  המכונה  ניקיון  על  לשמור  של  מתחייב  שוטף  המכונות  ניקיון 
 מבפנים ומבחוץ. 

 
את    זכייןה .53 להפעיל  היגיינה  המכונותמתחייב  ותנאי  מוחלט  ניקיון  על  קפדנית  שמירה  תוך   ,

   .ולעמוד בכל תנאי התברואה הקבועים בדיןנאותים 
 

 

 הזכיין לא יציב ארגזים ו/או ציוד מחוץ ובסביבת המכונות.  .54
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 . מילוי של המכונההזכיין יהיה אחראי לפינוי כל הפסולת לבית האשפה בסופו של כל  .55

 
העבודה  המכונה וסביבתה ולאיסוף כלי  הזכיין ידאג לניקיון  תיקון/ריקון של המכונהבסוף כל  .56

 . והאביזרים השונים אשר שמשו לתיקון

 
בהדברה ירוקה או כל סוג שתורה    סביבת המכונה  לדרישת החברה, יבצע הזכיין הדברה של .57

 עליו החברה באמצעות מדביר בעל כל הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים.  
 

 .של מכונות פחי אשפה וידאג להחליפם כשיתבלומתחם כל ב ציב י זכייןה .58
 

בדיקות וביקורות על רמת הניקיון ו/או התחזוקה של  ערוך, ללא כל הודעה מראש,  ת   חברהה .59
 .  המכונות

 

 תחזוקה 

ובעלי   .60 מיומנים  יהיו  התחזוקה  עובדי  ומקצועית,  גבוהה  ברמה  המכונות  את  יתחזק  הזכיין 
 הכשרה מתאימה, תיקוני חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך בלבד. 

 
עובדיו יעבדו ע"פ כל דין, יהיו בעלי העדר הרשאות בעבירות מין,  ישמרו על  הזכיין יוודא כי כל   .61

 סדר, ניקיון וסטריליות המוצרים ויפעלו על פי כל חוקי הבטיחות בעבודה. 
 

כלי עבודה, אביזרים ומכשירים,  ללא השגחה ו/או בתום העבודה  חל איסור מוחלט להשאיר   .62
 להוות סיכון ו/או מפגע במרכז ו/או לבאי המרכז.גלויים וכל אביזר אשר עלול חשמל   חוטי

 
 שרותכ

 
במכונות הממכר יהיו חלביים או פרווה ובעלי  מתחייב, כי כל המוצרים אשר יימכרו    זכייןה .63

 תעודת כשרות מתאימה ומוכרת.
 

יהיו בעלי תעודת כשרות מתאימה   .64 כי כל המרכיבים במכונת השתיה החמה  הזכיין מתחייב 
 ומוכרת. 

 
בכשרות   .65 לפגיעה  חשש  של  מת במקרה  החברה  דעת  שיקול  פי  העל  את    זכיין חייב  להחליף 

 .  ולפעול לפי ההנחיות שיינתנו המוצרים הרלוונטיים
 

 ההסכם.    של יסודית הפרה הוראות פרק זה הן תנאי עיקרי בהסכם, והפרתן תהווה  .66
 

 

 ההסכם.   של  יסודית הפרה זה הן תנאי עיקרי בהסכם, והפרתן תהווה  נספחהוראות 
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 3'נספח ב

 ביצוע  כתב ערבות
 לכבוד 

 מרכזים קהילתיים פתח תקווה  -מקפ"ת
   2קומה   21שפירא  רחוב

 פתח תקווה 

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר _________ 

בקשת   .1 מרחוב  לפי  ת.ז./ח.פ.__________________  מס'   ____________________
כולל   מלאה  )כתובת   _____________________________________________

)להלן: "הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד  -מיקוד( 
"( סכום הערבות( )להלן: "חדשיםשקלים    חמשת אלפים:  )במילים  ₪  5,000כולל של  לסכום  

חטיפים במרכזים ו  להצבת והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון, שתיהבקשר להסכם  
 .________________מיום , של מקפ"ת

ידי  כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על    סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן .2
 "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן: המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: הלשכה 

חודש    מדד  יהיה  זו  ערבות  לעניין  היסודי"  בתאריך    _________"המדד  שהתפרסם 
 נקודות.   ___________בשיעור  ___________

  י על פ "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם   
 ערבות זו.  

 
 ערבות זו יחושבו כדלקמן: ין יהפרשי ההצמדה לענ  
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה   

 למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי. 
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד   

 ללא כל הפרשי הצמדה. לסכום הערבות 

בכתב,   .3 הראשונה  דרישתכם  עם  לפי  כתובתנו  מיד  לפי  ידינו  על  דרישתכם  קבלת  מועד 
אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות    להלןהמפורטת  

שתהיו   ומבלי  דרישתכם  את  להוכיח  חובה  עליכם  להטיל  מבלי  הצמדה,  הפרשי  בתוספת 
 ש את התשלום תחילה מאת הנערב. חייבים לדרו

בכתובת   .4 בסניף  בכתב  לנו  תימסר  זה  ערבות  כתב  מכח  לתשלום  דרישה  כל 
ידיכשהיא חתומה    __________________ או ממלא מקומו. דרישה    מנכ"ל החברה  על 

ידיאשר תהא חתומה   דין    מנכ"ל החברהממלא מקומו של    על  עורך  תהא מלווה באישור 
 . חברהכותו לחתום על דרישה כזו מטעם הבדבר זהות החותם וסמ

  חברה נו על דרך של העברה בנקאית לחשבון הילעיל, יעשה על יד   3התשלום, כאמור בסעיף   .5
פ יד  יעל  על  שיימסרו  ידיהפרטים  על  עשויה  המחאה  באמצעות  או  בדרישתכם  נו  יכם 

 שיקול דעתכם הבלעדי.  יעל פ לפקודתכם  

)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .6
 נו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. י דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על יד

 או להמחאה. ו/ הסבה  ו/או לביטול ו/או ערבות זו אינה ניתנת להעברה .7

 בכבוד רב,         
         _________________ 

 
בחתימה+ חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת  טופס זה חייב 

  הסניף. 
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 4נספח ב'

 003/2022מס' פומבי   מכרז
 

חטיפים  ו להצבת והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון, שתיה
 במרכזים של מקפ"ת 

 

 נזיקין  באחריות 
 

 בנזיקין אחריות
 

עובדיה ו/או מי מטעמה לכל אובדן ו/או נזק  העירייה ו/או  ו/או    החבר הזכיין אחראי כלפי ה .1
בקשר או כתוצאה מהשימוש של הזכיין במושכר    מרכזמכל סיבה שהיא שיגרמו למושכר ו/או ל

 . בנכסאו /ו

לעירייה ו/או  או  /ו   החבר ל  שיגרמו   הפסדאו  /ו  אובדןאו  /וה לכל נזק  חבראחראי כלפי ה  הזכיין .2
,  מטעמו   למיאו  /ו  לעובדיואו לזכיין ו/או  /ו  כלשהו  שלישי  לצדאו  / ו  מטעמה  למיאו  / ו  לעובדיה

שגיאה  ו/או    מרכזבאו  /ו  במושכר  הזכיין  של  מהשימוש  כתוצאהאו  / ו  בקשראו  /ו  בגין עקב 
ה של  מטעמומקצועית  מי  ו/או  במחדל  זכיין  ו/או  במעשה  השמטה  ו/או  הזנחה  ו/או  טעות   ,

 במילוי חובתו המקצועית.  

  מרכז לאו  / ו  למבנהסוג ותיאור שיגרם    מכל  קלקול  או  נזק,  לאובדן  עירייהה  כלפי  אחראי  הזכיין .3
פוטר את    והוא  מטעמו   מי  ידי  עלאו  / ו  ידו   על  שהובא  או  הנמצא  ותיאור   סוג  מכל   לציודו/או  

 ה מאחריות לכל אובדן ו/א נזק לרכוש בין אם ערך ביטוח ובין אם לאו.  חברה

  ומתחייב   כאמור  נזקים  לגבי  אחריות  מכל   מטעמה  הפועלים  ואת  החבר ה  את  בזאת  פוטר  הזכיין .4
  נזקים   עקב  לשלם  שתחויב  סכום  כל  על  מטעמה  הפועלים  אתאו  /ו  לפצותהאו  /ו  לשפותה

  תודיע   החברהו/או פסק דין.    החברה  דרישת   פי  על  וזאת"ד,  עו"ט  ושכ   הוצאות  לרבות ,  כאמור
 כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.   על לזכיין

ו/או ל  הזכיין .5 נזק שיגרם למבנה  להם אחראי הזכיין    םו/או לסביבת  מרכזמתחייב לתקן כל 
 ה.  חבר כאמור לעיל, על פי דרישה ראשונה של ה
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 5נספח ב'

003/2022מס' פומבי   מכרז  

 
 להצבת והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון, שתיה וחטיפים 

  במרכזים של מקפ"ת 
 

 אישור קיום ביטוחים 
 

 

 
 

( מרחוב 580013910מרכזים קהילתיים פתח תקוה )ע"ר  עמותת מקפ"תעל המפעיל להמציא לידי 
תקווה  21שפירא   "    פתח  האישור)להלן  את  מבקש  הכולל  )אק"ב(  ביטוחים  קיום  אישור   )"

 הביטוחים המפורטים להלן: 
 

 ביטוח רכוש ואובדן רווחים  .א
 

, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב המפעילוכן ציוד נלוה בבעלותו ו/או באחריותו של  
הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה  

- נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על (,313)נזקי טבע   (,316)
ובדן רווחים לתקופת  וכן ביטוח א ( 314)די כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, פריצה י

מוסכם כי המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח אובדן רווחים, במלואו   חודשים. 12שיפוי של 
 או בחלקו, ואולם הפטור יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי   .ב
 

.    לכיסוי אחריותו של המפעיל על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד  1

 (.  322) שלישי לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור  

 הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ:  . 2

 הרעלה,   .2.1
 כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,   .2.2
 זיהום תאונתי פתאומי,   .2.3
ו/או   .2.4 בו  פעלו  או  פועלים  בשירותו  אחר  אדם  כל  או  שהמבוטח  לרכוש  נזק 

 עליו שלא במישרין בעת קרות מקרה הביטוח,   
 ( 307) חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם   .2.5
 (. 315) אומי  תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח ל  .2.6
 הביטוח כולל ביטול של חריג חבות מוצר לנזקי גוף.  .2.7

לפיו   .3 צולבת  אחריות  לסעיף  בכפוף  האישור,  מבקש  את  לשפות  מורחב  הביטוח 
המבוטח   מיחידי  אחד  כל  עבור  בנפרד  נערך  כאילו  הביטוח  ) 302) ייחשב   )304  )

 (321 ) . 
 . (309) הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .4
 . (328)יטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  ב .5
 (. 329)רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  .6
 ₪  למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  4,000,000גבולות האחריות:  .7
 

 טוח חבות מעבידים בי .ג
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כנקוב   . 1 בגבולות אחריות  ידו,  על  כל המועסקים  דין כלפי  פי  על  לכיסוי חבות המפעיל 

 להלן.  

 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  . 2

 עבודות בגובה ובעומק,     . 2.1

 פיתיונות ורעלים,   . 2.2

 העסקת נוער כחוק,   . 2.3

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח.  . 2.4

המפעיל   . 3 מעובדי  מי  של  למעבידם  ויחשב  היה  נוסף,  מבוטח  הינו  האישור  מבקש 

 (319 .) 

 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו   .4
 . (309) הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5

האחריות:   .6 לתובע,    6,000,000גבולות  לתקופת    ₪20,000,000  ובמצטבר  למקרה   ₪
 הביטוח. 
 

 כללי לכל הביטוחים  .ד
 

במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה  .1
משולמים ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, 

 ₪.  600,000-בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מ 
מבטחי המפעיל לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה  על   .2

 על נזק ו/או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל, 
סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח   .3

 ובכפוף לזכויות המבטח עפ"י דין. 
  30ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של   .4

 יום למבקש האישור, בדואר רשום. 
 

  לתשומת לב המפעיל ומבטחיו:
  

על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י  
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של המפעיל באק"ב של המפעיל.  

בדרישה שלא מופיע קוד בצידה, ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג  
 עיל )הרחבה של הפוליסה לטובת המבוטח(. זה בפוליסת הביטוח של המפ
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 אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת   

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור* 

עמותת מקפ"ת   שם: 

מרכזים קהילתיים פתח  

ו/או עיריית פתח   תקוה

 תקווה

 נדל"ן ☒  שם:

 שירותים  ☒ 

 אספקת מוצרים ☒ 

 אחר: ______ ☐ 
הצבת והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר  

במרכזים של   שתיה וחטיפים מזון,

 קפ"ת מ

 משכיר                                ☒ 

 שוכר☐ 

 זכיין☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 מזמין שירותים ☒ 

 מזמין מוצרים ☒ 

 ______ אחר: ☐ 

 ת.ז/ח.פ:  580013910  ת.ז/ח.פ:

פתח   21שפירא   מען:

  תקווה

 מען:

 כיסויים

 סוג הביטוח 

 

מספר  

 הפוליסה 

נוסח  

ומהדורת  

 הפוליסה 

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום 

האחריות/ סכום  גבול 

 ביטוח 

  חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 ' ד לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

 מטבע סכום 

מבקש    - 309 ₪    ביט   רכוש לטובת  תחלוף  על  ויתור 

טבע,    -313האישור,   נזקי  בגין  כיסוי 

  -316כיסוי גניבה פריצה ושוד,    - 314

 ראשוניות  - 328כיסוי רעידת אדמה, 
 'ג צד

כולל 

ביטול של  

חריג חבות  

מוצר 

 לנזקי גוף

צולבת,    - 302 ₪  4,000,000   ביט  הרחבת    - 304אחריות 

ג'  - 307שיפוי,   וקבלני    - צד  קבלנים 

לטובת    - 309משנה,   תחלוף  על  ויתור 

לתביעות    - 315מבקש האישור,   כיסוי 

מבוטח נוסף בגין מעשי    - 321המל"ל,  

המבוטח מחדלי  האישור,    - או  מבקש 

ג'    - 322 כצד  ייחשב  האישור  מבקש 

רכוש  -329ראשוניות,   - 328בפרק זה, 

 ש האישור ייחשב כצד ג'מבק
  אחריות

 מעבידים 

ויתור על    - 309הרחבת שיפוי,   - 304 ₪ 20,000,000   ביט 

  - 319תחלוף לטובת מבקש האישור, 

מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של  

 ראשוניות  - 328מי מעובדי המבוטח, 
אובדן 

 רווחים

תקופת שיפוי    ביט 

 12של 

 חודשים

תחלוף לטובת מבקש  ויתור על  - 309 ₪

כיסוי בגין נזקי טבע,   - 313האישור, 

  - 316כיסוי גניבה פריצה ושוד,  - 314

 ראשוניות  - 328כיסוי רעידת אדמה, 
 *: (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים

 שכירויות והשכרות 096, מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל  041

 ביטול/שינוי הפוליסה*

בדבר   האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר  יום 30ייכנס לתוקף אלא   לאביטוח,  פוליסת  שלביטול  או  לרעת מבקש האישור שינוי

 השינוי או הביטול. 
 חתימת האישור 

 המבטח: 


