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 כללי: .1
 

                               ספק ינת להתקשר עם י) מעונ"מכבי" -מכבי שירותי בריאות (להלן       .1.1
                       שירותים מתןו (קפיטריה) מסעדה פנימיתסוגל לספק שירותי הפעלת המ           
                                          ולגופים נלווים (כגון:  מכביכיבוד לעובדי הכנת והגשת בהקשורים  וספים נ            

                          בבית שרבט, בבית ,בבנין היכל הסיטי וכו') , קרן מכביבע"מ מכבידנט            
 רועים/הדרכותיפי הזמנה מראש לא-ועלבתל אביב,  גיבורובית  הטקסטיל            
  יםפי התנאים המפורט-הכל על, וינים המוזכרים לעיליבנל  שיתקיימו מחוץ  
 במכרז זה על נספחיו.  

25B1.2          למכבי שמורה האופציה להאריךשלוש שניםההתקשרות היא לתקופה של . 

 ) 1נאים (פעם, בת בכלשנה  תקופות נוספות בנותשתי את תקופת ההסכם ב       

 .) מיטיבים בתיאום עם הזוכה2זהים או (       

1.3 26B,מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא 

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-הכל על               

 
 

 :הגדרות .2
 

  לביטויים המפורטים להלן תהא, כל אימת שיופיעו במסמכי המכרז, המשמעות   
 המהווה חלק ממסמכי  ,דם, ואולם בכל מקרה שבו קיימת במסמךהמפורטת בצ  
 הגדרה ספציפית השונה מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית  ,המכרז  
 הנזכרת באותו מסמך.  
 
 הליך המכרז המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. - "המכרז"  
 
 מסמך זה על נספחיו. - "מסמכי המכרז"  
   
 .כו')ו, קרן מכבי בע"מ וגופים נלווים (כגון: מכבידנט בי שירותי בריאות""מכ – "מכבי"  
 
 כל מי שיגיש הצעה העונה על כל תנאי המכרז. - "מפעיל" ו/או ""מציע  
 
 נספח  א'כמפורט במפרט במגוון שירותים  מסעדה פנימיתהפעלה של  –"השירות"   

 
 נציג מטעם מכבי. – אחראי מטעם מכבי""

 
  במפרט  מפורטכ מ"ר 150-כבשטח של  מסעדה פנימית – ו/או "המסעדה" נימית""מסעדה פ  

 בנספח א' 
  

 למסמכי המכרז. נספח ב' -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות   
 

0B3. מנהלה 
 

3.1   1Bרכישת מסמכי המכרז 
28B13.12.12 ועד ליום 6.12.12 , החל מיוםין להשתתף במכרז זכאי לרכושיהמעונ ,

ש"ח   1,000 שלאמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, ב וםלתשל בתמורה
, 27המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד  שלא יוחזר), את מסמכי (

חט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על מה שר , אצל הגב' 14אביב, קומה -תל
 .10:00-14:00בין השעות  ,ה'-בימים א' די מכבי, י
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3.2   2Bרורים ופניותבי 
 

3.2.1.1 44Bעד ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז ,
מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב'  נציגת .25.12.12ליום 

 ועדת המכרזים. רכזתשרה מחט, 
3.2.1.2 45B לא תענינה.  3.2.2שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף פניות 
3.2.1.3 46Bב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה על הפונים לציין במכת

 התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.
3.2.1.4 47B תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני

 .30.12.12 עד ליום
 

 
3B3.3.  ספקים : סיור 

48B14:00בשעה  ,20.12.12-עד ליום הלמציעים יתקיים  סיור ספקים: סיור 

במהלך המפגש  תל אביב. 27המרד רח' במסעדה במכבי שירותי בריאות, 

להעלות שאלות. כל שאלה שתתעורר אצל מציע כלשהו לפני  ניתן יהיה

. יובהר כי בכל עיל. ל3.2תתברר אך ורק בדרך הקבועה בסעיף  סיורה

ן שלא ינתימקרה מכבי לא תהיה חייבת בכל חובה בשל מצג ו/או מידע ש

 .עילל 3.2על פי הדרך הקבועה בסעיף  

כאמור הוא חובה, ומציע שלא ישתתף בו הצעתו תפסל על  סיור ספקים

 הסף.

3.2.1. 49Bבכך, יתואמו על פי לוחות זמנים שיקבעו  םסיורים למציעים המעונייני

. 03-5143558מראש עם מנהלת מטה מכבי, הגב' יעל מאיר, בטלפון מס': 

 על שאלות.  במהלך הסיור לא יהיה מענה

 
50Bאופן ומועד הגשת ההצעות 

3.3.1 51Bבאמצעות  יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא ההצעה את
 ,136/2012 מספרפומבי רגיל "מכרז  הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק

לידי גב' שרה להפעלת מסעדה פנימית במשרדי הנהלת מכבי שרותי בריאות" 
ם, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד ועדת המכרזי רכזת -מחט 

 . 14, תל אביב, קומה 27
 להגשתהאחרון  . המועד10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א'                   

תוגשנה עד למועד  . הצעות שלא12:00בשעה , 6.1.13-א', ה וא יוםה הצעותה
 !לא תתקבלנההאמור, 

 
3.3.2 53Bלאחר ג'כנספח גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  ההצעה תוגש על , 

 חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה 
הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט עפ"י הנדרש 

 במכרז, וזאת בעותק אחד.
 

3.3.3 54Bכתם בכרימען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ל
נרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה כפי ש תמקוריה

תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל 
 הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.

3.3.4 55B ,המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים
ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו רכזת תוחתם המעטפה ע"י 

 עליה תאריך ושעת קבלה.
3.3.5 56Bהצעות השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה

 לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.
3.3.6 57Bבו התקשרות, הזכויות המשפטיות הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע

וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש 



 4 

שהצעתו תזכה. המציע יברר את אם וככל  ,הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם
האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או  כל

 מי מטעמה, עקב כך.
 

 
 
 :תאור השירות . 4
 
 מינימום של   ידי-עלבמגוון שירותים  מסעדה פנימיתהנדרש, הפעלה של  השירות 4.1  

 כיבוד כאשר השרות העיקרי של המסעדה הינו הגשתבמשרה מלאה  דיםובע 5          
 ,הדרכה קמפוסל והגשת כיבוד בוקר וצהרים מכבי משרדי לפגישות עבודה בכל  
 לאירועים המתקיימים במכבי כיבוד  לרבות הגשה באמצעות דלפק, שירותי                

 של מסמכי המכרז, בהסכם כנדרש במפרט השירות ל והכנה מראש מפי הז-ועל
  מסמכי המכרז. ההתקשרות ובשאר

 .המכרז של מסמכי 'המצורף כנספח א השירות מתואר במפרטל כוהכ
 
 
 :תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז   .5

 
 :ל כל הדרישות שלהלןיענה ע רשאי להגיש הצעות ספק אשר .5.1  

 
 .תאגיד רשום כחוק בישראל .5.1.1    
 

                שלוש ב שנהל₪  4,000,000 לפחות ספק מזון בעל מחזור כספי  של     5.1.2
 .)2009-2011( שנים האחרונותה                                         

 
 אשית לישראל למקום בעל תעודת כשרות תקפה מטעם הרבנות הר .5.1.3    
  הכנת המזון.              
 
  .תקף ממשרד הבריאותמזון בעל רישיון יצרן  .5.1.4    
 

 מתןב )2010-2012( אחרונותה שניםה בשלושבעל ניסיון מוכח    5.1.5
 מסעדות לפחות 3ל  יהפע, כשבכל אחת מהשנים הנ"ל י הסעדהרותיש             

  .איש  ביום לפחות 300ל אחת כ המסעידות             
    
 .מנהל ספרים כדין .5.1.6    
 

 .HACCP) או ISOתו תקן ליצרני מזון איזו (בעל  5.1.7
 

 .השתתף בסיור ספקים .5.1.8   
 

 ובידו קבלה המעידה על כך.רכש את מסמכי המכרז ממכבי,  5.1.9
     

 ם הגשת עמידת המציע בכל התנאים דלעיל מהווה תנאי סף הכרחי לעצ .5.2 
 הצעתו תיפסל. –ההצעה. מציע שלא יעמוד בכל התנאים דלעיל   

  
 ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא  .5.3 

 שיון או כל מסמך אחר כנדרש יהמציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, ר 
 על פי מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב  
 שיון או כל נייר אחר, ישיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, ר 
 כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה  
 להגשת הצעות. 

 
6. 4Bהתחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה 

 
(תשעים) יום מהמועד האחרון  90כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .6.1

ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים,  להגשת
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ת ונוספות מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ רשאית
רשאי להאריך את  ובמקרה זה יהיה כל מציע כל אחת, (ששים) יום 60של עד 

תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור 
 שלח על ידי מכבי בכתב.ית

 
שלח למכבי יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת .6.2

באמצעות דואר ת ועדת המכרזים רכזעל ידי המציע בכתב, לידי הגב' שרה מחט, 
מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף  ימי עבודה 2זאת בתוך ו, אלקטרוני

 הצעתו או לבטלה.
 

על ידי  כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב .6.3
 המציע.

 
לעיל או על פי הדרך הקבועה  0 6.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .6.4 

 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי. 6.3 בסעיף
 

7. 5B עריכת ביטוחיםאישור 
7.1. 29Bהמכרז כנספח להסכם ההתקשרות אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי 

30B :המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא "אישור עריכת ביטוחים"(להלן .(
 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז.

7.2. 31Bן לבצע בהתאם שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים נית 
32Bלעיל. 3.2.2 הוראותל 
הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם       

 .חתום ומאושר על ידי חברת הביטוחאישור עריכת ביטוחים,  ההתקשרות,
  

 
8. 6Bבחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות 

 
 מההצעה או כל  מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק 8.1 

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-ל באופן שתמצא לנכון, עלוהצעה שהיא, הכ  
 
 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול  8.2 
 המרכיבים המפורטים להלן, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת   
 .היתרונות המכרזים, ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב  
  %70מחיר  

  הפריטיםמחיר השירות כולל את מחירון  -מחיר השירות   
 ההצעה.טופס , בנספח ג'ל כמפורט והתשלומים האחרים הכו   
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  %30איכות    
 

 אמות המידה לבחירת הזוכה
 

 % -שקלול ב פירוט מדדים  קבוצת מדדים
 20 מגוון המוצרים איכות ומגוון

 15 ריםאיכות המוצ המוצרים
 15 אסתטיקה וחזות המוצרים  

 50 סה"כ איכות ומגוון המוצרים  

 רמת השרות 
רמת שירות: אדיבות, שרות 

 20 המגישים, הופעה אמצעי שינוע
ושביעות רצון 

 30 המלצות לקוחות  לקוחות

  
סה"כ רמת השרות ושביעות רצון 

 50 לקוחות
 100 סה"כ                                          

 
 
 

 של "עובר" ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון סף .8.3 
 הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, פי-במרכיבים הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל, והכל על

 ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על-לההצעות אשר נבדקו ע ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת
 שיקול דעתה הבלעדי. ידה ולפי

 
 :להלן( והמציעים וועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה, לבדיקת ההצעות .8.4 

 "צוות הבדיקה").
 בכל משרד או אתר, לבקר פי שיקול דעתו הבלעדי, אך לא חייב,-צוות הבדיקה יהיה רשאי על 

 ו לשירותים המוצעיםביחס למציע ו/א ידי המציע וכן לבקש ולקבל כל מידע-המופעלים על
 גישהמכרזים תהיה רשאית לפסול כל הצעה, אם סברה שמ ועדתלרבות בדיקות מעבדה. 

 דיקה או לא מסר מידע כנדרש.ב ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות
 

 ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור "זוכה שני" ו"זוכה שלישי" (וכן הלאה),  8.5 
 (הראשון) או עם הזוכה השני (וכן הלאה) לא שרות עם הזוכהוזאת למקרה שהסכם ההתק

 שהיא. ייצא אל הפועל, מכל סיבה
 

 האומדן יופקד בתיבת המכרזים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. 8.6
 

9. 7Bהתחייבויות המציע הזוכה במכרז 
 

9.1. 34B למסמכי המכרז,  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם
 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה ) ימי(שבעה 7בתוך 

35B ,הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות
 ידי חברת הביטוח.-אישור עריכת ביטוחים חתום ומאושר על

36B ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם
 .למכרז ההתקשרות כמופיע בנספח ב'

9.2. 37Bהמכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי 
9.3. 38Bערבות  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם

 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו עלבנקאית אוטונומית 
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10. 8Bביטול המכרז 
10.1. 39Bהתחייבות כלשהי  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן

  ,ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם-מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על כלפי
 ).'נספח בוהכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (

10.2. 40Bלבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית
חדש  לפרסם מכרז -אך לא חייבת  -שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

 .כאמור לאחר ביטול המכרז
10.3. 41Bכל המציעים אשר הגישו אלקטרוני ל שלח בדואריהודעה על ביטול המכרז ת

 הצעות במכרז.
10.4. 42B החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי

רוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מ
 מטעמה.

 
11. 9Bסמכי המכרזעיון במ 

, לאחר פרסום 1993-(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה 
תוצאות המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה 

לשעה. יודגש, כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה  ₪ 400תמורת תשלום בסך של 
 ואילך, לרבות צילומי מסמכים.

10B עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו
במסגרת הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת 

 אישור מראש ובכתב ממכבי. 
 

12. 11Bבעלות על מסמכי המכרז 
12Bם לצורך הגשת ההצעות נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעיימסמכי המכרז ה

בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל 
 איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 
13. 13Bמכות שיפוטס 

14B בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט
 . יפו -בתל אביב רז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו הקשורים למכ
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 נספח א'

 
 מפרט השירות

 :כללי .1
 

מסעדה פנימית בשטח כולל של  קיימת תל אביב 27ברחוב המרד  במשרדי מכבי .1.1            
, מבואה להגשת מזון בדלפק שירות, ושטח חימום מטבח  -כוללתהמ"ר,  150 -כ

 .סועדים בו זמנית 42של  ישיבהל המיועד
 
 מזון מוכן  תפי הגדרתה מיועדת להגשת ומכיר-על המסעדה הפנימית .1.2  
 . כמפורט בהמשך קירור/לחימום  מצוידת במכשיריםו   
 
 שרותי  קמפוס ההדרכה למתן נמצא  C 1 קומה 4משרדי מכבי ברחוב קויפמן ב   .1.3  

   וכה הז של ד ממערך השרות הכוללומהווה חלק בלתי נפרמודרכים להסעדה 
 במכרז.

  
          ישיבות בחודש שבהן נידרש כיבוד 500 –על פי נתוני העבר מכבי מקיימת כ             1.4

 פירות כריכיםולל (כיבוד לישיבה יכול לכלול שתיה ועוגיות בלבד ו/או כיבוד הכ             
 מודרכים בממוצע. כמויות 50 –מגיעים למרכז ההדרכה כ , כמו כן בכל יום וכו')                
 אלו מוערכות ואינן מחייבות.                

 

15B1.5   המסעדה  בשירותי עובדיה להשתמשמתחייבת לעודד את יובהר כי מכבי אינה 

16Bשירותי בשישתמשו  הפנימית, ואינה מתחייבת לכמות כלשהי של עובדים 

17B.המסעדה הפנימית 

 או לצמצם את השרות והכל עפ"י הר, כי מכבי תהא רשאית להרחיביוב          
 שיקול דעתה הבלעדי.           

 
        תקופת ההתקשרות לשלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת .1.6

 ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת גינרי.                
 

 רישוי עסקים 1.7
     

 למכבי רישיון עסק  על שם מכבי שירותי בריאות. .1.7.1  
 

 הזוכה יפעיל את המסעדה הפנימית על פי רישיון העסק של מכבי  .1.7.2   
 בלבד.                                        

 
 ידי-תקנות הרישוי שיחייבו את מכבי יתקיימו בהלימות מלאה על .1.7.3   
 הזוכה.    
 
 אביב או כל גוף -הערה של מחלקת רישוי עסקים בעירית תלכל  .1.7.4   
 ידי הזוכה במלואה.-רלוונטי אחר תבוצע על    
 

 מדיניות מכבי: 1.8
 

 מכבי מצהירה מפורשות כי היא אינה מחייבת את עובדיה לסעוד  .1.8.1  
 במסעדה הפנימית.                 
    
 שכן ישנן  יתחרותוק פתוח על בשויפ הזוכההירה כי במכבי מ .1.8.2   
 .מסעדות נוספות באזור               

 
 מכבי מבהירה כי היא מעניקה למפעיל בלעדיות בתקופת ההסכם  .1.8.3

להכנת והגשת כיבוד לישיבות של מכבי (לא כולל הגופים  כל הנוגע
 הנילווים) והפעלת המסעדה הפנימית.
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 ן לספק הזוכה בלעדיות להכנת למען הסר ספק יובהר, כי לא תינת . 1.8.4 
 ברם תינתן לזוכה עדיפות להכנתם. אירועים

 
 
 תאור השירות: . 2
 

ומתן שרותי הסעדה לרבות הגשה לישיבות, שרות   הפעלת מסעדה פנימית .2.1            
 ירת מזון לעובדי מכבי.כהדרכה ומ קמפוסהסעדה 

 עיקר השרות הנדרש הינו :  
 

ותאום  הזמנה פי-עלהנערכות בחדרי ישיבות  הגשת כיבוד לישיבות 2.1.1                        
הגשת  ,לישיבה החדר עריכת. במסגרת זו נכללת גם הזכמפורט במסמך 

הגעה לחדר עם סיום הישיבה הישיבה ברור שעת סיום  הכיבוד שהוזמן
וסידור החדר .(למעט ישיבות שמסתיימות לאחר השעה האשפה פינוי ל

 .ישיבה אחרת אליה הוזמן כיבוד מהמסעדה) לאחריהןין ושא 16:30
 

תפעול כולל של אזור ההסעדה בקמפוס ההדרכה לרבות הגשת כיבוד  2.1.2                        
הבוקר ניקיון האזור לאורך כל היום, תפעול מכונות השתייה מילוי 

, פתיחת שולחנות וכסאות נוספים בעת הצורך חומרים להכנת קפה
 ת כיבוד הצהרים והשארת המקום נקי ומוכן להפעלה ליום המחרת.הגש

 
-, בהגשה במקום או בבלבדלעובדי מכבי  ארוחות קלות/כריכים/סלטיםמכירת  .2.2          

"TAKE AWAY" . 
 

הזמנת מכבי ונציגיה וכמפורט  פי-עלרועים מיוחדים מעת לעת והכל יא הכנת  .2.3            
 במסמך זה. 

 
  

 ומקום מתן השירות: מקבלי השירות .3
 
 הדרכה, הממוקמים בבנייני "היכל הסיטי", "בית  חדרימשרדים ו ברשות מכבי .3.1  
 מקושרים במעברים   (כל הבניינים "גיבורו"בית  סטיל"קטה ת"בי שרבט"  
 ). "המשרדים" –להולכי רגל, המתאימים גם להעברת עגלות הגשה) (להלן   
 
 איש מטעם מכבי, ואליהם נוספים, מדי  1,000 -ובדים בסה"כ כע המשרדיםבכל    
 :יום, מבקרים, אורחים ומודרכים בחדרי ההדרכה, כמפורט להלן   
 
 ברח'  םוקהממ בניין,בקומות  16 -כ ברשות מכבי -בניין "היכל הסיטי"  .3.1.1   
 יבות.יש  הכוללים משרדים וחדרי ,אביב-לת, 27המרד    
 
 הממוקם ברח'  ,בבניין ותקומ 6 ברשות מכבי -ין "בית שרבט" בני .3.1.2   
  קמפוסישיבות,  י, חדרבבניין זה משרדיםאביב. -, תל4קויפמן     
                  250 –אולמות הדרכה לתפוסה מקסימאלית של כ  7הדרכה     

 מודרכים.                                    
 
 קומות בבניין זה,  2ברשות מכבי  -סטיל" קבניין "בית הט .3.1.3   
 הכוללים משרדים וחדרי  אביב-, תל2קויפמן הממוקם ברח'     
 ישיבות.    
 
 . 1קומה  ברשות מכבי -"גיבור"בית  נייןב.   3.1.4  
 
 למען הסר ספק, יובהר כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות יתכנו  .3.2  
 פי צרכי -ל עלוהכ –נדרש ההשירות  ףהשטחים ו/או בהיק שינויים בהיקף   
 .' למסמכי המכרזבנספח במכבי ושיקול דעתה הבלעדי, וכמפורט    
   
  באמצעות ,בלבד ואורחיה עובדי מכבי ההסעדה זכאים רותימכבי מבהירה כי לש .3.3  

 אשר  ציעהמ חל איסור על .ו/או אישור אחר מטעם מכבי הצגת כרטיס עובד
  .עובדי מכבי קוחות מזדמנים שאינםלל למכורז כריזכה במ
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 שעות מתן השירותים: .4
 
  -ל 07:00 -המציע יהא ערוך למתן כלל השירותים בדלפק השירות בין השעות  .4.1  

שעות הפעילות  מציע יעשו את כל ההכנות הנדרשות לפני ולאחרה, עובדי  16:00
 איכותי בכל שעות הפעילות.וכך שהשרות יהיה מלא 

 
 פי הנדרש -שיבות בשעות חריגות, ולאירועים מיוחדים, יוכן כיבוד עללי .4.2  
 לליווי  יישאר או מי מטעמומנהל המסעדה הפנימית  .מבעוד מועד   
 .בתאום עם המזמין הישיבה/אירוע   
 
 פרט  בערבי חג בימי ו' ובימי חול המועד פסח וסוכות המסעדה הפנימית לא תפעל .4.3  
 מראש. בתיאום כולוה, מעת לעת בימי שישיתקיימו ישלהדרכות   
 

מעת לעת הדרכות בשעות אחר הצהרים והערב אשר  מויתקיבקמפוס ההדרכה י 4.4             
 יידרש לספק את הכיבוד ועל פי צורך ללוות את האירוע. המציע

  
 
 הפעלת המסעדה הפנימית: .5
   
 אופן ביצוע השרות: .5.1  
 
 ,  שיירכו/או  מסעדה הפנימית  יגיע למסעדה הפנימיתהמזון שיוגש ב .5.1.1   

 כאשר הוא מוכן לאכילה. יצרן תקף ןרישיובעל מיצרן מזון                             
  –ה וכו' י, כיבוד קל, שתיקלות במסעדה הפנימית יוגשו ארוחות    
 יה בין כתלי המסעדה או מחוצה לה.ילאכילה/שת    
 
 מסעדה תעשה באמצעות דלפק הגשה.ההגשה ב .5.1.2   
 
 ההגשה לאכילה/שתיה בין כתלי המסעדה תעשה בכלים רב  .5.1.3   
     פעמיים .    
 
 ) תיארז בכלים חד TAKE AWAYהגשה לאכילה מחוץ למסעדה ( .5.1.4   
 עם מנייר  תיימכר בכוס חד פעמי TAKE AWAY -פעמיים, קפה ב    
 מכסה.     
 
  נספחבשיציע המציע  כפי המוצרים השונים יהיו המחירים מחירי .5.1.5   
 למכרז זה. ג'    
 
 
 בעת  במזומןיתבצע  ידי העובדים-שיירכש על התשלום עבור המזון .5.1.6   

בחוזה  13פרק אמצעות חיוב כרטיס העובד כמפורט ב, או בזמנההה
 ההתקשרות.

 
 

 :מבנה התפריט .5.2
 

קלות  ארוחות מרקים, הא חלבי ויכלול:י תפריט המסעדה הפנימית .5.2.1
, דיאטטיותארוחות  ,)וכו' , פסטותקישיםשונים,  דגים, תבשילים(מאפים, 

ני המזונות יומאפים מ מבחריגיש את  זוכהה  ,נוסףקל בר סלטים וכיבוד 
רחב כך במגוון  מזון ודש יוצעחהמבוקשים בתדירות משתנה כך שבמהלך 

 ונה.ש שבכל יום בשבוע יהיה מגווןו
 
 קינוחים : עוגות, מאפים וקינוחים אחרים. . 5.2.2  
 
 חברה (ים תוסס, סוגי משקאות סוגי מיץסודה, מים,  כגון: שתייה קלה . 5.2.3  
 .אייס קפה ומיץ טבעי )ידועה   
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 שתיה חמה: קפה אספרסו מותג ידוע. 5.2.4  
        
  :להכנת המזון ושימורו הנחיות .5.3 
 
 .יוכן סמוך ככל שניתן לזמן ההגשה שיוגשמזון ה  .5.3.1   
  
 (למעט סלטים כגון חומוס, טחינה,  לא ישמר מזון מיום ליום .5.3.2   
 .ולא יוגש מזון מיום הקודם וכדומה)    
 
  הבעמדכל פריטי התוספות והרטבים הדורשים קירור יוגשו  .5.3.3   
 . מקוררת    

     
 ם מתוצרת עצמית ולא כאלה המבוססים על אבקות יוגשו אך ורק מרקי .5.3.4   
  מוכנות.   
 
 הגשת כיבוד בישיבות ודיונים: .5.4 
 
 כללי: .5.4.1  
 
 ישיבות  500 –מכבי מקיימת כ על פי נתוני העבר   .5.4.1.1    
 כמות ישיבות זו  בחודש שבהן נידרש כיבוד.      
        לכלול  (כיבוד לישיבה יכול מוערכת ואינה מחייבת      

              שתיה ועוגיות בלבד ו/או כיבוד הכולל פירות                                                      
 כריכים וכו').                                                      

       
 פי הזמנת מכבי וההנחיות -המציע יספק כיבוד על  .5.4.1.2 
 המפורטות במסמך זה.    
 
 המציע יקפיד בנהלי ההזמנה והגשת הכיבוד.  .5.4.1.3  
 

 אופן ביצוע השרות: .5.4.2  
 
 מכבי תזמין כיבוד לישיבה מבעוד מועד .  .5.4.2.1    
 
 יגיעו למקום שאליו הוזמן הכיבוד  המציעעובדי   .5.4.2.2    
 את  , ויכינודקות לפני תחילת הישיבה 10לפחות       
 הכיבוד ואת החדר לישיבה.      
 
 הגשת הכיבוד לישיבות תלווה בטופס הזמנה    5.4.2.3   
 חתם על ידי יבצרוף שובר מהמערכת  הממוחשב ויו     
 מזמין הכיבוד עם קבלת השרות.                                   
 
 , בתום הישיבה יגיע עובד המפעיל למקום הישיבה  .5.4.2.3    
 יאסוף את השאריות וינקה את אזורי ההגשה של       
 ויחזיר את החדר  יאסוף את כליו  הכיבוד,      
 לקדמותו טרום הישיבה.               
 
 פרוט הנהלים הכספים בנושא הישיבות מפורט   .5.4.2.4    
 .שבהסכם יחסים כספיים -בפרק       
  
 כלי  הגשה: . 5.4.3  
 

פים ופלטות שונות יוגשו לישיבות בכלים רב פעמיים או עוגיות, מא  
 בכלים חד פעמיים מכובדים בתאום עם המזמין.

 
פי הצורך.(כוסות -המציע יצרף מפיות, כוסות וסכו"ם חד פעמי על 

 חד פעמים ירכשו על ידי מכבי)
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בהגשת פירות, גבינות וירקות יצרף המציע צלחות אישיות חד  
 פעמיות  וסכום.

 
 הדרכה:בקמפוס ה הגשת כיבוד  .5.5  
 
 כללי: .5.5.1   
 
 עובדים המקבלים  150 –מכבי מארחת מידי יום כ   .5.5.1.1    
 הדרכות שונות במשרדי ההנהלה.      
 
 מכבי אינה מתחייבת לכמות זו.  .5.5.1.2    
 
 מכבי מספקת למודרכים כיבוד בוקר, שכולל   .5.5.1.3    
  .פי הזמנה מראש-עלמאפים מאפינס, יוגורט ו      
       
        : לשיכלוהריים כיבוד צמכבי מספקת למודרכים   .5.5.1.4    

        ים. יתכן ולהדרכות מסוימות יוזמןכריכים וסלט                                   
 .ו/או נוסף אחר כיבוד חם                                      

 
              על פי  ההדרכה קמפוסיספק כיבוד ל המציע  .5.5.1.5    

     מפוס יתפעלעודי של הקיהכמות שתוזמן והעובד הי                                  
 את אזור ההסעדה לאורך כל היום.                                   

 
 הדרכה יהיה במתכונת מזנון. קמפוסהכיבוד ב  .5.5.1.6   
 
 הדרכה: קמפוסשרות ל .5.5.2   
 
 כנית הדרכה פי ת-על מכבי תזמין כיבוד להדרכה  .5.5.2.1    
 שעת ההגשה שבועית שתכלול: מספר מודרכים,       
  ופירוט הכיבוד הנדרש.     
 
     עודי קבוע לקמפוס ההדרכה יייעסיק עובד  מציעה  .5.5.2.2    

          שר יהיה אמון על הגשת המזון, תפעול כולל א                                  
 ניקיון וכו'.                                         

 
 אירועים מיוחדים: .5.6  
 
 כללי:   
 
 הם:ימכבי מקיימת מידי פעם אירועים מיוחדים, בינ .5.6.1   
 
 אירועי הרמת כוסית.  .5.6.1.1    
 
 .ישיבות הנהלה  .5.6.1.2    
 
 .אירועים נוספים  .5.6.1.3    
 
 רוע יבקשה להצעת מחיר לאב למציע פנהמכבי ת  .5.6.1.4    
 בציון מספר המוזמנים, סוג הכיבוד  ספציפי      
 הנדרש, מקום האירוע ומועד האירוע.      
 
 יגיש למכבי את הצעת המחיר בזמן  המציע  .5.6.1.5    
 שיונחה לכך.      
 
 עדיפות בביצוע  למציעמכבי מבהירה כי תעניק   .5.6.1.6    
 רועים. יא      
 
 מכבי שומרת לעצמה את הזכות לפנות לספקים   .5.6.1.7    
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 אחרים ולקבל מהם הצעות מחיר ולבחור את       
 פי שיקוליה בלבד.-הספק שיראה לה על      
 
 מכבי שומרת לעצמה את הזכות להשתמש    .5.6.1.8    
 במסעדה הפנימית לצרכיה ובלבד שיבוצע הדבר       
 .הסכםהוראות הפי -על      
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 1ספח א' נ
 

 לטובת המסעדה הפנימית  מציעשיספק ה והשירותים רשימות הציוד להלן
 הערות דגם פריט

 ממספר הסועדים הממוצע. 120%ציוד מתכלה יהיה בכמות של 
שימוש בכלים  המציעיש זכות למנוע  מכביל שיבחר, ללשימוש בכלי האוכ מכבייקבל אישור מאת  המציע

 שלא יהיו לטעמה. 
 כלי אוכל והגשה

 CC 180נפח  דורלקס כוסות שתיה
 כל כלי ההגשה יהיו מחרסינה או פורצלן חרסינה ס"מ 17 -צלחות מנה ראשונה 
 חרסינה ס"מ 25 –צלחות מנה עיקרית 

 חרסינה ל"מ 250 -קעריות למרק 
  הוטל סטה מזלג נירו

  הוטל סכין נירוסטה
  הוטל כף מרק נירוסטה

  הוטל כפית נירוסטה
 ערכה המכילה מלח, פלפל, קיסמים.  תבליניםערכות 

 סועדים 4לכל   קנקנים למים
 לכל שולחן  מחזיקי מפיות

   מגשים דגם פיבר עם חישוק חיזוק
   נייר (פליסמיט) סופג במידות המגש

   
 כלי מטבח

   צקותמ
 
 
 
 
 
 
 

 להגשת ירקות 
 להחזקת תבניות במתקני ההגשה 

 כל כלי שולחני אחר הדרוש לעבודת המטבח

  כפות עץ
  קרשי חיתוך

  כלי עבודה אישיים
תבניות גסטרונום לשינוע, הובלה והגשת 

 המזון 
 

  תבניות גסטרונום מפוליקרבונט
  פסי הפרדה ותמיכה 

  קותמעבדי מזון, קוצצי יר
  פחי אשפה לאיסוף ושינוע אשפה

  מתקני סבון לנטילת ידיים במטבח
  מתקני נייר לייבוש ידיים במטבח

 פריטים מיוחדים
מתקנים להגשת רטבים, תוספות ותבלינים, משאבות 

 ומכסי תבניות. לחיצים
 

כלים לביצוע כיבודים כולל, קערות, פלטות אובליות, 
 כיבודים. להובלת הזמנות ו ותעגל

 

  לוח תפריט מחיק מעוצב
  סלים לתצוגה והגשת לחמים 

  מקפיא להגשה עצמית של גלידות וסורבטים
  חומרי ניקוי למדיח ולתחזוקת המקום

  מכונת קפה אספרסו שני ראשים לפחות
  מטחנה לקפה אספרסו

  טוסטר תעשייתי
  מכונת אייס קפה

  מכונה לסחיטת מיץ טבעי 
  קיצוץ ירקותמכונה ל

  הגשה לישיבותלסכיני פירות 
  עגלות הגשה

  מקרר לבר סלטים
  מקרר קינוחים
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 2פח א' נס
 
 

 פירוט הציוד הקיים במסעדה הפנימית (בבעלות מכבי)
 

 הערות כמות דגם פריט
  1  מנדף ללא מסננים

-HOOD מכונת הדחת כלים
TYPE 

1  

  2  עגלה למיכל אשפה
  1  יריםשולחן הדחת ס

  1  הדחה-שולחן יציאה ממכונת
  1  מדפים פלסטית 4כוננית 

  GN  1 2/3תבניות  3קונווקטומט 
  GN5  2דלפק הגשה קרה 

  1  הדחה-שולחן כניסה למכונת
  1  דל'  3תי ימקרר תעשי
  1  מקרר שתיה

  2  דלפק הגשה חם
  1  מתיז עליון על שולחן

  2  דלפק-מקרר
  1  דהלפק עבוד

  9  שולחנות
  42  כסאות
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 3נספח א' 
 

 התחייבותכתב 
 
 

 לכבוד
 מכבי שירותי בריאות

 
 א.ג.נ.,

 
 

 אישור על קבלת ציוד וכתב התחייבות הנדון :
 
 
 _____ קבלתי מכם את הציוד המפורט _______הריני לאשר כי ביום ____ .1
 :2-בנספח א'  
  
  _________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________ 
 
 הריני לאשר, כי קבלתי הסברים והוראות, לרבות הוראות בטיחות, כיצד לנהוג  .2
 בציוד, והנני מתחייב לנהוג בהתאם להוראות אלה.  
 
 הינו בבעלותכם הבלעדית, ונמסר לשימושי  2א' בנספח המפורט  ידוע לי, כי הציוד .3
 מתוקף השירות שהנני נותן לכם, במסגרת ההסכם בינינו מיום ____________.  
 
 הנני מתחייב שלא להעביר את הציוד לאדם ו/או גוף אחר, מבלי לקבל מכם  .4
 הסכמה בכתב ומראש.  
 
 ו באופן סביר וזהיר. ידוע הנני מתחייב לשמור על הציוד באופן קפדני, ולהשתמש ב .5
 לי כי יהיה עלי לשלם לכם עלות התיקון של הציוד, וזאת אם ובמידה שיגרם נזק   
 לציוד כתוצאה משימוש בלתי סביר ו/או בלתי זהיר ו/או רשלני מצידי ו/או שלא   
 והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי. –בהתאם להוראות שקיבלתי   
 
 יוד עם גמר השימוש בו, הנני מתחייב להעמיד לרשותכם ערבות להבטחת השבת הצ .6

חודשים  3 ערבות שתהא בתוקף ).טחונות"י"הב –ש"ח (להלן  30,000 סך  לבנקאית ע
 החוזה. לאחר תום תקופת

 
יוברר ש כמות שהם, יוחזרו לי אך ורק לאחר החזרת הציוד, ולאחר ידוע לי כי הביטחונות .7

 למותו, וכי לא קיים כל חוב מצידי כלפיכם.כי הציוד הוחזר במלואו ובש
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 חתימה: ___________________               תאריך: _________________ 
                                                                              

 חותמת: ___________________                                                                     
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 נספח ב'
 

 הסכם 
 
 

 אביב ביום __________________ -שנערך ונחתם בתל 
 
 

 ן י ב
 

 בריאות" -"מכבי שירותי
 ת"א , (היכל הסיטי)27מרחוב המרד 

 ).""מכבי(להלן: 
 

 ן י ב ל
 

___________________ 
 

___________________ 
 

 )"הזוכה"ו/או  ה הפנימיתמפעיל המסעד"(להלן: 
 
 
 

  סעדה פנימיתלהפעלת מ, 136/2012מס' פומבי רגיל ומכבי פרסמה מכרז   הואיל:
 אשר העתק ממנו  (להלן "המכרז"),שירותי בריאות  במשרדי  הנהלת מכבי

  הצעת הזוכה (נספח ג') – נספח א', מפרט השרות על נספחיו, לרבות
 בלתי נפרד מחוזה זה;חלק  וויםלחוזה זה ואשר מה צורפיםמ

 
 הגיש הצעה למכרז (להלן "ההצעה"), אשר העתק ממנה מצורף  הזוכה ו והואיל:

 למכרז; כנספח ג'  
 

  מפעילוועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על   והואיל:
 כזוכה במכרז; סעדה הפנימיתהמ   
 

  סעדה הפנימיתמפעיל המו סעדה הפנימיתינת בהפעלת המיומכבי מעונ  והואיל:
 הסכים לקבל עליו את הפעלתו בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה    
 כולל הצעתו. וובמכרז על נספחי   
 
 

 סכם בין הצדדים כדלקמן:ווה הותנה לפיכך הוצהר

 
 

 , מהווים חלק יםהמצורפ והנספחים המבוא להסכם זה על ההצהרות והתוספות .1
 בלתי נפרד ממנו.  
 
 :שנותפר .2
 
 אין בכותרות השוליים של סעיפי החוזה כדי לשמש לפירוש סעיפי חוזה זה ו/או  
 כדי להשפיע על תוכנם.  
 
 הגדרות .3
 
 הפירוש המופיע לצידם, אלא אם  פי-עלבחוזה זה יתפרשו המונחים המוגדרים להלן   

 מחייב פירוש אחר. הכתוב 
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 חוק להגברת האכיפה של דיני – וק""חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ו/או הח 
 .2011 –התשע"ב  העבודה,

 
 מי שזכה במכרז. – "סעדה הפנימית"מפעיל המאו  הזוכה""
 

 .הגשת ההצעהמדד מחירים לצרכן הידוע ביום  –" מדד בסיס" 
 

 , במצבו כמות שהוא בלא מסעדה הפנימיתמכבי מעמידה לרשות מפעיל ה .4
 הכוללת:  מ"ר, 150 -של כ סעדה הפנימית, שטח למהתחייבות לטיבו ו/או כשירותו  
  תהנמצא סועדים בו זמנית 42 -מבואה, אזור הגשה, מטבח ומקום ישיבה ל  

 , וזאת בתנאים שייקבעו אביב-, תל27רח' המרד בבנין היכל הסיטי בקומת הקרקע    
 ושיועמד  מסעדה פנימיתראה את השטח המיועד לשמש  הזוכהבהסכם זה.   
 ותו, כבר רשות בלבד, ומצא אותו מתאים, מכל בחינה שהיא, לביצוע המטלות לרש  
 ין.ינשוא הסכם זה והמכרז, והוא מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בענ 

 יובהר כי מכבי אינה נוקטת בצעד כלשהו על מנת לעודד את עובדיה להשתמש  .5
 י של עובדים שישתמשו , ואינה מתחייבת לכמות כלשהסעדה הפנימיתבשירותי המ  
 .סעדה הפנימיתבשירותי המ  

 

 :ייצוג .6
 
  הסכם זה (להלן: בזה ממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע תמנהמכבי  .6.1  
 ימסרו לזוכה בעת חתימת החוזה. האחראיפרטיו של  )."האחראי"   
 
 בכל עת וללא קבלת הסכמת מפעיל  האחראימכבי רשאית להחליף את  .6.2  
 לכך. עדה הפנימיתסהמ   
 
 כח ולהעניק להם את כל סמכויותיו.-כח או באי-רשאי למנות בא האחראי .6.3  
 
 :התקשרותתקופת ה .7
 
 יום  30  בו תמו ביום םאשר תחילת לוש שניםהחוזה הינה לש  תקופת תוקפו של .7.1 

  43B ודעה על הזכייה במכרז.ה ממועד 

 

 ם. למכבי שמורה האופציה להאריךשני שלוש ההתקשרות היא לתקופה של .7.2  

 ) 1פעם, בתנאים ( בכלשנה  תקופות נוספות בנות שתי את תקופת ההסכם ב               

 .) מיטיבים בתיאום עם הזוכה2זהים או (               

 לעיל, מכבי רשאית, על פי שיקול דעתה המלא  7.1בסעיף על אף האמור  .7.3 
 ה שנתנה למפעיל למתן השירות ולשימוש והבלעדי, לבטל את ההרשא   
 ולהפסיק את תוקפו של החוזה ו/או לבטלו ו/או לצמצם  סעדה פנימיתבמ   
 סעדה את היקף מתן השירות, וזאת על ידי מתן הודעה בכתב למפעיל המ   
 יום מראש. אין האמור בסעיף משנה זה כפוף  30של לפחות  הפנימית   
 לחוזה. 62 סעיףאין בו כדי לגרוע מהוראות לחוזה ו 62סעיף להוראות    

 

 
 :לעניין מתן השירות הזוכההתחייבויות  .8
 

  פי-עלמתחייב ליתן את השירות, בימים ובשעות כמפורט להלן,  הזוכה .8.1 
 הוראות החוזה, הנספחים והוראות האחראי, לשביעות רצונה המלא של    
 סעדה של המ הוהפעלת להיהומכבי, ולמלא אחר כל הוראות מכבי לעניין נ   
 ולעניין שעות הפעילות ומספר העובדים על סוגיהם השונים,  הפנימית   
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 -עלו הוראות אחרות כפי שינתנו לו א לרבות ההוראות האמורות במפרט,   
 מכבי מעת לעת. ידי   
 
   פיל סעדה הפנימיתהמ . הפעלתסעדה הפנימיתמתחייב לנהל את המ הזוכה .8.3  

 המפרט, ת הוראו פי-על, הצמע סעדה הפנימית תן שירותים בממכוללת  כם זההס

 הסכם זה והוראות האחראי.

 
במשך  סעדה פנימיתמתחייב בזאת כי מנהל מוסמך מטעמו יהיה נוכח במ הזוכה .8.4

ר עד לאח כמפורט בחוזה זה, לרבות  סעדה הפנימיתהפעילות של המ כל שעות 
מתחייב לפעול בהתאם להוראות  הזוכהו המקוםמ הזוכהלכתם של כל עובדי  
     .נספח א' למכרזהמכרז  

  

 ציוד המסעדה ואחזקתו: 8.5 
     
 ציוד מכבי:   
 

  יתחזק ויטפל בציוד לפי הוראות היצרן באופן שוטף ומקצועי ,הזוכה ינקה
 צרן הציוד או אחראי מטעם מכבי.בלוחות זמנים כפי שקבע יו
 

ל מכבי תהיה על חשבון מכבי. מפעיל המסעדה עלות אחזקת ותיקון הציוד ש
ראי לתחזוקה השוטפת ולתיקון תקלות הכל בתאום מראש עם אחהפנימית יהיה 

שא בתשלום התיקון כל עוד התקלה לא ארעה יהממונה מטעם מכבי. מכבי ת
 .  זוכהעקב רשלנות, זדון או גורם אחר התלוי ב

     
 :הזוכהציוד 

 

 ועל חשבונו.  הזוכהעל  איוד תההאחריות לתחזוקה ותיקון הצ
    
 לחמם אוכל בלבד.  אלא פנימיתה מסעדהבלא יהיה רשאי לבשל  הזוכה .8.5.1 

 ,במכשירים לחימום  מתחייב לא להשתמש פנימיתהסעדה הממפעיל 
 חשמל. הפועלים שלא באמצעות

                            
 בלבד   י מכבי ואורחיהםלשימוש עובד תמיועד שהמסעדהברור  לזוכה .8.5.2

 אסורה בהחלט.חרים וכניסתם לאמכירה וכי  

 

 :אספקת כיבוד .8.6
 

 ות ו/או פגישות ישיבהדרכה,  קמפוסכיבוד ל מתחייב לספק הזוכה .8.6.1

 שיוזמנו על ידי המורשים לכך במכבי. כפי במשרדי מכבי
 

 לפני  וי הכלים, קיון וסידור חדרי הישיבות ופיניג לנמתחייב לדאו הזוכה .8.6.2

ה יכיבודים, וכן יגיש את הכיבודים בצורה נקיאספקת הואחרי 
 ואסתטית.

 
 ביצוע  בעתההזמנה יכולה להתבצע טלפונית, אולם בתנאי ש .8.6.3  

  דיי-לע םוייחתהנחיות מכבי,  פי-עלההזמנה ימולא טופס הזמנה   

  המזמין, ובצירוף השובר המופק מהקופה הרושמת, המפרט את  

 פרטי ההזמנה, הכמויות ושווים.  
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 לגבי ישיבות אשר מספר המשתתפים בהן אינו עולה על עשרה  .8.6.4
                  הזוכה, על (שתיה ועוגיות) והכיבוד הנדרש הינו מינימלי אנשים   

 הטלפונית. דקות ממועד ההזמנה  60ת ההזמנה בתוך א ערוך לספק להיות             

           אנשים ו/או  ל ישיבות אשר מספר המשתתפים בהן עולה על עשרהע .8.6.5
   הודעה הזוכה, יקבל שנדרש כיבוד הכולל כריכים, פלטות ו/או אחר                        

 שעות. 24לפחות  וקדמת שלמ

             על ישיבות המתקיימות בשעות החורגות משעות הפעילות כמו כן,  .8.6.6
 שעות. 24  הודעה מוקדמת של הזוכה, יקבל סעדה הפנימיתשל המ ילותהרג 

ותאום  פי הזמנה-הגשת כיבוד לישיבות הנערכות בחדרי ישיבות על .8.6.7
כמפורט במסמך זה. במסגרת זו נכללת גם עריכת החדר לישיבה, הגשת 
הכיבוד שהוזמן ברור שעת סיום הישיבה הגעה לחדר עם סיום הישיבה 

פה וסידור החדר .(למעט ישיבות שמסתיימות לאחר השעה לפינוי האש
 ושאין לאחריהן ישיבה אחרת אליה הוזמן כיבוד מהמסעדה). 16:30

 :אירועים חגיגיים .8.7 

 , מעת לעת בהתאם לצורך, להגיש כיבוד ו/או חייבתמ הזוכה .8.7.1  
  .יה ויפהיארוחות באירועים חגיגיים של מכבי, בצורה אסתטית, נק    
     
 חלק מאירועים אלה ייערכו בשעות העבודה הרגילות של משרדי  .8.7.2   
 מסכים  הזוכהמכבי וחלקם בשעות חריגות ואף בשעות הערב, ו    
 בזאת מראש לבצע את האמור, לרבות הערכות עם כוח אדם     
 מספיק ומתאים לכך.    
 
 בגינם יקבעו התפריט של הארוחות ו/או הכיבוד וכן התשלום  .8.7.3   
 להזמין שרות  תאך מכבי אינה מתחייב בהסכמה מראש בין הצדדים.    
 והיא שומרת על זכותה לפנות לספקים שונים כאמור  הזוכהזה מ    
 למפרט. 6.5בסעיף     
 
 :שמירה על איכות המזון .8.8 
 

 מכבי רשאית בכל עת לבדוק את טיב המוצרים בהם משתמש מפעיל  .8.8.1
 הציוד , פנימיתהמסעדה , את טיב המזון, את מצב הפנימיתה מסעדהה 

  הזוכהועל  ,פי חוזה זה-תחייבויותיו עלבה מדעו הזוכהאת האופן בו ו
 לאפשר לה לעשות זאת. 

   הזוכה יבצע בדיקות מזון יזומות מטעמו באופן קבוע ושוטף אחת לשבוע  
 .אצל מעבדה מוסמכת ומאושרת –כל פעם ביום אחר בשבוע  –

יהיה זמין למכבי בכל  –רצ"ב  –בדיקת המזון תעשה לפי מפרט בדיקה  
 עת. הזוכה ישמור את בדיקות המעבדה בכל תקופת החוזה.

 
  מזון במעבדת מזון על  חשבונה.  להזמין בדיקת מעת לעת רשאיתמכבי  .8.8.2

במקביל.  זוכההבודק למכבי ו דיי-לתוצאות הבדיקות תשלחנה ע
לנקוט בכל האמצעים  הזוכהיחייבו את  ,יגותחרתוצאות הישנות 

 דיי  -ליסודית של החוזה ע יהוו הפרההנדרשים לתיקון הליקויים, ו
 . הזוכה

 
  הזוכהקבע האחראי כי הציוד או חלק ממנו או מוצרים בהם משתמש  .8.8.3

להוראות  ינהג בהתאםהזוכה תהא קביעתו סופית ו, אינם תקינים
 .האחראי

ות של מזון שלא נמכרו ולא הוגשו באותו יום בו הן הוכנו, לא שארי  8.8.4     
יועברו למכירה ביום שלמחרת ולא יהוו בסיס להכנת מזון ליום 

 שלמחרת.
 
 .הינן יסודיות והפרתן מהווה הפרה יסודית זה 8הוראות סעיף  .8.8.5   
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 התחייבות המציע: .9
   
 ביקורת ופיקוח: .9.1  
 

בדיקות  על אחריותו ועל חשבונו הזוכהה השוטף, יבצע במהלך העבוד .9.1.1
בטיחות וניקיון ברמה שבועית, חודשית, רבעונית וחצי שנתית לפי התקן 

על  תוצאות ביקורות אלו יועברו למכבי )HACCPאו  ISO(הרלוונטי, 
 פי בקשתה ועד לשנה קלנדרית אחורה.

 '.זנספח  –לפי טופס אשור מצורף לחוזה זה    
 

 ספקים:     .9.1.2              
 

 לפקח על ספקי חומרי הגלם  תרשאי תהאמכבי    .9.1.2.1
  יעביר רשימה של כל  הזוכהצורך כך ול הזוכהוהציוד של  
  ק יש לצרף את לכל ספ ים.מוצר מזון או לו הספקים המספקים 
   המוצרים המסופקים  איכות כל האישורים הדרושים לאבטחת 
 ידי הספק.-על  
 

 עם ספק  התקשרל הזוכהמכבי רשאית למנוע מ   .9.1.2.2
 ימלא דרישה זו  הזוכהמסוים מכל סיבה שהיא, ו     
 .ידיתמ      

 כשרות:   9.2            
 
 על טוהרת הכשרות, ובהשגחת מסעדה הפנימית ינהל את ה הזוכה .9.2.1   

הרבנות תוקף על "כשרות" מטעם -קומית כשבידיו אישור ברת המהרבנו
 , הן למקום הכנת / ייצור המזון והן למסעדה הפנימית, וזאתהמקומית

 . כל תקופת ההתקשרותובמשך  לאורך
 
 
  –יחזיק על חשבונו בהתאם לדרישת הרבנות המקומית  הזוכה .9.2.2   
 משגיח כשרות.    
 
 וכן  מתחייב לעמוד בכל דרישות הרבנות בנושאי כשרות. הזוכה .9.2.3   
  פי הנחיותיה בכל האמור לגבי שנת שמיטה והלכותיה.-עול עללפ    
 
 חייבים להיות  מסעדה הפנימיתכל  מוצרי המזון שיוכנסו ל .9.2.4   
              תעודת  – ידי רבנות מוסמכת-מאושרים מבחינת כשרותם על    

 . כשרות                                 
 
 למכבי עם חתימת הסכם  ות יימסרת הכשרווהעתק תעוד .9.2.5   
 ת, במקוםועדכני ותתעוד , מעת לעת,ידאג להציג הזוכה, וההתקשרות    

  בולט במסעדה הפנימית.                                         
    
 
  בטיחות: .9.3 
 

 הוראות בטיחות 9.3.1  

    
 פי -הזוכה עלפי הסכם זה, יפעל -במסגרת ביצוע השירותים על .9.3.2   
 פי הנחיות נוספות שיועברו -, ועלהמפורטות להלןהנחיות הבטיחות     
 .מעת לעת ידי מכבי-על    
 

על הזוכה לדאוג לשמירת הוראות הבטיחות, בהתאם להוראות כל דין  9.3.3
ובהתאם להוראות חוזה זה, וכן לוודא שעובדיו ימלאו אחר הוראות 

 זה.אלה בקפידה. כמו כן, בהתאם לחו

הזוכה אחראי להדריך את עובדיו לגבי הסיכונים שאליהם הם נחשפים,  9.3.4



 22 

 ובנוסף לספק במידת הצורך כל ציוד מגן אישי כנדרש.

הזוכה מתחייב להציג בפני מכבי או מי מנציגיה לפי דרישתה, אישורים 
 המעידים על ביצוע הדרכת עובדיו.

 וי של ציוד ומכשירי חשמל.הזוכה ידריך את עובדיו לגבי סיכוני ניק 9.3.5

הזוכה יוודא שעובדיו מבצעים עבודה בגובה  -מטר 2עד  -עבודה בגובה 9.3.6
חל איסור לאלתר . (כאשר עובד אחר תומך בסולם)רק באמצעות  סולם 

 .ו רהיט, שולחן וכדומהבאמצעות כיסא א

 ביצוע עבודה בגובה שצפויים בה התנאים הבאים:

ום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול  לעומק  כל עבודה, לרבות גישה למק
 מטרים, תבוצע רק על ידי עובדים שהוסמכו לכך כחוק. 2העולה על 

 הפרת כל אחת מהוראות סעיף זה על תתי סעיפיו מהווה הפרה יסודית. 9.3.7

הזוכה יוודא סילוק כל מפגע בשטח המסעדה ויקיים את האזור לשימוש  9.3.8
 בכל עת.עובדי מכבי באופן ביטוח 

הזוכה יקיים את רצפת המסעדה יבשה בכל עת למעט בניקוי רצפה לאר  9.3.9                           
 שעות ההסעדה ויסיר כל רטיבות ממנה באורח מידי.

 
 בטיחות כללי:  .9.3.10  
 
  כל המעברים לפתחים הראשיים ולפתחי מילוט  .9.3.10.1    
 קבע.יהיו פנויים ממכשול דרך       
 
 פתחי המילוט יהיו ניתנים בכל עת לפתיחה מהירה,  .9.3.10.2    
 מבפנים ומחוץ.      
 
 הדרך בהמשך לפתחי המילוט תהיה נקייה ממכשול  .9.3.10.3    
 מטר לפחות.  15בטווח של       
 
 אין להכניס חומרים או חפצים לארונות החשמל. .9.3.10.4    
 
 ים ממכונה כל שהיא.יאמצעי מיגון מכנאין להסיר  .9.3.10.5    
 
 הגישה אל ציוד הכיבוי תהיה פנויה ממכשול כל  .9.3.10.6    
 שהוא.      
 
      כיבוי אש כל אין לשנות מיקום, ואין להפעיל ציוד  .9.3.10.7    

 אלא לצורך כיבוי דלקה.שהוא                                                       
 
 אין ליצור הסתרה פיזית של גלאי האש בכיוון כל  .9.3.10.8   
 שהוא.      
 

הזוכה יקיים את רצפת המסעדה יבשה בכל עת למעט  9.3.10.9                                 
בניקוי רצפה לאחר שעות ההסעדה ויסיר כל רטיבות 

 ממנה באורח מידי.
 
 
 גילוי אש: .9.4 
 
 מותקנת מערכת גילוי אש שהינה רכוש מכבי ,  מיתבמסעדה הפני .9.4.1  
 ומקושרת עם מערכת גילוי האש של המבנה.    
 
 או מי מטעמו לבצע כל שינוי במערכת  הזוכהחל איסור חמור על  .9.4.2   
 גילוי האש.    
 יוזמן תכנון שינוי במערכת גילוי האש  ,בכל מקרה שיידרש שינוי    
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 .ידי מכבי בלבד-, עלנתאצל ספק המערכת המותק    
 על כל תקלה יש לדווח מידית ליעל מאיר.   
 
 :המסעדה הפנימיתאוורור ונידוף  .9.5 
 
 פי המפורט בתכניות, -הותקנו מתקני נידוף וסינון על מסעדה הפנימיתב .9.5.1   

תחזוקת  לצרכים, לדרישות רישוי עסקים ואיכות הסביבה. בהתאם
 אחריות מכבי ועל חשבונה. תהה ב רור/הנידוףומערכת האו

 ידווח למכבי על כל תקלה באופן מידי. הזוכה
 
  בטיחות מזון: .9.6 
 
 הגדרת מחזור מזון: .9.6.1  
 
  שהופרה שרשרת החום או הקור בו הואמזון ממוחזר יחשב מזון     
 מנת לשמור על בטיחותו, ושהוגש לסועדים.-על אמור להימצא    
 
  סוג של שלא למחזר מזון מכל סוג שהוא, ושכל יתחייב הזוכה .9.6.2   
 .מזון ששוחזר או שהוגש ולא נצרך יושמד    
 
 לא יוגש כל מזון המהווה סיכון תברואתי, בכלל זה: .9.6.3   
 
 -מזון שהוכן מחומרי גלם שפג תקפם כפי שצוין על. 9.6.3.1    
 ידי היצרן.     
 
 ליום. מזון מבושל מיוםל איסור מוחלט על שמירת ח .9.6.3.2    

 
 חומרי גלם או מזון שמסיבה כל שהיא לא נשמרה שרשרת  .9.6.3.3

 היה עליו להישמר. הקור חום בה            
  

 ניקיון והיגיינה: .9.7  
 
  ציבלמען הסר ספק, מובהר בזה שניקיון המתקנים והאזורים שת .9.7.1    

 .ועל חשבונו בדבל הזוכה, הנם באחריות הזוכה  שימושכבי למ
 
 
 הדברה: .9.7.2    
 
  תבוצעביקורת מזיקים, ותיערך  אחת לחודש  .9.7.2.1     
 בהתאם לצורך. הדברה       
 הדברה אחת לרבעון בכל  הזוכהבכל מקרה יבצע   .9.7.2.2     
         אישור הדרכה  – המתקנים הנמסרים לאחריותו      

 .ע"י מדריך מוסמך ומאושר                                                      
    
 :הזוכה הדרכות עובדי .9.8 
 
 מכבי של  מסעדה הפנימיתהממוקמים ב ו/או מי מטעמו עובדיו ידריך את  הזוכה   

 את ההדרכות הבאות:לפחות העבודה ובמהלך העבודה  טרם תחילת
 
  כללי בטיחות לעובדים. .9.8.1 
 
 ת במטבח.כללי גהו .9.8.2 
 
 .כו'ו שריפה/פגיעה גופנית /החלקה /פציעה מצבי חירום:התנהגות ב .9.8.3 

 
 שימוש באמצעי מיגון. .9.8.4   
 
 עזרה ראשונה. .9.8.5   
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 אחריות מנהל העבודה. .9.8.6   
 
 שימוש בציוד כיבויי אש. .9.8.7   
 
 ארגונומיה. .9.8.8   
 
 שימוש בחומרי ניקויי. .9.8.9   
 
 והסמכתם: הזוכהעובדי  .9.9 
 
  בריאים לפי דרישות כל דין עובדים מסעדה הפנימיתיעסיק ב הזוכה .9.9.1   
 זה. כרזרותים נשוא מיהש לצורך ביצוע   
  

 :רשות בלבד-הינו בר הזוכה .10
   
 מאשר בזה: הזוכה  
 
 כדי   שניתנה לו מכבי היא רקובציוד פנימית הש במסעדה ומיכי ההרשאה לש .10.1  

 מתן השירות לפי הסכם זה, וכל עוד ההסכם  לאפשר לו את
 בלבד. מתיר לו את מתן השירות, ורק בשטח האמור

 

או השימוש בו לא יתפרשו כזכות ובציוד  פנימיתהמסעדה ש בומיכי ההרשאה לש .10.2
לא יהיה מוגן לפי חוק הגנת  הזוכהיהוו החכרה או השכרה, וכי   בלעדית ולא

ו/או כאילו יש לו זכות מכל מין וסוג שהוא  1972-משולב), תשל"בהדייר (נוסח 
שלא יתבע לעצמו זכות כאמור   החורגת ממסגרת החוזה, והוא מתחייב בזאת

 כאמור. ומצהיר שאינו זכאי לכל הגנה וזכות חוקית

 
 להלן לא תתפרש  10.1 בסעיףהאמור  פי-על, ההרשאה לשימושכי קביעת  .3.10
  רה או שכירות או שותפות או יחסים אחרים כלשהם ביןכיוצרת יחסי חכי  
 לבין מכבי. הזוכה 

 הוא יהיה בגדר  פנימיתהמסעדה כי בכל תקופת שימושו והימצאו ב .10.4  
 הכל בכפוף להוראות החוזה.ורשות בלבד, -בר   
 

  פנימיתהמסעדה והימצאותו ב פנימיתהמסעדה כי הזכות להשתמש ב 10.5   
 התחייבויותיו על פי החוזה הינה לתקופת החוזה בלבד ורק  לצורך ביצוע   
 לימי ושעות העבודה האמורים בחוזה ובמפרט הטכני, כי ידוע לו שבתום    
 לצרכיה  פנימיתהמסעדה תקופת החוזה בדעת מכבי לחזור ולהשתמש ב   
 היא או לצרכים אחרים, והכל כפי שייראה בעיניה, ועל כן כל איחור    
 , לאחר פנימיתהמסעדה ת הימצאותו או בהפסקת שימושו בבהפסק   
 תקופת הסכם זה, תגרום למכבי נזקים קשים.   

 

 
 :הזוכהתשלומים החלים על  .11

 
 ישא בתשלומים הבאים: הזוכה .11.1  
   

 חשמל. 
 

 מים. 
 

 .למעט ארנונה מסים שונים 
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 .הסכםביטוחים כמפורט ב 
 

 הוצאות טלפון ופקסימיליה במשרדיו. 
 

 .נסות עירייה ו/או כל רשות אחרת באם יחולוק 
 

 .אחיד ביגוד 
 

 וכל אחר אם יידרש. 
 

 שבונה.ח קו טלפון לתקשורת פנימית על הזוכהמכבי תעמיד לרשות  :פנימי  טלפון 11.2
 כל קווי טלפון אחרים למעט הקו כמצוין לעיל יהיו של המציע, באחריותו 

 ולצרכיו, והוא בלעדית ישא בכל תשלום בגינם.
יהוו את דמי השימוש להפעלת לעיל,  11.1המפורטים בסעיף תשלומים ה 11.3

     .)"דמי השימוש"(להלן: המסעדה הפנימית 
 

 מכבי רשאית לגבות כל סכום או הוצאה המגיעים לה מאת מפעיל  .11.4  
 אם בדרך מימוש הערבות, קיזוז ,לרבות קיזוז  פנימיתהמסעדה ה   
 להלן, או בכל דרך  21בסעיף ין כאמור מהסכומים אשר יגיעו למזמ   
 אחרת.   
 

 , ישא הסכום מהזוכהאם לא ישולם במועד סכום או הוצאה המגיעים למכבי  .11.5
, החל 0.5%חירים לצרכן וכן ריבית חודשית מצטברת בשיעור המ הצמדה למדד

 לשלם אותו סכום ועד למועד התשלום בפועל. הזוכהמהמועד בו היה צריך 
 יום ייחשב הפרת החוזה. 30 –כאמור מעלה מעבר ל אי תשלום 

 
 

   בגין שירותיו: זוכהתמורה ל .12
 
 יהיה לפי הצעת המחיר  והשרות הנלווה בגין פריטי המזון זוכההתשלום ל .12.1  
 ). נספח ג'של המציע במכרז (   
 
 ).נספח ג' - מכבי תשלם לזוכה עבור השרות (על פי טופס ההצעה 12.2 
 

 לחודש העוקב יגיש הזוכה חשבון למכבי עם  1-ש ולא יאוחר מהאחת לחוד
 החשבון ייבדק ע"י מכבי ויועבר לתשלום לאחר אישורו. סמכתאות.א

 
אישור החשבון על  יום ממועד 30האמורים תוך את הסכומים  זוכהמכבי תשלם ל .12.3  

ה זה ובמפרט על רים בחוזחשבונית כדין ויתר המסמכים האמוידי נציג מכבי וכנגד המצאת 
 .נספחיהם

 
 במעמד  ובמזומןשל כל עובד רכישת מזון ע"י העובדים תתבצע בתשלום עצמאי  .12.4  

כלל הרכישות  באמצעות כרטיס עובד כאשריהיה רשאי לשלם גם  עובד רכישה.ה
לחשבון הזוכה על ידי  ויועבר והחיוב ירד משכר העובד  יצטברו הלך החודשמב

 ).13ה פרק מכבי אחת לחודש. (רא
 

  

  
 רכישת מזון על ידי עובדי מכבי באמצעות כרטיס עובד .13  

במסעדה הפנימית התקינה מכבי מערכת חיוב כרטיס עובדים כאמור לעיל. עובדי  13.1
מכבי שיעשו שימוש במערכת לצורך תשלום רכישות במסעדה הפנימית, יחוייבו 

ות מהמשכורת המשולמת בתשלום בגין הרכישות באמצעות ניכוי סכומי הרכיש
להם בתחילת החודש שלאחר הרכישות. (לצורך הדוגמא : ניכוי בגין רכישה 

, יעשה מהמשכורת המשולמת בתחילת חודש אפריל 15.3.12שבוצעה ביום 
2012.( 
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כל ב מכבי תעביר למפעיל המסעדה הפנימית את הסכומים שנוכו כאמור לעיל.  .13.2
ו/או עניין אחר הדורש בדיקה, יעוכב  מקרה שלדעת מכבי קיימת אי התאמה

 התשלום עד לסיומה ולאחר לאשור העברת התשלום ע"י מכבי.

במעמד כל חיוב, ינפיק מפעיל המסעדה הפנימית מהמערכת ספח עליו יחתום כל  .13.3
עובד/ת ובו ירשם : "הנני מאשר/ת תשלום סכום החיוב הנקוב וכן מאשר/ת ניכוי 

 סכום זה משכרי".

תק מהספח הנ"ל  יימסר לעובדים במעמד חתימתם על הספח. מפעיל הע .13.4
חודשים  3המסעדה הפנימית ישמור את הספחים החתומים (מקור) לפחות למשך 

 מיום חתימתם ע"י העובדים.

כל מחלוקת שתהא עם עובדים בעניין נשוא תוספת זו ו/או אי הבנה ו/או טענות  .13.5
ויים וכיו"ב, הינם באחריות בלעדית של מצד עובדים לרבות בקשר לחיובים שג

מפעיל המסעדה הפנימית והוא יטפל ישירות מול אותם העובדים, וישפה את 
מכבי בגין כל נזק שיגרם לה עקב כך. המפעיל יזכה את העובד במזומן בגובה 

 סכום הטעות אם וככל שנפלה טעות בחיוב העובד מיד בתום הברור.

תו במכבי והסתיימה התחשבנות העובד עם מכבי סיים עובד כלשהו את עבוד .13.6
וכפועל יוצא לא יונפקו עוד לאותו העובד תלושי שכר, אך נותרו לאותו העובד 

חיובים שבוצעו באמצעות מערכת חיוב כרטיס עובדים, יהיו אלו באחריות ועל 
חשבון מפעיל המסעדה הפנימית בלבד ש"יספוג" אותן ולא ידרוש תשלומם 

 ובד שסיים כאמור.ממכבי ו/או מהע

לותה בלבד. למפעיל המסעדה עמערכת חיוב כרטיס העובדים הינה של מכבי ובב .13.7
הפנימית רשות שימוש בלבד. אין למפעיל המסעדה הפנימית ו/או למי מטעמו 
זכויות כלשהן במערכת חיוב כרטיס העובדים ואסור למפעיל ו/או למי מטעמו 

ת חיוב כרטיס העובדים ו/או במידע להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במערכ
 הקיים בה, למעט לצורך המסעדה הפנימית של מכבי כאמור לעיל.

אין באמור לעיל כדי למנוע מעובדים החפצים בכך מלשלם בכל אמצעי תשלום  .13.8
 אחר לרבות במזומן וכו'.

מפעיל המסעדה הפנימית יהא אחראי לוודא כי מערכת חיוב כרטיס העובדים  .13.9
ינה ופועלת באופן שוטף ורציף והוא יודיע למכבי מיד וללא כל דיחוי על כל תק

 תקלה במערכת.

 בכל הקשור לעיל, הכוונה לעובדי מכבי לרבות עובדי תאגידים קבוצת מכבי. .13.10

 

 :מחירון פריטי המזון והפריטים שיסופקו למכבי ("המחירון") .14
 
 פנימית וממכבי בגין הבמסעדה  מהקונים הזוכההתעריפים אשר יגבה  .14.1  
 אספקת פריטים לישיבות חדרי הדרכה ואירועים יהיו כמפורט בהצעת    
 ).נספח ג' למכרז,(הזוכה   
 
 מאשר  לא יותראחת לשישה חודשים, הזוכה יהיה רשאי לעדכן את המחירים  .14.2  

  נציגעם  מראש בכתב ובאישור בתיאום הכל המחירים  לצרכן, ו עליית מדד

 מכבי.
 

 עם  עדה וזאת בתאום מראשלהוסיף פריטים למכירה במס רשאיהזוכה יהיה  14.3 

 .ולמחירו קבלת אישור למוצר החדש נציג מכבי ולאחר  

 
 וכד'  חטיפים, ממתקים, שלגוניםכגון :  –בכל מקרה ובנוסף, מחירי מוצרי מדף  .14.4  

 דיי-לורסם מעת לעת עגבוהים יותר מהמחיר המומלץ לצרכן כפי שיפ לא יהיו
 היצרנים.

 
 זה מהווה הפרה יסודית.  41 סעיףהפרת הוראות  .5.41
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 :בנזיקין הזוכהאחריות  .15

 
 :אחריות בנזיקין .15.1  

לכל נזק ו/או על פי דין אחראי יהא  הזוכהמבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה 
שיגרמו למכבי פגיעה ו/או הפסד, ללא יוצא מן הכלל,  הוצאה ו/או אובדן ו/או

מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו לרבות  ו/או לעובדיה ו/או לאורחיה ו/או למי
עקב  שלו ועובדיהם עצמו, עובדיו, שלוחיו, מורשיו, קבלני המשנה למפעיל

 ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או במתן השירותיםאו ממחדל ו/ממעשה 
 הזוכהמילוי התחייבויות השימוש במסעדה הפנימית, לרבות עקב מילוי ו/או אי 

זה. למכבי לא תהיה כל חבות בקשר לאמור לעיל, למעט            על פי חוזה
 מעשה בזדון של מכבי. יוכיח, כי נגרמו עקב הזוכהנזקים ש

 

 מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל הזוכה  15.2
עה ו/או הפסד, ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאה ו/או אובדן ו/או פגי נזק ו/או

תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה  הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין
פי כל דין. והכל מבלי -לעיל ו/או על מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה כמפורט

פי כל דין לכל תרופה ו/או סעד -לגרוע מזכותה של מכבי על פי חוזה זה ואו על
 .אחרים

 
 ל דבר כ מתחייב שלא לעשות בעצמו ו/או באמצעות עובדיו /ואו מי מטעמו הזוכה . 15.3

רבים ובפרט ל נזק ו/או מפגע ו/או מכשול ו/או מטרד ו/או הפרעה שיש בו משום
 במשרדי מכבי.  למכבי ולשאר המשתמשים

 

 ביטוח: .16
 

, ל פי כל דיןזה ו/או ע הסכםעל פי ומהתחייבות הזוכה מבלי לגרוע מאחריות  16.1 
המוקדם,  לפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםממועד תחילת הסכם זה 

בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ו, לערוך ולקיים על חשבונהזוכה מתחייב 
המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן את הביטוחים  ,ביטוחים בישראל

" ו/או ביטוחי הזוכה"(להלן להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  ו'כנספח 
 .ההסכםפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת , ")הביטוחים"

 
והוא מתחייב, בסעיף זה,  יםהנזכר הביטוחיםמתחייב למלא אחר כל תנאי הזוכה  16.2 

לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות בין היתר, 
ורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת תחודשנה מעת לעת, לפי הצהזוכה ביטוחי 

ההתקשרות, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף 
יודגש, כי אישורים על תשלומי הפרמיה. מכבי לבקשת  ולהמציאהביטוחים 
 .י הזוכהבביטוח הנקוביםת וות העצמיויההשתתפ מיבכל מקרה בסכוהזוכה ישא 

 
 14 -, לא יאוחר מלמכבילהמציא הזוכה מתחייב מכבי צד ללא צורך בכל דרישה מ 16.3 

אישור בדבר עריכת ביטוחי  זהמתן השירותים על פי הסכם מועד תחילת יום לפני 
כשהוא חתום כדין  ",םביטוחיעריכת  אישור "לעיל בהתאם לנוסח  כאמור ספקה

ם הזוכה מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחי .על ידי המבטח
כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן 
השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הזוכה על פי 

 הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 
כדי לצמצם או הזוכה כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי  ,בהקשר זה מובהר 16.4 

יהיה בעריכת , ולא להסכםבהתאם  יוותויא מהתחייבלגרוע בצורה כל שהי
מכבי ו/או מי לפצות את לשפות ו/או  ומחובתהביטוחים כדי לשחרר את הזוכה 

 אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. שהואבגין כל נזק מטעמה 
 
הזוכה , מתחייב הזוכהיום לפני מועד תום תקופת ביטוחי  14 -לא יאוחר מ 16.5 

לעיל בגין הארכת  15.1 כאמור בסעיף ים, אישור עריכת ביטוחמכביד בידי להפקי
 .ולמשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכםתוקפו לשנה נוספת 
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ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 16.6

ין בלעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את המזמין,  16.4-ו 16.3
היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לספק לפי הסכם זה. אין באמור לעיל כדי לגרוע 

 .1970 –מכל זכות העומדת למזמין לפי חוק החוזים (תרופות), התשל"א 
 

שיומצא  יםהביטוחעריכת לבדוק את אישור  ת, אך לא חייבת,רשאימכבי תהא  16.7 
ו/או או תיקון ו/שינוי  מתחייב לבצע כלוהזוכה כאמור לעיל, הזוכה על ידי 

את הביטוחים נושא האישור על מנת להתאים  ושיידרשהתאמה ו/או הרחבה 
 .ו על פי הסכם זהלהתחייבויותי

 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים מכבי כי זכויות  ,מצהיר ומתחייבהזוכה  16.8 

ת כל אחריו/או כל חובה ו האו מי מטעממכבי ו/כמפורט לעיל אינן מטילות על 
, טיבם, היקפם, ותוקפם, או יםהביטוחעריכת אישור הביטוחים נושא שהיא לגבי 

על פי הזוכה  לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 
ובין דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל וזאת בין אם  ו/או על פי כל דין,זה  הסכם

 ובין אם לאו.ים את אישור עריכת הביטוחאם לאו, בין אם בדקו 
 

יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על הזוכה  ביטוחי  16.9 
 .מכבי, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף בביטוחי מכביידי 

כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם 
 יום מראש. 60לפחות מכבי לידי מסר הודעה בכתב בדואר רשום ית

 
ביטוחי הזוכה יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום כל החובות המוטלות על הזוכה,   16.10 

לרבות אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי 
 הפוליסות לא יפגעו בזכויותיו של מכבי לקבלת שיפוי.

 
יר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצה 16.11 

ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע 
מנזק לרכושו והוא פוטר את המזמין ו/או מי מטעמו מכל אחריות לנזק כאמור. 
פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב כי ככל שערך 
ביטוח רכוש (לרבות נזק תוצאתי) תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב 
כלפי המזמין ומי מטעמו (אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון) והספק 

 מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות.
 

הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן  16.12 
ותים נשוא חוזה זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו השיר

קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה, על כל 
תנאיהם כמפורט בנספח זה, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או 

פק לכלול לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה. לחילופין, רשאי הס
 את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל.

 
מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע    16.13 

 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. 2007כביט 
 

 :שיונות והיתריםיר .17
 
 את כל האישורים ו/או ההיתרים  מתחייב לקבל ולהחזיק ברשותו הזוכה .17.1  
          ובתנאים למנהלה 6בסעיף כמפורט  פי הדין,-שיונות הדרושים עליו/או הר   

 לצורך קיום השירות והפעלתו. למכרז                         
 מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל  הזוכה   
 בונו הוא, במשך כל תקופת החוזה.חש התשלומים הכרוכים בהם, על   
 
 קיון, תברואה יני נימתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לעני הזוכה .17.2  

 ובטיחות.  
 
 האמור בחוזה איננו מהווה רישיון ו/או היתר, לפעול שלא בהתאם להוראות דין,  .17.3  
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ייחשבו כהפרת  וכההזחוק. הפרת כל דין, צו, תקנות או חוק על ידי  צו, תקנות או
 חוזה.

  יסודית. הפרת כל אחד מהוראות סעיפים המשנה של סעיף זה מהווה הפרה  .17.4

 

 :רישוי עסקים .17.5 

  
 מכבי רישיון עסק  הוציאהבמסגרת הקמת המסעדה הפנימית  .17.5.1   
 .מטבח חימום – למסעדה פנימית    
 
 רישיון העסק של מכבי יפעיל את המסעדה הפנימית עם הזוכה  .17.5.2   
 בלבד.    
 
 ידי-תקנות הרישוי שיחייבו את מכבי יתקיימו בהלימות מלאה על .17.5.3   
 .זוכהה    
 
 אביב או כל גוף -כל הערה של מחלקת רישוי עסקים בעירית תל .17.5.4   
 במלואה. זוכהידי ה-רלוונטי אחר תבוצע על    
 

 :שמירת דינים .18
 
 מסעדה מלא אחר הוראת כל דין המתייחס לניהול ולהפעלה של מתחייב ל הזוכה  
 הפרתה של הוראת סעיף זה מהווה הפרה יסודית.  ,ו/או למתן השירות  פנימית  
 

 :הזוכהמועסקי  .19
 
 מתחייב להעסיק במתן השירות צוות עובדים מאומנים, מיומנים  הזוכה .19.1 
 יב. על העובדים להופיע ובעלי כשירויות מתאימות,  שיתנו שירות אד   
  כשהם לבושים בתלבושת הייצוגית , בעת עבודתם,פנימיתהמסעדה ב   
 ה. על כל עובד לשאת, על בגדיו, במקום גלוי לעין, תג ינקימגוהצת ונאותה,    
 מזהה.   

 מתחייב להעסיק עובדים בעלי אזרחות ישראלית בלבד. הזוכה .19.2  
 

 על ידו לצורך מתן השירות  המועסקיםבדים מתחייב שכל העו הזוכה .19.3  
 הופעה נאותה ויהיו במצב בריאות תקין.ישמרו על    

 
 , כפי שינתנו מעת לעת, בכל הקשור לביצוע מכבייציית להוראות  הזוכה .19.4 
 .זה 18סעיף    
 
 לא יעסיק בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה עובד אשר הורשע  הזוכה .19.5  
 פלילית ועדיין לא חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם בעבירה    
 . 1981 - הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א   
 
 תחילת עבודתם וכן יודרכו על ידו מתחייב כי כל העובדים אותם יעסיק,  הזוכה .19.6  

וכן מעת לעת, לפי  טרם תחילת עבודתם, יעברו בדיקה רפואית מדי שנה, וכן
 דרישת האחראי.

 
 כל  מסעדה פנימיתלהוציא מהשירות ומה הזוכההאחראי רשאי לדרוש מ .19.7  
 אחד מעובדיו ו/או מהמועסקים על ידו במתן השירות, בשל כל אחת    
 מאלה:   
 
 ו.הוא אינו מתאים למילוי תפקיד .19.7.1   
 
 .התנהגותו בלתי הולמת .19.7.2   
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 נפתחה נגדו חקירה משטרתית. .19.7.3   
 
 מתחייב כי משנתן האחראי הוראה כאמור, להביא להפסקת העסקתו  הזוכה .19.8  

הדבר יעשה תוך תקופת  ו/או במשרדי מכבי, עובד כאמור, פנימיתה מסעדהב
שא בתשלום פיצויים כלשהם יומבלי שמכבי ת האחראי, הזמן הנקובה בדרישת

מתן ומבלי שהאחראי יצטרך לנמק  האמורים, בגין הסילוק ו/או הפיטורים
 הוראה זו.

 
 מצהיר כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל  הזוכה .19.9 

מכבי, במישרין או  שלוחיו, ולא יחשבו כעובדים או שלוחיה של צורך כעובדיו או
הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי  חשבונו בעקיפין, ויועסקו על ידו, על

 עימם. תביעותיהם הנובעות מיחסיו
 

פי כל  -על מתחייב לשלם את כל התשלומים שהוא חייב לשלם לעובדיו  הזוכה .19.10 
 ג. הן ונודי 

ו דו אימתחייב להיות אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על  הזוכה .19.11
ו/או בקשר למתן השירות, בגין  מסעדה פנימיתהשירות ו/או ב במתן מטעמו

ובין בעקיפין, כתוצאה  שייגרם להם, בין במישרין  נזק לרכוש מוות, נזק גופני, או
או בעת כל פעילות הקשורה במתן  מתאונה או מנזק שאירע בעת מתן השירות

 השירות.

 
 מתחייב לדאוג לתנאי בטיחות ותנאים אחרים לשמירת בריאות עובדיו  הזוכה .19.12  

 האישית שלהם, כנדרש על פי כל דין. ינהיוההיג  
 
 , תלושי שכר של עובדי   העתק , בכל עתהזוכההאחראי יהיה זכאי לקבל מ .19.13  
 .הזוכה ידי-עלו/או פרטים אחרים בדבר תנאי העסקתם  הזוכה   
 
 הפרת כל אחת מהוראות סעיפי משנה בסעיף זה מהווה הפרה יסודית. .19.14  
 

 סמכות כלהלן:היעסיק עובדים בעלי  הזוכה 19.15 
 

 :המסעדה מנהל  19.15.1   

בניהול  שנים האחרונות לפחות 3 -מוכח ב סיוןיבעל נ 
 .לאמור במכרז זה בסדר גודל דומה מסעדה פנימית

 
השכלה רלבנטית לניהול והפעלת מסעדות,   עלב 

 שנות לימוד. 12מינימום ו
 

 לא יהיה עובד מטבח. 
 

ואספקת  מסעדה הפנימיתיהיה אחראי על הפעלת ה 
 רותים.יהש

 
 .למכבי מקשר בין הזוכהיהווה גורם  

 
ויטפל בתלונות מכבי ו/או  הבעל תודעת שרות גבוה 

 עובדיה.
 

יוודא כי דרישת הניקיון הבקרה והפיקוח של המזון  
 מתבצעים.  
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 :עובדים  .19.15.2

 
 .להכנת והגשת כיבודסיון ומיומנות יבעלי נ 
 תודעת שרות גבוהה. יבעל 

  

 רפואיות:לבוש עובדים, היגיינה ובדיקות  .19.16
 
 לבוש עובדים:               .19.16.1              
 

 נקי ומגוהץ  , נאותעובדי הזוכה ילבשו לבוש אחיד               .19.16.2                          
 יספק הזוכה על חשבונו.ש      
 

 יכלול גם: ימיתהמסעדה הפנלבוש עובדי                .19.16.3                          
 

 כיסוי ראש. 
 

 כפפות. 
 

 סינרים. 
 

 תג עובד קבלן מכבי כולל שם מלא. 
 

 היגיינה אישית:               .19.16.4                          
 כל יום בלוודא  מסעדה הפנימיתבאחריות מנהל ה    
 הבאים: את הדברים     
 

 (ללא לק). גזיזת ציפורניים וניקיונן 
 

 גילוח. 
 

 פצעים פתוחים (עובד עם פצע פתוח לא יועסק בעבודה).לא ל 
 

חיטוי ידיהם של העובדים מדי יום ולאחר שימוש בשירותים  
 בסבון ו/או תכשיר חיטוי.

 
 אחת לשעה.לפחות עובדים יקפידו על נטילת ידיהם  

 
 פועלי ניקיון לא יגעו במזון או מוצריו, גם לא  

 בהוראת טבח.
 

 מחלות:               .19.16.5                        
 הזוכה מתחייב שלא להעסיק עובד חולה.     
 
 
 כח אדם:מצבת  .19.17 
 
    להפעלת המסעדה  אדם-חהזוכה יספק את מלוא צרכי כ .19.17.1   
 ובכלל זה:והשירותים הנלווים  הפנימית   
 
 שיהיה זמין גם לאחר שעות העבודה. מנהל .19.17.2   
 
 .והשירותים הנלווים כיבוד ,אנשי הגשה, פינוי .19.17.3   
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 טיפול בתלונות: .19.18 
 
 מכבי. יהיה אחראי על הקשר הישיר עם  הזוכהכחלק מתפקידיו,  .19.18.1   
     
 למפעיל. תלונות ובקשות מיוחדות של מכבי או עובדיה יועברו .19.18.2   
     
   בתוך ארבעה  מכבי לונות עובדעל הזוכה החובה להשיב לת .19.18.3   

 ימים מיום שנתקבלה אצלו התלונה.                                
 
   ותשובה בכתב על  המסעדה ידי מנהל-תלונות יבדקו על .19.18.4   

 הזוכה.הנמצא בקשר עם  או לנציג מתלונןתועבר ל התלונה                   

 
 

אות חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, מתחייב לקיים את כל הור הזוכה .20
ומבלי לגרוע מן האמור להסכם זה,  1-לרבות החיקוקים המםורטים בנספח ד'

 לעיל:

 שישלם השכר רכיבי מהם, לתוספת  2 -ד'– נספח במסגרת יפרט הזוכה 20.1
 . לעובדים

מתחייב כי רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה, לא  הזוכה 20.2
רה מהקבוע בתקנות לפי החוק להגברת האכיפה יהיו פחותים בכל מק

 תקנות הותקנו שלא עוד וכלכפי שיהיו מעת לעת, של דיני עבודה, 
 יפחת לא, בתוקף יהיו לא כאמור תקנות כלשהי מסיבה אם או כאמור

 הסכומים מן העבודה שעת ערך את המרכיבים השכר רכיבי שווי
 יחסי על החלים ההעבוד חוקי הוראות פי על המתחייבים המינימליים

סכומים  השיעורין/, ובכל מקרה לא יפחת מלעובדיו הזוכה בין העבודה
  לחוזה זה. 2-פורטים בנספח ד'המ

    המינימלית השכר עלות מהי לחוזה 2-ד' –נספח  במסגרת יפרט הזוכה 20.3
 מן העובדים.  כל עבור      

 עבור כל אחד מן המינימלית השכר עלות כי ומתחייב מצהיר הזוכה 20.4
 לפי בתקנות שנקבעה כפי עבודה שעת מערך פחותה אינה העובדים

 תקנות הותקנו שלא עוד וכל, עבודה דיני של האכיפה להגברת החוק
 תפחת לא, בתוקף יהיו לא כאמור תקנות כלשהי מסיבה אם או כאמור

 פי על המתחייבים המינימליים הסכומים מן המינימלית השכר עלות
על יחסי העבודה בין הזוכה לעובדיו, ובכל  החלים עבודה חוקי הוראות

מקרה לא תפחת מן הסכומים המתפרסמים על ידי החשב הכללי באוצר 
בהתייחס למכרזי המדינה עם קבלני שירותים בענף השירות נשוא חוזה 

  . זה 

זאת ועוד, אם במהלך תקופת החוזה, חל שינוי ברכיבי השכר ו/או ערך  20.5
מלית, על פי חוקי העבודה, הזוכה שעת עבודה ו/או עלות שכר מיני

כשהוא מעודכן, והוא יחייב את , 1ד' –נספח מתחייב לשלוח למכבי את 
 הצדדים במקום הנספח הקודם. 

מהן העלויות הנוספות של  לחוזה 2-ד' –נספח יפרט במסגרת  הזוכה 20.6
 . .כולל רווח זוכהה

מטעמו שיהיה ממונה על קיום חוקי העבודה בכל  ימנה גורם הזוכה 20.7
, אשר במסגרת תפקידו יערוך פיקוח ובקרה הנוגע להעסקת העובדים

פנימית על מנת לוודא כי הזוכה מקיים את חוקי העבודה, ובכלל זה, 
יעדכן כל  זוכהה יהיה מופקד על טיפול ובירור בכל הודעה מטעם העובד.

 נוחה גישה ויאפשר, אליו הפנייה ואופן, אותו גורםעובד לגבי קיומו של 
  .גורם לאותו כאמור עובדיו של לפניות וזמינות



 33 

 יהיהעם העובד העבודה  בחוזה/או ומתחייב כי בהודעה לעובד  הזוכה
 גורם כאמור לעיל, תפקידו,סעיף המיידע את העובד לגבי קיומו של 

 אליו.  הפנייהודרכי 

כי קיים גורם בכתב כל אחד מן העובדים מתחייב ליידע את  הזוכה 20.8
הודעה ולמסור  כל עובד יוכל לפנות בכל עת אליו מכביהאחראי אצל 

, ולבירור העובד , והוא מופקד על קבלת ההודעה מטעםהעובד מטעם
, תוך פירוט דרכי ההתקשרות עם הגורם העובד המידע שבהודעה מטעם

 . מנהלת תפעול המטה – מכביב האחראי
לעיל, הזוכה מתחייב לכלול סעיף  האמור מן לגרוע ומבלי, בכלל זה

ה לעובד ובחוזה העבודה עם העובד, המיידע את העובד בדבר כל בהודע
לעובד ו/או בכתב למכבי את העתק ההודעה בכתב האמור לעיל, וישלח 

את חוזה העבודה חתומים על ידי העובד, המאשר בחתימתו את דבר 
  ידיעתו על האמור לעיל.

מאשר כי ידוע לו שכל עובד יהיה רשאי לפנות אל האחראי  הזוכה 20.9
מתחייב  והזוכה, מטעם העובדם מכבי, בכל עת, ולמסור הודעה מטע

שפנייה כזו של מי מעובדיו לא תהווה עילה לפיטורי העובד ו/או לגריעה 
 ו/או פגיעה כלשהי בזכויות העובד. 

הזוכה מתחייב ליידע את מכבי לגבי כל הודעה מטעם העובד, ולמסור  20.10
שלח למכבי העתק למכבי כל מידע ו/או מסמך רלבנטי, ומכל מקום י

ההודעה מטעם העובד, מיד עם קבלתה, בצירוף התייחסות הזוכה 
להודעה מטעם העובד, המועד שבו התקבלה אצל הזוכה, ואופן הטיפול 

 בה. 
ככל שההודעה מטעם העובד נמסרה בעל פה, הזוכה ישלח למכבי 

בתחילת כל חודש קלנדרי, רשימה הכוללת את שמות העובדים שפנו 
שחלף, עם פירוט מועד קבלת ההודעה מטעם העובד,  אליו בחודש

 ובצירוף התייחסות הזוכה להודעה מטעם העובד ואופן הטיפול בה. 

הזוכה מתחייב לטפל בכל הודעה מטעם העובד שיקבל, בין אם  20.11
התקבלה אצלו ישירות מן העובד ו/או מי מטעמו ובין אם הועברה אליו 

בודק שכר מוסמך ו/או על ידי  על ידי מכבי ו/או מי מטעמו ו/או על ידי
רו"ח שמונה על ידי המעסיק, ולתקן כל פגיעה ו/או הפרת של חוקי 
העבודה בקשר עם העסקת העובד נשוא ההודעה מטעם העובד, וזאת, 

ימים מן המועד שבו  30באופן מידי, ובתוך תקופה שלא תעלה על 
 התקבלה אצל הזוכה ההודעה מטעם העובד.

ת אישור העובד בכתב כי הפגיעה ו/או ההפרה הזוכה מתחייב לקבל א 20.12
של חוקי העבודה עליה התלונן במסגרת ההודעה מטעם העובד, תוקנה 

ימים מן המועד  30וכי אין לו תביעות וטענות בעניין, וזאת לא יאוחר מ 
שבו התקבלה ההודעה מטעם העובד אצל הזוכה. האישור כאמור יישלח 

הימים  30חר מתום התקופה של מכבי מיד עם קבלתו, ולא יאובכתב ל
 כאמור לעיל.

בכתב בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור, הזוכה מתחייב להמציא למכבי 
ימים מן המועד שבו התקבלה ההודעה מטעם העובד אצל  30תוך 

הזוכה, תצהיר ערוך כדין של גורם מוסמך מטעמו, כי ההודעה מטעם 
העובד,  העובד טופלה, שבו יפורט מועד קבלת ההודעה מטעם

התייחסות הזוכה להודעה מטעם העובד, האופן שבו טופלה ההודעה 
 מטעם העובדה, והצהרה כי ההפרה נשוא ההודעה מטעם העובד תוקנה. 

 
תצהיר חתום כדין על ידי  הזוכה יעביר רבעוןיום הראשון בכל ל אחת 20.13

מקיים את הוראות חוקי  זוכהגורם מוסמך מטעמו המאשר כי ה
/תלונות פניותאין  וכי, מכבידיו המועסקים במתקני העבודה ביחס לעוב

מכוח תלויות ועומדות של עובדים כאמור בדבר פגיעה בזכויותיהם 
, ובכלל זה אין אליהם ביחס העבודה חוקי הפרת/או וחוקי העבודה 

הודעה מטעם העובד שהתקבלה אצלו ולא טופלה ושבגינה לא הומצא 
  לעיל.  20.12 אישור העובד בכתב כאמור בסעיף 
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קיימת הודעה מטעם העובד, שבגינה לא  התצהיר המצאת במועד אם

במסגרת יפרט  הזוכה, לעיל 20.12 בסעיף  כאמור העובדשל  ניתן אישור
ההודעה מטעם העובד,  תומהוהרלבנטיים שמות העובדים  אתהתצהיר 

, וכן את לרבות מועד קבלתה, התייחסות הזוכה להודעה מטעם העובד
 בכל אחת מן ההודעות התלויות ועומדות כאמור לעיל. אופן הטיפול 

פעולה עם כל ביקורת שתיערך בנושא זכויות העובדים  הזוכה ישתף 20.14
/או ו הקשור וכל העבודה חוקי הפרת/או ועובדים ו/או פגיעה בזכויות 

  , לרבות עם מי מרשויות המדינה. מכך הנובע
מתחייב לשתף פעולה, באופן שוטף,  הזוכה, לעיל האמור מן לגרוע מבלי

רואה  לרבות( מטעמה מי/או ו מכביולמסור כל מידע ו/או מסמכים, ל
, מוסמך שכר בודקחשבון או כל בעל תפקיד אחר מטעם מכבי ו/או 

גורם ניהולי , ולכל ת למי מהעובדיםחופשי גישהלאותם גורמים ויאפשר 
ו/או אדמיניסטרטיבי ו/או מקצועי אצל הזוכה או מטעמו העוסק 

, ויתיר העובדיםהנוגע להעסקת  מידעבזכויות העובדים, ולקבלת כל 
ולצלם ולהעתיק כל מסמך  לעייןלמי מאותם גורמים לעיל שיבקש זאת, 

יותיהם על פי חוקי לתנאי העבודה של העובדים ו/או זכואו מידע הנוגע 
ו/או הפרת חוקי העבודה ביחס לעובדים וכל הקשור  העבודה ו/או פגיעה

ו/או הנובע מעניין זה, לרבות כל מידע שיתבקש למסור על פי הוראות 
  .להגברת האכיפה של דיני העבודה, התקנות והצווים מכוחו חוק

ידע כמו כן, הזוכה מתחייב לשתף פעולה, באופן שוטף, ולמסור כל מ
כל עוד לא  מכבי שכר מוסמך, וכן לרו"ח מטעםלבודק  ו/או מסמכים

 החוק פי על תפקידו את לבצעמונה בודק שכר מוסמך, ולאפשר לו 
 . העבודה דיני של האכיפה להגברת

ביום הראשון לכל מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הזוכה ימציא למכבי,  20.15
אישורים בדבר תשלומים רבעון, ובכל עת בין רבעון ורבעון לפי דרישתו, 

למס הכנסה, למוסד ביטוח לאומי, לקרנות פנסיה, לקופות גמל, לביטוח 
מנהלים, תלושי שכר, דוחות נוכחות ביחס לכל אחד מן העובדים, וכל 

 מסמך רלבנטי אחר שיידרש בקשר לעובדים. 

/או שיקול דעתו של בודק השכר המוסמך ו מכבילפי שיקול דעת  אם 20.16
/או הפרת של וסיבה שהיא, ישנה פגיעה  ומכל, מכבי ו/או רו"ח שמינה

מתחייב לתקן את  הזוכה, לעובד מעובדי הזוכהחוקי העבודה ביחס 
יום למן היום שנדרש לכך, לרבות תשלום  30ההפרה בתוך תקופה של 

  רטרואקטיבי לעובד אשר זכויותיו הופרו. 
כדין על ערוך  תצהיר מכבייום ממועד פניית  30ימציא במהלך  הזוכה

ידי גורם מוסמך מטעמו, שבו הוא מצהיר על כך שהליקויים שנמצאו 
 תוקנו, וכי ההפרות שהיו תוקנו, ואת האופן שבו טופלו. 

 הפרהזה ו/או כל אחד מסעיפי המשנה שלו מהווה  20 סעיף  הפרת 20.17
וראה מהוראות החוזה, היא של החוזה, ועל אף האמור בכל ה יסודית

עילה לחילוט  וכןוללא התראה,  מהווה עילה לביטולו המידי של החוזה
 זה בעניין הסגות כל לו יהיו לאמאשר כי  זוכההערבות באופן מידי, וה

 התחייבויותיו יופרו בהן בנסיבות וחילוטה הערבות מימוש עם בקשר
 .לעיל כאמור

סעד העומדים לרשות  מכבי לפי אין באמור כדי לגרוע מכל זכות ו/או 
 כל דין ו/או חוזה, ו/או כדי למצות את טענות מכבי כלפי הזוכה.

 
 :קבלן עצמאי הזוכה .21

 
 מוסכם בזה בין הצדדים כדלקמן:  
 
 י החוזה וכל פ-למשמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות ע הזוכהכי  .21.1  
 ו/או לנציגיה ו/או למי  פי החוזה למכבי ו/או לאחראי-לזכות שניתנת ע   
 שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה    
 במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות החוזה במלואן,    
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 ולכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי  זוכהולא תהיינה ל   
 ים, פיצויים או הטבות אחרות מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלומ   
 ממכבי בקשר עם ביצוע החוזה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם    
 ביטול או סיום החוזה, או סיום כל התקשרות על פי החוזה, מכל סיבה    
 שהיא.   
 
 יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים,  הזוכהכי  .21.2  
 יות מוסמכות אחרות כלשהן, לביצוע כל החובות הרשויות המקומיות ורשו   
 פי הוראות כל דין, -המוטלות ו/או שתוטלנה על ידי הרשויות האמורות, על   
 בקשר לביצוע מתן השירות על פי החוזה.   
 
 יתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בחוזה לא יתפרש י הזוכה .21.3  
 י או מטעמה, או כמקנה לו מעמד להופיע בשם מכב הזוכהכמסמיך את    
 של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.   
 
 לפצות ו/או לשפות את  הזוכהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב  .21.4  
  ידי-עלמכבי בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או חיוב אחר כלשהו, אם יקבע    
 פטי שונים מהאמור לעיל, רשות מוסמכת כי המצב העובדתי ו/או המש   
 מעביד בין מי מעובדיו לבין מכבי,  -לרבות אם יקבע כי קיימים יחסי עובד   
 או אם יוטל על מכבי קנס /ואו עיצום כספי עקב מעשה או מחדל של    
 .הזוכה   
 

 :שמירת סודיות .22
 
 עת כל אדם, מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיומועסקיו  הזוכה 
 במהלךתוקף, או ב שהגיעה אליו  בקשר עם ביצוע החוזה או השירות או ידיעה  כל ידיעה 
 מתן השירות, תוך תקופת החוזה, לפני תחילתה או לאחר סיומה. או אגב ביצוע החוזה או 
  

 :דין נכסים במסעדה פנימית .23
 
 הנייחים והניידים  הצדדים לחוזה מסכימים ומצהירים בזה כי כל הנכסים .23.1  
 , לרבות מתקנים, אביזרים, 2-נספח א'במסעדה פנימית, המפורטים    
 מכבי ו/או אשר  מכבי  ידי-עלמכשור לסוגיו השונים, אשר הותקנו    
 תתקינם או תקבעם במסעדה פנימית או במחסן בתקופת החוזה, למעט    
 ונשארים רכושה  התקין באישור מכבי ואינו של מכבי, יהיו הזוכהמה ש   
  זוכההבלעדי של מכבי מרגע הקמתם ו/או התקנתם, ומכבי מרשה בזה ל   
 להשתמש בהם במשך תקופת החוזה.   
 
 
  מתחייב שלא לבצע שינויים ו/או תוספות ו/או התקנת ציוד כאמור אלא  הזוכה .23.2  

 בהסכמת מכבי מראש ובכתב.                           
 
   ים לחוזה מסכימים ומצהירים בזה כי כל הנכסים הקבועים והציוד הצדד .23.3  

, וכן כל הציוד והמכשור, המיתקנים במפרט הטכניכמפורט  פנימית,הבמסעדה 
ו/או שתתקין מכבי בתקופת החוזה, הם רכושה  הזוכהוהאביזרים שיתקין 

ור באיש – הזוכהשהתקין  הזוכה ל מכבי כאמור לעיל, למעט ציוד שלהבלעדי ש
 ואשר פירוקו אינו גורם נזק.  –מכבי 

 
מתחייב להפעיל את הציוד הקבוע והמכשור כאמור, לשמרם, לשמור על  הזוכה

יבתם ו/או כל פגיעה בהם ולטפל בהם כראוי, ולמנוע מהם כל גנניקיונם, למנוע 
 קב שימוש סביר.ענזק אפשרי, למעט בלאי רגיל, 

 
 תהיינה לו שום תביעות ו/או טענות  מסכים ומצהיר בזה, כי לא הזוכה .23.4 
 ו/או מענות לגבי זכויות ו/או השקעותיו בנכסים נייחים ו/או ניידים כאמור    
 לעיל.   
 
 מתחייב כי הוא ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו  לא ישתמשו  הזוכה .23.5  
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 פנימית  הו/או בציוד המסעדה  הפנימית  ו/או בכל חלק ממנהבמסעדה    
 פי הסכם זה.-לפנימית עהלא לצורך הפעלת המסעדה ש   
 
 

 :ערבות בנקאית .24
 
 לפי החוזה, לרבות המשך התקשרותו  הזוכהכבטחון למילוי כל התחייבויותיו של  .24.1  

י מכבי, ערבות ביד הזוכהתחליט מכבי לממש את האופציה, יפקיד  עם מכבי אם 
נית, בנוסח שיאושר בידי המחירים לצרכן, בלתי מות  דבנקאית צמודה למד

 100,000מכבי, בסכום של  רצונה של   מכבי, או ערבות אחרת שתהיה לשביעות
 3החתימה על החוזה וכלה  אלף שקלים חדשים) שתוקפה החל ביום מאהש"ח (

  חודשים לאחר תום תקופת החוזה.
המחירים לצרכן,  דבנקאית צמודה למד ערבות בידי מכבי הזוכהיפקיד בנוסף, 

  תי מותנית, בנוסח שיאושר בידי מכבי, או ערבות אחרת שתהיה לשביעותבל
בעבור אלף שקלים חדשים)  שלושיםש"ח ( 30,000מכבי, בסכום של  רצונה של 

 3החתימה על החוזה וכלה  שתוקפה החל ביום, .2-א –נספח בהציוד כאמור 
  חודשים לאחר תום תקופת החוזה.

  
 לעיל, כי אז מתחייב  7סעיף פי הוראות -ל, עאם תוארך תקופת החוזה .24.2  
 חודשים  3לדאוג להארכת תוקפה של הערבות הבנקאית עד לתום  הזוכה   
 לאחר תום תקופת החוזה המוארכת.   
 
 מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל, הסתיימה תקופת החוזה  .24.3 
 לא סיים לשלם את  כההזואו הסתיים מתן השירותים מכל סיבה שהיא, ו   
 התשלומים בהם הוא חייב על פי החוזה, או גרם למכבי נזק בגין אי מילוי    
 תהא מכבי רשאית לחלט את הערבות  –התחייבויותיו על פי החוזה    
 הבנקאית או לדרוש הארכתה לתקופה נוספת שתיקבע על ידה. הסתיימה    
 תחזיר מכבי  –מים כאמור סיים לשלם את התשלו הזוכהתקופת החוזה, ו   
 את כתב הערבות הבנקאית. זוכהל   
 
 בהתחייבויותיו על פי החוזה, תהא מכבי  הזוכהבכל מקרה בו לא עמד  .24.4  
 רשאית לממש את הערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי    
 הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, למו"מ משפטי כלשהו, או למתן    
 הוכחה כלשהי.   
 
 השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של  .24.5  
 חייב לחדש את הערבות או להשלים את סכום  הזוכההערבות, יהא    
 (שבעה) ימים מהיום בו  7הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך    
 או כל סכום ממנה.הודעה כי מכבי גבתה את הערבות  הזוכהקיבל    
 
 אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  .24.6  
 על פי החוזה. הזוכה   
 
 האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי החוזה או על פי  .24.7  
 כל דין.   
 
 .הפרת כל אחד מסעיפי המשנה האמורים מהווה הפרה יסודית .24.8  
 

 :הפסקת הימצאות ושימוש .25
 
 החוזה לפי  , או עם ביטולו של7סעיף  מיד עם תום תקופת החוזה לפי .152.  
 להפסיק  הזוכהלחוזה, או עם סיומו מכל סיבה, מתחייב   62סעיף    
 פנימית   מצאותו ושימושו או המצאות ושימוש מי מעובדיו במסעדהיה   
 פצים השייכים לו, או לעובדיו, או למי ולהוציא מהם את כל הציוד והח   
 הקבועים או  מטעמו שהובאו לשם על ידו או על ידם ושאינם מסוג הנכסים   
 הנייחים השייכים למכבי, אך למכבי תהא זכות עיכבון עליהם בגין כל חוב    
 יהא חייב לה, לפי החוזה. הזוכהש   
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 החוזה, תהא מכבי רשאית  מיד עם תום תקופת החוזה או אם ביטולו של .25.2  
 ואנשיו ו/או שימושו במסעדה פנימית   הזוכהמצאותו של ילהפסיק ה   
  הזוכהכאילו החוזה לא נעשה כלל; ברם, פעולה כזו לא תפטור את    
 פי החוזה.-מהאחריות שחלה עליו לפי כל התחייבות מהתחייבויותיו על   
 
 ד אשר הותקן על ידה כשהוא מתחייב להחזיר למכבי את הציו הזוכה .25.3  
 וראוי לשימוש. האחראי יקבע האם הציוד הוחזר כשהוא נקי במצב תקין,    
 התחייבות זו, תהיה מכבי  הזוכהתקין וקביעתו תהיה סופית. הפר    
 בהוצאות התיקון  הזוכהרשאית לתקן את הציוד על חשבונה ולחייב את    
 כאמור.   
 

 :הפרת חוזה .26
 
 כל דין או  פי-עלכבי רשאית לבטל את החוזה בשל כל הפרה יסודית, מ .26.1  
 הסכם.   
 
 בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את החוזה אם: .26.2  
 
 או מי מבעלי השליטה בו או מנהלו הכללי, או מי  הזוכהנמצא כי  .26.2.1    
 מהמועסקים כאחראיים לצורך מתן השירות או מקצתם הורשעו     
 בעבירה כלשהי וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם     
 , או עומד ותלוי נגדם כתב 1981 –הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א     
 אישום פלילי על עבירה ו/או מתנהלת נגדם חקירה בעבירה כאמור.    
 
 או בקשר אליו שיש בהם כינוס  הזוכההוחל בהליכים על ידי  .26.2.2   
 ם, הסדר עם או לטובת נושים, פירוק מסוג כלשהו ו/או חיסול נכסי    
 עסקים באופן אחר.    
 
 את החוזה הפרה יסודית תהא מכבי רשאית: הזוכההפר  .26.3  
 
 לבטל את החוזה לאלתר; או .26.3.1   
 
 לתקן  הזוכהלעמוד על קיום הוראות החוזה במלואן ולדרוש מ .26.3.2   
 ימים מיום שתימסר ההודעה  3חייבות, תוך את ההפרה ו/או ההת    
 מתחייב בזה למלא אחר הוראות מכבי, וכמו כן  הזוכה. זוכהל    
 לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לה כתוצאה     
 הקיום כאמור.-מההפרה האמורה ו/או אי    
 
 פיצויים מוסכמים: .26.4  
 
 לעיל ו/או הפר . 24.3.2ור, בסעיף את ההפרה כאמ הזוכהלא תיקן    
 לתקן  הזוכהאת החוזה הפרה שאינה יסודית ומכבי דרשה מ הזוכה   
 את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות, כמפורט    
 לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי הוראות  הזוכה, ו24.3.2 בסעיף   
 כבי לשביעות רצונה, תהיה מכבי ו/או התחייבות, כפי שנדרש על ידי מ   
 קיומו, וזאת, על ידי מתן -זכאית לבטל את החוזה מחמת הפרתו או אי   
 יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים  הזוכההודעה על כך בכתב, ו  
 ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או  50,000ומוערכים מראש בסך    
 הקיום כאמור. אין באמור -ו אישייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/א   
 כל סעד או   הזוכהבפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל כנגד    
 תרופה על פי דין.   
 
 הצדדים מצהירים כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה  .26.5  
 זהירה של הנזק אשר עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו היסודית של החוזה    
 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר. הזוכהו   
 
 והביטול  זוכהביטול החוזה על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב ל .26.6  
 ייכנס לתקפו במועד שתקבע מכבי בהודעה.   
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 :הסבת החוזה .27
 
 איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות את זכויותיו על  הזוכה .27.1 
 את החובות הנובעות ממנו. פי החוזה או   
 
 אינו רשאי למסור לאחר או לאחרים, במישרין או בעקיפין,  הזוכה .27.2  
 בתמורה וללא תמורה, זכות שימוש במסעדה פנימית או בחלק מהם, ו/או    
 בנכסים הקבועים ו/או הנייחים, או בחלק מהם.   
 
 ד להוראות סעיף זה, לעשות בניגו הזוכהכל מסירה או העברה שיתיימר  .27.3  
 תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.   
 
 לפי החוזה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד  הזוכהזכויותיו של  .27.4  
 כלשהו.   
 
 למען הסר ספק, מכבי תהא רשאית להסב את החוזה לפי שיקול דעתה  .27.5 
 הבלעדי.   
 

 :זכות הקיזוז .28
 
 מים בזה כי למכבי ,ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב הצדדים לחוזה מסכי  
 עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא החוזה או מעסקה אחרת  המציעכספי ש  
 ומכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי.  
 

 :איסור הכנסת שינויים בתאגיד .29
 
 במידה שיהיה  –מתחייב שלא לעשות כל שינוי בבעלות בתאגידו  הזוכה .29.1 
 לעומת המצב כפי שמשתקף במסמכי המכרז ו/או במסמכים  -תאגיד    
 אחרים אשר נמסרו על ידו למכבי בלא מתן הודעה בכתב על כך למכבי.    
 במקרה כזה, תהא מכבי רשאית להודיע על רצונה להביא ההתקשרות לידי    
 ימים מיום מתן ההודעה של מכבי כאמור. 30סיום בתוך    
 
 להמציא במשך תקופת החוזה כל מסמך אחר  הזוכהכבי מדרשה מ .29.2  
 ימים ממועד  7להמציאו תוך  הזוכהמתחייב  –המתייחס לתאגידו    
 הדרישה.   
 
 

 :מכבי דיי-לשימוש בזכות ע-אי .30
 
 הסכמת מכבי לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא  .30.1  
 ירה שווה למקרה אחר.תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה  גז   
 
 לא השתמשה מכבי במקרה מסוים בזכויותיה על פי החוזה, לא ייחשב  .30.2  
 הדבר כויתור על זכויותיה אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים    
 דומים שלאחר מכן.   
 

 :ויתור מכבי בכתב .31
 
 אלא בכתב. אין שינוי בחוזה ואין ויתור על זכות מזכויות מכבי לפיו,  
 
 

 :כתובות הצדדים .32
 
 כתובות הצדדים לצורך החוזה תהיינה כפי שמופיע בכותרת החוזה.  
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 :מתן הודעות .33
 
 חוזה זה תישלחנה בדואר רשום, ובהישלחן כך תחשבנה כאילו  פי-עלכל ההודעות   
 ד שעות מעת מסירתן כיאות, בבית דואר בישראל, כל עו 72הגיעו לתעודתן בחלוף   
 לא הוכח היפוכו של דבר.  
 
 

 :סמכות שיפוט .34
 
 סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור להוראות חוזה זה ו/או הנובע   
 יפו.-ממנו תהיה לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בת"א  
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ____________________           ____________________ 
 הזוכהמכבי                                                                                   
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 נספח להסכם
 

 אישור עריכת ביטוחים
 

 לכבוד
 מכבי שירותי בריאות

 אביב-, תל27מרח' המרד 
 ")מכבי(להלן: "

 
 

 אחריות ות מעבידיםביטוח חבביטוח אישור עריכת הנדון: 
 וביטוח רכוש כלפי צד שלישי                               

 
 

 ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם חוזה שנערך  יהננו מאשרים בזאת כ
 מתן שירותי ") בעניין הזוכה(להלן "_________________________ ביניכם לבין 

 ית כמוגדר בחוזה מיום __________ (להלן: אספקת מזון במסגרת שירותי מסעדה פנימ
 _________.ומסתיימת ביום _________ ביום  וזאת לתקופה המתחילה") השירותים"
 

 ביטוח חבות מעבידים א.

פיו מבוטח הספק כלפי עובדיו ו/או מועסקיו שבגינם נדרש -על ביטוח חבות מעבידים
חדש) ו/או על פי חוק האחריות  על פי פקודת הנזיקין (נוסחהספק לשלם ביטוח לאומי 

לכל עובד ו/או נזק נפשי , בגין מוות ו/או נזק גוף 1980 -ם "למוצרים פגומים, התש
בגבול אחריות שלא יפחת ביצוע השירותים כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב 

(חמישה  5,000,000-ו אירוע נפגע, לדולר ארה"ב) לוחצי יליון מ$ (1,500,000  -שלמסך 
 לתקופת ביטוח שנתית. מיליון דולר ארה"ב) 

במקרה ויחשבו כמעבידם של מי  עובדיה ומנהליהו/או מכבי ורחב לשפות את מהביטוח 
 .מועסקיו כמוגדר לעילו/או  הספקמעובדי/מועסקי 

 
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ב. 

פועלים בשמו המבטח את הזוכה, עובדיו, מנהליו, וכל הביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו ו/או אובדן בגין כל פגיעה ו/או מטעמו, על פי כל דין, 

בגבול אחריות שלא יפחת , לרבות עובדי מכבי ו/או אורחיהם של כל אדם ו/או גוף כלשהו
בסה"כ לתקופת ביטוח ומיליון דולר ארה"ב) לאירוע שלושה $ (3,000,000 -שלמסך 

 שנתית.
 

 התפוצצות, , ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, בהלה
 , נזק שנגרם מתקנים סניטריים פגומים, הרעלהמכשירי הרמה, פריקה וטעינה, 

 תביעות ידי הזוכה, שביתה והשבתה ו-בקשר עם מזון (מאכל ומשקה) המסופק על
 .מצד המוסד לביטוח לאומי

 
  הו/או בשמ הו/או הבאים מטעממכבי ב לכלול את שם המבוטח בפוליסה יורח

 ו/או מי מטעמו  הזוכהלמעשי ו/או מחדלי  הכמבוטחים נוספים בגין אחריות
 וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור 

 כל אחד מיחידי המבוטח.

 

 ביטוח רכוש ג. 
 
 ציוד וכל רכוש אחר שבבעלותו או א של ביטוח במלוא שוויו ובערך כינון מל  
 הזוכה וכן ציוד מכבי המצוי במסעדה הפנימית ו/או המשמש בשימושו של   
 להפעלתה, לרבות מתקנים ואביזרים המפורטים במפרט הטכני, ולרבות כל ציוד   
 שהובא למסעדה הפנימית והמשמש להפעלתה, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח   
 הביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי מכבי ו/או  "אש מורחב".  
 עובדיה ו/או אורחיה ו/או מי מטעמה בגין נזק שנגרם על ידם, ובלבד שהאמור   
 בדבר ויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.  
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 ו/או המשמש להפעלתה, בכל הנוגע לביטוח ציוד מכבי המצוי במסעדה הפנימית    
 לרבות מתקנים ואביזרים המפורטים במפרט הטכני, תקבע מכבי, בהוראה בלתי   
 חוזרת, כמוטב היחיד ובלעדי לצורך קבלת תגמולי הביטוח.    
 

הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות  ד.
 הביטוח המפורטות לעיל. 

 
מכבי מפורטים לעיל במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י בביטוחים ה ה.

 מכבי. וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי
 

מכל סיבה שהיא במשך כל אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או יצומצמו  ו.
  יום מראש.  30ום על כך בדואר רשמבלי שניתנה לכם הודעה תקופת הביטוח 

 
מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע  ז.

מקביל אחר  נוסח  כביט במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל 
 לעיל. לשינויים הנקובים בהתאם לזהות המבטחים, בכפוף 

 
 

ידי  -ת המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש עלבכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסו
 האמור לעיל.

 

 
 בכבוד רב                                                                                         

 
 

 חברה לביטוח בע"מ ___________________
 

 ידי  ____________________________-על
 

 ____________שם החותם ותפקידו _______
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 נספח להסכם
 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד    

 
 

 נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטונומית
 

 לכבוד
 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותומאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 
 א.נ.

 הנדון: ערבות מס' ___________
 
 

להלן: אלף ש"ח) ( (מאה₪  100,000 הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך בסך
"סכום הערבות"), כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם 

) 136/2012מס' פומבי רגיל מאת____________ (להלן: "החייב") בקשר עם הסכם (מכח מכרז 
 .הפעלת מסעדה פנימית במשרדי הנהלת מכבי שירותי בריאותל

 דד" משמעו:המונח "מ –לצרכי ערבות זו 
מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי 
 שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

ברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן: "המדד החדש"), כי אם ית
המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______, היינו: ____ 

נקודות (להלן: "המדד היסודי")  אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור 
 מדד היסודי (להלן: "סכום הערבות המוגדל").עליית המדד החדש לעומת ה

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי 
 בסכום הערבות.

 
ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב,  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 
י להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבל

תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה 
 על סכום הערבות המוגדל.

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 

 
 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 
 ות זו אינה ניתנת להעברה.ערב

         
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 שם הבנק:__________
 שם הסניף:__________

 
 
 



 43 

 נספח להסכם
 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 
 

 נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטונומית
 

 לכבוד
 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותומאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 
 א.נ.

 רבות מס' ___________הנדון: ע
 
 

להלן: אלף ש"ח) ( (שלושים₪  30,000 הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך בסך
"סכום הערבות"), כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם 

) 136/2012מס' פומבי רגיל מאת____________ (להלן: "החייב") בקשר עם הסכם (מכח מכרז 
 .עלת מסעדה פנימית במשרדי הנהלת מכבי שירותי בריאותהפל

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 
מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי 
 ו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.שיבוא במקומ

אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן: "המדד החדש"), כי 
המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______, היינו: ____ 

אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור נקודות (להלן: "המדד היסודי")  
 עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן: "סכום הערבות המוגדל").

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי 
 בסכום הערבות.

 
ם לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, ימי 7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 

כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה 
תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה 

 על סכום הערבות המוגדל.
 

 ום  _________ ועד בכלל . ערבות זו תישאר בתוקפה עד לי
 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
         
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 שם הבנק:__________
 שם הסניף:__________
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 ספח ג'נ
 
 

 טופס הצעה
 
 
 
 

 לכבוד
 ____תאריך: _________      מכבי שירותי בריאות

 
 

 א.ג.נ.,
 
 
 

 סעדה פנימיתהצעה למתן שירותי הפעלת מדון: הנ
 של מכבי שירותי בריאות __________סימוכין: מכרז מס'                                         

 
 
 
 .סעדה פנימיתמוגשת בזה הצעתנו למתן שירותי הפעלת מ .1
 
 
 והתנאים  אנו מאשרים כי קראנו את כל מסמכי המכרז, למדנו אותם ואת כל הנתונים .2

 הקשורים עם ההתקשרות. כל פרטי המכרז ותנאיו, כמו גם הוראות הסכם ההתקשרות 
 המהווים חלק ממסמכי המכרז, מקובלים ומוסכמים עלינו.

 
 
 כמו כן, אנו מאשרים כי בדקנו את כל שראינו לנכון לבדוק לצורך הגשת הצעתנו כולל  .3

 קשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל השתתפות בסיור ספקים, לרבות כדאיות הסכם ההת
דבר אחר שיש לו, לדעתנו, חשיבות או משקל בהחלטתנו אם להגיש הצעה ואם להתקשר 

 עם מכבי בהסכם במידה שהצעתנו תזכה.
 

 לעיל, אנו מאשרים את הסכמתנו  3 -ו 2, 1בסעיפים מבלי לגרוע מכלליות האמור  .4
 בוע בהסכם ההתקשרות המהווה לכך שהמחירים ותנאי התשלום יהיו על פי הק  
 חלק ממסמכי המכרז.  
 
 
 ידוע לנו כי המחירים יהיו בשקלים חדשים בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות. .5
 
  

 אנו מאשרים ומבהירים כי הסכומים להלן אינם כוללים מע"מ.  .6
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 למלא את כל הטבלה): חובההצעתנו לגבי פריטי החובה, המחירון,  היא כדלקמן ( . 7
 כולל מע"מ)בש"ח (מחיר 

 
 כיבוד לישיבות/הדרכות

 (משקל נטו)
 

מספר 
 סידורי

 שם הפריט
        כמות חודשית

 משוערת

מחיר מוצע 
 ליחידה

בש"ח כולל 
 מע"מ

עוגיות מובחרות מותג ידוע. (צלוחית תכיל צלחת  1
 )רםג 200-סוגים ולא פחות מ 2לפחות 

250 
  

ם משני מאפי 5מאפים שונים. (לפחות צלחת  2
 )םגר 60סוגים,משקל כל מאפה 

40  

  30  םגר 800מגש עוגיות מובחרות  3
  30 ק"ג) 1.5סוגים  4מאפים שונים (לפחות צלחת  4
  350 "ג)ק 1.5סוגי פרות במשקל  4פלטת פירות (לפחות  5
  150 ק"ג) 1סוגי ירקות במשקל  4( לפחות  פלטת ירקות 6
  100 ק"ג) 1גבינות במשקל סוגי  5(לפחות  פלטת גבינות 7
 גדולות חצויות פרוסות 12( תוספת לחם לפלטת גבינות 8

  100 )איש 10המתאימות ל 

  60 ק"ג) 1.5פלטת אבטיח בעונה ( 9
  1,000 גרם) 60כריך קטן ( 10
  500 גרם) 120כריך גדול ( 11
+ מאפינס מ"ל) כולל גרנולה וסילאן  150( 1.5%יוגורט  12

 2,500 רם )ג 20קטן ( 
 

  2,500 גרם) + סלט אישי 120גדול ( כריך  13
 
 

 דברי מאפה
 

מספר 
 סידורי

 תכמות חודשי שם הפריט
 משוערת

מחיר מוצע 
ליחידה בש"ח 

 כולל מע"מ
 60 (קוראסון חמאה/שוקולד/קינמון/גבינה קטן 1

 )םגר
250  

  250 בייגלה שמיניה עם דגנים 2
 
 

 חלבי –כריכים 
 
 לחמניה רוסטיק/מיוחדת  - 2מצת פרוס לחם  מח  - 1
 
 

מספר 
 סידורי

כמות  שם הפריט
חודשית 
 משוערת

מחיר מוצע 
ליחידה בש"ח 

 כולל מע"מ
  1 2 1 2 

אבוקדו / ביצה / /גבינות למיניהם / טונה עם כריך  1
ביתה / סלט ביצים בתוספת ממרח וירקות טריים / ח

 קלויים
440 250 

  

 זיתים, עגבנייה, ינה צהובה,גב –טוסט בבייגל עגול  2
 50 תירס פטריות,

 

ולגרית :בגבינות מבחר תוספות לכריך (מחיר לתוספת) : 3
,  פטה ,, צפתית, מוצרלה, עזים, לבנה, שמנת5%/16%

ביצה : ביצה קשה, סלט , טונה : סלט טונה, טונה נקייה
 ביצים

50 
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 (קטן) מ"ל 450/(בינוני)  מ"ל 750/ (גדול)  ליטר 1.2מיכל  –בר סלטים 
 

מספר 
 סידורי

כמות חודשית  שם הפריט
 משוערת

מחיר מוצע ליחידה 
 בש"ח כולל מע"מ

 גדול בנוני קטן גדול בנוני קטן  
עשה זאת בעצמך  כדוגמת :ניסואז, יווני או סלט 1

 כולל תוספת אחת 
גבינות קשות ורכות,  פרטי חובה בבר הסלטים :

סה, עלי חטונה, אנטי פסטי,ביצה קשה,פסטה, 
בייבי, רוקט, כרוב לבן/אדום, נבטים, עגבניות, 

מלפפון, עגבניות שרי, תירס, בצל סגול, בצל ירוק, 
בצל, גזר, פלפל/גמבה, פסטה, זיתים 

ירוקים/שחורים, מלפפון חמוץ, תפוחי אדמה, 
סלק, שעועית ירוקה, פטריות, עירית, פטרוזליה, 

 יםאגוזי מלך, גרעיני חמניה, קרוטונים, צנובר

 
 
 
 

220 
 
 
 
 
 

110 550 

   

  120 תוספות (מחיר תוספת) 2
פרוסות לחם  2תוספת לחם לסלט לחמניה קטנה /  3

 דגנים / כפרי
60 

 

 
 

 שתיה חמה
 

מספר 
 סידורי

מחיר מוצע ליחידה בש"ח  כמות חודשית משוערת שם הפריט
 כולל מע"מ

  100 הפוך קטן 1
  200 הפוך גדול 2
  30 כפול/אספרסו קצר/ארוך 3

 
 
 

 שתייה קרה
 

 כל המשקאות מותג ידוע
 

מספר 
 סידורי

 שם הפריט
כמות חודשי 

 משוערת

מחיר מוצע 
ליחידה בש"ח 

 כולל מע"מ
  300 מ"ל 333 קולה/ספרייט וכו' קטןפחית   1
  50 מ"ל 500בקבוק קולה/ספרייט וכו' קטן  1
  300 מ"ל 1500 קולה/ ספרייט וכו' גדול 2
  30 קטן מים מינרלים 3
  30 מ"ל 1500 מים מינרלים גדול 3
  50 מ"ל 333 מיץ קטן 4
  150 מ"ל 1500 מיץ גדול 5
  50 מ"ל 1500 סודה גדול 6
  40 מ"ל 250 סודה קטן 7

 
 
 

 ל עם מכסה/חמגשית)מ" 750מנת צהרים (תוגש במיכל פלסטיק קשיח 
 

כמות חודשית  שם הפריט סד'
 משוערת

מחיר מוצע 
ח ליחידה בש"
 כולל מע"מ

  300 קוסקוס / מוקפץ תאילנדי/ פסטה ברוטב 1
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 )פרוסות לחם דגנים / כפרי 2ב ילוו  (ארוחות עיסקיות 

 
מספר 
 סידורי

כמות חודשית  שם פריט
 משוערת

מחיר מוצע ליחידה 
 בש"ח כולל מע"מ

  50 סלט קטן + מרק 1
  30   + מרק בינוניסלט  2
  20 סלט גדול + מרק 3
מנה עיקרית + תוספות חמות ת צהרים מנ 4

 קרות 
1,100  

  30 מנת צהרים + מרק 5
 2מרק עם קרוטונים + לחמניה ביס /  6

 פרוסות לחם דגנים/כפרי
150 

 

ארוחת בריאות : פירות חתוכים + יוגורט  7
 מ"ל) 500(במיכל / סילאן + גרנולה + דבש 

30 
 

ביצים,  מבחר גבינות,  2 : ארוחות בוקר 8
 רקות, לחם חמאה וריבהי

40  
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 כיבוד לאירועים .8

לכל האירועים יתווספו כלים רב פעמיים מכובדים להגשת הכיבוד, מפה לשולחן, וכלים חד 
 פעמים לסועדים ופינוי המקום בתום האירוע.

 שתיה לאירועים תחויב על פי מחירון השתייה לעי"ל.

מוצע  מחיר יחידת חישוב פריט
 כולל מע"מ

  ק"ג 1 גים מלוחיםפלטת ד
  יחידות 20 פטריות / סלמון / וכו'  במילוי טורטיות מגש

  יחידות 20 מגש בלינצס במילוי פטריות/תרד וכו'
  יחידות  20 מגש מאפה פילו במילוי פטריות / גבינות / וכו'

  ק"ג 1 מגש אנטיפסטי
  24X24 תבנית קיש 

  ידותיח 20 מגש לביבות בטטה / ירקות/ תירס וכו'
  יחידות 20   גלילת חצילים במילוי גבינה

  2424X תבנית לזניה   

  ק"ג 1 מוקפץ
  יחידות 40 עלי גפן בתוספת יוגורט

  ק"ג 1 שיפודי דג טונה / סלומון אחר
  ק"ג 1 סלט פסטה / קינואה  וכו'

  ק"ג 1 סלט פסטה פסטו  / טונה / עג' מיובשות / חצילים ועוד
  ק"ג 1 טונה / ביצים / אבוקדו וכו' סלטים בחושים

קינואה +  / סלט ירקות עג' שרי + בזיליקום וצנובר
 וכו'/ אגוזים חמוציות 

  ק"ג 1

  ק"ג 1 / וכו'חצילים / סלטים בחושים טחינה / חומוס 
סלט ירקות ערבי / גזר עם לימון חריף / חסה עם עלי 

 / וכו' בייבי ושקדים
  ק"ג 1

  "גק 1.5 מגש גבינות
  מחיר לסועד לחם
  כוסות 20 מוס

  תבנית אינגליש קייק עוגה בחושה
  יחידות 20 פחזניות

  20קוטר  קרם קטן/ עוגות מוס 
  24קוטר  קרם גדול/  עוגות מוס 

  יחידות 20 מתוקים מאפים
  יחידות 20 בורקס

  יחידות 20 / אגרול פסטלים / סיגרים / סמבוסק / אמפנדוס
  ק"ג 1.5 קותפלטת יר

  ג"ק 1.5 פלטת פירות העונה
  ג"ק 1.5 פלטת אבטיח ומילון

 מוזלי (יוגורט + פירות + גרנולה וסילאן)
 אנשים 10 -מתאים לכ

 ליטר יוגורט 1
 ק"ג פירות 1.5

 

  מחיר לסועד כלים רב פעמים לסועד
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 היא כיבוד, עבור הגשת האותו תשלם לנו מכבי  ,חודשי קבועהצעתנו לגבי תשלום  .9 
 למלא את כל הטבלה): חובהכדלקמן (

 
 

גובה  מאפיין השרות
התשלום 

כולל  המוצע
 מע"מ

לרבות ניקיון  ת עבודהות/פגישוכיבוד לישיב חודשי קבוע להגשתתשלום 
   חדרי הישיבות בגמר הישיבה

 

 מחירים המוצעים הנם בש"ח וכוללים מע"מ.ה 
 

ור עובד/ת לתפעול אזור ההסעדה בקמפוס ההדרכה הצעתנו לגבי תשלום חודשי קבוע בעב .10
 ובהודעה מוקדמת מראש בשעות נוספות בימי שישי. 07:30-16:00ה -בימים א

 
 

גובה  מאפיין השרות
התשלום 

המוצע כולל 
 מע"מ

  תשלום חודשי קבוע לתפעול אזור ההסעדה בקמפוס ההדרכה  
 המחירים המוצעים הנם בש"ח וכוללים מע"מ. 

 
 במסמכי בפרק המנהלה  7.1בסעיף ו זו תעמוד בתוקפה עד המועד הנקוב הצעתנ .11
 המכרז (התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה), ואתם תהיו זכאים לקבלה בכל   
 עת עד מועד זה ועד בכלל, וכן תהיו זכאים לפנות אלינו בבקשה להארכת תוקף   
 הצעתנו כאמור באותו סעיף של מסמכי המכרז. 
 

 לנו כי במידה ותבחרו בנו כזוכה שני או כזוכה שלישי (וכן הלאה), תעמוד  ידוע .12
 למסמכי  בפרק המנהלה .7.1בסעיף הצעתנו זו בתוקפה עד לתום התקופה, כמוגדר   
 המכרז.  
 

 מצורפים בזה להצעתנו כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז,  .13
 כרז (מסמכים שיש לצרף להצעה).למסמכי המ 6 -ו 5בפרקים כמפורט   
 
 
 
 

 ב כ ב ו ד    ר ב,
 
 

 חתימה: _____________________  שם מלא: _________________
 
 

 חותמת: _____________________  כתובת: __________________
 
 

 טלפון: ______________________  תפקיד: __________________
 
 

 : __________________דואר אלקטרוני  מספר תאגיד או מספר זהות של
  המציע (במידה שאינו תאגיד):

 
________________________ 
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 רשימת המסמכים המצורפים להצעה
 
 
 
 

 ., שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך X -וודא וסמן ב נא
 

       ן בדבראישור התאגדות, וכן אישור עורך דין / רואה חשבו –במקרה שהמציע הינו תאגיד 
 היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה בתאגיד, וכי חתימתם,      
 .בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין      

      .אישור רו"ח בדבר מחזור כספי  
 

 ת כשרותותעוד. 
 

 תקף ממשרד הבריאות.   מזון  רישיון יצרן 
 

      הול ספריםאישור ני 
 

       איזו ( -תו תקן ליצרני מזוןISO או (HACCP .  
 

  (נספח ג')טופס ההצעה ממולא וחתום. 
 

  (נספח ד')טופס פרטי המציע, ממולא וחתום. 
 

 .תצהיר עו"ד 
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 נספח ד'
 טופס פרטי המציע

 
 

 
  .בסופו ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש  

 
תנאי המכרז וכן הינו רשאי לצרף כל חומר  פי-עלישור הנדרשים המציע יצרף כל מסמך או א 

 משלים אחר.

1. 18Bפרטי המציע 

 מס' עוסק מורשה: שם:

 פועל/ת משנת: מעמד משפטי (יחיד/צורת ההתאגדות):

 כתובת משרדי ההנהלה:

 
 ________________________  ________________  ________  טלפונים:

 
 פקס:______________

 ב הבעלות בתאגיד (אם המציע הוא תאגיד):הרכ
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 

 

2. 19Bתאור כללי של המציע 

 
 
 
 
 
 

 
     
 

3. 20B אדם -כוח 

מספר העובדים  התפקיד
 בתפקיד
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4. 21Bיכולת המציע לגבות עובד בעת היעדרותו מסיבה כלשהי 

 
 
 
 

 

22B5. תיאור הידע, הכישורים והמומחיות של המציע 

 
 
 
 
 
 

 

23B6.  לקוחותוניסיון קודם 

של מי שינהל את המזנון מטעם מספר שנות ניסיון 
(יש לציין את  אם המציע לא ינהלו בעצמו –המציע 

שנים  3) בתחום ההסעדה (לפחות הזוכהשם 
 רצופות שקדמו להצעה):     

 2003 -ל 2000בין השנים 

 ת:מספר כולל של לקוחות פעילים בשלוש השנים האחרונו
 

 שמות הלקוחות במגזר הציבורי:
 
 
 
 

להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו בשלוש השנים האחרונות באופן 
 איש לפחות ביום, כולל ממליצים:                             200 -סדיר שירותים ל

 
 . שם הלקוח:1

 ו:                               טלפון:תפקיד                            :      איש הקשרשם 
 תאור השרות שניתן:

 תקופת אספקת השירות:
 מקבלי השירות:

 
 . שם הלקוח:2

 :                                 תפקידו:                               טלפון:איש הקשרשם 
 תאור השרות שניתן:

 תקופת אספקת השירות:
 מקבלי השירות:
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 . שם הלקוח:3

 טלפון:        :                                 תפקידו:                       איש הקשרשם 
 תאור השרות שניתן:

 תקופת אספקת השירות:
 מקבלי השירות:

 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים, וכי כל העובדים, הידע, הכישורים, ומחיות 
 לעיל עומדים לרשותנו לשם ביצוע הנדרש במכרז. וכיו"ב המפורטים

 

 __________________ חתימת המציע:  תאריך: _____________
 

 __________________חותמת: ______  
 

 ________________________ כתובת:
 

 _________________________ טלפון:
 

 __________________________ :דואר אלקטרוני
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 1 -ספח ד'נ

 חוקי עבודה וזכויות עובדים

 מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית; .1
 לחוק חופשה שנתית;  11 -ו 10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים  .2
 לחוק חופשה שנתית; 13תשלום פדיון חופשה לפי סעיף  .3
לחוק שעות עבודה   6איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף  .4

 מנוחה;ו
איסור העבדה בשעות נוספות או בימי מנוחה השבועיים שלא בהתאם להוראות היתר  .5

 שניתן לפי הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה. 
 לחוק שעות עבודה ומנוחה.  9איסור העבדה במנוחה השבועית בלא היתר, לפי סעיף  .6
  .לחוק שעות עבודה ומנוחה 16תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף  .7
 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 17תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף  .8
 לחוק עבודת הנוער.  20איסור העבדת נוער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  .9

 לחוק עבודת הנוער.  21איסור העבדת נוער במנוחה השבועית לפי סעיף  .10
 חוק עבודת הנוער. ל 24איסור העבדת נוער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף  .11
 לחוק עבודת הנוער.  25איסור העבדת נוער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף  .12
כשניכוי הסכומים  –לחוק הגנת השכר  25איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף  .13

 היה ביוזמת מזמין השירות או לפי הוראותיו; 
 וק הגנת השכר. א לח25העברת סכומים שנוכו, לפי סעיף  .14
  ) לחוק הגנת השכר. 1)(1ב (ב 25איסור הלנת שכר לפי סעיף  .15
 תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום.  .16
יד(ב)  33תשלום שכר מינימום לפי חוזה קיבוצי כללי ענפי שהוכרח בצו הרחבה, לפי סעיף  .17

  .1957 –לחוק הסכמים קיבוציים התשי"ז 
  ן פנסיה.תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניי .18
הוראות צווי הרחבה לעניין תשלום דמי הברה, החזר הוצאות נסיעה, פנסיה, דמי חגים  .19

 ותוספת יוקר. 
(ב) לחוק להגברת  28הוראות צווי הרחבה ענפיים שעניינן רכיבי שכר שקבעו לפי סעיף  .20

 האכיפה של דיני העבודה;
תעסוקה, בהתייעצות הוראות צווי הרחבה בכל עניין אחר שקבע שר התעשייה המסחר וה .21

עם שר האוצר וארגון העובדים המייצג את המספר הגדול של עובדים במדינה, וארגוני 
 מעבידים שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר. 

 ב לחוק הגנת השכר.  25סעיף  .22
 (א) לחוק עבודת הנוער.  33סעיף  .23
 (א) לחוק חופשה שנתית  28סעיף  .24
 לחוק שכר מינימום  14סעיף  .25
 (א) לחוק שעות עבודה ומנוחה  26סעיף  .26
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 2-'דנספח 
 תמצית זכויות לעובד

 דע זכויותיך ! 

המאפיין את משפט העבודה הן הזכויות המוענקות לעובד מכוח חוקי המגן וצווי 
 .עובד אינו רשאי לוותר על זכויות אלה .הרחבה ואשר את תמציתן נביא להלן

 כללי .1

הזוכה כיבי השכר המינימאליים שעל את מרלעובדי הזוכה להציג  המטרת הודעה זו, .1.1

 ההסעדה.בתחום הם לשלם ל

במשך הזמן יהיו . ייתכן כי המכרזנכונות למועד פרסום  2המופיעות בסעיף  אותהטבל .1.2

שינויים בתעריפים השונים הנובעים משינוי שכר המינימום ומשינוי חוקים והוראות 

 ת המרכיבים עדכנית למועד עריכת המכרז.לוודא כי טבלזוכה . על השונות בתחום

חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל הזוכה למען הסר ספק, יובהר, כי  .1.3

או מופיעות באופן  שלהלן אותגם אם אינן מופיעות בטבל או צו הרחבה הסכם ,חוק, דין

לפעול חסר, וכי במקום בו המרכיב בטבלה מטיב עם העובד לעומת הוראות הדין יש 

 בהתאם לטבלה.

 הסעדהנספח תמחירי לעובדי  .2

 
חישוב 
שנה 

 ראשונה

חישוב 
 שנה שנייה

 הערות

 שכר חודשי / לפי שעה [נא לסמן] ₪ _____ ₪  _____ שכר יסוד

 ₪  _____ חופשה

)3.81%( 

_____  ₪ 

)3.81%( 

בסעי ראה פירוט זכאות לשנים הבאות  ימי חופשה בשנתיים הראשונות. 10

 2.1.6. 

תוספת 
 ותק

------- 
0.35  ₪ 

    

לכל ₪  0.35 ,ילך לעבודהאתוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ו
תוספת זו נדר  ₪. 0.46ילך התעריף הינו אמהשנה השישית ו שעת עבודה.

 המעסיק לשלם על אף הפסיקה בנושא.

 ₪  _____ חגים
)3.43%( 

_____  ₪ 
 )3.43%( 

ימי חג בשנה. הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם  9 -העובדים זכאים ל

 העובדים עבדו לפני ואחרי החג. 

 נסיעות 
1.37  ₪ 

 

1.37  ₪ 

 

יש  –בחודש ₪  220הסכום מחושב לפי חופשי חודשי של  .על פי ביצוע

להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל עד לתקרה 

 ליום עבודה. ₪  24.40התקרה הנוכחית היא  .תעדכנת מעת לעתהמ

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה עבודה וממנה : מקור

 .1957-לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז
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חישוב 
שנה 

 ראשונה

חישוב 
 שנה שנייה

 הערות

 פנסיה
_____  ₪ 

)6%( 

_____  ₪ 

)6%( 

 על הפיקוח בחוק לקצבה לפנסיה, כהגדרתה משלמת גמל הפרשה לקופת

, על שם העובד, תעשה הח 2005-ה"גמל), התשס פיננסיים (קופות שירותים

 בדב ההרחבה צו: מקור. מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות
 .1989-פנסיית יסוד", תשמ"ט "הגדלת

 פיצויים
_____  ₪ 

)8.33%( 

_____  ₪ 

)8.33%( 

ננסיים פי שירותים על הפיקוח הפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה בחוק

על שם העובד לצורך הסכם זה תעשה החל  2005,-ה"גמל), התשס (קופות

 מהיום הראשון מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות.

 .1963-חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג: מקור

ביטוח 
 לאומי

_____  ₪ 

)3.45%( 

_____  ₪ 

)3.45%( 

מעבר  ;ביטוח לאומי 3.45%מהשכר הממוצע משולם  60%עד לשכר של 

בטבלה זו בחרנו להשתמש בתעריף הנמוך בשל  .5.9%לשכר זה משולם 

בדה שמרבית העובדים אינם מגיעים לתעריף הגבוה. ביטוח לאומי משול והע

, חגים, נסיעות, נוספים מעבר לשכר היסוד כגון: חופשה, ותק םעל מרכיבי

 והבראה. 

 .1995-חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה: מקור

 מחלה
_____  ₪ 

)2.5%( 

_____  ₪ 

)2.5%( 

הפרשה לדמי מחלה מבוצעת על ידי המעביד לקופותיו ומשמשת את המעב 

 . ן ימי מחלהלתשלום בגי

 .1976-תשל"והחוק דמי מחלה, : מקור

 הבראה

. התשלום בג להלן 2.1.7 הזכאות לימי הבראה הינה בהתאם לרשום בסעיף  ₪  1.16 ₪  1.16

באופן ראשונה מחויב רק עם סיום שנת העבודה הראשונה, השנה ה
 ₪.  365 יום הבראה הינו ף. תערירטרואקטיבי

 יש לעדכן כאשר מתעדכן תעריף יום הבראה.

עלויות 
נוספות, 
 כולל רווח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=130433
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=323153
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255181
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 בהתקיים תנאים מסוימים: הסעדהישנן מספר תוספות נוספות אשר משולמות לעובדי ה

שולמת לעובד נשוי שאשתו אינה עובדת. עלות מרכיב זה מ –תוספת משפחה  .2.1.1

 לשעת עבודה. ₪  0.49הינה 

ניתנת לעובדי ניקיון אשר מועסקים  –תוספת עבור עבודות מיוחדות ופיצול שעות  .2.1.2

 .לשכר היסוד 10%לפחות בשני מקומות שונים ביום. שיעור התוספת הוא 

 .ה בפועליש לשלם לעובד תוספת יוקר בעת ביצוע –תוספת יוקר  .2.1.3

יש לשלם שעות נוספות על פי החוק במידה והעובד ביצע שעות  – שעות נוספות .2.1.4

 נוספות בפועל. 

ל ימי חופשה ע 3-בחופשת נישואין זכאי העובד ל –חופשת נישואין/ימי אבל  .2.1.5

בתקופת אבל זכאי העובד לשבעה ימי היעדרות מבלי לגרוע  .המעסיק חשבון

 מחופשתו או לנכות משכרו. 

, בשכר כל עובד זכאי לחופשה שנתית –וחופשה שנתית  הבראה, ימי שהימי חופ .2.1.6

 כמפורט להלן:

 תקופת העבודה (בשנים)
 אורך שבוע העבודה

 ימים 5 ימים 6
 ימי עבודה 10 ימי עבודה 12 1 - 2

 ימי עבודה 11 ימי עבודה 13 3 - 4

 ימי עבודה 12 ימי עבודה 14 5

 ימי עבודה 17 ימי עבודה 19 6 - 8

 ימי עבודה 23 ימי עבודה 26 ואילך 9

 כל עובד זכאי לדמי הבראה, כמפורט להלן:  –הבראה  .2.1.7

 מספר ימי ההבראה תקופת העבודה (בשנים)
 ימי הבראה 5 1

 ימי הבראה 6 2 – 3

 ימי הבראה 7 10 – 4

 ימי הבראה 8 11 – 15

 ימי הבראה 9 16 – 19

 ימי הבראה 10 ואילך 20

 :הסבר
זו בכדי למצות את מכלול הזכויות להן זכאי העובד מתוקף צווי הרחבה אין בטבלה 

הסכמים קיבוציים או כל דין אחר ועל העובד לוודא כי הוא מקבל את מלוא הזכויות להן 
 הוא זכאי.

  
 עבודה נעימה !
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 ה'ספח נ
 
 

 ISOטופס בדיקות בטיחות ונקיון עפ"י תקן 
 

                 תאריך עדכון:   מטבח ראשי / יצרןטופס בדיקה סניטציה ל
 

 שם הבודק ______________________                           תאריך : __________
 שעה _________________            

 
לא  תקין נושא-תת נושא

 תקין
 לטיפול עד פעולה מתקנת-הערות

ם
עובדי

 

     שיער
     ציפורניים

     פצעים חזותיים
גוד והופעה בי

(חלוקים, כובעים, 
 נעליים וכד')

    

     תכשיטים
     היגיינה אישית

ה
ת עבוד

סביב
-

ם
הליכי

ת
חדר שטיפת  

 סירים
    

     מקררים/מקפיא
     חדר ירקות

     חדר עיבוד בשר
     מחסנים

-חדר בישול (ציוד
תבניות -עגלות
 וכד')

    

     חדר שילוח

חדר 
אוכל

     דר מדיחח 
     ניקיון
     עגלות

     שולחנות+כסאות

כללי
 

משאיות, רמפה, 
איזור שטיפה, 

 שירותים
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 תאריך ___________ מטבח הקצהטופס בדיקת סניטציה ל

 
לא  תקין נושא

 תקין
 לטיפול עד פעולה מתקנת-הערות

     עובדים
     ציפורניים

     פצעים חזותיים
     ביגוד

     שערות 
שילשולים/הקהות/שיעול 

 נזלת
    

     תכשיטים
     

     מטבח
     שירותים

     נייר
     חומרי ניקוי

     חדר אוכל
     

     תאריך
     חתימה
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 ו'נספח 
 

 תצהיר 
 

כי אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי 
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב  עלי לומר את האמת

 כדלקמן:
 
 

________________________ (להלן:  המציעתצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת  .1
הפעלת מסעדה פנימית במשרדי הנהלת מכבי ל ,136/2012פומבי רגיל מספר  ) למכרז"מציע"ה

 .ריאותשירותי ב

 

 .ו, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשממציעהנני משמש בתפקיד _________________ ב .2
 

י הסעדה, כשבכל אחת רותיש במתן )2010-2012( האחרונות שניםה בשלושבעל ניסיון מוכח  .3
  .איש ביום לפחות 300כל אחת  המסעידות מסעדות לפחות 3הפעיל  מהשנים הנ"ל 

    
 

 תצהירי לעיל אמת. זה שמי, זו חתימתי ותוכן  .4

 

 

 

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                             
 

 

 אישור

 

הופיע בפני _________________,עו"ד, במשרדי  __________הנני מאשר בזה, כי ביום 
ידי  עצמו על _____ _________________, מר _______________, שזיההברחוב _____

זהות מספר ______________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה  תעודת
 אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני. -צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 

______________________ 
                                                                                                                                  

 חתימה וחותמת
   

 
 


	  שיתקיימו מחוץ  לבניינים המוזכרים לעיל, והכל על-פי התנאים המפורטים  במכרז זה על נספחיו. 
	1.2         ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך       את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם, בתנאים (1)        זהים או (2) מיטיבים בתיאום עם הזוכה.
	1.3 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא,               הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	  הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות - נספח ב' למסמכי המכרז.
	3. מנהלה
	3.1   רכישת מסמכי המכרז
	המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 6.12.12 ועד ליום 13.12.12, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 1,000  ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי  המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב'  שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00.

	3.2 בירורים ופניות
	3.2.1.1 ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז, עד ליום 25.12.12. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים.
	3.2.1.2 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף 3.2.2 לא תענינה. 
	3.2.1.3 על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.
	3.2.1.4 תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 30.12.12.

	3.3.  סיור ספקים :
	סיור ספקים: סיור למציעים יתקיים עד ליום ה-20.12.12, בשעה 14:00 במסעדה במכבי שירותי בריאות, רח' המרד 27 תל אביב. במהלך המפגש ניתן יהיה להעלות שאלות. כל שאלה שתתעורר אצל מציע כלשהו לפני הסיור תתברר אך ורק בדרך הקבועה בסעיף 3.2. לעיל. יובהר כי בכל מקרה מכבי לא תהיה חייבת בכל חובה בשל מצג ו/או מידע שיינתן שלא על פי הדרך הקבועה בסעיף  3.2 לעיל.
	3.2.1. סיורים למציעים המעוניינים בכך, יתואמו על פי לוחות זמנים שיקבעו מראש עם מנהלת מטה מכבי, הגב' יעל מאיר, בטלפון מס': 03-5143558. במהלך הסיור לא יהיה מענה על שאלות. 
	אופן ומועד הגשת ההצעות
	3.3.1 את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 136/2012, להפעלת מסעדה פנימית במשרדי הנהלת מכבי שרותי בריאות" לידי גב' שרה מחט - רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14. 
	                   ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום א', ה-6.1.13, בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
	3.3.2 ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח ג', לאחר חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.
	3.3.3 למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית כפי שנרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.
	3.3.4 המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.
	3.3.5 ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.
	3.3.6 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 מכבי בהסכם, אם וככל שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.

	6. התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
	7. אישור עריכת ביטוחים
	7.1. אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות
	(להלן: "אישור עריכת ביטוחים"). המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז.
	7.2. שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם 
	להוראות 3.2.2 לעיל.
	      הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות, אישור עריכת ביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

	8. בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות
	9. התחייבויות המציע הזוכה במכרז
	9.1. הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
	הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות, אישור עריכת ביטוחים חתום ומאושר על-ידי חברת הביטוח.
	ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע בנספח ב' למכרז.
	9.2. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
	9.3. במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע התחייבויותיו על-פי הנוסח המצ"ב.

	10. ביטול המכרז
	10.1. לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם,  והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח ב').
	10.2. מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית - אך לא חייבת - לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור.
	10.3. הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.
	10.4. החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

	11. עיון במסמכי המכרז
	עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי. 
	12. בעלות על מסמכי המכרז
	מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.
	13. סמכות שיפוט
	סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב - יפו. 
	1.5  יובהר כי מכבי אינה מתחייבת לעודד את עובדיה להשתמש בשירותי המסעדה 
	הפנימית, ואינה מתחייבת לכמות כלשהי של עובדים שישתמשו בשירותי 
	המסעדה הפנימית.
	ממועד  הודעה על הזכייה במכרז.  7.2. ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך               את תקופת ההסכם בשתי  תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם, בתנאים (1)                זהים או (2) מיטיבים בתיאום עם הזוכה.
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