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 תנאי המכרז – 1מסמך         

 
 

 המועצה המקומית שהם
 47/17מכרז מס' 
 

 בבניין התרבות בשהם /מסעדהקפה בית להפעלת פומבימכרז 
 

 כללי .1

 ביתהמועצה המקומית שהם )להלן: "המועצה"( מזמינה הצעות להפעלת  1.1
בית  בשהם )להלן: " 32קפה/מסעדה בבניין בית התרבות בשד' עמק איילון 

 .שימוש דמיקפה/מסעדה"( בתמורה ל

 המכרז מסמכי .2

 :פירוט מסמכי מכרז זה להלן 2.1

 ."תנאי המכרז" -1מך מס' מס 2.1.1

 "חוזה המכרז". -2מסמך מס'  2.1.2

 "הצעת המציע". -3מס'  מסמך 2.1.3

 :ההצעה .3

למסמכי המכרז.  3יגיש את הצעתו לפי נוסח ההצעה המצ"ב כמסמך  המציע 3.1
דמי שימוש  של המינימאליבנוסף ליתר האמור במסמך זה, מודגש כי הסך 

על ידי המציע במסמכי ההצעה הינו  יוצעזכות השימוש אשר  בעבורחודשיים 
 בתוספת מע"מ.₪ 16,000

את מסמכי המכרז  יצרףבתחתית כל עמוד של כל מסמכי המכרז, ו חתוםי המציע 3.2
 החתומים למעטפת ההצעה.

 יום מהמועד האחרון להגשתה.   120תהא בתוקף לתקופה של  ההצעה 3.3

תתייחסנה לכל התנאים, ההגבלות, ההתחייבויות וכיוצ"ב הכתובות  ההצעות 3.4
למסמכי המכרז, אשר הינו חלק מהותי  2בחוזה המכרז, המצ"ב כמסמך 

 ממסמכי מכרז זה. 

 סף  תנאי .4

יוכלו להשתתף מציעים אשר מתקיימים בהם כל תנאי הסף המפורטים  במכרז 4.1
 :להלן

 ביתהפעלת ו ניהולשנים לפחות ב 3בעלי ניסיון מוכח של  מציעים 4.1.1
מקומות ישיבה לפחות מסוג  50היו קיימים בפועל  בה/מסעדה, קפה

 הצעתו עם יחד לצרף המציע עלזה.  במכרזובסדר גודל דומה לנדרש 
בכתב בדבר ניסיונו כאמור ורשימת ממליצים או אתרים בהם  אישורים

 .מופעלת ו/או הופעלה בית קפה/מסעדה ע"י המציע

 אשר הינם יחיד או גוף משפטי )חברה או שותפות(. מציעים 4.1.2

מציעים אשר מנהלים ספרים כנדרש עפ"י חוק עיסקאות עם גופים  4.1.3
 1976-ל"וציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התש

 בר תוקף לכך בהתאם לאמור בחוק הנ"ל./קפהויש להם אישור 

 בעלי אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. מציעים 4.1.4
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מציעים בעלי אישור על רישום החברה או השותפות וכן  -משפטי  לגוף 4.1.5
בעלי  מציעים אישור עו"ד או רו"ח על בעלי זכות החתימה בשם הגוף.

אומי או מרואה חשבון המאשרים כי המציע אישור מהמוסד לביטוח ל
מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם 

 הסוציאליות בהתאם לחוק.

אשר לא הוגש נגדם ו/או מנהל ממנהליהם ו/או נגד עובד  מציעים 4.1.6
מעובדיהם כתב אישום בשל עבירה פלילית שיש עמה קלון ו/או בשל 

ול פעילות עסקית ו/או פעילות כלשהי זהה עבירה פלילית הקשורה לניה
 או דומה לנדרש במסגרת מכרז זה.

קיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, יצרף המציע  להבטחת 4.1.7
לפקודת המועצה, ₪  20,000להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 

בנוסח העונה על כל  התנאים שבנוסח הערבות המצורף לתנאי המכרז 
"(. הערבות לתקופת לתקופת המכרז הערבות)להלן: " א' כנספח

וצמודה למדד המחירים  15.3.18עד ליום  לפחותהמכרז תהא בתוקף 
 לצרכן . תנאי זה הינו תנאי סף להשתתפות במכרז.

תהיה רשאית לחלט את הערבות לתקופת המכרז במקרה בו  המועצה 4.1.8
ד הצעת המציע תהיה ההצעה הזוכה, והמציע ייסוג מהצעתו ו/או לא יעמו

 מכל סיבה שהיא.   -בתנאי הסף לחתימה על חוזה המכרז, כל אלה 

חתימת החוזה יחליף המציע את הערבות לתקופת המכרז   במעמד 4.1.9
הנזכרת לעיל, בערבות בנקאית למשך כל תקופת החוזה להבטחת 

₪  40,000מילוי כל התחייבויותיו לפי  החוזה. ערבות זו תהיה ע"ס של 
לחוזה המכרז. תוקף ערבות זו יהיה  ה' כנספחבהתאם לנוסח המצורף 

 יום לאחר תום תקופת החוזה.  60לתקופה של 

 ההצעה  הגשתנוספים ל תנאים .5

 .שלא יוחזרו בכל מקרה₪  800מסמכי המכרז בסך של  רכישת 5.1

 

משתתף יגיש את הצעתו, בצרוף כל המסמכים הנדרשים בהתאם לאמור בכל  כל 5.2
עותקים  3 –ההצעה תוגש ב  ;16:00 שעהב 24.12.17מסמכי מכרז זה, עד ליום 

למסמכי המכרז ותימסר במסירה אישית  3כמסמך זהים על גבי הטופס המצורף 
כח במשרדי המועצה במעטפה חתומה בכתובת: מועצה מקומית -או ע"י בא

 שהם, שתמוען לגזברות  במועצה ועליה יצוין מס' המכרז.  63שהם, רח' האודם 

המסמכים הנלווים הנדרשים כאמור בכל מסמכי המציע לצרף להצעתו את כל  על 5.3
 המכרז, לרבות: 

/מסעדה. במקרה של קפה בית/אסמכתאות על ניסיון בהפעלת אישורים 5.3.1
הפעלת בית קפה/מסעדה ע"י מנהל מקצועי מטעמו, יצורפו להצעה 
אסמכתאות המעידות על התקיימות תנאי הסף במנהל המקצועי. 

ים בהם הוא מעורב, רשימת המציע יפרט את ההיסטוריה והיקף העסק
 לקוחות קיימים וקודמים ונתונים לגבי כח האדם המועסק על ידו.

 המעידה על רכישת המכרז.₪  800ע"ס  קבלה 5.3.2

 . עילל  7.7ערבות בנקאית לתקופת המכרז, כאמור בסעיף  5.3.3

תקף על ניהול ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים  אישור 5.3.4
 .ציבוריים
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 משלטונות מס ערך מוסף.אישור עוסק מורשה  5.3.5

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון המאשר כי המציע  5.3.6
מפריש ניכויים          ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם 

 הסוציאליות בהתאם לחוק. 

אישור על רישום החברה או השותפות וכן אישור עו"ד  -לגוף משפטי  5.3.7
 בו. או רו"ח על בעלי זכות החתימה 

 התאגדות על המעיד אחר רשמי מסמך או התאגדותתעודת -לתאגיד 5.3.8
 המוסמך הוא ההצעה מסמכי על החתום כי"ח רו או"ד עו אישור וכן

 .התאגיד את בכך ולחייב אלה מסמכים על לחתום התאגיד מטעם

 . לרבות הערכת עלויות /מסעדהקפה ביתשל  /התאמות שדרוג תתוכנ 5.3.9
 עלות שדרוג התאמות של בית הקפה על חשבון המפעיל הזוכה במכרז .

את כל מסמכי המכרז כולל מסמך זה וחוזה המסמך על כל נספחיו,  5.3.10
 כשהם חתומים בכל עמוד ע"י המציע. 

 על התקיימותם של שאר תנאי הסף להשתתפות במכרז, כאמור להלן. אישורים 5.4

 . המלצות 5.5

 תההתקשרו אופן .6

"( יתקשר המפעילשהצעתו תהיה ההצעה הזוכה במכרז זה )להלן: " המציע 6.1
 ./מסעדה עם המועצהקפה ביתבחוזה להפעלת 

 מסעדה /קפה ביתפעילות  אזור .7

, כמפורט  התרבות ביתיופעל באזורים מסוימים בלבד בתחומי  /מסעדהקפה בית 7.1
התפעול"(. למפעיל תינתן זכות שימוש  אזוריהמכרז )להלן: " לחוזהא'  בנספח

 , אשר אינה מהווה זכות שכירות.בלבד באזורי התפעול

 בכללו התרבות ביתמצוי מבנה שירותים אשר משמש את באי  הכניסה בקומת 7.2
 /מסעדהקפה בית באי אתזאת 

 (as-isיימסר לידי המפעיל כמו שהוא) /מסעדהקפה ביתהפעלת  שטח 7.3

תבוצע במקביל ובהתחשב במגוון האירועים והפעילויות  /מסעדהקפה בית הפעלת 7.4
 .התרבות בביתשמקיימת החברה ו/או מפעילים מטעמה 

 .התפעול באזורי כלול אינו התרבות שבבית האירועים אולםבזאת כי  מובהר 7.5

 הוראות חוק הגנת הדייר תחולת אי .8

, לא יחול על מכרז זה ו/או על כל חוזה 1972 -הגנת הדייר, התשל"ב  חוק 8.1
 .שייחתם בעקבותיו

 /מסעדה/מסעדהקפה ביתפעילות  שעות .9

 ה עד א בימים יהיו הפעילות שעות בשבוע ימים 7 פעיל יהיה /מסעדהקפה בית 9.1
 8:00-14:000בימי שישי בין השעות  ,ועד עזיבת אחרון הסועדים 8:00-24:00 בין

ועד עזיבת אחרון  24:00לאחר צאת השבת ועד השעה  שעהמ החלובמוצ"ש 
בכפוף לרישיון העסק ולהוראות חוק העזר  /מסעדהקפה ביתהסועדים את 

 1995-(התשנ"הוסגירתם עסקים עסק בתי)פתיחת למועצה מקומית שוהם
 לסביבה מפגע תהווה לא העסק שפעילות ובתנאי
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  של ואישורקבלת  לאחרייעשה רק  בית קפה/מסעדהשינוי בשעות הפעילות של  9.2
 /אוו" החברה" )להלן: "חמש" וספורט נוער לתרבותהעירונית  החברה"ל מנכ

 ."( ובתיאום עימוחמש"

, /מסעדהקפה ביתשל  רשאי לדרוש מהזוכה שינוי בשעות הפעילות חמשמנכ"ל  9.3
 והזוכה יהיה חייב להיענות לדרישה. קבוע שינוי והן פעמי חד או זמני שינוי הן

  /מסעדהקפהה ביתהפעלת  .10

תעשה על פי כל דין, לרבות הוראות משרד הבריאות,  /מסעדהקפהה ביתהפעלת  10.1
, מכוחו המותקנות התקנות, 1968-חוק רישוי עסקים, תשכ"חו הבטיחותהוראות 

בזאת  מובהר, עסקים לרישוי הנוגעות זה ובכלל, אחרות רגולטוריות הנחיות וכל
, עסק שיוןירכי האחריות הבלעדית להוצאת כל האישורים הנדרשים לרבות 

 . הינה של המפעיל  שילוט שיוןיור

 ,סלטים יוגשו משקאות חמים וקרים, עוגות, כריכים, /מסעדהקפה ביתב 10.2
 שנקנו במקום לצריכה משכרים משקאות ,וקינוחים מבושלות ארוחות ,תבשילים

רק בהתאם לרשיון עסק בר תוקף הכולל פריט מתאים  יותרוו רישיון בעל ממקור
לבתי  נאותים תברואה)תנאי  עסקים רישוי לתקנות ובכפוףבצו רישוי עסקים 

 . 1983"ג תשמאוכל( 

למען הסר ספק, מובהר כי המפעיל לא יוכל למכור מזון ו/או שתיה שלא בשעות  10.3
שתינתן "ל חמש מנכללא הסכמת  /מסעדהקפה ביתהפעילות ו/או שלא באזור 

 מראש ובכתב. 

באופן אישי ושוטף.  וולפקח על ניהול /מסעדהקפה ביתעל המפעיל יהיה לנהל את  10.4
 ביתזכתה במכרז חברה, תמנה החברה מנהל בפועל לניהול השוטף של 

 , אשר כישוריו וניסיונו עונים על כל דרישות מכרז זה./מסעדהקפהה

  . חמש"ל מנכ מפעיל יהיה כפוף להנחיותה 10.5

 ביתהשימוש בשטח כמפורט בנספח א' לחוזה המכרז יהיה לצורך הפעלת  10.6
בלבד, על פי תנאי המכרז וההסכם. המפעיל לא יהיה רשאי לעשות  /מסעדהקפה

 מראש ובכתב.  חמש הנהלתכל שימוש אחר, אלא אם קיבל את הסכמת 

 בית בשטחאו פרטיים שנסגרו עם הנהלת חמש  ישובייםאירועים  לצורך 10.7
להתקשר גם  רשאיות התרבות בית הנהלתהמועצה ו/או חמש ו/או  יהיו, התרבות

, הגבלה כל וללא ןעם חברות אחרות המספקות שירותי קייטרינג, לפי בחירת
ו/או  חמשולמפעיל לא תהיינה כל טענות בקשר לכך. מיקום הקייטרינג יקבע ע"י 

 התרבות ביתו/או להנהלת  לחמשלהסרת ספק, אין חובה  .התרבות בית הנהלת
. כאמור להתקשר עם המפעיל או לרכוש ממנו מוצרי מזון לצורך קיום האירוע

 יםלהזמין אוכל או להתיר הכנסת מזון לאירוע תרשאי התרבות בית הנהלת
 גם מגורמים אחרים.  בו המתקיימים

 יהיו מוצרים כשרים בלבד.   /מסעדהקפה ביתבכל המוצרים שיימכרו או יוצעו  10.8

מתחייב לא לעשות, לא להתיר לאחרים לעשות, ואף למנוע כל דבר  המפעיל 10.9
 המשתמשיםו/או  המבקריםאו הפרעה לציבור  וריח העשוי לגרום מטרדי רעש

  .ובסביבתו התרבות בבית

באופן  יפעל כןו ,שבאחריותו והציודידאג לתחזוקה וניקיון של השטחים  המפעיל 10.10
 לרבותההפעלה  באיזורי שימצאקלקול  או מפגע ,ליקוי כל ולניקוימידי לתיקון 

 .אלו יםיהיו  באזור באםביוב  סתימות
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בור מפריד  שאיבותמזגנים,  תחזוקת, המסננים ניקיוןעל  אחריותישא ב המפעיל 10.11
לפחות פעם  שוטף באופן( זה בהסכם)כאמור  המנדףשומן לפי הצורך, ניקוי 

 בשנה, אישורי ביצוע יועברו למח' רישוי עסקים כמתבקש.

  ההפעלה אזורי את חשבונו על לנקות המפעיל מתחייב התפעול לאזורי בנוסף 10.12
והמעברים בקומה  ,הכניסה לובי רחבת שללרבות השירותים  המשותפים

 ."שובמוצ שישי בימי וכן ,הסגירה לשעת ועד 16:00 מהשעה החל התחתונה
ותחייב את  כאמור, /ניקיוןלתיקוןחמש,  או/ו המועצה תפעלולא יעשה כן  במידה

 25% -ל בנוסף תיקוןה/ הניקיוןבעלות  זה מכרזהמפעיל בהתאם להוראות 
, האמור הגשמת לצורך ."(מנקה עבור תשלום)להלן: " מעלות הניקיון/התיקון

כאמור  מנקה עבור בתשלוםכי ככל והמפעיל לא יעמוד  הצדדים"י ע מוסכם
, פיצויים מוסכמים בנוסף לתשלום עבור מנקה בסעיף זה, הוא ישלם למועצה

נקבע לאחר עריכת אומדן זהיר של הנזקים הצפויים עקב הפרה של  שסכומם
 המצאת ממועדעל כל יום איחור  ₪ 500 שלהתחייבות המפעיל לנקות כאמור, 

 התראה למפעיל ורתמס שהמועצה לכך בכפוף והכל(, להלן כהגדרתה) ההתראה
 המשותפיםחשבונו את אזורי ההפעלה  על לנקותבכתב בדבר הפרת התחייבותו 

 החל התחתונה בקומה והמעברים, הכניסה לובי רחבת של השירותים לרבות
 והמפעיל"(, ההתראה המצאת מועד)להלן: " הסגירה לשעת ועד 16:00 מהשעה

 . ההתראה המצאת ממועד ימים( 3) שלושה לאחר ההפרה את תיקן לא

, ועל AS ISשל בית הקפה/מסעדה יעמוד לרשות המפעיל  השטחבזאת כי  מובהר 10.13
המפעיל לעשות את ההתאמות הנדרשות על מנת לפעול לפי חוק רישוי עסקים, 

תקנות רישוי עסקים )הוראות  לרבות, התקנות המותקנות מכוחו, 1968,-תשכ"ח
וכל הנחיות רגולטוריות אחרות ובכלל זה הנוגעות לרישוי  2000-כלליות(, תשס"א

עסק בתוקף, אישור כבאות בתוקף, אישור  ברישיון, היתר בין, ולהחזיק, עסקים
לבתי אוכל ומסעדות בתוקף בכפוף לאישור המחלקה  עסק ןמשטרה, רישוי

 בכל עומד/מסעדה הקפה שבית לוודא וכןלבריאות הסביבה בלשכת הבריאות, 
לבצע שיפוץ/התאמות והשקעות  וכן, דין פי עלהתברואתיים הנדרשים  התנאים

 חדר תקרת החלפתחורף )כהגדרתה להלן(, ה, לרבות, סגירת התרבות ביתבשטח 
או כל פתרון  עוקפת כנדרש כדי לעמוד בתקן בטיחות אש דלת התקנתו מלצרים

ת במטבח בי שנמצאהתפעול  שטחהנדסי אחר בקשר לארון החשמל הראשי של 
שייתכנו מכוח הקמת מערכת גילוי וכיבוי מרכזית  עבודותוהקפה/מסעדה, 

 :להלן המפורט לפי והכלבבניין,  

להחליף את יריעות קירוי החורף הקיימות במועד חתימת  המפעיל על 10.13.1
חוזה זה בבית קפה/מסעדה, ולהתקין סגירה קבועה ואיכותית לאזור 

מ"ר. הסגירה כאמור  100 -/המרפסת בשטח כולל של כהפתוח הישיבה
קירוי גג בנוסף לדפנות  -תבוצע במתכונת של "סגירת חורף" 

ופנלים של זכוכית, אשר יהיה ניתן לפרקם  וםמאלמנטים של אלומיני
 מובהר"(. החורף סגירתבעת הצורך, לרבות אך לא רק, בקיץ )להלן: "

סגירת החורף כאמור לעיל, על המפעיל להגיש  וביצוע השלמת לצורך כי
קשה מוקדמת להיתר עבודה מצומצמת לאגף ההנדסה של המועצה, ב

שתכלול אישור מהנדס/קונסטרוקטור ואישור חשמלאי מוסמך. עוד 
מובהר כי, האחריות של המפעיל בנוגע לסגירת החורף, תהיה נתונה 
לפיקוח והשגחת החברה והמועצה והוא יבצע אותה לשביעות רצונם 

, טרם תחילת התקנת סגירת ובתאום איתם. לצורך הגשמת האמור
החורף, יגיש המפעיל תשריט/הדמיה של סגירת החורף, מאושר ע"י 

  בעל מקצוע מוסמך, לאישור אגף ההנדסה במועצה.
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אישור הכבאות ועמידה בתקן בטיחות אש, יבצע המפעיל  קבלת לצורך 10.13.2
ארון החשמל  בעניין לרבותהתפעול  בשטחאת כל ההתאמות הנדרשות 

 לא אך לרבות, זה חוזה חתימת במועד הקפה בית של במטבח המוצב
 הפתרון)להלן: " אחר הנדסי פתרון כל או עוקפת  דלת בניית רק

לכך  יאפשרש"( שיאושר ע"י המועצה וכל גורם רלבנטי אחר, ההנדסי
שבית הקפה/מסעדה יעמוד בתקן בטיחות אש ויאפשר השגת אישור 

את שטח המטבח של  כבאות. מובהר כי, הפתרון ההנדסי כאמור יקטין
 בית הקפה/מסעדה, ולמפעיל לא תהא כל טענה בעניין. 

ויבוצעו, במהלך תקופת ההתקשרות, ע"י המועצה  ייתכןכי,  בזאתי מובהר 10.14
עבודות להקמת מערכת גילוי וכיבוי מרכזיות )גלאים וספרנקלים( לצורך העמדת 

 תקופת במהלך יתבצע זה ועניין ככל, כי יובהרהמבנה כולו בתקן בטיחות אש. 
. כאמור העבודות ביצוע מועד לגבי המפעיל עם מראש יתואם הדבר, ההתקשרות

 של לבטיחות ורק אך מתייחס זה בסעיף הבטיחות בעניין האמור, ספק הסר למען
 יתפרש ולא, בו ואין, ההתקשרות תקופת במהלך לבצע עשויה שהמועצה הבניין
 כבאות אישור להשיג התחייבותו בעניין המפעיל את שפוטר ככזה, צורה בשום

 כאמור התחייבותו וכן, אש בטיחות בתקן/מסעדה הקפה בית את שיעמיד
 במהלך יתבצעוואלה  ככל, המועצה מעבודות מושפעת תהיה ולא כנה על נשארת
 .ההתקשרות תקופת

 בצורה התקינה והטובה ביותר ותחזוקתו ניקיונו על אחראי יהיה המפעיל, בנוסף 10.15
 פעם, האמור הגשמת לצורךהמנדף הקיים במטבח של בית הקפה/מסעדה.  של

 למחלקת ביצוע אישוריבמהלך תקופת ההתקשרות, יגיש המפעיל  שנהכל  בסוף
המראה שבוצעו פעולות  מאושרת חשבוניתרישוי עסקים כמתבקש. יובהר כי, 

 את תספק, חברה המתמחה בעניין זה "יע כאמור מנדףה שלותחזוקה  ויניק
 .והתחזוקה הניקוי דרישת לצורך עסקים רישוי מחלקת

 המועצה לבעלות יועברו ההנדסי הפתרוןו החורף סגירתשיעשו לרבות  ההתאמות 10.16
בתום תקופת הארכה ו /מסעדה בתום תקופת ההסכםקפה בבית ויוותרו

 אדםנקי ופנוי מכל  כשהוא/מסעדה הקפה בית שטחאת  המפעילהאחרונה ישיב 
, החורף סגירת ובכללם המועצה אישרה התקנתם שאת המחוברים למעט וחפץ

 .במקומם שיישארו ההנדסי הפתרוןו

שיפוץ ב, האישורים בהשגת כרוכות שיהיו וההוצאות העלויות כלו האחריות 10.17
עסק, אישור  ןקפה/מסעדה לרבות אך לא רק, השגת רישיוה בביתוהתאמות 

כבאות, אישור משטרה, רישוין עסקים לבתי אוכל ומסעדות בתוקף בכפוף 
 הפתרוןו החורף סגירתלאישור המחלקה לבריאות הסביבה בלשכת הבריאות, 

 .המפעיל של הבלעדית באחריותו יהיוההנדסי, 

כאמור לעיל, יהיו  וההתקנות ההתאמות, השיפוצים, האישורים השגת, כי מובהר 10.18
 לאישור המועצה ויתואמו מול המחלקה והאגף הרלבנטיים במועצה. כפופים 

כאמור לעיל תיתכן פגיעה, ואף פגיעה  וההתקנות ההתאמותמ כתוצאה 10.19
 בלתי באופןמשמעותית, בניהול העסק והפעלתו והכנסותיו, והוא מוותר בזאת, 

 חוזר על כל תענה שתהיה לו בענין.

 והשתייה המזון מוצרי  .11

/מסעדה משקאות חמים הקפה ביתלעיל, יוגשו ב 10לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי 11.1
 משכרים ומשקאות מבושלות ארוחות, תבשילים, סלטיםוקרים, כריכים, 

יקפיד על טריות המצרכים  המפעילוכיו"ב. מובהר כי,  קינוחים במקום לצריכה
הנמכרים, על טיבם המעולה, וכן על ניקיון מוחלט בבית הקפה, במטבח 

 .ובסביבותיהם
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תהיה רשאית בכל עת לבדוק את טריות וטיב המצרכים  /המועצהחברהה 11.2
ולדרוש את החלפתם במידת הצורך. המפעיל יהיה  בית קפה/מסעדהשיימכרו ב

 כאמור. מידי החברה לאחר בדיקה מיד עם קבלת דרישה החלפה כלות לעש חייב

 רישוי לתקנות בכפוף המפעיל יקפיד לשמור על כל תנאי התברואה והבריאות 11.3
כפי שיוגדרו על ידי ו 1983"ג תשמ( אוכל לבתי נאותים תברואה)תנאי  עסקים

החלות הגורמים המוסמכים, לרבות משרד הבריאות, ובכפוף לכל הוראות הדין 
 לעניין שיווק מזון במסגרת בית קפה.

 יהיו מוצרים כשרים בלבד.  בית קפה/מסעדההמוצרים שיימכרו או יוצעו ב כל 11.4

 שימוש דמי .12

זכות השימוש באזורי התפעול, כאמור בחוזה המכרז, ישלם המפעיל  כנגד 12.1
השימוש"(. דמי השימוש ייקבעו  דמילמועצה דמי שימוש חודשיים )להלן: "

ם שהציע המפעיל בהצעתו במסגרת השתתפותו במכרז זה, ולא בהתאם לסכו
 .קבתוספת מע"מ כחו₪,   16,000יפחתו מסך של 

מראש בפריסת תשלומים  החודשים הראשונים, ישולמו 36דמי השימוש בעבור  12.2
 .מהמועצה זכיה הודעת קבלת לאחר מיד למועצה שיימסרו, המחאות 36של 

שר המדד הבסיסי המחירים לצרכן, כאמדד  תיעליהשימוש יהיו צמודים ל דמי 12.3
במועד החתימה על חוזה המכרז. הפרשי ההצמדה ישולמו מדי הוא המדד הידוע 

 חודשים, בתוספת מע"מ כחוק.  (6) ששה

  נוספים תשלומים .13

בהפעלת  הכרוכיםתשלומים השוטפים ה כללדמי השימוש, יישא המפעיל ב בנוסף 13.1
, לרבות תשלומי החשמל, מים וארנונה, מהכלל יוצא ללא ,/מסעדהקפה בית

 כדלקמן: 

 החלטת לפי וזאת, ויותקן במידה מונה לפי או בחודש ₪ 5000 -חשמל 13.1.1
 "(.החשמל תשלומי)להלן: " החברה

או לפי מונה במידה ויותקן, וזאת לפי החלטת  בחודש ₪ 2500- מים 13.1.2
 "(.המים תשלומי)להלן: " חברהה

 ארנונה כחוק ישלם המפעיל למועצה. תשלומי 13.1.3

המחאות לפירעון  36)חמש(  לחברהימסור  המפעיל, זה חוזהבמעמד החתימה על  13.2
לכל  ראשון -ל ההתקשרותתקופת  כלעבור  המים ותשלומי החשמל תשלומיבגין 

 לתקופת נוספת ארכה כל על המחייבים בשינויים יחול האמורחודש רלוונטי. 
 .זה חוזה מכוח הצדדים עליה שיסכימו ההתקשרות

 ההתקשרות  תקופת .14

( החל מהמועד שייקבע 3עם המפעיל תהיה לתקופה של שלוש שנים ) ההתקשרות 14.1
 ."(ההתקשרות תקופתלמסמכי המכרז, להלן: " 2בחוזה המכרז )מסמך 

תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות עם המפעיל בשתי  המועצה 14.2
(, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. 1+1אחת כל תקופה ) שנה עדתקופות נוספות של 

תהיה, תשלח למפעיל עד שההתקשרות, אם וככל  הודעה על הארכת תקופת
לפני סיומה של תקופת ההתקשרות הראשונה וזו שלאחריה, לפי  ודשייםח

 הודעה כאמור, ניתן יהיה לשלוח בכל דרך מקובלת לרבות בדוא"ל. העניין.

 . המחויביםו ויחייבו כל הוראות חוזה המכרז, בשינויים ההארכה, יחול בתקופות 14.3
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תהיה רשאית בכל עת, לפי  המועצהלעיל,  14.2 -ו 14.1למרות האמור בסעיפים  14.4
עם המפעיל עקב חוסר שביעות שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את ההתקשרות 

 קהל שלו/או חוסר שביעות רצון  בית קפה/מסעדהמאופן ניהול  המועצהרצון של 
יום  30ו/או הפרות מצד המפעיל, וזאת בהודעה של  התרבות בבית המבקרים

מראש, ולמפעיל לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בגין הפסקת התקשרות 
כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה אותה שילם תמורת תקופת הפעילות 

 שבא לאחר מועד הפסקת ההתקשרות. 

 המכרז מכוח עבודות .15

בתיאום מראש  יהיומכרז זה,  מכוח ובעיםהנכי, כל עבודה או קיום חובה  מובהר 15.1
 . אישורהו פיקוחהל ובכפוףעם החברה )חמש( 

 כללי .16

אינו חובה.   המציעיםסיור .  11:00בשעה  29.11.17יתקיים ביום   מציעים סיור 16.1
 לאייהיה מנוע מלטעון כל טענה,  מציעיםכל מציע  אשר לא ייקח חלק בסיור ה

 תנאי/או ו החוזה/או ו המכרז תנאי של הכרה היה/או ו הבנה אי/או ו ידיעה
כלשהן בדבר אי התאמה בין מסמכי המכרז לשטח  טענות' ו/או וכיוב המקום

העבודה או כל טענה אחרת לעניין שטח בית הקפה/מסעדה, דרכי הגישה אליו 
 .וכיוצ"ב

 .16:00בשעה  24.12.17  ביוםתבוצע במשרדי המועצה מעטפות המציעים  פתיחת 16.2

כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת מעטפות המכרזים ורישום מסמכי  16.3
במכרז ייבחנו ע"י נציג מטעם המועצה, שייבחן את עמידת  ההצעותהמכרז. 

ההצעות בתנאי הסף ואת המסמכים שיצורפו להצעות במכרז ויביא את הנתונים 
 בפני ועדת המכרזים של המועצה, אשר תמליץ על ההצעה הזוכה.

שומרת לעצמה את הזכות שלא להביא לדיון כל הצעה שאיננה עומדת  המועצה 16.4
 כלכלולים בה כל המסמכים המנויים לעיל,  שלאבכל תנאי ומסמכי המכרז, 

הצעה חלקית או כל הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות לעומת האמור 
 במסמכי המכרז.  

צעה אחרת אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או ה המועצה 16.5
 כלשהי.

ה תהיה רשאית לא להתחשב כלל, בהצעה בלתי סבירה, בשל מחירה, המועצ 16.6
תנאיה, או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז, באופן שלדעת המועצה מונע את 

 הערכת ההצעה כראוי.

ותוגשנה  במידהלפגוע ביתר זכויות המועצה לפי האמור במסמכי המכרז, ו מבלי 16.7
לקיים הליך המועצה רשאית  תהאשהדבר יידרש,  וכל שתי הצעות זהות במחירן,

המחיר מ פחתנהשל הגשת הצעות מחיר חדשות במעטפות סגורות )שלא ת
המקורי(,ו/או הליך של הגרלה, או בחירת המציע בעל הניסיון המיטבי ביותר , 

 הבלעדי של המועצה. והכל לפי שיקול דעתה 

כרז חדש, ו/או לבצע כל תהיה רשאית לבטל את המכרז או לצאת למ המועצה 16.8
 אליו לרבות ניהול משא ומתן, בכפוף להוראות הדין. פעולה בקשר

ימים מיום   14המפעיל להמציא אישור עריכת ביטוח וערבות ביצוע , תוך  על 16.9
 שיידרש לכך ע"י המועצה. 
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 חתימה + חותמת _______________

 

           

 במסמכי המכרז  שינויים .17

תהיה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס  המועצה 17.1
 כל שינוי ו/או תיקון במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים

. כל שינוי ו/או תיקון שיוכנס וכן להאריך, בכל עת, את המועד להגשת הצעות
לכתובתם  כאמור, יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, ויועבר בדואר או בפקס 

 של מי  שרכשו את מסמכי המכרז.

ימים לפני המועד הסופי  5קבלת תשובות לשאלות והבהרות יש לפנות עד  לשם 17.2
להגשת   ההצעה. כל הפניות בגין בקשות כאמור תעשנה באמצעות הדוא"ל 

 אגף גזברות. 9723038-03או לפקס :   yossip@shoham.muni.ilלכתובת 

 
 ליבנה גיל                                                                          

 המועצה המקומית שהם ראש
 

mailto:yossip@shoham.muni.il
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 חתימה + חותמת _______________

 

           

 ערבות לתקופת המכרז -א' לתנאי המכרז  נספח
 
 

 לכבוד
  מקומית שהם מועצה

 60850שהם   1.ד. ת
 

 בנקאית אוטונומית ערבות: הנדון
 
פי בקשת __________________ )להלן: "הקבלן"( אנו ערבים בזאת כלפיכם  על .1

ש"ח )להלן: "הסכום  אלף עשריםובמילים ₪,  20,000לתשלום כל סכום עד לסך של 
להלן, שתדרשו  2הבסיסי"(, אשר יהיה צמוד, בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 

 התרבות בבית  ת בית קפהלהפעל 47/17מאת הקבלן בקשר עם מכרז פומבי מספר 
 בשהם.   

 
לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן  1הבסיסי, האמור בסעיף  הסכום .2

 15-המתפרסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב
 )להלן: "המדד הבסיסי"(. 2017 נובמברלחודש 

 
המדד האחרון, שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, על פי כתב ערבות זה )להלן:  אם 

"המדד החדש"(, יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם לפי המדד החדש. אם המדד 
 החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי.

 
ימים לאחר  7תוך מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל,  אנו .3

שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה 
להוכיח את דרישתכם, מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן 
הנ"ל ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם.
 
אים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר תהיו רש אתם .4

דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם 
 לא יעלה על סכום הערבות.

 
 זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול. ערבות .5
 
ועד בכלל, וכל דרישה לפיה צריכה להגיע   15.3.18זו תעמוד בתוקפה עד ליום  ערבות .6

וכל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא  15.3.18בכתב למען הרשום מטה עד ליום 
 תחייב אותנו.

 
 זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. ערבות .7

 
 

 רב, בכבוד        
 

 בנק
_________________ 
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 חתימה + חותמת _______________

 

           

 47/17חוזה מכרז פומבי מס'  - 2מס'  מסמך
 
 

 חוזה
 

 בשהם 2017ונחתם  ביום ___ לחודש________  שנערך
 
 

 המקומית שהם המועצה : בין
 "(המועצה)להלן: "

 ;אחד מצד
 

 _____________________ : לבין
 : ______________________כתובת

 .מ.________________________ע  
 "(המפעיל)להלן: "

 שני;  מצד 
 
 

להלן:  .שהםבהתרבות  ביתב /מסעדהקפה ביתמעוניינת להפעיל  והמועצה   הואיל
 "(;המועצה"( )להלן: "/מסעדהקפה בית"

 
 העירוניתלתפעול, אחזקה וניהול של החברה  התרבות ביתמסרה את  והמועצה    והואיל

לתרבות נוער וספורט "חמש" שהינה תאגיד עירוני שהוקם על ידי המועצה 
למפעיל את הפעלת  לאפשרוהחברה מוסמכת ( "החברה"או  "חמש")להלן: 

 .שהם התרבות בבית קפה/מסעדההבית 
  
)להלן:  47/17המפעיל הייתה ההצעה הזוכה במכרז פומבי מס'  והצעת    והואיל  

 שהם התרבות בית  קפה/מסעדההבית "( והמפעיל מעוניין להפעיל את המכרז"
 בהתאם להוראות חוזה זה ולהוראות המכרז;

  
תבוצע במקביל  קפה/מסעדההבית מצהיר כי ידוע לו שהפעלת  והמפעיל    והואיל

ובהתחשב במגוון האירועים והפעילויות שמקיימת החברה ו/או מפעילים 
 .שהם התרבות בביתמטעמה, 

 
הדרישות שבמסמכי המכרז  בכלעומד בכל תנאי הסף ו הואמצהיר כי  והמפעיל    והואיל

בית המיועדים להפעלת  והשטחים שהם התרבות ביתוכי ראה את 
כאמור להלן, ומצא אותם מתאימים למטרותיו וכי יש לו את  קפה/מסעדהה

הניסיון, הידע, הציוד והעובדים הנדרשים לקיום מלא של כל התחייבויותיו 
 לפי חוזה זה ולפי כל מסמכי המכרז;

 
 התרבות  ביתב/או ו/מסעדה הקפה בביתלא היה זכאי להחזיק  והמפעיל     והואיל

חלק ממנו ביום חתימת הסכם זה ולא שילם ואינו משלם ולא  כלו/או ב בשהם
ישלם כל דמי מפתח בכל צורה שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר 

לשימוש בחלקים מבית התרבות בהתאם להוראות חוזה זה, ועל כן  הלהרשא
לשם הזהירות, שכן אין המדובר בהסכם זה בהקניית  –לא יחולו על הסכם זה 

 ;1972 –חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( התשל"ב  הוראות –זכות שכירות 
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 חתימה + חותמת _______________

 

           

 הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: לפיכך

  הגדרות

 זה : בהסכם .1

  בשהם 32 איילון עמק שדרותב המצוי המבנה –" שהם התרבות בית" 1.1

אשר יועמדו לרשות המפעיל ע"י הנהלת   התרבות מביתחלקים  –"אזורי תפעול"  1.2
בתשריט  ולמסומן, בהתאם למפורט /מסעדהקפהה ביתהחברה, לשם הפעלת 

 מ"ר . 265 סה"כ כ למעט אולם בית התרבות  לחוזה זה, 'א כנספחהמצורף 

 ה./ומנכ"ל החברה ו/או מי שייקבע על יד -"הנהלת החברה"  1.3

 כללי

להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כל מסמכי המכרז רצופים לחוזה זה  המבוא .2
ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הוראות חוזה זה באות להוסיף על שאר ההוראות 

 שבמסמכי המכרז. 

 ביותר מטיבות אשר ההוראות יגברו, זה חוזה ובין המכרז מסמכי בין סתירה שישנה ככל
 . החברה/או ו המועצה עם

הסר ספק, המפעיל מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שההרשאה המוענקת לו  למען .3
במסגרת הסכם זה הינה הרשאה לשימוש באזורי התפעול בהתאם להוראות חוזה זה 
בלבד, וכי בשום מקרה אין לראות במתן ההרשאה כאמור ו/או בכל אחת מהוראות 

מפעיל באזורי התפעול הסכם זה משום הענקת זכות שכירות או זכות קניינית כלשהי ל
 .התרבות ביתו/או בכל חלק אחר של 

 פירוט נספחי החוזה המהווים חלק בלתי נפרד ממנו: להלן .4

 פירוט אזורי התפעול + תשריט. -  א' נספח 4.1

 נוסח אישור חב' הביטוח על ביצוע ביטוחים.  - 'ב נספח 4.2

 נוסח ערבות בנקאית לתקופת החוזה.  - 'ג נספח 4.3

 ההתקשרות תקופת

( החל מיום _________ )להלן: 3ההתקשרות עם המפעיל היא שלוש שנים ) תקופת .5
 "(.ההתקשרות תקופת"

תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את   המועצה 5.1

בית מאופן ניהול  המועצהההתקשרות עם המפעיל עקב חוסר שביעות רצון של 

ו/או   התרבות ביתב המבקרים קהל שלו/או חוסר שביעות רצון  קפה/מסעדה

יום מראש, ולמפעיל לא תהיינה  30הפרות מצד המפעיל, וזאת בהודעה של  עקב

כל טענות ו/או תביעות בגין הפסקת התקשרות כאמור, למעט זכותו לקבל את 

 לאחר הפסקת ההתקשרותשתקופת הפעילות  עבורהתמורה אותה שילם תמורת 

זוז ו/או עכבון שיהיו בידי המועצה ופינויו של המפעיל בפועל ובכפוף לכל זכות קי

 . ו/או החברה

 תקופת ההתקשרות הארכת

תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שנה  המועצה .6
שנים(. הודעה  5מקסימום "כ ובסה(, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי )1+1אחת כל תקופה )

( לפני 2למפעיל עד לחודשיים ) תהיה, תשלחשעל הארכת תקופת ההתקשרות, אם וככל 
 זו שלאחריה, לפי העניין. /או סיומה של תקופת ההתקשרות הראשונה ו
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 חתימה + חותמת _______________

 

           

 ההארכה יחולו כל הוראות הסכם זה בשינויים המתחייבים.  בתקופת

 השימוש דמי

זכות השימוש באזורי התפעול, ישלם המפעיל למועצה דמי שימוש חודשיים בסך  כנגד .7
 "(. השימוש דמימע"מ )להלן :" ל ________ ש"ח + השווה

 36השימוש ישולמו מראש בהמחאות לפקודת המועצה. דמי השימוש בעבור  דמי .8
 לאחר וזאתהמחאות   36 של תשלומים פריסתב מראשהחודשים הראשונים, ישולמו 

 . מהמועצה זכיה הודעת קבלת

מדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד  עליתהשימוש יהיו צמודים ל דמי .9
שישה חודשים  בכלהידוע במועד החתימה על חוזה המכרז. הפרשי ההצמדה ישולמו 

 ביחד עם דמי השכירות, בתוספת מע"מ כחוק. 

 שוטפים תשלומים

 בהפעלת הכרוכים השוטפים םתשלומיוה המסיםבכל  ישא המפעיללדמי השימוש,  בנוסף .10
 המוטל מס אגרה או תשלום  כלוהארנונה הקפה/מסעדה, לרבות תשלומי  בית חזקתאו

 כללרבות ו בו השימוש,  הפעלתו החזקתובית הקפה/מסעדה,  שטחהתפעול,  שטחבגין 
,  המחסנים שטח, ישיבהאו המשרת את בית הקפה/מסעדה לרבות שטחי  המשמששטח 
 משטרה,  כב"א, תקנות לפי והכל ואבזור לציוד לדאוג וכן והמבנה המטבח המרפסת שטח

 .הבריאות משרד לאישור בכפוףרישוי עסקים לבתי אוכל ומסעדות ו

 מסעדה/קפהבית  בתשלומים השוטפים הכרוכים בהפעלת  המפעילישא י, בנוסף .11
 כדלקמן:

 תשלומי החשמל ישולמו באופן הבא:  11.1

 החברהבחודש או לפי מונה במידה ויותקן, וזאת לפי החלטת ₪  5000 - חשמל
 "(.החשמל תשלומי)להלן: "

 חברהה החלטת לפי וזאת, ויותקן במידה מונה לפי או בחודש ₪ 2500- מים
 "(.המים תשלומי)להלן: "

המחאות לפירעון  36)חמש(  לחברהימסור  המפעילזה,  חוזהבמעמד החתימה על  11.2
לכל  ראשון -ל ההתקשרותתקופת  כלעבור  המים ותשלומי החשמל תשלומיבגין 

חודש רלוונטי. האמור יחול בשינויים המחייבים על כל ארכה נוספת לתקופת 
 .זה חוזהההתקשרות שיסכימו עליה הצדדים מכוח 

 תשולם כחוק ע"י המפעיל. –שילוט  אגרת .12

 בית קפה/מסעדהשיפוץ והתאמות ב לעניין מיוחדות הוראות

 המפעיל ועל, AS ISלרשות המפעיל  יעמודבית הקפה/מסעדה  של שטחהבזאת כי  מובהר .13
, 1968,-חוק רישוי עסקים, תשכ"ח לפי לפעול מנת על הנדרשות ההתאמות את לעשות

 2000-רישוי עסקים )הוראות כלליות(, תשס"א תקנות לרבות, מכוחו המותקנות התקנות
 ,היתר בין, ולהחזיק וכל הנחיות רגולטוריות אחרות ובכלל זה הנוגעות לרישוי עסקים,

עסק לבתי אוכל  ןרישוי, משטרה אישור, כבאות בתוקף אישור, עסק בתוקף ברישיון
 לוודא כןו, אישור המחלקה לבריאות הסביבה בלשכת הבריאותל בכפוף בתוקף ומסעדות

לבצע  כןו ,דין פי עלהתנאים התברואתיים הנדרשים  בכל עומדשבית הקפה/מסעדה 
 חורףהסגירת , לרבות, לצורך כך התרבות ביתשיפוץ/התאמות והשקעות בשטח 

דלת עוקפת כנדרש כדי לעמוד  התקנתו תקרה בחדר מלצרים  החלפת)כהגדרתה להלן(,
אזור  שלכל פתרון הנדסי אחר במטבח בקשר לארון החשמל  אובתקן בטיחות אש 

 גילוי מערכת הקמתשייתכנו מכוח  עבודותובמטבח בית הקפה/מסעדה,  שנמצאההפעלה 
 :להלן מפורטה לפי והכל  ,בבניין מרכזית וכיבוי
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 זה חוזה חתימת במועדהמפעיל להחליף את יריעות קירוי החורף הקיימות  על 13.1
 הישיבהואיכותית לאזור  קבועה סגירה ולהתקין/מסעדה, קפה בבית

. הסגירה כאמור תבוצע במתכונת רמ" 100 -בשטח כולל של כ /המרפסתהפתוח
ופנלים של  וםלדפנות מאלמנטים של אלומיניקירוי גג בנוסף  -של "סגירת חורף" 

)להלן: לרבות אך לא רק, בקיץ  זכוכית, אשר יהיה ניתן לפרקם בעת הצורך,
סגירת החורף כאמור לעיל,  וביצוע השלמת לצורךכי  מובהר. "(חורףה סגירת"

על המפעיל להגיש בקשה מוקדמת להיתר עבודה מצומצמת לאגף ההנדסה של 
. עוד ואישור חשמלאי מוסמך קונסטרוקטורר מהנדס/המועצה, שתכלול אישו

מובהר כי, האחריות של המפעיל בנוגע לסגירת החורף, תהיה נתונה לפיקוח 
והשגחת החברה והמועצה והוא יבצע אותה לשביעות רצונם ובתאום איתם. 

 המפעיל יגיש, החורף סגירת התקנת תחילת טרם, האמור הגשמת לצורך
 אגף לאישור, מוסמך מקצוע בעל/הדמיה של סגירת החורף, מאושר ע"י תשריט

  במועצה. ההנדסה

 כלועמידה בתקן בטיחות אש, יבצע המפעיל את  הכבאותקבלת אישור  לצורך 13.2
 החשמל ארוןו, מלצרים חדר תקרת החלפת בעניין לרבות, הנדרשות ההתאמות

, זה חוזה חתימת במועדבמטבח של בית הקפה  המוצבאזור התפעול  של הראשי
 הפתרון)להלן: " אחר הנדסי פתרון כל אועוקפת  דלת  בנייתלרבות אך לא רק 

 שבית לכך ויאפשר, וכל גורם רלבנטי אחר מועצההע"י  שיאושר"( ההנדסי
כי,  מובהר. כבאות אישור השגת ויאפשר אש בטיחות בתקן יעמוד/מסעדה הקפה

 מפעילול /מסעדה,הקפה בית של המטבח שטח את יקטיןהפתרון ההנדסי כאמור 
 . לא תהא כל טענה בעניין

ע"י המועצה עבודות להקמת מערכת  ההתקשרות, תקופת במהלך, ויבוצעו ייתכן 13.3
גילוי וכיבוי מרכזיות )גלאים וספרנקלים( לצורך העמדת המבנה כולו בתקן 

, במהלך תקופת ההתקשרות בטיחות אש. מובהר בזאת כי, ככל ועניין זה יתבצע
למען הסר  .כאמור העבודות ביצוע מועד לגבי להמפעי עם מראש יתואם הדבר

ספק, האמור בעניין הבטיחות בסעיף זה מתייחס אך ורק לבטיחות של הבניין 
 בשום יתפרש ולאבו,  ואין, ההתקשרות תקופת במהלך לבצע עשויהשהמועצה 

 שיעמידאישור כבאות  להשיגהתחייבותו  בעניין המפעיל את שפוטר ככזה, צורה
 כנה על נשארת כאמור התחייבותו כןו, אש בטיחות בתקן/מסעדה הקפה בית את

במהלך תקופת  יתבצעו אלוולא תהיה מושפעת מעבודות המועצה, ככל ו
 ההתקשרות.

 ומבלי לגרוע מכלליות כל חובה אחרת של המפעיל בחוזה זה, מובהר כי בנוסף 13.4
של  ביותר והטובה התקינה בצורה ותחזוקתו ניקיונו על איאחר יהיההמפעיל 

המנדף הקיים במטבח של בית הקפה/מסעדה. לצורך הגשמת האמור, פעם בסוף 
כל שנה במהלך תקופת ההתקשרות, יגיש המפעיל אישורי ביצוע למחלקת רישוי 

 ניקוי פעולות שבוצעו המראה מאושרת חשבוניתעסקים כמתבקש. יובהר כי, 
 מחלקת את תספק, זה בעניין המתמחה חברה"י ע כאמור המנדף של ותחזוקה

 .והתחזוקה הניקוי דרישת לצורך עסקים רישוי

 לבעלות יועברוההנדסי  הפתרוןו החורף סגירתשיעשו לרבות  ההתאמות כי מוסכם .14
הסר ספק מובהר כי  למען בתום תקופת ההסכם. /מסעדהקפה ביתב יוותרו ו המועצה

נקי  כשהוא /מסעדהקפהה בית שטחאת  המפעילבתום תקופת הארכה האחרונה ישיב 
 סגירת ובכללם המועצה אישרה התקנתם שאת המחוברים למעט חפץו אדםופנוי מכל 

 .םבמקומ שיישארוההנדסי  הפתרוןו החורף

בהשגת  כרוכות שיהיו וההוצאות העלויות כלו האחריותבין הצדדים כי,  מוסכם .15
עסק,  רישיון השגת, רק לא אך לרבותקפה/מסעדה השיפוץ והתאמות בבית ב האישורים,

עסקים לבתי אוכל ומסעדות בתוקף בכפוף  ןרישוי, משטרה אישור, כבאות אישור
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ההנדסי,  הפתרוןו החורף סגירתלאישור המחלקה לבריאות הסביבה בלשכת הבריאות, 
 טענה כלמוותר בזאת, באופן בלתי חוזר, על  והואיהיו באחריותו הבלעדית של המפעיל, 

 .זה בעניין

כפופים  יהיו ,לעיל כאמור וההתקנות ההתאמות, השיפוציםכי, השגת האישורים,  מובהר .16
 והאגף הרלבנטיים במועצה.  המחלקהמול  ויתואמו המועצהלאישור 

כאמור  וההתקנות ההתאמות, השיפוצים במהלךש לכך מודע הוא כי מצהיר המפעיל .17
, והוא ווהכנסותי הפעלתו, בניהול העסק ,משמעותיתפגיעה  ואף ,פגיעה יתכןת לעיל

 לרבות םוביצוע השיפוץו ההתאמות בענייןטענה  כל עלבזאת, באופן בלתי חוזר,  מוותר
לא  החברהו/או  המועצה .סקיתהע לפעילותו מאלה כתוצאה שיגרם קנז בגין טענה כל על

בפיצוי כלשהו למפעיל בעבור התקופה בה יעשו עבודות במבנה בין אם  מחויבתתהא 
 אם לא. ןוביהמפעיל  שלהביא הדבר לפגיעה בעסקיו 

  קפה/מסעדההבית פעילות  שעות

השעות ה בין -הפעילות יהיו בימים א שעותבכל ימות השבוע,  יפעל, /מסעדהקפההבית  .18
"ש ובמוצ 8:00-14:00לעזיבת אחרון הסועדים, בימי שישי בין השעות  ועד, 8:00-24:00

בכפוף לרישיון העסק ולהוראות חוק ו 24:00 השעה עדו השבת צאת לאחר משעה החל
, ובתנאי 1955-העזר למועצה מקומית שוהם )פתיחת בתי עסקים וסגירתם( התשנ"ה

 לסביבה. להפרעה תגרוםשפעילות העסק לא 

 ביתהלעיל, המפעיל יהיה חייב לפתוח את  14.1מבלי לגרוע מהאמור בס"ק  .19
 .התרבות ביתשל  פעילות תתקיים שבו מועד בכול /מסעדהקפהה

 מי או ו חמשייעשה רק באישור מנכ"ל  /מסעדהקפה ביתההפעילות של  בשעותשינוי  .20
 .ובתיאום עימו מטעמו

 הן - /מסעדהקפהה ביתשל  לדרוש מהזוכה שינוי בשעות הפעילות םרשאי חמשמנכ"ל  .21
ולפעול  והזוכה יהיה חייב להיענות לדרישה - קבוע שינוי והן פעמי חד או זמני שינוי

 .בהתאם לה

בית ימים בשבוע.  שעות הפעילות של  7 שבעה -כאמור  – יהיה פעיל בית קפה/מסעדה .22
ועד עזיבת אחרון הסועדים . בימי שישי  24:00 - 8:00בין  בימים א עד ה קפה/מסעדה

ושבת שעות הפעילות יהיו עפ"י שיקול דעת המפעיל בהתאם לחוקי העזר ובהתאם 
"ל מנכמאת  בכתבלהוראות כל דין. כל שינוי בשעות ההפעלה ייעשה לאחר קבלת אישור 

 החברה.

  קפה/מסעדההבית הפעלת 

וכל  לרבות הוראות משרד הבריאותתעשה על פי כל דין,  /מסעדהקפה בית/ברהפעלת  .23
 המפעיל כי בזאת מובהר, , הוראות הבטיחות וחוק רישוי עסקיםרשות מוסמכת רלבנטית

 בכל וישא התפעול ולאזורי למסעדה עסק רשיון להוצאת הבלעדי האחראי יהיה
 .בכך הכרוכות ההוצאות

, תבשילים, סלטים/מסעדה יוגשו משקאות חמים וקרים, עוגות, כריכים, קפה בבית .24
 בעל ממקור שנקנו במקום לצריכה משכרים משקאות, וקינוחים מבושלות ארוחות

רק בהתאם לרשיון עסק בר תוקף הכולל פריט מתאים בצו רישוי עסקים  יותרו רישיון
 . 1983"ג תשמלבתי אוכל(  נאותים תברואה)תנאי  עסקים רישוי לתקנות ובכפוף

ספק, מובהר כי המפעיל לא יוכל למכור מזון ו/או שתיה שלא בשעות הפעילות  הסרלמען  .25
 שתינתן מראש ובכתב.  התרבות בית ת/מנהלו/או  חמשללא הסכמת 

באופן אישי ושוטף. זכתה  וולפקח על ניהול /מסעדהקפהה ביתיהיה לנהל את  המפעילעל  .26
, אשר קפה/מסעדהה ביתבמכרז חברה, תמנה החברה מנהל בפועל לניהול השוטף של 

 כישוריו וניסיונו עונים על כל דרישות מכרז זה.
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  .מפעיל יהיה כפוף להנחיות החברהה .27

 /מסעדהקפהבית ה בשטח כמפורט בנספח א' לחוזה המכרז יהיה לצורך הפעלת  השימוש .28
בלבד, על פי תנאי המכרז וההסכם. המפעיל לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש אחר, אלא 

 מראש ובכתב.   החברה/או ו המועצהאם קיבל את הסכמת 

 ביתבשטח  ישוביים או פרטיים שנסגרו עם הנהלת החברה/ המועצה אירועים לצורך .29
כל הגבלה,  והחברה יהיו רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא המועצה, התרבות

, ולמפעיל לא בחירתןגם עם חברות אחרות המספקות שירותי קייטרינג, לפי  להתקשר
יקבע  הקייטרינגו/או  האירוע מיקוםמובהר כי גם  כן כמותהיינה כל טענות בקשר לכך. 

 חייבות אינן חמש/או ו המועצה כי מובהר. להסרת ספק, חמשו/או  המועצהע"י 
, אירועקיום  לצורך כלשהם םמוצריאו  שירותיםלרכוש ממנו  או/ועם המפעיל  להתקשר

 -ללא כל הגבלה  – ותרשאי יהיו התרבות ביתו/או חמש ו/או הנהלת  המועצה. בכלל או
 . אחרגורם  מכל גםהתרבות  לבית םאו להתיר הכנסת  מזוןאו שרותי  מוצרי להזמין

 יהיו מוצרים כשרים בלבד.   /מסעדהקפה ביתבשיימכרו או יוצעו  המוצריםכל  .30

לגרום מטרד  העלוללא לעשות, לא להתיר לאחרים לעשות, כל דבר  מתחייבהמפעיל  .31
 וכן התרבות בביתהמשתמשים ו המבקריםלציבור  כלשהםאו הפרעה  ,מפגע או ריח, רעש

  .כאמור מפגע או מטרד או הפרעה למניעת שתידרש פעולה כל לעשות

ובכלל זה המפעיל  /מסעדההקפה לבית מחוץבמכרז מתחייב לא להשמיע מוסיקה  הזוכה .32
מתחייב שלא להשמיע מוסיקה בכל חלק ושטח שייסגר בסגירת חורף, אלא אם יינתן 

מובהר, כי  .זה בעניין המועצה שתקבע תנאי לכל ובכפוף המועצה מאתלכך אישור בכתב 
 או הפרעה לציבור ולסביבה. מפגעאין באמור כדי לגרוע מהחובה להימנע מכל מטרד, 

 השטח שיועמד לרשות המפעיל: היקף

 לחוזה זה.  א' כנספחבתשריט, המצורף  למסומןיהיה בהתאם  /מסעדהקפהה בית מיקום .33

 א'. בתשריט בנספח"ר כמסומן מ  265 כשל  בשטח הינו המפעילהמבנה שיקבל  חלק .34

 באזורי ורק אך שימוש יעשו ועובדיו הקפה בית שאורחי לכך אחראי יהיה המפעיל .35
 .התפעול באזורי כלולים שאינם לאזורים וכניסה שימוש כל ולמניעת התפעול

 יועץ הנחיות"פ ע ציוד וללא פתוחים ישארו וממנו הקפה לבית המעברים כי בזאת מובהר .36
 .החברה של הבטיחות

  

 והתחייבויות המפעיל  הצהרות

בדק את , וםקבמ ביקרהמפעיל מצהיר בזאת כי התקשרותו בהסכם זה באה לאחר ש .37

מתקניו, סביבתו ודרכי הגישה בחינה והיבט, לרבות  מכל, קפה/מסעדההבית שטח מבנה 

את מצבו המשפטי, התכנוני וההנדסי, את חוקי המדינה והעזר העירוניים  וכןאליו, 

בית הקפה  כי, ולאחר שמצא /מסעדהקפה ביתו קפה/מסעדה ביתהחלים על הפעלת 

 .והיבט בחינה מכל ולצרכיו לדרישותיווהתקשרותו בחוזה זה, מתאימים לו 

 ביתלפחות בניהול והפעלת  שנים  3מצהיר בזאת כי הוא בעל ניסיון של  המפעיל .38
 מסוג ובסדר גודל הנדרש בחוזה זה.  /מסעדהקפה

, ולפקח על ניהולו, באופן אישי קפה/מסעדה/מסעדהבית מתחייב לנהל את  המפעיל .39
 ושוטף.  

באמצעות מנהל  בית קפה/מסעדההאמור לעיל, יהיה המפעיל רשאי להפעיל את  למרות .40
 ככל מקצועי בעל ניסיון מוכח כאמור, אשר יועסק על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.
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 להודיע עליו יהיה, /מסעדהקפה ביתשיובאו ע"י המפעיל גורמים שלישיים להפעלת 
את  ולקבל והחוזה המכרז דרישות אחר מקיימים הם כי להראות, זהותם על לחברה

 .ובכתב מראשאישורה של החברה 

 שאינו מוצר כל למכור ולא, בולט במקום בתוקף מוצרים מחירון להציג מתחייב המפעיל .41
 .זה במחירון מפורט

 ושווק פרסום

. כל פרסום ו/או מודעה  קפה/מסעדההבית יפעל ויהיה אחראי לשווק ולפרסום  המפעיל .42
ו/או שימוש  בשלטי חסויות למיניהם, יבוצע בכפוף לקבלת אישור החברה בכתב ומראש 

 לנוסח הפרסום. 

 יאושר מראש ובכתב על ידי החברה.  קפה/מסעדההבית בזאת, כי שם  מובהר .43

 בכול)אשר  . גודל השלט/מסעדהקפה ביתלם יהיה רשאי להעמיד שלט פרסו המפעיל .44
הנהלת החברה. נוסח הפרסום  י, עיצובו ומיקומו ייקבעו ע""ר(מ 4 על יעלה לא מקרה

 יועבר לאישור מוקדם של הנהלת החברה. 

יהיה אחראי לקבל את כל האישורים הנדרשים מאת הרשות המקומית לצורך  המפעיל
צאות וכיוצ"ב שיחולו בקשר לשילוט, הקמת השילוט. כל האגרות, התשלומים, ההו

 על המפעיל ויבוצעו על ידו. יחולוהגשת הבקשה להצבתו או בקשר להסרתו 

 עיסוק בפעילות פוליטית וציבורית  איסור

בזאת כי המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיו רשאים לעסוק בפעילות ציבורית  מובהר .45
בין אם באופן ישיר ובין אם  קפה/מסעדההבית פוליטית       מכל סוג שהוא בתחומי 

 באופן עקיף.

 פרטיים וארועים תרבותית פעילות

 סוג מכל, הקפה בבית תרבותית פעילות כל לקיים רשאי אינו המפעיל כי בזאת מובהר .46
 מהחברה ומראש בכתב באישור אלא, ואשה

צריכה להיות פתוחה לקהל הרחב, ועל כן לא  /מסעדההקפה בית פעילות כי בזאת מובהר .47
 תיסגר לקיום ארועים פרטיים בצורה שלא תאפשר כניסה ללקוחות מזדמנים.

 ואבזור עיצוב

יבוצע ע"י המפעיל, בתיאום ובאישור מראש של החברה  קפה/מסעדההבית ואבזור  עיצוב .48
וכל שינוי בעיצוב יבוצע באישור מראש בלבד של הנהלת החברה. מובהר בזאת כי 

"(, אשר יידרשו למפעיל לשם האבזוראספקת כל ריהוט/אבזור/ציוד/מכשור )להלן: "
ית תהיה באחריותו הבלעדבהתאם לכל הוראות הסכם זה,  קפה/מסעדההבית הפעלת 

 .ועל חשבונו של המפעיל

 בית של תקין ניהול לצורך מתחייב לספק על חשבונו את כל האבזור הנדרש המפעיל .49
מתוקף חוזה זה, ואחריותו מכח סעיף זה תהיה נתונה לפיקוחו והשגחתו  /מסעדההקפה

, עסקים רישוישל מנכל חמש לרבות הגורמים המוסמכים לכך במועצה )הנדסה, 
 .איתם ובתאום רצונם לשביעות תבוצע והיא( תברואה

התפעול קודם להגשת הצעתו , ובשטח /מסעדההקפה ביתמצהיר כי סייר בשטח  המפעיל .50
על הסכם זה, והוא מתחייב לכך שהאבזור והציוד שיסופקו לא  החתימהלמכרז, וטרם 

טרם החתימה  הקייםידי המפעיל ביפחתו ברמתם ובאיכותם מאלה הקיימים ולא  יפלו
 הסכם זה. על

 מתן שירותי קייטרינג באירועים מיוחדים

בעת קיומם של אירועים  /מסעדהקפה ביתעל המפעיל, אם יידרש לכך, לתת שירותי  .51
 בצורה וישיבות למשרדים מזנון שירותי לספק וכן בבית מטעם המועצה/החברה מיוחדים
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 תמורתהמחיר  .חמשהנהלת ו/או  המועצהלפי הודעה מראש מאת  ויעילה מהירה
, המיקום ייקבע ע"י חמשהנהלת ו/או  המועצהייקבע בתיאום ובהסכמת אלה,  תיםושיר

 ועל המפעיל לקבל הוראות אלו. חמשהנהלת ו/או  המועצה

המועצה ו/או החברה  עלאין חובה שהובהר והוסכם לעיל,  כפי –אירועים מיוחדים  .52
 והןאירוע מוצרי מזון לצורך קיום האו  שירותילהתקשר עם המפעיל או לרכוש ממנו 

 גם מגורמים אחרים.  ,םאו להתיר הכנסת מזון מוצרי או שירותילהזמין  ותרשאייהיו 

 באזורי התפעול  שימוש

ועובדיו יעשו שימוש אך ורק   /מסעדהקפהה בית יהיה אחראי לכך שאורחי  המפעיל .53
ורים שאינם כלולים באזורי התפעול, ולמניעת כל שימוש ו/או כניסה לאז התפעולבאזורי 
שבבית התרבות אינו כלול באזורי  הכניסה ורחבת, האירועים אולם כי בזאת מובהר

 התפעול.

 שמקיימת והפעילויות הארועים במגוון ובהתחשב במקביל תבוצע הקפה בית הפעלת .54
 .התרבות בבית מטעמה מפעילים/או ו החברה

או  במבנהתוספת מכל סוג ומין שהוא ו/או  שיפוץלא יבצע כל שינוי ו/או  המפעיל .55
או בציוד המצוי בו, אלא אם ניתן לכך אישור החברה  קפה/מסעדההבית בעיצובו של 

 בכתב ומראש.

 באחריות זה יהיה, כאמור אישור ניתן או כאמור אישור יינתן אם ואף,  מקרה בכל .56
 .המועצה ממהנדס הנדרשים האישורים כל את לקבל המפעיל

שארו פתוחים וללא ציוד ע"פ יוממנו י קפה/מסעדההבית  אלבזאת כי המעברים  מובהר .57
 הנחיות יועץ הבטיחות של החברה.

 

 התפריט

 ארוחות ,תבשילים ,סלטים, יוגשו משקאות חמים וקרים, כריכים /מסעדהקפה ביתב .58
וכיו"ב, ובכפוף לקבלת כל  קינוחים במקום לצריכה משכרים משקאות ,מבושלות

 הרישיונות וההיתרים הנדרשים לפי חוק. 

, החברה ועל דעתה עם מתואמים יהיו/מסעדה הקפה בבית הנמכרים המוצרים מחירי .59
 הבלעדי דעתה שיקול לפי הנמכרים המוצרים מחירי את להגביל רשאית תהא החברה

 .זה בעניין טענה כל מלטעון מנוע יהא והמפעיל

לקיומו  בכפוףוזאת   בלבדהגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה  תותר .60
מגבלות בבצו רישוי עסקים כך בהתאם לפריט המתאים  לצורךשל רישיון עסק תקף 

 .דין כל ולפי, החוק

המפעיל יקפיד על טריות המצרכים הנמכרים, על טיבם המעולה, וכן על ניקיון מוחלט  .61
רשאית בכל עת לבדוק מי מטעמה  או חמשובסביבותיהם.  , במטבח /מסעדהקפהה בית,ב

ולדרוש את החלפתם במידת  /מסעדהקפהה ביתובאת טריות וטיב המצרכים שיימכרו 
הצורך. המפעיל יהיה חייב לעשות כן מיד עם קבלת דרישה כאמור. המפעיל יקפיד 

כים, לרבות לשמור על כל תנאי התברואה והבריאות כפי שיוגדרו על ידי הגורמים המוסמ
 ביתמשרד הבריאות, ובכפוף לכל הוראות הדין החלות לעניין מכירת מזון במסגרת 

 .  /מסעדהקפה

 ביתובית על המפעיל יהיה להשיג את כל האישורים הנדרשים לפי כל דין לצורך הפעלת  .62
 המועצה. אין בבחירת המציע ו/או בחתימת החוזה בכדי להעיד על אישור /מסעדהקפה

אלה תבחן  של םשיון לפי כל דין, וקבלתילכל דבר אשר דורש היתר ו/או ר חמשו/או 
 הרלוונטים במועצה.  המוסמכיםבנפרד על ידי הגורמים 
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עת מטרדי מכשור למניו אביזרים ציוד /מסעדהקפה ביתב לתחזקועל המפעיל להתקין  .63
כל מתקן נוסף כפי שיידרש בהתאם להנחיות הגורמים  ןריחות וזיהום אוויר,וכ

 המוסמכים. 

 יהיו מוצרים כשרים בלבד.  בית קפה/מסעדההמוצרים שיימכרו או יוצעו ב כל .64

 ושמירת ציוד  תחזוקה

 . /מסעדהקפה ביתועל המפעיל להצטייד בכל הציוד הדרוש להפעלת  .65

והריהוט השייכים  המבנה, כל הציוד, האביזריםותחזוקה  המתחייב לשמיר המפעיל .66
המפעיל ידאג לתחזוקת ושמירת אזורי התפעול והציוד הנ"ל,  ,לחברה/או ו למועצה
 להוראות  היצרן ו/או בהתאם להוראות הנהלת החברה.  בהתאם

נזק/ אובדן/ גניבה, מכל סיבה שהיא,  לכלת ואחראי יהיו לא/או המועצה ו החברה .67
 .  םאו דרושים להפעלת  בית קפה/מסעדה/ל , ציוד או כל אביזר אחר השייכיםלריהוט

באופן מידי  יפעל וכן, שבאחריותו והציוד השטחים של וניקיון לתחזוקה ידאג המפעיל .68
ביוב  סתימות לרבותההפעלה  באיזורי שימצאקלקול  או מפגע, ליקוי כל ולניקוילתיקון 

 .אלו יםיהיו  באזור באים

שאיבות בור מפריד שומן לפי  ,גניםתחזוקת מז ,המסננים נקיון על באחריות ישא המפעיל .69
 אישורי, בשנה פעם לפחות שוטף באופן)כאמור בהסכם זה(  המנדףהצורך, ניקוי       

והמפעיל לא יבצע את התיקונים  במקרה .כמתבקש עסקים רישוי' למח יועברו ביצוע
ו/או החברה רשאית  המועצהתהיה  ו/או את התחזוקה/ הניקיון  הנדרש כאמור לעיל, 

מוסכם  . 25%לבצע את התיקונים ו/או התחזוקה על חשבון המפעיל בתוספת תקורה של 
כאמור,  הנקיון/ לחברה את הוצאות התיקון והאחזקה ו/או  למועצהישלם  המפעילכי 

בנוסף לאזורי התפעול מתחייב המפעיל לנקות  מיד עם קבלת דרישת תשלום מהחברה.
על חשבונו את אזורי ההפעלה  המשותפים לרבות השירותים של רחבת לובי הכניסה, 

 שישי בימי וכןועד לשעת הסגירה,  16:00והמעברים בקומה התחתונה החל מהשעה 
 ייבותח, כאמור/ניקיון לתיקון, חמש/או ו המועצה תפעל כן יעשה ולא במידה"ש. ובמוצ

 מעלות 25% -ל בנוסף/התיקון  הניקיון בעלות זה מכרז להוראות בהתאם המפעיל את
 יעמוד לא והמפעיל ככל כי הצדדים"י ע מוסכם, האמור הגשמת לצורך/התיקון. הניקיון

 מוסכמים פיצויים, לתשלום בנוסף למועצה ישלם הוא, זה בסעיף כאמור בתשלום
 התחייבות של הפרה עקב הצפויים הנזקים של זהיר אומדן עריכת לאחר נקבע שסכומם
על כל יום איחור ממועד המצאת ההתראה ₪  500/לתחזק כאמור, של לנקות המפעיל

)כהגדרתה להלן(, והכל בכפוף לכך שהמועצה תמסור למפעיל התראה בכתב בדבר הפרת 
 המצאת מועד)להלן: " זה בסעיף כאמורהתחייבותו לנקות/לתחזק על חשבונו 

( ימים ממועד המצאת 3, והמפעיל לא תיקן את ההפרה לאחר שלושה )"(ההתראה
 ההתראה. 

ציוד שהביא המפעיל יישאר בבעלות המפעיל בתום תקופת החוזה, למעט מחוברים  .70
. בגין מחוברים אלה לא ישולם למפעיל תשלום המועצהוישארו רכוש  ידו עלשהותקנו 

 לאחר תום החוזה. המועצהכלשהו והם יעברו לבעלות 

 של ושמירתו אבטחתו בסוגיית החברהו/או  המועצהמתחייב לפעול לפי הוראות  המפעיל .71
, לרבות כניסת ספקים הפעילות בגמר המרכז דלתות נעילת על להקפיד כך ובתוך ,המרכז

והימנעות ממסירת מפתחות המרכז לאנשים שאינם  וכניסה ראשית של בית התרבות, 
 מורשים.

  רישוי

אשר יידרש  עסקרישיון  לרבות ,רישיון/או ו היתר כליהיה אחראי לקבלת  המפעיל .72
, בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים,  בוכל חלק ו ופעלתהול קפה/מסעדה ביתלהפעלת 
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אחר הדרוש עפ"י כל דין, ועליו בלבד יחולו כל  ההוצאות  היתרשיון ו/או יוכן כל ר
 וש לקבלת הרישיון כאמור.הכרוכות בקבלת ההיתרים הדרושים והציוד הדר

 מאבטחיםוגורם כלשהו ידרוש הפעלת אמצעי מיגון מיוחדים או נוספים או  במידה .73
 נוספים, יידרש המפעיל לעמוד בכל הנחיות אלה ולשאת בכל העלויות הקשורות הכך. 

 ריח וזיהום אוויר מטרדי

מכשור למניעת מטרדי כראוי  ולתחזקיהיה להתקין קפה/מסעדה הבית המפעיל  על .74
על  והעונהלמינימום האפשרי  יפחיתו אשרוכיוצ"ב  רעש ריחות וזיהום אוויר, ומפגעי

בהתאם להנחיות  ולעובדיוהתרבות  בית לבאיההפרעה  אוהמטרד  אתדרישות כל דין, 
 להגנת הסביבה. , והמשרד הבריאותהמשרד 

 וסילוק אשפה ניקיון

וסביבתה במהלך כל שעות  /מסעדהקפהה ביתתפעול  אזוריהמפעיל יהיה אחראי לניקיון  .75
, ובכלל זה יהיה אחראי להצבת פחי אשפה החברההפעילות, לשביעות רצון הנהלת 

. .לכך המיועדים במקומות התרבות לביתבמקום ולפינוי האשפה לפחים המרכזיים מחוץ 
 .מתמחה חברה"י ע ולפנותם לכך המיועדים בפחים משומש שמן לפנות מתחייב כן כמו

לאזורי התפעול מתחייב המפעיל לנקות על חשבונו את אזורי ההפעלה המשותפים  בנוסף .76
 16:00לרבות השירותים רחבת לובי הכניסה והמעברים בקומה התחתונה החל מהשעה 

היה רשאית לקבוע כי ת חמש הנהלתש כך "ש.ובמוצ שישי בימי וכןועד לשעת הסגירה 
אינה מספקת  "צאחה בשעות המשותפים התפעול באזורי/ התפעול באזורירמת הניקיון 

 אחריות בזמני המשותפים/השטחים  /מסעדהקפה ביתהולבצע במקרים אלה את ניקיון 
את הוצאות  לחמשעל חשבון המפעיל. המפעיל ישלם  ע"י עובדי ניקיון מטעמה הקפה בית

הגשמת  רךלצומיד עם קבלת דרישת התשלום.  25%תקורה של  בתוספתהנ"ל הניקיון 
כאמור  הניקיוןהאמור, מוסכם ע"י הצדדים כי ככל והמפעיל לא יעמוד בתשלום עבור 

, פיצויים מוסכמים כאמור הניקון עבור לתשלוםבסעיף זה, הוא ישלם למועצה בנוסף 
שסכומם נקבע לאחר עריכת אומדן זהיר של הנזקים הצפויים עקב הפרה של התחייבות 

 בענייןעל כל יום איחור ממועד המצאת ההתראה ₪  500המפעיל לנקות כאמור, של 
)כהגדרתה להלן(, והכל בכפוף לכך שהמועצה תמסור למפעיל המשותפים התפעול אזורי

 המצאת מועדבסעיף זה )להלן: " כאמורהתחייבותו לנקות התראה בכתב בדבר הפרת 
"(, והמפעיל לא תיקן את ההפרה לאחר אזורי התפעול המשותפים בעניין ההתראה
 .המשותפים התפעול אזורי בעניין( ימים ממועד המצאת ההתראה 3שלושה )

כנגד תיקנים, ומזיקים נוספים בכל  הדברהשנה ב פעמיםהמפעיל יהיה אחראי לבצע  .77
המאושרים על ידי משרד הבריאות  ההדברהבהתאם לחומרי  /מסעדהקפהה ביתמתחם 

 חולדות של מפגע תגלהוי במידהובהתאם להנחיות האגף לאיכות הסביבה במועצה. 
ההפעלה שלו  באזורי ופינוייםאחראי על מיגורם  יהיה הקפה בית, תרבותה בית במתחם

  .החברה  הנהלת ובאישור מלא ובתיאוםהנחיות  לפי

 בעניין לכך המוסמכים והגורמים המשטרה דרישות בכול לעמוד מתחייב המפעיל .78
 המתקן אבטחת

 הנובעות האבטחה עלויות בכל בבלעדיותיישא המפעיל  ,יידרש שהמפעיל ככלו אם .79
 ./מסעדהקפה ביתה מהפעלת

 החוזהמכוח  עבודות

בתיאום מראש עם  יהיוזה,  חוזה מכוחהנובעים  חובה קיום או עבודה כל, כי מובהר .80
 . אישורהו פיקוחההחברה )חמש( ובכפוף ל
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 יחסי עבודה  העדר

הסר ספק, מובהר בזאת כי המפעיל ישמש כמפעיל עצמאי ובלתי תלוי, וכי לא  למען .81
ובין כל אדם אחר המועסק על ידו ו/או פועל בשמו או באמצעותו לצורך  בינויתקיימו 

 ביצוע הסכם זה, לבין החברה ו/או המועצה, יחסי עובד מעביד.

על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע על ידי ערכאה  אם .82

ועסק על או של האדם המ מפעילה שלמעבידות  הינןו/או המועצה  חברהמוסמכת, כי ה

את החברה ו/או המועצה, בכל הוצאה  מידלשפות  המפעילידו ו/או באמצעותו, מתחייב 

או נזק שייגרמו לה בשל כך, בתוספת סכומי הוצאותיה בקשר עם כך לרבות שכ"ט עו"ד, 

וזאת מיד לפי דרישתה הראשונה של המועצה. להסרת ספק מובהר בזאת, כי התחייבות 

צה תעמוד בתוקפה גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות ועד לשיפוי המוע מפעילזו של ה

מצהיר ומאשר בזאת כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם  המפעילבכלל. 

 עובדיו בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים. 

  עובדים

  .יהיו בעלי אזרחות ישראלית /מסעדהקפה ביתעובדי המפעיל  כל .83

, תקפים עבודה אישורי, מזהות תעודות הביטחון מחלקת בפני להציג יצטרך המפעיל .84
 עובדים רק לעבודה להכנס יורשו,  ישראל ממשטרת מין עברות העדר מסוימים יםרובמק

 .לעבודה ביטחון ממחלקת ואישור בדיקה שעברו

ש לשם מספר העובדים הדרו בית קפה/מסעדהיהיה חייב לדאוג שבכל עת יהיה ב המפעיל .85
 מילוי  התחייבויותיו לפי החוזה, במלואן. 

בית תהא זכאית לדרוש את הפסקת העסקתו של כל עובד, שיועסק ב החברה .86
ע"י המפעיל במכרז בשל התנהגות בלתי נאותה ו/או אי התאמה לתפקיד  קפה/מסעדהה

 עובד זה מיד ולדאוג לעובד אחר במקומו.  החליףוהמפעיל יהיה חייב  ל

מתחייב לשלם לעובדיו שכר שלא יפחת משכר המינימום המשולם לשכירים  המפעיל .87
 במשק         באותה עת ועליו להגיש אישור מרו"ח על תשלום שכר כאמור.  

את כל הוראות חוקי העבודה הנוגע אליהם,  ובכלמתחייב למלא כלפי כל עובדיו  המפעיל .88
ההסכם וכל הוראת חוק  והתקנות על פיהם, הוראות החוק הקיימות במועד חתימת

 –, חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א 1987-שתחוקק לרבות חוק שכר מינימום התשמ"ז
, חוק עבודת 1950-, חוק חופשה שנתית התשי"א1976 –, חוק דמי מחלה תשל"ו  1951

, חוק הגנת השכר 1964 -, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ד1954-נשים התשי"ד 
, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( 1983 –פיצויי פיטורין תשכ"ג , חוק 1958-תשי"ח

 ,.1994 –וחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 

לפגוע באמור לעיל, יודגש במיוחד כי המפעיל מתחייב למלא אחר הוראות חוק  מבלי
)להלן: "חוק עבודת נוער"(, ואחר האיסורים הקבועים  1953-עבודת הנוער, תשי"ג

א לחוק המפורטים להלן. מובהר, כי הפרת הוראות החוק על ידי 33 -ו 33בסעיפים 
 המפעיל, תהווה גם הפרה יסודית של ההסכם בין הצדדים.

 א לחוק עבודת נוער: 33 -ו 33לשון סעיפים  וזו

 –. )א( המעביד נער באחד מאלה 33" 

או בניגוד להוראות  4א או 2)ג(, -)א(, )ב( ו2להוראות סעיפים  בניגוד (1)
 היתר שניתן מכוחן; 

, כי 5ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף  במקום (2)
 עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 
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, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה בעבודות (3)
 ; 6, בהתאם להוראות סעיף אסר או הגביל העבדת נער בהם

 אין להעבידו בה בגילו;  7, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף בעבודה (4)

 , 14להוראות סעיף  בניגוד (5)

( לחוק 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  – דינו
 חוק העונשין(. –)להלן  1977-העונשין, תשל"ז

שנה שחל עליהם לימוד חובה  18צעיר או מי שמלאו לו  המעביד )ב( 
מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס  –(, דינו 1)ב2בניגוד להוראות סעיף 

 ( לחוק העונשין.2)א()61הקבוע בסעיף 

 

 –א. המעביד נער באחד מאלה 33

או בניגוד להוראות היתר שניתן  12או  11להוראות סעיפים  בניגוד (1)
 א, שענינן בדיקות רפואיות; 11לפי סעיף 

, או בניגוד להוראות 24-א ו22, 22, 21, 20להוראות סעיפים  בניגוד (2)
 , שענינן שעות עבודה ומנוחה; 25היתר שניתן לפי סעיף 

א, או 2, 2להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  בניגוד (3)
ות עבודה, מנוחה שבועית, , לרבות הוראות בענין קביעת מספר מרבי של שע4

 הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין."2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  – דינו

 

מתחייב כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם עובדים זרים,  המפעיל .89
למעט מומחי חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין עם על ידי המפעיל הזוכה ובין 
באמצעות מפעיל כוח אדם, מפעיל משנה או כל גורם אחר עימו יתקשר המפעיל. במידה 

כי יהיו ברשותו כל האישורים וההיתרים הנדרשים  ויועסק מומחה חוץ, המפעיל מתחייב
 לפי כל דין. אי עמידה בהוראה זו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 העברת זכויות  איסור

לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו לפי חוזה המכרז, כולן או חלקן, לאחר אלא  המפעיל .90
עזיבת שותף או בעל . מובהר בזאת כי בכתבאם ניתנה לכך הסכמה מראש של המועצה 

מניות בתאגיד או העברת מניות בתאגיד ואחוזי שותפות לאדם אחר, דינם כדין העברת 
 זכויות.

 ושיפוי אחריות

יהא אחראי לכל נזק שהוא בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל  המפעיל .91
לכל עובד, כתוצאה נזק       אחר שייגרם לחברה ו/או למועצה ו/או לכל צד שלישי ו/או 

בין אם נגרם על ידו,  –הנובע או הקשור למכרז זה  –ממעשה או       מחדל מצד המפעיל 
בין במישרין ובין  –בין אם נגרם ע"י       עובדיו, ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו 

 בעקיפין.

כל  בגיןמיידי  לשפוימי מטעמם  וכליהא אחראי כלפי המועצה והחברה  בלבד המפעיל .92
ו/או ממחדליו ו/או בקשר לכל תביעה  מפעילכתוצאה מפעולות ה הםנזק שייגרם ל

, באם תוגש, ושעילתה נזק לאדם ו/או לרכוש כתוצאה מפעולותיו ו/או םשתוגש נגד
 הסכם זה. ביצועבקשר ל מפעילממחדליו של ה

  ביטוח

המפעיל מתחייב  לגרוע מאחריות המפעיל על פי חוזה המכרז ו/או עפ"י כל דין, מבלי .93
 לבצע על חשבונו את הביטוחים הבאים, ולהשאירם בתוקף לכל תקופת חוזה המכרז:
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לכל הרכוש המובא על ידו לאתר, במלוא ערכו עפ"י הנדרש מעת לעת.  ביטוח 93.1
 הכיסוי: אש מורחב כולל נזקי טבע ורעידת אדמה וכולל פריצה. 

 –$ למקרה ו  1,000,000ת אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחו ביטוח 93.2
$ לתקופה. בפוליסה יצויין במפורש שהכיסוי חל גם בגין 2,000,000

מזון/משקאות, ומהפוליסה יבוטלו חריגי "הרעלה, מכירת מזון/משקאות, 
 אחריות המוצר".

 . 1980 –חל גם עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  שהכסוי 93.3

 חל גם בעת עבודות תחזוקה ושיפוץ.  שהכיסוי 93.4

$  5,000,000 –$ לעובד ו 1,500,000אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות  ביטוח .94
לתקופה. מובהר בזאת, כי  על המפעיל לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים 

ים הביטוחים הנזכרים לעיל יבוצעו בנוסח ובתנא כלהמגיעים כחוק עבור העובדים. 
 שאינם פחותים מתנאי הפוליסות הידועות בשם "ביט".

הפוליסות יצטרף לשם המבוטח : " ... ו/או המועצה המקומית שהם ו/או החברה         לכל .95
העירונית לתרבות, נוער, וחוגי ספורט )ח.מ.ש( בע"מ ו/או עובדיהם" )+ סעיף אחריות 

 צולבת לגבי אחריות כלפי צד שלישי(. 

מועצה מאת חברת הביטוח, אישור על עריכת ביטוח עפ"י הדוגמא ימציא ל המפעיל .96
לחוזה זה. המפעיל מתחייב להמציא למועצה אישור חדש, לפחות  ד' כנספחהמצ"ב        

 יום לפני תום תקפו של כל אישור , כל עוד החוזה תקף. 15

הנ"ל הינם דרישת מינימום בלבד והמפעיל רשאי לבצע ביטוחים נוספים  הביטוחים .97
 כראות        עיניו, ע"מ לכסות את אחריותו. 

 תשלום של סכומי השתתפות עצמית יחול בלעדית על המפעיל. כל .98

 בנקאית לתקופת החוזה  ערבות

ז,       חתימת החוזה יחליף המפעיל את הערבות לתקופת המכרז, כאמור בתנאי המכר עם .99
בערבות בנקאית למשך כל תקופת החוזה להבטחת קיום החוזה. ערבות תהיה ע"ס 

המפעיל ימציא במועד חתימת החוזה ע"י המועצה , אישור על ביצוע הערבות ₪.  40,000
 ערבות ע"ש המועצה ו/או החברה עירונית חמש . 'ה נספחכאמור, בהתאם לנוסח 

 לאחר תום תקופת החוזה. יום  60הערבות יהיה לתקופה של  תוקף .100

 ופיצוי מוסכם  הפרה

 חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( יחולו במלואן על הסכם זה.  הוראות .101

, 24, 19, 13, 12, 8המפורטים להלן הינם סעיפים יסודיים ועיקריים בחוזה זה :  הסעיפים .102
 . 66 -ו 53-58, 45, 41, 40, 35 – 29

ימים מהיום בו נשלחה לו  7תוקנה על ידו בתוך  ההסכם ע"י המפעיל וההפרה לא הופר .103
דרישות  של חוזרת/או הפרה וע"י       החברה התראה על ההפרה בכתב ובדואר רשום, 

ישלם המפעיל לחברה פיצוי קבוע, מוסכם  לעיל המצוינים הסעיפים שנקבעו כפי הנקיון
וזאת מבלי לפגוע ומוערך מראש בסך השווה לשלושה חודשי דמי שימוש, בתוספת מע"מ, 

בזכות החברה מלתבוע ולקבל כל סכום גבוה יותר מהסך הנ"ל ו/או מזכותה לדרוש כל 
 סעד  אחר אשר היא זכאית לו עפ"י הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 את שיזכה מבלי צדדי חד באופן לאלתר ההתקשרות את להפסיק רשאית תהא החברה .104
 :הבאים במקרים וזאת כלשהי הטבה או בפיצוי המפעיל

בו המפעיל לא  העמיד את שירותיו לציבור לתקופה רצופה העולה על  במקרה 104.1
 שבעה ימים.
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 או פעולתו לצורך לו הנדרש אחר היתר או המפעיל של העסק ורישיון במידה 104.2
 בתוך המפעיל"י ע תוקן לא והדבר תוקפם פג או ממנו נשללו זה בהסכם עמידתו

 .זה בעניין החברה אליו שפנתה מיום ימים 7

כתב אישום, כנגד המפעיל ובמקרה של  הוגשחקירה ו/או  נפתחהשבו  במקרה 104.3
 בעבירה/או ו קלון עמה שיש בעבירה, בו מניות בעל/או ו מנהל כנגד גםתאגיד 
 מן עסק הפעלתללהפעלת העסק או  הנוגעתו/או בעבירה  המידות לטוהר הנוגעת

 .זה חוזה נשוא העסק של הסוג

 להכרזתו בהליכים נקטשהמפעיל בעצמו  או המפעילכנגד  ננקטומקרה שבו  בכל 104.4
 .רגל כפושט

ובמקרה של תאגיד גם כנגד מנהל ו/או בעל  המפעיל כנגד ניתן שבו מקרה בכל 104.5
 .נתינתו מיוםימים,  30מניות בו, צו כינוס נכסים זמני או קבוע שלא בוטל בתוך 

של תאגיד גם מנהל ו/או בעל מניות בו,  ובמקרהמקרה שבו הוכרז המפעיל  בכל 104.6
 .באמצעיםכחייב מוגבל 

של  ובמקרהמקרה שבו הוטל עיקול מכל סוג על נכס מנכסיו של המפעיל  בכל 104.7
ימים, מיום  30לא בוטל בתוך  והואתאגיד גם של מנהל ו/או בעל מניות בו 

 .הטלתו

/או ו מנהל כנגד גם תאגיד של ובמקרה המפעיל נגד ניתן הוטל שבו מקרה בכל 104.8
 .הליכים הקפאת צו, בו מניות בעל

 שלשל תאגיד גם  ובמקרהמקרה שבו עוכב או נתפס נכס מנכסיו של המפעיל  בכל 104.9
 .האכיפהמנהל ו/או בעל מניות בו, על ידי המדינה או רשות מרשויות החקירה או 

החברה לסיים את תקופת ההתקשרות כתוצאה מהפרת החוזה ע"י המפעיל או  בחרה .105
 30את הבר על כל חפציו וחלקיו בתוך  התרבות ביתמסיבות אחרות יסלק המפעיל משטח 

 שנמסרו המבנהוכל חלקי  השטחיםשל  םמצב את ויחזיר ימים מיום קבלת ההודעה,
אותו  יראו ,כן לעשות המפעיל ענמנ לרשות המפעיל. םטרם העמדת ובו הי למצבלמפעיל 

 תהא אשר המועצהיהיו לקניינה המלא של  הםו כאמור והחפציםכמי שהפקיר את הציוד 
תהא   ,המועצהלגרוע מזכות זו של  מבלי בהם כרצונה. ולעשות אותםרשאית לתפוס 

במצבו הקיים ללא מתן  /מסעדהקפהה ביתלדרוש את השארת מבנה  רשאית המועצה
תמורה כלשהי למפעיל או לסלק את כל הציוד הנותר ע"ח המפעיל ולחייב בעלויות אלה 

 את המפעיל והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ובנוסף לכל האמור לעיל תוכל החברה לסיים את ההתקשרות עם המפעיל במתן  למרות .106
ברה כי המיזם להפעלת מראש כאשר התקבלה החלטה בהנהלת הח חודשים 3הודעה של 

 ומוסכם מובהר. פעולתו את להפסיק ויש נכשלהתרבות  ביתבתחומי  /מסעדהקפה בית
 בהחזר המפעיל את תזכה לא כאמור החברה החלטת עקב ההתקשרות סיום כי בזאת
 דמי בעבור תשלומים מיתרת אותו שתפטור לכך פרט שהוא סוג מכל בפיצוי/או כספי

ופינוי  ההתקשרות סיום מיום החל בהם מחוייב אשר השוטפים והתשלומים השכירות
 +.בית הקפה

 הצדדים  כתובת

 הצדדים לצורך חוזה זה, הינו כאמור בתחילתו.  מען .107

 מיום ימים 4 תוך ליעדו הגיע כאילו ייחשב"ל הנ המענים אחד לפי שיישלח דואר דבר כל .108
 .משלוחו

 באו הצדדים על החתום: ולראיה
 
 

                                  __________________                                                       __________________                                            
                                                                                           המפעיל       המועצה         
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 חתימה + חותמת _______________

 

           

 1747/הצעת המציע למכרז מס'  - 3 מסמך
 
 

 לכבוד
 המקומית שהם  המועצה

  

 .א.נ.,ג

 

 1747/מכרז פומבי מס'  – בשהם התרבות בבית  /מסעדהקפה ביתלהפעלת  הצעה: הנדון

 

שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית את כל מסמכי המכרז שבנדון , הח"מ, לאחר אני

"(, ולאחר המכרז מסמכילרבות חוזה המכרז על כל נספחיו ומסמך תנאי המכרז )להלן: "

שבדקתי וידועים לי כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו, 

 מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:

והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז. הצעתי זו מוגשת בהתאם לכל האמור  הבנתי .1

תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי ידיעה  כלבמסמכי המכרז ולא אציג 

 ו/או אי הבנה והנני מוותר בזאת מראש על כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כאמור.

כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לפני הגשת הצעתי זו, את  בדקתי .2

במסגרת המכרז שבנדון ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה  קפה/מסעדההבית להפעלת 

תביעות או  כללהיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי 

דרישות או טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או 

 דרישה כאמור. 

עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז שבנדון, לרבות דרישות הניסיון,  הנני .3

הצעתי זו עונה על כל דרישות שבמסמכי המכרז והנני מקבל על עצמי לבצע את הפעלת 

 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.  מסעדהבית קפה/

 זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  הצעתי .4

 זו היא בלתי חוזרת ואיננה ניתנת לביטול או לשינוי.  הצעתי .5

מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה  אני .6

 מחייב ביני לביניכם.

יום ממועד קבלת ההודעה על זכייתי להמציא  14ל, אני מתחייב בתוך והצעתי תתקב היה .7

ואת כל המסמכים ואת כל  החוזה לתקופת בנקאיתאישור עריכת ביטוח , ערבות 

 האישורים הנדרשים, כאמור במסמכי המכרז.

לי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים וכוח העבודה המיומן,  יש .8

 בהתאם להוראות מסמכי המכרז וחוזה המכרז.  קפה/מסעדהבית להפעלת 

זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  הצעתי .9

ההצעה, אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, ואין כל מניעה משפטית, חוקית, 

 חוזית, רפואית ו/או אחרת לחתימתי על הצעה זו.

זו ובחתימת חוזה המכרז ובביצוע ההתחייבות על פיו, משום  בחתימתי על הצעה אין .10

 פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם.
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 חתימה + חותמת _______________

 

           

הוגש נגדי ו/או נגד מנהל ממנהלי ו/או נגד עובד מעובדי כתב אישום בשל עבירה  לא .11

 .,במכרז השתתפותי הפוסלת סוג מכל עבירה/או ו, פלילית שיש עמה קלון

ות ו/או ההיתרים הדרושים על פי כל דין ועל פי תנאי כל האישורים ו/או הרשיונ בידי .12

 המכרז לביצוע התחייבויותיי.

"ב כל נספחי ההצעה בהתאם לנדרש ולמפורט בכל מסמכי המכרז, לרבות אישורים על רצ .13

 ניסיון, ערבות בנקאית והאישורים הנדרשים בכל מסמכי המכרז.

בהתאם לתנאי  סעדהקפה/מהבית הצעתי זו תתקבל הנני מתחייב להפעיל את  אם .14

 ההשתתפות וחוזה המכרז. 

לאחר שבדקתי היטב את ידי,  עלמצהיר ומתחייב כי הצעתי זו הוכנה והוגשה  הנני .15

וההתחייבויות האחרות שיהיה עליי  בית קפה/מסעדהההיקף, המהות והתנאים להפעלת 

לקיים אם הצעתי תזכה והחברה תתקשר עמי בחוזה המכרז, וכי לא אהיה זכאי לכל 

תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בחוזה ההתקשרות כנגד הפעלת המערכת 

 ומילוי כל ההתחייבויות שיחולו עלי לפי חוזה ההתקשרות.

המכרז הינם  לתנאי 3ידי, כאמור בסעיף השימוש החודשיים המוצעים על  דמי .16

מדד  עליתמע"מ( . סכום זה צמוד ל₪+ 16,000________ש"ח  + מע"מ )מינימום 

המחירים לצרכן כאשר המדד הבסיסי הוא המדד הידוע במועד החתימה על חוזה 

 המכרז. 

 

 

 __                                                       ________________________________ 

 המועצה             המציע        

 

 

 

 המציע: ______________________________ שם

 : _________________________________כתובת

 ' ח.פ /עוסק מורשה: _____________________מס

 : _________________________________טלפון

 __________________________________: פקס

 

 וחותמת : ____________________ חתימה
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 חתימה + חותמת _______________

 

           

 1747/א' לחוזה מכרז  נספח
 

 

 בית קפה/מסעדה+ אזורי הפעלת  תשריט
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 חתימה + חותמת _______________

 

           

 47/17' לחוזה מכרז מס' ב נספח     
 
 

 לכבוד
 המקומית שהם  המועצה

 
 

 על עריכת ביטוח אישור: הנדון
 

 מאשרים בזאת כי בוצעו על ידנו הביטוחים עפ"י הפירוט להלן:  הננו

 המבוטח: ________________________________________ שם .1

 משרדי המבוטח:  כתובת .2

_____________________________________________________________ 

 32 איילון עמק' שד. בכתובת: התרבות בבית/מסעדה קפה ביתביטוח זה: הפעלת  נשוא .3

 .שהם

 __________ עד_______________. -הביטוח: מ  תקופת .4

 הביטוחים:  פירוט .5

לכל הרכוש המובא ע"י המבוטח לאתר, במלוא ערכו עפ"י הנדרש מעת  ביטוח 5.1

 לעת. 

 : אש מורחב כולל נזקי טבע ורעידת אדמה וכולל פריצה.הכיסוי 5.2

 –$ למקרה ו 1000000: אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות ביטוח 5.3

 $ לתקופה. 2000000

חל גם בגין מזון/משקאות, ומהפוליסה יבוטלו חריגי "הרעלה, מכירת  הכיסוי .6

 מזון/משקאות, אחריות המוצר".

 . 1980 -חל גם עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  הכיסוי .7

 חל גם בעת עבודות תחזוקה ושיפוץ. הכיסוי .8

 ____$ לאירוע. עצמית: ______ השתתפות .9

___________$  -אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של: ________$ לעובד ו  ביטוח .10

$ למקרה ולתקופה( כל הביטוחים 5000000 –$ לעובד ו  1500000לתקופה. )לפחות 

הנזכרים לעיל יבוצעו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסות הידועות בשם 

 "ביט".

טרף לשם המבוטח: ".. ו/או המועצה המקומית שהם ו/או הפוליסות יצ לכל .11

החברה העירונית לתרבות, נוער וחוגי ספורט )חמש( בע"מ ו/או עובדיהם" 

 )+סעיף אחריות צולבת לגבי אחריות כלפי צד שלישי(.

 מאשרים בזאת שהגענו להסדר עם המבוטח הנ"ל, ביחס לתשלום פרמיות. הננו .12

השינוי ו/או  –מאשרים כי בכל מקרה של שינוי ו/או ביטול הפוליסות  הננו .13

יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב  90הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו 

 רשום גם למועצה המקומית שהם. 

 רב, בכבוד

 _________ 

 רה לביטוח בע"מחב
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 חתימה + חותמת _______________

 

           

 ערבות ביצוע  –47/17' לחוזה מכרז מס' ג נספח

 

 לכבוד

 ו/או חברה עירונית חמש  מקומית שהם מועצה
  63האודם  רחוב

 60850, שהם   1.ד ת

 

 בנקאית אוטונומית ערבות

 
פי בקשת __________________ )להלן: "הקבלן"( אנו ערבים בזאת כלפיכם  על .1

במילים ___________ )להלן: ₪ לתשלום כל סכום עד לסך של ____________ 
להלן,  2"הסכום הבסיסי"(, אשר יהיה צמוד, בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 

 בביתלהפעלת בית קפה  47/17פי מכרז -שתדרשו מאת הקבלן בקשר עם ביצוע חוזה על
 בשהם .   התרבות

 
לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן  1הבסיסי, האמור בסעיף  הסכום .2

 15-המתפרסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב
 )דהיינו, ________ נקודות( )להלן: "המדד הבסיסי"(. 2017לחודש _________ שנת 

 
המדד האחרון, שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, על פי כתב ערבות זה )להלן:  אם 

"המדד החדש"(, יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם לפי המדד החדש. אם המדד 
 החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי.

 
ימים לאחר  7עיל, תוך מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור ל אנו .3

שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה 
להוכיח את דרישתכם, מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן 
הנ"ל ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם.
 
יו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר תה אתם .4

דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם 
 לא יעלה על סכום הערבות.

 
 זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול. ערבות .5
 
ם _________ ועד בכלל, וכל דרישה לפיה צריכה להגיע זו תעמוד בתוקפה עד ליו ערבות .6

בכתב למען הרשום מטה עד ליום _________ וכל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא 
 תחייב אותנו.

 
 זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. ערבות .7
 
 
 
 רב, בכבוד          

 
 בנק

_________________ 
 

 הבנק________________ כתובת
 
 
 


