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אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מכרז פומבי דו-שלבי מס' 5270/2022
להפעלה וניהול של מרכזי הסעדה
הוראות כלליות
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (להלן" :האוניברסיטה") מזמינה בזאת מציעים להגיש לה הצעות כ-
"בר רשות" ,להפעלה וניהול של מרכזי הסעדה ,כמפורט במסמכי המכרז (להלן" :השירותים" ו-
"המכרז" ו" -בר הרשות" או "הספק" ,בהתאמה).
 .1רקע:
א .נכון למועד פרסום המכרז פועלים באוניברסיטה (בין היתר) שני מרכזי הסעדה,
כמפורט להלן:
 )1מרכז הסעדה בבניין בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי (בניין  )70בקריית
האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס בבאר-שבע.
מרכז הסעדה זה כולל מטבח מבשל (כולל שטחי עבודה ,מחסנים ,חדרי קירור,
חצר שרות ועוד) ,קפיטריה חלבית ,חדר  ,VIPאזורי הגשה ,חדר אוכל סטודנטים
וחדר אוכל סגל;
 )2מרכז הסעדה בבניין הפקולטה למדעי הבריאות בניין .M5
מרכז הסעדה זה הינו יחידת קצה של מרכז ההסעדה הממוקם בבניין בית
הסטודנט ,והוא כולל מטבח מחמם (כולל שטחי עבודה ,מחסנים ,חדרי קירור,
חצר שרות ועוד) ,קפיטריה חלבית ,אזורי הגשה וחדר אוכל משותף לסטודנטים
וסגל .הספק ידרש לשנע מזון לפקולטה מדעי הבריאות באמצעים כנדרש לפי כל
דין.
(להלן" :מרכזי הסעדה").
ב .בית הסטודנט בקמפוס מרקוס מהווה ציר מרכזי בפעילות ,ובמהלך שנת הלימודים
פוקדים אותו סטודנטים ,עובדים ואורחים רבים ,ומעת לעת אף נערכים בו ירידים
שונים .בנוסף ,מעת לעת נערכים באוניברסיטה כנסים ,ימי עיון ואירועים אחרים
המזמנים אליה אורחים ומבקרים לא מעטים .היקף הפעילות בקמפוס מרקוס
ובפקולטה לרפואה משתנה בהתאם לפעילות במהלך שנת הלימודים.
האמור לעיל מובא כמידע אינפורמטיבי בלבד מבלי להוות התחייבות כלשהי באשר
להיקף הסועדים והצרכנים במרכזי ההסעדה בנקודת זמן מסוימת ,או בכלל.
ג .האוניברסיטה מעוניינת להתקשר עם ספק להפעלה וניהול שוטפים של מרכזי ההסעדה.
מתן השירותים על-פי מכרז זה צפוי להתחיל ביום ( 1/10/2022בכפוף לזכות
האוניברסיטה לשנות מועד זה).
ד .מובהר ,כי זכיין של רשת (להבדיל מרשת עצמה) איננו מורשה להגיש הצעה מטעמו
במסגרת מכרז זה.
ה .האוניברסיטה שומרת על זכותה לבצע עבודות לשיפור מערכות הניקוז והנידוף במרכזי
ההסעדה ,כמו גם עבודות נוספות לפי שיקול דעתה כמפורט בנספחי הסכם זה ,בתיאום
עם הספק הזוכה .מובהר למציעים כי הלובי בכניסה לקפיטריה החלבית ,חדר אוכל
סטודנטים ,חדר אוכל סגל וחדר  ,VIPעתידים לעבור שיפוץ על ידי האוניברסיטה בין
התאריכים  1/7/22עד .1/10/22
__________________
חתימת המציע
-1-

5270/2022

ו .ככל שהאוניברסיטה תדרוש זאת ,על המציע הזוכה יהיה להיערך להגשת מזון החל
מתאריך  1/7/22ועד למועד כניסתו למתחם ההסעדה בתום תקופת עבודות ההתאמה.
לשם כך יועמד לרשותו אולם מרוהט ("ברקן" או אחר) ,אשר ישמש כחדר הגשת
האוכל הכולל שולחנות וכיסאות .המזון אשר יוגש בפרק זמן זה ,יכול ויהיה מזון אשר
יוכן במתקן אחר של המציע וישונע לאוניברסיטה עפ"י כל דין .תפריטי החובה
ומחיריהם לתקופה זו יקבעו ויאושרו מראש מול האוניברסיטה.
ז .על המפעיל יהיה לבצע בעצמו ועל חשבונו את עבודות ההתאמה הדרושות ולצייד את
מרכזי ההסעדה בכל הדרוש להפעלתם (למעט עבודות וציוד שימסרו לבר-הרשות על-ידי
האוניברסיטה) .בין היתר תדרש התקנת ציוד כאמור במפרט ,והכל בהתאם לתכניות
שיאושרו מראש ע"י האוניברסיטה .סכום ההשקעה המוערך הנו כ ₪ 500,000 -לפחות.
מובהר בזאת כי המדובר באומדן כללי בלבד ואין בסכום זה כדי לחייב את
האוניברסיטה בכל דרך .על המציע ללמוד את הדרוש במקום וכן את האמור במפרט
ולגבש את השקעתו הנדרשת.
 .2טבלת ריכוז תאריכים:
תאריך

שעה

פעילות
מועד קיום מפגש מציעים (השתתפות חובה)

8/5/2022

11:30

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

16/5/2022

***

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז

30/5/2022

14:00

במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי
המכרז ,יגברו המועדים המצוינים בטבלה.
האוניברסיטה רשאית לעדכן ,לשנות ולדחות כל אחד מהמועדים הנ"ל לפי שיקול דעתה.
הודעה למשתתפים תימסר בהתאם.
 .3מסמכי המכרז:
"מסמכי המכרז" כוללים:
א.
ב.
ג.
ד.

מכרז זה על נספחיו וכל מסמך הנדרש בהם.
הסכם על נספחיו (לרבות תוכניות ושרטוטים ,אם צורפו).
תשובות בכתב לשאלות הבהרה (אם יהיו).
פרוטוקול מפגש מציעים (אם יהיה).

 .4שאלות הבהרה ושינויים במכרז:
א .שאלות הבהרה בקשר עם המכרז ניתן להעביר בכתב בלבד עד ולא יאוחר מהמועד
הקבוע בטבלת המועדים לעיל לכתובת .michrazimrechesh@bgu.ac.il
ב .הגשת השאלות תהיה על גבי מסמך  WORDפתוח לפי הפורמט שלהלן ,תוך ציון שם
המציע ,שם הפונה מטעמו ,מספר טלפון וכתובת דוא"ל:
מס"ד

סעיף

עמוד

השאלה
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ג .תשובות לשאלות ההבהרה (ככל שהאוניברסיטה תמצא לנכון להשיב להן) ,יערכו
בכתב בלבד .התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת:
( http://www.bgu.ac.il/bidsלהלן" :אתר האינטרנט") .התשובות יחשבו כחלק
ממסמכי המכרז .לא יהיה כל תוקף לתשובה או לכל מענה שאינו בכתב מאת
האוניברסיטה .בכל מקרה ,חובה על המציע להתעדכן באתר טרם הגשת הצעתו.
ד .האוניברסיטה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לאחר פרסום המכרז ,להודיע על תיקונים,
הבהרות ,שינויים ותוספות בתנאי המכרז ,ומעת שהודיעה על כך יהוו אלו חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז.
ה .המציע יצרף למסמכי הצעתו את הודעות האוניברסיטה וכל מסמך שהוסף כאמור,
כשהם חתומים בחתימתו ,לאישור קבלתם ,הבנתם ,והבאת האמור בהם בחשבון
במסגרת הצעתו .שינויים ,הבהרות ועדכונים כאמור לעיל ,יפורסמו באתר האינטרנט
ועל המבקשים להשתתף במכרז ,לעקוב אחר העדכונים באתר כאמור לעיל .במכרזים
בהם יתאפשר הדבר ,ניתן יהיה להירשם לקבלת נתונים על המכרז ,לדואר האלקטרוני
של המתמודד .בכל מקרה ,גם אם יתאפשר משלוח הודעות לדואר האלקטרוני ,חובת
המבקש להתמודד במכרז ,לוודא בטרם הגשת ההצעה ,האם נערכו שינויים כלשהם
למכרז ,לפני ולקראת המועד האחרון להגשת ההצעות ולא תהיה למבקש להתמודד,
כל טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה בגין אי משלוח הודעות לדואר אלקטרוני,
בקשר למכרז.
 .5מפגש מציעים:
א .השתתפות נציג מטעם המציע במפגש המציעים הינה חובה.
ב .מפגש מציעים  /סיור קבלנים יתקיים באופן פיזי או באופן מקוון באמצעות תוכנת
 ZOOMבמועד כאמור בטבלת המועדים לעיל.
ג .על המציעים להירשם למפגש באמצעות הטופס המצורף למסמכי המכרז ושליחתו
לכתובת הדוא"ל .michrazimrechesh@bgu.ac.il :יש לבצע רישום עד ולא יאוחר מ-
 24שעות טרם מועד המפגש ,בקשת רישום מאוחרת יותר הינה על אחריות המציע
בלבד ותענה רק אם תהייה אפשרות לכך.
ד .אם תמצא האוניברסיטה לנכון לערוך פרוטוקול למפגש ,הוא יפורסם באתר
האינטרנט  /באתר ניהול המכרז וישלח למציעים אשר מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר
לעניין מכרז זה ויהווה אף הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .בכל מקרה ,חובה על
המציע להתעדכן באתר האינטרנט  /אתר ניהול המכרז ,טרם הגשת הצעתו.
ה .בכל מקרה ,לא תהיה טענה למציע ,כי לא התאפשר לו לבחון את השירות המבוקש
וכל פרט אחר בקשר לאספקת השירות נשוא מכרז זה.
ו .האוניברסיטה רשאית (אך לא חייבת) לבצע יותר ממפגש מציעים אחד ,משתתף יוכל
להירשם ולהיות מיוצג רק במפגש אחד.
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 .6הגשת הצעות:
במכרז דו שלבי יש להפריד בין ההצעה הכספית ליתר חלקי המכרז.
א .המכרז יתנהל באופן מקוון באתר ייעודי (להלן" :אתר ניהול המכרז") בכתובת:
( https:/ /bids.dekel.co.il/BGUבאתר האינטרנט של האוניברסיטה יוצגו עיקרי
המכרז וההתקשרות).
ב .מסמכי ההליך באתר ניהול המכרז  /אתר האינטרנט של האוניברסיטה ישמשו לצורך
מילוי והגשת ההצעות.
ג .מוצע למבקשים להתמודד במכרז להקדים ולפנות לרישום לפחות יומיים או שלושה
לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז .פניה שתגיע לאחר מכן ,לא בטוח שניתן
יהיה להיענות לה והאחריות לכך מוטלת על המעוניין להתמודד באופן בלעדי.
ד .יש להדפיס את מסמכי ההליך ,למלא פרטים נדרשים ולחתום על כל המסמכים.
ה .יש לצרף מסמכים נדרשים (ראה טבלת מסמכים נדרשים בהמשך).
ו .את כל המסמכים הנ"ל לרבות מסמכים נוספים שיפורסמו במסגרת ההליך יש לסרוק
ולהעלות לאתר ניהול המכרז ,למעט ההצעה הכספית לדמי הרשות כאחוז מהמחזור.
ז .ההצעה הכספית לדמי הרשות כאחוז ממחזור ,תוגש בדרך של מילוי המחירים במקום
המתאים באתר ניהול המכרז .בכל מקרה תתבצע הפרדה בהגשה ,בין ההצעה הכספית
לבין יתר חלקי המכרז ואין לציין מחירים על גבי המסמכים הסרוקים.
ח .הצעת המציע תהיה בתוקף במשך  4חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות.
מובהר כי גם לאחר שהאוניברסיטה תתקשר בהסכם עם מציע כלשהו (אם תתקשר),
ותודיע למי מהמציעים כי הצעתו נדחתה ,לא יפקעו הצעות שהוגשו על פי מכרז זה
ולא זכו ,במשך התקופה האמורה .ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור
זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה ,למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או
השני וכן הלאה לא ייצא לפועל ,מכל סיבה שהיא ,או יבוטל ע"י האוניברסיטה בתוך 3
חודשים מיום תחילתו .בחלוף המועד האמור ,תהיה ועדת המכרזים רשאית לבחור
בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו.
ט .אם לא נקבע במפורש אחרת במסמכי המכרז  -המחירים בהם נקב המציע בהצעתו
אינם צמודים לכל מדד בכל דרך .ההצמדה תהיה בהתאם להוראות ההצמדה בהסכם
המצורף ,ככל שישנן.
י .הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי
המכרז ובחר לתת להם את הסכמתו ,באופן מלא ושלם.
 .7בחינת ההצעות:
א .פרט לציון המחירים ו/או שיעורי ההנחות (בהתאם לאופן תמחור המכרז) המוצעים
וחתימת המציע ,לא ישנה המציע דבר ממסמכי המכרז בכל דרך ,לרבות ע"י מחיקה,
השמטה ,תוספת ,תיקון או הסתייגות ,בין במסמכים עצמם ובין במכתב נפרד ,ואם
עשה זאת  -האוניברסיטה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול את הצעתו
של המציע או להתעלם מכל שינוי כאמור ולראות בהצעת המציע כהצעה בלתי מסויגת;
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ב .במקרה של אי הצגת מחיר ו/או שיעור הנחה ליד סעיף כלשהוא תהיה האוניברסיטה
רשאית לראות כאילו המחיר כלול ביתר הסעיפים .במקרה של סטייה עקב טעות
אריתמטית בין המחיר ליחידה לבין מכפלת המחיר ליחידה במספר היחידות ,המחיר
שייקבע הינו המחיר ליחידה .במקרה של חריגה ממחיר מרבי (אם נקבע במכרז) -
יחשב הדבר כהסכמה של המציע למחיר המרבי הקבוע במכרז.
ג .האוניברסיטה רשאית (אך אינה חייבת) שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה עונה על
תנאי מכרז זה ומסמכי המכרז ,ובין היתר ,מבלי לפגוע בכלליות האמור ,בהצעה שלא
צורפו לה כלל המסמכים המפורטים במכרז זה.
ד .מבלי להטיל כל חובה על האוניברסיטה לעשות כן ,רשאית האוניברסיטה לדרוש
ממגישי ההצעות ו/או מי מהם ,בכל שלב בבחינת ההצעות ,נתונים נוספים ו/או
השלמת נתונים ומסמכים ו/או אישורים נוספים ו/או הבהרות ו/או פרטים נוספים
כפי שתמצא לנכון.
ה .האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר (או היקרה ביותר או
המשוקללת הטובה ביותר  -לפי העניין) או כל הצעה שהיא וההכרעה נתונה לשיקול
דעתה והחלטתה הבלעדית של האוניברסיטה.
ו .בהתאם לדין האוניברסיטה תהא רשאית אך לא חייבת ,לנהל מו"מ עם מגישי
ההצעות ,כולם או חלקם ,לגבי כל תנאי הצעתם ו/או חלקם .בין היתר תהיה
האוניברסיטה רשאית לאפשר למציע אחד או יותר ,להגיש הצעות עדכון להצעותיהם,
בין היתר לעניין הנחה כללית או לעניין הוזלה במחירי הצעותיהם המקוריים .מובהר
בזאת ,למען הסר ספק ,כי אם יתאפשר למציע להגיש הצעת עדכון ,לא יהיה בהגשת
הצעת העדכון כדי לשחרר את המציע מהתחייבויותיו הכלולות בהצעתו המקורית.
הצעות עדכון ,אם תתבקשנה ,תוגשנה במעטפות סגורות ותוכנסנה לתיבת המכרזים
במועד כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה .האוניברסיטה שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם
הזוכה ,לאחר בחירתו.
ז .לצורך בחינת האפשרות להתקשר בהסכם עם מי מהמציעים ,רשאית האוניברסיטה
לשקול בין היתר גם את השיקולים הבאים :המחירים ו/או שיעורי ההנחות המוצעים,
טיב פריטי ההצעה ,איתנות פיננסית ויכולת כלכלית של המציע ,ניסיון מוכח של
המציע ,ניסיון שלילי ,ניסיון עבר עם המציע ,המלצות ,אמינות ,מוניטין המציע וכל
שיקול רלוונטי אחר שתימצא לנכון ,לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט .מובהר בזאת כי האוניברסיטה רשאית לתת משקל לכל פרמטר בהצעה.
ח .האוניברסיטה רשאית לקבוע את ציון האיכות של המתמודדים ,על בסיס הערכות
האיכות שניתנו להם במכרזים קודמים שלה ,אשר הוגשו במהלך  24חודשים טרם
המועד להגשת הצעה במכרז זה.
ט .האוניברסיטה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את המועד האחרון שנקבע
להגשת ההצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות .במקרה כזה ,תפורסם הודעה כנדרש.
י .האוניברסיטה רשאית ,בכל שלב ומכל סיבה שהיא ,לבטל מכרז זה או חלקים ממנו או
לפרסם מכרז חדש (בנוסח זהה או שונה) ,מבלי שתחויב בתשלום פיצוי כלשהו
למציעים ,לרבות המציע בעל ההצעה הזולה ביותר (או היקרה ביותר או המשוקללת
הטובה ביותר  -לפי העניין) .המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או
פיצויים ,בביטול המכרז כאמור.
יא .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הערכה
תקציבית בדבר עלותו המשוערת של השירות והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא
לקבל אף אחת מן ההצעות אם אלו אינן סבירות  -על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט  -ביחס להערכה התקציבית.
__________________
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 .8הבטחת קיום התחייבויות הזוכה ואישור קיום ביטוחים:
א .להבטחת קיום התחייבויות הזוכה  -היה ומציע יוכרז כזוכה אך לא יקים את כל
המוטל עליו ,לצורך תחילת ההתקשרות ובפרק הזמן אותו קבעה האוניברסיטה -
תהיה האוניברסיטה רשאית למנוע את השתתפות המציע במכרזיה למשך פרק זמן של
עד  3שנים ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך.
ב .מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל דין ,אם המציע אשר הצעתו נתקבלה ,חזר בו מהצעתו,
במלואה או בחלקה ו/או לא יחתום על ההסכם או כל מסמך נדרש אחר ו/או לא
ימציא ערבות לקיום ההסכם ו/או לא ימציא אישור על קיום ביטוחים או פוליסת
ביטוח ,ככל שנדרשו ,תוך  7ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי הצעתו
נתקבלה ,או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי האוניברסיטה ,תהיה האוניברסיטה
רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש את אכיפת התחייבויות המציע בהצעתו
וזאת מבלי שתידרש להוכיח נזקים והפסדים כלשהם ומבלי לפגוע בזכויות
האוניברסיטה לתבוע את נזקיה הממשיים ,והכל בהתאם ובנוסף לאמור בכל דין .כן
תהיה האוניברסיטה רשאית למסור את העבודה למציע ו/או קבלן/ספק אחר אשר
הצעתו מתאימה ביותר עבורה.
ג .אם הצעת המציע תתקבל ,יחתום המציע על ההסכם וככל הנדרש בהסכם ,ימציא
לאוניברסיטה ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף להסכם ,לתקופה ובסכום
כנדרש בהסכם ,כערבות ביצוע ,וזאת תוך  7ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי
הצעתו נתקבלה ,או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי האוניברסיטה.
ד .בשלב הגשת ההצעה ,די בחתימת המציע על מסמכי הביטוח המצורפים להסכם.
האוניברסיטה תהיה רשאית להסכים עם מבטחי הזוכה על תיקוני נוסח ,לפי שיקול
דעתה.
 .9כללי:
א .ההסכם נשוא מכרז זה ישתכלל עם חתימת מורשי החתימה של האוניברסיטה על
ההסכם .המציע מתחייב כי אם תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה ,ישלים בתוך  7ימים
מיום קבלת ההודעה על הזכייה או במועד מאוחר יותר לפי החלטת האוניברסיטה,
את כל האישורים וימציא כל מסמך נדרש נוסף .אין באמור לעיל בכדי לגרוע מתוקף
התחייבותו של המציע בהצעה אותה הגיש לאוניברסיטה.
ב .המציע אינו רשאי להסב או להמחות ,זכות או חובה כלשהי בקשר עם הצעתו במסגרת
הליך זה אלא אם קיבל לכך את הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של האוניברסיטה.
כל הסבה או המחאה בניגוד לאמור על ידי המציע תהיה בטלה ומבוטלת ותקנה
לאוניברסיטה כל סעד לפי כל דין לרבות הזכות לחילוט ערבות ההשתתפות או ערבות
הביצוע ,במידה והתבקשו.
ג .על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות ,הזכויות המשפטיות בו וכל
דבר אחר שיש לו ,לדעת המציע ,חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם
להתקשר עם האוניברסיטה במידה שהצעתו תזכה .המציע יברר את כל האמור
בעצמו ,על חשבונו ,והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי
מטעמה ,עקב כך.
ד .הזוכה מתחייב כי אם יידרש לכך ע"י האוניברסיטה ,ירכוש על חשבונו מנוי לתוכנת
הגשת חשבונות באופן מקוון ויגיש את חשבונותיו לתשלום ,באמצעותה בלבד .מובהר
כי נכון למועד עריכת המכרז ,אין דרישה כאמור.
__________________
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ה .למעט אם נקבע אחרת בנספח א' למכרז  -למקרה שתתבקש חשיפת ההצעה  -מציע
רשאי לציין מראש ,אלו סעיפים בהצעתו חסויים בהיותם ,לדעתו ,סוד מסחרי או
מקצועי .יחד עם זאת ,מובהר כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפי שיקול דעתה,
להציג כל פרט בהצעה אשר לדעתה גילויו מתחייב בכדי לעמוד בדרישות כל דין
ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך .מובהר מראש כי בכל מקרה  -פרט
הנוגע לקריטריון לפיו נקבעת ההצעה הזוכה  -לא יהיה חסוי.
ו .זכות העיון נתונה למציע המשתתף במכרז ,בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים
(התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,תש"ע .2010-לבקשה לעיון כאמור תצורף
המחאה לפקודת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בסך  500ש"ח לכיסוי העלות הכרוכה
בכך.
ז .מציע העונה להגדרת "עסק בשליטת אישה" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים,
התשנ"ב ,1992-ומבקש לקבל העדפה בהתאם לקבוע בחוק ,יצרף להצעתו אישור
ותצהיר כאמור בחוק הנ"ל.
ח .ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי המכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם ,כמכרז
עם בחינה דו-שלבית ,כמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף ,כמכרז מסגרת ,או בשילוב
של דרכי המכרז האמורות  -קביעה בעניין זה תהיה בהתאם למפורט בנספח א' למכרז
זה.
ט .סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית ,בכל הקשור למכרז זה  -נתונה לבית המשפט
המוסמך ,בעיר באר-שבע בלבד.

בכבוד רב,
מדור התקשרויות ומכרזים
מחלקת רכש ואספקה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
טל' 08-6461261 -
פקס' 08-6472801 -
דואר אלקטרוניmichrazimrechesh@bgu.ac.il -
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מכרז פומבי דו-שלבי מס' 5270/2022
להפעלה וניהול של מרכזי הסעדה
טופס פרטים לצורך רישום למפגש מציעים
המעוניינים להגיש הצעתם למכרז הנ"ל נדרשים למלא את פרטי המציע כמפורט להלן לצורך
רישום למפגש המציעים (נוכחות במפגש  -חובה).

שם הספק (המציע)___________________:
מס' ח.פ _________________________ :
שם איש הקשר_____________________ :
תפקיד איש הקשר __________________ :
דוא"ל ___________________________ :
טלפון קווי ________________________ :
טלפון נייד ________________________ :

__________________
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נספח א' להוראות הכלליות
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976 -
סעיף 2ב - 1ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  -תנאי לעסקה עם גוף ציבורי
(תיקון  )11תשע"ו 2016 -
אני הח"מ _______________ ,נושא/ת ת.ז .מס' _______________ לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה
כדלקמן:
הנני נציג/ת ________________________ (להלן" :המציע") ומוסמך/ת להצהיר בשם
המציע.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה)
 .1הוראות סעיף  19לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן:
"חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע;
 .2הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
ככל שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר הוא נדרש גם לסמן  Xבמשבצת המתאימה להלן:
 .3המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת
הצורך  -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 .4המציע פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,
בהתאם להתחייבותו לפי הוראות פסקת משנה 2ב(1א)(()2ב) לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,במסגרת התקשרות שנעשתה עמו בעבר וטרם קיבל הנחיות/ופועל
לביצוע ההנחיות (מחק את המיותר) ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון
זכויות.
אני מצהיר/ה כי ככל שהמציע יזכה במכרז ,יעביר המציע העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
אישור
אני הח"מ __________________עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני,
במקום _____________________ ,מר/גב' ____________________ שזיהה/תה עצמו/ה
באמצעות ת.ז .מס' ___________________ /המוכר/ת לי אישית ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני
על תצהירו/ה לעיל.
שם מלא___________________ :

חתימה וחותמת עוה"ד______________ :

 1הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח –  1998מגדירה" :מעסיק" – מעסיק המעסיק יותר מ 25-עובדים,
למעט משרד הממשלתי או יחידת סמך שלו שהוראות סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,1959-חלות עליהם;

__________________
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נספח א' למכרז פומבי דו-שלבי מס' 5270/2022
 .1מהות ההתקשרות :הפעלה וניהול של מרכזי הסעדה.
 .2תקופת ההתקשרות 5 :שנים.
תקופות אופציה נוספות לאוניברסיטה 5 :תקופות נוספות בנות שנה או חלקה כל אחת.
 .3הליך המכרז:
מכרז פומבי עם בחינה דו-שלבית:
 .3.1שלב א'  -עמידה בתנאי הסף
רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים ,במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,
בכל התנאים הבאים ,במצטבר:
תנאי סף כללים:
א .רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם
של הרישיונות הנדרשים על פי דין;
ב .אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים,
התשי"ג - 1953-עמידה בדרישות התקן;
ג .קיומם של כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו;1976-
תנאי סף מקצועיים:
ד .בשנים :2019 ,2018
 )1מחזור כספי של המציע (מעסקי מזון בלבד) עמד על היקף של לפחות
 5,000,000ש"ח (לפני מע"מ) בכל אחת מהשנים הנ"ל.
 )2המציע סיפק והגיש לפחות  240,000ארוחות חמות בכל שנה מהשנים הנ"ל.
הארוחות הוגשו בלא יותר מ  3 -אתרי שירות קבועים.
ה .בשנים :2021 ,2020
 )1מחזור כספי של המציע (מעסקי מזון בלבד) עמד על היקף של לפחות
 1,500,000ש"ח (לפני מע"מ) בכל אחת מהשנים הנ"ל.
 )2המציע סיפק והגיש לפחות  80,000ארוחות חמות בכל שנה מהשנים הנ"ל.
הארוחות הוגשו בלא יותר מ 3 -אתרי שירות קבועים.
מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא
ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו,
לרבות חברת אם ,חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר
בוצע לגביו מיזוג עם המציע ,לפי סעיף  323לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-טרם המועד
האחרון להגשת ההצעות במכרז .כמו-כן ,לא תותר הגשת הצעה משותפת על-ידי שני
גורמים או יותר.

__________________
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 .3.2שלב ב'  -בחינת איכות ( 50%מהציון הסופי):
א .ההצעות שעמדו בתנאי הסף יבחנו בהיבט האיכותי עפ"י אמות המידה המפורטות
מטה .על ההצעה לזכות בציון שלא יפחת מ 80 -נקודות בכל אחד מהסעיפים בהם
נדרש ציון מינימום.
ב .בנוסף לציון האיכות הנ"ל ,היה והמציע הפעיל שרותי מזון עבור האוניברסיטה,
במהלך  5השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,תביא
האוניברסיטה בחשבון גם את ציון האיכות בגין העבודה עבורה ,גם אם המציע לא
ציין את העבודה עבור האוניברסיטה במסגרת הצעתו .בהתאם לאמור בסעיף א'
ניקוד איכות של פחות מ 80 -נק' לעבודה באוניברסיטה (גם אם אינה עונה לתנאי
הסף) יביא לפסילת ההצעה.
ג .להתרשמות מהמנות המוצעות על ידי המתמודדים במכרז תהייה האוניברסיטה
רשאית לבקר באקראי באתרי המתמודדים או לאפשר למתמודדים להכין את
המנות לטעימות ,להציג תפריטים או בכל דרך אחרת.
ד .במנות לתמחור  -יובא בחשבון גם מחיר המנה במסגרת בחינת האיכות.

#
.1
.2
מנות
בשריות

אמת המידה
התרשמות מאתרי המציע ומידת שביעות רצון
לקוחות  -רמת שירות ,מקצועיות ,וכד'.
(ציון מינימאלי  16 - 80% -נקודות).
התפריט המוצע (סה"כ  70נקודות)
(ציון מינימאלי  56 - 80%נקודות בסעיף זה בכללותו)
2.1

10

2.4

חלבי  -מנות בסיס חובה במחיר מוכתב

10

2.5

חלבי  -מוצרי חובה להצעה ותמחור

10

2.5

חלבי  -מנות רשות להצעה ותמחור

10

2.6

מנות קונספט (אקסטרה) להצעה ותמחור

10

2.3

מנות
קונספט
.3

20

בשרי  -מנות בסיס במחיר מוכתב
בשרי  -מנות פרימיום (עד  - )₪ 39להצעה
ותמחור
בשרי  -מנות שף  -להצעה ותמחור

2.2
מנות
חלביות

משקל מרבי
בנקודות

התרשמות כללית של האוניברסיטה מהמציע
וההצעה
ניקוד כולל

10
10

10
100

מנת בסיס  -מנה מבושלת במחיר מפוקח
מנת פרימיום  -מנה מבושלת  /גריל ,הכוללת סלטים  /מרק מפס הבסיס  +מנת בשר /
דג משודרגת
מנת שף  -מנה מבושלת  /גריל אשר מרכיביה אינם מפס הבסיס
מנת קונספט  -קונספט מזון מוצע באופן שוטף בנוסף לתפריטי הבסיס (דוגמא למנות
 /פינות קונספט :אסיאתי  /תאילנדי  /סושי /איטלקי  /חומוסייה וכו').
__________________
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 .3.3שלב ג'  -בחינת ההצעות הכספיות ( 50%מהציון הסופי):
א .מציעים שעברו בהצלחה את כל השלבים לעיל יהיו ל"קבוצת המציעים הסופית".
ב .לאחר קביעת קבוצת מציעים הסופית ,תפתחנה ההצעות הכספיות באותה קבוצה.
ג .המשקולות לניקוד הצעות המחיר הן:
אמת המידה

משקל מרבי
בנקודות

שיעור דמי זיכיון  /השתתפות בהוצאות האוניברסיטה מתוך
מחזור המכירות.
(הניקוד יהיה מכפלת היחס שבין שעור ההצעה הנבחנת
לשיעור ההצעה הגבוהה ביותר ב.)50-

50

 .3.4שלב ד'  -שקלול ההצעה:
א .הניקוד המשוקלל של כל הצעה יבוצע ,באמצעות סכמת התוצאות שהתקבלו בגין
ניקוד האיכות ,המהווה  50%מהציון הכללי ,בתוספת ניקוד המחיר המהווה 50%
מהציון הכללי.
ב .היה ומספר הצעות תקבלנה ניקוד כולל זהה ,ההצעה שתדורג גבוה יותר תהיה
ההצעה אשר קיבלה את ניקוד האיכות הגבוה יותר מבניהן.
 .4אומדן:
עד למועד האחרון להגשת ההצעות יופקד בתיבת המכרזים אומדן .האוניברסיטה תהיה
רשאית שלא להתחשב בהצעות נמוכות או גבוהות מהאומדן באופן בלתי סביר לדעתה.
 .5מסמכים להגשה עם ההצעה:
להלן טבלה המרכזת את המסמכים הנדרשים להגשה עם ההצעה ,בהתאם למפורט בסעיף 6
להוראות הכלליות:
א .מסמכים כלליים (ללא ההצעה הכספית):
#
1
2
3
4
5
6

תיאור
כל מסמכי המכרז על נספחיו
ומצורפיו למעט ההצעה לשיעור דמי
זיכיון  /השתתפות בהוצאות
האוניברסיטה מתוך מחזור
המכירות.
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים
ניסיון המציע ופרטים לעניין תנאי
הסף
הצהרת המציע
בחינת איכות – תפריטים מוצעים
אישורים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,לרבות אישורי ניהול
ספרים

המסמך הנדרש

אופן הגשה
חתום וסרוק

נספח א'
להוראות הכלליות
נספחים א 1-ו -א'2-
למכרז
נספח ב' למכרז
נספח ב' 1למכרז

חתום וסרוק
חתום וסרוק
חתום וסרוק
סרוק
סרוק

__________________
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ב .הצעה כספית:
#
1

תיאור
הצעה לשיעור דמי זיכיון /
השתתפות בהוצאות האוניברסיטה
מתוך מחזור המכירות  -בנפרד מיתר
חלקי ההצעה

אופן הגשה
להזנה באתר ניהול המכרז

כל המסמכים הנדרשים בטבלה שלעיל יהיו על שם המציע בלבד (למעט אם נאמר מפורשות
אחרת).

__________________
חתימת המציע
- 13 -

5270/2022

נספח א' 1-למכרז
ניסיון המציע
להלן פרוט בדבר ניסיון המציע בהתאם לסעיף  3בנספח א' למכרז:
לשנים :2018-2019
א .מחזור כספי (נדרש לפחות  5,000,000ש"ח לפני מע"מ)
₪ ______________ - 2018
₪ ______________ - 2019
ב .ניסיון קודם:
#

שם האתר

תאריך תחילת
מתן השירות

מס'
ארוחות
חמות

תאריך סיום
מתן השירות

(לפחות
240,000
בסה"כ
בכל שנה)

פרטי איש הקשר
שם

תפקיד

טלפון נייד

2018
.1

.2

.3

2019
.1

.2

.3

__________________
חתימת המציע
- 14 -

5270/2022

לשנים :2020-2021
א .מחזור כספי (נדרש לפחות  1,500,000ש"ח לפני מע"מ)
₪ ______________ - 2020
₪ ______________ - 2021
ב .ניסיון קודם:
#

שם האתר

תאריך תחילת
מתן השירות

מס'
ארוחות
חמות

תאריך סיום
מתן השירות

(לפחות
80,000
בסה"כ
בכל שנה)

פרטי איש הקשר
שם

תפקיד

טלפון נייד

2020
.1

.2

.3

2021
.1

.2

.3

__________________
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הנחיות ודגשים למילוי הטבלאות:
 .1חובה למלא בכל השדות בטבלאות פרטים בהתאם לתנאי הסף .ניתן לצלם את העמוד
ולהוסיף לקוחות נוספים.
 .2האוניברסיטה רשאית לפנות לאנשי הקשר (לכולם או לחלקם) ולגורמים אחרים ,על פי שיקול
דעתה ,ולעשות שימוש בנתוני הטבלה כחלק מקביעת ניקוד האיכות.
 .3הפנייה לאנשי הקשר יכול שתכלול ,בין היתר ,את חוות דעתם לכל עניין בקשר עם מתן
השירותים.
 .4נציגי האוניברסיטה רשאים לבקר באתרים בהם מעניק המציע שירותים ,בתאום או שלא
בתאום עם המציע ולתת כל ציון שימצאו לנכון בגינם ,בהתאם לתנאי המכרז.
 .5על המציע להביא בחשבון את האמור לעיל ולציין בטבלה את הלקוחות המתאימים ביותר.
הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלאות שלעיל הנם נכונים ומדויקים.

חתימת המצהיר

תאריך

__________________
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נספח א' 2-למכרז
אישור רואה חשבון
(נוסח מוצע)

אני הח"מ ___________________ רו"ח של ____________________ ,ח.פ /.מס' מזהה
_____________________ (להלן" :המציע") מאשר בזאת ,כי:
בכל אחת מהשנים  2018-2019לא פחת מחזור הכספים השנתי של המציע ,מעסקי מזון בלבד,
מ 5,000,000 -ש"ח (לא כולל מע"מ).
בכל אחת מהשנים  2020-2021לא פחת מחזור הכספים השנתי של המציע ,מעסקי מזון בלבד,
מ 1,500,000 -ש"ח (לא כולל מע"מ).
בכבוד רב,

תאריך

שם מלא

כתובת

טלפון

חתימה וחותמת

__________________
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נספח ב' למכרז
הצהרת המציע
אני החתום מטה ,___________________________ ,לאחר שקיבלתי תשובות לכל שאלות
ההבהרה ,ככל שהיו לי לפני הגשת הצעתי זו ולאחר שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז
על נספחיו ,את המפרט ,את ההסכם ותנאיו ,בין שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו ,ולאחר
שהתאפשר לי לבקר באתרי האוניברסיטה והבנתי את השיטה לפיה אצטרך לספק את השירותים
ולקבל את התמורה ובהתאם לכל הנ"ל ,הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל
ולבצע את השירותים  ,בתנאי ההסכם ובמחירי הצעתי כמפורט במסמכי המכרז ובאתר ניהול
המכרז .
ידוע לי ואני מאשר כי:
 .1דמי הזיכיון בהצעתי לא יפחתו מ 6% -מהפדיון כמפורט בהסכם .מעבר לכך ,דמי הזיכיון לא
יפחתו בכל מקרה מהסך של  ₪ 23,000לחודש (בתוספת מע"מ).
 .2המציע עומד בכל תנאי ההשתתפות הנדרשים בהליך זה לרבות תנאי הסף.
 .3בחתימה על הצהרה זו הנני מאשר שקראתי ,הבנתי וקבלתי ללא סייג את כל האמור במסמכי
המכרז.
 .4נכון למועד הגשת ההצעה  -המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ,הקפאת הליכים ,פירוק או
הליך משפטי דומה ולא הוגשו נגד נכסיו עיקולים מהותיים או תביעות מהותיות ,העלולים
לפגוע בתפקודו ,ככל שיזכה במכרז.
 .5הנני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים ולא
תיאמתי עם איש את הימנעותו מהשתתפות בהליך .כמו כן ידוע לי כי בהתאם לחוק ההגבלים
העסקיים ,העונש על תיאום במכרז יכול להגיע עד לחמש שנות מאסר בפועל.
 .6על המציע להקיף בעיגול את החלופה המתאימה לגביו:
[ ]

המציע הוא עסק זעיר  -הוא מעסיק עד חמישה עובדים או שמחזור העסקאות
השנתי שלו אינו עולה על  2מיליון שקלים חדשים.

[ ]

המציע הוא עסק קטן  -הוא מעסיק בין שישה ל 20-עובדים או שמחזור העסקאות
השנתי שלו עולה על  2מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  20מיליון שקלים
חדשים ,ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר";

[ ]

המציע הוא עסק בינוני  -הוא מעסיק בין  21ל 100-עובדים או שמחזור העסקאות
השנתי שלו עולה על  20מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  100מיליון שקלים
חדשים ,ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר" או "עסק קטן".

[ ]

המציע אינו עונה להגדרות הנ"ל.

__________________
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שם המציע:

___________________________________________

ח.פ / .מס' מזהה אחר:

___________________________________________

כתובת המציע:

___________________________________________

טלפון :

___________________________________________

דואר אלקטרוני:

___________________________________________

איש קשר:

___________________________________________

תאריך:

___________________________________________

חתימה וחותמת המציע:

___________________________________________

__________________
חתימת המציע
- 19 -

5270/2022

נספח ב' 1למכרז
הצעת המציע  -בחינת איכות תפריטים מוצעים
הנחיות כלליות:
יש למלא את כתב הצעת המציע כמפורט:

מנות
בשריות

#

פירוט

ניקוד מרבי

2.1

בשרי  -מנות בסיס במחיר מוכתב
בשרי  -מנות פרימיום (עד  - )₪ 39להצעה
ותמחור
בשרי  -מנות שף  -להצעה ותמחור

10

10

2.4

חלבי  -מנות בסיס חובה במחיר מוכתב

10

2.5

חלבי  -מוצרי חובה להצעה ותמחור

10

2.5

חלבי  -מנות רשות להצעה ותמחור

10

2.6

מנות קונספט (אקסטרה) להצעה ותמחור

10

2.2
2.3
מנות
חלביות

מנות
קונספט

10

מנת בסיס  -מנה מבושלת במחיר מפוקח.
מנת פרימיום  -מנה מבושלת  /גריל ,הכוללת סלטים  /מרק מפס הבסיס  +מנת בשר  /דג
משודרגת.
מנת שף  -מנה מבושלת  /גריל אשר מרכיביה אינם מפס הבסיס.
מנת קונספט  -קונספט מזון מוצע באופן שוטף בנוסף לתפריטי הבסיס (דוגמא למנות /
פינות קונספט :אסיאתי  /תאילנדי  /סושי /איטלקי  /חומוסייה וכו').

__________________
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5270/2022

מטבח בשרי  -מנות בסיס במחיר מוכתב  -סך הכל  10נקודות
.1
.2
.3
.4
.5

המנות המפורטות להלן הינן מנות מבושלות  /גריל במחיר מפוקח ומוכתב.
למען הסר ספק  -מדי יום על הזכיין יהיה להגיש מנת דג.
משקל המנה העיקרית בסעיפים  1-4לא יפחת מ 150 -גרם.
משקל המנה העיקרית בסעיפים  5-11לא יפחת מ 160 -עד  180גרם.
תוספות חובה למנות אלה  -סלטים ,חמוצים וממרחים באופן קבוע.

#
.1

תיאור המנה
מנה בשרית הכוללת לפחות
שלושה סוגים לבחירה
(מהמבחר המפורט) כל יום +
שתי תוספות חמות (פחמימה
 /ירק)  +סלטים חיים  /מרק
 +לחם ללא הגבלה.

מבחר במנה
 .1חזה עוף  /שוקיים.
 .2קציצות בקר  /קבב
 .3בשר צלי
 .4דג
 .5לזניה

.2

מנה צמחונית אחת לפחות
(נדרש להגיש מנה שונה בכל
יום במהלך השבוע)  +שתי
תוספות חמות (פחמימה /
ירק)  +סלטים חיים  /מרק +
לחם ללא הגבלה.

 .1פשטידה
 .2לזניה
 .3קציצות עדשים /
כרובית  /ברוקולי.
 .4שניצל תירס /
כרובית  /ברוקולי.
 .5טופו

.3

מנה טבעונית אחת לפחות
(נדרש להגיש מנה שונה בכל
יום במהלך השבוע)  +שתי
תוספות חמות (פחמימה /
ירק)  +סלטים חיים  /מרק +
לחם ללא הגבלה.
מנה ללא גלוטן אחת לפחות
(נדרש להגיש מנה שונה בכל
יום במהלך השבוע)  +שתי
תוספות חמות  +סלטים חיים
 +שתי פרוסות לחם ללא
גלוטן.
שווארמה בפיתה

 .1שווארמה טבעונית
 .2טופו
 .3המבורגר טבעוני

₪ 32

.6

שווארמה בבגט  /לאפה

₪ 36

.7

קבב  /חזה עוף בפיתה  /בגט

₪ 30

.8

שניצל בפיתה /בגט

₪ 23

.9

פרגית בפיתה

₪ 32

.10

פרגית בבגט

₪ 35

.11

צ'יפס בצלחת

.4

.5

מבחר תוספות פחמימה  /ירק
 .1אורז ואורז מלא
 .2פתיתים
 .3פסטה  /אטריות
 .4פירה
 .5תפוחי אדמה
 .6שעועית (לפחות שני סוגים)
 .7אפונה
 .8חומוס
 .9מיקס ירקות
 .1אורז ואורז מלא
 .2פתיתים
 .3פסטה /אטריות
 .4פירה
 .5תפוחי אדמה
 .6שעועית (לפחות שני סוגים)
 .7אפונה
 .8חומוס
 .9מיקס ירקות
 .1אורז מלא עם פטריות
 .2קינואה
 .3חיטה
 .4אטריות

מחיר מוכתב
₪ 30
מנה זו ללא
מרקים וסלטים
תימכר ב₪ 26 -

₪ 30
מנה זו ללא
מרקים וסלטים
תימכר ב₪ 26 -

₪ 30
מנה זו ללא
מרקים וסלטים
תימכר ב₪ 26 -
₪ 30
מנה זו ללא
מרקים וסלטים
תימכר ב₪ 26 -

קטן ₪ 5 -
גדול ₪ 10 -

קטן  -קוטר צלחת 17
ס"מ ,משקל לא יפחת
מ 150 -גרם.
גדול  -קוטר צלחת 26
ס"מ ,משקל לא יפחת
מ 250 -גרם.

__________________
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5270/2022

מטבח בשרי  -מנות פרימיום עד  ₪ 39להצעה ותמחור  -סך הכל  10נקודות
.1
.2
.3
.4
#

המנות הנדרשות להצגה בקטגוריה זו הנן מנות מבושלות  /גריל ,הכוללות סלטים  /מרק מפס
הבסיס  +מנת בשר  /דג משודרגת.
מחיר המקסימום לתמחור בגין כל מנה מוצעת בקטגוריה זו לא יעלה על .₪ 39
משקל המנות לא יפחת מ 150 -גרם.
מהמנות המוצעות להלן יידרש המציע הזוכה להגיש מדי יום לפחות מנה אחת בהתאם
לבחירת האוניברסיטה.
תיאור המנה

משקל
בגרם

מבחר במנה

מבחר תוספות
פחמימה  /ירק

מחיר מוצע -
עד  39ש"ח

1

2

3

__________________
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5270/2022

מטבח בשרי  -מנות שף להצעה ותמחור  -סך הכל  10נקודות
.1
.2
.3
.4

#

המנות הנדרשות להצגה בקטגוריה זו הנן מנות מבושלות  /גריל אשר אינן מורכבות מפריטים
בפס הבסיס.
המנות המוצעות אינן מוגבלות למחיר מקסימום ,חובה לתמחר כל מנה.
משקל המנות לא יפחת מ 150 -גרם.
מהמנות המוצעות להלן יידרש המציע הזוכה להגיש מדי יום לפחות מנה אחת בהתאם
לבחירת האוניברסיטה .באישור מראש מהאוניברסיטה יתאפשר למציע הזוכה להגיש מנות
נוספות בקטגוריה זו.
תיאור המנה

משקל
בגרם

מבחר במנה

מבחר תוספות
פחמימה  /ירק

מחיר מוצע

1

2

3

__________________
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5270/2022

מטבח חלבי  -מנות בסיס במחיר מוכתב  -סך הכל  10נקודות
 .1המנות המפורטות להלן הינן מנות מבושלות במחיר מפוקח ומוכתב.
מבחר
תיאור המנה
#
במנה
 .1פסטה ברוטב לבחירה  .1פנה
משקל הפסטה במנה  .2ניוקי
 .3ספגטי
(מבושלת) לא יפחת
 .4לזניה
מ 200 -גרם.

מבחר תוספות

 .2טוסט (בבייגל או
בלחמנייה) במשקל
 100גרם לפחות
מלחם לבן  /מלא /
דגנים  /חום עם גבינה
צהובה  +רוטב
עגבניות

 .1עגבנייה
 .2זיתים
 .3בצל
 .4פטריות
.5גבינה בולגרית 5%
 .6גבינה צפתית 5%
 .7טונה

 .3כריך מלחם לבן  /חום
 /חצי בגט  /לחמנייה
 +ירקות (עגבנייה,
מלפפון וחסה) +
תוספת אחת לבחירה
משקל הלחם לא
יפחת מ 120 -גרם.

 .1גבינה צהובה
 .2טונה
 .3ביצה קשה
 .4אבוקדו  /חומוס

 .4סלט – יוצעו שלושה
סוגי סלט כל יום

 .1בטטה
 .2תפוח אדמה
 .3טונה
 .4גבינות
 .5טופו

הערות נוספות
נדרש להגיש לפחות שלושה
סוגי רטבים מדי יום
(לפחות רוטב אחד על בסיס
עגבניות ואחד על בסיס
שמנת).
 .1בכל יום יוצעו לפחות
שלוש תוספות שונות
לבחירה.
 .2מחיר תוספות:
סעיפים .₪ 1 :1-4
סעיפים .₪ 3 :5-6
.1

.2

.3

נפח הקופסא 1 :ליטר

.1
.2
.3
.4

 .5מרק (בכל יום יוצע
מרק שונה)  +שתי
פרוסות לחם

בכל יום יוצעו כל סוגי
הכריכים
(סעיף  1-4בעמודת
"תוספות").
מדי יום ,כריך אחד
מבין הארבעה יהיה
טבעוני ואחד יהיה ללא
גלוטן ,ויצוינו עליהם
מרכיביהם.
באישור מראש ניתן
יהיה להרחיב את
המגוון המוצע.
הסלטים יכללו לפחות
חמישה סוגי ירקות
ושתי תוספות.
בכל יום יוצעו לפחות
שלושה סוגי תוספות.
מדי יום ,סלט אחד
מבין השלושה יהיה
טבעוני.
באישור מראש ניתן
יהיה להרחיב את
המגוון המוצע.

 .1ירקות
 .2תירס
 .3פטריות
 .4עגבניות
 .5עדשים
 .6אפונה
 .7בטטה

מחיר
מוכתב
₪ 24

₪ 7.5

₪8

₪ 28

₪ 11

__________________
חתימת המציע
- 24 -

5270/2022

מטבח חלבי  -מוצרי חובה להצעה ותמחור  -סך הכל  10נקודות
 .1בסעיפים  1-4יש לתמחר את המנות /מוצרים המוצעים עד למחיר המקסימום המפורט.
 .2בסעיפים  5-6יש להציע מחירים ,ולפרט כנדרש בכל סעיף בעמודת "הצעת המציע".
#

תיאור המנה

משקל בגרם

.1

מאפה מתוק

לא יפחת
מ 120 -גרם

.2

מאפה מלוח

לא יפחת
מ 120 -גרם

.3

סלט פירות

.4

מגש פיצה
אישי עם גבינה
צהובה /
מוצרלה +
רוטב
עגבניות

.5

מעדני חלב

.6

גלידות
ארטיקים
וקרטיבים
(שטראוס/
נסטלה)

לא יפחת
מ 300 -גרם.
קוטר המנה
לא יפחת
מ 20 -ס"מ.

מבחר נדרש

 .1גבינה
 .2תפו"א
 .3פטריות

 .1עגבנייה
 .2זיתים
 .3בצל
 .4פטריות
 .5בולגרית 5%
 .6צפתית 5%
 .7טונה

הערות נוספות
נדרש להגיש לפחות
שלושה סוגי מאפה
מתוק מדי יום
נדרש להגיש לפחות
שלושה סוגי מאפה מדי
יום
 .1מורכב מלפחות
חמישה סוגי פירות.
 .2נדרש להגיש לפחות
פעם בשבוע
 .3יוגש בכוס מתאימה
עם מכסה  +כפית
 .1בכל יום יוצעו
לפחות שלוש
תוספות שונות
לבחירה.
 .2מחיר תוספות:
סעיפים .₪ 3 :1-4
סעיפים .₪ 5 :5-7
 .1נדרש להציג
מוצרים של לפחות
שלושה מותגים
שונים.
 .2בכל זמן נתון יוצעו
למכירה שלושה
סוגי מעדנים
לפחות.
נדרש להציב מקרר
גלידות בו ימכרו לפחות
שבעה סוגי גלידות,
ארטיקים וקרטיבים
שונים.

מחיר
מקסימום
₪7

הצעת המציע

₪7
₪ 10

₪ 22

מעדנים מוצעים:
 .1שם__________ :
מחיר מוצע______ :
 .2שם__________ :
מחיר מוצע_______:
 .3שם__________ :
מחיר מוצע_______:
מוצר מוצעים:
 .1שם__________ :
מחיר מוצע______ :
 .2שם__________ :
מחיר מוצע_______:
 .3שם__________ :
מחיר מוצע______ :
 .4שם__________ :
מחיר מוצע______ :
 .5שם__________ :
מחיר מוצע_______:
 .6שם__________ :
מחיר מוצע_______:
 .7שם__________ :
מחיר מוצע______ :

__________________
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5270/2022

מטבח חלבי  -מנות רשות להצעה ותמחור  -סך הכל  10נקודות
 .1המנות הנדרשות להצגה בקטגוריה זו הנן מנות להצעה באופן חופשי כגון :פסטות למיניהן,
סלטים ,שקשוקה ,פשטידות ,קישים ועוד.
 .2המנות המוצעות אינן מוגבלות למחיר מקסימום ,חובה לתמחר כל מנה.
#

תיאור המנה

משקל
בגרם

מבחר במנה

מבחר תוספות
פחמימה  /ירק

מחיר מוצע

.1

.2

.3

__________________
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5270/2022

כללי  -מנות קונספט (אקסטרה)  -להצעה ותמחור  -סך הכל  10נקודות
 .1בקטגוריה זו יש להציע קונספט מזון נוסף על התפריטים המפורטים לעיל.
 .2מנות הקונספט יתווספו באופן שוטף לתפריט מדי יום ,וכלל העלויות הכרוכות בהכנתן הנן
באחריות המציע.
 .3דוגמא למנות  /פינות קונספט :אסיאתי  /תאילנדי  /סושי  /איטלקי /חומוסייה וכו'.
#

תיאור המנה

משקל
בגרם

מבחר במנה

מבחר תוספות
פחמימה  /ירק

מחיר מוצע

.1

.2

.3

__________________
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5270/2022

מוצרי מדף במחירים מוכתבים  -ללא ניקוד
 .1המוצרים המפורטים להלן הנם מוצרי חובה במחירים מוכתבים.
 .2בקטגוריית "חטיפים וממתקים" חובה לפרט בעמודת "מחיר מוכתב" את סוג החטיף /
ממתק המוצע.
במסגרת קטגוריה זו נדרש להציע למכירה מדי יום לפחות  2סוגים של כל אחד מהחטיפים.
קטגוריה

שתייה
קרה

#

תיאור המוצר

.1
.2
.3

משקה מוגז בפחית
משקה מוגז בבקבוק
משקה לא מוגז
בבקבוק
משקה לא מוגז בפחית
מים מינרליים –
בקבוק קטן
מים בטעמים
קפה שחור /קפה נמס

 500מיל'
 200מיל'

.8

קפה הפוך

 200מיל'

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

תה בטעמים
אספרסו רגיל
אספרסו כפול
נס על חלב  /שוקו
נס על חלב  /שוקו
נס על חלב  /שוקו
אמריקנו
במבה

 200מיל'
 180מיל'
 200מיל'
 220מיל'
 200מיל'
 25גר

.17

ביסלי

 55גר

.18

תפוצ'יפס

 50גר

.4
.5
.6
.7

שתייה
חמה

משקל /
נפח
 330מיל'
 330מיל'
 500מיל'

הערות נוספות

מחיר מוכתב

כולל קולה ,דיאט קולה וזירו
כולל קולה ,דיאט קולה וזירו

₪ 6.5
₪ 8.5
₪9
₪ 6.5

 330מיל'
 500מיל'

₪ 5.5
₪8
בתוספת חלב רגיל/סויה /
שקדים
בתוספת חלב רגיל/סויה /
שקדים

חלב

₪8
₪3
₪6
₪7
₪ 5.5
₪ 7.5
₪8
₪ 7.5
₪4
פירוט סוג מוצע:
__________ .1
__________ .2
₪ 5.5
פירוט סוג מוצע:
__________ .1
__________ .2
₪5
פירוט סוג מוצע:
__________ .1
__________ .2
₪7
פירוט סוג מוצע:
__________ .1
__________ .2

חטיפים
וממתקים
.19

קליק

 65גר'

.20

אצבעות שוקולד
קינדר
חטיף שוקולד:
מקופלת ,טעמי ,אגוזי
ופסק זמן.

 96גר'

 2סוגים שונים

לכל
הפחות 50
גר'

 2סוגים שונים

.22

חלב רגיל  3%בקרטון

 1ליטר

.23

חלב רגיל  1%בקרטון

 1ליטר

.24
.25

חלב סויה בקרטון
חלב שקדים בקרטון

 1ליטר
 1ליטר

.21

₪ 3.5

בכל מקרה מחיר החלב
לא יעלה על מחירו המפוקח
בכל מקרה מחיר החלב
לא יעלה על מחירו המפוקח

₪9
₪7
פירוט סוג מוצע:
__________ .1
__________ .2
₪ 5.94
₪ 5.95
₪ 11
₪ 13

__________________
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5270/2022

נספח ג' למכרז
הסכם הרשאה
האתרים :מרכזי הסעדה בבית הסטודנט בקמפוס מרקוס
ובפקולטה לרפואה (במתחם בי"ח סורוקה)
שנערך ונחתם בבאר שבע ביום ____________
בין:
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ת.ד 653 .באר שבע 84105
(להלן" :האוניברסיטה")
מצד אחד;
לבין:
________________________
ח.פ /ת.ז____________________ .
שכתובתו________________________ :
(להלן" :בר-הרשות" או "הספק")
מצד שני;
הואיל:

והאוניברסיטה הנה בעלת זכויות במקרקעין בהם מצויים מרכזי הסעדה כמפורט
בנספח א' לחוזה זה (להלן" :מרכזי ההסעדה");

והואיל:

והאוניברסיטה פרסמה מכרז פומבי דו-שלבי מס'  5270/2022לניהול והפעלה של
מרכזי ההסעדה לשרות ולרווחת סטודנטים ,עובדים ואורחים כמפורט במסמכי
המכרז ונספחיו ובהסכם ונספחיו (להלן" :השירותים" ו"-המכרז" ,בהתאמה);

והואיל:

ובידי בר-הרשות המיומנות ,הכלים ,הניסיון ,כוח האדם וכל האישורים ,הרישיונות
וההיתרים הנדרשים והמתאימים לביצוע העבודות ומתן השירותים כאמור במסמכי
המכרז ונספחיו ובחוזה זה ונספחיו;

והואיל:

ועל סמך הצעתו והצהרותיו של בר-הרשות במכרז בחרה האוניברסיטה בהצעת בר-
הרשות;

והואיל:

ובר-הרשות מעוניין לשכור מאת האוניברסיטה את מרכזי ההסעדה בשכירות בלתי
מוגנת והאוניברסיטה מוכנה להשכיר לבר-הרשות את שטח מרכזי ההסעדה
בשכירות בלתי מוגנת ,לשם ניהול עסק למתן השירותים והכל בכפוף לתנאים
המפורטים במכרז ובחוזה זה;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא ,כותרות ,נספחים ואי התאמה בין הוראות:
א .המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו.
ב .כותרות הסעיפים נועדו לנוחות הקריאה בלבד והן לא ישמשו לפרשנות החוזה.
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ג .המסמכים המפורטים להלן הינם נספחים לחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו,
בין אם צורפו לחוזה ובין אם לאו ,בין אם נחתמו על-ידי הצדדים ובין אם לאו:
נספחים א'-1א':7
א' - 1כללי;
א' - 2תפריט ומחירון;
א'  - 3עבודות התאמה ותשתיות;
א' - 4רשימת ציוד מושאל  -קמפוס מרקוס;
א' - 5תשריט מרכז הסעדה  -קמפוס מרקוס;
א' - 6תשריט מרכז הסעדה  -פקולטה לרפואה;
א' - 7רשימת ציוד מושאל  -פקולטה לרפואה;
נספח ב'  -לוחות זמנים לעבודות התאמה;
נספח ג'  -בינוי ואחזקה;
נספח ד'  -תמורה;
נספחי ה'  -הוראות ביטוח ואישורי קיום ביטוחים;
נספח ו'  -נוסח ערבות בנקאית;
נספח ז'  -בטיחות;
נספח ח'  -ביטחון;
נספח ט'  -רשימת הפרות ופיצויים מוסכמים;
נספח י'  -נוסח דיווח מחזור הכנסות שנתי;
נספח יא' (לא מצורף)  -מסמכי המכרז;
ד .בכל מקרה של לקונה ו/או סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין ההוראות
שבנספחיו השונים של חוזה זה ,באשר לאופן ביצוע העבודות והשירותים ו/או במקרה
של ספק באשר לאופן ביצוע העבודות ו/או השירותים ,ייקבע אופן ביצוע העבודות
והשירותים על-פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של מי שיוסמך לכך על-ידי
האוניברסיטה מזמן לזמן (להלן" :המפקח").
בכל מקרה של לקונה ,סתירה ,אי התאמה ,דו משמעות או ספק אחר כלשהו ,על בר-
הרשות להודיע על כך למפקח בכתב ,לפני ביצוע העבודות ו/או השירותים ,והמפקח
ינחה את בר-הרשות באשר לביצוע .לא הביא בר-הרשות את דבר הלקונה ,הסתירה ,אי
ההתאמה ,דו המשמעות או הספק כאמור לעיל ,לידיעת המפקח כנדרש ,תחולנה על
בר-הרשות כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות ו/או השירותים מחדש על-פי
הנחיות המפקח.
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 .2הצהרות והתחייבויות בר-הרשות:
בר-הרשות מצהיר ,מתחייב ומאשר בזאת:
א.

כי יבצע את השירותים והעבודות שידרשו ,בהיקף ובתדירות כמפורט בחוזה זה,
ובהתאם ליתר הוראות החוזה ,בקפדנות ,בדייקנות ובזהירות ,בין היתר ,על-פי
הוראות המפקח ,ובהתאם להוראות הדין ודרישות תקן ,מקום שקיים תקן.

ב .כי הינו בעל ותק וניסיון קודם בביצוע העבודות והשירותים על-פי חוזה זה בהיקף
דומה ,וכי בידו הידע ,המיומנות ,הניסיון ,האמצעים ,הציוד ,המכשור והאביזרים
התקינים והמתאימים ,הדרושים לביצוע העבודות והשירותים ברמה מקצועית
גבוהה ,וכן צוות מקצועי קבוע ומיומן.
ג .יש בידו ובידי כל מי מטעמו כל רישיון ,אישור והיתר הדרושים ,ככל שדרושים ,על-פי
כל דין ,לביצוע העבודות והשירותים נשוא חוזה זה ,לרבות רישיון כדין לשינוע אוכל
מוכן ,והוא מתחייב כי בכל תקופת תקפו של חוזה זה יהיה בידיו ובידי כל מי מטעמו
רישיון ,אישור והיתר כאמור בתוקף" .היתר"  -לרבות תעודת כשרות כדין.
ד .כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ורשום כעוסק מורשה על-פי חוק מס ערך מוסף,
תשל"ו.1976-
ה .כי ,בטרם הגיש את הצעתו ,בחן ובדק את מכלול תנאי ההתקשרות ומצא אותם
מתאימים ,והגיש את הצעתו בהתחשב במכלול התנאים הכלולים בחוזה זה.
ו .כי ראה ובדק את מרכזי ההסעדה ,לרבות מיקומם מצבם ותכולתם ,מצא אותם
במצב טוב ותקין ,ראויים ומתאימים לביצוע העבודות ולמתן השירותים ,והוא מוותר
בזאת על כל טענה שהיא ביחס אליהם ,לרבות טענה של מום ו/או פגם ו/או אי
התאמה.
ז .כי יודיע למפקח מידית ובכתב אודות כל שינוי במעמדו החוקי ועל כל מקרה בו אין
באפשרותו להעניק את השירותים ו/או לעמוד בהתחייבויותיו על-פי הסכם זה
והמכרז ,כולן או מקצתן ,מכל סיבה שהיא ,ועל כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע
על מתן השירותים.
 .3הרשות:
א.

כנגד קיומן המלא והמדויק של התחייבויות בר-הרשות בחוזה זה על כל נספחיו,
האוניברסיטה תשכיר לבר-הרשות ,בשכירות בלתי מוגנת את שטח מרכזי ההסעדה
לצורך מתן השירותים כהגדרתם בחוזה זה ולצורך זה בלבד ,הכל בתנאים
המפורטים בחוזה זה.

ב.

ההרשאה הניתנת לבר-הרשות כאמור אינה מקנה לבר-הרשות ו/או למי מטעמו זכות
כלשהי במקרקעין ו/או כל זכות אחרת מעבר לזכות השימוש בהם בהתאם ועל-פי
ההרשאה לשימוש האמורה.

ג.

מובהר כי בר-הרשות אינו מקבל כל בלעדיות בתחומי השירותים וכי האוניברסיטה
רשאית ,בין בעצמה ובין על-ידי אחרים ,לספק את אותם השירותים ,גם אם אינה
עושה שימוש בזכות זו במועד חתימת חוזה זה ,ולבר-הרשות לא תהיה כל טענה או
תביעה בשל כך ,כלפי האוניברסיטה או מי מטעמה או כלפי כל צד שלישי אחר.
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ד.

מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר ומוסכם כי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה:
 .1רשאים לקיים מעת לעת בלובי בית הסטודנט בקמפוס מרקוס ובלובי בית
הסטודנט בפקולטה לרפואה אירועים והתכנסויות מסוגים שונים ,ובתוך כך
לאפשר לספקים שונים להציע מזון ושתייה למכירה;
 .2רשאים לקיים במרכז/י ההסעדה אירועים והתכנסויות מסוגים שונים לאחר
שעות פעילות מרכזי ההסעדה ,ולאפשר לספקים שונים להציע מזון ושתייה
למכירה;
 .3רשאים להורות לבר-הרשות לסגור את מרכז/י ההסעדה ,ובכפוף לעדכון בר-
הרשות מראש ועד פעמיים בשנה ,לקיים במרכז/י ההסעדה אירועים
והתכנסויות מסוגים שונים ולאפשר לספקים שונים להציע מזון ושתייה
למכירה.

ה.

בר-הרשות לא ימכור או יציע למכירה ,מוצרים או שירותים שאינם בהתאם למפורט
במכרז ובחוזה זה ,אלה אם קיבל את הסכמת האוניברסיטה לכך ,מראש ובכתב.

ו.

מובהר בזאת ,כי לאוניברסיטה שיקול דעת מוחלט באשר להיתר כניסה לתחומיה,
וכי כניסת לקוחות וכניסת עובדים/קבלנים/אחרים מטעם בר-הרשות למרכזי
ההסעדה תהא כפופה למדיניות האוניברסיטה בנושא.

ז.

בר-הרשות מתחייב לנהוג וכן לגרום לכל הבאים מטעמו לנהוג על-פי הכללים
וההוראות המחייבים את השוהים בחצרי האוניברסיטה ,להימנע מיצירת כל הפרעה
ו/או מטרד כלפי יתר המשתמשים והמבקרים בהם ולבצע את השירותים תוך
שמירה קפדנית של הוראות הביטחון והבטיחות הקבועות באוניברסיטה.

ח.

השכירות וההרשאה הינן לתקופה מוגבלת כנקוב בחוזה זה.

ט.

אין בהסכם זה כדי להקנות לבר-הרשות זכויות כלשהן במבנים או בגישה למרכזי
ההסעדה ,מעבר לקבוע בחוזה זה במפורש.

י.

מותנה ומוסכם בין הצדדים מפורשות ,כי בר-הרשות הינו קבלן עצמאי לניהול מרכזי
ההסעדה ,וכי אין הסכם זה יוצר ,בשום צורה ואופן ,יחסי מעסיק ועובד ו/או יחסי
מרשה וסוכן ו/או כל יחס אחר בין האוניברסיטה לבר-הרשות ,פרט ליחס שבין נותן
רשות לבר-רשות וכאמור בחוזה זה.

יא.

בכפוף לזכות האוניברסיטה לדאוג לכך שבר-הרשות ישמור על רמת מרכזי ההסעדה
והמחירים בהם ,אין לאוניברסיטה כל קשר לעצם ניהול מרכזי ההסעדה ,והם ינוהלו
על-ידי בר-הרשות ,לזכותו ,לחובתו ועל אחריותו.

יב.

האוניברסיטה אינה מתחייבת להיקף מינימלי כלשהו של שירותים.

יג.

האוניברסיטה תהייה רשאית להורות לבר הרשות לספק את השירותים גם בנקודה /
נקודות ממכר מזון אחרות לפי שיקול דעתה.

יד.

כל אדם שיועסק על-ידי בר-הרשות במרכזי ההסעדה ו/או בקשר עימם ,ובכל נסיבות
שהן ,יהא עובד של בר-הרשות בלבד ,ובשום פנים ואופן לא ייחשב כעובד
האוניברסיטה ו/או כמי שקשור עמה בכל צורה שהיא.

טו.

בר-הרשות יהיה אחראי כלפי עובדיו ומי מטעמו ,בגין כל תאונה ו/או נזק שייגרמו
להם ,מכל סיבה שהיא ,כתוצאה או עקב ביצוע השירותים והעבודות על-פי הוראות
חוזה זה.
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 .4העדר תחולת חוק הגנת הדייר:
א.

בר-הרשות מצהיר ומאשר כי לא שילם ולא התחייב לשלם בכל צורה ואופן שהם
והאוניברסיטה לא קיבלה ולא דרשה ממנו בכל צורה שהיא כל דמי מפתח ו/או
תשלום כלשהו בגין ו/או בקשר להשכרת מרכזי ההסעדה למעט המפורט בהסכם זה,
ובר-הרשות מאשר ומצהיר בזאת ,כי לא יהיה זכאי לשום דמי מפתח ו/או תשלום
ו/או תגמול ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא בגין ו/או עקב פינוי מרכזי ההסעדה או
איזה מהם בכל שלב ומכל סיבה שהיא .מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי כל השקעה
אשר בר-הרשות ישקיע במרכזי ההסעדה לשם הכשרתם או התאמתם ,אינה בבחינת
דמי מפתח ,וכי כל השקעה כאמור לא תזכה את בר-הרשות עם פקיעתו של החוזה,
מכל סיבה שהיא ,בכל תשלום ו/או תגמול ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא ,אלא אם
וכל עוד זכות זו הוקנתה לו בחוזה זה במפורש.

ב.

בר-הרשות מצהיר ומאשר ,כי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) ,תשל"ב –
 ,1972על כל תיקוניו שהיו ושיהיו בעתיד ,וכל דין אחר להגנת הדייר לא יחולו על
שכירות מרכזי ההסעדה על-פי חוזה זה ,וכן ,כי בר-הרשות אינו ולא יהיה דייר מוגן
וכי הוא לא רכש ולא ירכוש זכות כלשהי על-פי דיני הגנת הדייר.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,לא יחול על שכירות מרכזי הסעדה כל דין המגביל
את זכות האוניברסיטה לפנות את בר-הרשות מאיזה ממרכזי ההסעדה ,לא במשך
תקופת השכירות ולא לאחר סיומה ,מכל סיבה שהיא ,גם אם ישונו דיני הגנת הדייר,
ועל בר-הרשות יהיה לפנות את מרכזי ההסעדה בתום תקופת השכירות על-פי הסכם
זה או עם סיומה בהתאם לתנאי הסכם זה ומכל סיבה שהיא מבלי שיהיה זכאי
לתשלום ו/או תגמול ו/או פיצוי כלשהם מאת האוניברסיטה ו/או מצד ג' כלשהו בגין
ו/או עקב פינוי איזה ממרכזי ההסעדה.

 .5רישיון עסק והיתרים:
א.

בר-הרשות לא יפעיל את מרכזי ההסעדה ללא רישיון עסק כדין ,והוא יקיים כל
דרישה אשר על-פי דין ,נוהל או נוהג הינה תנאי לקבלת הרישיון ו/או הכלולה
ברישיון .למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי בר-הרשות לא ישתחרר מאחריותו בגין
התחייבותו להפעיל את מרכזי ההסעדה בשל כך שבקשתו לקבלת הרישיון נדחתה או
עוכבה ולא יהיה באי קבלת הרישיון במועד או בכלל משום היתר מאת האוניברסיטה
שלא לשלם את תמורת הרשות ויתר התשלומים הקבועים בחוזה זה.

ב.

מוסכם בזה כי בר-הרשות יישא בהוצאות אגרת הרישיון למרכזי ההסעדה ובכל
המיסים הכרוכים בו .הצדדים מצהירים בזה מפורשות כי כל אחריות לניהולם
התקין של מרכזי ההסעדה תחול על בר-הרשות ,וכי בר-הרשות יהא חייב לכבד כל
תנאי מתנאי רישיון העסק ושלא לסטות מתנאים אלה ולא להפר אותם.

ג.

חויבה האוניברסיטה עקב מעשה ו/או מחדל של בר-הרשות ו/או מי מעובדיו בגין
הפרת רישיון העסק ,או איזה מתנאיו או הפרת דין בקשר אליו ,ישפה בר-הרשות את
האוניברסיטה בגין כל קנס שיוטל עליה ויפצה אותה בגין כל הוצאה ,הפסד ונזק
שייגרמו לה ,עקב החיוב כאמור.

ד.

היה ורשות מקרקעי ישראל (להלן" :רמ"י") ידרוש דמי שימוש חורג או תשלום אחר
בגין השימוש באיזה ממרכזי ההסעדה על-ידי בר-הרשות ,יישא בר-הרשות בתשלום
זה.

ה.

התנה רמ"י את הסכמתו לקיום הפעילות במרכזי ההסעדה או למתן רשות השימוש
באיזה מהם על-ידי בר-הרשות  -יקיים בר-הרשות את התנאים כפי שיקבע אותם
__________________
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רמ"י ,לרבות תשלום שקבע רמ"י ,אם קבע ,והפרת התחייבות זו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.
ו.

הותנתה הסכמתו של רמ"י או הותנה רישיון העסק בביצוע פעולה על-ידי
האוניברסיטה וביצוע הפעולה כאמור היה כרוך בהוצאה כספית כלשהי ,לא תהא כל
חובה על האוניברסיטה לבצע פעולה שתבטיח את קבלת ההסכמה או את מתן
הרישיון ,וסירובה לפעול לא יחשב לסיכול ההסכם על-ידי האוניברסיטה או להפרת
ההסכם על ידה .סירוב האוניברסיטה לפעול כאמור יזכה את בר-הרשות להביא את
ההסכם לסיום ולא יזכה אותו בפיצוי או בסעד אחר כלשהו ,למעט החזר השקעתו
בהתאם להוראות הקבועות בסעיף  6להלן.

ז.

הוטל על האוניברסיטה חיוב כתוצאה מניהול איזה ממרכזי ההסעדה בתקופת
ההסכם ,ישפה בר-הרשות את האוניברסיטה בגין כל חיוב שהוטל עליה ובגין כל
הוצאה שהוציאה האוניברסיטה ,ויפצה את האוניברסיטה בגין כל נזק שנגרם לה
כתוצאה מכך.

 .6תקופת ההתקשרות:
א.

ההתקשרות על-פי חוזה זה תהא למשך  5שנים החל ביום ________ ועד יום
__________ (להלן" :תקופת החוזה").

ב.

האוניברסיטה תהיה רשאית להאריך את תקופת החוזה ב 5-תקופות נוספות ,בנות
 12חודשים כל אחת או חלקם לפי שיקול דעתה.

ג.

למרות האמור לעיל ,האוניברסיטה תהיה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום ,בכל
עת ומכל סיבה שהיא ,וזאת לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב 6 ,חודשים מראש.

 .7עבודות התאמה ופתיחת מרכזי ההסעדה לקהל:
א.

ככל שנדרש לכך על-ידי האוניברסיטה ובכפוף לאישור האוניברסיטה מראש ובכתב,
בר-הרשות יבצע ,על חשבונו ,עבודות התאמה במרכזי ההסעדה לצורך שיפורם,
התאמתם והכשרתם למתן השירותים (להלן" :עבודות ההתאמה" או "העבודות"),
והכל בתנאים הבאים:
 )1בר-הרשות יבצע את עבודות ההתאמה בהתאם לתוכניות שהוגשו על ידו
לאוניברסיטה ואושרו בכתב ע"י האוניברסיטה והמהוות חלק מנספח א' להסכם
זה .האוניברסיטה תהא רשאית ,בכל עת ,לדרוש ביצוע שינויים בתוכניות או
לדרוש הכנת תוכניות חדשות ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
מבלי לפגוע בכלליות האמור ברישא לסעיף זה ,מובהר כי בר-הרשות יישא
בעלויות הכנת התוכניות וקבלת כל אישור והיתר נדרש לביצוען ,לרבות ביצוע
תיקונים בתוכניות או הכנת תוכניות חדשות ,הכל בהתאם לדרישות
האוניברסיטה וכל דין.
 )2בסיום ביצוע עבודות ההתאמה ,ימציא בר-הרשות לאוניברסיטה תוכניות עדות
( )AS MADEהמשקפות נאמנה את הביצוע ,ולגבי העבודות הטעונות היתר  -גם
תעודות גמר.
 )3כל עבודה הכרוכה בביצוע עבודות ההתאמה ,תבוצע על-ידי בעלי מקצוע מנוסים
ומיומנים בביצועה .כל עבודה אשר ביצועה יוחד בדין לבעל רישיון ,הסמכה,
מומחיות או הכשרה מיוחדים  -לא תבוצע אלא על-ידי בעל רישיון ,הסמכה,
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מומחיות והכשרה כאמור .היה ביצוע העבודה טעון ביקורת או פיקוח על-פי דין,
לא תבוצע העבודה אלא תחת ביקורת ובפיקוח כאמור.
 )4כלל עבודות ההתאמה יבוצעו על-פי תוכניות אשר יוכנו על-ידי בעלי מקצוע
מנוסים ומיומנים ,המורשים על-פי דין להכינן.
 )5מובהר בזאת ,כי אישור התוכניות על-ידי האוניברסיטה לא יטיל עליה אחריות
כלשהי בקשר אליהן ולא ישחרר את בר-הרשות מהאחריות בגינן.
 )6כלל העבודות יבוצעו תוך שימוש בחומרי בניה טובים ומתאימים; חומרי בניה
לגביהם קיים תקן ישראלי  -יהיו בהתאם לתקן.
 )7בלא לגרוע מזכויותיה של האוניברסיטה כלפי כל מי שיועסק על-ידי בר-הרשות
בביצוע עבודות ההתאמה ,בר-הרשות יישא באחריות כלפי האוניברסיטה לביצוע
העבודות כאמור ולכל נזק אשר ייגרם לה בקשר לביצוען .מובהר בזאת במפורש,
כי מסירת ביצוע העבודות  -לרבות תכנונן והפיקוח עליהן  -לקבלן שאינו עובד
של בר-הרשות לא יפטור את בר-הרשות מאחריותו על-פי סעיף זה ,והפטור
הקבוע בסעיף  15רישא לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] לא יחול.
ב .בר-הרשות ירכוש ,על חשבונו ,ציוד ,ריהוט נייד וקבוע ואביזרים להפעלת מרכזי
ההסעדה וכל ציוד אחר הנדרש לריהוט מרכזי ההסעדה ולמתן השירותים באופן מיטבי
(למעט ריהוט אולמות הישיבה ועבודות וציוד שימסרו לבר-הרשות על-ידי
האוניברסיטה כאמור בנספחים א' 4ו -א' 7להסכם זה) .כלל ההוצאות הכרוכות
בהתקנת ציוד ,ריהוט ואביזרים כאמור יחולו על בר-הרשות.
ג .כלל ההוצאות הכרוכות בעבודות ההתאמה ,הליכי רישוי בגינן ,ביצוען בפועל ופיקוח
עליהן ,יחולו על בר-הרשות וישולמו על-ידו .מובהר בזאת כי בר-הרשות לא יהיה זכאי,
בשום מקרה ,להחזר כלשהו מהאוניברסיטה בגין עבודות ההתאמה אשר כולן יהיו
לרכוש האוניברסיטה למעט מה שאינו מחובר חיבור של קבע.
ד .בר-הרשות יעמיד את מרכזי ההסעדה לבדיקת המפקח .הקביעה כי עבודות ההתאמה
הסתיימו והן תואמות את הוראות הסכם זה ,תהא בסמכותו הבלעדית של המפקח.
ה .האוניברסיטה תעמיד את מרכזי ההסעדה לרשות בר-הרשות ,לצורך ביצוע עבודות
ההתאמה ,במועד הקבוע בנספח ב' להסכם זה .איחרה האוניברסיטה בהעמדת איזה
ממרכזי ההסעדה לרשות בר-הרשות ,מסיבה שאינה תלויה בבר-הרשות ,יהא רשאי
בר-הרשות לאחר בפתיחת מרכז ההסעדה לקהל ,ביחס מקביל לאיחור במסירת מרכז
ההסעדה לרשותו כאמור לעיל ,ואולם בר-הרשות לא יהא זכאי לכל פיצוי או סעד אחר
בגין איחור כאמור.
ו .בכפוף לאמור לעיל ,בר-הרשות ישלים את כלל עבודות ההתאמה בהתאם להוראות
החוזה זה ,ויפתח את מרכזי ההסעדה לשרות הקהל ,לא יאוחר מהמועד הקבוע לכך
בנספח ב' להסכם זה.
ז .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי בר-הרשות יהיה רשאי להשלים את עבודות ההתאמה
ולפתוח את מרכזי ההסעדה לשירות הקהל ,במועד מוקדם מהמועד הקבוע לעיל בכפוף
לתיאום מראש ואישור המפקח.
ח .בר-הרשות יהיה פטור מתשלום תמורת הרשות על-פי חוזה זה בתקופת ביצוע עבודות
ההתאמה באולם ההסעדה ,קרי  -התקופה שבין מועד העמדת מרכזי ההסעדה לרשותו
לצורך ביצוע עבודות ההתאמה ועד מועד שנקבע בהסכם לפתיחה בפועל לשירות
הקהל.
__________________
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ט .איחר בר-הרשות בפתיחת איזה ממרכזי ההסעדה מעבר למועד הקבוע בנספח ב'
להסכם שלא בנסיבות כאמור בסעיף ה' לעיל ,ישלם בר-הרשות לאוניברסיטה ,את
תמורת הרשות הנקובים בהסכם זה ונספחיו החל מהמועד בו היה עליו לפתוח את
מרכזי ההסעדה ,והכל בלי לגרוע מכל זכות העומדת לזכות האוניברסיטה על-פי כל דין
והסכם זה.
י .איחור בפתיחת איזה ממרכזי ההסעדה ,העולה על  30יום יחשב להפרה יסודית של
חוזה זה על-ידי בר-הרשות.
 .8שמירת מבנים על-ידי בר-הרשות:
א.

בר-הרשות ישתמש במרכזי ההסעדה ובציוד ובמתקנים המשמשים להפעלתם באופן
זהיר וסביר ,ישמור על שלמותם ותקינותם וימנע משימוש העלול לגרום לקלקולים
ולנזקים בהם.

ב.

בר-הרשות יתקן על חשבונו כל נזק ,קלקול או פגם שנגרמו למרכזי ההסעדה ,לציוד
ומתקנים כאמור או התהוו בהם ,לרבות נזק ,קלקול ופגם אשר נגרמו או התהוו
כתוצאה מבלאי רגיל ,וישלים על חשבונו כל אובדן או חוסר שנגרמו ,מיד לכשיתגלו.
בכל הנוגע לשמירה על מבני מרכזי ההסעדה המתקנים ,והציוד  -תהיה אחריותו של
בר-הרשות כאחריות שואל.

ג.

כל תיקון נדרש יבוצע על חשבון בר-הרשות ועל-ידי בעלי מקצוע מנוסים ומיומנים,
המורשים לבצעו ,לאחר שיבחרו או יאושרו על-ידי המפקח.

ד.

הצבת שילוט מחוץ למרכזי ההסעדה טעונה אישור המפקח מראש .חל תשלום
כלשהו על-פי דין על הצבת שילוט כאמור ,יישא בו בר-הרשות .חויבה האוניברסיטה
בתשלום כאמור ,ישפה בר-הרשות את האוניברסיטה בגין כל סכום שחויבה בו עם
דרישתה הראשונה.

ה.

מבלי לפגוע בהוראות סעיפים אחרים בהסכם זה ,בר-הרשות מתחייב להישמע
להוראות מחלקות הביטחון והבטיחות של האוניברסיטה ,ככל שיינתנו מעת לעת
ולפעול בהתאם להוראות נספחים ז' ו -ח' להסכם.

 .9שינויים ותוספות:
א.

בר-הרשות לא יעשה כל שינוי במרכזי ההסעדה ,לרבות לא בדרכי הגישה אליהם,
במבנה ,בתשתיות ,במערכות ובמתקנים המשמשים אותם ,ולא יוציא מהם כל חלק
הצמוד להם  /ריהוט  /ציוד  /אביזרים וכו' ,אלא אם ניתנה הסכמה מראש ובכתב
מאת האוניברסיטה ולפי תנאים שיקבעו על-ידיה.

ב.

ניתנה הסכמת האוניברסיטה לביצוע שינויים ותוספות ,יישארו השינויים והתוספות
לאחר תום תקופת ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא ,בבעלות האוניברסיטה
והאוניברסיטה לא תהיה חייבת בתשלום כל פיצוי או תמורה שהם לבר-הרשות
בקשר ובנוגע להם; לחלופין – האוניברסיטה תהיה רשאית לדרוש מבר-הרשות לפרק
ולפנות כל תוספת ,שינוי ו/או שיפור שביצע ולהחזיר את המצב לקדמותו מיד עם
דרישה וללא תוספת עלות ו/או לעשות זאת בעצמה ולחייב את בר-הרשות בכל
העלויות וההוצאות שיגרמו לה אגב כך.

ג.

הפר בר-הרשות התחייבותו כאמור לעיל ,תהיה האוניברסיטה זכאית ,בנוסף לכל
סעד ותרופה אחרים על-פי דין ו/או על-פי הסכם זה ,לפי שיקול דעתה המוחלט
והבלעדי ,לכל אחד מאלה:
__________________
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)1

לדרוש כי בר-הרשות ישיב המצב לקדמותו על חשבונו ,ובר-הרשות יעשה כן
מיד עם דרישתה הראשונה של האוניברסיטה על חשבונו ואחריותו.

)2

להשיב בעצמה את המצב לקדמותו ולקבל מאת בר-הרשות שיפוי בגין כל
סכום ששילמה בקשר לכך ופיצוי בגין כל נזק שסבלה עקב כך ,ובר-הרשות
ישפה ויפצה את האוניברסיטה מיד עם דרישתה הראשונה.

)3

להיפרע מבר-הרשות פיצויים בגין כל נזק שסבלה כתוצאה מכך ,ובר-הרשות
יפצה את האוניברסיטה מיד עם דרישתה הראשונה .מובהר בזאת כי זכותה
של האוניברסיטה כאמור בסעיף קטן זה אינה מותנית בהשבת המצב
לקדמותו על-ידה ,ואין בקבלת הפיצוי כדי לחייבה בהשבת המצב לקדמותו.

ד.

הפר בר-הרשות התחייבותו כאמור לעיל והשביח איזה ממרכזי ההסעדה או המבנה
כתוצאה מכך  -תהיה זכאית האוניברסיטה לשבח כאמור בלא שיהיה עליה לשלם
לבר-הרשות כל סכום שהוא בעד השבח כאמור ,ובכל מקרה תהיה האוניברסיטה
זכאית לתרופות הנ"ל.

ה.

עבור הזמן הדרוש להחזרת המצב לקדמותו לאחר מועד הפינוי ,ישלם בר-הרשות
לאוניברסיטה פיצויים מוסכמים בסך  ₪ 1,200לכל יום וזאת  -בנוסף לכל זכות ,סעד
או תרופה העומדים לזכות האוניברסיטה על-פי דין ו/או על-פי הסכם זה.

 .10הכנסות מרכזי ההסעדה והוצאותיהם:
א.

בכפוף ליתר הוראות חוזה זה ,כל הכנסות מרכזי ההסעדה תהיינה שייכות לבר-
הרשות בלבד ,באשר בר-הרשות מנהל ומפעיל את מרכזי ההסעדה כקבלן עצמאי ,על
חשבונו ולזכותו.

ב.

כל הוצאות ניהול ותפעול מרכזי ההסעדה ,ובכלל זאת הוצאות לרכישת מוצרים,
הוצאות ניקיון ,שכר העובדים (לרבות תשלומי החובה והתוספות הסוציאליות),
מיסים עירוניים וממשלתיים (לרבות מס עסקים ,ארנונה ,אגרת ביוב ,שילוט וכיו"ב),
חשמל ,מים וכל היטל ,תשלום חובה ו/או הוצאה אחרת הקשורים בניהול ו/או תפעול
מרכזי ההסעדה לרבות דמי שירותים לאוניברסיטה ,יחולו על בר-הרשות וישולמו
על-ידו במלואם (אלא אם הוסכם אחרת במפורש בהסכם זה) .הוטל החיוב על
האוניברסיטה  -ישפה בר-הרשות את האוניברסיטה בגין כל תשלום שחויבה בו
ויפצה אותה בגין כל נזק שנגרם לה כתוצאה מכך.

 .11התחייבויות בר-הרשות ביחס להיקף וטיב השירותים:
א .בר-הרשות יפעיל את מרכזי ההסעדה בהתאם ובכפוף לרישיון העסק (ככל שנדרש),
לכל הפחות בימים ובשעות ,כמפורט בנספח א' 1לחוזה זה .בכל מקרה ,מרכזי
ההסעדה יהיו סגורים בחגי ישראל ובשבתות  -עד למוצאי השבת או החג .מובהר
בזאת ,כי הפעלת מרכזי ההסעדה בימים ובשעות כמפורט לעיל ,מלבד היותה זכות
המוקנית לבר-הרשות ,הינה חובתו כלפי האוניברסיטה ,וצמצום או שיבושים
בקיומה ,לרבות הקטנת היצע או צמצום היקף השירותים בשעות מסוימות יהוו
הפרה יסודית של הסכם זה על-ידי בר-הרשות.
ב .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בר-הרשות מתחייב לפתוח את מרכזי ההסעדה ולספק
את השירותים כסדרם גם בתקופת פגרות וגם בעיתות חירום (אלא אם רשות
מוסמכת הורתה במפורש אחרת) וכן בעת קרות תקלות בציוד כלשהו .למען הסדר
הטוב מובהר ,כי הפסדים ונזקים ,ככל שיגרמו לבר-הרשות בתקופת פגרות ,עיתות
חירום ,וכן בעת קרות תקלות בציוד כלשהו ובכל עת אחרת ,יחולו על בר-הרשות
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בלבד ולא יזכו אותו בקבלת כל פיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו מהאוניברסיטה
בקשר ובנוגע לכך.
ג .בר-הרשות יחזיק מלאי מספיק של הארוחות והמוצרים הנמכרים על ידו בהתאם
להוראות חוזה זה ,בהתאם לצפי מכירות סביר ,כפי שיוערך על-ידי בר-הרשות על-פי
ניסיונו .סברה האוניברסיטה כי הערכתו של בר-הרשות אינה סבירה ,רשאי המפקח
להורות על כמויות אחרות של מלאי ובר-הרשות יפעל בהתאם להוראותיו .הפסדים
ונזקים ,ככל שיגרמו לבר-הרשות ,עקב תכנון לא נכון של מלאי ו/או ארוחות ו/או
מוצרים  -יחולו על בר-הרשות בלבד ולא יזכו אותו בקבלת כל פיצוי ו/או תשלום
אחר כלשהו מהאוניברסיטה בקשר ובנוגע לכך.
ד .מבלי לגרוע מהוראות כל דין ,בר-הרשות יציג לגבי כל אחד מהארוחות והפריטים
הנמכרים על ידו ,באופן ברור ,את מחירו .בנוסף ,בר-הרשות יציב מחירונים בולטים
בעברית ובאנגלית בכל נקודת ממכר ויציג בהם את מחירי הארוחות והפריטים ואת
ההסדרים השונים לגבי ממכר הארוחות והפריטים בפיקוח (השילוט ,תוכנו וגודלו
יאושרו מראש על-ידי המפקח).
ה .בר-הרשות ייתן שירות אדיב ,יעיל וטוב ויאכוף במרכזי ההסעדה את חוק הגבלת
עישון במקומות ציבוריים ,התשמ"ג ,1983-והתקנות שהותקנו מכוחו.
ו.

בר-הרשות לא יספק ,יציע למכירה ,יפיץ ,ימכור ,ישאיל או יפרסם כל סוג של מוצר
שיש במכירתו ,הפצתו ,פרסומו או השאלתו משום עבירה על הוראות כל דין ו/או
עוולה כלפי צד שלישי כלשהו לרבות פגיעה בזכויות קניין רוחני .פעל בר-הרשות
בניגוד לאמור ,יחשב הדבר להפרה יסודית של חוזה זה על-ידי בר-הרשות.
נדרשה או חויבה האוניברסיטה בתשלום כלשהו בשל פעולת בר-הרשות בניגוד
להתחייבותו כאמור לעיל ,יפצה וישפה אותה בר-הרשות בגין כל סכום כאמור וישפה
אותה בגין כל נזק שנגרם לה בשל כך ,ובכלל זה  -הוצאות משפט ,הכל מיד עם
דרישתה הראשונה של האוניברסיטה ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה לפי
הסכם זה ו/או כל דין.

ז .בר-הרשות יבצע על חשבונו בדיקות מעבדתיות למזון על-פי כל דין (ובתדירות של
לפחות פעמיים בשנה) ויעביר את תוצאות הבדיקות לידיעת האוניברסיטה מיד עם
קבלתן .מבלי לגרוע מחובתו של בר-הרשות כאמור ומבלי להטיל עליה אחריות
כלשהי ,האוניברסיטה רשאית לערוך ביוזמתה מעת לעת (ועד פעמיים בשנה) ,בדיקות
מזון מעבדתיות על חשבון בר-הרשות .נתקבלה תוצאת בדיקה בלתי תקינה ,יפעל בר-
הרשות ללא דיחוי לתיקון הליקוי ויישא בעלויות תיקון הליקוי והבדיקות החוזרות
עד לקבלת תוצאות תקינות.
ח .בר-הרשות מתחייב למכור במרכזי ההסעדה מזון כשר בלבד ולהציג בהן תעודת
כשרות על-פי כל דין.
 .12מחירים:
א .בר-הרשות יהיה חופשי לקבוע את מחיריהם של הארוחות והמוצרים אשר יעמדו למכירה
במרכזי ההסעדה ,בכפוף למגבלות כדלקמן:
ב .הארוחות והמוצרים המפורטים בנספח ב '1למכרז (וכל תוספת לתפריט ,אם התווספה
בהסכמת הצדדים מראש) ,ימכרו במחיר הרשום לצידם בנספח האמור.
ג .בר הרשות יהיה רשאי לעדכן מחירים עד לשיעור המירבי של המדד כהגדרתו מטה.
העדכון ,ככל שיהיה יבוצע באופן הבא:
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 - 50%צמוד למדד המחירים לצרכן ,כולל פירות וירקות ( ,)120010מדד הבסיס הקובע
נכון למועד פרסום המכרז .
 50%צמוד למדד הארוחות מחוץ לבית ( .)120410מדד הבסיס הקובע נכון למועד פרסום
המכרז.
המחירים יעוגלו מטה עד לחצי השקל הקרוב ,אחת לשנה ב.1/10 -
"מדד הבסיס"  -משמעו המדד בגין החודש בו הוגשה הצעת בר-הרשות לאוניברסיטה או
המדד בגין חודש חתימת חוזה זה ,לפי המוקדם .בכל עת שבה יועלו מחירי המוצרים
בהתאם להסכמת האוניברסיטה כאמור להלן ,יהפוך מדד החודש בו בוצעה העלאת
המחירים למדד הבסיס החדש.
ד .מוצרים אשר מחיריהם נקבעו או הוגבלו בדין ,ימכרו במחיר שנקבע להם או כפי שהוגבל
כאמור.
ה .בר-הרשות חייב ,בכל עת ,למכור את מלוא הארוחות המוצרים המפורטים במחירון
(למעט אם נקבע אחרת במחירון עצמו) .סבר בר-הרשות כי לא ניתן עוד לספק
ארוחה/מוצר מאלה המפורטים במחירון ,מסיבה שאינה תלויה בבר-הרשות ,יודיע על כך
בר-הרשות למפקח מראש ובכתב ויציע מוצר חליפי .מצא המפקח כי לא ניתן עוד לספק
את הארוחה/מוצר מתוך המחירון ומסיבות שאינן תלויות בבר-הרשות – רשאי המפקח
לאשר ארוחה/מוצר חליפי (זה המוצע על-ידי בר-הרשות ,או אחר) ולקבוע את מחירו.
מובהר כי כל עוד לא קבע המפקח כי לא ניתן למכור ארוחה/מוצר ממוצרי המחירון –
חייב בר-הרשות לספק את הארוחה/מוצר ואי אספקתו תחשב להפרה של ההסכם על-ידי
בר-הרשות.
ו .מחירי הארוחות והמוצרים לא יעלו ,בשום מקרה ,על מחירם בחנויות אחרות המופעלות
על-ידי בר-הרשות או מצויות בבעלותו (או על המחירים בחנויות אחרות באותה הרשת).
ז .מחיר הארוחות/מוצרים שירכשו באריזה לצריכה מחוץ למרכזי ההסעדה יהיה זהה
למחירים המוצעים במכרז (נספח ב' 1למכרז).
ח .מחיר הארוחות/מוצרים שירכשו על-ידי האוניברסיטה עצמה ,בין לצריכה במרכזי
ההסעדה ובין לצריכה מחוצה להם ,יהיה זהה למחירים המוצעים במכרז (נספח ב'1
למכרז).
 .13ביקורת על פעילות מרכזי ההסעדה:
א .הצדדים מצהירים בזה כי המטרה העיקרית של מתן הרשאה זו וניהול מרכזי ההסעדה
על-פיה ,הינה לשרת את הסטודנטים ,העובדים ואורחי האוניברסיטה ולפיכך  -אף שבר-
הרשות הינו קבלן עצמאי המפעיל את מרכזי ההסעדה לזכותו ,לחובתו ועל אחריותו -
תהא האוניברסיטה זכאית:
 .1להיכנס בכל עת ,באמצעות נציגיה ,למרכזי ההסעדה ולבדוק אם ממלא בר-
הרשות את התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,וכן לקבל מבר-הרשות כל מידע
ומסמך בקשר לניהול מרכזי ההסעדה וכל הקשור בכך.
 .2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לבדוק ,באמצעות נציגיה ,את מצב וניקיון
מרכזי ההסעדה ,הריהוט ,הציוד ,המלאי ,המחירים והמוצרים ,ולהתריע על
ליקויים אם נתגלו .בר-הרשות יתקן על חשבונו כל ליקוי עליו תתריע
האוניברסיטה תוך זמן סביר בנסיבות העניין.

__________________
חתימת המציע
- 39 -

5270/2022

 .3למנוע ,מזמן לזמן או להגביל או להתנות בתנאים שיראו לה ,מכל אדם או סוגי
אנשים  -שאינם מעובדי האוניברסיטה ,הסטודנטים שלה או אורחיה  -את
השימוש בשירותי מרכזי ההסעדה.
 .4להטיל על בר-הרשות חובת תשלום פיצויים מוסכמים כמפורט בנספח ט'
להסכם.
ב .העובדה שהאוניברסיטה ו/או נציגיה לא העירו לבר-הרשות הערות כלשהן במהלך ביקור
ו/או לאחריו ,לא תיחשב כאישור לבר-הרשות בדבר מילוי חובותיו.
ג .בר-הרשות מתחייב לסייע לאוניברסיטה ,בכל דרך שתקבע על-ידה ,בבירור ובדיקת כל
תלונה שתוגש (לרבות של האוניברסיטה עצמה) נגד מרכזי ההסעדה ו/או נגד בר-הרשות
ו/או נגד עובדיו ו/או נגד כל מי שפועל בשמו ומכוחו ,והוא יתקן על חשבונו כל ליקוי
שיתגלה בעקבות תלונה כאמור ,באופן מיידי ולשביעות רצון האוניברסיטה.
ד .האוניברסיטה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,להקים ועדה שתכלול את נציגיה ואם תחליט
על כך ,גם נציגי אגודת הסטודנטים (להלן" :הועדה") .הועדה תהא רשאית לפקח על
ביצוע הוראות חוזה זה ,ובכלל זה ,מבלי לפגוע בכלליות האמור ,תהא רשאית לבדוק את
מחירי הארוחות והמוצרים הנמכרים במרכזי ההסעדה ואת רמת השירותים ,לדון
בתלונות של לקוחות (לרבות של האוניברסיטה עצמה) ולבחון את כל ההיבטים הקשורים
בהפעלת מרכזי ההסעדה.
ה .לבקשת האוניברסיטה ,נציג מטעם בר-הרשות (מנהל מרכז ההסעדה ו/או מנכ"ל בר-
הרשות) ישתתף בישיבות הועדה ,ויציג בפני הועדה ,מיד עם דרישתה ,כל מידע ומסמך,
לרבות חשבונית ,אישור ,מחירון ,העתקי ספרים וכיו"ב שידרשו ע"מ לברר כל נושא
בטיפולה של הועדה.
 .14העסקת עובדים על-ידי בר-הרשות:
א .בר-הרשות ינהל את מרכזי ההסעדה באמצעות מנהל מטעמו ,אשר יהיה עובדו ויעמוד
בתנאים המפורטים בנספח א' 1-להסכם .מנהל מרכז ההסעדה יהיה נוכח במרכזי
ההסעדה במשך כל שעות מתן השירות ובר-הרשות לא יחליף אותו מבלי לקבל את אישור
המפקח מראש ובכתב.
ב .הטבח הראשי מטעם בר-הרשות יהיה עובדו ויעמוד בתנאים המפורטים בנספח א'1-
להסכם ובר-הרשות לא יחליף אותו מבלי לקבל את אישור המפקח מראש ובכתב.
ג .בר-הרשות מתחייב להעסיק עובדים במספר ובכושר כדרוש לניהולם והפעלתם התקינים
של מרכזי ההסעדה .בר-הרשות לא יקבל ולא יעסיק במרכזי ההסעדה עובדים אלא על-פי
הוראות כל דין ועל-פי הוראות הסכם זה.
ד .בר-הרשות יצייד ,על חשבונו ,את עובדיו בציוד מגן אישי (אם נדרש) לצורך בטיחותם
ובבגדי עבודה אחידים ,נקיים ואסתטיים וכן תגי זיהוי הכוללים את שמו של העובד,
מקצועו ושם בר-הרשות.
ה .בר-הרשות יישא בכל תשלום לעובדיו ובקשר לעובדיו בהתאם לכל דין ,לרבות מס הכנסה,
דמי ביטוח לאומי ,מס בריאות ,הוצאות הכרוכות בהבטחת הזכויות הסוציאליות
ובהתאם לכל חוזה קיבוצי ו/או צו הרחבה רלבנטי ,לרבות הסעתם של עובדיו אל מקום
העבודה וממנו; ומוסכם בין הצדדים כי לא יחולו יחסי עובד-מעסיק בין האוניברסיטה
לבין מי שיועסק על-ידי בר-הרשות ,ולא תהיה למי שמועסק על-ידי בר-הרשות כל זכות
כלפי האוניברסיטה שיש לעובד כלפי מעבידו.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה ,בר-הרשות ישלם לעובדיו ,בהתאם לזכאותם:
שכר שלא יפחת משכר המינימום ,דמי חופשה ,דמי מחלה ,נסיעות ,דמי הבראה ,ימי חג,
תוספת ותק.
ו .מובהר בזאת כי הפרת חוקי העבודה ו/או הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה החלים על
העסקת עובדי בר-הרשות ,על-ידי בר-הרשות כלפי עובדיו ,מהווה ,בין היתר ,הפרה יסודית
של חוזה זה .מבלי להטיל עליה כל אחריות ,תהיה האוניברסיטה רשאית לבדוק את
עמידת בר-הרשות בדרישות הדין כלפי מועסקיו ובר -הרשות ישתף עימה פעולה ככל
שיידרש.
ז .בר-הרשות יישא בכל חיוב אשר יוטל עליו או על האוניברסיטה בגין כל נזק אשר נגרם
תוך כדי או בקשר לביצוע העבודות והשירותים ,לעובד מעובדי בר-הרשות ולכל מי
שמועסק על-ידי בר-הרשות בביצוע העבודות והשירותים .חויבה האוניברסיטה בתשלום
פיצויים בגין הנזק כאמור לעיל ,ישפה בר-הרשות את האוניברסיטה בגין כל סכום אשר
חויבה בו כאמור.
ח .בר-הרשות יעשה מאמץ לגייס עובדים מקרב הסטודנטים באוניברסיטה.
ט .מבלי להטיל עליה כל אחריות או חובת תשלום כלשהי ,לבר-הרשות או למי מעובדיו,
האוניברסיטה תהא זכאית לדרוש מבר-הרשות ,בכל עת שתמצא לנכון לעשות כן ,בנוסף
לכל זכות אחרת ובלא שיהא עליה לנמק את דרישתה ,לחדול מהעסקה במרכזי ההסעדה
של כל מי מטעמו ועובד מעובדיו ,ובר-הרשות מתחייב בזה למלא אחר דרישה כאמור מיד
עם קבלתה.
י .בר-הרשות לא ילין עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו בשטח האוניברסיטה.
יא .בר-הרשות יגיש למנהל מחלקת הביטחון של האוניברסיטה ,בכל עת שיידרש לעשות כן,
את רשימת כל העובדים המועסקים במרכזי ההסעדה ופרטיהם האישיים בכפוף להוראות
כל דין.
יב .מותנה ומוסכם בין הצדדים מפורשות ,כי כל אדם שיועסק על-ידי בר-הרשות במרכזי
ההסעדה יהא עובד של בר-הרשות בלבד ,וכי בשום פנים ואופן לא ייחשב עובד כאמור
כעובד האוניברסיטה .כל חיוב החל על-פי כל דין ו/או צו הרחבה ו/או הסכם קיבוצי ו/או
הסדר קיבוצי ו/או הסכם אישי כלפי מי מן המועסקים על-ידי בר-הרשות במרכזי
ההסעדה יחול על בר-הרשות וישולם על-ידו.
יג .הוטל על האוניברסיטה תשלום כלשהו מדין מעביד כלפי מי מעובדיו של בר-הרשות או
הוטלה על האוניברסיטה אחריות כלשהי מדין מעביד כלפי מי מהם או בקשר למעשה או
מחדל של מי מהם ,ישפה בר-הרשות את האוניברסיטה ,מיד עם קבלת הדרישה ,בגין כל
סכום שחויבה האוניברסיטה בתשלומו ויפצה אותה בגין כל נזק שנגרם לה כתוצאה מכך,
לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
יד .בר-הרשות לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי מדינת ישראל לצורך ביצוע השירותים
והעבודות נשוא חוזה זה.
טו .בר-הרשות לא יעסיק עובד שלא עבר ,לפני תחילת עבודתו ובמהלך עבודתו ,ככל שהדין
מחייב זאת ,בדיקה רפואית אצל רופא או במוסד רפואי שיאושר על-ידי האוניברסיטה.
האוניברסיטה רשאית להורות לבר-הרשות שלא להעסיק בחצריה עובד כלשהו ,אם סברה
כי מצבו הבריאותי עשוי לסכן את באיה ,וזאת – עד שחשש זה יופרך לשביעות רצונה של
האוניברסיטה.
טז .בר-הרשות יהא ,בכל הנוגע לביצוע השירותים באוניברסיטה ,בבחינת "המחזיק במקום
העבודה" ובבחינת "המעביד" ,כמשמעם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד1954-
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והתקנות שהותקנו על-פיו ,וכלל החובות החלים על "המחזיק במקום העבודה"
ו"המעביד".
יז .מבלי לפגוע בכלליות האמור תחול על בר-הרשות חובת מסירת מידע והדרכת עובדים,
בהתאם לדין ועל-פי סוגי העבודה השונים .בר-הרשות יספק לעובדיו הדרכות בנושאי
בטיחות ,על חשבונו ,בהתאם לנדרש על-פי כל דין ,וכן לפחות אחת ל 6 -חודשים יקיים
השתלמות ריענון בנושאי בטיחות .בר-הרשות ימציא לאוניברסיטה ,על-פי דרישה מאת
האוניברסיטה ,העתק "פנקס ההדרכה" הנדרש על-פי סעיף  6לתקנות ארגון הפיקוח על
העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) ,התשנ"ט.1999-
 .15אחריות לנזקים ,שיפוי ופיצוי:
א .בר-הרשות יישא באחריות לכל נזק  -בין נזק גוף ובין נזק רכוש  -אשר ייגרם
לאוניברסיטה ,לעובדיה ,לתלמידיה ,לאורחיה ,לבעלי חוזה עמה ,לשוכרים ולברי-רשות
בשטחה ,למשיגי גבול בשטחה ,לו עצמו ,לעובדיו ,לכל הפועל מטעמו או עבורו ,ולכל אדם
ותאגיד אחרים כתוצאה ממעשה או מחדל שלו עצמו ,של מי מעובדיו ,או של הפועלים
מטעמו או עבורו או של עובדיהם או שלוחיהם של אלה ,או כתוצאה ממצבם הפיסי של
מרכזי ההסעדה ו/או תחזוקתם או כתוצאה מהפרת התחייבות מהתחייבויותיו על-פי
חוזה זה ו/או חיוביו על-פי דין לרבות כתוצאה מהפעלת מרכזי ההסעדה ו/או השימוש
בהם ו/או החזקה בהם.
ב.

לעניין האחריות בנזיקין יראו את בר-הרשות בכל הנוגע למרכזי ההסעדה ,למבנה
ולמתקנים המותקנים בהם ,כמי שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית עליהם ,כמי
שהיה הממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ,ואם נגרם נזק על-ידי אש
או עקב אש שיצאה מהם  -כמי שהיה התופס היחיד והבלעדי של מרכזי ההסעדה ,של
המבנה ושל המתקנים שהם מקרקעין ,וכבעליהם היחיד והבלעדי של המתקנים שהם
מיטלטלין.

ג.

טען בר-הרשות כי לא חלה עליו אחריות בגין נזק כאמור בסעיפים א' ו -ב' לעיל או בגין
נזק שאירע בשטח מרכזי ההסעדה  -עליו נטל ההוכחה.

ד.

הוטלה על האוניברסיטה אחריות לנזק אשר האחריות בגינו מוטלת על בר-הרשות על-פי
הוראות הסכם זה ו/או כל דין  -ישפה בר-הרשות את האוניברסיטה בגין כל חיוב שהוטל
עליה ,לרבות הוצאות משפט ,ויפצה אותה בגין כל נזק שסבלה כתוצאה מכך ,לרבות
הוצאות משפט ושכר מומחים אשר היא תוציא להגנה בתביעה נגדה ולמימוש זכויותיה
על-פי חוזה זה.

ה .מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי סיומו של חוזה זה ,מכל סיבה שהיא ,לא יגרע באופן
כלשהו מתוקפן של התחייבויות בר-הרשות או מאחריותו על-פי סעיף זה.
ו.

שום אישור מאת האוניברסיטה ו/או מי מטעמה  -לרבות ביקורת לקויה על ניהול מרכזי
ההסעדה  -לא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על האוניברסיטה ו/או מי מטעמה ו/או
כדי לשחרר את בר-הרשות מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו על-פי הסכם זה ו/או על-פי
דין.

ז.

בר-הרשות יישא באחריות כוללת להפעלת מרכזי ההסעדה על-פי כללי הבטיחות אשר
נקבעו בכל דין .בכל הנוגע להפעלת מרכזי ההסעדה והמועסקים בהם יהיה בר-הרשות
בבחינת "תופס המפעל"" ,בעל המפעל"" ,המעביד" ,ו"מחזיק במקום העבודה" כמשמעם
של מונחים אלה בפקודת הבטיחות בעבודה (נ"ח) תש"ל  ,1970 -בחוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,תשי"ד  1954 -והתקנות שהותקנו על-פי החוק או על-פי הפקודה כאמור.
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ח .הוטלה על האוניברסיטה אחריות על-פי כל דין לרבות החוק לעיל או על-פי הפקודה לעיל,
או על-פי התקנות כאמור לעיל בקשר לעובדים המועסקים בביצוען או בקשר להפעלת
מרכזי ההסעדה או העובדים המועסקים בקשר להפעלתם  -יפצה בר-הרשות את
האוניברסיטה בגין כל נזק שנגרם לה כתוצאה מכך וישפה אותה בגין כל חיוב שהוטל
עליה.
 .16ביטוח:
מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות בר-הרשות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין ,הוראות הביטוח
אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספחי ה'
להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .17הפרת החוזה וביטולו:
א .בגין כל הפרה יסודית של חוזה זה לרבות ההפרות כמפורט להלן ,על-ידי בר-הרשות ,תהא
רשאית האוניברסיטה לבטל הסכם זה ואת זכות ההרשאה על-פיו ולהביא את ההרשאה
על-פי הסכם זה לכלל סיום ובלבד שנתנה לבר-הרשות הודעה מוקדמת בכתב של  7ימים
לתיקון ההפרה (ככל שהיא ניתנת לתיקון) והיא לא תוקנה לשביעות רצון האוניברסיטה,
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לפי הסכם זה ו/או כל דין ולזכות האוניברסיטה לקבל
את השירותים מכל ספק אחר לפי שיקול דעתה ולחייב את בר-הרשות בכל ההוצאות
שתיגרמנה לה בשל כך.
ב .בלא לגרוע מכלליות ההגדרה שבסעיף  6לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א
  ,1970מוסכם על הצדדים כי הנסיבות כמפורט מטה יהוו הפרה יסודית של ההסכם: )1אם לא ישלם בר-הרשות לאוניברסיטה חוב כלשהו תוך  7ימים ממועד הקבוע
לפירעונו.
 )2אם לא ימסור בר-הרשות את אישורי קיום הביטוח ,ערוכים בהתאם להוראות הסכם
זה ,במועד הקבוע בהסכם זה.
 )3אם לא ימציא בר-הרשות ערבות בנקאית במועד שנקבע בהסכם זה למסירתה.
 )4אם יתגלו באיזה ממרכזי ההסעדה או בשניהם יחד  10הפרות חוזרות בנושא ניקיון,
שירות ותפקוד (ובכלל זה ,הפרות כאמור בנספח ט' להסכם זה) במהלך תקופה של
חצי שנה .כל יום בו נמשכת הפרה ייחשב להפרה חדשה לעניין סעיף זה.
 )5אם בר-הרשות לא יקיים את התחייבותו לפתוח את מרכזי ההסעדה באופן סדיר
ורצוף בימים ובשעות המפורטים בהסכם זה ולספק שרות מלא בכל שעות וימי
ההפעלה.
 )6אם הפר בר-הרשות את החוזה הפרה יסודית ו/או אם הפר בר-הרשות חוזה זה הפרה
כלשהי ולא תיקן את תוצאות ההפרה חרף התראה שקיבל מהאוניברסיטה ,ובתוך
התקופה שהקציבה האוניברסיטה לתיקון בהתראתה.
ג .נתנה האוניברסיטה לבר-הרשות הודעה כאמור בסעיף א' לעיל ובר-הרשות לא תיקן את
ההפרה בתוך התקופה שנקבעה לכך ולשביעות רצון האוניברסיטה ,רשאית האוניברסיטה
להודיע לבר-הרשות על ביטול ההסכם.
ד .מסרה האוניברסיטה לבר-הרשות הודעה כאמור ,יפנה בר-הרשות את מרכז/י ההסעדה
תוך  14ימים ממתן ההודעה ,ובתום התקופה האמורה תהיה האוניברסיטה רשאית למנוע
את כניסתו למרכז/י ההסעדה.
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ה .כל זכות שהוקנתה לבר-הרשות וכל הרשאה על-פי הסכם זה תפקע מאליה ,מיד בקרות
אחד או יותר מהאירועים המפורטים להלן:
 )1אם ימונה כונס נכסים ,מפרק או נאמן ,הכל בין זמני לבין קבוע ,לעסקיו או על נכסיו
של בר-הרשות ,או יינתן צו הקפאת הליכים נגדו ,או יוטל עיקול על זכויותיו כלפי
האוניברסיטה או על נכס מהותי מנכסיו ולא יבוטל תוך  30יום.
 )2במקרים המפורטים לעיל ,לא יהיו למפרק ו/או לכונס ו/או לנאמן זכות כלשהי על-פי
הסכם זה ,וזכותם האחת והיחידה תהא לקבל את מיטלטליו של בר-הרשות
והכספים המגיעים לו מהאוניברסיטה ,אם וככל שמגיעים לו .האוניברסיטה תהא
רשאית ,במקרים כאמור ,ולאחר שנמסרה על-ידה הודעה מראש ובכתב ,לאחסן את
המיטלטלין הנ"ל בכל מקום שתמצא לנכון ,והזכאי לקבלם יישא בהוצאות ההעברה
והאחסנה של הציוד.
 )3היה בר-הרשות תאגיד  -אם יחול שינוי בבעלות במניות בר-הרשות או בשליטה בו,
לעומת מצב הבעלות ו/או השליטה ,בעת חתימת חוזה זה.
 )4אם יורשע בר-הרשות (או בעל מניות בו) בעבירה שיש עמה קלון.
 )5אם ילך חו"ח בר-הרשות לעולמו ,או יהפוך לבלתי כשיר לזכויות או לחובות.
 )6בחלוף התקופה כאמור בסעיף  18.2לעיל.
 )7בסיום תקופת החוזה או התקופה המוארכת ,בהתאמה.
ו .סיום ההתקשרות ,ביטולה ו/או פקיעתה לפני תום תקופת ההסכם מסיבה כלשהי ,לא
יזכו את בר-הרשות ו/או מי שיבוא מכוחו או במקומו ,בכל פיצוי ו/או תשלום ,ובר-
הרשות ו/או יורשיו ו/או הבאים מכוחו או במקומו יהיו מנועים מלדרוש ו/או לקבל
תשלום כלשהו מהאוניברסיטה בגין סיום השכירות וההרשאה ,ביטולה או פקיעתה.
ז .בכל מקרה של סיום ההתקשרות עם בר-הרשות ,מכל סיבה שהיא:
 )1יפעל בר-הרשות בכל האמצעים שברשותו על מנת לצמצם כל נזק שעלול להיגרם
לאוניברסיטה בגין סיומה.
 )2יפעל בשיתוף פעולה עם כל גורם על-פי הנחיית האוניברסיטה או מי מטעמה ,ובכלל
זאת ידריך אותו לגבי מהות ושיטות ביצוע הפעילויות שבוצעו על-ידו במסגרת
השירותים.
 )3ימלא באופן מלא ומקצועי את כל התנאים וההתחייבויות על-פי תנאי הסכם זה עד
למועד סיום מתן השירותים בפועל.
 )4ישתף פעולה עם האוניברסיטה בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על-פי הוראות
הסכם זה ויעמוד לרשותה באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה בהתאם לצרכיה.
 .18פינוי חצרי האוניברסיטה:
א.

הסתיימה תקופת החוזה או התקופה המוארכת (בהתאמה) מכל סיבה שהיא ,לרבות
ביטול החוזה ,יפנה בר-הרשות את מרכזי ההסעדה וחצריה של האוניברסיטה באופן
מידי ,מכל כליו וחפציו וישיב לאוניברסיטה את המפתחות ,אמצעי הגישה וההזדהות
שבידיו ובידי כל מי מטעמו ,הציוד והכלים שנמסרו לו על ידה (אם נמסרו) כאשר מרכזי
ההסעדה חופשיים ונקיים מכל אדם וחפץ ,במצב טוב ותקין כפי שנמסרו לבר-הרשות,
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למעט בלאי סביר וציוד השייך לאוניברסיטה ,וכשקירותיהם צבועים באופן יסודי
ומקצועי.
ב.

הפר בר-הרשות התחייבותו לעיל  -ישלם לאוניברסיטה סך השווה ל 1,200 -ש"ח בגין כל
יום של איחור בפינוי ,ואם המשיך בהפרת התחייבותו כאמור במשך תקופה העולה על 30
יום  -בנוסף לפיצוי היומי כאמור בסעיף זה ,גם תשלום חד פעמי בסך השווה ל ₪ 50,000
והכל בלא לגרוע מכל זכות ,סעד ותרופה העומדים לזכות האוניברסיטה על-פי דין ו/או
על-פי הסכם זה לרבות הזכות לחלט את הערבות הבנקאית כולה או חלקה ,הכל לפי
שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה.

ג.

הותיר אחריו בר-הרשות בפנותו את מרכזי ההסעדה מיטלטלין  -רשאית האוניברסיטה,
להוציא את המיטלטלין כאמור ממרכזי ההסעדה ולאחסנם בכל מקום שתמצא לנכון.
בר-הרשות ישפה את האוניברסיטה בגין כל הוצאה שנשאה בה להעברת המיטלטלין
ולאחסונם .בר-הרשות פוטר בזה את האוניברסיטה ,מראש ,מאחריות לכל אובדן ונזק
העלולים להיגרם למיטלטלין כאמור בעת העברתם לאחסנה ו/או בעת אחסונם.

 .19בטוחה:
א.

להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של בר-הרשות על-פי הוראות חוזה זה ,ימציא בר-
הרשות לאוניברסיטה ,במעמד חתימת חוזה זה על-ידי האוניברסיטה או במועד אחר
לפי שיקול דעת האוניברסיטה ,ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית וצמודה
למדד המחירים לצרכן החל מחודש חתימת חוזה זה ,בנוסח הערבות הבנקאית
המצורפת כנספח ו' לחוזה זה ובסך . ₪ 250,000

ב.

תוקף הערבות יהיה למשך כל תקופת החוזה (או התקופה המוארכת ,בהתאמה)
ושלושה חודשים נוספים לאחר תום תקופת החוזה (או התקופה המוארכת,
בהתאמה) מכל סיבה שהיא.

ג.

הסכימה האוניברסיטה לקבל ערבויות בעלות תוקף קצר יותר מן האמור לעיל  -על
בר-הרשות להמציא ערבות לתקופה נוספת בכל פעם ,עד ולא יאוחר מ 30-יום לפני
תום תוקפה של הערבות הקודמת.

ד.

האוניברסיטה תהיה רשאית לדרוש את מימוש הערבות או חלקה ,לפי שיקול דעתה,
בגין הפרת כל התחייבות מהתחייבויות בר-הרשות על-פי חוזה זה וזאת אפילו אם
יעמדו לזכות בר-הרשות סכומי כסף על-פי הוראות חוזה זה.

ה.

ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לרבות ,הארכתה ,השלמתה ומימושה יחולו על בר-
הרשות בלבד.

ו.

חולטה הערבות כולה או חלקה ,ימסור בר-הרשות לידי האוניברסיטה ,בתוך  7ימים
מיום החילוט ,ערבות חדשה או השלמה לסכום הערבות כאמור לעיל ,שיחולו עליה
כל הכללים המפורטים לעיל .אי השלמת סכום הערבות כנדרש בסעיף זה ,יקנה
לאוניברסיטה ,בין היתר ,את הזכות לחלט כל יתרה בערבות.

ז.

לא המציא בר-הרשות ערבות כאמור ,יהווה הדבר הפרה יסודית של החוזה,
והאוניברסיטה תהיה רשאית לבטלו לאלתר ובלא הודעה מוקדמת ,וזאת בלא לגרוע
מכל זכות ,סעד או תרופה העומדים לזכות האוניברסיטה על-פי דין ו/או על-פי חוזה
זה.

ח.

הוארכה תקופת ההתקשרות  -ימציא בר-הרשות לאוניברסיטה 30 ,יום לפחות לפני
תחילתה של תקופת ההארכה ,ערבות בנקאית מוארכת לתקופת ההתקשרות החדשה
ועד לשלושה חודשים לאחריה.
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ט.

לא המציא בר-הרשות ערבות כאמור ,תהא רשאית האוניברסיטה לבטל את החוזה
לאלתר ובלא הודעה מוקדמת ולממש את הערבות שבידיה וכן לעכב תחת ידה כל
סכום המגיע לבר-הרשות עד המצאת הערבות כאמור.

י.

חילוט הערבות על-ידי האוניברסיטה לא יפגע בזכות כלשהי מזכויותיה כלפי בר-
הרשות ,על-פי דין ו/או על-פי חוזה זה.

 .20איסור המחאת זכויות וחובות בר-הרשות:
א.

בר-הרשות לא יהיה רשאי למשכן את זכויותיו על-פי חוזה זה ו/או להמחותן ו/או
לשעבדן או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו על-פי הסכם זה ולא יהיה רשאי לשתף
אחר או אחרים בזכויותיו על-פי חוזה זה או להרשות לאחר ו/או לאחרים ו/או לזכיין
להשתמש במרכזי ההסעדה ,או בכל חלק מהם ,והכל בין שהעברה או המחאה או שעבוד
או שיתוף אלה יהיו בתמורה ובין שיהיו ללא תמורה ,בין שיהיו בדרך כלל ובין לתקופה
מוגבלת ,אלא אם כן יקבל את הסכמת האוניברסיטה לכך בכתב ומראש .המחאה,
העברה או שיעבוד בניגוד לאמור לעיל ,יהיו בטלות וחסרות תוקף .מובהר בזאת ,כי אף
אם יקבל בר-הרשות את האישור כאמור יישאר בר-הרשות יחד ולחוד עם הנעבר חייב
כלפי האוניברסיטה בכל התחייבויותיו על-פי הסכם זה.
לעניין זה  -העברת מניות או השליטה בבר-הרשות באופן אחר ,דינה כדין העברת זכויות
האסורה על-פי הסכם זה.

ב.

הוראות סעיף זה הנן תנאי עיקרי בחוזה אשר הפרתן תחשב להפרה יסודית של החוזה
בידי בר-הרשות.

 .21דמי הרשות:
א.

תמורת זכות השכירות וההרשאה שיקבל בר-הרשות על-פי הסכם זה ,ישלם בר-
הרשות לאוניברסיטה ,דמי רשות כאחוז מהפדיון (לא כולל מע"מ) כאמור בהצעתו
באתר ניהול המכרז (להלן" :תמורת הרשות") .לתמורת הרשות יתווסף מע"מ כדין.

ב.

"דמי רשות כאחוז מהפדיון" לצרכי הסכם זה משמעם מכפלת האחוז בהצעה במכרז,
בפדיון החודשי בעסקו של השוכר במושכר.

ג.

"פדיון" לצרכי הסכם זה משמעו כל תמורה ,תקבול והכנסה ,מכל מין וסוג שהוא,
למעט מס ערך מוסף ,המתקבלים על-ידי בר הרשות והנובעים ממכירותיו ו/או
מהעסקים שהוא מנהל באתרי האוניברסיטה ו/או מפעולותיו בנכסיה לרבות
תקבולים הנובעים ממתן שירותים כלשהם ,בין אם הם ניתנים בשטח האתר ובין אם
במקום אחר ,לרבות תקבולים ו/או הכנסות המתקבלים ממכירה באשראי ו/או
בכרטיסי אשראי ,המחאות שי ,המחאות מתנה ,תלושי מכירה וכיו"ב.

ד.

ע"ח תמורת הרשות ישלם בר-הרשות לאוניברסיטה בכל חודש במשך  12חודשי
ההתקשרות הראשונים סך של  ₪ 23,000בתוספת מע"מ כחוק (להלן" :המקדמות").

ה.

החל מהשנה הקלנדרית השנייה להתקשרות ואילך ,המקדמות יעודכנו ויעמדו על
מכפלת שיעור "דמי רשות כאחוז מפדיון" במחזור ההכנסות שדווח לשנה הקלנדרית
הקודמת ,בחלוקה ל 12-חודשים .בכל מקרה ,לא יפחת הסכום המשולם ע"י בר-
הרשות כדמי רשות ,מהסך הקבוע בסעיף ב' לעיל.

ו.

בר-הרשות ימציא לאוניברסיטה אישור רו"ח ,בנוסח המצורף כנספח י' להסכם ,בדבר
מחזור המכירות השנתי של מרכזי ההסעדה ,לא כולל מע"מ ,בתוך  30ימים מתום כל
שנה קלנדרית ,לצורך חישוב תמורת הרשות .האוניברסיטה תהא רשאית לדרוש את
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הדו"חות עצמם בנוסף לאישור רו"ח .היה ותמורת הרשות ,כפי שחושבה כאמור
לעיל ,תהיה גבוהה מסך המקדמות ששולמו במהלך השנה ,ההפרשים ישולמו ע"י בר-
הרשות יחד עם הגשת האישור.
השוכר מתחייב להורות לרואה החשבון שלו לשתף פעולה עם האוניברסיטה בכל
הנוגע להוראות סעיף זה ,לרבות להורות לו לספק לה כל מידע וכל הסבר שתדרוש.
ז.

בכפוף להוראות סעיף  7לעיל ,תמורת הרשות ישולמו בגין התקופה שבין המועד
שנקבע לפתיחת מרכזי ההסעדה לקהל ועד למועד פינוי מרכזי ההסעדה והשבת
החזקה בהם לאוניברסיטה ,בהתאם להוראות חוזה זה.

ח.

תמורת השירות תשולם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנוסח שיקבע על ידי
האוניברסיטה או בכל דרך אחרת שתקבע האוניברסיטה.

 .22תשלומים נוספים:
א .מיזוג אויר ,חשמל ומים
 .1מיזוג אויר ,חשמל ומים שתספק האוניברסיטה לחדרי האוכל כאמור בנספח
התמורה יהיו על חשבון האוניברסיטה; ההוצאות בגין השירותים הנ"ל ושירותים
אחרים כאמור בנספח התפעול (נספח א' 1-להסכם) ותחזוקתם בכל יתר שטחי
מרכזי ההסעדה ,יהיו על חשבון בר-הרשות.
 .2ככל שקיימים מונים לצריכת איזה מהשירותים הנ"ל  -בר-הרשות ישלם בגין
הצריכה בהתאם לקריאת המונים (תעריף חיוב החשמל יהיה תעו"ז או כל תעריף
אחר שבו תחויב האוניברסיטה באותה עת) .הוצאות ההתקנה ,התחזוקה והאספקה
של השירותים הנ"ל ,בהעדר מונים מסיבה כלשהי  -ישולמו בהתאם לאמור בנספח
ד' לחוזה זה .ובאם אין מונה  -בהתאם לנתוני הצריכה כפי שיהיו בידי
האוניברסיטה .האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז כל דמי שירותים כאמור מכל
יתרת זכות ככל שקיימת לספק.
 .3ידוע לבר-הרשות כי יתכנו הפסקות באספקת המים ,החשמל ומיזוג האוויר למרכזי
ההסעדה וכי האוניברסיטה לא תישא בכל אחריות או בכל נזק שיגרם אם יגרם
לבר-הרשות ,כתוצאה מהפסקתם מכל סיבה שהיא.
התשלומים הנלווים כאמור לעיל ,ישולמו על ידי בר-הרשות במועד תשלום תמורת
הרשות הקרוב ביותר ליום הוצאת החשבון על-ידי האוניברסיטה.
ב .תשלומים לרשויות
בנוסף לתשלומים לאוניברסיטה ,בר-הרשות יישא בכל המיסים וההוצאות הכרוכים
בהפעלת מרכזי ההסעדה ,לרבות מס עסקים ,רישיונות מכל סוג ,ארנונה ומיסים
עירוניים ,וכל היטל ,תשלום חובה ואגרה המוטל בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם
זה (לרבות כל הקשור בהסדרת הכשרות) גם אם ירשמו החשבונות על שם האוניברסיטה
או שהאוניברסיטה תחויב בתשלומם.
 .23חיבור למוקד האוניברסיטה:
בית האוכל יחובר למוקד הביטחון של האוניברסיטה ולא למוקד חיצוני אחר ,ובעניין זה
יחולו ההוראות הבאות:
א.

בר הרשות ישלם לאוניברסיטה ,בנוסף על כל תשלום אחר ,את הסכומים שיקבעו
לשם כך על ידי מח' הביטחון מפעם לפעם ובמועד שיקבע על ידה .מוצהר ומוסכם
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בזה ,כי התשלום הנ"ל אינו מהווה תמורת ביטוח של בר הרשות נגד כל פגיעה או נזק
לרכושו.
ב.

ידוע לבר הרשות כי מח' הביטחון והאוניברסיטה אינן משמשות כחברת אבטחה או
כמבטח והאוניברסיטה אינה אחראית לתקינות המערכות המותקנות במרכז
ההסעדה או לקליטת ההתרעות במערכותיה או לכל נזק שעלול להיגרם לבר הרשות
ולבר הרשות לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה או מי מטעמה ,בקשר
לכך מעבר למפורט להלן.

ג.

לא יהיה במתן הסכמת מח' הביטחון לחיבור מרכז ההסעדה למערכות האוניברסיטה,
בכדי להטיל כל אחריות על האוניברסיטה או בכדי להסיר כל אחריות המוטלת
בחוזה שבין בר הרשות והאוניברסיטה או לפי כל דין ,על בר הרשות.

ד.

מובהר כי בכל מקרה ,האוניברסיטה לא תחשב כשומר שכר או שומר בכלל על רכושו
של בר הרשות ומרכז ההסעדה בכללותו .בר הרשות וכל הבאים מטעמו או במקומו,
פוטרים את האוניברסיטה וכל הבאים מטעמה ,מאחריות לכל נזק ,אם יגרם ,עקב
מתן ההסכמה כאמור והחיבור למערכות הביטחון של האוניברסיטה.

ה.

מוסכם ומותנה בזה כי האוניברסיטה לא תישא בכל אחריות בגין פגיעה או נזק לבר
הרשות או לרכושו וגם אם יוכח שהפגיעה או הנזק אירעו עקב רשלנות בלעדית או כל
פעולה או מחדל אחרים של האוניברסיטה או עובדיה ,תהיה אחריות מרבית של
האוניברסיטה מוגבלת לתשלום סכום השווה לדמי מנוי ששולמו על ידי בר הרשות
בגין שנת התקשרות שבמהלכה התעוררה עילת התביעה ובר הרשות פוטר בזה את
האוניברסיטה ומוותר על כל תשלום העולה על סכום האחריות המרבית לעיל.

ו.

היה ולמרות האמור לעיל ,תוטל אחריות או חבות כל שהיא על האוניברסיטה ,מעבר
לאמור לעיל ,ישפה ויפצה בר הרשות את האוניברסיטה בגין כל הוצאה שתגרם לה
בשל כך ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד".

 .24קיזוז ועיכבון:
א .לאוניברסיטה תהיה זכות קיזוז או עיכוב לגבי כל סכומי כסף המגיעים לבר-הרשות
ו/או שיגיעו לו בעתיד ממנה ,מכל סכום המגיע לבר-הרשות מאת האוניברסיטה ,בין
אם בסכום קצוב ובין אם לאו.
ב .האוניברסיטה רשאית לקזז מכל סכום המגיע ממנה לבר-הרשות כל סכום המגיע לה
מבר-הרשות וכן כל סכום שנשאה בו במקום בר-הרשות ,בתוספת של  15%מן הסכום
כאמור ,לכיסוי הוצאותיה הכלליות ,וזאת בלא שתהיה חייבת להוכיח את הוצאותיה
הכלליות כאמור ו/או שיעורן.
ג .בר-הרשות לא יהיה זכאי לקזז מתמורת הרשות ומכל תשלום אחר שהוא חב
בתשלומו לפי הסכם זה וכל דין כל סכום המגיע לו מאת האוניברסיטה.
 .25כללי:
א.

האוניברסיטה תהא רשאית  -אך לא חייבת  -לבצע כל פעולה המוטלת על בר-הרשות על-
פי דין ו/או על-פי הסכם זה ,ואם עשתה כן  -ישפה בר-הרשות את האוניברסיטה בגין כל
הוצאה שנשאה בשל כך ,בתוספת של  15%מן הסכום כאמור ,לכיסוי הוצאותיה
הכלליות ,וזאת בלא שתהיה חייבת להוכיח את הוצאותיה הכלליות כאמור ו/או שיעורן.
בר-הרשות יפצה את האוניברסיטה בגין כל נזק שסבלה כתוצאה ממחדלו ,וזאת  -מיד עם
דרישתה הראשונה של האוניברסיטה.
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ב.

שום שיהוי או הימנעות מצד האוניברסיטה במימוש זכות כלשהי המוקנות לה על-פי
הסכם זה ו/או על-פי דין לא יתפרשו כוויתור על זכות כאמור.

ג.

כל תיקון וכל שינוי של הסכם זה לא יהיה בתוקף אלא אם נעשה בכתב ,בחתימת שני
הצדדים להסכם.

ד.

הוראות חוזה זה באות להוסיף על כל התחייבויות בר-הרשות כאמור במכרז ובנספחי
החוזה ובכל דין ולא לגרוע מהן.

ה.

כל הודעה אשר נשלחה בדואר רשום ,על-פי כתובות הצדדים כמצוין במבוא לחוזה זה,
תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך  72שעות ממועד מסירתה לבית הדואר .הודעות
שנמסרו ביד ,יחשבו כהודעות שנתקבלו בתעודתן מיד עם מסירתן.

ו.

סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לחוזה זה לרבות בפרשנותו ,יישומו והפרתו,
מסורה לבית המשפט המוסמך בעיר באר-שבע בלבד.

ז.

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי שום חילוקי דעות ושום פניה לבית משפט לא יקנו לבר-
הרשות זכות להפסיק את ביצוע העבודות והשירותים או חלק מהם וכל הפסקה כזאת
תיחשב כהפרת החוזה.

ולראיה ,באו הצדדים על החתום:

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בר-הרשות
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נספח א' 1להסכם
כללי
 .1הוראות כלליות
א.

אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מכל הוראה או דרישה הקבועה בכל דין .בכל מקרה
של סתירה בין מה מהאמור בנספח זה לבין האמור בהוראת דין כלשהי  -יגברו
הוראות הדין.

ב.

אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מכל הוראה או דרישה הקבועה בהסכם ובכל נספח
אחר לו.

ג.

יובהר כי כל הסעיפים בנספחי המכרז מחייבים את בר-הרשות הן במנזה הראשית
בקמפוס מרקוס והן במרכזי ההסעדה בפקולטה לרפואה.

ד.

בר-הרשות מיודע כי הלובי בכניסה לקפיטריה החלבית ,חדר אוכל סטודנטים ,חדר
אוכל סגל וחדר  ,VIPעתידים לעבור שיפוץ על ידי האוניברסיטה בין התאריכים
 1/7/22עד .1/10/22

ה.

בר-הרשות מחוייב לתקנות פינוי אשפה ,קרטוניה ובהפרדת פסולת כפי שנהוג
באוניברסיטה ולהשתתפות בתשלום פינוי קרטוניה בסך  ₪ 218בכל חודש.

ו.

ידוע לבר הרשות כי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה ,תהיה רשאית להפעיל בשטחי
חדרי האוכל והשטח התפעולי בחוץ אירועים (הן בקמפוס מרקוס והן בפקולטה
לרפואה) בהם לא יהיה שימוש בשירותי בר-הרשות .האוניברסיטה תודיע לבר-
הרשות על מועדי האירועים כאמור .לזכות האוניברסיטה שימוש מלא בחדר  VIPגם
אם תבחר לקיים התקשרות עם ספק אחר לצרכי הסעדה.

ז.

בר הרשות ישתף פעולה עם מיזמים שונים שתארגן האוניברסיטה בתחום הקיימות,
מחזור וכו'.

ח.

על בר הרשות להחזיק מזרק אפיפן בהתאם ובכפוף לתקנות בנדון.

 .2תפיסת ההפעלה של מרכזי ההסעדה
א.

ב.

קמפוס מרקוס שעות הפעלה:
קפיטריה חלבית

ימים
א'  -ה'
ו'

שעות
20:00 - 7:30
13:00 - 7:30

חדר אוכל בשרי
כולל חדר אוכל
סגל

א'  -ה'

15:30 - 11:00

פקולטה לרפואה שעות הפעלה:
קפיטריה חלבית
חדר אוכל בשרי
כולל חדר אוכל
סגל

ג.

שעות

ימים
א'  -ה'

18:00 – 7:30

א'  -ה'

15:00 - 10:30

מרכזי ההסעדה יהיו סגורים בחגי ישראל ,ערבי חג ושבתות שהוגדרו בלוח השנה
כימי שבתון ,וכן מועדי חופשות מיוחדים שעליהם יקבל בר-הרשות הודעה מראש
מהאחראי/ת על ההתקשרות.
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ד.

כל שינוי בימי ושעות ההפעלה המפורטים לעיל  -טעון אישור האוניברסיטה ו/או מי
מטעמה ,מראש ובכתב.

ה.

בר-הרשות מתחייב לפתוח את מרכזי ההסעדה ולספק את השירותים כסדרם גם
בתקופת פגרות ,גם בעיתות חירום (אלא אם רשות מוסמכת הורתה במפורש אחרת)
וגם בעת קרות תקלות בציוד כלשהו (על בר-הרשות להיות ערוך עם פתרונות
מתאימים).

 .3תפיסה תפעולית מרכז ההסעדה בקמפוס מרקוס והפקולטה לרפואה:
א.

מרכז ההסעדה בקמפוס מרקוס יופעל כמטבח מבשל  -קרי מטבח בו מותרים על-ידי
משרד הבריאות הכנה ובישול במקום של כל המנות המוגשות במסעדה הצמודה
אליו.

ב.

מרכז ההסעדה בפקולטה לרפואה יופעל כמטבח מחמם  -קרי מטבח אליו ניתן להביא
מזון שבושל במטבח המבשל בקמפוס מרקוס ,ומותרת בו הכנת מזון במגוון מצומצם
("על הפלנצ'ה") בכפוף לאמור ברישיון העסק.

ג.

שינוע מזון מבושל ממרכז ההסעדה בקמפוס מרקוס אל מרכז ההסעדה בפקולטה
לרפואה יעשה על-ידי בר-הרשות (כחלק מהשירות וללא תוספת עלות) .השינוע יבוצע
בתנאים נאותים ועל-פי כל דין.

ד.

בר-הרשות ינהל את מרכזי ההסעדה ,הן בקמפוס מרקוס והן בפקולטוה לרפואה,
באמצעות מנהלים ועובדים מטעמו ,אשר יהיו נוכחים במרכזי ההסעדה במשך כל
שעות מתן השירות.

ה.

החלפת מנהל מרכז הסעדה (בין באופן זמני ובין באופן קבוע) תהיה בכפוף לאישור
מראש ובכתב של האוניברסיטה ו/או מי מטעמה.

ו.

על מנת למנוע הפרעות בקמפוסים ,יקפיד בר-הרשות לקבל אספקה עד השעה 8:00
בבוקר או לאחר השעה  17:00אחה"צ בלבד.

ז.

כל הציוד הנדרש לביצוע התחייבויות בר-הרשות ואשר אינו מפורט במפורש במכרז,
לרבות הציוד המפורט להלן ,יסופק על-ידי בר-הרשות ,כחלק מהשירות ,ללא הגבלה
וללא תוספת עלות :קופות רושמות ,מתקן למים קרים ,צלחות ,קעריות ,כוסות,
סכו"ם ,מגשים ,מפיות נייר למגשים ,מלחיות ופלפליות ,מפיות נייר ומחזיק מפיות
נייר שולחני ,כלי בישול ,פחים ,חמגשיות ומכסים.

ח.

באחריות בר-הרשות לדאוג לתקינות הציוד הנ"ל בהתאם להוראות יצרן על חשבונו
(ככל שישנן) .כל ציוד בלוי/שבור/סדוק/מוכתם/אינו ראוי לשימוש בכל אופן אחר -
יוחלף מידית ללא עלות.

ט.

כל כלי ההגשה במרכזי ההסעדה (צלחות ,קעריות וכוסות) יהיו כלים קרמיים או כלי
זכוכית בלבד .בר-הרשות לא יספק לסועדים במכרזי ההסעדה כלים חד-פעמיים.
על הספק להיות ערוך עם כלי הגשה (צלחות ,קעריות ,כוסות ,סכו"ם ,מגשים,
חמגשיות וכו') בכמות מספקת לצורך מתן השירות באופן רצוף וכסדרו.

י.

בר-הרשות ידאג על חשבונו להסדרי כשרות כדין במכרזי ההסעדה לטובת הפעלה בו-
זמנית של מסעדה בשרית וקפיטריה חלבית ,בכלל זאת יחליף ציוד מציוד חלבי
לבשרי וישתמש בכלים שונים בכפוף לכללי הכשרות.

יא .הסועדים יורשו להוציא אוכל ממרכזי ההסעדה בחמגשיות סגורות .על בר-הרשות
להיערך לאספקת החמגשיות ,הסכו"ם וכוסות עם מכסה על חשבונו.
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 .4אזורי ההפעלה של מרכזי ההסעדה:
מובהר כי בר הרשות הזוכה אחראי על תפעול השטחים ואזורי התפעול המופיעים לעיל,
בהתאם להנחיות הסכם זה והם אינם בשליטתו הבלעדית.
קמפוס מרקוס:
א.

מרכז ההסעדה בקמפוס מרקוס (כמפורט בתשריטים ,נספח א' 5-להסכם) ,ממוקם
בקומת הכניסה בבניין  ,70וכולל:
 )1קפיטריה חלבית  -שטח מס' 008
 )2לובי כניסה לקפיטריה החלבית  -שטח מס' 094
 )3חדר אוכל סטודנטים ופס הגשה בשרי  -שטח מס' 009
 )4חדר אוכל סגל  -שטח מס' 025
 )5חדר  - VIPשטח מס' a025
 )6מטבח מבשל (כולל מחסנים וחדרי קירור)  -שטחים מס' ,a010 ,010 ,003 ,a001
,023 ,022 ,021 ,020 ,019 ,a018 ,018 ,017 ,016 ,015 ,014 ,a013 ,013 ,012 ,011
.098 ,031 ,030 ,029 ,028 ,027 ,026 ,024

ב.

מרכז ההסעדה כולל שני אזורים הפועלים במקביל :שטחי מטבח מבשל (כולל
מעברים) ואזורי ישיבה.

ג.

בר-הרשות רשאי להפעיל במרכזי ההסעדה מתכונת של הגשה ושרות לשולחנות.
במידה ובר-הרשות יבחר לעשות כן ,בר-הרשות יקצה לשם כך אזור בגודל של עד
מחצית מאזור הישיבה ,ויפעיל עובדים לפי הצורך על מנת לקיים מתכונת הגשה
ושרות לשולחנות כאמור .לא יגבה תשלום בגין השירות.

הפקולטה לרפואה:
א .מרכז ההסעדה בפקולטה לרפואה כולל :שולחנות וכסאות לישיבה ,מטבח מחמם
(כולל מחסנים וחדרי קירור) ,עמדת (פס) הגשה בשרי.
ב .קפיטריה חלבית  -שטחים מס'  A103 + 103בקומה  1בניין  M10כפי שמופיע בנספח
א' 7להסכם .
ג .קפיטריה בשרית  -שטחים מס'  101+102+103+104בקומה  0בניין  M5כפי שמופיע
בנספח א' 7להסכם.
ד .מחסן  -שטחים מס'  ,261 + 260לטובת בר הרשות יוקצה שטח קטן מתוך המחסן,
בקומה  1בניין  , M5כפי שמופיע בנספח א' 7להסכם.
 .5צוות עובדי בר-הרשות:
בקמפוס מרקוס בכל שעות הפעילות ישהו במרכזי ההסעדה צוות עובדים כמפורט להלן:
א.

מנהל מרכז הסעדה  -אחראי על כל היבטי הניהול והתפעול השוטפים של מרכז
ההסעדה .ניסיון מנהל מרכז ההסעדה מטעם המציע בהסעדה מוסדית ו/או בניהול
שירותי קייטרינג ו /או בהפעלת מסעדה ו/או בהפעלת בית אוכל בהיקף אספקה
שוטף וקבוע של לפחות  1000סועדים ליום בעל ניסיון של לפחות  3שנים ב 7השנים
האחרונות.

ב.

טבח ראשי  -ניסיון הטבח הראשי בבישול הסעדה מוסדית ו/או בשירותי קייטרינג
ו/או במסעדה ו/או בבית אוכל בהיקף אספקה שוטף וקבוע של לפחות  1000סועדים
ליום 5 .שנות ניסיון החל משנת .2017
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ג.

טבח  -נדרשת תעודת מקצוע שהונפקה על ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים או משרד הכלכלה לפחות  3שנים קודם למועד האחרון.

ד.

עובדי הכנה  -יכינו/יחממו (לפי העניין) את מיני המזונות בהתאם להנחיות הטבח
הראשי.

ה.

עובדי מטבח  -ידאגו לניקיון המטבח ולשטיפת הכלים.

ו.

עובדי הגשה וקופה  -יגישו מזון ושתייה ללקוחות מאחורי דלפקי ההגשה ,ידאגו
למילוי חוסרים בכלים ובמוצרי מזון בדלפק ,יקבלו תשלום מהלקוחות .בקפיטריה
החלבית יהיו שתי קופות ולהן עובד/ת ייעודיים.

ז.

עובדי ניקיון באזורי הישיבה  -יועסקו באופן בלעדי לאזור זה ולא יעסקו בכל תפקיד
אחר ,ידאגו באופן שוטף במהלך כל שעות הפעילות לניקיון אזורי הישיבה לרבות
ניקוי שולחנות ,פינוי כלי אוכל ומגשים וניקיון רצפות ואזורי פינוי המזון.

ח.

עובדי בר-הרשות יהיו עובדים מיומנים ומקצועיים ,אדיבים ובעלי תודעת שרות
גבוהה.

ט.

בר-הרשות יעשה מאמץ לגייס עובדים מקרב הסטודנטים באוניברסיטה.

י.

במשך כל שעות העבודה ילבש כל עובד בגדי עבודה אחידים ,נאותים ,נקיים
ואסתטיים (חלוק ,סינר ,מטפחת ראש (השיער יהיה אסוף) ,כובע ,כפפות חד פעמיות,
נעליים תקניות ובטיחותיות וכו').

יא .העובדים יקפידו על ניקיון אישי (כולל גילוח ,ידיים וציפורניים) משך כל שעות
העבודה.
יב .הבגדים והחפצים האישיים של העובדים יוחזקו בחדר הלבשה  /ארון ייעודי לכך.
יג.

העובדים יעברו בדיקות רפואיות כנדרש לפי כל דין .האישורים הרפואיים של
העובדים ימצאו בתיק מיוחד ,מוכנים לביקורת מטעם האוניברסיטה ו/או מי
מטעמה בכל עת .עובדים חולים לא יגיעו למתן השירותים.

בפקולטה לרפואה בכל שעות הפעילות ישהו במרכזי ההסעדה צוות עובדים כמפורט להלן:
א.

בקפיטריה הבשרית יועסקו שני עובדים שאחראים על הגשה ,ניקיון וקופה  -יגישו
מזון ,ושתייה ללקוחות מאחורי דלפקי ההגשה ,ינקו את השטח התפעולי שבאחריות
הזכיין ואת השולחנות והכיסאות ,ידאגו למילוי חוסרים בכלים ובמוצרי מזון
בדלפק ,יקבלו תשלום מהלקוחות.

ב.

בקפיטריה החלבית יועסקו שני עובדי שאחראים על הגשה ,ניקיון וקופה  -יגישו מזון,
ושתייה ללקוחות מאחורי דלפקי ההגשה ,ינקו את השטח התפעולי שבאחריות הזכיין
ואת השולחנות והכיסאות ,ידאגו למילוי חוסרים בכלים ובמוצרי מזון בדלפק ,יקבלו
תשלום מהלקוחות.

ג.

עובדי בר-הרשות יהיו עובדים מיומנים ומקצועיים ,אדיבים ובעלי תודעת שרות
גבוהה.

ד .בר-הרשות יעשה מאמץ לגייס עובדים מקרב הסטודנטים באוניברסיטה.
ה .במשך כל שעות העבודה ילבש כל עובד בגדי עבודה אחידים ,נאותים ,נקיים
ואסתטיים (חלוק ,סינר ,מטפחת ראש (השיער יהיה אסוף) ,כובע ,כפפות חד פעמיות,
נעליים תקניות ובטיחותיות וכו').
ו .העובדים יקפידו על ניקיון אישי (כולל גילוח ,ידיים וציפורניים) משך כל שעות
העבודה.
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ז .הבגדים והחפצים האישיים של העובדים יוחזקו בחדר הלבשה  /ארון ייעודי לכך.
ח .העובדים יעברו בדיקות רפואיות כנדרש לפי כל דין .האישורים הרפואיים של
העובדים ימצאו בתיק מיוחד ,מוכנים לביקורת מטעם האוניברסיטה ו/או מי מטעמה
בכל עת .עובדים חולים לא יגיעו למתן השירותים.
 .6ניקיון והיגיינה של מזון:
א.

בר-הרשות מתחייב לקיים את כל תקנות הבריאות כפי שמחייב משרד הבריאות בכל
הנוגע לבטיחות והיגיינה של מזון ולהקפיד על רמה גבוהה של ניקיון ,היגיינה
ותברואה במטבח ,בכל שלבי ההכנה ,החימום וההובלה.

ב.

הארוחות ,המוצרים והמשקאות יוחזקו במצב נקי ,ראויים למאכל ,ולא יוגשו אלא
מאכלים טריים וראויים לאכילה וברי-תוקף.

ג.

בר-הרשות ידאג לכך שהארוחות והפריטים האחרים הנמכרים במרכזי ההסעדה יהיו
בטוחים ,וימנע תחלואה מגורמי סיכון העלולים להיות בהם ,יפעל בהתאם לתנאי
תברואה והיגיינה נאותים ,בכלל זאת יבטיח שימוש בחומרי גלם ממקור בטוח ,יפריד
בין מזון גולמי למזון מוכן ובין סוגי מזונות שונים ,ישמור על טמפרטורה מתאימה,
וכיו"ב.

ד.

את הירקות והפירות הטריים יש לרחוץ היטב לפני השימוש ו/או הקילוף .חלקים
פגומים של ירקות ופירות יורחקו עם קבלתם .פירות וירקות טריים (לצריכה ללא
בישול) יחוטאו וירחצו כנדרש.

ה.

מוצרי חלב יאוחסנו בקירור החל מרגע קבלתם.

ו.

קופסאות שימורים חלודות ו/או שסימני נפיחות נראים בהן ו/או פגומות בכל דרך
יוחזרו לספק או יושמדו ולא יעשה בהן כל שימוש.

ז.

מצרכי מזון כגון סוכר יוחזקו במכלים מתאימים סגורים היטב.

ח.

את המזון שבמקרר יש לאחסן במכלי פלסטיק ,חרסינה או זכוכית עם כיסוי (יש
לרשום על-גבי הקופסה תאריך פתיחה והכנסה למקרר).

 .7ניקיון והיגיינה של מרכזי ההסעדה:
א.

ניקיון והיגיינת מרכזי ההסעדה והמטבחים ,על מתקניהם ,הכלים והציוד הכלולים
בהם ומשמשים אותו לצורך מתן השירותים ,מסורים לאחריותו המלאה והבלעדית
של בר-הרשות .בר-הרשות ידאג לניקיון והיגיינת השטחים שהועמדו לרשותו ובכלל
זה יבצע את פעולות הניקיון המפורטות להלן תוך ציות לכל חקיקה או הוראה
העשויה להינתן מזמן לזמן על-ידי רשות מוסמכת או על-ידי האוניברסיטה ו/או מי
מטעמה.

ב.

חומרי הניקוי וכלי הניקוי יסופקו על-יד בר-הרשות על חשבונו ,ויהיו באיכות גבוהה
ובעלי-תו תקן ירוק .לאוניברסיטה הזכות שלא לאשר שימוש בחומרי ניקוי שאינם
מתאימים ,ולדרוש את החלפתם באופן מיידי ובר-הרשות מתחייב לפעול בהתאם
להוראותיה.

ג.

בר-הרשות ינהל רישום מסודר ויגדיר לוחות זמנים למטלות הניקוי התקופתי
והאוניברסיטה תהיה רשאית לדרוש מבר-הרשות להציג רישום זה בפניה ולוודא
ביצועו בפועל.
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ד.

בר-הרשות יפריד בין מטליות ניקוי וסחבות שנועדו לניקוי שטחי מזון וכלי מזון לבין
סמרטוטים לניקיון כללי ומרצפות .בר-הרשות ידאג לכך שלא יעשה שימוש
בסמרטוטים שנועדו לניקיון כללי בניקיון משטחי וכלי מזון ,ולהפך.

ה.

בר-הרשות מתחייב לבצע את כל פעולות הניקיון הדרושות על מנת לשמור על ניקיון
וסדר באופן קבוע של מרכזי ההסעדה ,על מתקניהם וכל הכלול בהם ,בין אם מטלות
אלה צוינו במפורש ובין אם לאו.

ו.

האוניברסיטה ו/או מי מטעמה רשאים לדרוש מבר-הרשות לבצע באופן מידי ניקיון
של כל משטח או אזור הנמצאים תחת אחריותו .לא ניקה בר-הרשות מתקנים או
שטחים כאמור לשביעות רצון האוניברסיטה ,רשאית האוניברסיטה לנקות את אותם
המקומות בעצמה או באמצעות צד שלישי מטעמה ולחייב את בר-הרשות בכל הוצאה
אשר תיגרם לה כתוצאה מפעולות אלו.

ז.

בר הרשות יעסיק עובד/ת ניקיון ייעודיים לניקיון חדרי האוכל שלבוש/ה בהתאם -
העובד/ת לא יבצעו כל מלאכה למעט ניקיון ופינוי מגשים בחדרי האוכל בלבד .במידה
וניקיון חדרי האוכל לא יהיה לשביעות האוניברסיטה ,יישכרו שירותיה של חברה
חיצונית והעלויות יהיו על חשבון המציע הזוכה.

ח.

ניקיון יומי של המטבחים:
 )1ניקיון של המטבחים על ציודם ,כולל מעברים ,מקררים ,מסדרונות ומחסנים
במטבחים וסביבתם.
 )2ניקיון תעלות ביוב וסלי-הסינון לתעלות בשטחי המטבחים.
 )3ניקיון מידי של כל לכלוך ,מים ושמן.

ט.

פינוי אשפה מספר פעמים ביום למניעת הצטברות אשפה ,בשקיות סגורות היטב.
פינוי האשפה יתבצע אל האזורים שיוגדרו על-ידי האוניברסיטה .בר-הרשות ידאג כי
עובדיו ימנעו מלשפוך פסולת או אשפה במקומות שאינם מיועדים לכך.

י.

ניקיון שבועי של המטבחים :ניקיון יסודי במטבחים ,כולל משטחי נירוסטה,
מקררים ,מדיחי כלים ,תנורים ,מנדפים ,אריחים וכו'.

יא .ניקיון יומי של עמדות ההגשה ואזורי הישיבה :ניקיון שוטף של עמדות ההגשה
וסביבתן.
יב .פינוי שוטף של כלים ,אשפה ושאריות אוכל משולחנות ורצפות ,ניקיון שוטף של
שולחנות ורצפות במהירות וביעילות על מנת לשמור על רמות השירות וההיגיינה
הדרושות.
יג.

ניקיון יסודי של אזורי הישיבה ,כולל שולחנות ,כסאות ,רצפות וכד' בסיום יום
הפעילות.

יד .הרמת הכיסאות בסיום יום הפעילות.
טו .ניקיון שבועי של עמדות ההגשה ואזורי הישיבה :ניקיון כל אריחי הקירות באזורי
ההגשה והישיבה ,החלונות והדלתות ובמידת הצורך אף מעבר לכך.
 .8כללי בטיחות בניקיון:
בר-הרשות יקפיד על:
א.

ניקוי לכלוך ,מים ושמן באמצעות חומרי ניקוי בעלי תו-תקן.

ב.

שמירה על רצפה נקייה ויבשה באופן קבוע (למעט בזמן ניקיון).
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ג.

הצבת לפחות שני שלטי אזהרה ליד המקום הרטוב/מלוכלך לפני כל ניקיון והסרתם
לאחר שהרצפה נקייה ויבשה בלבד.

ד.

אחסון חומרי ניקוי וחיטוי ,כלי ניקוי וחיטוי וכו' בארון  /ארגז ייעודיים ,סגורים
ומסומנים באופן בולט וכנדרש.

 .9דגימות מזון ,בדיקות מעבדה ,בקרת תפעול ואיכות:
א.

בכל יום ישמור בר-הרשות דגימות מזון מכל המנות העיקריות ,התוספות ,הסלטים,
הירקות החתוכים וכו' שהוגשו באותו יום ,למשך לפחות  72שעות ממועד הגשתם.
כמות כל דוגמא לא תפחת מ 200 -גרם מזון.

ב.

הדגימות ישמרו במקרר ויכללו סימון של הפרטים הבאים :שם וסוג המזון ,תאריך
הבישול/הכנת המזון ,הכמות שהוכנה ומועד ההגשה (תאריך ושעה).

ג.

בר-הרשות יבצע בדיקות מעבדה של דגימות מזון על חשבונו אחת לרבעון .הבדיקות
יתבצעו במעבדה מוכרת על-ידי משרד הבריאות ובעלת הסמכה כדין .בנוסף,
האוניברסיטה תהא רשאית לבצע על חשבון בר-הרשות בדיקות בתדירות שתמצא
לנכון ,ובר-הרשות ישתף פעולה עם האוניברסיטה ויפעל בהתאם.

ד.

בר הרשות יגיש לאחראי מטעם האוניברסיטה העתק מביקורות משרד הבריאות
והעירייה אחת לחצי שנה.

ה.

האוניברסיטה ו/או מי מטעמה רשאים לבצע בכל עת וללא תיאום מראש כל בדיקה
הנדרשת לדעתם בקשר עם ניקיון ,היגיינה ,תברואה ,בטיחות מזון ,איכות תפעול,
רמת שירות ואיכות המזון ,לרבות דגימות מזון ,דגימות שיילקחו מידי העובדים,
בדיקת ציוד וכלים ,שקילת מנות וכיו"ב.

ו.

דגימות אד-הוק :בכל מקרה של תלונה על כאבים או קלקול קיבה מצד סועדים
ביומיים שקדמו לתלונה ,ובכל מקרה בו  2סועדים יתלוננו ,יפעל בר-הרשות כמפורט
להלן:
 )1יעביר מידית את כל דגימות המזון מיום התלונה למעבדה מאושרת לבדיקה.
 )2יעביר את תוצאות הבדיקה לידי האוניברסיטה בתוך  96שעות ממועד קבלת
התלונה.
 )3האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפנות ,בכל מקרה של  2מתלוננים
ומעלה ,לגורם המוסמך במשרד הבריאות.

 .10הדברה
איתר בר-הרשות מזיקים ,מקקים ,מכרסמים וכיו"ב ,ידווח על כך לאלתר למפקח (כהגדרתו
בהסכם) ,וינקוט פעולות מניעה והדברה מתאימות בתיאום עימו .בנוסף ,כדי למנוע "נגע" של
מזיקים ,מקקים מכרסמים וכיו"ב ,על בר-הרשות לדאוג לביצוע פעולות הדברה שוטפות על
חשבונו בתדירות של לפחות אחת לחודש באמצעות מדביר מקצועי מטעמו ,בעל רישיונות
והיתרים כדין ,שאושר על-ידי מנהל מחלקת הבטיחות של האוניברסיטה ,לעבוד בשטח
האוניברסיטה לביצוע פעולות כאמור.
 .11שילוט:
יובהר כי ההוראות תקפות לקמפוס מרקוס ולפקולטה לרפואה:
א.

השילוט יהיה בשפה העברית והאנגלית (במידה ותדרוש זאת האוניברסיטה יוצבו
שלטים גם בשפות נוספות).
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ב.

בר-הרשות לא יהיה רשאי להציב שילוט או פרסומת במרכזי ההסעדה או מחוצה
להם ,אלא באישור מראש ובכתב מאת המפקח (למעט שילוט אותו מחויב בר-הרשות
להציב לפי ההסכם ו/או כל דין ,כגון :ימים ושעות פעילות ,מחירונים ותעודת
כשרות).

ג.

ככל שמרכזי ההסעדה יחויבו באגרת שילוט ,יישא בר-הרשות באגרה במלואה ,ככל
הניתן באופן ישיר לרשות המקומית.

ד.

בר הרשות יציג בחזית שילוט עם שם העסק ,ימי ושעות ההפעלה ,שילוט בגין שימוש
בכלים רב פעמיים אישיים כולל אפשרות לקניית שתייה חמה בכוס אישית בהנחה
של  5%לפחות ממחירון השתיה החמה.

ה.

בר הרשות יציג במקום ברור לעין מחירון ובו פירוט כלל המנות והמוצרים שמוגשים
במרכזי ההסעדה ,הן בקמפוס מרקוס והן בפקולטה לרפואה .המחירונים יהיו בשפה
העברית ובשפה האנגלית.

ו.

לצד כל מנה  /מוצר יוצג משקלה ,ערכה הקלורי ומרכיביה (לרבות תבלינים ,אלרגנים
,גלוטן וכיוב')

ז.

יש להציג שילוט מותאם ,הן בעברית והן באנגלית ,לכל המנות המתחלפות (שאינן
קבועות בכל יום) כולל למרקים ובהן יוצג משקלן ,הערך הקלורי ומרכיביהן.

 .12נגישות לבעלי מוגבלות:
בר-הרשות יקיים את הוראות הדין בנושא נגישות ,בכללן אלה הקבועות בחוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998-והתקנות שהותקנו מכוחו.
 .13עישון במקומות ציבוריים:
בר-הרשות יאכוף את חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים (בכלל זה על עובדיו) ,התשמ"ג-
 1983והתקנות שהותקנו מכוחו .הימנעות מאכיפה תחשב להפרה של ההסכם על-ידי בר-
הרשות והאוניברסיטה תהיה זכאית בין היתר לפיצוי מוסכם כאמור בהסכם זה.
 .14תחזוקה:
א.

היה ובמהלך תקופת ההתקשרות יבוצעו עבודות ,תיקון תקלות ,עבודות אחזקה,
שיפוצים וכו' במרכזי ההסעדה ,יבצען בר-הרשות על חשבונו וזאת לאחר קבלת
אישור המפקח מראש ובכתב (הן לעצם ביצוען והן לבעל המקצוע שיבצען).

ב.

בר-הרשות יהיה אחראי לתקינות הציוד והמכשור במרכזי ההסעדה ותחזוקתם
השוטפת כחלק מהשירות וללא תוספת עלות.

ג.

בר-הרשות ידאג על חשבונו לתחזוקתם התקינה והשוטפת של מתקני הסינון
במערכת הביוב.

ד.

תחזוקת מנדפים ומסננים לנטרול ריחות תהיה באחריות ועל חשבון בר-הרשות ע"פ
דרישות המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית ולפי כל דין.

ה.

בר-הרשות ידאג לניקיון הרחבה הסמוכה לחזית מרכזי ההסעדה ,הכולל ,בין היתר,
את חדר האשפה והקרטוניה.

 .15בטיחות:
מבלי לגרוע מהוראות נספח ז' להסכם ,בר-הרשות ימלא אחר הוראות הבטיחות המפורטות
להלן:
__________________
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א.

אין לחסום מעברים .כל המעברים לפתחים הראשיים ולפתחי המילוט יהיו פנויים
דרך קבע מפני כל מכשול.

ב.

פתחי המילוט יהיו ניתנים בכל עת לפתיחה מהירה ,מבפנים ומבחוץ.

ג.

אין להכניס חומרים או חפצים לארונות חשמל.

ד.

אין להניח חפצים לפני לוחות חשמל.

ה.

אין להסיר אמצעי מיגון מכאניים ממכונה כלשהי.

ו.

הגישה אל ציוד הכיבוי תהיה פנויה מכל מכשול שהוא.

ז.

אין לשנות מיקום ,ואין להפעיל ציוד כלשהו לכיבוי אש אלא לצורך כיבוי דליקה.

ח.

אין להסתיר גלאי אש בכיוון כלשהו.

ט.

בכל טיפוס יש להשתמש בסולם בטיחותי.

י.

יש להקפיד לסגור ברזי מים.

יא .על בר-הרשות להעביר הדרכת בטיחות לעובדיו בטרם מתן השירות בפועל ולהחתימם
על טופס אישור קבלת הדרכה לנהלי בטיחות בעבודה.
יב .מובהר ,כי הנחיות אלו הן בנוסף להוראות כל דין בכל הנוגע לכללי הבטיחות בהפעלת
מסעדה ובר-הרשות יקיים את כלל הוראות הבטיחות החלות עליו על-פי תנאי
ההסכם וע"פ כל דין.
 .16שימוש בכלי רכב תפעוליים:
בר-הרשות לא יפעיל כלי רכב תפעוליים ,לרבות קלנועית ,אופניים חשמליים או כל כלי אחר,
ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממחלקת הביטחון ומאחראי שטח תפעולי באוניברסיטה,
ויפעל ע"פ הנחיות שיתקבלו מהם ,לרבות בדבר תנועה בהתאם לצירים שנקבעים מעת לעת
על-ידי הגורמים האמורים .האוניברסיטה תהיה רשאית לשלול מבר-הרשות את זכות
השימוש בקלנועית ובכל כלי רכב בשטחה ולנקוט נגדו בצעדים נוספים בגין הפרת ההסכם,
לרבות הטלת חיוב בפיצויים מוסכמים במידה ויפר בר-הרשות את הנחיות האוניברסיטה
בעניין זה.
 .17תיעוד ודיווח:
א.

בר-הרשות יבצע בקרה ותיעוד של תהליכי העבודה באופן המבוקש בנספח זה
וכמודגש להלן .התיעוד ישמר במשרדי בר-הרשות לבקרת האוניברסיטה ו/או מי
מטעמה בכל עת.

ב.

פעולות ותהליכים שיבוצעו על-ידי בר-הרשות יתועדו בקביעות :בקרה על טמפ'
המזון בעמדות החלוקה השונות (קר וחם) .בקרה על טמפ' מקררים ומקפיאים.
בקרה על טמפ' מוצרים קפואים .בקרה על טמפ' מזון בהפשרה.

ג.

האוניברסיטה רשאית לבחון את פעולות התיעוד ואת תקפותן.

ד.

בר-הרשות ינהל רישום מלאי ומצאי של ציוד ,כלים ומתקנים במרכזי ההסעדה .בר-
הרשות יעדכן רשימה זו באופן שוטף בכל פעם שפריט יתווסף או יגרע.

ה.

אחת לחודש בר-הרשות יעביר למפקח דיווח מקיף על תהליכי התיעוד והבקרה ויציג
את תכנית ההדרכה לעובדים ואת המעקב אחר ביצועה ,יציג טפסי בדיקות רפואיות
של כלל העובדים במערך המזון ,יציג את תיעוד הבקרות היומיות השונות.

ו.

האוניברסיטה תהיה רשאית לבצע ספירות מלאי ובר-הרשות ישלים את מה שימצא
בחסר על חשבונו וללא דיחוי.
__________________
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ז.

קבעה האוניברסיטה כי ציוד או מוצר מסוים או חלק מהם אינם תקינים ,תהא
קביעתה סופית ומכרעת ,ובר-הרשות יפעל לתיקונם ללא דיחוי על חשבונו.

 .18ספקים מורשים לחומרי גלם וציוד:
א.

בר-הרשות יתקשר אך ורק עם ספקי חומרי גלם וציוד בעלי רישיון יצרן ו/או כל
האישורים הנדרשים על-ידי משרד הבריאות לאספקת חומרי הגלם והציוד כאמור,
הכוללים בין היתר :אישור וטרינרי למוצרי בשר .בשר ומוצריו יעברו גם בדיקת
משנה על-ידי הווטרינר של הרשות המקומית .רישיון יצרן לכל מפעל שממנו נרכשים
חומרי הגלם (למעט פירות וירקות).

ב.

כל הספקים יהיו בעלי תעודת כשרות כדין.

ג.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות למנוע מבר-הרשות לעבוד עם ספק מסוים,
מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובר-הרשות מתחייב כי ימלא דרישה זו
באופן מידי ובלי לפגוע ברציפות השירות.

__________________
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נספח א' 2להסכם
תפריט ומחירון
 .1מחירון:
א .מחירי הארוחות והמוצרים אשר יוצעו למכירה במרכזי ההסעדה לא יעלו על
המחירים הנקובים בנספח ב' 1למכרז.
ב.

מחירי הארוחות והמוצרים לא יעלו על מחירם בחנויות אחרות המופעלות על-ידי בר-
הרשות או מצויות בבעלותו (או על המחירים בחנויות אחרות באותה הרשת).

ג.

ארוחות ומוצרים אשר מחיריהם נקבעו או הוגבלו בדין ,ימכרו במחיר שנקבע להם
בדין.

ד.

מחירי הארוחות והמוצרים שירכשו לצריכה מחוץ למרכזי ההסעדה יהיה זהה
למחירים הנקובים בנספח ב' 1למכרז.

ה .מחירי הארוחות והמוצרים שירכשו על-ידי האוניברסיטה עצמה ,בין לצריכה במרכזי
ההסעדה ובין לצריכה מחוצה להם ,לרבות מנות ליחידות ומחלקות האוניברסיטה
השונות במחירים העולים על מחירי המחירונים ,יהיה זהה למחירים הנקובים
בנספח ב' 1למכרז.
ו.

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ,בר-הרשות יציג על-גבי כל אחד מהארוחות והפריטים
הנמכרים על-ידו ,באופן ברור ,את מחירו.

ז.

בנוסף ,בר-הרשות יציב מחירונים בולטים בעברית ובאנגלית בכל נקודת ממכר ויציג
בהם את מחירי הארוחות והפריטים בפיקוח (השילוט ,תוכנו וגודלו יאושרו מראש
על-ידי המפקח).

ח .בר-הרשות יאפשר ביצוע תשלום במזומן ,בכרטיס אשראי ובאפליקציה ייעודית
(רשות) להזמנת מוצרים (כולל ממשק ליחידות האוניברסיטה) ובנוסף יהיה ערוך
להסדרי תשלום ייעודיים שהאוניברסיטה תבקש (רישום סועדים ,שוברים וכו') ,בכל
סכום וללא חיוב בעמלות.
ט .כל הוצאות סליקת האשראי וכל הוצאה אחרת בקשר עם השימוש בכרטיסי אשראי
והאפליקציה והחיוב יחולו במלואן על בר-הרשות.
י.

מובהר למען הסר ספק ,כי בר-הרשות יגבה מהלקוחות את התשלום באופן עצמאי
וכי האוניברסיטה לא תהיה אחראית לנושא התשלום והגביה מהסועדים הללו בכל
צורה ואופן שהם (האמור אינו חל על תשלום בגין צריכה של האוניברסיטה עצמה).

יא .באשר להזמנות מטעם האוניברסיטה עצמה  -האוניברסיטה לא תשלם עבור הזמנות
שלא אושרו ו/או הוזמנו על-ידי מי שאינו מורשה לכך מטעמה .על בר-הרשות להגיש
חשבונית מס נפרדת בגין כל הזמנת רכש של האוניברסיטה עבור האספקה שבוצעה.
החשבונית תהיה נקובה בש"ח ותציין באופן בולט את מס' הזמנת הרכש של
האוניברסיטה .בר-הרשות יצרף לכל חשבונית מס או חשבונית עסקה ,כתנאי
לתשלום ,אסמכתאות או כל מסמך אחר שיידרש על-ידי האוניברסיטה .התמורה
תשולם בתנאי תשלום של שוטף 30+יום מיום אישור החשבונית על-ידי
האוניברסיטה.

__________________
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 .2תפריט:
א .בר-הרשות מתחייב למכור ,בכל עת ,את מלוא הארוחות והמוצרים המפורטים
בנספח ב' 1למכרז.
ב.

בר-הרשות יחזיק מלאי מספיק של הארוחות והמוצרים הנמכרים על-ידו בהתאם
לצפי מכירות סביר ,כפי שיוערך על-ידי בר-הרשות על-פי ניסיונו .סברה
האוניברסיטה כי הערכתו של בר-הרשות אינה סבירה ,תהא היא רשאית להורות על
כמויות אחרות של מלאי ,ובר-הרשות יפעל בהתאם להוראותיה .הפסדים ונזקים,
ככל שיגרמו לבר-הרשות ,עקב תכנון לא נכון של מלאי ו/או ארוחות ו/או מוצרים -
יחולו על בר-הרשות בלבד ולא יזכו אותו בקבלת כל פיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו
מהאוניברסיטה בקשר ובנוגע לכך.

ג.

סבר בר-הרשות כי לא ניתן עוד לספק ארוחה/מוצר מאלה המפורטים בנספח ב'1
למכרז ,מסיבה שאינה תלויה בבר-הרשות ,יודיע על כך בר-הרשות למפקח מראש
ובכתב ויציע מוצר חליפי .מצא המפקח כי לא ניתן עוד לספק את הארוחה/מוצר
מתוך נספח ב' 1למכרז ומסיבות שאינן תלויות בבר-הרשות  -רשאי המפקח לאשר
ארוחה/מוצר חליפי (זה המוצע על-ידי בר-הרשות ,או אחר) ולקבוע את מחירו.
מובהר כי כל עוד לא קבע המפקח ,כי לא ניתן למכור ארוחה/מוצר הכלול בנספח ב'1
למכרז  -חייב בר-הרשות לספק את הארוחה/מוצר ואי-אספקתו תחשב להפרה של
ההסכם על-ידי בר-הרשות.

ד.

בר-הרשות יכלול בהצעתו סוגי מנות ופריטים נוספים שבכוונתו להעמיד לרשות
הסועדים מעבר לדרישות התפריט במכרז .גיוון רחב יותר מהדרישות המינימליות
יוגש על-ידי בר-הרשות בתנאי שהאיכות והכמות לפריט מוגש יהיו תואמים את
הדרישות המינימליות שנקבעו במכרז .הכנסת פריטים נוספים בתקופת ההתקשרות,
שלא פורטו במכרז ,הנה אפשרית בכפוף לאישור מראש של האחראי/ת מטעם
האוניברסיטה כולל אישור המחירים .האוניברסיטה רשאית שלא לאשר הכנסת
פריטים מסוימים.

ה .בר-הרשות נדרש להכין תפריט מגוון ,כך שהמנות לא יופיעו יותר מאשר פעם אחת
בכל שבוע .לאוניברסיטה שמורה הזכות להנחות את בר-הרשות בדבר שינויים בהרכב
התפריט ,בחומרי הגלם ,ביצרנים ,בגודל המנות (למשל אם תתרשם שהמנות קטנות
מדי) וכדומה.
ו.

בר-הרשות יונחה על-ידי תזונאי/ת להתאמת התפריט למזון בריא ויעביר חוו"ד
לאחראי/ת מטעם האוניברסיטה .מזון המכיל אלרגנים יובא לידיעת הלקוח לרבות
על ידי הצבת שילוט מתאים.

ז.

המזון יהיה בעל ערכים תזונתיים גבוהים וערכים קלוריים נמוכים ,נקי ,טרי ,לא
מעובד ,באיכות בריאות ובטיחות מצוינת ויעמוד בתקנים ותקנות החלים על אותו
סוג מזון.

ח .בר-הרשות יציג במקום בולט את ההרכב התזונתי (אנרגיה בקק"ל ,רמת נתרן ושומן)
של פריטי המזון המוגשים.
ט .כמות הנתרן לא תעלה על  2גר' בארוחת הבשריות ולא תעלה על  0.5גר' בארוחות /
הפריטים החלביים.
י.

בר-הרשות יעשה שימוש בשמנים איכותיים (קנולה וזית בעל תו תקן איכות כתית
לפחות) .שימוש בשמן סויה יעשה לצורך טיגון בלבד .כמות השמן לא תעלה על 2.5
גר' לארוחה לאדם.
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תפיסה תפעולית הסעדה:
א .מנת בסיס  -מנה מבושלת במחיר מפוקח
מנת פרימיום  -מנה מבושלת  /גריל ,הכוללת סלטים  /מרק מפס הבסיס  +מנת בשר  /דג
משודרגת
מנת שף  -מנה מבושלת  /גריל אשר מרכיביה אינם מפס הבסיס
מנת קונספט  -מוצע באופן שוטף בנוסף לתפריטי הבסיס (פינה אסיאתית  /תאילנדי /
סושי  /איטלקי /חומוסייה וכו').
יתאפשר שינוי במנות אלה באישור האוניברסיטה בלבד.
ב .בכל יום יהיו בפס בקפיטריה הבשרית 6 ,סוגים סלטים חיים ,כגון ,סלט גזר ,סלט כרוב
לבן ,סלט כרוב סגול ,ירקות שכולל עגבנייה ומלפפון ,כלל הירקות יהיו טריים.
ג .פירות ופירות העונה טריים  -יוצעו למכירה לפחות  5סוגי פירות טריים בכל יום ובכל עת
יוצעו למכירה פירות חתוכים בגביע מלפחות  3סוגים שונים בכל גביע.
ד .כל הגבינות המוצעות לא יעלו על .5%
ה .בכל יום יהיה מלאי של  15קרטוני חלב  7 ,3%קרטוני חלב  ,1%ושלושה קרטוני חלב
סויה  /שקדים מכל אחד .כמויות החלב ישתנו בהתאם לצריכת הלקוחות.
ו .יש לאפשר הכנת משקאות בלפחות  2סוגי חלב שונים כל יום ( 3%ו )1% -וב 3-תחליפי
חלב כל יום (סויה או עיזים או שקדים וכו').
ז .אין לספק מזון לצריכה מחוץ לאוניברסיטה ,אלא אם יתקבל אישור מפורש ובכתב מאת
מנהל מח' הרכש ובגדרי האישור ,אם יינתן.
ח .לאוניברסיטה שמורה הזכות לבצע בדיקות מזון ,לרבות על-ידי גורם מקצועי כגון
מהנדס/טכנולוג מזון ,דיאטן מוסמך ,מעבדה ,יועץ הסעדה וכדומה כדי לוודא עמידת בר-
הרשות בדרישות .במידה ורמת המזון לא תעמוד בדרישות ,האוניברסיטה שומרת על
זכותה לחייב את בר-הרשות בפיצוי מוסכם כאמור בנספח ט' להסכם ולנקוט בכל דרך
על-פי ההסכם ו/או כל דין ,לרבות סיום ההתקשרות עם בר-הרשות.
ט .מזון עודף לא ימוחזר ולא יוגש בשנית.
י .לא יוגש כל מזון המהווה סיכון תברואתי ,ובכלל זה :מזון שהוכן מחומרי גלם שפג
תקפם כפי שצוין על-ידי היצרן על גבי המוצר; כל מזון המוגדר כסיכון תברואתי לפי
הגדרות משרד הבריאות או כל גורם מקצועי אחר; מזון שהוכן על-ידי בר-הרשות ונשמר
בקירור למעלה מ 2-ימים מיום שבושל; חומרי גלם או מזון שמסיבה כלשהי לא נשמרה
שרשרת הקור או חום בה היה עליהם להישמר.
יא .תישמר הפרדה מוחלטת בין מזון גולמי לבין מזון בתהליך (שעבר עיבוד כלשהו החל
בשטיפה וחיתוך וכלה בטיפול תרמי) ובין מזון מוגמר.
יב .לא יונח מזון על דלפק ,אלא אם הותאם לכך והותקנו בו אמצעי הגנה נאותים; מזון
גולמי יוחזק במתקני קירור בנפרד ממזון המוכן לאכילה; מצרכי מזון יאוחסנו אך ורק
בכלים עם מכסים מותאמים.
יג .לא ימצאו במרכזי ההסעדה מוצרי מזון אלה :מצרכים שאינם ראויים לצריכת אדם או
אינם מיועדים לו ,בשר או מוצריו שהופקו מבעלי חיים שלא עברו פיקוח וטרינרי ואושרו
כראויים למאכל אדם ,ביצים מכל סוג ושל כל בעל חי שהן סדוקות ,שבורות ,שפוכות,
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לא מפוסטרות ,מצרכים מזוהמים בחיידקים פתוגניים ,מצרכים הנגועים במזיקים,
הפרשותיהם או חלקיהם ,מוצרים פגי תוקף.
יד .בר-הרשות לא יחזיק ולא ימכור במרכזי ההסעדה משקאות חריפים  /אלכוהוליים מכל
סוג שהוא לרבות בירה.
טו .בר-הרשות רשאי ,באישור האחראי/ת מטעם האוניברסיטה ,ועל חשבונו ,להציב במרכז
ההסעדה ובקפיטריה מקרר תצוגה לסלטים ,כריכים ומנות אחרונות בשירות עצמי.
מחיר המוצרים ,הצבת המקררים ומיקומם יהיה כאמור בהצעת המחיר למכרז ובכפוף
לאישור האחראי/ת מטעם האוניברסיטה.
טז .תפיסה תפעולית קפיטריות חלביות:
 )1בר הרשות יספק ארוחות לא בשריות ופריטים שונים עפי בקשת
האוניברסיטה ,לרבות סלט ירקות טרי הכולל בין היתר מלפפון ועגבנייה
טריים ,פשטידות ,קישים ,פיצות ,פסטות ,כריכים ,מוצרי חלב ניגר וגבינות
שונות עד  5%שומן ארוזים באריזתם המקורית מאפים ,שתיה חמה ,שתיה
קרה וכד'.
 )2בר הרשות יציב קופות רושמות פעילות כפי שמפורט בנספח עבודות תשתית
והתאמה ויפעילן בכל שעות הפעילות להן יהיו עובד/ת ייעודים ( צמצמום /
הרחבה באישור האוניברסיטה ובכתב).
יז .תפיסה תפעולית קפיטריות בשריות:
 )1ארוחה בסיסית מלאה "ארוחה מפוקחת"  -ארוחה מפוקחת בשרית /
צמחונית  /טבעונית  /ללא גלוטן  /חלבית  -הינה ארוחה במחיר קבוע מראש -
 30שקלים ,כפי שמופיע בנספח "כתב הצעת המציע" אשר תוגש על צלחת רב
פעמית גדולה (קוטר  26ס"מ) המכילה את המנה העיקרית ,כמפורט בס"ק ()2
להלן ו 2 -תוספות ,כמפורט בס"ק ( )4להלן .בנוסף יכלול מחיר המנה סלטים
חיים חופשי בצלחת קטנה (קוטר  17ס"מ)  /מרק  200מ"ל ,אשר יילקחו על ידי
הרוכש בשיטת השירות העצמי .מסיבות בריאותיות לא יוכנס בשום מקרה
לחלופות הירקניות כל תבשיל המכיל פול.
 )2בהתייחס למנה בסעיף  ,1מנה זו ללא מרקים וסלטים תימכר ב.₪ 26 -
 )3עבור ארוחה בשרית מפוקחת יוצע מבחר של לפחות  3מנות עיקריות בכל יום
(בשר ,דג ,עוף) כשמשקל המנה לא יפחת מ 150 -גרם.
 )4עבור ארוחה צמחונית ,טבעונית ,ללא גלוטן ,חלבית  -יוגשו מנות כפי שמופיע
בכתב הצעת המציע.
מובהר כי במנות ללא גלוטן נדרש בר הרשות לבשלן עם תבלינים ללא גלוטן
ובהפרדה מלאה של כלים ומשטחי עבודה.
כמו כן נדרש בר הרשות להציב שילוט המפרט את מרכיבי המנה.
 )5למרכיב העיקרי (בכל הארוחות המפוקחות) יצורפו  2תוספות .המבחר יכלול
לפחות  3חלופות תוספת חמה 3 ,חלופות תוספת קרה ו 3 -חלופות ירקניות .בר
הרשות יספק היצע וגיוון לכל תוספת שלא תחזור על עצמה במהלך אותו
שבוע.
 )6במסגרת המחיר הקבוע יוכל הרוכש לוותר על המנה העיקרית ולהחליפה
בתוספות שונות כך שבסך הכל הארוחה תכיל  3תוספות בלבד .מנה זו ללא
מרקים וסלטים תימכר ב.₪ 26 -
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 )7בר-הרשות יציב במקום בולט שקיות ובקבוקי לחיצה עם רטבים שונים (בכלל
זה שמן זית כתית מעולה ,חרדל ,קטשופ ,טחינה ,מיונז וכיו"ב).
 )8על בר הרשות לספק לחם/פיתה מלחם לבן ומדגנים מלאים ומים קרים באופן
חופשי וללא הגבלה.
 )9בר הרשות יאפשר הוצאת אוכל מהקפיטריות בחמגשיות סגורות  -תבנית חד
פעמית עם מכסה נסגר בנפח  750סמ"ק ,ומכוסות עם מכסה ,ועליו להיערך
לאספקתם על חשבונו .יש להשתמש בכלים מחומר מתכלה ככל שקיימים.
יח .בר הרשות נדרש יהיה להציג בפני האוניברסיטה לאחר זכייתו את השיטה בה בכוונתו
לבצע את השירותים בהתייחס למפורט להלן:
 )1אופן הכנת הארוחות
 )2החלוקה לסועדים
 )3לוח זמנים יומי לתפעול
 )4צוות עובדים מתוכנן להעסקה בשעות היום השונות במסעדה.
 )5פעילות הפס  -מספר עובדים בכל עמדה

__________________
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נספח א' 3להסכם
עבודות התאמה ותשתיות
 .1כללי:
בר-הרשות יתכנן ויבצע בעצמו ועל חשבונו את כל התשתיות הנחוצות להפעלת מרכזי
ההסעדה ,הן בקמפוס מרקוס והן בפקולטה לרפואה ,ויציידן בכל הדרוש להפעלתן בין היתר:
אינסטלציה ,חשמל ,מיזוג אויר ,ריצוף ,תקרה ,צבע וכו' ,בהתאם לתוכניות שיאושרו מראש
על-ידי האוניברסיטה.
 .2גז:
בקמפוס מרקוס ,לרשותו של בר-הרשות ,תעמיד האוניברסיטה צובר גז של חברת אמישרגז.
נפח המיכל  1000ליטר .בפקולטה לרפואה אסור הבישול בגז.
 .3ציוד:
קמפוס מרקוס:
א.

בר-הרשות יספק על חשבונו את כל הציוד הייעודי והריהוט הדרוש להפעלת בר
הרשות בשטחים הייעודים לו ,להפעלת המסעדה הן בקמפוס מרקוס והן בפקולטה
לרפואה( .למעט ריהוט אולמות הישיבה ועבודות וציוד שימסרו לבר-הרשות על-ידי
האוניברסיטה כאמור בנספחים א' 4ו -א' 7להסכם זה) הציוד יהיה חדיש ומותאם
לדרישות והאישורים מטעם משרד הבריאות.

ב.

רשימות ציוד מושאל מפורטת בנספחים א' 4ו -א'.7

ג.

לצורך שטיפת כלי ההגשה בקמפוס מרקוס (כלי ההגשה במסעדה יהיו בכלי קרמיקה
או זכוכית) על בר-הרשות לרכוש מדיח כלים תעשייתי (שמתאים ל 1000 -סועדים
ביום) ,שיוצר החל משנת  2020ועליו לוודא שהצובר הקיים בחדר המדיח תואם.

ד.

על בר הרשות לרכוש כמות מספקת של עגלות לפינוי אוכל (איסוף מגשים) העומדות
בתקן.

ה.

פסי ההגשה (בחדר אוכל סטודנטים ובחדר אוכל סגל) נשארים במקומם ויש לחדשם
ולהוסיף ציוד ייעודי במידת הצורך.

ו.

על בר הרשות לוודא:
 )1הצבת קופה רושמת פעילה אחת לפחות בכל יום לאורך כל שעות היום בקפיטריה
החלבית וקופה נוספת אופציונלית ל"שעות שיא" .יובהר כי זמן ההמתנה
לקבלת שירות לא יעלה על  5דקות.
 )2הצבת קופה רושמת פעילה אחת לפחות בכל יום לאורך כל שעות היום בפס
הבשרי בחדר אוכל סטודנטים וקופה נוספת אופציונלית ל"שעות שיא" .יובהר
כי זמן ההמתנה לקבלת שירות לא יעלה על  5דקות.
 )3הצבת קופה רושמת פעילה אחת לפחות בכל יום לאורך כל שעות היום בפס
ההגשה הבשרי בחדר אוכל סגל .יובהר כי זמן ההמתנה לקבלת שירות לא יעלה
על  5דקות.

פקולטה לרפואה:
א .בר-הרשות יספק על חשבונו את כל הציוד הייעודי והריהוט הדרוש להפעלת בר הרשות
בשטחים הייעודים לו ,להפעלת המסעדה הן בקמפוס מרקוס והן בפקולטה לרפואה.
הציוד יהיה חדיש ומותאם לדרישות והאישורים מטעם משרד הבריאות.
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ב .רשימות ציוד מושאל מפורטות בנספח א'. 7
ג .הצבת קופה פעילה רושמת אחת לפחות בכל יום לאורך כל שעות היום בקפיטריה
החלבית.
ד .הצבת קופה פעילה רושמת אחת לפחות בכל יום לאורך כל שעות היום בקפיטריה
הבשרית.
ה .פסי ההגשה בקפיטריה החלבית והבשרית נשארים במקומם ויש לחדשם ולהוסיף ציוד
ייעודי במידת הצורך.
 .4עבודות התאמה:
א.

לצורך כל עבודות הבינוי וההתאמה ימונה מפקח מטעם אגף הבינוי באוניברסיטה
שיעמוד בקשר מול מנהל עבודה מוסמך מטעם בר הרשות.

ב.

בר-הרשות יתחבר לצורך מיזוג אויר למרכז האנרגיה של האוניברסיטה.

ג.

בר-הרשות אחראי לבצע ביקורות תקופתיות ,בנוגע לטיפול בשפכים ופליטת
גזים/עשן ,בור שומנים וכו' ,בהתאם לתקנים החלים בנושא וע"פ כל דין.

קמפוס מרקוס:
ד.

על בר הרשות לשפץ את האמבטיות במטבחים ולבצע אטימות חדשות.

ה.

על בר הרשות להוסיף/להחליף רשתות לניקוי במערכות הביוב.

ו.

על בר הרשות לבצע צביעה ותיקונים בכלל הקירות והתקרות.

ז.

פסי הגשה  -על בר הרשות לוודא תקינות פסי הגשה (בחדר אוכל סטודנטים ובחדר
אוכל סגל) ובמידת הצורך לנתקם ,לשפץ ,לצבוע ולהחזירם.

ח.

על בר הרשות להוסיף נקודות חשמל על פי התקן בכל המקומות שהזכיין היוצא ביצע
באופן זמני באמצעות כבלי חשמל  -בייחוד בקפיטריה החלבית בקמפוס מרקוס.

ט.

על בר הרשות להוריד את הקרמיקות שבקירות פסי ההגשה ולהחליפן בקרמיקות
חדשות בצבע אחיד שיאושרו על ידי האוניברסיטה.

 .5להלן פרוט תשתיות קיימות באתר קמפוס מרקוס:
א .מערכת חשמל
ב .מערכת סניטרית
ג .ריצוף ותקרה
ד .מערכת גז
ה .בור שומנים
ו .מנדף
ז .חדר אשפה
 .6מרכז ההסעדה בקמפוס מרקוס כולל את האזורים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

 3חדרי אוכל
רמפה לקבלת סחורה.
מחסן
שטיפת ירקות חלבי
שטיפת ירקות בשרי
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ו .טיפול בבקר ועוף
ז .טיפול בדגים
ח .משרד
ט .בישול בשרי
י .בישול חלבי  +אפיה
יא .חדר קירור ירקות גלם בתוכו יחידת קירור
יב .חדר הקפאה בשר גלם
יג .חדר קירור להפשרה בתוכו יחידת קירור
יד .חדר הקפאה נקייה
טו .טיפול במזון נקי בשרי
טז .טיפול במזון נקי בשרי
יז .שטיפת כלי מטבח חלבי
יח .שטיפת כלי מטבח בשרי
יט .חדר קירור חלבי גלם בתוכו יחידת קירור
כ .חדר קירור חלבי נקי בתוכו יחידת קירור
כא .חדר הקפאה נקייה חלבי
כב .חדר הקפאה נקייה בשרי
כג .חדר קירור מזון נקי בתוכו יחידת קירור
כד .חדר הדחת כלים
 .7להלן פרוט תשתיות קיימות באתר הפקולטה לרפואה:
א.

מערכת חשמל

ב.

מערכת סניטרית

ג.

ריצוף ותקרה

ד.

מערכת גז

ה.

מנדף

 .8המסעדה והקפיטריה בפקולטה לרפואה כוללים את האזורים הבאים:
א.

מטבח בשרי מאובזר

ב.

פס הגשה חם וקר

ג.

מחסן

ד.

חדר ניקיון כלים

ה.

אזור ישיבה

ו.

קפיטריה חלבית

ז.

חדר אוכל
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נספח א' 4-להסכם
רשימת ציוד מושאל  -קמפוס מרקוס
הציוד שלהלן יושאל לבר-הרשות במצבו .AS IS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

מידות
200X50X200
150X50X100
320X70X90
320X90X90
115X90X200
320X70X90
120X70X90
200X70X70
290X70X90
200X70X90
140X60X90
120X60X90
250X100X90
קוטר 25
140X80X90
120X85X90
130X90X90
100X100X100
140X130X180
600X140X100
250X150X80
200X110X80
80X80X40

תיאור הפריט
מדף נירוסטה לאחסון
מדף נירוסטה לאחסון
שולחן נירוסטה  2 +כיורים
שולחן נירוסטה  2 +כיורים
שולחן נירוסטה  2 +כיורים
שולחן נירוסטה  +כיור
שולחן נירוסטה  +כיור
שולחן נירוסטה  +כיור
שולחן עבודה נירוסטה
שולחן עבודה נירוסטה
שולחן עבודה נירוסטה
שולחן עבודה נירוסטה
שולחן עבודה נירוסטה
מכשיר לקילוף ירקות
סיר נירוסטה מתהפך
סיר נירוסטה מתהפך
מחבת נירוסטה מתהפך
קומבי
קומבי רול אין
מנדף
מנדף
מנדף
מנדף
כיריים  8להבות
כיריים  2להבות
צ'יפסר
מכשיר לשטיפת סירים
דגריזר
דגריזר
דיספנסר לכלים
ארון חימום
יחידת מדפים לאחסון כלים
קוצץ ירקות
מיקסר
עגלת מסלולים
מכשיר דיטו
חדר קירור
חדר הקפאה
יחידות קירור
מדחסים

70X70X80
80X45X90
115X90X200
115X90X200
100X70X90
80X80X40
150X30X5
 30ס"מ

יחידות
1
1
1
1
1
2
1
2
2
3
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
5
2
6
7
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נספח א' 5-להסכם
תשריט מרכז הסעדה  -קמפוס מרקוס  -תוכניות מטבח ,עמדות הגשה וחדרי אוכל
שטחי מרכז ההסעדה מסומנים ב X-ותחומים בשחור.

X

X

X

X
X

נספח א' 6להסכם
__________________
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תשריט מרכז ההסעדה – פקולטה לרפואה  -תוכניות מטבח ,עמדת הגשה
שטחי מרכז ההסעדה מסומנים ב.X

X
X

__________________
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X
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X

X

X

X
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נספח א' 7-להסכם
רשימת ציוד מושאל  -פקולטה לרפואה
הציוד שלהלן יושאל לבר-הרשות במצבו .AS IS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

תיאור הפריט
מגן עיטוש חד צדדי
פס הגשה
דלפק הגשה אחורי
מדף מתכת  80ס"מ
עמדת בישול
מנדף
שולחנות עבודה  +כיור נירוסטה
מקרר
מדיח
שולחן עגול
כיסאות

יחידות
1
2
1
1
1
1
3
4
1
11
30
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נספח ב' להסכם
לוחות זמנים לעבודות ההתאמה
 .1מועד העמדת המסעדה לרשות הזכיין לצורך ביצוע עבודות ההתאמה.1/7/2022 :
 .2מועד פתיחת המסעדה לקהל ,10/2022 :פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג.
 .3כלל העבודות של המציע הזוכה יתואמו מול מנהל הפרויקט מטעם אגף הבינוי באוניברסיטה
והקבלן שהוקצה.
 .4במהלך תאריכים  1/7/22עד  1/10/22יבוצעו עבודות בינוי על ידי האוניברסיטה בחדרי האוכל
כולל חדר אוכל סגל ,חדר אוכל  ,VIPחדר אוכל סטודנטים והכניסה לקפיטריה החלבית.
 .5המציע הזוכה יבצע את עבודות ההתאמה באזורים שהוקצו לו בתאום עם יחידת הבינוי
באוניברסיטה.
 .6על המציע הזוכה לקחת בחשבון את בישול האוכל במטבח או הבאת אוכל מחומם מבחוץ.
 .7עלויות המנות יהיו בהתאם למחירי המכרז ועל המציע הזוכה לדאוג לציוד הגשה חימום וכו',
על חשבונו .האוניברסיטה שומרת את הזכות להפסיק את השירות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 .8על המציע הזוכה להיערך להגשת מזון החל מתאריך  1/7/22ועד למועד כניסתו למתחם
ההסעדה בתום תקופת עבודות ההתאמה .לשם כך יועמד לרשותו אולם "ברקן" או אחר,
אשר ישמש כחדר הגשת האוכל הכולל שולחנות וכיסאות .המזון אשר יוגש בפרק זמן זה,
יכול ויהיה מזון אשר יוכן במתקן אחר של המציע וישונע לאוניברסיטה עפ"י כל דין .תפריטי
החובה ומחיריהם לתקופה זו יקבעו ויאושרו מראש מול האוניברסיטה.
 .9על המציע הזוכה להתחיל בהליך התכנון והשיפוץ מיד עם חתימת הסכם זה ולסיומו עד ליום
 - 1/10/2022לקראת פתיחת שנת הלימודים.
 .10אבני הדרך להשלמת התכנון:
הגשת תכנית אדריכלית על ידי המציע הזוכה  -תוך  7ימי עבודה ממועד הודעה
א.
על הזכייה.
אישור האוניברסיטה או מי מטעמה את התוכנית האדריכלית (או הערות
ב.
לתוכנית)  -תוך  7ימי עבודה מקבלת התוכנית.
הגשת תוכניות עבודה מפורטות על ידי המציע הזוכה לאישור האוניברסיטה -
ג.
תוך  14ימי עבודה מאישור התוכנית האדריכלית.
ד.

אישור האוניברסיטה את תוכניות העבודה.
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נספח ג' להסכם
בינוי ואחזקה
 .1בר הרשות מצהיר כי בדק את המקום המיועד לביצוע העבודות ,את הבניין והמערכות והשיג
את כל המידע הרלוונטיות לביצוע העבודות .לבר הרשות לא תהיה כל טענה בקשר למצבם של
מרכזי ההסעדה .האוניברסיטה לא תישא בכל עלות שהיא של תיקון ו/או החלפה ו/או
התאמה של מרכזי ההסעדה למטרות ההפעלה והינה מוסרת את מרכזי ההסעדה במצבם כפי
שהוא ביום חתימת ההסכם.
 .2עבודות השיפוץ תבוצענה על ידי בר הרשות רק לאחר שתוכניות אדריכליות תוגשנה
לאוניברסיטה ותאושרנה על ידה בכתב .לאחר אישור האוניברסיטה את התוכניות
האדריכליות יכין בר הרשות תכניות עבודה מפורטות ויגישן לאישור האוניברסיטה מראש
ובכתב .אין האוניברסיטה מתחייבת לאשר כל תכנית שתוגש לה וההחלטה תהיה בידה ללא
צורך לנמק החלטתה .רק לאחר קבלת אישור בכתב מהאוניברסיטה לתוכניות העבודה יהיה
הזכיין רשאי להתחיל בעבודות ההתאמה .בר הרשות יבצע את כל העבודות וההתקנות
הדרושות כדי להתאים את מרכזי ההסעדה לייעודם ,אך ורק על פי התוכניות המאושרות.
 .3כל העבודות אשר תבוצענה ע"י בר הרשות ,תבוצענה על חשבונו ,במימונו ובאחריותו .בר
הרשות לא יהיה זכאי ,בכל מקרה שהוא ,לכל החזר ו/או פיצוי בגין עבודות שביצע על פי
נספח זה .מיד עם תום ביצוע עבודות ההתאמה ,תהיינה העבודות שבוצעו במבנה ובמערכותיו,
וכן מחוברים שהותקנו ,לקניין האוניברסיטה.
 .4בר הרשות יבצע את העבודות באמצעות קבלן/ים מורשים בלבד ,אשר יאושרו מראש ובכתב
ע"י האוניברסיטה .מועד תחילת העבודות וביצוען יתואמו מראש עם האוניברסיטה ,כאמור
בנספח ב' להסכם.
 .5כל ההתחברויות למערכות חשמל ,אינסטלציה ,כיבוי אש וכד' יתואמו עם נציג האוניברסיטה
לפני תחילת העבודה ,והן תבוצענה על פי הנחיות נציג האוניברסיטה.
 .6בר הרשות ימלא כל דרישה על הרחקת כל אדם המועסק בביצוע העבודות ,אם לדעת
האוניברסיטה התנהג אותו אדם שלא כשורה.
 .7האוניברסיטה רשאית לתת לבר הרשות הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום כולו
או מקצתו.
 .8בר הרשות אחראי לכך שכל העבודות תבוצענה תוך נקיטת אמצעי זהירות להבטחת בטחונו
ונוחיותו של הציבור.
 .9למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל הציוד והריהוט ,לרבות ציוד בישול ואפיה ,כלי הגשה וכלי
עבודה אשר נדרשים להפעלת מרכזי ההסעדה ,יסופקו ע"י בר הרשות ,יהיו רכושו של בר
הרשות ,למעט ציוד האוניברסיטה כמפורט בנספחים א' 4-ו -א' 7-להסכם.
 .10הציוד והריהוט שמסופק על ידי בר הרשות הנוכחי יפונה על ידו בתום תקופת ההסכם עימו.
 .11אין לתכנן מיקום למכונות/מנועים או כל אביזר שהוא על גג המבנה או על הקירות
החיצוניים.
 .12יש לקחת בחשבון כי קיימים פתחי מילוט של המקלט .יש להשאיר את הפתחים פנויים לצורך
מילוט.
 .13חיבורי תשתיות יבוצעו לתשתיות הקיימות כיום (חשמל ,מים וכו').
 .14נדרש להציג בדיקות מעבדת תקינה לכל הנדרש לרבות בטונים ,איטום ,חשמל וכו'.
 .15למען הסר ספק ,באחריות בר הרשות ביצוע מושלם וסופי של המתחם לרבות פינוי מטרדים,
הריסות ,העתקת מערכות ובניית המתחם.
__________________
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 .16במהלך עבודות ההתאמה ייתכן ויידרשו הפסקות עבדה עקב אילוצים הנובעים מפעילות
האוניברסיטה (בחינות ,טקסים ,לימודים וכד') .בר הרשות יענה במדויק להנחיית
האוניברסיטה בעניין זה.
 .17לא תשולם לבר הרשות תוספת עבור הפסקת עבודה ו/או עבודה בשעות בלתי שגרתיות (כולל
לילה ,ימי שישי וכד) ,שמטרתן לסגור פערי לו"ז עקב ההפסקות הנ"ל.
 .18העבודות תבוצענה בפיקוח ובהשגחה מתמדת של בר הרשות .בר הרשות אחראי לכך
שהעבודות תבוצענה באופן מדויק על פי התכניות המאושרות ע"י האוניברסיטה ,בצורה
מקצועית תוך נקיטת שיטות עבודה בטוחות ומקצועיות.
 .19האוניברסיטה תמנה מפקח מטעמה אשר יפקח על ביצוע העבודות על ידי בר הרשות.
 .20בר הרשות מחויב לטפל בזמן סביר בתקלות גלאי אש באזור שבאחריותו.
 .21באחריות בר הרשות לטפל ,על חשבונו ,בסתימות במטבח בקווי ביוב ששייכים למטבח עד
לשוכה מרכזית שנגרמו במהלך פעילות שוטפת.
 .22טיפול בפיצוץ מים שנגרם ע"י בר הרשות או שקשור למכונות שבבעלותו יהיה על חשבונו.
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נספח ד' להסכם
התמורה
 .1דמי הזיכיון יהיו בשיעור הנקוב בכתב הצעת המציע ,ממחזור המכירות השנתי של מרכזי
ההסעדה .לדמי הזיכיון יתווסף מע"מ כחוק.
 .2בכל מקרה ,דמי הזיכיון החודשיים לא יפחתו מסך של  ₪ 23,000בתוספת מע"מ כחוק.
 .3בר הרשות יהיה זכאי ל 3 -תווי חנייה שנתיים ללא עלות עבורו ועבור עובדיו ,בהתאם לנהלי
החניה לברי הרשות באוניברסיטה .בנוסף יהיה זכאי בר הרשות לרכוש עבור עובדיו  3תווים
נוספים בעלות מופחתת בשיעור .50%
 .4עבור צריכת השירותים ,כאמור בסעיף  22להסכם ,ישולמו במועד תשלום דמי הזיכיון
ההוצאות הבאות:
• חשמל  -לפי קריאת מונה.
• מים  -לפי קריאת מונה.
• מיזוג אויר  -לפי חישוב או הערכה.
 .5מיסי עירייה ,כגון ארנונה על שטחי המטבחים ושטחי ההסעדה ואגרות שילוט ,ישולמו
למוטבים ישירות על-ידי בר-הרשות.
 .6מוקד אבטחה  -במידה ובר הרשות יבחר להתחבר למערכת ההתראה של האוניברסיטה,
ישלם בר-הרשות תשלום חד פעמי בסך  ₪ 3,500בתוספת מע"מ כחוק .התשלום יבוצע במועד
ההתקנה .עבור שירות שנתי ,ישלם בר הרשת במועד התשלום הראשון של דמי הזיכיון בכל
שנה ,סך של  ₪ 450בתוספת מע"מ כחוק .התשלום יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.
 .7במידה ובר הרשות יבחר שלא להתחבר למוקד האבטחה של האוניברסיטה ,הינו מתחייב
שלא תהיה אזעקה רועשת .בכל מקרה ,על בר הרשות להפקיד מפתחות למתחם בידי מחלקת
הביטחון של האוניברסיטה על מנת שיוכלו להיכנס בעתות חירום.
 .8רכזת גילוי אש :באחריות בר הרשות ועל חשבונו לדאוג שהרכזת תקינה וכן לדאוג מדי שנה
לאישור תקינות שנתי .1220/11
 .9בר הרשות נדרש להתחבר למרכז האנרגיה.
 .10כל התשלומים לעיל ,ופיצויים מוסכמים בגין הפרות (אם חלו) ,ישולמו על-ידי בר-הרשות עד
ל 10 -בכל חודש.
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נספח ה' להסכם
ביטוח
נספח זה גובר על כל הוראה בהסכם העיקרי אשר עניינה אחריות וביטוח ,ובכל מקרה של סתירה בין
הוראות ההסכם העיקרי לבין הוראות נספח זה בכל הקשור לאחריות וביטוח ,יגברו הוראות נספח זה
(למעט הוראות מסחריות אשר הוסדרו בין הצדדים) .המונחים המשמשים בנספח זה יפורשו בדרך בה
הם מתפרשים בהסכם העיקרי.
 .1ביטוחי עבודות במושכר
 .1.1בכפוף להוראות ההסכם בכל הקשור לקבלת הרשאה לביצוע עבודות במושכר והיה
ותבוצענה עבודות כלשהן במושכר ,על ידי הספק או על ידי מי מטעם הספק ,במועד כלשהו
במשך תקופת השכירות ,על הספק להמציא לידי האוניברסיטה את אישור עריכת ביטוח
עבודות הספק המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן כנספח ה'1
("אישור ביטוח עבודות הספק" ו"-ביטוח עבודות הספק" ,בהתאמה) חתום בידי מבטח
הספק .המצאת אישור ביטוח עבודות הספק כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע
עבודות כלשהן במושכר ,ולאוניברסיטה תהא הזכות (אך לא החובה) למנוע מן הספק
ביצוע עבודות במושכר ,היה ואישור ביטוח עבודות הספק לא הומצא כאמור לפני תחילת
ביצוע העבודות.2
 .2ביטוחי קבע
 .2.1בכל משך תקופת השכירות ,על הספק לערוך ולקיים את הביטוחים כדלקמן:
 .2.1.1.1ביטוח תכולת המושכר וכל רכוש אחר המובא למושכר או לבניין על ידי או עבור
הספק (לרבות ציוד ,ריהוט ,מתקנים ומלאים) ,וכל שינוי ,שיפור ותוספת
למושכר שנעשו על ידי הספק או עבור הספק ו/או שמומנו על ידי האוניברסיטה
(שלא באמצעות האוניברסיטה או מי מטעם האוניברסיטה) ,במלוא ערכם ועל
בסיס ערך כינון ,מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים הניתנים לכיסוי בביטוח "אש
מורחב" ,לרבות אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה וסופה,
שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,פגיעה על ידי כלי רכב ,פגיעה על ידי
כלי טיס ,פרעות ,שביתות ,נזק בזדון ,שבר זכוכית וכן נזקי פריצה .הביטוח כולל
סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי האוניברסיטה וכלפי מי מטעם
האוניברסיטה ,וכן כלפי ספקים ,דיירים ובעלי זכויות אחרים בקמפוס (יחדיו:
"בעלי הזכויות האחרים") ,אשר בביטוח רכושם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור
על זכות התחלוף כלפי הספק ,או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות האחרים
כאמור זכויות בקמפוס נכלל פטור מאחריות לטובת הספק בגין אבדן או נזק
העלול להיגרם לרכושם של בעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים הניתנים
לכיסוי בביטוח "אש מורחב"; הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק
בזדון.
.2.1.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הספק על-פי דין בגין פגיעה
גופנית או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו או לרכושו של אדם או גוף כלשהו
במושכר ובסביבתו ,בגבול אחריות בסך של ___________________ :לאירוע

 . 2גבולות האחריות לאישור ביטוח עבודות :

היקף עבודות
250,000
250,000-500,000
500,000-1,000,000
מעל 1,000,000

פרק א -הרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים
₪
200,000
300,000
300,000
400,000

₪
₪
₪

גבול אחריות פרק ב
₪
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000

₪
₪
₪
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ובמצטבר על-פי הפוליסה .3הביטוח מורחב לשפות את האוניברסיטה בגין
אחריות שתוטל עליה או על מי מטעמה עקב מעשה או מחדל של הספק ,וזאת
בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".
.2.1.3

ביטוח אחריות מעבידים המבטח את חבות הספק על פי פקודת הנזיקין (נוסח
חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם –  1980כלפי עובדי
הספק בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי
ועקב עבודתם במושכר ובסביבתו ,בגבול אחריות של ( ₪ 20,000,000עשרים
מיליון שקלים חדשים) לעובד ,למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח
מורחב לשפות את האוניברסיטה היה ונקבע ,לעניין קרות תאונת עבודה או
מחלה מקצועית כלשהי ,כי למי מהם ישנן חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי
הספק.

.2.1.4

ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן רווח גולמי של הספק [במפורש למעט אבדן
דמי שכירות ,דמי ניהול ודמי חניה (אם קיימים) לאוניברסיטה] עקב אבדן או
נזק הנגרם לרכוש המבוטח על פי סעיף  2.1.1.1לעיל או למושכר או למבנה,
כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים על-פי סעיף  2.1.1לעיל ,וזאת למשך
תקופת שיפוי בת  24חודשים .הביטוח יורחב לכסות נזקים תוצאתיים שנגרמו
עקב מניעת גישה בהתאם לתנאי הפוליסה .כן הביטוח מורחב לכסות הפרעה או
הפסקה במהלך עסקו של הספק עקב הפסקה באספקת זרם החשמל כתוצאה
מסיכוני "אש מורחב" (למעט פריצה ,שוד והרחבת כה"ס) .למען הסר ספק,
מובהר כי האמור לעיל בדבר הפסקה באספקת זרם החשמל חל גם ביחס
לאספקת חשמל על ידי האוניברסיטה .הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח
על זכות התחלוף כלפי האוניברסיטה וכלפי מי מטעם האוניברסיטה וכן כלפי
בעלי הזכויות האחרים אשר בביטוח האבדן התוצאתי שלהם נכלל סעיף מקביל
בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי הספק ,או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות
האחרים זכויות בקמפוס נכלל פטור מאחריות לטובת הספק בגין אבדן תוצאתי
לבעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים הניתנים לכיסוי בביטוח "אש מורחב";
הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

 .2.2ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה ,על הספק להמציא לידי האוניברסיטה ,לא
יאוחר ממועד קבלת החזקה במושכר או לפני מועד הכנסת נכסים כלשהם למושכר (זולת
נכסים הכלולים בעבודות המבוטחות על-פי סעיף  1.1לעיל)  -המוקדם מבין שני המועדים -
את אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן
כנספח ה'"( 2אישור ביטוחי הקבע של הספק" ו"-ביטוחי הקבע של הספק" ,בהתאמה)
חתום בידי מבטח הספק .המצאת אישור ביטוחי הקבע של הספק הינה תנאי מתלה
ומקדמי לקבלת חזקה במושכר או להכנסת נכסים כלשהם למושכר (זולת נכסים הכלולים
בעבודות המבוטחות על-פי סעיף  1.1לעיל) ,ולאוניברסיטה ולחברת הניהול (אם תהיה)
תהא הזכות (אך לא החובה) למנוע מן הספק את קבלת החזקה במושכר או את הכנסת
נכסים כאמור במקרה שהאישור לא הומצא במועד שצוין לעיל.
 .2.3לספק הזכות שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי ו/או ביטוח רכוש ,במלואם או בחלקם,
ואולם הפטור המפורט בסעיף  2.6להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם.
 .2.4בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק בקשר עם המושכר  ,ייכלל סעיף
בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי האוניברסיטה ומי מהבאים מטעמה ,וכן כלפי בעלי
הזכויות האחרים אשר בביטוח רכושם או בפרק הרכוש לביטוח עבודות קבלניות הנערך על
ידם נכלל ויתור על זכות תחלוף כלפי הספק ,ובלבד שהפטור לא יחול לטובת מי שגרם
לנזק בזדון.

3

 .גבולות האחריות יהיו בסכום השווה לסך  ₪ 10,000כפול שטח המושכר במ"ר ,אולם הסכום כאמור לא יפחת

מ – ( ₪ 1,000,000מיליון שקלים חדשים) לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח.
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 .2.5על הספק לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על-פי סעיפים  2.1.1ו2.1.4 -
לעיל מעת לעת ,כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו של נשוא הביטוח המבוטח על-פיהם.
 .2.6הספק פוטר את האוניברסיטה והבאים מטעמה וכן בעלי הזכויות האחרים ,אשר בהסכמי
השכירות שלהם או בכל הסכם אחר המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות
בקמפוס נכלל פטור מקביל כלפי הספק ,מאחריות בגין נזק שלספק הזכות לשיפוי בגינו על-
פי הביטוחים שעל הספק לערוך בהתאם לסעיפים  2.1.1.1 ,1.1ו 2.1.4 -לעיל וכן על פי
ביטוחי הרכוש הנוספים כאמור בסעיף  2.4לעיל (או שלספק הייתה הזכות לשיפוי בגינו
אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי
פוליסות הביטוח) ,אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
 .2.7לא יאוחר מ 14 -יום לפני תום תקופת ביטוחי ,הקבע של הספק ,על הספק להפקיד בידי
האוניברסיטה את אישור ביטוחי הקבע של הספק בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת .על
הספק לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבע של הספק במועדים הנקובים ,מדי תקופת
ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.
 .2.8בכל פעם שמבטח הספק יודיע לאוניברסיטה ,כי מי מביטוחי הקבע של הספק עומד להיות
מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה ,על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא
אישור עריכת ביטוח חדש ,עד למועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 .2.9למען הסר ספק ,מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועדים הנ"ל לא תפגע
בהתחייבויות הספק על-פי הסכם זה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,כל חובת
תשלום שחלה על הספק .על הספק לקיים את כל התחייבויות הספק על-פי ההסכם גם אם
יימנעו מהספק ביצוע עבודות ,קבלת החזקה במושכר ,הכנסת נכסים למושכר או פתיחת
עסקו במושכר בשל אי הצגת האישורים במועד.
 .2.10לאוניברסיטה הזכות (אך לא החובה) לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על-ידי הספק,
ועל הספק לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות הספק כאמור
בהסכם זה .זכות האוניברסיטה לבדוק את אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט
לעיל ,אינה מטילה על האוניברסיטה או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל
הקשור לאישורי הביטוח כאמור ,טיבם ,היקפם ותקפם של הביטוחים הנערכים על-פי
האישורים כאמור או לגבי העדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הספק
על-פי הסכם זה או על-פי דין.
 .2.11על הספק למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי הספק ,לשלם את דמי
הביטוח במלואם ובמועדם ,ולדאוג ולוודא כי ביטוחי הקבע של הספק יחודשו מעת לעת
לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת השכירות.
 .2.12גבולות האחריות המתחייבים מאישורי הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על
הספק שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה
כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין .לספק לא תהיה כל
טענה או דרישה כלפי האוניברסיטה או כלפי מי מטעמה ,בכל הקשור לגבולות האחריות
כאמור.
 .2.13על האוניברסיטה לא חלה כל התחייבות לקיים שמירה או אמצעי ביטחון אחרים בקמפוס
או במושכר ,ואין בקיום שמירה או אמצעי ביטחון אחרים בקמפוס או במושכר בכדי ליצור
כל התחייבות או חבות כלפי הספק .חוק השומרים התשכ"ז 1967-אינו חל על ההסכם ועל
נספחיו.
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נספח ה' - 1אישור ביטוח עבודות הספק
תאריך הנפקת האישור
אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבלניות  /בהקמה
()DD/MM/YYYY
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.
מעמד מבקש האישור
מען הנכס
המבוטח
מבקש האישור
המבוטח  /כתובת
ביצוע העבודות
שם
שם :אוניברסיטת בן
הספק____________ :
גוריון בנגב ו/או מרכז
☐קבלן הביצוע
ו/או קבלנים ו/או קבלני
הספורט והנופש
☐קבלני משנה
משנה
באוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ו/או חברות האם
☐ספק
ו/או חברות בנות ו/או
☒אחר :אוניברסיטה
חברות קשורות של
החברות הנ"ל
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ500701644 .
מען
מען :ת.ד 653 .באר שבע
84105
כיסויים
פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח
כל הסיכונים
עבודות קבלניות
הרחבות לדוגמה
(ניתן לפרט בהתאם
לפרקי הפוליסה):

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
פוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות  /סכום
ביטוח  /שווי העבודה
מטבע
סכום
יש לעדכן
סכומים בהתאם
לטבלה בעמוד 1
לנספח הביטוח
בהסכם
ההתקשרות
כלול
₪
₪
₪
₪
₪

גניבה ופריצה
רכוש עליו עובדים
רכוש סמוך
רכוש בהעברה
פינוי הריסות
צד ג'

**

אחריות מעבידים

20,000,000

**
**

₪

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים
( 318מבוטח נוסף-מבקש
האישור)
(309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור)
( 308ויתור על תחלוף כלפי גורם
אחר :דיירים ,ספקים ובעלי
זכויות אחרים בנכס (בכפוף
להדדיות)
(313כיסוי בגין נזקי טבע)
(314כיסוי בגין פריצה ושוד)
( 316כיסוי רעידת אדמה)
(328ראשוניות)
(318מבוטח נוסף -מבקש
האישור) ( 302אחריות צולבת)
(309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור)
( 329רכוש מבקש האישור
ייחשב רכוש צד ג')
( 315כיסוי לתביעות מל"ל)
(312כיסוי בגין נזק משימוש
בכלי צמ"ה)
( 322מבקש האישור מוגדר כצד
ג' בפרק זה)
(328ראשוניות)
(318מבוטח נוסף -מבקש
האישור)
(309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור)
 328ראשוניות)

ָ**יש לעדכן סכומים בהתאם להערת שוליים  1בעמוד  1לנספח הביטוח בהסכם התקשרות

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת
בנספח ג'):
 -009בניה  -עבודות קבלניות גדולות
 -096שכירויות והשכרות
 -074שיפוצים
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או
הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

__________________
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נספח ה' -2אישור ביטוחי הקבע של הספק
תאריך הנפקת
אישור קיום ביטוחים
האישור()DD/MM/YYYY
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.
מעמד מבקש האישור*
אופי העסקה
המבוטח
מבקש האישור*
שם
שם :אוניברסיטת בן
גוריון בנגב ו/או מרכז
☒אוניברסיטה
☐נדל"ן
הספק __________ :
הספורט והנופש
☐ספק
☐שירותים
באוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ו/או חברות האם
☐זכיין
☐אספקת מוצרים
ו/או חברות בנות ו/או
☐קבלני משנה
☒אחר :הפעלה וניהול
חברות קשורות של
הסעדה
מרכזי
של
☐מזמין שירותים
החברות הנ"ל
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ500701644 .
☐מזמין מוצרים
מען
מען :ת.ד 653 .באר שבע
☐אחר______ :
84105
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות אחריות
או סכומי
ביטוח
רכוש

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום

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

(309ויתור על תחלוף לטובת
₪
מבקש האישור)
(328ראשוניות)
( 308ויתור על תחלוף כלפי
גורם אחר :דיירים ,ספקים
ובעלי זכויות אחרים בנכס
(בכפוף להדדיות)
(313כיסוי בגין נזקי טבע)
(314כיסוי בגין פריצה ושוד)
(316כיסוי בגין רעידת
אדמה)
(302אחריות צולבת)
₪
יש לעדכן
צד ג'
(309ויתור על תחלוף לטובת
סכומים
מבקש האישור)
בהתאם
(315כיסוי לתביעות מל"ל)
להערת
(321מבוטח נוסף בגין מעשי
שוליים 2
או מחדלי המבוטח -מבקש
בעמוד 1
האישור)
לנספח
( 322מבקש האישור מוגדר
הביטוח
כצד ג') (328ראשוניות)
בהסכם
( 329רכוש מבקש האישור
התקשרות
ייחשב כצד ג')
( 319מבוטח נוסף -היה
₪
20,000,000
אחריות
וייחשב כמעבידם של מי
מעבידים
מעובדי המבוטח)
(309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור)
(328ראשוניות)
(309ויתור על תחלוף לטובת
₪
אובדן תוצאתי
מבקש האישור)
( 308ויתור על תחלוף כלפי
גורם אחר :דיירים ,ספקים
ובעלי זכויות אחרים בנכס
(בכפוף להדדיות)
(313כיסוי בגין נזקי טבע)
(316כיסוי בגין רעידת אדמה)
(328ראשוניות)
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך
הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
שכירויות והשכרות 096 -
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור
בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

__________________
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נספח ו' להסכם
נוסח ערבות בנקאית אוטונומית
(לתשומת לב  -ערבות ביצוע בלבד! אין להגיש ערבות עם ההצעה!)
בנק ____________ :בע"מ
סניף____________ :
כתובת הסניף____________ :
תאריך____________ :
לכבוד
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הנדון :ערבות בנקאית מס'
 .1אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ( ₪ 250,000במילים :מאתיים
וחמישים אלף ש"ח) (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת _______________ (להלן:
"הנערב") בקשר להסכם מס' .5270/2022
 .2סכום הערבות יהיה צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן שמתפרסם מפעם לפעם על-ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא מדד חודש _____ שנת ______ ,שהתפרסם ב15 -
לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה) ,בשיעור _____ נקודות.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני קבלת דרישתכם על-פי
ערבות זו.
 .3הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת
המדד היסודי ,יוגדל סכום הערבות בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את סכום הערבות בסכומו הנקוב
ללא כל הפרשי הצמדה.
 .4אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמותו בתוספת הפרשי הצמדה או
לדרוש מאתנו ,מפעם לפעם ,סכומים על חשבון סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה,
ובמקרה כזה לאחר כל תשלום תישאר ערבות זו בתוקפה ביחס ליתרת סכום הערבות,
בתוספת הפרשי הצמדה ובלבד שהסכום הכולל של דרישותיכם ,לא יעלה על סכום הערבות
בתוספת הפרשי הצמדה.
 .5ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית .אנו נשלם לכם ,מיד לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא
יאוחר מאשר תוך ( 5חמישה) ימים ממועד קבלת דרישתכם ,כל סכום שיידרש על ידכם
בגבולות סכום הערבות ובתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי שיהיה עליכם לנמק דרישתכם ומבלי
שיהיה עליכם לבסס או להוכיח את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה
לעמוד לנערב בקשר לחיוביו כלפיכם .אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה
מהנערב או מצד שלישי אחר כלשהו את תשלומו של סכום הערבות ,כולו או מקצתו.
 .6ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _______ ועד בכלל וכל דרישה על-פיה חייבת להימסר לנו
בכתב לא יאוחר מאשר בתאריך זה .דרישה בפקס או במברק לא תתקבל .לאחר תאריך זה
תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת.
 .7ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
__________________________
חתימות וחותמת הבנק
__________________
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נספח ז' להסכם
נספח בטיחות
להלן תמצית הנחיות הבטיחות:
 .1על בר הרשות לפעול על פי הוראות כל דין ,תקנות ,הוראות כבאות ,הוראות משרד הבריאות
או כל הנחייה מחייבת אחרת שנועדה לשמור על בריאות ובטיחות המשתמשים במרכזי
ההסעדה.
 .2על בר הרשות להתקין מערכת כיבוי אש אוטומטית במנדפי מטבח ו"צ'יפסרים" בהתאם
לתקן ,ולהציג אישור מכון התקנים על עמידה בתקן.
 .3כל מערכת הספקת גפ"מ תעמוד בדרישות ת"י  .158יש להציג אישור עמידה בתקן.
 .4כל יחידת קצה של מערכת גז תהיה בעלת שסתום המונע דליפות גז בעת כיבוי אש.
 .5על בר הרשות להתקין מערכת גילוי אש על פי תקן  1220חלק  3ולדאוג ולתחזוקה ובדיקה
שנתית ,כולל רכזת גילוי אש ועשן .הרכזת תחובר על פי דרישת האוניברסיטה לרשות
הכבאות ו/או מוקדי האוניברסיטה ו/או כל משתמש קצה אחר.
 .6על בר הרשות לוודא כי מתבצע פינוי פסולת המוגדרת כמסוכנת על פי תקנות המשרד להגנת
הסביבה ומשרד הבריאות.
 .7על בר הרשות להתקין בור להפרדת שומנים כאשר התקנות מחייבות זאת.
 .8על בר הרשות להציג לאוניברסיטה אישור תקופתי על בדיקות כלל מערכות אלו.
 .9על בר הרשות להציג לגורמי האוניברסיטה תוכנית אספקת חשמל לאישור .התוכנית תכלול
תאורת חירום על-פי דרישות תקן .לאחר ביצוע התוכנית ,על בר הרשות לערוך בדיקה
באמצעות בודק חשמל מוסמך ולהציג אישור בפני גורמי האוניברסיטה .על בר הרשות
להתקין מערכות גילוי אש ועשן ו/או מערכות כיבוי אש אוטומטיות בלוחות החשמל באם
התקן מחייב זאת .על בר הרשות לבצע בדיקות תרמוגרפיות/ארקות ו/או כל בדיקה אחרת
המחויבת על פי התקנות/הוראות כבאות.
 .10על בר הרשות לבצע עבודות התאמה (להלן" :העבודות") באמצעות קבלן ראשי אחד ,אשר
ימנה מנהל עבודה מוסמך ויודיע לאגף הפיקוח על העבודה של משרד התמ"ת על פתיחת אתר
בנייה .במידה ובר רשות יתקשר עם מספר קבלנים ראשיים ,יהיה עליו למנות מנהל עבודה
מוסמך ויודיע לאגף הפיקוח על העבודה של משרד התמ"ת על פתיחת אתר בנייה .כל
העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ"ח.1988-
על כל הקבלנים להיות קבלן רשום בפנקס הקבלנים ולהיות בעלי רישיון שנתי בתוקף.
 .11לא תתבצענה עבודות בינוי ללא תיאום וללא אישור מגורמי האוניברסיטה .עבודות הבינוי
תתבצענה על פי נספח ג' ג' להסכם.
 .12במידה ותידרשנה שבירה/בנייה של קירות או חציבתם ,על בר הרשות לשכור שירותי מהנדס
קונסטרוקטור המוכר לאוניברסיטה .העבודה תבוצע באישור גורמי האוניברסיטה ובאישור
בכתב מטעם מהנדס-קונסטרוקטור.
 .13הפעלת ציוד הנדסי מחוץ לגבולות מרכזי ההסעדה תחייב תיאום מראש וקבלת הרשאת
עבודה מגורמי האוניברסיטה לרבות מחלקת הבטיחות.
 .14על בר הרשות בסיום העבודות להציג בפני האוניברסיטה את האישורים הבאים:
א .אישור עמידת מערכת גז וציוד המופעל על-ידי גז בת"י ;158
ב .אישור בודק חשמל כולל אישור תקינות תאורת חירום;
ג .אישור מכון התקנים למערכות גילוי וכיבוי אוטומטיים ,אריחי קרמיקה וכו';
__________________
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ד .אישור מכון התקנים עבור כל מערכות גילוי וכיבוי אש  ,שליטה בעשן על-ידי
ת"י 1001לרבות מערכת כיבוי במנדפים ומעל צ'יפסרים אם יבוצע טיגון במקום.
ה .אישור מכון התקנים לתקרות אקוסטיות.
ו .אישור מכיבוי אש;
ז .אישור יועץ בטיחות על עמידה בדרישותיו;
ח .רישיון עסק.
ט .כל אישור אחר הנדרש ע"פ חוק.

__________________
חתימת המציע
- 85 -

5270/2022

נספח ח' להסכם
נספח ביטחון
פרטי הזכיין:
שם משפחה  +פרטי
טלפונים:
חברה :
תקופת החוזה
מתאריך:

ת.ז.
-

שם העסק
-

סלולרי :

פקס :

כתובת העסק
עד תאריך:

תיאור העסק

התחייבות:
 .1הנני מתחייב להישמע להוראות מאבטח של מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן גוריון כל
עוד אני נמצא בשטח האוניברסיטה ו/או מבצע עבודה עבורה.
 .2הנני מתחייב לנהוג בהתאם לנוהלי הביטחון של האוניברסיטה כפי שיקבע מעת לעת ושיועברו
לידיעתי.
 .3הנני מתחייב להגיע למחלקת הביטחון לקבלת תדריך ביטחון טרום תחילת עבודתי.
 .4הנני מתחייב להעביר הנחייה זו לכל עובד שלי או מי מטעמי אשר יגיע לשטח האוניברסיטה.
הפרה של התחייבות זו על ידי מי מעובדי ו/או מי מטעמי תחשב הפרה של התחייבותי בהתאם
לנספח זה.
 .5הנני מתחייב שלא להלין עובדים בשטח מתקני אוניברסיטת בן גוריון.
 .6הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית (מהרשות הפלסטינית ו/או
ממדינות זרות).
באופן אקראי תיערך ביקורת בעסק ,עובדים שימצאו בשטחי העבודה בניגוד לנוהל ,יוצאו
ויימסרו לידי משטרת ישראל ו/או משרד העבודה.
 .7עובדים יורשו להסתובב בשטחי הפעילות המוגדרים בלבד.
 .8הנני מודע כי כל פעילות של בינוי בשטח העסק מחייב ידוע מראש של מחלקת הביטחון ,לאחר
קבלת כל ההיתרים הדרושים מגופי האוניברסיטה השונים ותעשה בשטח העסק בלבד .הנני
מודע כי כל פעילות של בינוי בשטח העסק מחייב ידוע מראש של מחלקת הביטחון ,לאחר
קבלת כל ההיתרים הדרושים מגופי האוניברסיטה השונים ותעשה בשטח העסק בלבד.
 .9בר הרשות יחבר את העסק למערכת אזעקה ולמוקד באופן עצמאי ,העסק לא יחובר למערכות
הביטחון של האוניברסיטה.
האזעקה תהיה אזעקה שקטה .אין לחבר צופר חיצוני רועש ו/או כל דבר שיהווה מטרד (ללא
אישור בכתב ממנהל מחלקת הביטחון).
 .10בר הרשות יספק למחלקת הביטחון מספרי טלפונים של אנשי קשר לחירום  -באחריותו לוודא
רלוונטיות וזמינות.
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 .11כל מערכת אלקטרונית (אזעקה ,מצלמות ,בקרת כניסה וכל מערכת מתח נמוך אחרת),
תאושר מראש על ידי מחלקת הביטחון.
 .12מפתחות לעסק  -בר הרשות יפקיד אצל מחלקת הביטחון מפתח /קוד נטרול למערכת
האזעקה למקרה חרום ,מחלקת הביטחון לא תעשה שימוש במפתח זה למעט במקרה של
סכנת חיים או אירוע חרום.
 .13תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,תשנ"ג - 1992-בר הרשות יקפיד הקפדה יתרה על ביצוע
וקיום התקנות והחוקים בנדון על מנת למנוע פגיעה ברווחתם של הדיירים במתחם והשכנים.
יתרה מכך מתחייב בר הרשות להפסיק שימוש במוזיקה ,מגבר ,רמקול או כל אמצעי אחר וכן
הפסקת פעילות במידה ויתבקש ע"י נציג האוניברסיטה או איש ביטחון של האוניברסיטה.
 .14שאלות והבהרות בנוגע לנספח זה יש להפנות לנדב מזוז ראש מדור אבטחה,
טלפון.08-6461733 :
דוא"לmazorna@bgu.ac.il :

תאריך

חתימת בעל העסק
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נספח ט' להסכם
רשימת הפרות ופיצויים מוסכמים
 .1כל אחד מן המעשים/המחדלים המנויים מטה הינם הפרות המזכות את האוניברסיטה
בפיצויים מוסכמים בשיעור הנקוב בסעיף  3לנספח זה ,וזאת  -בלא הוכחת עצם הנזק שנגרם
לאוניברסיטה כתוצאה מן ההפרה או שיעור הנזק כאמור .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי
האוניברסיטה רשאית לתבוע את נזקה האמיתי ,אף אם עלה על סכום הפיצוי המוסכם
ולהיפרע על מלוא הנזק .עוד מובהר בזאת כי הסעד של הפיצויים המוסכמים אינו גורע מכל
סעד או תרופה העומדים לזכות אוניברסיטה על-פי כל דין ו/או הסכם ,הן בקשר להפרות
המנויות בנספח זה והן בקשר לכל הפרה אחרת.
 .2הפרות:
 2.1הפרות הכלולות בקבוצה א' (להלן " :הפרות קבוצה א' "):
 2.1.1אי ניקיון באזורי הפעילות.
 2.1.2אי מילוי אחת או יותר מהוראות ההסכם ,שאינן נכללות בסעיף  2.1זה ובסעיפים
 2.3 ,2.2ו 2.4 -שלהלן.
 2.1.3אי מילוי אחת או יותר מהוראות לעובדים בשירות בר-הרשות המפורטות
בהסכם.
 2.1.4אי הצגת מחירים ליד הפריטים.
 2.1.5אי הקפדה על שעות הפעילות.
 2.2הפרות הכלולות בקבוצה ב' (להלן " :הפרות קבוצה ב' "):
 2.2.1הפרה חוזרת מבין הפרות קבוצה א'.
 2.2.2פיגור בהגשת מסמכים שנדרשו.
 2.2.3חוסר משקל או נפח במנות מוגשות כשנקבע להן משקל או נפח מסוים בהסכם.
 2.2.4אחזקה לקויה של הציוד והמתקנים השייכים לאוניברסיטה.
 2.2.5מכירת מזון ו/או משקאות לא טריים  /מקולקלים  /בלתי ראויים  /לא עומדים
בתנאי היגיינה ותברואה.
 2.2.6ביצוע שינויים בציוד השייך האוניברסיטה ללא קבלת אישור מוקדם לכך.
 2.2.7הפרת התחייבות בנושא פינוי אשפה.
 2.2.8הפרת התחייבות בנושא עישון במקומות ציבוריים.
 2.2.9הפרת התחייבות בנושא שימוש בכלי רכב תפעוליים.
 2.2.10הפרת התחייבות בנושא נגישות.
 2.3הפרות הכלולות בקבוצה ג' (להלן " :הפרות קבוצה ג' "):
 2.3.1הפרה חוזרת מבין הפרות קבוצה ב' ,לרבות הפרה חוזרת לפי סעיף .2.2.1
 2.3.2אי הגשה ו/או אי חידוש של רישיונות למיניהם במועדם.
 2.3.3אי הגשה ו/או אי חידוש שוטף של הביטוחים למיניהם בהסכם.
 2.3.4מחדל בהעסקה או בפיטורין של עובדים.
 2.3.5אי ביצוע הוראה שניתנה על-ידי המפקח מטעם האוניברסיטה.
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 2.4הפרות הכלולות בקבוצה ד' (להלן " :הפרות קבוצה ד' "):
 2.4.1פיגור בתשלום דמי הזיכיון וכל תשלום אחר בו חב בר-הרשות.
 2.4.2גביית מחיר העולה על המחיר המותר והמוסכם בעבור מוצרים שבפיקוח.
 2.4.3העלאת מחירי המוצרים בשיעור העולה על המותר ו/או בניגוד למותר.
 2.4.4השבתת מרכזי ההסעדה ,לרבות בשל היעדר רישיון עסק או בשל הפרת רישיון
עסק.
 2.4.5אי פינוי האתר במועד.
 2.4.6אי תיקון נזקים במועד.
 2.5הפרות הכלולות בקבוצה ה' (להלן " :הפרות קבוצה ה' "):
הפרה חוזרת מבין ההפרות המנויות בקבוצה ג' ו-ד'.
"הפרה חוזרת" לעניין סעיף זה ,משמעה – הפרה חוזרת של הוראות ההסכם במהלך
שנה מסוימת.
 .3פיצויים:
שיעורי הפיצויים המוסכמים:
 3.1על כל הפרה הכלולה בקבוצה א'  600 -ש"ח.
 3.2על כל הפרה הכלולה בקבוצה ב'  1,000 -ש"ח.
 3.3על כל הפרה הכלולה בקבוצה ג'  2,000 -ש"ח.
 3.4על כל הפרה הכלולה בקבוצה ד'  3,000 -ש"ח.
 3.5על כל הפרה הכלולה בקבוצה ה'  3,000 -ש"ח.
 3.6שיעורם של הפיצויים המפורטים לעיל צמוד למדד המחירים לצרכן .מדד הבסיס הינו
המדד האחרון הידוע ביום חתימת ההסכם.
 3.7למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי בהפרה נמשכת ישולם פיצוי הנקוב בסעיף זה בגין כל
יום בו נמשכת ההפרה.
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נספח י' להסכם
נוסח דיווח מחזור הכנסות שנתי
לכבוד:
אגף כספים
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ג.א.נ,.
הנדון :דיווח מחזור הכנסות ואישור תשלומי עובדים לשנת _________
שם העסק ____________ ,ח.פ/.ע.מ ______________ (להלן" :העסק המדווח")
כרואי החשבון של העסק המדווח ,הננו מתכבדים לאשר כי מחזור הכנסות העסק המדווח לשנת
______ (ינואר עד דצמבר) היה כדלקמן :
_________________________________
_________________________________
מובהר כי מחזור ההכנסות הנ"ל כולל את כל הכנסות העסק המדווח .בכלל כך ,כל הכנסותיו
מפעילותו בשטחי האוניברסיטה ,כולל מכירות קופת מזומן/אשראי ללקוחות מזדמנים או קבועים,
מכירות בהזמנות ייחודיות ,טיפים וכו'.
המחזור המדווח אינו כולל מע"מ.
עוד הננו לאשר כי העסק המדווח שילם לעובדיו את שכרם והפריש לקופות העובדים את הסכומים
המגיעים להם ,עפ"י ההסכמים ,ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על העסקתם.

בכבוד רב
______________
(שם רו"ח  +חותמת)
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