עיריית ירושלים
מכרז ממוכן (מקוון)
מכרז פומבי מספר  2.2022הפעלת מזנון בספורטק עמק
הארזים

מכרז פומבי מספר  2.2022הפעלת מזנון בספורטק עמק הארזים

זהו מכרז ממוכן (מקוון)
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קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
 .1פרק מנהלה
רקע למכרז
עיריית ירושלים (להלן" :המזמין" ו/או "העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות למכרז פומבי מספר 2.2022
הפעלת מזנון בספורטק עמק הארזים כמפורט בהרחבה בנספחים המקצועיים.

מכרז זה הינו מכרז מקוון
להגשת ההצעה יש להיכנס לקישור באמצעות דפדפן  CHROMEבכתובת:
https://bids.dekel.co.il/jerusalemMuni
לא ניתן להגיש הצעות בדוא"ל

טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז
פרטים

נושא
עלות מסמכי המכרז

חינם

מועד פרסום מכרז

02.01.2022

מועדים ל"כנס מציעים"

רשות

מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה לעירייה

16.1.2022

מועד אחרון לפרסום מענה העיריה לשאלות ההבהרה

25.1.2022

מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

8.2.2022

□ גובה ערבות ההצעה
□ תאריך תום תוקף הצעה ותוקף ערבות ההצעה

הדרישה לערבות בנקאית למכרז
מבוטלת.

□ מדד
□ מספר זוכים במכרז

1

במקרה של סתירה בין מועדים אלה לבין מועדים אחרים המופיעים בגוף המכרז ,קובעים המועדים בטבלה זו.
העירייה רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות,
כל עוד לא חלף מועד זה.

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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טופס פרטים מזהים של המציע 1.4
חובה למלא טופס זה (בשני עותקים)

שם המציע
מס' עוסק מורשה
מס' חברה
כתובת
טלפון
טלפון סלולרי
פקס
דוא"ל

פרטי מורשה חתימה מטעם המציע
שם __________________________ת"ז __________________דוגמת חתימה _____________
שם __________________________ת"ז __________________דוגמת חתימה _____________
שם __________________________ת"ז __________________דוגמת חתימה _____________

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
 .1.1מכרז מקוון
.1.1.1

ניתן להגיש קובץ אחד בלבד

( -)PDFעל המציע לסרוק את כל מסמכי ההצעה כשהם

חתומים על ידו ,לרבות נספחי המכרז ,קובצי ההבהרות ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם
תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף באמצעות "טען קובץ" בתיבת המכרזים הממוכנת.
 .1.1.2מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות
מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת
הממוכנת").
.1.1.3

לא יתקבלו במכרז זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת המקוונת של
"חברת דקל".

 .1.1.4כל המעוניין להשתתף במכרז ,נדרש להירשם למכרז מראש במערכת הממוכנת.
 .1.1.5לצורך הרישום מראש ,יש להיכנס ללינק למערכת הממוכנת אשר יפורסם באתר עיריית ירושלים
תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי ,למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת
הרישום לא יאוחר משני ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת הצעות  /שאלות הבהרה.
 .1.1.6מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.
 .1.1.7לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע ,בהודעת דוא״ל ,אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם
פרטי כניסה למערכת .מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.
 .1.1.8ככל שלא התקבל אישור הרישום ,על המציע ליצור קשר עם מוקד התמיכה של דקל בטלפון
 04-8145400במייל info@dekel.co.il :ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.
 .1.1.9באחריות המציע לוודא זמן מספיק מראש כי הרישום למכרז בוצע כהלכה וכי ניתנה לו גישה
למערכת הממוכנת לשם השתתפותו בהליך ,והמציע מוותר בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר על כל
טענה כלפי העירייה בדבר היעדר אפשרות של המציע להגיש את שאלות ההבהרה  /הצעתו במועד
באמצעות המערכת הממוכנת כאמור.
 .1.1.10מאחר ורק מציע שביצע רישום מוקדם למכרז והצטייד באמצעי הזיהוי (שם משתמש וסיסמא)
כנדרש יהיה רשאי להגיש את שאלות הבהרה להליך  /הצעתו במכרז ,לא תתקבל כל טענה לפיה
נמנע מהמציע להגיש את שאלותיו  /הצעתו במועד בשל כל סיבה שהיא ,לרבות בשל תקלה טכנית,
העדר חיבור אינטרנטי מתאים או חוסר זמינות של הסיוע הטכני בביצוע הרישום.
 .1.1.11על המציע לאשר את התקנון למשתמש בסיסמתו למערכת ,זאת בעת כניסתו הראשונית לתיבה
המכרזים הממוכנת.
 .1.1.12תשומת לב המציעים מופנית להוראות נספח  1.1לחוברת תנאי המכרז – תנאי השתתפות במכרז
במסגרת מערכת "דקל"

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
 .1.2רכישת מסמכי המכרז ותשלום עבור השתתפות במכרז
אין צורך לרכוש את מסמכי המכרז.
 .1.3הגשת ההצעה
.1.3.1את ההצעה יש להגיש עד למועד הנקוב בפרק "1טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז".
.1.3.2את ההצעה יש להגיש בצורה מקוונת באמצעות תיבת המכרזים של מערכת "דקל"
.1.3.3לא ניתן להגיש הצעה במכרז זה בתיבת המכרזים בעיריית ירושלים.
.1.3.4לא ניתן להגיש הצעה לאחר המועד הקובע ,הצעה שתוגש לאחר המועד תחשב כאילו לא הוגשה כלל.
.1.3.5המזמין רשאי ,עפ"י שיקול דעתו ,לדחות כל מועד הקבוע במכרז.
 .1.4פרטים מזהים
יש לצרף להצעה טופס פרטים מזהים בנוסח המצ"ב כנספח  1.4בו יצוינו הפרטים המזהים של המציע.

 .1.5מבנה ההצעה
 .1.5.1ההצעה על כל נספחיה ,הכוללת את כל המסמכים והאסמכתאות אותם נדרש לצרף המציע ,תוגש
באמצעות המערכת הממוכנת בלבד.
.1.5.2הצעה שלא תוגש בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא
תתקבל.
.1.5.3את ההצעה יש להגיש בעותק אחד ,ההצעה תכיל את המענה לפרק המקצועי ,לפרק המנהלה ,הסכם
חתום וכל האישורים הדרושים לפרק זה.
 .1.6איסור תיאום הצעות ומספר הצעות
.1.6.1כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.
.1.6.2מציע אינו רשאי להציע הצעה משותפת עם מציע אחר.
 .1.6.3בעל עניין במציע וכל גוף שהמציע הוא בעל עניין בו ,נושא משרה באחד מהם ,וכל מי מטעמו של אחד
מהם ,לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו ,בשום אופן שהוא ,לרבות
החלפת מידע ,הערכות או הבנות.

 .1.7הסתייגות
מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף להם או למחוק בהם ,להסתייג מהם או להתנות עליהם
בדרך כלשהי .כל שינוי ,הוספה ,מחיקה או התניה כאמור שיש בהם משום הסתייגות ממסמכי המכרז או
מתנאיו עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה לא יהיה להם תוקף .בהגשת הצעתו למכרז ייחשב
המציע כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר למי מהתניות המכרז על נספחיו והסכם ההתקשרות המצורף
לו ,והוא מאשר בכך כי הם ברורים ומובנים לו.
קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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 .1.8שאלות ובירורים
 .1.8.1ככל שלדעת המציע ,קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות ,בכתב,
בשאלות הבהרה עד למועד הקבוע ב" -טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז" באמצעות הלשונית
הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות ,הסתירות ,השגיאות ,אי התאמות או
ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.
.1.8.2יובהר כי לצורך הגשת שאלות הבהרה ,יש להירשם למערכת הממוכנת כמפורט לעיל.
.1.8.3תשובותיה של העירייה לפניות המציעים תועלנה לעמוד המכרז במערכת הממוכנת ,תחת לשונית
המכרז ,ותהינה זמינות לעיון המציעים יחד עם כל יתר מסמכי המכרז .על המציעים מוטלת החובה
להתעדכן באתר באופן שוטף ביחס לפרסומי העירייה בקשר עם המכרז.
 .1.8.4יודגש ,כי בתום המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה ,המערכת תהיה נעולה בפני הגשת שאלות
הבהרה .אין להגיש שאלות הבהרה בכל אופן אחר מאשר כמפורט לעיל ובאמצעות המערכת
הממוכנת כאמור.
 .1.8.5מי שלא יפנה כאמור ,יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות ,שגיאות ,אי
התאמות ,טעות וכיו"ב.
 .1.8.6העירייה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות כאמור לעיל ,או חלקן ,וכן תהא
רשאית למסור התייחסותה לכלל המציעים מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה ,והכל בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי .לא התייחסה העירייה לפניה ו/או השגה עד למועד האחרון להגשת ההצעות
יראו בכך דחיית פניית המציע.
 .1.8.7מבלי לגרוע מהאמור ,העירייה שומרת על זכותה להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז עד
למועד האחרון להגשת ההצעות ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים ,והכל על פי שיקול דעתה
הבלעדי .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם
של משתתפי המכרז בהודעה שתפורסם באתר העירייה בכתובת הנ"ל .ככל ששינויים כאמור הנם
מהותיים ומחייבים ,לדעת העירייה ועל פי שיקול דעתה ,את דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות,
תהא העירייה רשאית להודיע על דחיית מועד זה.
.1.8.8כל תשובה של העירייה ו/או של נציגה למציע תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף לתשובה שתינתן בדרך
אחרת .העירייה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי עובדיה ,קבלני משנה מטעמה ו/או
כל אדם אחר בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה ,והקשר בין העירייה למציעים יבוסס על מסמכים
בכתב בלבד.
 .1.8.9מובהר כי התייחסותה של העירייה לפניות המציעים לקבלת הבהרות ו/או שינויים ,אם תהא
התייחסות שכזו ,לפי שיקול דעת העירייה ,תעשה מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה.

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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 .1.9כנס מציעים
כנס מציעים – רשות
המציעים רשאים להגיע להתרשם באופן עצמאי בספורטק עמק הארזים.

התחייבויות ואישורים שעל המציע לצרף להצעתו
.1.10
על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים המפורטים להלן כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה
 .1.10.1תעודה המעידה על רישום תאגיד.
 .1.10.2ניהול ספרים  -אישור תקף מאת פקיד שומה או רואה חשבון או יועץ מס מייצג (כהגדרתו בחוק
הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס ,התשס"ה  ,)2005 -בדבר ניהול ספרי חשבונות ורשומות על
פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
 .1.10.3היעדר הרשעות  -תצהיר בנוסח הרצ"ב כנספח  1.10.3בדבר היעדר הרשעות בעבירות על פי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א וחוק שכר מינימום,
התשמ"ז –  ,1987בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976כשהוא חתום על ידי
מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר על ידי עורך דין;
 .1.10.4העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום  -תנאי מוקדם להתקשרות בין ספק לבין "גוף
ציבורי" הוא עמידה בהוראות סעיף  2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ( 1976 -להלן –
"סעיף האיסור") ולכן המציע מאשר בחתימת על התצהיר בנוסח הרצ"ב כנספח  ,1.10.3כי במעמד
הגשת הצעתו לא חל עליו איסור להתקשר עם "גוף ציבורי" בהתאם לסעיף האיסור.
 .1.10.5הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד העירייה או לחבר המועצה בנוסח המצורף להלן כנספח
.1.10.5
 .1.10.6בקשה לקבלת העדפה במכרז למציע שמקום עסקו בירושלים -העירייה רשאית לתת העדפה למציע
אשר מקום עסקו בירושלים ,אופן הענקת עדיפות כאמור מפורט בתצהיר המצ"ב .חובה על מציע
שמעוניין לקבל העדפה במכרז למציע שמקום עסקו בירושלים לצרף הצהרה חתומה בנוסח המצורף
כנספח  1.10.6לרבות אישור ארנונה.

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
.1.11

הליך בחירת המציע
מציע שסכום הצעתו תהיה הגבוהה ביותר ,לאחר עמידתו בתנאי הסף ,כפוף לבדיקתה והחלטתה
של ועדת המכרזים העירונית ,ייקבע כזוכה.

.1.12

התחייבויות ואישורים לאחר קביעת זוכה במכרז

 .1.12.1עם קביעת הזוכה/ים במכרז תשלח לו/להם על כך הודעה בכתב.
 .1.12.2המציע/ים שייקבע/ו כזוכה/ים במכרז מתחייב/ים תוך  10ימים מיום משלוח הודעת הזכייה על
ידי העירייה ,להחתים את חברת הביטוח על נספח הביטוח המצורף לחוזה ככתבו וכלשונו ,עם
חתימתו על חוזה (אלא אם כן מדובר בביטוח גג קבלנים).
 .1.12.3מציע אשר הצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בכתב.
 .1.12.4היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ,קרי ,לא מסר לעירייה את החוזים על כל הנספחים
חתומים ,ו/או לא החתים את חברת הביטוח על הנספח הביטוחי לשביעות רצון העירייה ,ו/או לא
ביצע או הפר אחד מתנאי המכרז ,תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב
למציע.

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
.1.13

זכויות המזמין

 .1.13.1העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או הצעה כלשהי והיא רשאית אף לדחות
או לפסול את כל ההצעות.
 .1.13.2העירייה אינה מתחייבת לקבוע את תקופת ההתקשרות הקבועה במסמכי החוזה ,ובנוסף העירייה
רשאית לקבוע תקופת ניסיון לפרק זמן של חצי שנה או לפרק זמן אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .1.13.3לתשומת לב המציעים האומדן ככלל מתפרסם במועד פתיחת המעטפות אלא אם כן לא הוגשה כל
הצעה או מכל סיבה אחרת ,שאז זכותה של העיירה שלא לפרסם את האומדן.
 .1.13.4פורסם האומדן ,מובהר ומוסכם כי מפתחות האומדן ובכלל זה בסיס המידע הגולמי ו/או כל נתון
אחר יישארו חסויים ולא יפורסמו .
 .1.13.5העירייה תהא רשאית לדחות הצעה בלתי סבירה מבחינת המחיר הנקוב בה.
 .1.13.6מחירים בהצעה יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודה נשוא מכרז זה
בהתאם למפורט בחוזה ובנספחים ,המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע
בהצעתו.
 .1.13.7מובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים בעיריית
ירושלים ,ובמידה וההצעה גבוהה מתקציב העירייה למכרז ,רשאית העירייה לבטל את המכרז.
 .1.13.8כן תהיה העירייה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבצע חלק מהעבודה ו/או לבצעה בשלבים,
או לצמצם את היקפה עד להיקף התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם למהות העבודה,
לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז .למציע ו/או למי מטעמו ,לא תהיינה כל טענות ,דרישות ,ו/או
תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי העירייה בשל שימוש העירייה בזכויותיה אלו.
 .1.13.9ועדת המכרזים רשאית לשקול בין יתר השיקולים את ניסיונה של העירייה מול המציע.
 .1.13.10ועדת המכרזים רשאית למנות דרג מקצועי לצורך בדיקת ההצעות ,אשר ימליץ לוועדת המכרזים
המלצותיו ,ואף יפנה למציע לקבלת הבהרות ,השלמות והתאמות וכל הדרוש לבדיקת כושרו ויכולתו
לבצע את העבודות .הצוות המקצועי יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לבקר בכל משרד ,מפעל ,מתקן או
אתר ,המוחזק או מופעל ע"י המציע וכן לבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים
המוצעים .ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול כל הצעה ,אם סברה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה
עם הצוות המקצועי ו/או לא מסר מידע כנדרש.
 .1.13.11בהחלטתה על הזוכה במכרז רשאית העירייה להחליט על מציע כ"כשיר נוסף".
 .1.13.12עיריית ירושלים שומרת לעצמה את הזכות לפרסם מכרזים נוספים פומביים ו/או אחרים על כל
סוגי העבודות השונות.

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
.1.14

עיון בהצעה הזוכה
בתום המכרז קרי החלטת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר ,העיריה תעמיד לעיון המציעים שיבקשו
זאת ,את ההצעה הזוכה במכרז ,המציע מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של מציעים
אחרים ,לראות את הצעתו ,אין לו כל התנגדות לכך ,והוא נותן רשות מראש להראות את הצעתו,
לאחר קבלת החלטה סופית של ועדת המכרזים .במידה והמציע מתנגד לאמור לעיל ,עליו לציין מראש
ובמפורש במסמכי הצעתו אלו סעיפים בהצעתו לדעתו יש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי וינמק
את טענותיו באופן מפורט .ועם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת למסור את הצעתו מסורה לוועדת
המכרזים והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
 .2פרק תנאי סף
2.1

ערבות בנקאית – הדרישה מבוטלת.

2.2

ניסיון מקצועי
על המציע לצרף את הנספח המצ"ב כנספח  2.2מאושר וחתום ע"י עו"ד

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
נספח 2.2להוכחת תנאי סף ניסיון מקצועי
תצהיר חתום בפני עו"ד

תצהיר
אני הח"מ ________________________________________
נושא ת.ז________________________________________ .
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
במציע/ה
________________________________________
במשרת
נושא
 .1אני
________________________________________ ח.פ( ______________ .להלן "המציע").
 .2אני מוסמך ליתן תצהיר זה בשם המציע כחלק מהצעתו ב מכרז פומבי מספר  2.2022הפעלת מזנון בספורטק
עמק הארזים.
 .3אני מצהיר כי המציע בעל ניסיון של שנתיים במהלך שש השנים האחרונות (החל מיום  )01.01.2016בהפעלת
בית אוכל אחד לפחות בהיקף כספי של לא פחות מ  ₪ 80,000כולל מע"מ בכל שנה משנות הניסיון.
 .4הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

תאריך______________________

חתימת המצהיר ______________________

אישור
אני הח"מ ______________________עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום __________________הופיע בפני מר
______________________נושא ת.ז ______________________לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.
עורך – דין _ _____________________חתימה וחותמת ___________________________

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
 .1הנני מאשר/ת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז לעיל וכי ידוע לי שכל מסמכי המכרז לרבות נספח זה ,ללא יוצא
מהכלל ,מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז על כל המשתמע מכך.
 .2מכרז זה מנוהל באמצעות אתר אינטרנטי מקוון בשם "דקל" ואשר כתובתו הינה ( /https://bids.dekel.co.ilולהלן
"כתובת האתר").
להלן שלבי המכרז ,כפי שאלה מנוהלים באמצעות אתר זה ,כדלקמן :

.3
.3.1

רישום לאתר "דקל" והנפקת שם משתמש וסיסמא אישית למשתתף .יודגש כי כניסת המציעים תבוצע
באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית בלבד.

.3.2

עיון במסמכי המכרז באמצעות לחיצה על "קבצי הפרויקט" בתיבה הממוכנת.

.3.3

רישום למכרז באמצעות האתר וקבלת אסמכתא (בחוזר) המאשרת כי המשתתף נרשם למכרז.

.3.4

על המציע לאשר את התקנון למשתמש בסיסמתו למערכת ,זאת בעת כניסתו הראשונית לתיבה המכרזים
הממוכנת

.3.5

ניהול צר ופות :את כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים והאסמכתאות יש להוריד בלשונית הייעודית לכך
("קבצי הפרויקט") .על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות המפורטות בחוברת
תנאי המכרז .לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים ("טען קובץ") ,יש לסרוק את
המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות הייעודיות לפי הסיווג :מסמכי חובה ,מענה
לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד שיקבע למענה) ,הודעות נוספות ומסמכי רשות.
•

יובהר ויודגש כי המערכת הממוכנת אינה בודקת את תוכן המסמך אשר הוגש או את התאמתו לדרישות
המכרז ,ועל המציע בלבד מוטלת האחריות לעשות כן.

.3.6

המערכת תחתום ,תצפין ותשלח את הצעת המציע באופן מוצפן שאינו ניתן לצפייה ע״י אף גורם טרם הגיע
מועד פתיחת התיבה ע״י ועדת המכרזים ו/או מורשי הפתיחה מטעמה.

.3.7

שליחת הצעה בודדת .יובהר ויודגש למשתתפים כי לא תתאפשר הגשת מספר הצעות על ידי אותו משתתף
וכי לאחר הגשת הצעת המציע באמצעות המערכת הממוכנת ,המערכת תנעל בפני הגשת מסמכים נוספים
על ידי המציע.

 .4לכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה בחברת דקל בטלפון  04-8145400במיילinfo@dekel.co.il :
 .5הנני מצהיר/ה בזה ,כי הבנתי את כל המסמכים על פרטיהם וכי מקום ביצוע החוזה ,תנאי הגישה וכן כל הגורמים
האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע עליו ,לרבות ביחס להיקף ההוצאות ,ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך
ביססתי את הצעתי.
שם המשתתף:
כתובת:
איש הקשר:
חתימה וחותמת:
תאריך:

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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מכרז פומבי מספר  2.2022הפעלת מזנון בספורטק עמק הארזים

זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
נספח  -1.10.3היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
אני הח"מ ________________ בעל/ת ת"ז שמספרה _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב ,כדלקמן:
 .1אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע _______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו (להלן –
המציע /הספק).
 .2אני מצהיר כי המציע ו/או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי
חוק שכר מינימום ,במידה והמציע הורשע ביותר משתי עבירות – הרינו מצהירים כי במועד ההתקשרות חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  ,1976 -שחלק מהן
מובאות להלן:
(א) "אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ;1981 -
(ב) "בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
 .1חבר בני אדם שנשלט על ידי ;
 .2אם הספק הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
א .בעל השליטה בו;
ב .חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;

הספק,

ג .מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;
 .3אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי
ששולט בספק;
(ג) "הורשע" ,בעבירה  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ( 31באוקטובר
;)2002
(ד) "חוק עובדים זרים"  -חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ;1991 -
(ה) "חוק שכר מינימום"  -חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ; 1987 -
(ו) "מועד התקשרות" -
 .1לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז  -המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
 .2לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  -המועד שבו הוגשה לגוף הציבורי ההצעה לפיה נערכה
ההתקשרות בעסקה ,ואם לא הוגשה הצעה כאמור  -מועד ההתקשרות בעסקה;
(ז) "עבירה"  -עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום;
(ח) "שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;
אני מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת ,_________________.המצהיר/ה
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום _______________ הופיע/ה בפני מר/גב' __________________ נושא/ת ת.ז.
שמספרה __________________________/המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה
להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.
_____________
___________________________
__________________
טלפון
כתובת
שם עו"ד
__________________
____________________
___________________
חתימה וחותמת
מספר רישיון
תאריך

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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מכרז פומבי מספר  2.2022הפעלת מזנון בספורטק עמק הארזים

זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
נספח  - 1.10.5הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד העירייה או לחבר המועצה
עיריית ירושלים מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:
.1

סעיף 122א' (א) לפקודת העיריות קובע כדלקמן:
א" .חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו
או ברווחיו ,או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה .לעניין זה
"קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
הוראה זהה קיימת גם בכלל  12של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות (י.פ.
תשמ"ד עמ' .)3114
ב .סעיף  174לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין או בעקיפין ,על ידי
עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה משפחתית ,לפי ההגדות דלעיל,
עם חבר מועצה כלשהו ,או עם עובד עירייה.
הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א' ( )3לפקודת העיריות ,לפיהן
מועצת העירייה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א' (א) הנ"ל
ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

הצהרה
אני הח"מ המעוניין להשתתף במכרז שפורסם על-ידי עיריית ירושלים ,מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
.2

קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר:
א .בין חברי מועצת עיריית ירושלים אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.
ב( .בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי ,אין לאחד מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור
לעיל חלק העולה על  10אחוזים בהון או ברווחים ,ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.
ג .אין לי בן-זוג ,שותף או סוכן העובד בעירייה.

.3

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל,
או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

.4

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
לראיה באתי על החתום:
שם המציע ______________________ חתימה וחותמת____________________________

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________

16

מכרז פומבי מספר  2.2022הפעלת מזנון בספורטק עמק הארזים

זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
נספח  1.10.6בקשה לקבלת העדפה במכרז למציע שמקום עסקו בירושלים
שמספרה
ת"ז
בעל/ת
____________________________________________
הח"מ
אני
______________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב ,כדלקמן :אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע
____________________________________________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו (להלן -
המציע) .מבקש לקבל עדיפות למציע ירושלמי בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
ידוע לי כי בבחינת ההצעות למכרז זה ,ועדת המכרזים תהא רשאית ליתן עדיפות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
אני מצהיר בזאת כי במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות וכן ב 12-החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעה
במכרז ,מקום עסקי (לרבות סניף) ,נמצא בתחום המוניציפאלי של עיריית ירושלים רשום כמחזיק בנכס ומשלם
ארנונה עבור המקום הנ"ל באחד מהסיווגים "לא למגורים" (להלן "מציע מקומי").
ידוע לי כי ועדת המכרזים תהא רשאית ליתן עדיפות כאמור כל עוד מחיר הצעתו של המציע המקומי אינה גבוהה
ביותר מ 3% -ממחיר השירותים  /הטובין של מציע אשר מקום מושבו אינו מצוי בתחום המוניציפאלי של עיריית
ירושלים ובכפוף לכך שהצעתי עומדת בכל דרישות המכרז.
למכתב הבקשה חובה לצרף אישור תשלום ארנונה על שם המציע בלבד מאת אגף השומא והגביה בעירית ירושלים
המתייחס למקום עסקו של המציע לכל התקופה האמורה.
לנוחות המציעים מצ"ב דוגמאות לחישוב העדיפות
דוגמא לחישוב ההעדפה במכרז מחיר
הצעת מציע שמקום עסקו בעיר ירושלים עמדה ע"ס של  ,₪ 98לעומת הצעת מציע שמקום מושבו לא בעיר ירושלים
ועמדה ע"ס של  .₪ 100הצעת המציע המקומי תקבל עדיפות ,הואיל והצעת המציע המקומי נמוכה בפער שלא פוחת
מ 3% -מההצעה הגבוהה לפי החישוב הבא:
 .98*)1+0.03(=100.94הצעת המציע המקומי לאחר מתן ההעדפה גבוהה מ –  ₪ 100ועל כן עדיפה והכל בכפוף
לשיקול דעתה של ועדת המכרזים).
דוגמא לחישוב ההעדפה במכרז אחוז תוספת
במכרז שבו הזוכה ייקבע לפי אחוז תוספת על הצעה כספית מינימלית של  , ₪ 100הצעת מציע מקומי עמדה על 5%
תוספת לעומת מציע לא מקומי שעמדה על  7%תוספת ,הצעת המציע המקומי תקבל עדיפות ,הואיל והצעת המציע
המקומי נמוכה בפער שלא עולה על  3%מההצעה הגבוהה לפי החישוב הבא:
 .105*)1+0.03(=108.15הצעת המציע המקומי לאחר מתן ההעדפה גבוהה יותר מ  107 -ועל כן עדיפה (והכל בכפוף
לשיקול דעתה של ועדת המכרזים).
הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
תאריך______________________

חתימת המצהיר ______________________

הנני מאשר בזה כי ביום _______________ הופיע/ה בפני מר/גב' ______________________ נושא/ת ת.ז.
שמספרה ______________/המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת
בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/אישרה את נכונות
תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.
______________________
________________________
__________________
טלפון
כתובת
שם עו"ד
__________________
תאריך

________________________
מספר רישיון

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________

______________________
חתימה וחותמת
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הסכם פרי מכרז פומבי מספר

תאריך התחלה_______________ תאריך סיום _______________
המנהל מטעם העירייה– מנהל אגף הספורט ו/או מי מטעמו
גובה הערבות 6 :חודשי שכירות תוקף הערבות :תקופת ההסכם ו/או הארכה בתוספת  90יום
אישור ועדת מכרזים מס' _________ מיום______________(מצ"ב אישור הועדה)
אישור ראש העיר מיום_______________________(מצ"ב אישור הועדה)
שנערך ונחתם בירושלים ביום _____ חודש _________ 2021
(נכס ______ )
בין:
עיריית ירושלים
באמצעות אגף הספורט
כיכר ספרא  10קומה 2
(להלן" :העירייה")
לבין:

מצד אחד

המפעיל ______________________
ת.ז ______________ ת.ז _____________ (שניהם ביחד וכל אחד לחוד)
מרחוב __________________
טל _____________ דוא"ל _____________
(להלן" :המפעיל" או "השוכר")
מצד שני
הואיל

והעירייה הינה המחזיקה ובעלת הזכויות ו/או זכאית להיות רשומה כבעלת הזכויות
בכתובת
______
חלקה
______
כגוש
הידוע
המקרקעין
של
_____________________ הידוע גם כספורטק עמק הארזים (להלן:
"המקרקעין");

והואיל

והעירייה מעוניינת ליתן רשות שימוש בחלק מהמקרקעין שעליו בנוי מבנה בשטח של
______ מ"ר בצמוד לו רחבת ישיבה להצבת כסאות ושולחנות בהתאם לתיאור הנכס
המצורף כנספח א' לצורך הפעלת מזנון במתחם הספורטק עמק הארזים (להלן
"המזנון" ו/או "הנכס");

והואיל

והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס'  168.2021לקבלת הצעות להפעלת המזנון
כמפורט במפרט העבודות המצ"ב כנספח א'( 1להלן" :המכרז");

2
והואיל

והמפעיל הגיש לעירייה הצעתו כדין להפעלת המזנון כקבלן עצמאי (להלן" :ההצעה"),
וועדת המכרזים העירונית בישיבתה מס ______ מיום ________ המליצה בפני ראש
העיר להכריז על הצעת המפעיל כזוכה וראש העיר ביום _________ אישר את
ההמלצה הנ"ל והכל בהתאם לתנאי הסכם זה;

והואיל

והמפעיל מצהיר כי בדק את הנכס ואת כל הנוגע לו ,לפני הגשת הצעתו למכרז ולפני
חתימת חוזה זה ,ומצא את הנכס מתאים וראוי לצרכיו וכי אין לו כל טענה לגבי הנכס,
וכי הוא שוכר את הנכס במצבו הנוכחי (;)AS IS

והואיל

והמפעיל מעוניין לשכור את הנכס ולהפעיל בנכס מזנון והעירייה מעוניינת להשכיר
לשוכר את הנכס בכדי שיפעיל מזנון והכל בהתאם להוראות חוזה זה;

והואיל

והוסכם והותנה מפורשות כי זכויותיו של המפעיל על פי הסכם זה לא יקנו לו כל זכות
במקום לרבות זכות לדיירות מוגנת על פי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) התשל"ב -
 1972ו/או על פי כל דין המקנה הגנה לדייר למעט זכות להפעלת המזנון;

והואיל

וברצון הצדדים להסדיר ולקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם;
אי לכך הוסכם והותנה ביו הצדדים כלהלן :

 .1מבוא
המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,ודינם כדין אחד מתנאיו כאילו
נמצאו ופורטו כאן בגוף החוזה.
רשימת נספחים:
נספח א'  -תיאור הנכס
נספח א' - 1מפרט טכני
נספח ב'  -דף הצעת המחיר
נספח ג'  -ביטוח – אישור קיום ביטוחים
נספח ד'  -ערבות – נוסח ערבות ביצוע
משמעות מונחים
בהסכם ובנספחיו יהיה לכל מונח המפורט להלן:
מטרת השימוש:

הפעלת מזנון במתחם הספורטק – עמק הארזים והכל כמפורט
בהסכם זה ובנספחיו.

המנהל:

מנהל אגף הספורט ו/או מי מטעמו.

המפעיל או השוכר :המפעיל בהתאם לחוזה זה וכל מי שבא מטעמו ו/או מכוחו והכל
בהתאם לנסיבות העניין.
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 .2המזנון
מזנון הספורטק בגודל  11.3מ"ר ובצמוד לו רחבת ישיבה להצבת כסאות ושולחנות בגודל
של כ –  35מ"ר (להלן" :המזנון" ו/או "המקום") .המפעיל יציב שולחנות וכסאות בתחום
המזנון בלבד לשימוש שוטף יומיומי ,למעט בימים בהם מתקיימת פעילות של הספורטק
בשטח זה ,שייעשו בתיאום עם המפעיל והכל בהתאם למפורט בנספח הטכני המצ"ב
כנספח א' 1להסכם זה ,בכפוף לתיאום ולקבלת אישור מאת המנהל ו/או מי מטעמו
שהוסמך לכך וכן להוצאת היתר מאת האגף לקידום עסקים בעירייה.
 .3הצהרות המפעיל
א .המפעיל מצהיר בזאת ,כי הוא בעל היכולת הכספית והמיומנות לביצוע התחייבויותיו
נשוא הסכם זה והוא מתחייב לבצען כהלכה.
ב .המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת ,כי הוא עוסק מורשה לצורכי מע"מ ומנהל ספרים
כחוק ,וכי ברשותו כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע
התחייבויותיו על פי ההסכם והוא מתחייב להחזיקם במשך כל תקופת ההסכם
ולהודיע לעירייה מיידית בדבר שינויים כלשהם ,אם יהיו;
ג .רשות שימוש בחוזה זה כמשמעותה בסעיף  31לחוק השכירות והשאילה התשל"א-
.1971
ד .המפעיל מצהיר בזאת כי ידוע לו כי הרשות על פי הסכם זה אינה מוגנת על פי חוק
הגנת הדייר (נוסח משולב) ,התשל"ב  ,1972 -ותקנותיו ו/או כל חוק שיבוא במקומו,
וכי אין הוא משלם במישרין או בעקיפין דמי מפתח עבור השימוש והפעלת המזנון.
ה .המפעיל מצהיר כי ידוע לו כי במועד תחילת תקופת ההסכם כהגדרתה להלן ,תעמיד
העירייה לרשות המפעיל את המקום כפי שהוא ביום חתימת הסכם זה  ,AS/ISוהוא
מסכים לכך ומותר על כל טענה בקשר לכך ,וכן על כל טענה בקשר לעיכוב או איחור
במסירת המקום ,ו/או כל אחת מיחידותיו.
ו .חוזה זה הנו אישי עם המפעיל בלבד ,זכות רשות השימוש המוקנית בו היא למפעיל
בלבד ואסור למפעיל להעביר ,למשכן ,להחכיר ,לשעבד כל זכות מהזכויות הניתנות לו
בחוזה זה במלואה או חלקה או להרשות לזולתו שימוש באולם והכל בין באופן קבוע
ובין באופן זמני אלא אם קיבל הסכמת העירייה מראש ובכתב ,ובכפיפות לתנאים
שהתנתה העירייה למתן הסכמה.
 .4רשות השימוש ומטרתה
העירייה נותנת בזאת למפעיל ,והמפעיל מקבל בזאת מאת העירייה את רשות השימוש
במזנון ,לצורך הפעלתו וניהולו:
א .המפעיל מתחייב להשתמש במזנון אך ורק למטרתו על פי הסכם זה ,ובשעות הפעילות
שייקבעו ע"י המנהל ו/או כל מי מטעמו שהוסמך לכך ולא לכל מטרה אחרת כלשהי.
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ב .המפעיל מתחייב להשתמש במזנון אך ורק למטרה הקבועה בחוזה ולא לשום מטרה
אחרת.
ג .כל הציוד הדרוש להפעלת המזנון ללא יוצא מן הכלל ,יירכש ו/או יישכר ע"י המפעיל
ועל חשבונו ,על פי תנאי ההסכם וצרכיו.
ד .מוסכם ומוצהר בזאת במפורש כי רשות השימוש חלה על המזנון כהגדרתו לעיל
והעירייה רשאית ,לעשות כל פעולה ו/או שימוש שהם ביתרת המתחם והמבנה או
בקשר אליהם במהלך תקופת השימוש ללא צורך בקבלת הסכמה מאת המפעיל ,וכי
חתימתו על הסכם זה מהווה הסכמה לפעולה או שימוש כאמור .מקום שזו תידרש על
ידי אדם ו/או גוף כלשהו ,ובלבד שהפעולה או השימוש האמורים אינם מפריעים,
לדעת העירייה ,במידה בלתי סבירה את שימוש המפעיל במזנון.
ה .עוד יובהר ,כי תתאפשר הוצאת שולחנות וכסאות בסמוך לנכס למטרת מתן שירות
ללקוחות הרוצים לשהות במקום ,בכפוף לקבלת אישור הממונה וכן להוצאת היתר
מאת האגף לקידום עסקים בעירייה.
ו .המפעיל מתחייב לוודא כי הפעילות בנכס במשך כל תקופת החוזה תותאם לדיני
התכנון והבניה ,הוראות קידום עסקים ,הוראות חוזה זה וכן הוראות כל דין.
ז .מובהר בזאת כי חל איסור מוחלט על מכירה של משקאות המכילים אלכוהול ,מוצרי
טבק ופיצוחים למיניהם.
ח .המפעיל מתחייב למכור את המוצרים המופיעים ברשימת המוצרים כמפורט בנספח
הטכני המצ"ב כנספח א'.1
ט .ככל והמפעיל יהיה מעוניין להוסיף מוצר לרשימת המוצרים שניתן למכור ,עליו לקבל
את אישור מראש ובכתב מאת המנהל ו/או מי מטעמו שהוסמך לכך.
י .המפעיל מתחייב כי במשך כל תקופת ההסכם כל המוצרים הנמכרים במזנון יעמדו
בהנחיות משרד הבריאות ובעלי כשרות ,רבנות לכל הפחות .המפעיל לא ימכור מזון
ככל שלא תהא לו תעודת כשרות.
 .5אי תחולת חוק הגנת הדייר
א .מוסכם בזה כי על הסכם זה לא יחולו הוראות חוק הגנת דייר (נוסח משולב) ,תשל"ב
 1972ו/או תיקונים עתידים באותן הוראות ,והמפעיל לא ייחשב בשום מקרה דייר
מוגן בגין ההרשאה להצבת עגלת הקפה על פי הסכם זה.
במידה ושילם המפעיל סכום כסף כלשהו ,או כל תשלום אחר מכל סוג שהוא או
התחייב לשלמו כאמור לעיל או יבצע השקעה כלשהי במושכר ו/או במקום לרבות
בציוד ומתקנים ,הוא יהא מנוע מלטעון כי יש בתשלום ו/או בהשקעה זו משום דמי
מפתח או תשלום לפי סעיף  82לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב 1972 -
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והתשלום ו/או ההשקעה כאמור לעיל יחשבו כמעשה של התנדבות מצידו של המפעיל
אשר לא מקנה לו כל זכות מכל מין וסוג שהוא כנגד העירייה.
ב .המפעיל לא שילם ולא התחייב לשלם בכל צורה ואופן שהם והמפעיל לא קיבל ולא
התחייב לקבל בכל צורה שהיא כל דמי מפתח ו/או תשלום כלשהו בגין ו/או בקשר
להשכרת המזנון ,למעט דמי שימוש על פי הסכם זה ,מסכים בזאת כי הוא לא יהיה
זכאי לשום דמי מפתח ו/או תשלום ו/או תגמול ו/או פיצוי באיזה מין וסוג שהוא,
בעת ו/או עקב פינוי המזנון הנ"ל.
ג .כי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב  1972 -על כל תיקוניו שהיו ושיהיו
בעתיד ,וכל חוק או תקנה אחרת להגנה על דיירים ,לא יחולו על שכירות המזנון על
ידי המפעיל על פי הסכם זה והמפעיל אינו ולא יהיה דייר מוגן ו/או זכאי לאיזו שהיא
זכות על פיהם ,ומבלי לפגוע בשלמות האמור לעיל ,לא יחולו הוראות כל דין המגביל
את זכות העירייה לפנות את המזנון מהפעיל לא במשך תקופת השכירות ולא עם ו/או
לאחר סיומה ,גם אם ישתנה חוק הגנת הדייר ו/או כל חוק או תקנה אחרת ,ועל
המפעיל יהיה לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות על פי הסכם זה ,ו/או עם
סיומה בהתאם לתנאי הסכם זה ,מבלי שהמפעיל יהיה זכאי לתשלום ו/או זכות
כלשהי מהעירייה ו/או מצד ג' כלשהי תמורת ו/או עקב הפינוי.
 .6מצב המזנון
א .המפעיל מקבל מאת העיריה את המזנון במצבו כפי שהוא ( )AS.ISהמפעיל מאשר
בזה כי ראה ובדק את המזנון וכל הקשור והמחובר אליו ומצאו מתאים למטרותיו.
ב .אין העירייה אחראית כלפי המפעיל ולא תהא למפעיל כלפי העירייה כל זכות ,טענה
או תביעה בקשר למצב המזנון ו/או אפשרות ניצולו.
 .7תקופת השימוש
א .תקופת השימוש על פי הסכם זה הינה למשך  36חודשים אשר תחילתם ביום
______________ ועד ליום ______________ (להלן " :תקופת רשות
השימוש").
ב .העירייה שומרת לעצמה את האופציה להאריך את תקופת ההפעלה בשתי תקופות
נוספת של  12חודשים או חלק מהן (להלן" :תקופת הארכה" ו/או "תקופת
האופציה") ,באופן שתקופת ההפעלה הכוללת (המקורית והמוארכת) לא תעלה על 5
שנים כולל תקופת השימוש הראשונה .תחליט העירייה לממש את האופציות הנ"ל,
ימשיך המפעיל את ההתקשרות והוראות הסכם זה יחולו במלואן גם על כל תקופת
הסכם מוארכת ,אלא אם כן שונו בזאת בכתב ובמפורש וקיבלו את אישור היועמ"ש
לעירייה מראש ובכתב .מובהר בזה כי הארכת החוזה כאמור כפופה לאישור הועדה
להארכת חוזים בעירייה ומבלעדי אישורה אין כל תוקף לביצוע הארכה.
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ג .על אף האמור בס"ק א' לעיל רשאית העירייה לסיים את תקופת רשות השימוש מכל
סיבה שהיא וזאת ע"י מתן הודעה בכתב .במקרה כזה יחולו הוראות סעיפים  18ו -
 25להלן בשינויים המחויבים .תפסק רשות השימוש כאמור ,לא יהיו למפעיל כל
טענות ,מענות או דרישות מכל סוג שהוא כלפי העירייה.
ד .מסירת החזקה בנכס תתבצע לא יאוחר מ  14-יום ממועד הודעת העירייה למפעיל על
חתימת העיריה על חוזה זה ,ולאחר עמידה בתנאים המצטברים הבאים :העברת
מונה הצריכה על שמו כאמור בסעיף ( 16ד) להלן; תשלום דמי ההפעלה לשנה
הראשונה כמפורט בסעיף  8להלן; חתימת השוכר על פרוטוקול מסירה במועד
המסירה בהתאם לדרישות העירייה (להלן" :מסירת החזקה").
ה .סרב המפעיל לקבל את הנכס ו/או לחתום על פרוטוקול המסירה ו/או לא העביר את
מוני הצריכה על שמו כאמור ,ייחשב הדבר כאילו קיבל השוכר את הנכס בתוך 14
ימים מיום חתימת העירייה על חוזה זה ,והחל ממועד זה יחויב השוכר בתשלום דמי
ההפעלה ויחולו כל הוראות חוזה זה.
 .8התמורה
א.

תמורת זכות השימוש המוענקת למפעיל לפי ההסכם ,ישלם המפעיל לעירייה דמי
שימוש חודשיים בסך של _____________ ש"ח לא כולל מע"מ (למלא בעת
חתימת החוזה) (במלים _______________________ :ש"ח) לא כולל מע"מ
כפי הצעתו במכרז בטופס הצעת המחיר המצ"ב כנספח ב' (להלן" :תשלום עבור
רשות השימוש").

ב.

לדמי ההפעלה שישולמו על ידי המפעיל לעירייה יתווסף מע"מ כדין.

ג.

תשלום התמורה השנתי כמפורט בנספח ב' המצ"ב ,ישולם באופן יחסי אחת לחודש,
כאשר מועדי התשלום יהיו ה 1 -לכל חודש בשנה קלנדרית.

ד.

במעמד חתימת הסכם זה יפקיד המפעיל  12המחאות ערוכות מראש לפקודת
עיריית ירושלים עבור שנת ההפעלה הראשונה .ככל וההסכם יוארך לתקופות
נוספות יפקיד המפעיל המחאות נוספות לכל תקופת הארכה.

ה.

כל סכום שלא ישולם במועדו יישא ריבית פיגורים בשיעור המרבי המותר על פי דין
ואם לא תהיה מגבלה כאמור  -בשיעור ריבית חח"ד חריגה כפי שזו תהיה נהוגה
באותה עת בבנק לאומי לישראל בע"מ ,וזאת החל ממועד התשלום הנקוב בהסכם
זה לגבי הסכום שבפיגור ועד תשלומו בפועל של אותו סכום.

ו.

איחור של  5ימים בכל תשלום מהווה הפרה יסודית של החוזה.
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 .9הפעלת המזנון
א .השוכר מתחייב כי לא יפעיל את הנכס בימי חג ובשבת ,החל משעה לפני כניסת
השבת /החג ועד שעה לאחר כניסת שבת /חג וכי הנכס יהיה סגור בימי חג ובשבת.
ב .בתום תקופת השימוש יחזיר המפעיל לעירייה את המזנון כמפורט בסעיף  25להלן,
והעירייה תהיה רשאית בתום תקופת השימוש לעשות במזנון כל דבר על פי שיקול
דעתה הבלעדי .למפעיל לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי העירייה בדבר
השימוש במזנון ,השכרתו וכיוצ"ב לאחר תום תקופת השימוש על פי הסכם זה.
ג .המפעיל מתחייב שעד למועד הקבוע להפעלת המזנון כאמור לעיל ,יהיו בו כל הציוד,
הריהוט וכיוצ"ב שלדעת המנהל או מי שיוסמך ע"י המנהל כממונה דרוש כדי לתת
לקהל שירות ראוי .למען הסר ספק ,ידוע למפעיל כי כל הציוד והרהוט וכיוצ"ב
להפעלת המזנון יסופקו על ידו ועל חשבונו בהתאם לרשימת הציוד הנדרש להפעלת
המזנון רצו"ב כנספח א'.1
ד .המפעיל יציב שולחנות וכסאות בתחום המזנון בלבד ,על פי הרשאה מאת הממונה.
תרשימים ודוגמת מפרט הציוד יאושר ע"י נציג העירייה והאדריכלית מטעם העירייה
וללא אישורם המפעיל לא יהיה רשאי להציבם.
ה .המפעיל מתחייב למלא בקפדנות הוראות כל דין בכל הנוגע לביצוע הסכם זה.
ו .המפעיל אחראי לקבלת כל רישיון הדרוש לפעולתו של המזנון על פי כל דין לרבות
רישיון עסק ולקיים כל דרישות רשות מוסמכת לעניין זה ,והכל על חשבונו תוך עד 90
יום מיום חתימת העיריה על ההסכם.
ז .שעות הפעילות יהיו בימי חול בלבד ימים א-ה בין השעות  9:00-22:00יום ו' החל מ-
 9:00עד שעה לפני סגירת המתחם ,ובתיאום עם המנהל או מי שיוסמך על ידי המנהל
כממונה בקשר לשינוי שעות הפעילות .על אף האמור בסעיף זה אי הפעלת הנכס
לתקופה שלא תעלה על  21ימים ממועד מסירת החזקה כתוצאה מהכשרתו ו/או
ביצוע תיקונים לא תהווה הפרה של סעיף זה.
ח .המפעיל מתחייב להפעיל את המזנון במהלך כל תקופות החוזה באירועים שונים,
בימים ובשעות כפי שיידרש ע"י המנהל או מי שיוסמך על ידי המנהל כממונה.
ט .אסור למפעיל להפעיל מוסיקה בתחום המזנון וסביבתו באמצעות מגבירי קול.
י .מפתח המזנון יושאר בידי מנהל מתחם הספורטק אשר יעשה בו שימוש למטרות
חירום בלבד ולקיום הוראות הסכם זה.
יא .העירייה תהיה רשאית להניח בנכס ולהעביר דרך הנכס ,בתוכו או מעליו בין בעצמה
ובין על ידי פקידיה ,פועליה ומורשיה ובין על ידי אחרים באמצעות מוסד או חברה
אחרת כלשהי ,או להרשות לגוף או לרשות אחרת להניח ולהעביר דרך הנכס צינורות
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מים צינורות ביוב ו/או תיעול ו/או ניקוז ו/או צינורות גז ,לקבוע עמודים לחשמל
תאורה או לטלפון ולהעביר חוטי חשמל או טלפון וכן לבצע כל פעולת פתוח אחרת,
הכל לפי התכניות המאושרות על ידי הרשויות המוסמכות.
יב .המפעיל מתחייב לאפשר לעירייה להשתמש בזכותה זו ולא להפריע את הכניסה לנכס
של נציגי העירייה או מטעמה למטרת הוצאתן לפועל של כל העבודות האמורות
כדרוש ולשם החזקה תקינה ובצוע התיקונים בקווים שיונחו מתחתיו או מעליו כפי
שיהא הצורך מדי פעם בפעם.
יג .במקרה של מימוש זכותה עפ"י סעיף זה ,מתחייבת העירייה כי הדבר ייעשה ,עד כמה
שזה אפשרי ,מבלי לפגוע בפעילות השוכר בנכס ,וכי בתום העבודות תחזיר מצב הנכס
לקדמותו.
יד .בנוסף ובמידת הצורך ,יספק המפעיל כיבוד קל ומשקאות קרים וחמים למשרדי
הספורטק הממוקמים באתר .המזון והשתייה שיסופקו למשרדים יסופקו בהתאם
להזמנות שיופנו למפעיל (להלן – "הכיבוד").
טו .התשלום עבור הכיבוד ישולם למפעיל ע"י העירייה עפ"י חשבונית מס כחוק ובכפוף
לאישור החשבונית שהוגשה על ידי המנהל מטעם העירייה (להלן" :המנהל").
 .10פרסומת
א .המפעיל מתחייב שלא לקבוע ושלא להרשות למישהו אחר להדביק ו/או להציב ו/או
לפרסם בצורה כלשהי על המזנון ו/או על קירותיו ו/או בתחום המזנון ,כל מודעה,
ו/או שלט ו/או פרסומת בכל צורה שהיא (להלן" :הפרסומת").
ב .העירייה תהיה רשאית בכל עת להתקין כל מודעה ,ו/או שלט ו/או פרסומת במזנון
ו/או בשטח המזנון בכל דרך שתראה לה מבלי שתצטרך לקבל לכך את הסכמת
המפעיל לתוכן הפרסומת ו/או לעצם התקנתה.
ג .במידה והעירייה תתקין מודעה ,ו/או שלט ו/או פרסומת כלשהי במזנון ו/או בתחומו,
יהיה המפעיל חייב לשמור על שלמות המודעה ,ו/או השלט ו/או הפרסומת ,תקינותם
וניקיונם.
 .11שמירת הסדר והניקיון
א .המפעיל מתחייב לשמור על ניקיון המזנון וסביבתו.
ב .לא שמר המפעיל על ניקיון המזנון וסביבתו ייחשב הדבר כאי קיום ההסכם וישמש
סיבה מספקת במתן התראה בכתב על ידי העירייה להפסקת הסכם ההתקשרות
לאלתר.
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 .12אחזקת המזנון
א .המפעיל מתחייב לשמור את המזנון וכל הקשור ו/או המחובר אליו במצב טוב
ומושלם ולתקן על חשבונו כל נזק או קלקול שייגרם לו בתקופת השימוש.
ב .המפעיל מתחייב לשאת בהוצאות הכרוכות בתיקונו של כל נזק ו/או קלקול שייגרמו
למזנון ו/או לציוד שבו לרבות תיקוני חשמל ,מים ביוב ,ואינסטלציה ויהיה עליו
לתקנם תוך  2ימים מיום התרחשותם ,למעט בלאי סביר של המזנון.
ג .לא יבוצעו תיקונים תוך הזמן הנקוב ,תהא העירייה רשאית לבצע את התיקונים הנ"ל
על חשבון המפעיל ,והמפעיל יהא חייב להחזיר לעירייה את הוצאותיה.
 .13כפיפות לממונה
בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,יהא המפעיל ו/או מי מטעמו כפוף להוראותיו ו/או
הנחיותיו של מנהל מתחם הספורטק (להלן" :הממונה") ,וימלא את כל התחייבויותיו
לשביעות רצונו המלא.
א .המפעיל יהא חייב לדווח בכל עת שיידרש לכך בדבר כל פרט הקשור בביצוע הסכם
זה.
ב .המפעיל מתחייב למלא ולקיים את כל ההוראות של הממונה בכל הנוגע לניקיון,
תחזוקה ותפעול המזנון וסביבתו לרבות איכות המוצרים וטריותם ולכל עניין הנוגע
לבטיחות וכן לעניינים הקשורים בסדר ציבורי.
ג .המפעיל יציג בפני הממונה בכל עת שיידרש לכך ,כל אישור ,רישיון ,היתר או מסמך
כפי שיידרש ע"י הממונה והנוגע במישרין או בעקיפין לקיום התחייבויותיו של
המפעיל.
ד .כל הפריטים אשר ימכרו במזנון יעברו לאישור הממונה ,מודגש בזה כי המפעיל רשאי
למכור מוצרים בתחום המזנון בלבד.
ה .חילוקי דעות בין הצדדים אם יתגלעו ,והנוגעים להתחייבויות המפורטות בהסכם זה
ולדרך יישומם ייושבו על ידם בדרכי נועם ככל הניתן .ככל ולא עלה בידי הצדדים
להגיע ליישוב המחלוקת או הסכסוך ,יובא הנושא להכרעתו של מנהל אגף הספורט,
ובהעדר הסכמה יהא כל צד רשאי לנקוט בכל הסעדים המוקנים לו על פי כל דין.
 .14איסור העברת זכויות
המפעיל מתחייב לא למסור ו/או להעביר ו/או למכור ו/או להמחות ו/או להשכיר את
רשות השימוש במזנון או כל חלק ממנו ,לתקופת השימוש או חלק ממנה ,וכן לא להרשות
למישהו אחר להשתמש במזנון ו/או בחלק ממנו  ,וכן לא לשתף אחר בשימוש במזנון ,כל
זאת הן בתמורה והן בלא תמורה ,אלא אם קיבל את הסכמת העירייה מראש ובכתב.
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 .15איסור ביצוע שינויים
א.

המפעיל לא יהיה רשאי לעשות כל שינוי ו/או תוספת במזנון ,במתקניו ובאביזריו ו/או
להקים מבנים או מתקנים ,או לשנות מבנים או מתקנים קיימים לרבות השילוט,
אלא אם קיבל לכך את הסכמתה מראש ובכתב מאת העיריה.

ב.

קיבל המפעיל את הסכמת העיריה בכתב כאמור – יבוצעו השינויים והתוספות על
חשבונו של המפעיל ,והוא ידאג גם לקבלת הרישיונות מהרשויות המוסמכות ,וישלם
את כל המסים ,האגרות ,ההיטלים ,הארנונות וכל התשלומים האחרים הקשורים
בכך.

ג.

לא קיבל המפעיל את הסכמת העיריה בכתב ולמרות זאת ביצע שינויים ו/או תוספות,
הברירה בידי העיריה ,מבלי לגרוע מכל יתר תרופותיה על פי ההסכם ,לקיים את
תוספות ו/או את השינויים ,או להורות למפעיל להרוס ולסלק כל אלה ,על חשבונו,
ולהחזיר את המצב לקדמותו ,מיד עם דרישת העריה.

ד.

בין אם הקים המפעיל מבנים או מתקנים או עשה שינויים ,שיפוצים או הוספות
ברשות ,ובין אם בלעדיה ,לא ייחשבו ההשקעות שהשקיע וההוצאות שהוציא בגינם
כדמי מפתח ,לא מלאים ולא חלקיים.

ה.

העיריה תהיה רשאית לדרוש כי כל שינוי ו/או תוספת שנעשו ע"י המפעיל בין ברשות
העיריה ובין ללא רשותה יושארו במזנון ,בתום תקופת ההסכם .דרשה העיריה כי
שינוי ו/או תוספת כאמור יושארו במזנון ,ייחשבו אלה כרכוש העיריה בלא שהמפעיל
יהיה זכאי לתמורה כלשהי בכל דרך שהיא בגינם .דרשה העיריה לסלקם ,יעשה זאת
המפעיל על חשבונו ,ויחזיר את המצב לקדמותו.

 .16תשלומי מיסים ,אגרות היטלים וכו'
א .השוכר מתחייב לשלם את כל התשלומים ,ההיטלים המסים ,האגרות ותשלומי חובה
וארנונה וכל תשלום מס מכל מין וסוג שהוא החל או שיחול על הנכס או בקשר אליו
בגין תקופת השכירות ובכלל זה מסי ממשלה והיטלי הרשות המקומית ,בין אם אלה
מוטלים על המחזיק ,השוכר ,הבעלים או אחרת ,וזאת במידה והשוכר אינו פטור על
פי כל דין מהתשלומים האמורים .אם השוכר לא ישלם במועד תהא העירייה רשאית,
לפי שקול דעתה בלבד ,לשלם את התשלומים ההיטלים ,המסים הארנונות והאגרות
כאמור לעיל על חשבון השוכר ולגבותם מהשוכר ,ובלבד שהעבירה תחילה את
דרישות התשלום האמורות למשתמש ,ואפשרה לו לשלמן תוך פרק זמן סביר.
ב .כל סכום המגיע לעירייה מאת השוכר לפי חוזה זה ,יישא ריבית והצמדה חוקית
מתאריך חובת הפירעון ועד לסילוקו המלא וזה מבלי לפגוע בזכויות האחרות של
העירייה בקשר להפרת החוזה על ידי אי תשלום החוב.
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ג .במקרה של פיגור בפירעון תשלום כלשהו ,שהשוכר חייב בו לפי חוזה זה ,יהא כל
סכום שייגבה מהשוכר על חשבון הפיגור האמור נזקף לפי הסדר הבא :הוצאות גביה,
ריבית והיתרה על חשבון הקרן.
ד .השוכר ידאג להתחבר למונה צריכה של מים וחשמל ככל שנדרש ויעביר על שמו את
חשבונות אלה תוך  14יום ממועד חתימת העירייה על החוזה וכתנאי מוקדם
למסירת החזקה בנכס.
ה .מס ערך מוסף במידה שחל על חוזה זה ,יחול על השוכר וישולם על ידו.
 .17אחריות לנזקים ועבירות
א.

המפעיל יהא אחראי ישירות ובאופן בלעדי לכל פגיעה ,נזק או תביעה שתוגש ע"י כל
אדם בגין כל מעשה או מחדל הכרוכים בביצוע הסכם זה ע"י המפעיל וכן ניצול
רשות השימוש על פי ההסכם.

ב.

המפעיל מתחייב לפצות ולשפות את העירייה בגין כל נזק או חיוב כספי שיוטל עליה
ו/או תהיה חייבת לשאת מחמת כל נזק שיוסב למזנון ו/או מחמת כל נזק ו/או
פגיעה ו/או תביעה שתוגש נגד העירייה ע"י צד שלישי כלשהו מחמת כל מעשה ו/או
מחדל ו/או עילה שמקורה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בהסכם זה ,ביצועו ע"י
המפעיל ו/או בשולחיו ו/או באופן ניהול עסקו של המפעיל על פי ההסכם.

ג.

המפעיל אחראי לכל עבירה שתבוצע על ידו בכל הקשור למזנון.

ד.

המפעיל אחראי לכל נזק או הפסק שייגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או לצד ג' אחר
כתוצאה מן ו/או עקב עבודתו ותוך כדי ביצוע העבודות ,אם אלה בוצעו תוך כדי
רשלנות ו/או עילה אזרחית אחרת ואם העירייה תחויב ע"י לשלם לצד שלישי סכום
כלשהוא בעד נזקים שהמפעיל אחראי להם כאמור ,יהא המפעיל חייב לשפות את
העירייה בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור מיד עם דרישת העיריה ,לרבות כל
ההפסדים וההוצאות שייגרמו לה בקשר לכך.

 .18פינוי
א.

עם תום תקופת השימוש או עם סיומה קודם זמנה בנסיבות האמורות בהסכם זה,
חייב המפעיל לפנות את המזנון מכל אדם וחפץ ולהחזיר לעירייה את המזנון במצב
טוב ותקין לשביעות רצונו של המנהל .

ב.

במידה והמפעיל לא יפנה ולא יחזיר המזנון במועד שנקבע עפ"י הוראות הסכם זה,
ישלם המפעיל לעירייה דמי שימוש מוסכמים וקבועים מראש בסכום של  1,000ש"ח
לכל יום איחור בפינוי .סכום זה יוצמד למדד כשמדד הבסיס הוא המדד הידוע ביום
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חתימת הסכם זה .אין בתשלום זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה לכל סעד אחר
ו/או נוסף עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין.
ג.

לא פינה המפעיל את המזנון כאמור לעיל במועד שנקבע עפ"י הוראות הסכם זה,
זכאית העירייה או מי מטעמה להיכנס למזנון ולפנותו מכל אדם וחפץ וכל ההוצאות
הכרוכות בפינוי המזנון ואחסון החפצים שפונו יחולו על המפעיל ,בנוסף לאחריות
לכל נזק שיגרם עקב פינוי זה.

ד.

מוסכם כי אי פינוי המזנון מעל  3ימים תחשב הפרה יסודית של ההסכם.

 .19העברת זכויות העירייה
העירייה רשאית להעביר את זכויותיה במזנון במשך תקופת השימוש וכן את זכויותיה
כולן או מקצתן על פי הסכם זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי להיזקק להסכמת
המפעיל ,אך מותנה בזה שכל העברה לא תפגע בזכויותיו של המפעיל עפ"י הסכם זה.
 .20ביטוחים
 .1מבלי לגרוע מאחריותו המפעיל על פי הסכם זה ועל פי כל דין ולהבטחת אחריותו
כאמור ,ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו ,מתחייב המפעיל לערוך ולקיים על
חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים
מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ובלבד שלא יפחתו
מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ,נספח ג'
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :טופס האישור על קיום ביטוחים").
 .2המפעיל ימציא במעמד חתימת הסכם זה וכתנאי לביצוע השירותים את טופס
האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי המפעיל על קיום ועריכת
הביטוחים הנזכרים לעיל .מסירת האישור חתום על-ידי מבטחי המפעיל המורשים
בישראל לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את
העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם .המפעיל ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם
תום תקופת הביטוח ,במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ,וזאת ללא צורך בקבלת
דרישה כלשהי מהעירייה.
 .3המפעיל מתחייב לכלול בביטוחיו את הסעיפים הבאים:
א .שם "המבוטח" בפוליסות הינו – המפעיל ו/או העירייה:
"העירייה" לעניין הכיסוי הביטוחי :לרבות עובדיה ו/או חברות בת ו/או עובדים
של הנ"ל.
ב .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות העירייה ועובדיה בגין ו/או
בקשר עם מעשה ו/או מחדל של המפעיל ומי מטעמו בקשר עם ההתקשרות.
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ג .ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל עליה אחריות
כמעבידה בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי המפעיל בקשר
עם ההתקשרות.
ד .ביטוח חבות מוצר מכסה את אחריות העירייה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם
ההתקשרות ו/או המוצרים של המפעיל ומי מטעמו בקשר עם ההתקשרות.
• ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח חבות המוצר הכלל כיסוי במסגרת
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בו יובהר כי חריג חבות המוצר לא יחול
לעניין נזקי גוף בגבולות אחריות משותפים.
ה .ביטוח חבות מוצר– יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן
השירותים לעירייה ו/או מועד אספקת המוצרים לעירייה בהתאמה.
ו .סכום ההשתתפות העצמית בפוליסות ,בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של
מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך .₪ 50,000
ז .ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה,
למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
ח .הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה ,אלא לאחר
שתימסר לעירייה הודעה בכתב ,ע"י המפעיל ו/או חברת הביטוח מטעמו ,במכתב
רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
ט .חריג רשלנות רבתי ככל וקיים בפוליסות מבוטל.
י .כל סעיף בפוליסות המפעיל (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך
כלשהי את אחריות מבטחי המפעיל כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי
העירייה וכלפי מבטחיה ,ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא
"ביטוח ראשוני" ,המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא
זכות השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה למבטחי המפעיל זכות תביעה
ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח
תשמ"א .1981-למען הסר ספק ,מבטחי המפעיל מוותרים על טענה של ביטוח
כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה.
יא .היקף הכיסוי בפו ליסות המפעיל לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט"
של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.
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יב .העירייה רשאית ,אך לא חייבת ,לדרוש מהמפעיל להמציא את פוליסות הביטוח
לבחינת העירייה והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה
שתדרוש העירייה.
 .4עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום
ביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו
עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של
המפעיל על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.
 .5המפעיל לבד אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות
העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.
 .6המפעיל לבדו אחראי כלפי העירייה לאבדן ,נזק או קלקול לרכוש ו/או ציוד מכל סוג
ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או שבאחריותו ו/או
המשמש לצורך השירותים ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות .המפעיל
רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש ו/או לציוד המפורט לעיל במלואו ו/או בחלקו ,אולם
יובהר כי בכל מקרה המפעיל פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעמו ,את העירייה ואת
הבאים מטעם העירייה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו כאמור
ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.
 .7המפעיל לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של
המפעיל ו/או הפועלים מטעמו ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות ,קבלני משנה
ועובדיהם ,אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו
משולמים בגין אותם נזקים .מובהר ,כי המפעיל יהיה אחראי לנזקים בלתי
מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה
בפוליסות .המפעיל פוטר את העירייה ו/או הפועלים מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או
אובדן כאמור למעט אם גרמו לנזק בזדון.
 .8המפעיל מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי
לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות
בפוליסות הביטוח .ולדרישת העירייה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות
הביטוח בעת הצורך.
 .9הפר המפעיל את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה ,יהיה
המפעיל אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שיהיה לו טענה כלשהי כלפי
העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.
 .10על המפעיל לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או
כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.
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 .11מבלי לגרוע מהאמור בפרק הביטוח ובאישור על קיום ביטוחי המפעיל ,היה וניתנה
הרשאה להסבת החוזה ולהעסיק קבלני משנה על פי תנאי החוזה ,המפעיל יהיה
אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים
ביטוחים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המפעיל וככל שיהיה נחוץ ותואם לתנאי
ההתקשרות עימם ,וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המפעיל ולמשך כל
תקופה נוספת בה ימצאו אחראים על פי דין .לחילופין יכלול המעפיל את קבלני
המשנה בביטוחיו .למען הסר ספק האחריות הבלעדית בגין ו/או בקשר קיום ו/או
העדר ביטוחים ע"י קבלני המשנה תחול על המפעיל.
 .21ערבות ביצוע
א.

להבטחת קיום כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ימציא המפעיל לעירייה ,במעמד
חתימת ההסכם ,וכתנאי לחתימת העיריה ערבות בנקאית אוטונומית הניתנת
למימוש תוך  3ימים מדרישת העיריה צמודה למדד בסך השווה לשישה חודשי
שכירות בנוסח המצ"ב כנספח ד' (להלן" :הערבות ביצוע").

ב.

הערבות תהא על פי תנאיה ללא כל תנאי ותעמוד לפירעון מידי עפ"י דרישת
העירייה.

ג.

הערבות תעמוד בתוקפה  3חודשים לאחר תקופת ההסכם .הוארך ההסכם כאמור
לעיל ,יוארך תוקף הערבות בהתאם עד לתקופה של  3חודשים מעבר לתום התקופה
המוארכת .אי הארכת הערבות במקרים לעיל ,תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

ד.

העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית ,כולה או חלקה ,וכן בחלקים
מידי פעם ,הכל לפי שיקולה המוחלט ומיד עם קרות הפרה מהוראות הסכם זה.

ה.

עם פינוי המזנון והחזרתו לעירייה ,תהא העירייה רשאית לנכות מסכום הערבות
את השיעורים הנקובים בהסכם בגין ההפרות ו/או החריגות.

ו.

חילוט הערבות לביצוע לא יפגע בזכות העירייה לתבוע פיצויים בגין כל הנזקים
שיגרמו לה ,עקב אי קיום התחייבויות המפעיל על פי ההסכם ו/או כל סעד אחר על
פי כל דין.

 .22אי קיום יחסי עובד-מעביד
א .למען הסר כל ספק ,מצהירים בזאת הצדדים ,כי בין המפעיל ו/או עובדיו ו/או
מועסקיו לבין העירייה ,לא נקשרו כל קשרי עובד ומעביד ואין המפעיל ו/או עובדיו
ו/או מועסקיו ,זכאים לקבל מהעירייה כל תשלום ו/או תמורה ו/או זכויות כלשהן,
על פי כל דין או נוהג ,המגיעים לעובד מאת מעבידו.
ב .המפעיל מצהיר בזאת ,כי הוא אחראי כמעביד לכל עובדיו ו/או מועסקיו ,וכי העירייה
לא תהיה אחראית כלפי עובדי המפעיל באחריות כלשהי.
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ג .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מוצהר כי אין המפעיל ו/או עובדיו ו/או מועסקיו
זכאים לפיצויי פיטורים ולהטבות אחרות מהעירייה ,המגיעות לעובד או הנהוגות על
פי כל דין ו/או נוהג.
ד .אם תחויב העירייה בתשלום כלשהו למפעיל ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ,המשתלם
כרגיל לעובד ממעבידו ו/או הנובע מיחסי עובד ומעביד ,יפצה המפעיל את העירייה
בכל סכום בו תחויב כאמור ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

 .23שמירת דינים
המפעיל מתחייב לשמור על הוראות כל דין במסגרת פעולתו על פי הסכם זה.
 .24הפרות ותרופות
א .סעיפים  ,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,27להסכם זה הם עיקריים
ויסודיים והפרתם על ידי המפעיל תזכה את העיריה בפיצוי מוסכם בסך של 2,000
בעד כל הפרה והפרה וכן תקנה לעירייה הזכות לבטל הסכם זה על ידי הודעה מראש
של  7ימים ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתבוע פיצויים ו/או סעדים אחרים בנוסף על
כל סעד ו/או תרופה מוקנית לעירייה לרבות חילוט סכום הפיצוי מתוך הערבות
הבנקאית.
ב .בוטל ההסכם ,כאמור לעיל ,במהלך תקופת השימוש ,יהא המפעיל חייב לפנות תוך
המועד הנקוב בהודעת הביטול ,את שטח המזנון מכל אדם וחפץ השייכים לו.
ג .על פינוי כאמור לעיל יחולו הוראות סעיפים  18ו 25-בשינויים המחויבים.
 .25תוצאות הפסקת או ביטול החוזה
א .במקרה של בטול החוזה על ידי העירייה כאמור לעיל ,יהא המפעיל חייב לפנות את
הנכס ולמסרו לידי העירייה כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ ,חפשי מכל שעבוד ,חוב ,או
זכות צד ג' כלשהו תוך שלושים יום מתאריך קבלת הדרישה לכך מהעירייה.
ב .כל שינוי ו/או תוספת אשר יבוצעו בנכס במהלך תקופת השכירות על ידי המפעיל או
כל גורם אחר ,בהסכמת העירייה ו/או שלא בהסכמת העירייה וזאת מבלי לפגוע בכל
זכות לה זכאית העירייה וכל חובה בה חייב המפעיל בהתאם לחוזה זה ,יועברו
לרשות העירייה אלא אם כן תורה העירייה למפעיל לבטל ולהסיר את השינוי ו/או
התוספת שבוצעו במהלך התקופה בה החזיק המפעיל בנכס ולמפעיל לא תהיה כל
טענה  /דרישה בנדון בשום צורה ובשום אופן.
ג .במקורה של הפסקה או ביטול ,העירייה תהיה רשאית להשתמש בנכס כראות עיניה
ולפי שיקול דעתה המוחלט ולמפעיל לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל
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סוג שהוא כלפי העירייה לתשלום כלשהו בקשר להקמת המבנה ,החזקתו ,השימוש
בו והחזרת החזקה בו לעירייה.
ד .לא קיים השוכר התחייבותו האמורה בס"ק (א) לעיל תהא העירייה רשאית להיכנס
לנכס ,לתפוס את החזקה בו וכן לנקוט בכל הפעולות על פי כל דין למימוש זכויותיה
והשוכר יישא בכל ההוצאות שיגרמו לעירייה בשל שימוש העירייה בזכותה זו.
 .26מנגנון יחיד ומוסכם להחזר סכום השקעה
א .מוסכם על הצדדים כי העירייה רשאית בהודעה סבירה בכתב להפסיק את
ההתקשרות מכל סיבה שהיא על אף האמור בחוזה זה .בכל מקרה בו תודיע העירייה
לשוכר על הפסקת תקופת השכירות מסיבות שבאחריותה הבלעדית כגון שיקולים
תכנוניים ,סביבתיים ,רעש ,אינטרס הציבור ,רישוי עסק וכיוצא בזה ,יהיה השוכר
מחויב לפנות את המושכר בתוך  90יום כפי שיתבקש על ידי העירייה ,ומוסכם כי
מנגנון הפיצוי בגין החזר ההשקעה יהיה כמפורט בסעיף זה ,וזהו המנגנון היחיד
והשוכר מנוע מלהגיש תביעה כנגד העירייה בגין נזקים נוספים נטענים והוראה זו
הינה סעיף יסודי בהסכם בין הצדדים .למען הסר ספק ,סעיף זה לא יחול במקרים
בהם המפעיל הפר הוראה מהוראות חוזה זה או פינה את המושכר לפני תום תקופת
ההפעלה על פי חוזה זה ,וכן לא יחול כאמור בתקופת הארכה.
ב .העירייה תמנה שמאי מטעמה שיעריך את גובה החזר ההשקעה שיינתן לשוכר בגין
ההשקעות הפיסיות שביצע השוכר בנכס לשם השימוש בנכס בהתאם לייעודו לפי
תנאי המכרז ובהתחשב בתקופת השימוש בפועל .למען הסר ספק ,סכום ההשקעה
שהושקעה בנכס יתקבל פיצוי בהתאם לסעיף זה הינה  ,אך ורק לגבי מחוברים שלא
ניתן באופן סביר להוציאם מהמושכר והמחוברים למקרקעין המושכרים ,ובלבד
שניתנה הסכמת העירייה מראש ובכתב לביצוע ההשקעות .למרות האמור מובהר כי
סכום הפיצוי לא יעלה על סך של עד שלושה חודשי שכירות (להלן" :סכום
ההשקעה").
ג .מובהר כי "סכום השקעה" הינו סכום המאושר על ידי שמאי מוסמך שהעירייה
תשכור את שירותיו לעניין חוזה זה כאשר על השוכר להמציא לשמאי חשבוניות
וקבלות מקוריות ,המוכיחים סכום ההשקעה .קביעת השמאי הנ"ל הינה סופית
ואינה ניתנת לערעור על ידי הצדדים.
ד .הפיצוי לפי סעיף זה הינו הפיצוי היחיד שיגיע לשוכר לפי חוזה זה במהלך  2שנות
ההפעלה הראשונות ולא יינתן כל פיצוי נוסף בגין אובדן הכנסות ,מוניטין ,פגיעה
במוניטין ,פגיעה בלקוחות וכדמ' וכל נזק אחר נטען.
ה .סעיף זה על תתי סעיפיו ,לא יחול לאחר סיום תקופת ההפעלה הראשונה גם אם
העירייה תעניק למפעיל אפשרות להארכת החוזה לאחר תקופת ההפעלה בהתאם
לסעיף  7לעיל ו/או במידה והמפעיל בעצמו פנה לעירייה בבקשה להביא לסיום
ההסכם בתוך תקופת ההסכם הראשונה והעירייה הסכימה לכך.

18

 .27פרוק התאגיד
במקרה של מינוי מפרק לתאגיד שהמפעיל מואגד בו (להלן" :התאגיד") או פרוק התאגיד
מרצון או שלא מרצון או חדלותו או הפסקת פעילותו מכול נימוק או סיבה שהיא תפקע
רשות השימוש לאלתר ויחולו הוראות סעיף  25לעיל בשינויים המחויבים.
 .28קיזוז
א .כל סכום שלדעת העירייה המפעיל חייב לה מכח הסכם זה ו/או מכח הסכמים אחרים
ו/או מכח כל דין ו/או אחר ולא ישולם על ידו במועד ,תהא העיריה רשאית לבצע
קיזוז מכל סכום שיהיה עליה להעביר למפעיל על פי הסכם זה ו/או על פי הסכמים
אחרים.
ב .למען הסר ספק רק לעירייה מסורה זכות הקיזוז בגין חבות המפעיל שמכוח ההסכם
ו/או בגין חבות המפעיל לפי כל דין לשלם לעירייה תשלום כלשהו ,וחל איסור מוחלט
על המפעיל לבצע קיזוז כלפי העיריה מכל סכום ומכל סיבה שהיא.
 .29מניעות
אי תגובה ו/או הימנעות מנקיטת פעולה כשלהי ו/או מתן ארכה כלשהי ,לא ייחשבו ולא
יתפרשו כוויתור מצד העירייה ו/או כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת
התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם המפעיל.
 .30כתובות והודעות
הודעות שיש לשולחן על פי הסכם זה או בקשר להסכם זה ישלחו לפי הכתובות המצוינות
במבוא להסכם ומכתב שישלח בדואר רשום שי הכתובות ,כמצוין בהסכם ,יחשב לצורכי
הסכם זה כמכתב שהגיע לתעודתו תוך  72שעות לאחר מסירתו לבית הדואר כדבר דואר
רשום אף אם יוחזר לשולחו מכל סיבה שהיא ו/או לא יגיע לתעודתו.
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 .31סמכות שיפוט ייחודית
סמכות השיפוט בכל עניין שבמחלוקת לעניין חוזה זה ,פרשנותו ו/או ביצועו נתון
לביהמ"ש המוסמכים בעיר ירושלים ולהם בלבד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_________________
ראש העירייה
_________________
גזבר העיריה
_________________
מנהל אגף הספורט

_______________
המפעיל
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נספח א' – תיאור הנכס

21

נספח א' – 1מפרט טכני
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נספח ב' – דף הצעות המחיר
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נספח ג' -אישור קיום ביטוחים
אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור:

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

המבוטח

מבקש האישור
ֹעיריית ירושלים
(העירייה ו/או חברות בנות
ועובדים של הנ"ל)
ת.ז/.ח.פ.
____________
מען
כיכר ספרא  1ירושלים
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

אחריות כלפי צד
שלישי

שם

*אחר -צד ג'
חריג חבות למוצר
אינו חל על נזקי גוף

ביט
______

אחריות מעבידים

ביט
______

*חבות מוצר

ביט
______

☒בעל חוזה (מזמינת שירותים /
מוצרים)

☒אחר  :הפעלת מזנון בספורטק
עמק הארזים ו/או שירותים נלווים

מען

מספר
הפוליסה

אופי העסקה
☒שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחזקה

ת.ז/.ח.פ.

נוסח
ומהדורת
הפוליסה
ביט
______

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

ת.
רטרו:

☒ציוד ותכולה
☒א .תוצאתי

☐אחר
______________________

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

מטבע

1,000,000

₪

 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 307קבלנים וקבלני משנה
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 315תביעות המל"ל
 318מבקש האישור מבוטח נוסף
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג

למקרה
ולתקופה
במשותף עם
פוליסת צד ג'
הנ"ל ולא
בנוסף
20,000,000

₪

כנ"ל כמו בפוליסת צד ג'

₪

2,000,000

₪

 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף מבקש האישור
 319מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם
 328ראשוניות
 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי  12חודשים.
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 318מבקש האישור מבוטח נוסף
 324מוטב לתגמולי ביטוח – מבקש האישור
 328ראשוניות

_____
_____
ביטוח רכוש

מעמד מבקש האישור

רכוש -מלוא
ערך כינון
אובדן
תוצאתי12 -
חודשים

₪

פירוט השירותים
 033מזון /שירותי הסעדה /בתי אוכל
 085שכירויות והשכרות
ביטול/שינוי הפוליסה *
• שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
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נספח ד' – נוסח ערבות ביצוע
(דוגמא בלבד)
תאריך _____________
לכבוד
עיריית ירושלים
כיכר ספרא 1
ת"ד 775
ירושלים.

הנדון :ערבות הסכם פרי מכרז פומבי מספר  168.2021הפעלת מזנון
בספורטק עמק הארזים
ערבות בנקאית מס' ______________________
על סך – _______________  ₪ובמילים₪ _______________ :
בתוקף מיום  _________ -עד ליום _________ -
המדד בגין חודש ________________ שנת ___

אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ______________ ₪
(השווה ל –  6חודשי שכירות{סכום במילים ( ₪ ________________________ :להלן:
"סכום הערבות") ,שתדרשו מ____________________-ח.פ/ת.ז ______________
(להלן" :הנערב") בקשר להפעלת מזנון בספורטק – עמק הארזים ,פרי מכרז מ"פ מס'
168.2021
סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (הכולל פירות וירקות) כפי שהוא מתפרסם מפעם
לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .לעניין ערבות זו ,יהא המדד בגין חודש ______
שנת ______ שהתפרסם ב 15 -לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה)" ,המדד היסודי".
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,הוא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי
ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה  -הסכום השווה
למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות ,מחולק במדד היסודי .אם
המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום
הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר  3ימים מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי
כתובתנו המצוינת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום
הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם
ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
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ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ___ לחודש ___ שנת ____ (כולל) בלבד ולאחר תאריך
זה תהיה בטלה ומבוטלת.
כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת לעיל,
לא יאוחר מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.
דרישה בכתב כאמור בערבות זו ,אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה,
טלפקס ,או מברק ,ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
__________________________________
חותמת וחתימת הבנק הערב
טופס זה דוגמא לבנק בלבד
לתשומת לב
מובהר בזאת ,תוקף הערבות יהיה  3חודשים מהיום שנקבע כמועד סיום החוזה.

מפרט טכני להצטיידות והפעלה של מזנון בספורטק עמק ארזים
 .1רקע
 .1.1ספורטק "עמק ארזים" הינו מתחם ספורט בינלאומי ,מקצועי ,חדשני ואטרקטיבי הכולל
מגרשי כדורגל ומתקנים נוספים לרווחת הציבור.
 .1.2במתחם  3מגרשי ספורט תקניים –  2מגרשי כדורגל (עם דשא סינטטי ורגיל) ,ומגרש פוטבול
אחד עם דשא סינטטי.
 .1.3בנוסף למגרשים אלו ,מרכז הספורט כולל בין היתר טריבונות לאוהדים ,כ 350-צופים בכל
מגרש ,גידור ותאורה ,חדרי הלבשה חדישים ,שבילים להולכי רגל ,חניה ,משרדים ומתקנים
נוספים לרווחת הציבור.
בתכנית של אגף הספורט בעיריית ירושלים לבנות במתחם הספורטק מגרשי ספורט נוספים
ומתקני כושר.
 .1.4המגרשים משמשים לאימונים ולמשחקים של אגודות הפועל ירושלים ,ביתר ירושלים
וביתר נורדיה וכן לטורנירים בינלאומיים (העשויים להימשך מספר ימים) במספר ענפי
ספורט – פוטבול ,סופטבול ,רוגבי ועוד וכן אירוח של משחקי המכביה (אחת ל –  4שנים).
 .1.5בנוסף ,מתקיימים במרכז הספורט אירועים של גופים שונים כגון :משטרת ישראל ,אירועי
סיום שנה של גני ילדים וצהרונים ועוד (לכמה מאות משתתפים ועד אלף משתתפים).
 .1.6עיריית ירושלים (אגף הספורט) מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי המכרז להגיש
הצעות להצטיידות והפעלה של מזנון בספורטק "עמק ארזים" ,כמפורט במפרט הטכני
שלהלן ,בהסכם וביתר מסמכי המכרז ונספחיו.
 .1.7המזנון יפעל בפני עצמו ,ללא כל קשר לפעילות בספורטק וישרת את הקהל הרחב המגיע
לפעילות בספורטק וכן את הקהל והמטיילים המגיעים לאזור ,העוצרים לחניית ביניים
בספורטק (בין היתר לשימוש בשירותים).
 .1.8הכניסה למזנון תהיה נפרדת מהכניסה הראשית לספורטק ואין חובה להיכנס לספורטק
על מנת ליהנות משירותי המזנון.

 .2הגדרת מונחים
הגדרה

מונח
"העירייה"

עיריית ירושלים;

"מנהל"

מנהל אגף הספורט בעיריית ירושלים ,או מי מטעמו שהוסמך על ידו;

"השירותים"

הצטיידות והפעלה של מזנון במתחם הספורט בעמק ארזים ,כמפורט
במסמכי המכרז;

"המכרז"

פנייה זו לקבלת הצעות וכל הנספחים הנלווים אליה ,לרבות מודעת
הפרסום ,ההסכם וכן מענה לשאלות הבהרה וכל מידע אחר שנמסר על
ידי העירייה במסגרת הליכי מכרז זה;

"מציע"

עמותה ,או חברה ,או חברה לתועלת הציבור המגיש הצעה במענה למכרז
זה;

"הספק/
הקבלן"

המציע אשר נבחר ע"י העירייה כזוכה לפי מכרז זה;
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מונח
"ההסכם"

הגדרה
המסמך – על כל נספחיו ,המגדיר את השירותים ואת אופן המימוש
שלהם והמסדיר את תנאי ההתקשרות לפי מכרז זה.

 .3פרטים על שטח המזנון
.3.1
.3.2
.3.3

.3.4
.3.5
.3.6

העירייה תעמיד לרשות הספק את השטח הקיים המיועד למזנון במתחם הספורט.
שטח המזנון הינו  11.3מ"ר (מסומן ב –  1בתרשים הסכמטי שלהלן).
בנוסף ,תעמוד לרשות הספק הרחבה שבחזית המזנון בשטח של כ –  35מ"ר (מסומן ב – 2
בתרשים הסכמטי שלהלן) ,לשימוש שוטף יומיומי ,למעט בימים בהם מתקיימת פעילות
של הספורטק בשטח זה ,שייעשו בתיאום עם הספק.
בחדר המיועד למזנון יש שקעי חשמל ,תאורה ,מים חמים ומים קרים ,ניקוז ,הכנה
לטלפון והכנה לאינטרנט .כמו כן ,יש תאורה בשטח הרחבה.
הספק יהיה רשאי להשתמש גם בשטח הכניסה לרחבה שבחזית המזנון (מסומן ב – 3
בתרשים הסכמטי שלהלן).
תמונות של שטח המזנון והרחבה שבחזית המזנון ,מובאות בנספח.

 .4מהות השירותים במכרז
על הספק לתת את השירותים כמפורט להלן:
 .4.1הצטיידות של המזנון ושל שטח הרחבה.
 .4.2ההצטיידות של המזנון תכלול לפחות:
.4.2.1מקרר למשקאות קלים.
.4.2.2מקפיא לגלידות וארטיקים.
.4.2.3טוסטר.
.4.2.4מיקרוגל.
.4.2.5מכונת קפה.
.4.2.6דלפק מכירה.
.4.2.7קופה רושמת.
.4.2.8כל ציוד אחר הנדרש למתן השירותים
 .4.3ההצטיידות של שטח הרחבה שבחזית המזנון תכלול לפחות:
.4.3.1שולחנות ל –  4-6אנשים (סה"כ  5שולחנות) ,מעוצבים מעץ
.4.3.2כסאות ל 25 -אנשים ,מעוצבים מעץ ,עם/ללא ריפוד.
.4.3.3שמשיות גדולות –  3שמשיות.
 .4.3.4כאפשרות (עפ"י החלטת הספק) ,לקרות את שטח הרחבה בברזנט ,להצללה (השטח
המסומן כ –  2תרשים) ,וכן לרכוש ולהציב שולחנות וכסאות נוספים בשטח הכניסה
לרחבה (בשטח המסומן כ –  3בתרשים).
 .4.4הפעלת המזנון ,עפ"י הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 .4.5הפעלה של עגלה ניידת למשקאות ולמוצרים למכירה שתוצב ,בדרך כלל ,במגרש הפוטבול,
או ברחבה החיצונית ,או בכל מקום אחר בשטח הספורטק (עפ"י הנחיית אגף הספורט),
בעת קיום של אירועים במתחם הספורטק.
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 .4.6מובהר בזאת ,שכאשר מתקיימים במתחם הספורטק אירועים גדולים (רבי משתתפים),
העירייה וכל גורם הפועל במתקן יהיו רשאים להביא לאירוע על חשבונם את המאכלים,
המזון ,המשקאות והכיבודים ,ואין כל חובה לרכוש אותם מהספק.

 .5שעות הפעילות של המזנון
 .5.1המזנון יפעל  7ימים בשבוע.
 .5.2שעות פתיחה:
.5.2.1בימים ראשון עד חמישי – .08:00-23:00
.5.2.2בימי שישי – משעה  08:00ועד שעה לפני כניסת השבת ,או סיום הפעילות בספורטק
(לפי המוקדם).
.5.2.3במוצאי שבת – שעה לאחר צאת השבת ועד לשעה  ,23:00או סיום הפעילות
בספורטק.
 .5.2.4השעות ניתנות לשינוי באישור הממונה.

 .6מחירון מוצרים
 .6.1המשקאות והמוצרים במזנון יימכרו לקהל הרחב במחירים שלא יעלו על המחירים
המפורטים במחירון שלהלן.
 .6.2המחירים במחירון המוצרים הם מחירי מקסימום שנקבעו על ידי העירייה.
מס"ד

מחיר בש"ח ,כולל מע"מ
(מחיר מקסימום)

פריט/מוצר

.1

אספרסו קצר  /ארוך

6

.2

אספרסו כפול

9

.3

אספרסו מקיאטו

7

.4

אמריקנו עם חלב

7.5

.5

קפוצ'ינו  /הפוך

7.5

.6

קפוצ'ינו נטול

8.5

.7

מוקה לאטה ואבקת שוקו

10

.8

צ'אי הודי

10

.9

סחלב וקוקס ,גרנולה ,קינמון

10
7.5

 .10שוקו חם
 .11נס קפה על מים

6

 .12חלב על שוקולד

12

 .13תה רגיל

6
8.5

 .14מבחר חליטות תה

6

 .15קפה שחור
 .16נס  /שוקו על סויה

8.5

 .17תוספת מנת קפה

1.8
12/18

 .18גזר טבעי (קטן/גדול)

9.5/10.5

 .19משקאות קלים
 .20מים מינרלים (קטן/גדול)

7/9

 .21מוזלי

20.5
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מס"ד

מחיר בש"ח ,כולל מע"מ
(מחיר מקסימום)

פריט/מוצר

 .22אייס קפה (קטן/גדול)

12/16

 .23קפה קר

10/12

 .24קוקיס גדול

10

 .25קוקיס קטן

5

 .26עוגות שמרים/בורקס

10

 .27קרואסון חמאה/שוקולד

10

 .28מאפינס/בראוניס/גזר

12

 .29אלפחורס

8.5

 .30מבחר סלטים ארוזים (קטן/גדול)
 .31בורקס סביח

26/30
18
17/22

 .32מבחר טוסטים (קטן/גדול)

18

 .33מבחר כריכים

הערות:
א .מובהר בזאת שחל איסור מוחלט למכירה של משקאות המכילים אלכוהול ,מוצרי טבק
ופיצוחים למיניהם.
ב .המוצרים שימכרו יהיו בכשרות הרבנות ירושלים לכל הפחות.
ג .כמו מובהר שבמזנון לא יהיה מטבח מבשל.
 .6.3על הספק לערוך ולהדפיס את המחירון ,כך שיהיה מעוצב ,קריא וברור.
 .6.4המחירון יוצג במקום בולט וכן יתאפשר לעיון של קהל הקונים.

 .7התאמות בשטח המזנון
.7.1
.7.2
.7.3
.7.4
.7.5
.7.6

על הספק להתקין על חשבונו שעון חשמל נפרד למזנון.
הספק רשאי להתקין על חשבונו טלפון (יש הכנה מתאימה לטלפון).
על הספק להתקין על חשבונו דלפק מכירה.
על הספק להתקין על חשבונו שלט בחזית הבניין עם פרטים כלליים על המזנון.
בכל התקנה אחרת נוספת בשטח המזנון וברחבה בחזית המזנון ,תידרש הסכמה מראש
ובכתב של אגף הספורט.
תרשים סכמטי של השטח מובא להלן:
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 .8תשלומים
על הספק לשלם את המיסים והאגרות הכרוכים בהפעלת המזנון:
 .8.1אגרות רישוי למיניהן – על חשבון הספק.
 .8.2חשמל – על חשבון הספק.
 .8.3ארנונה – על חשבון הספק.
 .8.4מים – על חשבון העירייה.
 .8.5כל מס ו/או היטל ו/או אגרה אחרת ו/או אגרה נוספת אשר יוטלו על פי דין על מפעיל
המזנון.
 .8.6כל הוצאות ניהול ותפעול המזנון יחולו על המציע ,לרבות רכש הציוד והתקנתו ,רכש
המוצרים ,הכנת מוצרים ,רכש שולחנות ,כסאות ושמשיות ,עלויות כח אדם ,חומרים
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למיניהם ,הוצאות אחזקה ,הוצאות תפעול ,מיסים והיטלים במידה וישנם ,ביטוחים
למיניהם וכל הוצאה אחרת הנדרשת למתן השירותים ,כנדרש במסמכי המכרז.
 .8.7הספק הזוכה יגיש לעירייה אחת לחודשיים ,דוחות כספיים ,לסיכום ההכנסות וההוצאות
להפעלת המזנון.

 .9תחזוקה שוטפת
באחריות הספק לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת של מבנה המזנון ושל הציוד ,לרבות סדר
וניקיון ותברואה (של שטח המזנון ושל הרחבה שבחזית המזנון) ,פינוי אשפה ,הדברה ,אמצעי
בטיחות ועוד ,וינהג ויפעל בהתאם להוראות כל דין ו/או דרישות ו/או הנחיות כל רשות
מוסמכת.

 .10תקופת ניסיון
 .10.1ששת החודשים הראשונים להתקשרות (לאחר חתימת ההסכם) ,יהוו תקופת ניסיון,
אשר במהלכה תהא העירייה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הספק הזוכה בהתראה
בכתב בת  30ימים מראש ,וזאת מבלי שתאלץ לנמק את הסיבה להפסקת ההתקשרות.
 .10.2במידה ותחליט העירייה לבטל את ההתקשרות במהלך תקופת הניסיון ,היא תוכל לפנות
לצורך ביצוע ההתקשרות למציע שנבחר כזוכה שני במכרז זה ועל מציע זה יחולו כל תנאי
מכרז זה וההסכם המצורף לו.
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נספח – תמונות של שטח המזנון ושל הרחבה בחזית המזנון
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טופס הצעת מחיר להקמה והפעלה של מזנון בספורטק עמק ארזים
יש למלא ב –  2העתקים

הריני מתכבד להגיש בזאת ,בשם __________________________ (שם המציע) ,את הצעת
המחיר להפעלת מזנון במתחם הספורטק בעמק ארזים ,על פי המפורט במסמכי המכרז ,המפרט
הטכני וההסכם ואני מתחייב לבצע את כל השירותים שאדרש לבצע והמתוארים במסמכי המכרז,
בהסכם ובנספחים שלו.

התמורה המוצעת עבור הפעלת המזנון ולביצוע כל השירותים ,הכול בכפוף לפרטים ולתנאים
המופיעים במסמכי המכרז ,ההסכם והנספחים ,הינה כמפורט להלן:

דמי שימוש חודשיים שישולמו לעירייה בסך של
(במילים.)______________________________:

___________  ,₪לא כולל מע"מ

שם המציע ____________________________________________________________:
מספר עוסק מורשה____________________________________________________:
שם ותפקיד החותם על הצעת המחיר__________________________________________:
חתימה וחותמת________________________________________________________:
תאריך _______________________________________________________________:

