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 04/2022מס'  פומבי מכרז
 בחולון מגדלים בשדרהבפארק  בית אוכלהפעלת בית קפה/ל

 
 תוכן עניינים

 
 ההזמנה להציע הצעות. –מסמך א' 

 
 .פרטי המשתתף – (1מסמך א') 
 למכרז. אוטונומיתנוסח ערבות  – (2מסמך א') 
 .תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים – (3מסמך א') 
 בדבר אי תיאום הצעות במכרז. תצהיר  –( 4מסמך א') 
 תצהיר ניסיון קודם. –( 5מסמך א') 

  וסולבנטיות. הכנסותהצהרה ואישור רו"ח בדבר מחזור  –( 6מסמך א')
 תשריט מתחם. –( 7מסמך א')
 הדמיה רעיונית של המתחם. –( 8מסמך א')
 ופרשה טכנית למטבח. חדוגמאות רעיוניות להעמדת מטב –( 9מסמך א')

 
 

 
 הצהרת המשתתף. – מסמך ב'

 
 הסכם. –מסמך ג' 

 
 נוסח ערבות ביצוע. – 'אנספח            
 לקיום ביטוחים. יםאישורו הוראות ביטוחנוסח  – 2, ב'1, ב''ב יםנספח           
  מפרט ומסמך הנחיות. – 'גנספח            

 
 טופס תמורה והצעת המחיר. –' דמסמך 
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 04/2022מס' פומבי מכרז 
 בחולון מגדלים בשדרהבפארק  בית אוכלפעלת בית קפה/לה

 
בית להפעלת בית קפה/מזמינה הצעות "( חברהההחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ )להלן: "

 .  בחולון, כמפורט במסמכי המכרז מגדלים בשדרהבפארק  אוכל
 

 .holon.com-www.calcalit החברה:מסמכי המכרז באתר האינטרנט של ניתן לעיין ב
 

בחולון, בין השעות  47החברה, ברחוב המרכבה מס' במשרדי  לקבלאת מסמכי המכרז ניתן 
   כולל מע"מ, שלא יוחזרו משום סיבה.  ₪ 750תמורת סך של ה', -ובימי העבודה א' 16:00- 8:30
 

הגיש במסירה אישית בלבד )לא לשלוח בדואר או יש להנדרשות  צרופותיהןאת ההצעות על 
חמישי,  עד ליום ,ושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחריםבדוא"ל(, במעטפה סגורה הנ

בחולון,   47חברה ברחוב המרכבה משרדי הביבת המכרזים , בתבדיוק 12:00שעה ב ,14.07.2022
 בשעות ובימי הפעילות הנקובים לעיל.  

 
במשרדי  ,11:00בשעה  ,16.06.2022חמישי,  ביום )שאינו חובה(מכרז נקבע מפגש מציעים ב

החברה רשאית  , כמפורט במסמכי המכרז.במתחםהחברה, שלאחריו יצאו המשתתפים לסיור 
  .holon.co.il-michrazim@calcalitדוא"ל: בתיאום באמצעות  לערוך מפגשים נוספים

 
 .לפי הוראות המכרזו 16:00עד שעה  29.06.2022רביעי, עד ליום הגשת שאלות הבהרה 
 . holon.co.il-michrazim@calcalit ניתן לפנות בדוא"ל: ,לקבלת פרטים נוספים

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

 
 

 ית, מנכ"לשנהבפנינה 
 

 בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח חולון
 
 
 

  

http://www.calcalit-holon.com/
mailto:michrazim@calcalit-holon.co.il
mailto:michrazim@calcalit-holon.co.il
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 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות

    

 

 הזמנה להציע הצעות
 04/2022מכרז פומבי 

 בחולון מגדלים בשדרהבפארק  בית אוכלפעלת בית קפה/לה
 

 כללי .1
 

חולון בבעלות ובשליטת עיריית היא תאגיד עירוני  "(חברהה)להלן: " החברה הכלכלית לפיתוח חולון .1.1
 "(. העירייה)להלן: "

 
)להלן:  7173בגוש  305בשטח המהווה חלק מסוים ]ומתוחם[ מחלקה כויות היא בעלת ז העירייה

להקים בו פביליון שישמש כבית  סמיכה את החברהשכירה את הנכס לחברה והההעירייה . "(הנכס"
 . בית אוכלהפעלת בית קפה/וביצוע התקשרות מכוחו לשם מכרז לפעול לפרסום הו ,אוכלבית קפה/

 
 . החברה מבצעת עבודות להקמת הפביליון

 
בנספח , בכפוף למפורט כאשר כל החזיתות יהיו בגמר מלא ,מבנה ברמת מעטפתהזוכה יקבל לידיו 

 . ג' לחוזה
 

אב, בנוסף בתי  2,000 -הנכס ממוקם במרכז העיר חולון בלב שדרת מגדלי מגורים ובהם קרוב ל .1.2
הנכס מצוי בקרבת המדיטק, מוזיאון העיצוב, קניון חולון, המרכז  לאלפי בתי אב בסביבות הפארק.

 .HITהטכנולוגי 
 

אשר תוכנן ברמה בינלאומית ע"י האדריכל  ,דונם 40-בלב פארק בן כ ,פינה קסומה הוויה הפביליון
 הצרפתי ז'אן פול ויגייה בשיתוף עם האדריכל ברוס לווין.

 
 ומושך את העין.  במבנה אדירכלי יוצא דופן ,בעיצוב חדשני נבנה הפביליון

 
בהיותו מוקף בצמחייה, מקומות ישיבה רבים, ספסלים ישיבה תחת פרגולות מעוצבות וכן פינות 

, לרבות בעת קבלת שירות לכל המשפחהומהנה חוויה נעימה  הפביליוןפשר יאמשחק לילדים, 
 ובכל עונות השנה. במהלך כל שעות היום וזאת  ,בית אוכלהבבית הקפה/

 
  (. 7במסמך א') מצ"בזוכה האחריות סר למשיי הנכס תחוםתשריט 

 
( 9במסמך א'), והפביליוןהדמיה רעיונית )בלתי מחייבת( של ( 8במסמך א')מצ"ב לנוחיות המציעים 

 .להעמדת מטבח ופרשה טכנית למטבחבלחתי מחייבות דוגמאות רעיוניות 
 

לא תעמוד לזוכה כל . הנכסשל מתחם הבינוי מודגש ומובהר כי בשלב פרסום המכרז טרם הושלם 
טענה ו/או דרישה, בכל עילה שהיא כספית ו/או אחרת, כנגד החברה בשל התכנון ו/או הביצוע ו/או 

 .המידע לעיל בסעיף זה/או על בסיס ההדמיה ו הבניה
 

הפעלת בית למינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, להציע הצעות החברה מז .1.3
 , הכל בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה.כאמור בית אוכל/קפה
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 להלן ריכוז התאריכים למכרז: .1.4

 
 תאריך פעילות

 
 יצא ממשרדי החברה (אינו חובהמפגש מציעים )

 
 11:00בשעה  16.06.2022ביום 

 
 המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה 

 
 16:000, בשעה 29.06.2022

 
 המועד האחרון להגשת הצעות

 
 12:00עד השעה , 14.07.2022עד ליום 

 בצהריים בדיוק
 

 מועד תוקף ערבות המציע
 

 לפחות 31.10.2022

שלעיל וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, גם אם  המועדיםאיזה מתוכל להודיע בכתב על שינוי  החברה
 חלף המועד האחרון להגשת הצעות וכל עוד טרם נפתחה תיבת המכרזים.

 
לרבות מפגשים נפרדים ו החברה רשאית לפצל את מפגש המציעים ו/או לערוך מספר מפגשי מציעים

  , לפי שיקול דעתה הבלעדי.פרטניים
 

תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל  .1.5
 לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 
 עיקרי ההתקשרות .2

 
חלק מסוים  יםהמהוובמקרקעין המוקם מ"ר,  100-שטח של כבומבנה ב שימושלזוכה תינתן זכות  .2.1

 "(. הנכס)להלן: " 7173בגוש  305]ומתוחם[ מחלקה 

גבולותיו והיקפו המדויקים של  (.7במסמך א')מצ"ב זוכה אחריות השיועבר ל הנכס סימון מיקום
המבנה והשטח שיימסרו לזוכה יקבעו על ידי החברה במועד המסירה לזוכה ולפי החלטתה הבלעדית, 

 דולא יהא בהחלטה כאמור כדי להביא לשינוי כלשהו בהצעת המציע בכלל ובתמורה המוצעת בפרט. 

ההרשאה הניתנת לו להחזיק "(, ובית אוכללהלן: "בלבד ) בית אוכלבפביליון בית קפה/ יפעילהזוכה  .2.2
 "(.מטרת השימושהנה לצורך זה בלבד )להלן: "בנכס 

 הזוכה זכות  .לתחום הנכסואיסור שימוש בכל מקום שמחוץ  בנכסמובהר כי חל איסור שימוש אחר 
 לזוכהמכרז זה כדי להקנות אמור באין במותרת על פי דין. אשר  השימושמתייחסת אך ורק למטרת 

קבוע , והכל בהתאם לנכסו/או לעשות כל שימוש אחר ב הנכסזכות כלשהי בכל שטח אחר שאינו שטח 
 .בחוזה וביתר מסמכי המכרז

הפעלת בית האוכל תעשה בכפוף לדרישות הדין והרשויות המוסמכות, וכן בהתאם להוראות וההנחיות 
 לחוזה.  בנספח ג'המפורטות 

 . לחוזה בנספח ג'מפורט שונות, כגימור את הנכס על חלקיו השונים ברמות  הזוכה יקבל לידיו .2.3

ו, התאמתו הכשרתביצוע הדרוש ללצורך הזוכה יישא באחריות הבלעדית ובכל ההוצאות הנדרשות 
 . , וכן בכל הנוגע לתחזוקה מלאה של הנכס על כל המצוי בו ללא יוצא מן הכללוהפעלתו של בית האוכל
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הבלעדית של הזוכה כוללת, בין היתר, אחריות לכל העבודות והמטלות הדרושות, במישרין אחריותו 
, לרבות קבלת היתרי בניה )ככל ותחזוקתו ובעקיפין וללא יוצא מן הכלל, לצורך הקמתו של בית האוכל

 ולתחזוקתו להפעלתו, שנדרשים בדין(, רישיונות עסק וכל היתר, רישיון ואישור הנדרשים להקמתו
 בית האוכל.  של

בכלל האמור לעיל, הזוכה יישא בעצמו ועל חשבונו הבלעדי בכל ההוצאות הנדרשות בקשר לעבודות 
בניה נוספות )ככל שנדרש ובכפוף לדין(, רכישת אביזרים, ציוד, ריהוט, כח אדם, מטבח, תיקונים 

יל את מערכות להפעמובהר כי יש של בית האוכל. ותחזוקתו הפעלתו , וכיו"ב תשומות לצורך הקמתו
 ., ולא יתאפשר שימוש בגזבית האוכל על חשמל

הזוכה חייב בקבלת רישיון עסק וכל יתר האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים מכל רשות 
 מוסמכת לצורך הפעלת בית האוכל. 

 שאת בכל עלויות ההפעלה, התיקונים והתחזוקה של בית האוכל, מכל סוג שהוא וללאדרש ליהזוכה י
  יוצא מן הכלל, לרבות כמתחייב ע"פ כל דין ובהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות. 

 ולמסירתהמועד לתחילת ההתקשרות עמו  היא תקבע את  הודעה בכתב בההחברה תוציא לזוכה  .2.4
לצורך פתיחת על ידי הזוכה לשם השלמת כל הדרוש  "(מועד תחילת ההתקשרות)להלן: " בנכסחזקה 
 .  והפעלתללציבור ו האוכל

יקבעו לפי שיקול דעתה מסירת החזקה לזוכה  מועדו בכתב כאמור ההודעהמועד הוצאת מובהר כי 
בשים לב להתקדמות עבודות הבנייה מטעם החברה ובכפוף לקבוע בסעיף לרבות הבלעדי של החברה, 

   להלן. 2.10

החל ממועד  חודשים 59תקופה של משך ל להחזיק בנכס לטובת מטרת השימושלזוכה תינתן זכות  .2.5
 "(. תקופת ההתקשרות)להלן: "תחילת ההתקשרות 

 , ובלבדחודשים 59בתקופה אחת נוספת בת  שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות לזוכה
ובנוסף  חודשים טרם סיום תקופת ההתקשרות 6-לחברה לא יאוחר מבכתב שמסר על כך הודעה 

 התנאים כמפורט בחוזה בעניין זה. כל התקבלו כל האישורים הנדרשים והתקיימו 

 ולא יאוחר הקדם האפשרי בובפתיחתו לציבור בית האוכל ת הפעללהתחיל ב שיידרהזוכה  .2.6
 . לעיל( 4.2)כהגדרת המונח בסעיף  יום קלנדארי ממועד תחילת ההתקשרות 180 -מ

 כמפורט להלן: ו חודשיים לפי סך הצעתו במכרז שכירותהזוכה יידרש לשלם לחברה דמי  .2.7

עד למועד  אושלאחר מועד תחילת ההתקשרות  הראשוניםהקלנדארים הימים  180 עד לחלוף .2.7.1
תקופת )להלן: " מבין התקופות הנ"ל המוקדמתלפי פתיחתו הראשונה של בית האוכל לציבור, 

הסר ספק כי פתיחה חלקית  ןמובהר למעכלל.  שכירות, לא יידרש הזוכה לשלם דמי "(הגרייס
 פתיחה ראשונה לציבור. כוכד' נחשבים  או "הרצה"

, בין אם בית החודשיים שכירותבחלוף תקופת הגרייס יידרש הזוכה לתשלום מלא של דמי  .2.7.2
וללא תלות בהיקף ההכנסות מבית  ,מכל סיבה שהיאנפתח לא נפתח לציבור ובין אם האוכל 
 . האוכל

 כנו מעת לעת לפי הוראות החוזה. החודשיים יעוד שכירותדמי  .2.7.3
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 הכנסותבה יבחנו , ברבעון שחלף מידי רבעון תערוך החברה בחינה של מחזור ההכנסות של הזוכה .2.8
הזוכה חייב לשתף פעולה באופן מלא ולהעביר כל מידע מכל סוג שהוא בקשר לבית האוכל. הזוכה 

 שיידרש ללא כל הסתייגות. 

)ללא מע"מ(, יערך חישוב מעודכן של דמי  ₪ 750,000ככל שמחזור ההכנסות כאמור היה לפחות 
אותם ישלם המלאים רות יותו רבעון, כך שדמי השכאעבור שעל הזוכה לשלם השכירות הכוללים 

סעיף ב' יהיו השיעור )האחוז( מתוך מחזור ההכנסות שהציע הזוכה במידי רבעון הזוכה לחברה בפועל 
לפי הסכום הגבוה  –רבעון אותו דמי השכירות החודשיים ששילם במהלך סך  אומכרז למסמך ד' ל

 . מביניהם

לתשלום דרש הזוכה יילא  "תקופת הגרייסמסיום "החודשים הראשונים  12-בעל אף האמור לעיל, 
 שאת)מבלי לגרוע מיתר התשלומים וההוצאות שבהם על הזוכה ל העולה על דמי השכירות החודשיים

 (.בתקופה זו

הפביליון לרמה של  והבינוי הביצועשבמועד פרסום המכרז טרם הושלם לקחת בחשבון  על הזוכה .2.9
 . לעיל 2.3לזוכה כמפורט בסעיף בה הוא מיועד למסירה ש

מועד הודעת החברה על תחילת ההתקשרות ומועד מסירת ייתכן שלקחת בחשבון כי  הזוכהכן, על -כמו
, לרבות בשל התארכות עבודות בניה ו/או בסמוך לקביעת תוצאות המכרז יהיולא ה בנכס קהחז

הודעת תחילת ההתקשרות ולקבוע שמורה הזכות להוציא את עיכובים בלתי צפויים אחרים. לחברה 
על תוצאות  לזוכה הודעהממועד  שנה עדבכל עת שהיא במהלך תקופה של  את מועד מסירת החזקה

 .המכרז

על תוצאות לזוכה ההודעה מעל לשנה ממועד זקה בנכס לפי הודעה כאמור החברה לא תמסור חשככל 
על ביטול  בכתב, מכל סיבה שהיא, לכל אחד מהצדדים תעמוד האפשרות להודיע לצד האחר המכרז

מעבר לסעד הביטול לא יעמוד לזוכה כל סעד אחר  ההתקשרות, ללא חילוט ערבות הזוכה בשל כך.
לקיום או ביטול ההתקשרות ובקשר למועד תחילתה, ובפרט לא  וכל מי מטעמה בקשר חברהכנגד ה

 תעמוד לו כל זכות לפיצוי ו/או שיפוי ו/או החזר הוצאות וכו'. 

. ממועד הודעת הזכייה ביטול במהלך השנה הראשונה, יובהר כי לזוכה לא תעמוד זכות למען הסר ספק
 את ההתקשרות. לקייםעוד יובהר כי גם בחלוף שנה הצדדים רשאים להחליט 

למועד תחילת הזוכה במכרז חייב להאריך את ערבות המכרז שהוגשה עם ההצעה למשך שנה או עד 
 במועד זה.  ההתקשרות, וזאת כדי להבטיח את תחילת ההתקשרות

 בחוזהיהיו בהתאם לאמור  "בוכיו פיצויים מוסכמים, לרבות ביטוחים, מיסים, יתר תנאי ההתקשרות .2.10
 .על נספחיו

 סף תנאי .3
 

במועד האחרון ואשר  ,ם בישראלמיעוסק מורשה שאינו תאגיד, הרשותאגיד או  רשאי להגיש הצעה במכרז
 :תנאים המצטברים המפורטים להלןלהגשת הצעות במכרז עומד ב

 
ות מסעדמסוג בית אוכל ) שוניםשלושה בתי עסק לפחות מנהל ומפעיל המציע במועד הגשת ההצעות  .3.1

צו רישוי ל 4.2לפי פריט  מחזיק ברישיון עסקשכל אחד מהם ו/או בייקרי וכד'(,  ו/או בתי קפה
 . 2013-עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

 
ייחשב כ"בית עסק" בפני עצמו. בעלת מספר סניפים כל סניף בית אוכל של רשת לעניין תנאי סף זה, *

בעל כהמציע שותף בנוסף, ככל שהמציע אינו רשת אין מניעה להציג שלושה עסקים שונים בהם 
  מניות.
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לעניין תנאי סף זה ייחשב תאגיד מציע כבעל ניסיון, גם במקרה בו הניסיון הנדרש מתקיים במלואו 
מהבעלות  51%לפחות המחזיק ב בעל מניותבאו  שותפות(מציע שהוא )במקרה של  בו שותףב

הפועל )במקרה של מציע  של המציע םזכייניאו ב חברה(מציע שהוא )במקרה של  המציע /מנכ"לבו
 .(באמצעות זכייני משנה

 
 . (5כמסמך א') נוסח המצורףתצהיר על גבי היצרף  המציעלהוכחת הניסיון הנדרש 

 
 . /הסניפיםבתי האוכלנות העסק התקפים של שלושת יש לצרף העתק מרישיו בנוסף

 

מבין  לפחות שלוש שניםבמהלך , המציע מניהול והפעלת בתי אוכלשל הכולל מחזור ההכנסות  .3.2
לשנה   ₪ 5,000,000 לפחות)כל שנה בפני עצמה(, היה בסך של  2021, 2020, 2019, 2018 ,2017 השנים

 . )לא כולל מע"מ(
 

 .רווחי הון והכנסות חד פעמיותכולל  אינולעניין תנאי סף זה, מחזור ההכנסות הנדרש לעיל 
 

 המצורףנוסח המציע הצהרה מטעמו ואישור רואה חשבון גבי היצרף  ההכנסותלהוכחת מחזור 
  (.6כמסמך א')

 
לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי,  המציעלמועד הגשת ההצעה  נכון .3.3

 ".עסק חי"לא קיימת לגבי המציע אזהרת ו ,1981 –התשמ"א 
 

 המצורףנוסח המציע הצהרה מטעמו ואישור רואה חשבון גבי היצרף  עמידתו בתנאי זהלהוכחת 
 .(6כמסמך א')

 
 4.12, לפי הוראות סעיף להבטחת הצעתו במכרז ₪ 00015,על סך  אוטונומיתהגיש ערבות המציע  .3.4

 להלן.
 

 (.2מסמך א') להגיש ערבות "מקור" בנוסח על המציע
   

 .להלן 7.1כולל מע"מ, כמפורט בסעיף  ₪ 750רכש את מסמכי המכרז בסך של המציע או מי מטעמו  .3.5
 

 לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. על המציע
 

, מטעם זה בלבד ולפי שיקול החברהלא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית 
והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר דעתה הבלעדי 

 איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.
 

בשמה של הרשת. במקרה כאמור,  לא ניתן להגיש הצעה על ידי זכיין של רשת המחלקת זיכיונותמובהר כי 
למנוע מהרשת, ככל לעיל בכדי . אין באמור ת עצמהרשישות המשפטית שהיא ההמציע חייב להיות ה
אולם , בעניין זה בכפוף לאישור החברה ולתנאי החוזה ןזכיי באמצעות בית האוכלשתזכה, להפעיל את 

הרשת עצמה, לרבות לעניין הערבויות, הביטוחים,  בין החברה לביןההתקשרות תהיה בכל מקרה 
 האחריות וכל דבר ועניין אחר. 
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 ההצעהמסמכי  .4
 

 כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
 

 לעיל.  3בסעיף כל המסמכים המפורטים  .4.1
 

 .(1שבמסמך א')פרטי המשתתף, על גבי הטופס  .4.2
 

 . , כמפורט להלןפרופיל המציע ותכנית הפעלה של בית האוכל .4.3
 

 להלן.  9.2המידע שיצורף ישמש בסיס לניקוד איכות ההצעה, כמפורט בסעיף 
 

מסעיפים  לכל אחדמלאה המציעים מתבקשים להגיש מסמך הכולל התייחסות 
 .וסעיפי המשנה שלהלן סעיפיםמספרי הלפי  תוך חלוקת המסמך לכותרותלהלן, ש

 
 .הפעלת בתי אוכלתחום המסעדנות ובניהול וכולל ניסיונם בהצגת המציע, מנהליו ובעליו,  .4.3.1

באמצעות זכיינים רשאית להציג את ניסיון זכייני מציע כניסיון  הפועלתמציע שהוא רשת 
  של מציע לצורך ניקוד איכות ההצעה.

 
 :להציגהמציע ו/או מי מבעליו ו/או מנהליו. יש של  פעילבית אוכל הצגת  .4.3.2

 
 שם וכתובת המקום. .4.3.2.1

 
 תקופת פעילותו של המקום. .4.3.2.2

 
 תיאור התפריט במקום.  .4.3.2.3

 
 קהל היעד במקום. תיאור קונספט כללי ו .4.3.2.4

 
על גבי התקן  תמונות צבעוניות ממקום ההסעדה הפעיל ו/או וידיאו .4.3.2.5

את התמונות ניתן להגיש גם במסמך )"דיסק און קי"(.  אחסון נייד
 מודפס. 

 
יהיה מבין אלו שפורטו בתנאי אין הכרח שמקום ההסעדה זה,  4.3.2מובהר כי לעניין סעיף 

, אך מבחינת המציע רצוי -לאור ניקוד ההצעה לפי המידע שיוצג . לעיל 3.1שבסעיף  הסף
 .אין הכרח, להציג עסק/סניף דגל של המציע

 
מציע שהוא רשת הפועלת באמצעות זכיינים רשאי להציג מקום הסעדה המופעל על ידי 

 .זכיין של המציע לצורך ניקוד איכות ההצעה
 

 , לרבות:בפביליוןהצגת החזון והקונספט של המציע להפעלתו של בית האוכל  .4.3.3
  

)"דיסק און קי"(.  על גבי התקן אחסון ניידהדמיה צבעונית בתמונה או בווידאו  .4.3.3.1
לצורך הבסיס להדמיה יועברו קבצי את התמונות יש להגיש גם במסמך מודפס. 

PDF ההדמיה תכלול: .לכל מציע שיבקש זאת ו/או קאד 
 

 ב רעיוני של מבנה יחידת ההסעדה. עיצו .4.3.3.1.1
 

 אופן ופריסת ההושבה של הלקוחות.  .4.3.3.1.2
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 .וקהל היעד הפעלתו, בית האוכל המוצעשל תיאור ו קונספט כללי .4.3.3.2
 

 .לפי התפריט ומשקאות מזון תמונותהדמיות/כולל תפריט, דוגמה רעיונית של  .4.3.3.3
 

 . הדמיה/תמונותכולל הריהוט המיועד להצבה לטובת הסועדים בבית האוכל,  .4.3.3.4
 

להלן, מודגש כי שמורה  4.13ומבלי לגרוע מכלליות הוראת סעיף בחינת ההצעות ליך נוכח מורכבות ה
לחברה הזכות לפנות למי מהמציעים בעת בדיקת ההצעות, לצורך קבלת השלמות ו/או הבהרות ו/או 

שלא הוגש בהצעה, לרבות מידע חסר לעיל,  4.3תוספות ביחס לכל פרט מידע אשר נדרש לפי סעיף 
ככל שהיא סבורה שיש בכך צורך לבחינת ההצעה כראוי. המציעים מתחייבים ומצהירים כי לא יעלו 

בכל היקף  ביצוע השלמות ו/או הבהרות ו/או תוספות כאמור,פניה כאמור ו/או לכל טענה בקשר ל
 .בכל עילה שהיא שייתבקש,

 
, כשהם קיימים ופורסמו על ידי החברהש הבהרה, ככלעדכון והודעות , מציעיםפרוטוקול מפגש  .4.4

 .כל עמוד ועמודתחתית חתומים ב
 

על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות לרשויות המס, , אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון .4.5
 .1976 –בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
המציע עוסק מורשה לצרכי תעודה תקפה בדבר היות מציע שהוא עוסק מורשה או תאגיד יצרף  .4.6

משתתף המדווח בתיק איחוד יצרף בנוסף לתעודה הנ"ל גם אישור של רו"ח/רשויות המס  מע"מ.
 .בדבר הכללתו בתיק המאוחד של העוסק הרשום בתעודה הנ"ל

 
 .על שם המציע ,במקור או פטור מכךהכנסה אישור על ניכוי מס  .4.7

 
 , על גבי הנוסח1976 –בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  המציעתצהיר מטעם  .4.8

 .(3)שבמסמך א'
 

 (.4)מסמך א'תצהיר אי תיאום הצעות במכרז על גבי  .4.9
 
 :תאגידככל שהמשתתף הינו  .4.10

 
מהרשם הרלוונטי )רשם החברות, השותפויות,  העתק תעודת התאגדות של המשתתף .4.10.1

 .העמותות(
 

למכרז, לעניין רישום המציע כדין כתאגיד  'במסמך  המשתתףהצהרת אישור עו"ד, בשולי  .4.10.2
פעיל וקיים בישראל, קבלת כל ההחלטות הדרושות לפי מסמכי ההתאגדות של המציע ולפי 

מורשי כל דין לצורך הגשת הצעת המציע במכרז, ולאישור חתימת מסמכי המכרז על ידי 
בקשר למכרז זה והוצאתו  של המציע באופן המחייב את המציע לכל דבר וענייןחתימה ה

 .לפועל
 

 :תאגיד שאינו עוסק מורשהככל שהמשתתף הינו  .4.11
 

 ילום ת.ז.צ .4.11.1
 

למכרז, לעניין קבלת כל ההחלטות  מסמך ב'אישור עו"ד, בשולי הצהרת המשתתף  .4.11.2
המציע לפי כל דין לצורך הגשת הצעת המציע במכרז, ולאישור חתימת על ידי הדרושות 

של המציע באופן המחייב את המציע לכל דבר ועניין חתימה המורשי מסמכי המכרז על ידי 
 .בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל
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, שהוצאה על ידי 31.10.2022 עד ליום לפחותובתוקף   ₪ 00015,ערבות אוטונומית, מקור, בסך של  .4.12
בנק ישראלי או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון עסק לעסוק בישראל בביטוח על 

לפקודת במכרז בלבד,  המשתתף, לבקשת 1981-פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א
 וזאת להבטחת הצעתו במכרז. ,((2מסמך א')), בנוסח המצורף למסמכי המכרז החברה

 
תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף  החברה

לחילוט הערבות הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה -הערבות עפ"י הדרישה. אי
 .לפסילת הצעת המשתתףהקיימת ו

 
 במקרים , כולה או חלקה,לפירעון הערבותיהיו רשאיות להגיש את  החברהועדת המכרזים ו/או 

 הבאים:
 

כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל  .4.12.1
 דרך שהיא. 

 
 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .4.12.2

 
 כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.  .4.12.3

 
המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות כל אימת שלאחר שנבחר  .4.12.4

 ., לרבות המצאת ערובות וביטוחיםבמכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות
 

 .המועד שנדרש לכך על ידי החברהבתוך  החוזהכל אימת שהמשתתף שזכה לא חתם על  .4.12.5
 

ה עקב מעשים כאמור לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו ל החברהוהכל מבלי לגרוע מזכותה של 
 לעיל.

 
. על אף תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור  .4.13

שמורה הזכות לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס  לחברההאמור, 
תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להגיש מסמכים נוספים, הן  החברה .לבחינת עמידה בתנאי הסף

 .לעניין בחינת עמידתם של המציעים בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי
 

 הצעת המשתתף .5
 

את , )טופס הצהרת המשתתף והצעת המחיר(במסמך ד' במקום המיועד לכך  מלאל שתתףעל המ .5.1
דמי השכירות . )ללא מע"מ( אותם ישלם לחברהדמי השכירות החודשיים המוצעים על ידו 

 )לא כולל מע"מ(. ₪ 12,000-החודשיים המוצעים לא יפחתו מ
 

עד שתי ספרות ניתן להציע בשיעור )במסמך ד' במקום המיועד לכך , על המשתתף לנקוב בנוסף
מידי  , אותו ישלם לחברהמהפעלת בית האוכל שלו ממחזור ההכנסות( העשרונית הלאחר הנקוד

השיעור המוצע מתוך מחזור ההכנסות לא  .לעיל וכמפורט בחוזה 2.8כאמור בסעיף  רבעון
 .)ששה אחוזים( 6.00%-יפחת מ

 
ו/או הצעה בה יוצע  לחודש ₪ 12,000-מהצעה בה יוצעו דמי שכירות חודשיים בסך הנמוך 

 תיפסל על הסף –ו/או לא תירשם הצעה כלל באיזה מסעיפי התמורה 6.00%-שיעור נמוך מ
 . ללא שימוע

 
לפי הוראות ואת התוספת לפי שיעור ממחזור הכנסות, את דמי השכירות לחברה הזוכה יידרש לשלם 

 החוזה ובתוספת מע"מ כשיעורו בדין. 
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 דמי השכירות יעודכנו מעת לעת לפי הוראות החוזה. כי  מודגש .5.2

 
במישרין  –מכל סוג וללא יוצא מן הכלל  ,יוהינה סופית ותכלול את כלל הוצאות המשתתףהצעת  .5.3

)למעט  מיסוי עלויות היתרים ואישורים,הכרוכות בהשתתפותו במכרז ובעקיפין, לרבות עלויות 
ציוד וכלים, ספקים  שכר, מימון בנקאי, , ביטוח,לכל סוגיו ופרטיו , רישויהיטלים ואגרות מע"מ(

לות ו/או הוצאה אחרים הקשורים במישרין וכל ע , בינוי, תחזוקהתקורות יועצים, וקבלני משנה,
 ובעקיפין להשתתפות במכרז וביצוע ההתקשרות מכוחו. 

 
 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .5.4

 
כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, , ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד .5.5

 .אלא אם נקבע אחרת במפורש במסמכי המכרז יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד
 

לא ניתן להגיש הצעה על ידי תאגיד בהקמה או כל גורם אחר שאינו תאגיד או עוסק מורשה 
 .הרשומים בישראל

  
כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף  .5.6

או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי 
 , ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.החברהמקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י 

 
על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם  .5.7

 ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.
 

 אופן ומועד הגשת ההצעה .6
 

בלבד )אין לשלוח בדואר או בדוא"ל או בכל דרך  ידניתאת מעטפת המכרז יש להפקיד במסירה  .6.1
 8:30בחולון, בין השעות  47במשרדי החברה ברחוב המרכבה תיבת המכרזים שאינה מסירה ידנית( ב

. עד לא יאוחר מהמועד הנקוב בטבלת המועדים ברישת המכרזה', והכל -ובימי העבודה א' 16:00-
 לא תידון כלל.תפסל והצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור, 

 
( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מאה ועשרים) 120כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  .6.2

, לרבות הארכת נוספים( יום תשעים) 90תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך  החברה
 והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  תוקף הערובה שהוגשה בקשר להגשת ההצעה במכרז,

 
היה ומשתתף אשר הגיש הצעתו מעוניין מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז.  .6.3

, פתיחהלבירור מועד ה, 1שלוחה  03-5018574במספר להיות נוכח בפתיחת המכרזים יצור קשר 
 .בכפוף למגבלות קורונה

 
 המציע חוברת המכרז והוצאות קבלת .7
 

- 8:30בחולון, בין השעות  47במשרדי החברה, ברחוב המרכבה מס'  לקבלאת מסמכי המכרז ניתן  .7.1
 ., שלא יוחזרו משום סיבההסכום הקבוע במסמכי המכרזתמורת ה', -ובימי העבודה א' 16:00

 
הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על  ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא,כ .7.2

ר או תשלום בגין הוצאותיו הנ"ל. דמי שאילת מסמכי זהמשתתף, והמשתתף לא יהא זכאי לכל הח
 . המכרז לא יוחזרו בכל מקרה
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 הבהרות ושינויים .8
 
להבהרה ו/או ניתן לפנות לחברה בבקשות  לעיל 1.3למועד הנקוב בטבלת המועדים שבסעיף עד  .8.1

. חובת holon.co.il-michrazim@calcalit כתובת דוא"ל  לשינויים, באמצעות שליחת דוא"ל 
 .1שלוחה  03-5018574הפונה לוודא קבלת פנייתו בטלפון: 

 
 שלהלן:פורמט בלבד, ב)בקובץ פתוח לעריכה(   Wordבפורמטיועברו שאלות הבהרה 

 

 מס"ד
ומס' עמוד  המסמך

 בחוברת המכרז 

 סעיף רלבנטי

 בחוברת
 השאלה

    

 
 

והיא אינה חייבת להתייחס לשאלות שלא  אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו החברה .8.2
 יועברו במתכונת הקבועה לעיל. 

 
ומידע רק תשובות יהיה חסר תוקף, ללא תלות בזהות הגורם מוסר המידע.  פה-בעל מידע שניתןכל  .8.3

 יחייבו את הצדדים. בכתב 
 

ס שינויים ותיקונים עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניש בכל עת רשאית החברה .8.4
 ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. ולשנות את המועדים הקבועים בו, במסמכי המכרז

 
, יצורפו על ידי המציעים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז השינויים

 את שירשמו להצעותיהם ויפורסמו על ידי החברה באתר החברה ויועברו לידיעת המתעניינים במכרז
 . בחברה פרטיהם

 
 בחינת ההצעות .9

 
את ההצעות של תבחן ותעריך מטעמה(  כל גורםנציגים בחברה ו אמצעותב)לרבות המכרזים  ועדת .9.1

  .כמפורט להלן המשתתפים
 

)לרבות התמורה  תבוצע בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף .9.1.1
 יפסלו. יעמדו בתנאי הסף,  לאמציעים אשר  .המוצעת(

 
 קוד ההצעה:יקביעת נ .9.1.2

 
 50עד העומדות בתנאי הסף. לרכיב איכות ההצעה ינתנו ת ובדיקת מרכיב האיכות של הצע

 25-הצעה אשר תזכה לציון איכות הנמוך מלהלן.  29.בסעיף  כמפורט ,נקודות
 . עוד , תפסל ולא תידוןנקודות

 
 50עד לרכיב המחיר בהצעה ינתנו . העומדות בתנאי הסףת ושל הצע הצעת המחירבדיקת 
 .להלן 39.בסעיף כמפורט , נקודות

 
וציון סופי לצורך קביעת ניקוד כולל  ניקוד מרכיבי האיכותההצעה עם מחיר שקלול ניקוד  .9.1.3

 . להצעה ובחירת הזוכה במכרז
 

 .  במקבילבדיקות הנ"ל יבוצעו ה

mailto:michrazim@calcalit-holon.co.il
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 :נקודות( 50ההצעה )עד  איכות קריטריונים לניקוד .9.2
 

ספר חבריה מושהרכבה  בראשות מנכ"לית החברה,  מקצועיתציון איכות ההצעות ייבחן על ידי ועדה 
 גורמים מחוץ לחברה. /או יכולה לכלול יועצים ו. הוועדה המקצועית על ידי החברה ויקבע

 
לפי ממוצע יקבע פה אחד ואם לא יתקבל פה אחד אזי קריטריון הניקוד הסופי לכל הצעה בכל 

 .המקצועיתהוועדה  הניקוד של חברי
  

הניקוד   הקריטריון    #
 המירבי

 אופן הבחינה  

 
 
1 

  סובייקטיביתהתרשמות 
מציע, מנהליו בתחום המעדנות מה

 . ובניהול והפעלת בתי אוכל
 

רשת הפועלת באמצעות זכיינים רשאית 
לשייך ניסיון של זכיין כניסיון של 

 הרשת. 

 נק' 15עד 
 
 

 .לעיל 1.34.לפי סעיף מידע שנמסר על ידי המציע 
 

 רשאיתבנוסף, לצורך קביעת ניקוד ההצעות 
אינה חייבת( לערוך ראיונות ו) המקצועית הוועדה

, בנוסף לרבות למנהלים/בעלים –למציעים 
 המידע בהצעה עצמה. לבחינת

 
 
2 

כללית  סובייקטיבית התרשמות 
המציע  פעיל שלהסעדה  ממקום

  .ו/או מי מבעליו ו/או מנהליו
 

רשת הפועלת באמצעות זכיינים רשאית 
 להציג מקום הסעדה של זכיין. 

 

 נק' 15עד 
 
 

 .לעיל 2.34.לפי סעיף מידע שנמסר על ידי המציע 
  

 רשאיתבנוסף, לצורך קביעת ניקוד ההצעות 
לשלוח נציגים אינה חייבת( ו) המקצועית  הוועדה

הסעדה מטעמה לסיור התרשמות ממקום 
ואף במקום הסעדה שלא  ,המופעל על ידי המציע

 .צוין על ידו בהצעה

 
 
3 

חזון מה סובייקטיביתהתרשמות 
המציע להפעלתו של קונספט מהו

 . בפביליון של בית האוכל
 
 

 נק' 20עד 
 
 

 :לעיל 3.34.לפי סעיף מידע שנמסר על ידי המציע 
 
 .נק' 5עד   -התרשמות מההדמיה  (1
כללי של המציע, התרשמות מקונספט ה (2

עד   -וקהל היעדהפעלתו תיאור בית האוכל, 
 .נק' 5

תפריט שיוצע וגמה רעיונית של התרשמות מד (3
 נק'. 5עד   -כולל תמונות , בבית האוכל

ריהוט המיועד להצבה לטובת מההתרשמות  (4
 . נק' 5 עד -הסועדים בבית האוכל

 
 רשאיתבנוסף, לצורך קביעת ניקוד ההצעות 

לערוך  אינה חייבת( ו) המקצועית הוועדה
ראיונות בנוסף לבחינת המידע בהצעה עצמה, 
והיא רשאית להנחות מציעים להציג בפניה מידע 

בחינת במצגת ו/או כיו"ב אמצעים לצורך 
   . הקריטריון
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 :נק'( 50עד ניקוד מחיר ההצעה ) .9.3
 
מבין ההצעות העומדות בתנאי  גבוהים ביותרחודשיים הה השכירותדמי ההצעה בה הוצעו  .9.3.1

, ויתר ההצעות העומדות בתנאי הסף ינוקדו באופן יחסי לפי הנוסחה נקודות 20 -הסף תזכה ל
 שלהלן:

= ניקוד להצעה הנבדקת
× ההצעה הנבדקת ′נק  𝟐𝟎

ההצעה הגבוהה ביותר
 

 
; מציע ד' הציע ₪ 12,500; מציע ג' הציע ₪ 13,000; מציע ב' הציע ₪ 13,500להמחשה:  מציע א' הציע 

 רכיב דמי השכירות יהיה כדלהלן לפי סדר המציעים:. חישוב הניקוד עבור ₪ 12,000

= 13,500 / 20 * 13,500 - מציע א' 0020.  נק'  

= 13,500 / 20 * 13,000 - מציע ב'  19.26  נק' 

= 13,500 / 20 * 12,500  - מציע ג'  18.52  נק' 

= 13,500 / 20 * 12,000 - מציע ד'  17.78  נק' 

 
 מבין ההצעות העומדות בתנאי הסף תזכה   הגבוה ביותרהשיעור )%( ההצעה בה הוצע  .9.3.2

 , ויתר ההצעות העומדות בתנאי הסף ינוקדו לפי הנוסחה שלהלן:נקודות 30 -ל
 

= ניקוד להצעה הנבדקת
(%) ההצעה הנבדקת  × נק′  𝟑𝟎

(%) ההצעה הגבוהה ביותר 
 

 
. 9.00%מציע ד' הציע ; 8.00%; מציע ג' הציע 7.00%; מציע ב' הציע 6.00%להמחשה:  מציע א' הציע 

 חישוב הניקוד עבור רכיב שיעור ממחזור הכנסות  יהיה כדלהלן לפי סדר המציעים:
 

 20.00 נק'= 9 / 30 * 6 -מציע א' 

 23.33 נק'= 9 / 30 * 7 -מציע ב' 

 26.67 נק'= 9 / 30 *8  -מציע ג' 

 30.00 נק'= 9 / 30 * 9 -מציע ד' 

ועדת המכרזים אינה חייבת לקבוע את ההצעה בעל הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה  .9.4
 זוכה במכרז. 

 
או לעיריית חולון או  שלחברהאו ככל כלשהו תהא המלצה שלילית על משתתף  החברהככל שבידי  .9.5

לזמנו  החברה, תוכל או סכסוכים משפטיים עם המשתתף רעיש ניסיון קודם לאיזה מתאגידיה 
 .בפני ועדת המכרזים לשימוע ולהמליץ על פסילת הצעתו

 
אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  .9.6

אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת,  ביחס
להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או 

 אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 

אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה  .9.7
 או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת.
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או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם, ו/המכרזים ) ועדת .9.8
הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם השלמות ו/או לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או 

על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות ת לאחר פתיחת ההצעו
לרבות השלמת מסמכים אשר נדרשים להוכחת עמידה בתנאי ומסמכים להוכחת איתנות פיננסית 

 הסף וביתר תנאי המכרז. 
 

ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל ועדת המכרזים בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו 
 . בקשר למציע ו/או להצעה חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון

 
, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ההחבררשאית בכלל זאת 

ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות השלמת  החברהו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת 
 .כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זהומסמכים, 

 
כל שתבקש לערוך ומי מטעמה בבדיקות כאמור, כ החברהכל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם 

  בדיקות.
 

רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול  ועדת המכרזיםלא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה 
 . את ההצעה

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה  .9.9

אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או 
הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי  שכוונתו

ם, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם הוגני
 המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

 
 הודעה על זכייה וההתקשרות .10
 

 לזוכה.   החברהעם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך  .10.1
 

השיק תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את  החברה
 .הבנקאי

 
את הערבות והאישורים המפורטים בחוזה, לרבות  ה, ימציא הזוכהודעת הזכייהימים ממועד  7וך ת .10.2

 דמי השכירות תשלום עבור שלושה חודשים ראשונים והוראת קבע לחיובביטוח וכן אישורי 
ואת כל יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז והודעת , החודשיים

 . החברה ויחתום על עותקים נוספים של החוזה, על נספחיו
 

לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות  10.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .10.3
את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט  לבטל החברהאם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, רשאית 

כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד  השיק הבנקאי במלוא סכומואת 
 החברהתהא רשאית בנוסף, החברה נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. 

 בטל את המכרז כולו.והיא רשאית ל להתקשר עם כל מציע אחר בכל התנאים שתמצא לנכון
 

דה והזוכה לא ימציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים בסעיף יבלי לגרוע מהאמור לעיל, בממ
לעיל ו/או לא יחתום על החוזה ו/או לא יעביר תשלום ו/או הו"ק, תהא החברה זכאית לסך של  10.2
 10.2נזכר בסעיף המועד ה וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתוםם , כפיצויים מוסכמי₪ 500

  השלמת הביצוע של כל הנדרש. לעיל, לפי הענין, ועד למועד 
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מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף  .10.4
רף להצעתו עותק צמציע המבקש חיסיון על סוד מסחרי/ מקצועי י . מסחריים / מקצועיים לסודות

במספר(, הנושא כותרת "בקשת חיסיון" ובו השחרה מובחנת וברורה של כל המידע נוסף )שלישי 
מבקש שלא לחשוף בפני  ואה וסוד מסחרי / מקצועי, ככל שקיים, אות אשר המציע סבור שמהווה

 משתתפים אחרים. 
 

ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. סימון חלקים 
 המציעים של בהצעותיהם גם סודיים בהצעהבהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה 

  .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים העיון תזכו על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים
 

צירוף מסמך הנושא סימון נדרש לעיל מהווה הודעה בלתי חוזרת של המציע על היעדר בקשת -אי
 חיסיון בקשר להצעתו. 

 
 

 

 פנינה שנהב, מנכ"לית
 

   החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ         



  

 72מתוך  18עמוד     

 בפארק מגדלים בשדרה בחולון בית אוכללהפעלת בית קפה/ 04/2022 פומבי מס' מכרז

 : ____________________________מציעחתימה + חותמת 

G165880-V003   ©אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב . זכויות שמורות לבראש סומך, עו"דכל ה 
 

 04/2022מכרז מס'                                                       
 (1מסמך א')

 

 פרטי המשתתף

 .על המציע לפרט את המידע הנדרש באופן ברור וקריא
 

 שם המציע
 
 

  

מעמד משפטי )חברה בע"מ, שותפות 
 רשומה, אגודה שיתופית, אדם פרטי(

 

 

 ע.מ.( ת.ז./מספר זיהוי )ח.פ., 
 

 

 כתובת מלאה כולל מיקוד
 

 

 מציע –טלפון 
 
 

 

 מציע –פקס 
 
 

 

 מציע   -דואר אלקטרוני
 
 

 

שם מלא של איש קשר ותפקידו 
 במציע

 

 איש קשר –טלפון נייד 
 

 איש קשר –דואר אלקטרוני 
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 04/2022מכרז מס' 

 (2מסמך א')       
 לכבוד

 בע"מ החברה הכלכלית לפתוח חולון
 

 אוטונומית למכרזערבות הנדון: 
 

"( אנו ערבים המבקשים)להלן: "על פי בקשת _________________ מספר זיהוי _________________ 

 04/2022וזאת בקשר עם השתתפות המבקשים במכרז מס'  ₪ 15,000בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקשים ע"פ תנאי המכרז.

 

שתגיע  ימים מדרישתכם הראשונה בכתב 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את 

הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 

 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

נו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן אתם תהיו רשאים לדרוש מאת

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

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 

 ועד בכלל. 31.10.2022 ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 

 זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות 

 

 

 

 בכבוד  רב
 )בנק/חברת ביטוח(
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 04/2022מכרז מס'  
 (3סמך א')מ

 
 1976-תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 
אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 

 הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:צפוי/ה לעונשים 
  

ומוסמך ( "המציע: ")להלןאני משמש כ __________________ אצל ____________________  .1
 ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז.

 בתצהיר זה: .2

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-)רישוי( התשמ"א כהגדרתה בחוק הבנקאות       -    "שליטה"

 

יש למציע ] **הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה .3
 [: במשבצת המתאימה Xלסמן 

תחשב כהצהרה לפי , והצהרתו בעניינם המצהיר לערוך בירור לעניין הדרישות ביחס לבעלי הזיקה על** 
 .מיטב ידיעתו ובדיקתו

 

 31 -ו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג לא הורשענ 
-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002באוקטובר 

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991
 

 לפי חוק 2002באוקטובר  31 -תשס"ג הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון ה ,
ו/או לפי חוק שכר  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד  1987-מינימום, התשמ"ז
 ההרשעה האחרונה;

 
 במשבצת המתאימה(: Xהריני להצהיר כי )סמן  .4

   לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
 

  חלות על המציע והוא    1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
   אותן. מקיים

 
 חלות על המציע 1998 -מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם 9במקרה שהוראות סעיף רק ) .5

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן 

   עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 
 

     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 
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 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100במקרה שהמציע מעסיק רק ) .6
 

   הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל
 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998
 

  ם לשם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיי
, הוא פנה 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה  פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 
מהתצהיר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  המציע מתחייב להעביר העתק .7

 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

_________ 
 חתימה         

  

 אישור עו"ד

 

/ה מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע אני הח"מ, עו"ד _______________, מ.ר._________
מר/גב' ____________________שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'________________ /  בפני

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן 
 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל בפניי.

 
  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ                                                      

 דין -עורך 
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 04/2022מכרז מס'  
 ( 4מסמך א')

 
 מכרזב הצעות צהיר בדבר אי תיאוםת

 
אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 

 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא 
  

ומוסמך ( : "המציע")להלןאני משמש כ __________________ אצל ____________________  .1
 ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 04/2022 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז
 

באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר ציע מהמחירים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי ה .2
 עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

 
המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או  .3

 תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.
 

 מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. היהלא  עהמצי .4
 

 מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. היהלא  המציע .5
 

 מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. היהלא  המציע .6
 

מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה  המציעהצעה זו של  .7
 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

 
מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד  המציע .8

 מועד הגשת ההצעות.
 

 .מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל המציע .9
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .10

 
_________ 

 חתימה         
 

 אישור עו"ד

 

/ה מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע אני הח"מ, עו"ד _______________, מ.ר._________
____________________שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'________________ / מר/גב'  בפני

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן 
 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל בפניי.

 
  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ                                                    

 דין -עורך 
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 04/2022מכרז מס' 
  (5מסמך א')

 
 ניסיון קודםתצהיר 

 
אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  
 
 –הנני עושה תצהיר זה בשם ________________________ מס' זיהוי ______________ )להלן  .1

. אני מצהיר/ה כי החברה הכלכלית לפתוח חולון בע"מהצעה למכרז של  ( המגיש"המשתתףאו " "המציע"
 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המשתתף.

 
מסוג בית  שלושה בתי עסק שוניםמנהל ומפעיל לפחות המציע במועד הגשת ההצעות הנני מצהיר/ה בזאת כי  .2

צו רישוי ל 4.2לפי פריט  ברישיון עסקשכל אחד מהם מחזיק  ו/או בייקרי וכד'(, קפה יבת ות ו/אומסעדאוכל )
 .2013-עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

כל סניף בית אוכל של רשת בעלת מספר סניפים ייחשב כ"בית עסק" בפני עצמו. לעניין האמור לעיל זה, *
 .בנוסף, ככל שהמציע אינו רשת אין מניעה להציג שלושה עסקים שונים בהם שותף המציע כבעל מניות

 
העסק )הסניף( שם  ס"דמ

 המלאה וכתובתו
מהות בית האוכל 

/ מסעדה–)הסניף( 
בית  קפה/ בייקרי/ 
בית אוכל אחר 

 )לפרט(

משך הזמן בו המציע 
מנהל ומפעיל את בית 

 האוכל )הסניף(

רישיון עסק לפי פריט 
צו רישוי עסקים ל 4.2

)עסקים טעוני 
 2013-רישוי(, תשע"ג

 
1    

 ________ החל משנת
 עודנו פעילוהעסק 

 במועד הגשת הצעתנו.

 
 קיים רישיון  בתוקף

 
 

2    
 ________ החל משנת

 עודנו פעילוהעסק 

 במועד הגשת הצעתנו.

 
 קיים רישיון בתוקף

 
 

3    
 ________ החל משנת

 עודנו פעילוהעסק 

 במועד הגשת הצעתנו.

 
 קיים רישיון בתוקף

 
 

 

 סניפיםהכל אחד מרישיון עסק תקף של  העתק מצ"ב להצעתנו
 לעיל. האמורים 

 
מתקיים במציע עצמו אבל מתקיים במשתתף באמצעות  לאלעיל  2ככל שהניסיון המפורט בטבלה שבסעיף  .3

, או זכיין של המציע שותף בשותפות או בעל מניות בחברה/מנכ"ל בחברה או יו"ר עמותה/מנכ"ל עמותה
 אין צורךככל שהניסיון הנדרש מתקיים במציע עצמו, ) בתאגיד הניסיוןבעל להלן פרטי הגורם הרלוונטי 

 : לסמן/לרשום דבר בסעיף זה(
 

 שם השותף בעל הניסיון ____________________ ; ת.ז. __________.  –משתתף שהוא שותפות  
 

 ____________;שם בעל המניות/מנכ"ל בעל הניסיון ______________; ת.ז.  –משתתף שהוא חברה  
 ( _______. 51%שיעור הבעלות במשתתף )לפחות  -במקרה של בעל מניות 
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 ____________.  ח.פ. ______________;   זכייןשם ה – הפועל באמצעות זכייניםמשתתף  
 
 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 

                                                                                                ____________________ 
 חתימת המצהיר/ה                                                                                                           

 
 עו"ד אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב 
____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 ירו דלעיל וחתם עליו בפניי.וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצה

_________________  
 __________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                              תאריך            
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 04/2022מכרז מס' 
 (8מסמך א')           

 סולבנטיות ומחזור הכנסות -ואישור רו"חהצהרה של המציע 

 –בשם ________________________ מס' זיהוי ______________ )להלן  מצהירהנני  .1
. הנני החברה הכלכלית לפתוח חולון בע"משל  04/2022מס' "( המגיש הצעה למכרז המציע"

 .המציעבשם הצהרה זו מוסמך/ת לתת 

. הצהרה זו נעשתה לאחר שביררתי במסגרת המכרז המציעמהווה חלק בלתי נפרד מהצעת הצהרה זו  .2
 ובחנתי היטב את הנתונים האמורים בה, והריני מאשר כי מדובר בנתוני אמת בדוקים ומאושרים. 

  -הריני להצהיר בזאת, כדלקמן .3
 

מבין  לפחות שלוש שניםבמהלך מחזור ההכנסות הכולל של המציע מניהול והפעלת בתי אוכל, 
 "חש 000,0005, לפחות)כל שנה בפני עצמה(, היה בסך של  2021, 2020, 2019, 2018, 2017השנים 

  .)לא כולל מע"מ( לשנה
 

 .רווחי הון והכנסות חד פעמיותכולל  אינומחזור ההכנסות הנדרש לעיל  –לעניין זה בלבד 
 

 לא כולל מע"מ._____________________ ₪  היה ____לשנת  ההכנסותמחזור 
 

 לא כולל מע"מ._____________________ ₪  היה ____לשנת  ההכנסותמחזור 
 

 לא כולל מע"מ._____________________ ₪  היה ____לשנת  ההכנסותמחזור 
 

לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי,  המשתתףלמועד הגשת ההצעה  נכון .4
 ".עסק חי"לא קיימת לגבי המציע אזהרת ו ,1981 –התשמ"א 

 
 

_______________  _____________  _____________ 
 חתימה           תאריך           המצהירשם     
 

        
 חשבון רואה אישור

 
 רצ"ב נוסח בעמוד הבא. 

  



  

 72מתוך  26עמוד     

 בפארק מגדלים בשדרה בחולון בית אוכללהפעלת בית קפה/ 04/2022 פומבי מס' מכרז

 : ____________________________מציעחתימה + חותמת 

G165880-V003   ©אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב . זכויות שמורות לבראש סומך, עו"דכל ה 
 

  מחזור הכנסות -אישור רו"ח המציע
 

 תאריך:_______________
 

 לכבוד
 חברת  ______________ )שם המציע(

 
 2021 -2017אישור על מחזור הכנסות )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לשנים  הנדון :

 
 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 
 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א

 
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם לשנים שבנדון בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי  .ב

 משרדנו.
 

 לחילופין:
 

 הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם לשנים שבנדון בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. 
 

סקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לשנים שבנדון אינה חוות הדעת/דוח ה .ג
 (.1כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )

 
 לחילופין:

 
חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לשנים שבנדון 

 מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.כוללת  חריגה 
 

 לחילופין:
 

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לשנים שבנדון כוללת  
 חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

  
מחזור  הרינו מאשרים כי בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים לשנים שבנדון .ד

 , היה כדלקמן:פעמיות-ללא רווחי הון והכנסות חד להלן,ההכנסות של חברתכם לשנים ש
 

 לא כולל מע"מ. ₪היה _____________________ _______ מחזור ההכנסות לשנת  (1
 
 

 לא כולל מע"מ. ₪היה _____________________ _______ מחזור ההכנסות לשנת  (2
 
 

 לא כולל מע"מ. ₪היה _____________________  _______ מחזור ההכנסות לשנת  (3
 

 בכבוד רב,                      
_____________________ 

 רואי חשבון
, יראו אותן 99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  (1)

 כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.
 : הערות

                יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח או על גבי חוברת המכרז בחותמת וחתימת רוה"ח.
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 04/2022מכרז מס' 
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 תשריט מתחם
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 הדמיה רעיונית )לא מחייבת( של המתחם 

. לא תשמע כל טענה הסתמכות, בכל עילה שהיא , כל התמונות להמחשה בלבדהדמיה רעיונית בלבד
 . להדמיהבקשר 
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  ופרשה טכנית למטבח רעיוניות )לא מחייבות( להעמדת מטבחדוגמאות 

 
. לא תשמע כל טענה הסתמכות, בכל עילה שהיא בקשר , להמחשה בלבדת בלבדורעיונידוגמאות 

אופן העמדת המטבח בפועל והשימוש בו יעשו לפי שיקול דעת הזוכה בכפוף להוראות . להדמיה
 .והרשויות המוסמכות ההסכם ודרישות הדין
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ב'מסמך   

04/2022מכרז   

 

 
 הצהרת המשתתף

אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מגישים בזאת הצעתנו למכרז מס' 
  ומתחייבים בזה כדלקמן: מצהירים"( החברהשל החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ )להלן: " 04/2022

 

הננו מצהירים בזה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי  .1
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים 

 המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע והשירותים וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. 
 

 החברהלא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי  .2
, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים ו/או כל גורם אחר ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה

בוססות על אי ידיעה בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המ
 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

 
אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לאספקת השירותים  .3

 נשוא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.
 
הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  אנו עומדים בכל התנאים .4

המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור 
מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה 

ר ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש הזכות לחקו
להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לאספקת השירותים וכיו"ב. אם 
נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את 

 ה. ההצע
 
 אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.   .5
 
על  )ככל שנדרש(  כל האמצעים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומןיכולת המימון ויש לנו את  .6

ת כן אם נזכה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשועמוד בדרישות המכרז ומנת ל
 במכרז.  

 
 המחירים הכוללים בהצעתנו, כפי שנרשמו על ידינו בהצעתנו, כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין .7

 תנאי המכרז על פי תנאי המכרז, לא כולל מע"מ. בביצועכלליות, מכל מין וסוג הכרוכות 
 

 תתקשר אתנו בהסכם, נבצע את נשוא המכרז בשלמות. והחברההננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז  .8
 
כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה  .9

 במפורש במסמך זה.
 

( יום מאה ועשרים) 120הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .10
תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה  החברההאחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי  מהמועד

( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו, תשעים) 90עד למשך 
   פי כל דין.-פי המכרז ו/או על-על החברהוהכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 

 
חוזרת, כאמור  בסעיף -אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא .11

 ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם מחייב בינינו  לבינכם.   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3
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כל המסמכים  והאישורים היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם נמציא את  .12
 שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות והאישור על עריכת ביטוחים. 

 
בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזאת  .13

תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל 
 דרישותיו.

 
 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
 
 

 :______________________וחותמת המציע חתימה
 

  
 

 
 : להגשת הצעה ע"י תאגיד -אישור עו"ד 

 
ח.פ. ___________________ )להלן:       עו"ד של  אני הח"מ

ביום __________ חתמו בפניי על המשתתף הוא תאגיד רשום בישראל, וכי "( מאשר בזה כי המשתתף"
_________ בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל __________הצהרה זו ה"ה __________

תף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשת
 על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.

 
__________________ _____________________

 חתימת עוה"ד חותמת +                                                                                                     תאריך             
 
 
 
 

 : )עוסק מורשה( להגשת הצעה ע"י יחיד -אישור עו"ד 
 
 

מ.ז ___________________ )להלן:       עו"ד של  אני הח"מ
"( מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפניי על הצהרה זו ה"ה ___________________ המשתתף"

האישורים הדרושים על פי כל דין לחתימת בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל 
 המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.

 
__________________ _____________________

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                    תאריך             
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 חוזה 
 

 ________לחודש _____ שנת  שנערך ונחתם בחולון ביום
 

 -ב י ן  -
 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ   

 , חולון47מרחוב המרכבה 
 "(החברה)להלן: " 

 מצד אחד;       
 –ל ב י ן  -

 
 _________________________ ח.פ. 

 מרחוב _____________
 דוא"ל לחשבוניות דיגיטליות: ___________

 טלפון: __________
 "(המפעיל)להלן: "

 שם איש קשר: ______________
 טלפון סלולרי איש קשר: _____________

 דוא"ל איש קשר: _______________
 מצד שני;       

 
 

היא בעלת הזכויות בשטח המהווה חלק מסוים ]ומתוחם[ "( העירייהועיריית חולון )להלן: " הואיל

השכירה את המושכר לחברה והסמיכה  ,למכרז (7במסמך א')כמסומן  7173בגוש  305מחלקה 

פומבי , ולפעול לפרסום מכרז בית אוכלבית קפה/עבור את החברה להקים בו פביליון שישמש 

הקרקע יכונו השטח )להלן  בית אוכלהפעלת בית הקפה/צורך ל"( המכרז)להלן: " 04/2022

   ;עם הזוכה במכרז ביצוע התקשרותלו ,("המושכרו/או " "הנכס: "וכל הבנוי

 

כי  , והוא מצהירבנכס לוכא תיבקפה/ההפעלת בית לזכה במכרז שפרסמה החברה  מפעילוה והואיל 

, לאחר שערך את כל הבדיקות הנחוצות לקבל לידיו את המושכר לצורך האמורהוא מעוניין 

   ;לתנאים המפורטים בחוזהשלפי הצעתו במכרז ו , בהתאם לתמורהכךלצורך 

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 כללי .1

 המבוא לחוזה זה וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 בחוזה זה, תהא למונחים שלהלן המשמעות כמוגדר בצידם: .1.2

 .מי מטעמולרבות         -" מפעילה"      

 או מי שהוסמך על ידיו בכתב.ו/מנכ"ל החברה   -" המנהל"    

  
 04/2022מכרז מס' 

 מסמך ג'  
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מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית ה לצרכןהכללי מדד המחירים  -" מדד"   
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 .המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות במכרז  - "מדד הבסיס"        

 המדד שיתפרסם לאחרונה לפני ו/או ביום ביצוע כל תשלום בפועל.  -" המדד החדש"     

 נספחי החוזה, אשר מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, הנם כמפורט להלן: .1.3

 נוסח ערבות ביצוע. –' אנספח 

 לקיום ביטוחים. יםאישורוהוראות ביטוח נוסח  – 2, ב'1, ב''ב יםנספח

 מפרט ומסמך הנחיות. –' גנספח 

 מפעילהצהרות ה .2

כי קרא את ההסכם על נספחיו, הבינו והגיש את הצעתו במכרז על בסיס מצהיר  מפעילה .2.1
האמור בהסכם זה ובמסמכי המכרז וכי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בשל חוסר הבנה 

 ו/או פרשנות כזו או אחרת של תנאי ההסכם.

כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ו/או לבצע הוראה מצהיר  מפעילה .2.2
מהוראות הסכם זה ו/או כי במסגרת מתן השירותים מכוח הסכם זה לא יפגע בזכויות צד 

 .שלישי כלשהו

מצהיר בזה כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות והכישורים הדרושים  מפעילה .2.3
המושכר בהתאם למטרת השכירות, כפי שאושרה על ידי החברה, ולמילוי כל להפעלת 

 התחייבויותיו על פי חוזה זה.

מידע  לחברהו/או מי מטעמה וכי ימסור  החברהכי ינהג ביושר ובנאמנות כלפי מצהיר  מפעילה .2.4
בית הקשור ל הכנסותלהפעלת בית האוכל ולמחזור הנכון ושלם, על כל דבר ועניין הנוגע 

 האוכל.

באופן מהיר וללא כל סייג עם כל בקשה ו/או דרישה מצד כי ישתף פעולה מצהיר בזה  מפעילה .2.5
 החברה הנוגעת להתקשרות זו. 

הנכס עובר למועד הגשת ההצעה במכרז ועובר לקבלת החזקה מצהיר כי בדק את  מפעילה .2.6
בהתאם לתנאי המכרז מתאים לצרכיו ומטרותיו , AS ISבמצבו הוא,  ומצא אותו בנכס,

והוא מוותר בזה ויתור מלא ומוחלט על כל טענת מום או אי התאמה לפי כל דין או והחוזה, 
 ו/או בקשר לאפשרות השימוש בו. לנכסעל כל טענה אחרת ביחס 

, את דרכי הגישה אליו, הנכסכי בדק את  מפעילמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר ה
 .הנכסכניות החלות על את הסדרי החניה ואת התו

, כי האמור בחוזה זה לא יתפרש בשום צורה ואופן כהתחייבות של החברה מפעילכן מצהיר ה
וכל הקשור בו ואליו, ישאר בעינו הנכס ו/או של העירייה כי המצב עובר לחתימת החוזה של 

או אי לרבות המצב התכנוני ו/או החוקי ו/או הפיזי, קיומם של דרכי הגישה ומצבם, קיומה 
קיומה של חניה ומצבם של הסדרי החניה, קיומם או אי קיומם של עסקים נוספים בסביבה 

  לרבות עסקים מתחרים.

עם בינוי ברמת מעטפת, כאשר כל מצהיר כי ידוע לו כי יקבל את הנכס מהחברה  מפעילה .2.7
לחוזה ואלא אם צוין שם אחרת ביחס בנספח ג' בכפוף למפורט  החזיתות יהיו בגמר מלא,

מול החברה יהיה חייב לאשר מראש את תכניות הגמרים שלו  מפעילהלחלק מסוים בנכס. 
 .  לפי הקבוע בנספח ג' לחוזהואדריכל הפרויקט מטעמה 

מצהיר בזאת כי ידוע לו כי העירייה ו/או מי מטעמה עשויים לאשר הפעלת עסקים  מפעילה .2.8
 מפעיליכללו שירותים דומים לשירותים שיפעיל הוייתכן שנוספים בסמוך לשטח המושכר, 

  תעמוד כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. מפעיל, מבלי שלבמושכר
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יה ו/או מי מטעמן כל מצג בדבר מצהיר כי לא הוצג לו על ידי החברה ו/או העירי מפעילה .2.9
 .ו/או בהפעלת בית האוכל במושכר הפוטנציאל הכלכלי ו/או העסקי בשכירת המושכר

מוותר בזה ויתור מלא ומוחלט ללא כל סייג על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה  מפעילה .2.10
ו/או העירייה ו/או מי מטעמן בגין כל הפרעה ו/או נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא שיגרמו 

טעה, מכל סיבה שהיא לרבות מסיבות הקשורות  מפעיללו, במידה ויגרמו, במידה ויתברר כי ה
ו/או  בפרק זה ייה ו/או מי מטעמן, באחת מהצהרותיו הנזכרות לעילבחברה ו/או בעיר

 בהשפעתן על שיקוליו להתקשר בחוזה זה.

של החברה ואין בהתקשרות בין הצדדים  שוכר משנהמצהיר כי ידוע לו כי הנו במעמד  מפעילה .2.11
 בין להקנות לו כל מעמד אחר ו/או נוסף מול החברה ו/או מול העירייה. 

 
אינו רשאי לרשום הערת אזהרה בקשר לשכירות המשנה בנכס או  מפעילכי המודגש בזאת, 

 נכס. החזקתו בלבצע כל רישום קנייני או מעין קנייני בקשר ל

 אי תחולת חוקי הגנת הדייר .2.12

 לאו מפעילביחס ל לא ,מצהיר, מתחייב ומאשר בזה שידוע לו כי לא תהיה כל תחולה מפעילה
"( חוק הגנת הדייר" :)להלן 1972ביחס למושכר, מכוח חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב 

מכוח חוזה זה ו/או לכל חוק אחר המגן על שוכר ו/או דייר בכל צורה שהיא בהיותו  יותיועל זכו
 בחוזה זה.

 מצהיר, כי לא נתבקש לשלם ולא שילם דמי מפתח, כהגדרתם בחוק הגנת הדייר, או מפעילה
תשלומים העלולים להתפרש או להיחשב כדמי מפתח, וכי כל השינויים והתוספות שייעשו 

אינם ולא יהיו שינויים יסודיים, והוראות חלק ג' של חוק הגנת הדייר  –אם ייעשו  -במושכר  
 לא יחולו על ההסכם. 

שכר במו מפעילבעת פינוי המושכר, לא ייחשבו כל השינויים, ההתאמות וההשלמות שביצע ה
לא יהא זכאי לכל תשלום או החזר  מפעיל)ככל שבוצעו( כדמי מפתח בשום צורה ואופן. ה

 .מפעילשהוא, בגין החזר השקעותיו במושכר, השלמתו והתאמתו לשימוש שעשה בו ה

יהיה אחראי מכל בחינה שהיא לרבות מבחינה משפטית אזרחית ו/או  מצהיר כי מפעילה .2.13
פלילית בקשר לכל תביעה ו/או דרישה הנובעת מאי קיומם המדויק והמלא של כל תנאי היתר 

שיון העסק ו/או כתוצאה מאי קיומם המלא והמדויק של כל יהבניה ו/או של כל תנאי ר
 התחייבויותיו כאמור בחוזה זה.

כי במידה ותידחה ו/או תעוכב מסירת החזקה במושכר לידי  ,מסכים לכךמצהיר ו מפעילה .2.14
, וזאת בשל כל מניעה שאינה בשליטת החברה ו/או העירייה, לרבות בשל הליך משפטי מפעילה

ו/או צווים שיפוטיים שונים, לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או 
 בשל כך. כנגד העירייה ו/או כנגד מי מטעמן

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזאת באופן בלתי חוזר כי המפעיל לא יעלה כל  .2.15
טענה ו/או דרישה באשר להתאמתו של הליך מהיר לפינוי מושכר, ככל שיידרש פינוי של 

כי מבלי לשנות את מהות זכויות המפעיל המפעיל לפי שיקול דעת החברה, ומוסכם בזאת 
לפי  כל דבר ועניין לצורף מחלוקות הנוגעות לפינוי המושכרומתאים להליך זה תואם 

 .התקשרות זו

תנאים עיקריים ומהותיים  תזה, מהוו 2בסעיף  מפעילצהרות המוסכם במפורש, כי כל ה .2.16
של יסודית בחוזה זה, והפרת איזו מן ההתחייבויות ו/או מן ההצהרות לעיל, תהווה הפרה 

 החוזה.
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 השכירותהשכירות ומטרת  .3

בלבד  בית אוכלשל בית קפה/ה מושכר, למטרת הפעלב את החזקה מפעילהחברה נותנת בזה ל .3.1
מקבל בזה מן  מפעילה. "(מטרת השימושצורך זה בלבד )להלן: "ול"(, בית אוכל)להלן: "

החברה זכות שכירות של המושכר למטרה כאמור, והכל בהתאם לתנאי חוזה זה והוראות 
 הדין.

 . למכרז (7במסמך א')מצ"ב חזקת המפעיל, שנמסר ל תחום המושכרתשריט 

בחוזה זה חלה אך ורק על המושכר, ובהתאם להוראות החוזה, ולא  הזכויות הניתנות למפעיל .3.2
מובהר כי חל איסור שימוש אחר בנכס ואיסור שימוש בכל מקום . ו/או סמוךעל כל חלק אחר 

זכות השכירות נשוא מכרז זה מתייחסת אך ורק למטרת השימוש אשר  שמחוץ לתחום הנכס.
זכות כלשהי בכל שטח אחר  מפעילמותרת על פי דין. אין באמור במכרז זה כדי להקנות ל

שאינו שטח הנכס ו/או לעשות כל שימוש אחר בנכס, והכל בהתאם לקבוע בחוזה וביתר 
 .מסמכי המכרז

 מפעילהתחייבויות ה .4

ריות הבלעדית ובכל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע הדרוש להכשרתו, יישא באח המפעיל .4.1
התאמתו והפעלתו של בית האוכל, וכן בכל הנוגע לתחזוקה מלאה של הנכס על כל המצוי בו 

 ללא יוצא מן הכלל. 

חייב בקבלת רישיון עסק וכל יתר האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים מכל  המפעיל
 רשות מוסמכת לצורך הפעלת בית האוכל. 

כוללת, בין היתר, אחריות לכל העבודות והמטלות הדרושות,  המפעילאחריותו הבלעדית של 
, לרבות קבלת במישרין ובעקיפין וללא יוצא מן הכלל, לצורך הקמתו של בית האוכל ותחזוקתו

היתרי בניה )ככל שנדרשים בדין(, רישיונות עסק וכל היתר, רישיון ואישור הנדרשים להקמתו, 
 להפעלתו ולתחזוקתו של בית האוכל. 

יישא בעצמו ועל חשבונו הבלעדי בכל ההוצאות הנדרשות בקשר  המפעילבכלל האמור לעיל, 
שת אביזרים, ציוד, ריהוט, כח אדם, לעבודות בניה נוספות )ככל שנדרש ובכפוף לדין(, רכי

 מטבח, תיקונים וכיו"ב תשומות לצורך הקמתו, הפעלתו ותחזוקתו של בית האוכל. 

יידרש לשאת בכל עלויות ההפעלה, התיקונים והתחזוקה של בית האוכל, מכל סוג  המפעיל
שהוא וללא יוצא מן הכלל, לרבות כמתחייב ע"פ כל דין ובהתאם לדרישות הרשויות 

שטח וכן הקים בתוך ימערכות שאחראי על כל ההמפעיל מובהר כי בכלל האמור  וסמכות.המ
 מפריד השומניםבתחזוקה, תיקונים, החלפה של יהיה האחראי המלא והבלעדי בכל הקשור 

 מסר לו.ישי

 הצהרותיולעיל, ובנוסף לכל  4.1וסעיף  2כאמור בסעיף  מפעילמבלי לגרוע מכל התחייבויות ה .4.2
 כדלהלן: מפעיל, מתחייב הויתר התחייבויותיו בחוזה על נספחיו כאמור שם

לקיים את חוקי העזר העירוניים והוראות כל דין כפי שיהיו בתוקף מעת לעת בכל  .4.2.1
מתחייב  –הנוגע לשכירות והפעלה של המושכר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 

ו בהתאם לתנאי , להצטייד ברישיון עסק מתאים להפעלת המושכר ולהפעילמפעילה
 הרישיון ובכפוף להוראות כל דין. 

את המושכר במהלך כל תקופת השכירות במצב נקי, מסודר, טוב ותקין,  לתחזק .4.2.2
להימנע מגרימת נזק או קלקול בו או בכל מתקן ממתקניו, ולהיות אחראי ולתקן 

בכל שלב שלאחר מועד תחילת  מיד על חשבונו והוצאותיו כל נזק שיתגלה במושכר
 . ההתקשרות וללא יוצא מן הכלל

 במושכר.מתאים לעיסוק לא להעסיק עובדים חסרי רישיון תעסוקה  .4.2.3
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למלא אחר כל הפקודות, ההוראות והדרישות הנקבעות על פי דין על ידי הממשלה,  .4.2.4
הרשויות המקומיות, ועדות מקומיות ומחוזיות לבניין ערים או כל רשות מוסמכת 

 אחרת, בקשר עם החזקת המושכר, השימוש בו, תיקונו וכל הכרוך בהם.

להקפיד על קיום דיני ההנגשה לאנשים בעלי מוגבלויות ועל הוראות הרשויות  .4.2.5
 מכות בעניין זה. סהמו

מקבל על עצמו בלבד את האחריות המלאה והבלעדית עבור תוצאות אי  מפעילה .4.2.6
 מילוי כל דין, הוראה או דרישה, כאמור.

לת בית האוכל תעשה בכפוף לדרישות הדין והרשויות המוסמכות, וכן בהתאם להוראות הפע .4.3
  לחוזה. בנספח ג'וההנחיות המפורטות 

עם הנכס יהיו פתוחים לכל באי הפארק ולא רק  מפעילמודגש כי השירותים שימסרו ל
ולספק  ן ותחזוקה שוטפים, על חשבונו המלא, ניקיולבצע מפעילללקוחות בית הקפה. חובת ה

 כל הנדרש )כגון, סבון, נייר טואלט, נייר לניגוב ידיים וכד'(.את  יףהחללו

מתחייב שלא לפרסם מודעות ולא להציג שלטים על המושכר או על קירותיו ולא  מפעילה .4.4
על הצגת השלט, על תוכנו  החברהלהרשות לאחר לעשות כן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת 

 .העסק )ככל שבכך רצונו(הנושא את שם האוכל בית ומקום הצבתו, פרט לשלט בחזית 

מתחייב לא להתקין אנטנות למיניהן ולא להתקין פאנלים סולאריים ליצור חשמל  מפעילה 
ובין שבלא תמורה, ללא הסכמה  מפעילוכיו"ב אמצעים בעלי פוטנציאל כלכלי, בין שבתמורה ל

 . החברהמראש ובכתב מאת 

 בתנאים, לרבות תשלום תמורה הלסרב או להתנות את הסכמת ,להסכים תרשאי החברה
 . לחברה

להסכים  הלבקשה מסוימת, ככל שתינתן, כדי לחייב החברהלמען הסר ספק, אין בהסכמת 
 לבקשות עתידיות באותם תנאים ובכלל.

המודעות ו/או כל ההוצאות הכרוכות בהתקנת יישא ב המפעילמבלי לגרוע מן האמור לעיל, 
( ו/או אנטנות ו/או פאנלים סולאריים ליצור חשמל , מסים והיטליםרבות אגרות)ל השלטים

 .וכו'

עם סיום תקופת השכירות ו/או עם סיום השכירות מכל סיבה שהיא, יוסר  מתחייב מפעילה 
קבלות מעיריית לחברה יציג  מפעיל, וההוצב, אם האמור לעיללפי  במושכרשהוצב על ידו כל 

שולמו על ידו, לתשלומים שחולון, כי כל המיסים ו/או האגרות ו/או ההיטלים הנוגעים 
 .במלואם

הבלעדי, להודיע בכתב כי המותקן לפי  הלפי שיקול דעתחברה רשאית, על אף האמור, ה
ייוותר בנכס לאחר סיום השכירות מכל סיבה שהיא, ואז יהיה  הרשום לעיל, כולו או חלקו,

זכאי לתמורה ו/או פיצוי ו/או  מפעילפטור מהסרת המותקן. בכל מקרה לא יהיה ה פעילמה
 .שיפוי, בכל עילה שהיא, בין אם יוסר המותקן ובין אם יישאר

 שמירת זכויות ופיקוח .4.5

תהא רשאית לבצע את הפעולות המפורטות להלן, לפי שיקול דעתה ו/או העירייה החברה 
בקשר ו/או העירייה לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כנגד החברה  מפעילהבלעדי והמוחלט, ול

ולנציגיה ולעירייה עם ביצוע הפעולות המפורטות בפרק זה להלן והוא מתחייב לאפשר לחברה 
 זכות כניסה ומעבר בלתי מופרעים למושכר.

החברה תהא רשאית, באמצעות פקידיה, מורשיה וכל אדם אחר שהורשה לכך  .4.5.1
, כדי מפעילבתיאום עם ה -ככל הניתן שכר בכל עת שהיא, מטעמה, להיכנס למו

יאפשר ויסייע לכל גורם  מפעילה. מפעילידי ה-לוודא קיומן של הוראות חוזה זה על
 כנ"ל לוודא קיומן של הוראות החוזה כאמור.
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העירייה ו/או החברה )ו/או כל גורם שלישי( תהיינה רשאיות להקים או להתיר  .4.5.2
ך למושכר או בסביבתו, לפי שיקול דעתן הבלעדי, הקמת מתקנים שונים בסמו

לשימוש הציבור הרחב, בתשלום ו/או ללא תשלום, לרבות: חניונים, שירותים 
 ציבוריים וכיוצא בזה.

 וו/או בתוכ וו/או להעביר דרכ שטח המושכרלהניח ב רשאיתהעירייה ו/או החברה  .4.5.3
או להרשות לגוף ו/או ו/ ובין על ידי אחריםה , בין בעצמוו/או מתחתי וו/או מעלי

צינורות מים ו/או צינורות ביוב  –לרשות אחרת להניח ו/או להעביר כאמור לעיל 
ל לפי ועול ו/או קווי חשמל ו/או קווי טלפון וכן לבצע כל פעולה אחרת, הכיו/או ת

 התוכניות המאושרות על ידי הרשויות המוסמכות.

זכות זו ולא להפריע לכניסתם להשתמש ב ולחברה מתחייב לאפשר לעירייה מפעילה
למטרת הוצאתן לפועל של כל  שטח המושכרל הו/או הבאים מטעמם של נציגי

העבודות האמורות כדרוש ו/או לשם החזקה תקינה ובצוע תיקונים בקווים שיונחו 
 .כאמור, כפי שיהא צורך מעת לעת

ה ו/או מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר בזאת כי העיריי .4.5.4
החברה )ו/או כל גורם שלישי( תהיינה רשאיות בכל עת, ללא צורך בהסכמה כלשהי 

, לבצע כל שינוי או תוספת בבנין בו נמצא המושכר, לפי שיקול דעתן מפעילשל ה
הבלעדי הן לפני תחילת תקופת השימוש והן לאחר מכן, לרבות תוספת או הפחתת 

ין, הפיכת שטחים ציבוריים סגורים שטחים, צירוף קומות, שטחים או אגפים לבנ
או פתוחים לשטחים בשימוש בלעדי של משתמשים שונים, שינוי בפתחים 

מצהיר כי  מפעילבמעברים, תוספות בניה למיניהן וכל שינוי או תוספת כאמור. ה
לא תהיינה לו תביעות כלשהן מכל סיבה שהיא, לרבות הפרעות שיגרמו לו, אם 

או השינוי והינו מוותר בזאת ויתור שלם ומוחלט על כל יגרמו בזמן ביצוע התוספת 
 טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לביצוע שינוי או תוספת כאמור.

מצהיר כי אין באמור בחוזה זה כדי לגרוע מזכויות העירייה במקרקעין  מפעילה .4.5.5
רייה ו/או במבנה המושכר ו/או בזכויות העירייה וסמכויותיה על פי כל דין, והעי

תהיה רשאית לבצע כל תכניות פיתוח ו/או פעולות אחרות מכל סוג ללא הגבלה, 
 בבניין ובסביבתו, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים.

מודעות,  בסביבת המושכרהעירייה ו/או החברה תהיינה רשאיות להציב בכל מקום  .4.5.6
שלטים ואמצעי פרסום לפי ראות עיניהן ו/או למסור זכות פרסום כאמור לעיל לכל 

 אדם אחר לפי ראות עיניהן.

 במושכר שינויים ותוספות .4.6

, לרבות שינויים מתחייב שלא לשנות את מבנה המושכר באיזה אופן שהוא מפעילה .4.6.1
מראש ולא להוסיף תוספות כלשהן, אלא בכפוף להסכמת החברה  פנימיים במושכר,

לפי שיקול דעתה, והיא רשאית לסרב  מפעילהחברה  תחליט בבקשת ה. ובכתב
 דמיב שינוילבקשה, לאשר או לאשרה בכפוף לתנאים שתמצא לנכון )לרבות 

 (. שכירות ו/או תמורה אחרתה

כהסכמה לביצוע שינויים או מובהר בזאת מבלי שהדבר יתפרש בשום צורה ואופן  .4.6.2
לעיל, כי היה ויבוצעו שינויים או תוספות  4.5.1תוספות בניגוד להוראות סעיף 

במושכר, בין אם התקבלה הסכמת החברה ובין אם לאו,  הרי שכל ההשקעות 
לביצועם לא ייחשבו להשקעות  מפעילוההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, שיוציא ה

יפרק את השינויים והתוספות  מפעילבניה, וה בניה ו/או להשתתפות בהשקעות
ידי החברה,  והכל על חשבונו -ויחזיר את המושכר למצבו כפי שאושר לו על

 והוצאותיו.
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רשאית החברה לעשות זאת  לא יפרק את השינויים והתוספות, מפעילבמידה שה
בקשר לפירוק ו/או  יה הישירות והעקיפותהוצאותכל את  מפעיל, ולגבות מהבעצמה

בכל דרך שהיא פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק,  15%, בתוספת הריסה ו/או התיקוןה
 לרבות חילוט הערבות.

שינויים ו/או תוספות במושכר, יהא על  לבצעבכתב בלבד,  מפעילאישרה החברה ל .4.6.3
לקבל, על אחריותו, חשבונו והוצאותיו, את כל האישורים וההיתרים  מפעילה

הדרושים על פי כל דין לביצוע השינויים והתוספות כאמור, ולשלם את כל 
התשלומים, מכל מין וסוג שהוא, הקשורים והכרוכים בביצוע השינויים והתוספות 

דרש לשאת החברה לא תי .ת מתכננים, יועצים, קבלנים וכיו"בלרבו – האמורים
 בכל עלות שהיא. 

שינויים מתחייב לקיים את כל הביטוחים הנדרשים לביצוע  מפעילכמו כן, ה .4.6.4
  .לחוזהב' בנספח , כמפורט ותוספות

 תשלומי מיסים ואגרות .5

מתחייב לשלם את כל התשלומים, ההיטלים, המיסים, האגרות, הארנונות וכל  מפעילה .5.1
תשלום חובה, מכל מין וסוג שהוא, החלים או שיחולו על המושכר או בקשר אליו בגין תקופת 
החוזה, ובכלל זה מיסי ממשלה, אגרות, מיסים והיטלי הרשות המקומית, בין אם אלה 

ו אחרת, לרבות אלה שדרישת התשלום לגביהם מוטלים על המחזיק, המשתמש, הבעלים א
 הופנתה לחברה.

וכו'  טלפון ,מתחייב לשלם את כל התשלומים בגין צריכה ושימוש במים, בחשמל מפעילה .5.2
 מושכר בתקופת החוזה.בקשר ל

ואת  בתאגיד המים והמים בעירייה מתחייב לרשום על שמו את חשבון הארנונה מפעילה
 מועד תחילת החזקה בפועל במושכר.חשבון החשמל בחברת החשמל וזאת לא יאוחר מ

מתחייב להעביר לחברה, עותקים מכל החשבונות ו/או האישורים  מפעיללפי בקשת החברה, ה .5.3
 לעיל. 5.2-ו 5.1על ביצוע כל התשלומים החלים עליו כמפורט בסעיפים 

 איסור הסבת זכויותזכיינות משנה ו .6

בלבד, ואסור  מפעילבלבד וזכות השכירות המוקנית בו תהיה ל מפעילהינו אישי עם החוזה זה  .6.1
להעביר ו/או ליתן זכות שכירות ו/או שכירות משנה ו/או ליתן זכות כבר רשות בשטח  מפעילל

המושכר ו/או להקנות ו/או לשעבד זכות כלשהי הנובעת מחוזה זה לאחר, או להרשות את 
או חלקו, לתקופה כלשהי ובאופן כלשהו, לאחר ו/או לשתף  השימוש בשטח המושכר, כולו

 אחר בהחזקת השטח המושכר, בשימוש בו או בהפעלתו, והכל בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות  25%הנו תאגיד, אזי יראו בהעברת  מפעילהיה וה .6.2
תה בחלקים, כהעברה הנוגדת את השותפות, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעש

 .מראש ובכתבלעיל, למעט אם תתקבל הסכמת החברה  6.1סעיף 

בכפוף להסכמה מראש להפעיל את בית האוכל באמצעות זכיינות משנה,  רשאי מפעילה .6.3
 מבלי שהדבר ייחשב הפרה של הוראות פרק זה. , ובכתב של החברה כאמור בסעיף זה

, בתחום זהות הזכיין, ניסיון עבר חיובי מוצלח לזכיין ציג בפני החברה אתחייב לה מפעילה
יכולת פיננסית וכן כל מידע נוסף אשר יידרש על ידי החברה בכדי לבחון את בקשת ההפעלה 

 על ידי זכיין. 

החברה רשאית לדחות בקשה להפעלה באמצעות זכיין משנה או לאשרה רק בכפוף לתנאים 
שתכתיב, וזאת מכל סיבה שתמצא לנכון. לא תעמוד כנגד החברה כל טענה ו/או דרישה בקשר 

 להחלטותיה. 
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ככל שהחברה תאשר את הפעלת בית האוכל באמצעות זכיין, לא יגרע הדבר מחובותיו של 
כלפיה.  מפעילהבעצמו, וחובות הזכיין מול חברה יחולו ביחד ולחוד עם חובותיו של  מפעילה

בכל מקרה, זכיין המשנה לא יהיה בבחינת שוכר משנה או בעל זכות כלשהי בנכס זולת הרשאה 
 להפעיל את בית האוכל. מפעילחוזית מול ה

ל חלק שלהן, לעירייה החברה רשאית להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את כל זכויותיה, או כ .6.4
, לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או או לכל צד שלישי או לכל חברה אחרת שהנה בבעלות העירייה

להמשיך  מפעילבמקרה שכזה מתחייב ה. מפעילוללא צורך בהסכמת ה על פי הוראות העירייה
 מפעיללהפעיל את השטח המושכר על פי כל תנאי חוזה זה עד לסיום תקופת השכירות. ה

ותר על כל תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כל העברה או הסבה או המחאה של זכויות, מו
 כאמור לעיל. 

   בנזיקין וביטוח אחריות  .7

, לכל ובגין ביחסיו מול החברה והעירייה אחריות מלאה ומוחלטת בעצמו יהא אחראי מפעילה .7.1
כל תאונה, חבלה או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו לחברה ו/או לעירייה ו/או 
לעובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או מי שבא מטעמן ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל 

 ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר מפעילמעשה או מחדל רשלניים של ה
ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מהחזקה ו/או השימוש ו/או ההפעלה של המושכר, לרבות 

ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או  מפעילמעלית המושכר, ו/או ממעשה או מחדל רשלניים של ה
 על פי חוזה זה.  מפעילמי שבא מטעמו והקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות ה

את החברה ו/או את העירייה ו/או את הניזוק, לפי המקרה, בכל דמי הנזק  יפצה מפעילה
 שיגיעו למי מהם. 

משחרר לחלוטין ומראש את החברה ו/או העירייה, עובדיהן, שלוחיהן ואת מי שבא  מפעילה
מטעמן מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהרישא 

 אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.לסעיף זה, לכל 

מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם  מפעילה .7.2
הנמצא בשרותו, כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא שנגרמו לו תוך כדי ו/או עקב החזקה ו/או 

או מחדל רשלניים  השימוש ו/או ההפעלה של המושכר, לרבות מעלית המושכר, ו/או ממעשה
 על פי חוזה זה. מפעילהקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות ה

אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשרותו, היה  מפעילה .7.3
ין, לנזקים שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב החזקה ו/או כל דלפי  וואחריות כזאת מוטלת עלי

ו/או ההפעלה של השטח המושכר, לרבות מעלית המושכר, וכן לנזקים שיגרמו השימוש 
ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי שבא מטעמו  מפעילממעשה או מחדל רשלניים של ה

על פי חוזה זה. אם תתבע  מפעילוהקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות ה
לוחיהן, ו/או מי שבא מטעמן על נזק שנגרם כתוצאה החברה ו/או העירייה ו/או עובדיהן ו/או ש

לסלק את התביעה כנגדן או לשלם כל סכום שיפסק לחובתן  מפעילמהאמור לעיל, יהא על ה
 ו/או לחובת מי מהן על ידי בית משפט בפסק דין סופי.

מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה ו/או את העירייה על כל נזק וכנגד  מפעילה .7.4
כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדן ו/או נגד מי מעובדיהן 

 7.2, 7.1ו/או שלוחיהן ו/או מי שבא מטעמן, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט בסעיפים 
 אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו להן.לעיל, לכל  7.3-ו

יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת, לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק, מכל מין וסוג  מפעילה .7.5
שהוא, שיגרמו לשטח המושכר, לרבות מעלית המושכר, אשר אירעו בתקופת החוזה לרבות 

וי, הכל על מנת להחזיר את השטח כתוצאה מנזקי טבע, והוא מתחייב לתקנם, ללא דיח
 המושכר למצבו התקין ולשימוש מלא.

יהא אחראי באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה שתעשה, אם תעשה, בשטח המושכר  מפעילה .7.6
בכל תקופת תוקפו של חוזה זה והוא יפצה וישפה את החברה ו/או העירייה בכל נזק ו/או 

 הוצאה שיגרמו להן בגין כך.
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על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח  מפעילחייבות ואחריות המבלי לגרוע מהת .7.7
, ב'כנספח אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה 

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 מפעילקיום חובותיו של הל ערבויותהתמורה לחברה ו .8

 
 חודשיים דמי שכירות

]יושלם מתחייב בזה לשלם לחברה, דמי שכירות חודשיים בסך _____________ ש"ח  מפעילה .8.1
)במילים : ___________________ שקלים חדשים( )בתוספת מע"מ(  לפי הצעת המפעיל במכרז[

 "(. דמי השכירות)להלן: "

 לחברה  כמפורט להלן:  מפעילהתשלום של דמי השכירות החודשיים, ישולם על ידי ה

לחברה שיק לפרעון מיידי בסכום  מפעילהחתימה על חוזה זה, ימציא הבמעמד  .8.1.1
שלאחר חלוף "תקופת  םשכירות ראשוני חודשי 3השווה לדמי שכירות עבור 

 . להלן 8.2הגרייס" כאמור בסעיף 

מראש, בראשיתו  מפעילישולמו על ידי הדמי השכירות החודשיים  שאר תשלומי .8.1.2
 החברה.  הוראת קבע לטובת , באמצעות קלנדארי( לכל חודש 1-בשל כל חודש )

בתשלום דמי השכירות, לכל תקופת החוזה, תחול  מפעיללמען הסר כל ספק מובהר כי חובת ה
 עליו בין אם נעשה שימוש בפועל בשטח המושכר ובין אם לאו.

  דמי השכירות ישולמו כמפורט להלן: .8.2

הראשונים שלאחר מועד תחילת ההתקשרות או  הימים הקלנדארים 180עד לחלוף  .8.2.1
לפי המוקדמת מבין התקופות עד למועד פתיחתו הראשונה של בית האוכל לציבור, 

לשלם דמי שכירות כלל.  מפעיל, לא יידרש ה"(תקופת הגרייסהלן: "עיל ול)ל הנ"ל
מובהר למען הסר ספק כי פתיחה חלקית או "הרצה" וכד' נחשבים כפתיחה ראשונה 

 לציבור.

לתשלום מלא של דמי שכירות החודשיים,  מפעילבחלוף תקופת הגרייס יידרש ה .8.2.2
בין אם בית האוכל נפתח לציבור ובין אם לא נפתח מכל סיבה שהיא וללא תלות 

 בהיקף ההכנסות מבית האוכל. 

, באמצעות יעודכן באופן שוטף לעיל 8.1לפי סעיף  לשלם לחברה מפעילהשעל  השכירותדמי  סך .8.3
תוספת של הפרשי הצמדה למדד, כאשר מדד הבסיס יהא המדד האחרון הידוע במועד הגשת 

 . ביצוע תשלום דמי השכירותההצעות במכרז, והמדד הקובע יהא המדד הידוע במועד 

מהסך הנומינאלי שהוצע על ידי  השכירותבכל מקרה לא יפחתו דמי על אף האמור לעיל, 
 .במכרז מפעילה

 )חמישה אחוזים( בתחילת השנה השלישית לתקופת השכירות 5%-בעלה שכירות ידמי הסך  .8.4
 . ביחס לסכום ערב תחילת השנה השלישית )לרבות הצמדות(

השנה השישית בתחילת  להלן, אזי 9.2ככל שתמומש תקופת השכירות הנוספת כאמור בסעיף 
ביחס )חמישה אחוזים( נוספים  5%-דמי השכירות החודשיים ב עלוי התקשרותתקופת הל

 (. עלאה קודמת)לרבות הצמדות ולרבות ההעלאה נוספת זו לסכומם ערב 

 5%-שוב בהחודשיים דמי השכירות יעלו  לתקופת ההתקשרות  התשיעיתבתחילת השנה 
העלאות ה)לרבות הצמדות ולרבות העלאה זו ביחס לסכומם ערב )חמישה אחוזים( נוספים 

 .קודמות(ה
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 רבעוניה מחזור הכנסותשיעור מלפי  דמי השכירות של  תרבעוני תוספת

מכל מקור, מכל  -מחזור ההכנסות של המפעיל מבית האוכלאת מידי רבעון תבחן  החברה .8.5
פעילות ומכל סוג שהוא בקשר להפעלת בית האוכל, לרבות משלוחים, אירועים מיוחדים וכל 

 האוכל ללא יוצא מן הכלל.פעילות הקשורה בבית 

 750,000לפחות היה מבית האוכל מחזור ההכנסות של המפעיל  ברבעון מסויםימצא כי ככל ש .8.6
, כך שדמי שחלף יערך חישוב מעודכן של דמי השכירות הכוללים לאותו רבעון, ()ללא מע"מ ₪

לפי הצעת ]יושלם ____% השכירות המלאים אותם ישלם מפעיל לחברה בעבור אותו רבעון יהיו 
ממחזור ההכנסות הרבעוני או סך כל דמי השכירות החודשיים ששילם במהלך  המפעיל במכרז[

 , כמובהר להלן:לפי הסכום הגבוה מביניהם –רבעון אותו 

   C    = X*A –B 
  -כאשר

A  ללא מע"מ( ₪ 750,000)לפחות  הרבעוני של המפעיל כאמור לעיל= מחזור ההכנסות . 
 

X  = %____לפי הצעת המפעיל במכרז[ ]יושלם. 
 
B   לעניין חישוב זה ) ידי המציע ברבעון שנבחןששולמו על דמי השימוש החודשיים = סה"כ

 . לסוף הרבעון(ששולמו לא יבוצע שיערוך של דמי השכירות 
 
C  עבור הרבעון שחלף השכירותלדמי  רבעונית= תוספת . 

או שמחזור ההכנסות  תהא שליליתלרבעון מסוים ( ביחס Cמובהר כי אם תוצאת התחשיב )
(Aהיה נמוך מ )-ל כישלם המפעיל תוספת על דמי השכירות של אותו רבעון, ובלא  ,₪ 750,000

 .  מהחברהמקרה לא יהיה זכאי להחזר או תשלום כלשהו 

 ללא מע"מ(:) דמי השכירות מידי רבעוןלחישוב )מופשטות(  אותדוגמ

דמי מהמחזור, וסך כל  9%הצעתו במכרז הייתה  ,₪ 1,000,000 האם מחזור ההכנסות הרבעוני של הספק הי א(
 המפעיל לשלם לחברהאזי על , מידי חודש( ₪ 15,000)שילם   ₪ 45,000כירות ששילם במהלך אותו הרבעון היו הש

 .[45,000] - [9% * 1,000,000] =  ₪ 45,000ו רבעון בסך את יתרת דמי השכירות לאות

כירות דמי השמהמחזור, ו 7%הצעתו במכרז הייתה  ,₪ 800,000 האם מחזור ההכנסות הרבעוני של הספק היב( 
תשלום אזי המפעיל לא יידרש לשלם לחברה , חודש(מידי  ₪ 19,000שילם ) ₪ 57,000ששילם במהלך הרבעון היו 

והשיעור מהמחזור נמוך מסה"כ דמי השכירות , מאחר עבור אותו רבעון ששילם לדמי השכירות החודשייםמעבר 
 .1,000-)=[57,000] - [7% * 800,000] ששולמו ברבעון:

אזי המפעיל לא יידרש לשלם לחברה תשלום מעבר  ,₪ 700,000ג( אם מחזור ההכנסות הרבעוני של הספק היה 
 עבור אותו רבעון.לדמי השכירות החודשיים ששילם 

במהלך השנה הראשונה מסיום "תקופת הגרייס", ורק במהלך , בסעיף זה על אף האמור לעיל
העולה על סך דמי השכירות החודשיים ששילם שנה זו, לא יידרש המפעיל לשלם תמורה 

  על המפעיל לשאת. מבלי לגרוע מיתר התשלומים וההוצאות שבהם , מידי רבעון

ימציא אילך, ו "תקופת הגרייס"סיום רבעון, מחלוף לאחר שחודש כל בהאחרון עד ליום  .8.7
ברבעון  בקשר להפעלת בית האוכלבדבר מחזור ההכנסות  רואה חשבון אישור לחברה מפעילה

 ף.שחל

 לרבעוןביחס  31.1.2023ביום  אישור רו"חיומצא  1.10.2022לדוג', אם מועד סיום "תקופת הגרייס" היה ביום 
 . וכו' 31.7.2023, 30.4.2023ת אישורי רו"ח ביום אהמצ וכך הלאה ,31.12.2022ועד ליום  1.10.2022שמיום 

מבית האוכל, מכל מקור ומכל פעילות ומכל  מפעילהלכל הכנסות תייחס רואה החשבון י אישור
 סוג שהוא.   
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עד לאישורה  דעתהרשאית לדרוש תיקונים ו/או השלמות ו/או הבהרות לפי שיקול  החברה
למסור לידה אסמכתאות ו/או מידע ו/או  מפעילמהרשאית לדרוש  החברה. את המידע הסופי

. החברה רשאית אף לדרוש הגשת כל מסמך שתמצא לנכון לצורך אימות הנתונים שיוגשו לה
  של רואה החשבון המפעיל.  דו"ח מבוקר ומפורט

לפעול עם דרישות החברה,  לשתף פעולה באופן מלא, מהיר וללא כל סייגמתחייב  מפעילה
, ולהנחות החברהבכל הנוגע לתיקונים ו/או הבהרות שתדרוש  החברהבאופן מידי לפי הנחיות 

 ימי עבודה. 7בתוך ולהגיש לחברה את התוצר  ,את רואה החשבון מטעמו לבצע את הנדרש

שעליו לשלם לה ביחס  ליתרת דמי השכירותדרישת תשלום ביחס  מפעיללתוציא  החברה
ישלם  מפעילוה .לעיל 8.6 -8.5לפי הוראות סעיפים יתרה כאמור לרבעון שחלף, ככל שתידרש 

שקבעה ימים מקבלת דרישת התשלום לפי הסכום  14בתוך  כאמור יתרת דמי השכירותאת 
 .החברה

 תשלומים וערבויות

 בפועל.יתווסף מס ערך מוסף כפי שיעורו החוקי במועד ביצוע התשלום  מפעילשל הלכל תשלום  .8.8

, שעליו לשלם לה לפי החוזה או לפי כל דיןבתשלום כלשהו לחברה  מפעילבמקרה בו יפגר ה .8.9
, תתווסף לסכום שבפיגור, ועד למועד התשלום בפועלתשלום שנדרש למועד האזי החל מ

הכולל גם את הפרשי ההצמדה למדד שהצטברו עד למועד התשלום על פי החוזה, ריבית 
"(, הבנקח"ד בבנק בו מתנהל חשבונה של החברה )להלן: "שנתית הנהוגה בחשבונות ח

 .1%בתוספת 

אישור הבנק לגבי שיעור הריבית יהווה ראיה מכרעת וסופית. לכל תשלום ריבית שישולם 
 לחברה יתווסף מס ערך מוסף בשיעור הקבוע בחוק.

 10.8הקבוע בסעיף  על חשבון הפיגור האמור ייזקף לפי הסדר מפעילכל סכום שייגבה מה
 להלן.

חוזה לשלוח לו חשבוניות חתומות דיגיטליות בגין כל תשלום בקשר ל לחברהמאשר  מפעילה .8.10
, ומוסכם כי משלוח חשבוניות זה באמצעות העברתן לכתובת הדוא"ל שבכותרת הסכם זה

בכל  חברהאחראי וחייב לעדכן את ה מפעיל. הכאמור על ידי החברה יהווה המצאה שלהן כדין
 .שינוי כתובת דוא"ל לקבלת חשבונית או אם אינו מקבלת חשבוניות בפועל לכתובת הנ"ל

ך השווה אוטונומית, בס עמד חתימת חוזה זה, ערבות בנקאיתימציא לחברה, במ מפעילה .8.11
בנוסח  מפעילצמודה למדד, שהוצאה לבקשת ה, לדמי השכירות לשישה חודשים )כולל מע"מ(

 על פי חוזה זה.  "(,  להבטחת כל התחייבויותיוהערבותלחוזה זה )להלן: " 'אכנספח הרצ"ב 

סכום הערבות יעודכן מידי שנתיים לפי פי ששה מסך דמי השכירות החודשיים המעודכנים 
 ערב מועד העדכון. 

. מבלי לגרוע יום לאחר תום תוקפו של חוזה זה 120הערבות תהא בתוקף עד לתקופה של 
ה כתהארערבות בתוקף של שנתיים בכפוף למהאמור לעיל, המפעיל רשאי להגיש לחברה 

ועד לסיום התוקף  יום קודם למועד פקיעת הערבות שבתוקף אותה עת 30לפחות  מפעם לפעם
 . כנדרש לעיל

, ו/או לא יעדכן את סכום הערבות מידי שנתיים לא יאריך את תוקף הערבות מפעילהיה וה
, תהא החברה רשאית לחלטה ולהחזיק את סכום הערבות תחת ידה להבטחת כל סיבה שהיאמ

, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף על פי חוזה זה מפעילביצוע כל התחייבויותיו של ה
  לפי החוזה ו/או הדין. 

-במסגרת חוזה זה, ולא שולמו על מפעילמובהר בזאת, כי כל תשלום ו/או הוצאה שחלים על ה .8.12
מודגש למען הסר . מפעיללשלמם במקום ה ,אך לא חייבתידו במועד, תהא החברה רשאית, 

לא ביחסיה  – מפעילכל ספק כי אין בהוראה זו כדי לחייב את החברה בתשלום כלשהו בנעלי ה
 ולא מול כל צד שלישי.  מפעילעם ה
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, מיד עם דרישתה הראשונה מפעיל, יחזיר המפעילהחל על הכלשהו שילמה החברה תשלום 
מהסכום  15%פיצוי מוסכם בשיעור של  של החברה את הסכום ששולם על ידי החברה בתוספת

הפרשי הצמדה למדד וריבית פיגורים החל ממועד כל תשלום  ששילמה החברה ובתוספת
 . מפעילעל ידי ה ועד ההחזר בפועלשביצעה החברה 

, יישא מפעילשילמה החברה סכום שעל פי חוזה זה, חל על המבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
גם בכל ההוצאות ו/או נזקי החברה בגין ביצוע התשלום, ובמידה ונגרם לחברה נזק  מפעילה

את החברה על פי דרישתה בכל הסכום  מפעיל, ישפה המפעילידי ה-בגין אי ביצוע התשלום על
 שחויבה החברה. 

 תקופת החוזה וסיומו .9

הודעה בכתב בה היא תקבע את  המועד לתחילת ההתקשרות עמו  מפעיללהחברה תוציא  .9.1
לשם השלמת כל הדרוש  ,"(מועד תחילת ההתקשרותהלן: "עיל ולולמסירת חזקה בנכס )ל

 .לצורך פתיחת האוכל לציבור ולהפעלתו

בשים לרבות יקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, תחילת ההתקשרות המדויק מועד 
להוראות  2.10לב להתקדמות עבודות הבנייה מטעם החברה ובכפוף לקבוע בסעיף 

 . ם במכרזלמשתתפי
 

מתחייב כי בית האוכל יפתח לציבור, לאחר השלמת כל הבינוי, ההצטיידות, קבלת  מפעילה
ממועד  קלנדארי יום 180כל ההיתרים, האישורים והרישיונות )לרבות רישיון עסק(, בתוך 

 . התקשרותתחילת ה
 
החל ממועד  חודשים 59לתקופה של  להחזיק בנכס לטובת מטרת השימושתינתן זכות  מפעילל

 ."(ההתקשרותתקופת )להלן: "תחילת ההתקשרות 
 

לא יהא רשאי לסיים או להפסיק את תקופת תוקפו של חוזה זה טרם  מפעילה -איסור נטישה
ללא הסכמתה  התקשרותלפני תום תקופת ה הנכסאת  מפעילהנטש  לעיל.המועד הנקוב  
את כל יתר התשלומים החלים  לחברה מפעילהבכתב ומראש, ישלם החברה המפורשת של 

 .בנכס, כאילו המשיך להחזיק ולהשתמש התקשרותעליו מכוח חוזה זה עד לתום תקופת ה

 אופציה לתקופת שכירות נוספת 

תקופה אחת נוספת ב ההתקשרותתעמוד הזכות )אך לא החובה( להאריך את תקופת  מפעילל .9.2
 מפעילשה, וזאת בכפוף לכך "(הארכת ההתקשרותתקופת )להלן: " יםנוספחודשים  59בת 

יום לפני תום תקופת השכירות, בדבר רצונו לממש את  120מסר הודעה בכתב לחברה, 
קיים את מלוא התחייבויותיו לפי החוזה, במלואן ובמועדן,  מפעילשהבכפוף לכך  ;האופציה

 את העירייה והחברה ובכפוף לכל הוראות הדין המחייבות ;לשביעות רצונה המלא של החברה
  .כל התנאים במצטבר – ההתקשרותבכל הנוגע לאפשרות הארכת תקופת 

כל הוא קיום  הארכת ההתקשרותתנאי מתלה לאישור מובהר מבלי לגרוע מהרשום לעיל כי 
אישור קבלת  -ובפרט , הארכהעל העירייה ו/או החברה בכל הנוגע להוראות הדין החלות 

העירייה ומועצת העיר וכן כל האישורים הסטטוטוריים אשר נדרשים לפי הדין החל על 
בהתאם למעמדה של העירייה  העירייה והחברה, לרבות אישורי משרד הפנים ככל שיידרשו

 .ולפי הוראות משרד הפנים וכל דין כ"עירייה איתנה"

לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות, מכל סוג ומין שהוא, כלפי החברה  מפעילל
 , כולה או חלקה. ארכת ההתקשרותתקופת ה מומשו/או העירייה, אם לא ת

אם מומשה על ידי  ,הארכת ההתקשרותכל הוראות חוזה זה ימשיכו לחול גם על כל תקופת 
לרבות הערבות לעיל,  9.1לרבות הוראת איסור הנטישה הקבועה בסעיף  ,כאמור לעיל מפעילה

לבצע את הארכת  מפעילהבנקאית ופוליסות הביטוח ובכפוף לזכות החברה לדרוש וחובת ה
 תוקפן בהתאם.   
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בכדי לגרוע מזכויות החברה לבטל את ההתקשרות ולסלק  לעיל 9.2 -9.1בסעיפים אין באמור  .9.3
 במקרים של הפרה יסודית של ההתקשרות. מפעילו של האת יד

 סיום החוזה 

במקרה  פירוק התאגידבמקרה של כרזתו כפושט רגל או או ה מפעילבמקרה של פטירת ה .9.4
, לפי שיקול מפעילהינו תאגיד, ו/או במקרה של אירוע כלשהו שבעקבותיו לא יוכל ה מפעילשה

"(, תהיה החברה אירוע מפקיע)להלן: " דעתה של החברה, למלא עוד אחר הוראות חוזה זה
, לפי מפעילרשאית להביא חוזה זה לידי סיומו או להמשיך בביצוע החוזה עם חליפו של ה

ומבלי שתעמוד כל דרישה ו/או טענה  הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ,יןהעני
 .כלפיה בכל עילה שהיא

להלן לענין  10ל, יחולו הוראות סעיף במקרה של סיום החוזה עקב ארוע מפקיע כאמור לעי
 פינוי המושכר.

בנוסף, מודגש בזאת כי זכויות החברה בנכס הן מכח הסכמות עם העירייה, ולפיכך קיומו של  .9.5
 החוזה ותקפותו מותנים בזכויות העירייה ובזכויות החברה כאמור לעיל. 

את  מפעיליפנה העם תום תקופת החוזה או עם סיומו עוד קודם לכן, מכל סיבה שהיא,  .9.6
 המושכר וימסור אותו לידי החברה כשהוא מסודר, נקי, במצב תקין ופנוי מכל אדם וחפץ.

לחברה אישורים על סילוק כל החובות בגין כל תשלומי החובה  מפעילבמועד האמור ימציא ה
 .לפי החוזה ו/או לפי כל דין המוטלים עליו

ח התקשרות זו, מכל סוג ובכל היקף מכוהשקעותיו הכספיות והאחרות  מצהיר כי מפעילה
בכל אחרת כל זכות ולא תקננה לו כל זכות קניינית ו/או  בשום עילה לא תוחזרנה לו שהוא,

 .תקשרות, תהא סיבת סיומה אשר תהאתום תקופת ההשלב שהוא ולרבות ב

כל נזק או קלקול שייגרם למושכר או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא תיקון אחראי ל מפעילה .9.7
 בתקופת החוזה, וישיבו לידי החברה עם תום תקופת החוזה כשהוא שלם וללא כל פגם.

לחברה ו/או לעירייה רשות מראש  מפעילבנוסף ומבלי לפגוע בהתחייבותו זו, נותן בזה ה .9.8
ומייפה בזה את כוחה, להיכנס למושכר בתום תקופת החוזה, ולתפוס חזקה בו מבלי כל צורך 

 ברשות נוספת כלשהי.

ומותנה במפורש, כי תנאי זה הינו תנאי עיקרי בחוזה זה, וידוע למשתמש כי החברה  מוסכם
 הסכימה ליתן לו זכות שכירות בשטח המושכר אך ורק בכפוף לסעיף זה.

 הפרות וסעדים .10

הן התניות יסודיות בחוזה זה, אשר הפרת כל  11, 10.5, 9.6, 8.11, 7.7, 3, 2 הוראות סעיפים .10.1
אחת מהן תהווה הפרה יסודית של החוזה כמשמעה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת 

 ,₪ 60,000בסך , ותזכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש 1971-חוזה(,תשל"א
 י כל דין. וזאת מבלי לפגוע מכל סעד ו/או תרופה שיש לחברה על פי חוזה זה ו/או על פ

לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו  10.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .10.2
כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה בשל כך, על 

 פי חוזה זה ועל פי כל דין:

נכסי הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי  .10.2.1
, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו מפעילה

 יום ממועד ביצועם. 30לחלוטין תוך 

, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או מפעילמונה לנכסי ה .10.2.2
 קבוע.
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קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא  מפעילה .10.2.3
הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או  מפעילנגדו צו פירוק או שה

 שיזם פניה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם.

לחברה, לפני אינה נכונה או כי לא גילה  מפעילאם יתברר כי הצהרה כלשהי של ה .10.2.4
חתימת חוזה זה, עובדה אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת החברה לחתום איתו 

 על חוזה זה.

 הסתלק מביצוע החוזה. מפעילהוכח להנחת דעתה של החברה כי ה .10.2.5

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,  מפעילהוכח להנחת דעתה של החברה כי ה .10.2.6
 או ביצועו. מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה זה

נמנע מלתקן הפרה של הוראה בחוזה, בניגוד לדרישת החברה והמועד בו  מפעילה .10.2.7
 נקבה לשם כך. 

את החברה  מפעילהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים הבאים יפצה  .10.3
בהתאם לסכום הנקוב בצדם, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לכל סעד נוסף או אחר 

 :לפי הסכם זה או לפי הדין

 הפיצוי ההפרה ד"מס
שימוש בנכס שלא לטובת הפעלת בית אוכל  .1

 החברה מראש ובכתב.ללא אישור ו
הפרה יסודית  + ₪ 60,000

 וחילוט ערבות.
שכירות ו/או תשלום אחר פיגור בתשלום דמי  .2

 לפי החוזה.
 צמודה למדדריבית 

בשיעור   המחירים הכללי,
לחודש, וזאת החל  1%

 לאיחור 5-מהיום ה
ציות להנחיות החברה או העירייה בכל -אי .3

 בנכסהנוגע לשמירת הסדר ושמירת הניקיון 
 .שירותים(ניקיון ואיבזור ה)לרבות 

ככל  למקרה. ₪ 200
שמדובר בהפרה מתמשכת, 

כל יום יהווה מקרה חדש 
 המחייב בפיצוי כאמור. 

במועד  הנכסמלא ומוחלט של פינוי איחור ב .4
מכל לפי הודעת החברה, סיום ההתקשרות 

 סיבה שהיא

+ לכל יום איחור  ₪ 500
בנוסף לדמי השכירות וכל 

 מפעילתשלום אחר שעל ה
 .לשלם לפי החוזה

ביצוע עבודות ו/או שיפוצים ללא אישור  . 5
 של החברהובכתב מראש 

הפרה יסודית  + ₪ 60,000
 וחילוט ערבות. 

בית האוכל  ראשונה שללו איחור בפתיחת .6
 .חוזה 9.1 סעיףהקבוע בלציבור ביחס למועד 

לכל יום איחור ועד  ₪ 500
לסכום שיצטבר למועד 

קביעת החברה כי האיחור 
 מהווה הפרה יסודית

. ככל למקרה ₪ 200 כל הפרה אחרת שאינה הפרה יסודית 7
שמדובר בהפרה מתמשכת, 

כל יום יהווה מקרה חדש 
 המחייב בפיצוי כאמור

ו/או לגרוע מחובתו לקיים את  מפעילאין בתשלום פיצוי מוסכם כדי לרפא את ההפרה מצד ה
  ו/או לגרוע מכל סעד אחר/נוסף שיש לחברה לפי החוזה ו/או לפי כל דין.  הוראות החוזה

חוזה זה תהא החברה זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוזה זה, ועל פי חוק החוזים  מפעילהפר ה .10.4
, וזאת מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא 1971-)תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

מהמושכר, לתבוע  מפעילרוש את סילוק ידו של ההחברה זכאית לבטל את החוזה, לד
 פיצויים על הפרת החוזה ולחלט את הערבות. מפעילמה
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הודעת הודעה על כך בכתב )להלן: " מפעילהחליטה החברה לבטל את החוזה תיתן החברה ל .10.5
 "(.הביטול

את השטח המושכר ולמסור את  חייב לפנות מיידית מפעיליהא ה הודעת ביטולעם קבלת 
 החזקה בו לידי החברה. 

לא יעכב את מסירת החזקה במושכר לחברה בגין תביעה ו/או טענה מצהיר ומתחייב ש מפעילה
כלשהי שיש לו כלפי החברה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהליכים שימצא לנכון לגביית 

 החוזה.  הפרת הוראה זו מהווה הפרה יסודית של  אותם סכומים.

, תהא החברה זכאית לדרוש מפעילתפסה החברה את המושכר, ויהיו בו ציוד או מתקנים של ה .10.6
לסלק מהשטח המושכר את הציוד והמתקנים או כל חלק מהם, ואם לא ציית  מפעילמה

 10%בתוספת  מפעילימים, רשאית החברה על חשבון ה 15לדרישה זו תוך  מפעילה
ם מהשטח המושכר לכל מקום שיראה בעיניה, ולא תהא , לסלקמהוצאותיה כפיצוי מוסכם

 אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם להם.

להחזר תשלומים ששילם בגין התקופה שלאחר יום  מפעילתפסה החברה את המושכר, זכאי ה .10.7
תפיסת המושכר, וזאת בניכוי כל ההוצאות, הנזקים והפיצויים שנגרמו ו/או יגרמו לחברה 

 .לפי שיקול דעת החברה מפעילי העקב הפרת החוזה על יד

ם מהערבות ו/או לנכותם מכל סכום שיגיע מימוסכ יםהחברה תהא זכאית לחלט סכום פיצוי .10.8
 . , לפי שיקול דעתהבכל דרך חוקית אחרת מפעיל, אם יגיע, ו/או לגבותם מהמפעילל

זה ואשר לא ישולם לה במועד שנקבע לתשלומו  לחברה לפי חוזה מפעילכל תשלום בו חייב ה .10.9
על  מפעיל. כל סכום שייגבה מהתשלומי פיגורים לפי טבלת הפיצויים המוסכמים לעיליישא 

 חשבון הפיגור האמור ייזקף לפי הסדר הבא: הוצאות גביה, ריבית והצמדה על חשבון הקרן.

 ועל פי כל דין ולא לגרוע מהן.על פי חוזה זה  החברההוראות פרק זה באות להוסיף על זכויות  .10.10

 יחסי הצדדים .11

לבין החברה יחשב  מפעילמוסכם בין הצדדים כי בכל הקשור למערכת היחסים בין ה .11.1
 מפעילמעביד בין החברה ו/או העירייה לבין ה-כקבלן עצמאי ולא יהיו יחסי עובד מפעילה

 .מפעילאו בינן לבין מי מעובדיו או מי מטעמו של ה

 מפעילהינם עובדי ה מפעילכי העובדים שיבצעו את העבודות מטעם ההצדדים קובעים בזה  .11.2
בלבד והם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים, והוא יישא בכל ההוצאות 
והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בכך וכן 

 זה זה.בכל תשלום אחר המקובל או הנהוג בענף נשוא חו

מתחייב לשפות את החברה ו/או העירייה בגין כל סכום אשר יידרשו לשלם על פי  מפעילה .11.3
לרבות פסק  ,מפעילו ו/או מועסקיו של הפסק דין או הסכם פשרה בגין תביעה של מי מעובדי

, כולל הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין,  ,מעביד -דין או קביעה בעניין יחסי עובד
קבלת ימים מ 30מסך כל הסכומים הללו, וזאת בתוך  10%בתוספת פיצוי מוסכם בשיעור 

 דרישה. 

 שונות .12

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  .12.1
רות, מצגים, הסכמים במלואו, וכי החברה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצה

והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם 
 לחתימתו.

לא תהא זכות עיכבון בשטח המושכר ו/או בכל ציוד השייך לחברה ו/או לעירייה,  מפעילל .12.2
לפי החוזה ו/או  זכות קיזוז מכל סכום שעליו לשלם לחברה מפעיללא תהא לבשום מקרה ו

 .לפי כל עילה אחרת
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כל סכום המגיע לה ממנו בין על פי  מפעילהחברה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע ל
 חוזה זה ובין מכל עילה אחרת שהיא.

שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה במועדה או ארכה מצד החברה, לא ייחשבו כויתור על  .12.3
וי או תביעה אחרת על ידה, אלא אם כן ויתרה זכויותיה ולא ישמשו כמניעה לתביעת פינ

 החברה על זכויותיה במפורש ובכתב על ידי מי שמוסמך לשנות מתנאי חוזה זה.

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב  .12.4
די או בדוא"ל אשר קבלתו התאשרה על י רשום לפי הכתובות המצוינות במבוא לחוזה זה

 .)למעט משלוח חשבוניות לדוא"ל כאמור שתחשב כהמצאה בעצם המשלוח( הצד השני
שעות לאחר הישלחה מבית דואר  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה 

 .בישראל
 

 :ולראיה באנו על החתום
 
 

 
           _____________                ________________ 

 מפעילה                 החברה          
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 ביצועערבות  -א'נספח 

 לכבוד 
  החברה הכלכלית לפתוח חולון בע"מ

 א.ג.נ.,
  כתב ערבות מס'הנדון: 

 
עפ"י בקשת _____________ )להלן: "המבקש"( הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  .1

ש"ח )להלן: "סכום הקרן"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסכום הנ"ל  ________של 
מתחם להפעלת בית אוכל בפארק , בקשר להסכם השכרת למדד כמפורט להלן )להלן: "הפרשי ההצמדה"(

 .מגדלים בשדרה בחולון
 
לסטטיסטיקה  או סכום הקרן יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  .2

 ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה  )להלן: "המדד"(.
לחודש ______ שנת  15 -"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש _______ שנת ______ שפורסם ביום ה 

 ______ )____ נקודות(.
על ידינו "המדד החדש" לעניין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום  

 עפ"י כתב ערבות זה.
פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יוגדל -אם במועד ביצוע תשלום על 

 סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
מקורי אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו ה 

 ללא כל הפרשי הצמדה.
 
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף  .3

לעיל, מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתגיע אלינו חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי  2
אותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש ומבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכ

תחילה את סכום הערבות מאת המבקש, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 
 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  

 נ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מהן מתייחסת לחלק מהסכום ה
 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4
 
פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד -______, וכל דרישה על ליום ערבותנו זו תהא בתוקף עד  .5

אם התקבלה דרישתכם להאריך תקפה טרם  לאחר מועד זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת, אלא הנ"ל.
 .פג תקפה

  
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .6
 

 בכבוד רב,        
 

 בנק   ..........................        
 

  



  

 72מתוך  55עמוד     

 בפארק מגדלים בשדרה בחולון בית אוכללהפעלת בית קפה/ 04/2022 פומבי מס' מכרז

 : ____________________________מציעחתימה + חותמת 

G165880-V003   ©אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב . זכויות שמורות לבראש סומך, עו"דכל ה 
 

 ביטוח -ב'נספח 

אשר עניינה ביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין  גובר על כל הוראה בהסכם העיקרי נספח זה
. נספח זה )למעט הוראות מסחריות אשר הוסדרו בין הצדדים(ת ו, יגברו הוראנספח זה בכל הקשור לביטוחהוראות 

  מתפרשים בהסכם.  הםיפורשו בדרך בה  בנספח זההמונחים המשמשים 

בכפוף להוראות ההסכם בכל הקשור לקבלת  ,עפ"י הסכם זה המפעילמבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות  .1
או על ידי מי מטעם  המפעילהרשאה לביצוע עבודות במושכר והיה ותבוצענה עבודות כלשהן במושכר, על ידי 

בחברת  עבודות קבלניות לערוך ולקיים ביטוח המפעיל, מתחייב השכירות, במועד כלשהו במשך תקופת המפעיל
קבלנים וקבלני משנה בכל דרגה, בגין עבודות העיריה, , החברהביטוח מורשת בישראל, על שמו, על שם 

"( למשך תקופת העבודות וכן לתחזוקה העבודותהמבוצעות על ידו או מי מטעמו בשטח המושכר )להלן "
לעיל ולהלן ולהמציא חודשים, כאשר התנאים בפוליסה כאמור לא יפחתו מהמפורט  12מורחבת שלא תפחת מ 

ימים בטרם תחילת ביצוע העבודות, ובהתאם  7 -לא יאוחר מ המפעילאת אישור עריכת ביטוח עבודות  לחברה
כשהוא "(, המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות : להלן) "1כנספח "ב'לנוסח המצורף להסכם זה  והמסומן 

כאמור  ,המפעילבגין עריכת ביטוח עבודות אישור מצהיר, כי ידוע לו שהמצאת  המפעילחתום כדין ע"י המבטח. 
  הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע עבודות ההתאמה.

 
 ביטוח הרכוש  – פרק א' 1.1

ביטוח המבטח את העבודות, במלוא ערכן לרבות חומרים, ציוד קל, מתקנים וכל רכוש אחר המהווה חלק 
מפני אבדן  ידי חברת הניהול-או על החברהידי -או המסופקים על מן העבודות ושהובא למבנה או למושכר

צפוי הנגרם בתוך תקופת הביטוח ו/או תקופת התחזוקה לפי העניין. קיום פיזי פתאומי ובלתי או נזק 
או אבדן או נזק כאמור לעיל לעבודות  "(עבודות התחזוקההתחייבויות בדבר תחזוקת העבודות )להלן: "

כתוצאה ממקרה ביטוח אשר התהוותו הישירה בתקופת הפרויקט שאירע בתקופת התחזוקה המורחבת 
ו/או כלפי שוכרים  ןי מטעממ החברה ו/או העיריה ו/אופרק זה כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי  .הביטוח

"( אשר בעלי הזכויות האחריםלהלן: ") במושכר ו/או בעלי זכויות /במושכרו/או דיירים אחרים באתר
נכלל ויתור מקביל על זכות  בעלי הזכויות האחריםשל  הקבלניותעבודות בביטוחי הרכוש ו/או בביטוחי ה

, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. המפעילהתחלוף לטובת 
נזק בזדון ונזק עקיף מתכנון,  ,שוד לנזקי טבע, רעידת אדמה, פריצה, גניבה,מלא פרק זה כולל כיסוי 

/הוצאות הוצאות פינוי הריסות ומרים לקויים. כמו כן, פרק זה כולל הרחבות לכיסוי בגיןעבודה, ח
מיוחדות לאחר נזק/הוצאות דרישת רשויות/רכוש במעבר ו/או באחסנה מחוץ לאתר/ הוצאות שכר 

עד לסך של אדריכלים ומומחים אחרים/נזק ישיר מתכנון, עבודה, חומרים לקויים, והכול בגבול אחריות 
 20%, רכוש סמוך ולרכוש עליו עובדים עד לסך של לכל הרחבה בנפרד מערך העבודות המבוטחות 20%

 לכל מקרה ביטוח.   ₪ 500,000מערך העבודות המבוטחות ולכל הפחות 
 

  חבות כלפי צד שלישי -פרק ב'  1.2
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח חבות המבוטחים על פי דין בשל נזק לגוף או לרכוש של אדם או 
ישות כלשהי בקשר לעבודות, במשך תקופת הביטוח וכן נזק לגוף או לרכוש כאמור במשך תקופת 

ולבת התחזוקה לעניין עבודות התחזוקה בגבול אחריות כמפורט להלן. הפרק כאמור כולל סעיף אחריות צ
בפרק מצוין במפורש כי מבנה לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

המבוטח בפרק א'  )הן במסגרת העבודות והן במסגרת  למעט רכושהמושכר נחשב לרכוש צד שלישי 
ב לכלול הרחבת רכוש סמוך/רכוש עליו עובדים(, כאשר לעניין זה מוסכם כי ככל שמבטחת העבודות תסר

עותק מתוספת  לחברה המפעיל, ימציא 1'ב נספחנשוא  המפעילבאישור ביטוח עבודות  329קוד 
אינפורמטיבית לפוליסת העבודות הכוללת הוראה לפיה מבנה המושכר נחשב לרכוש צד שלישי למעט 

פרק (. רכוש המבוטח בפרק א' )הן במסגרת העבודות והן במסגרת הרחבת רכוש סמוך/רכוש עליו עובדים
, ובלבד שהוויתור על זכות ןו/או מי מטעמ החברה ו/או העיריהזה כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי 

   התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
לאירוע  ₪ ₪ 20,000,000מקסימום  ₪ 4,000,000משווי העבודות, מינימום  10גבול האחריות: הינו פי 

 הפרק כאמור מורחב לכלול את הנושאים הבאים: .וחלתקופת הביט ובמצטבר
  .תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי  
  .נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה 

 האחריות מגבול  20% של עד והחלשת משען בגבול אחריות , ויברציהחבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות
 הכללי של פרק זה. 

  400,000בגבול אחריות עד לסך  –נזק תוצאתי הנובע מפגיעה בכבלים ומתקנים תת קרקעיים ₪ 
 .למקרה ולתקופת הביטוח
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 חבות מעבידים -פרק ג'  1.3
)נוסח חדש( ו/או על פי חוק  ביטוח אחריות מעבידים לכיסוי חבות המבוטחים על פי פקודת הנזיקין

,המבטח חבות בגין פגיעה גופנית או מחלת מקצוע לעובדים 1980האחריות למוצרים פגומים התש"מ 
עקב עבודתם במשך תקופת הביטוח וכן /או המועסקים בביצוע העבודות או עבודות התחזוקה תוך כדי ו

לתובע, לאירוע  ₪ 20,000,000ל במשך תקופת התחזוקה לעניין עבודות התחזוקה, בגבול אחריות ש
ולתקופת הביטוח. ביטוח זה אינו כולל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני 

, ובלבד ןו/או מי מטעמ החברה ו/או העיריהמשנה ועובדיהם  פרק זה כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי 
 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול 

 
ו/או כלפי בעלי  ןו/או מי מטעמ  החברה ו/או העיריההפוליסה כאמור, תכלול ויתור על זכות התחלוף כלפי  1.4

הזכויות האחרים אשר בביטוחי הרכוש ו/או בביטוחי העבודות )פרק א'( שלהם נכלל ויתור מקביל על 
כות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק , ובלבד שהוויתור על זהמפעילזכות התחלוף לטובת 

 בזדון.
 

 המפעילאזי יהא  ₪ 250,000על אף האמור בסעיף לעיל, היה וגובה העבודות שתבוצענה כאמור לעיל לא יעלה על  .2
רשאי במקום לערוך ביטוח עבודות קבלניות כמובא לעיל, לערוך את הביטוחים על פי המפורט להלן וכאמור 

"(, ובלבד, המפעילאישור ביטוחי המצורף להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן :" 2'ב בנספח
המלל  ביטוח חבות מעבידים 3.3 -ו ביטוח צד שלישי 3.2שבגין העבודות כאמור, יתווסף בסיפא של סעיף 

ודות בניה, שלהלן: "למען הסר ספק מובהר, כי הפוליסה מורחבת לכסות עבודות מכל סוג לרבות שיפוץ עב
 ו/או מי מטעמו".  המפעילע"י  הרחבה, שיפור התאמה כלשהן במשך תקופת הביטוח

עפ"י הסכם זה, ממועד תחילת השכירות על פי הסכם זה או ממועד  המפעילמבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות  .3
דם מבין שני הכנסת רכוש למושכר )זולת הנכסים הנכללים בפוליסה עבודות קבלניות כאמור לעיל(, המוק

לרכוש על חשבונו ולהחזיק בתוקף, במשך כל תקופת השכירות, בחברת ביטוח  המפעילהמועדים, מתחייב 
בהתאם  המפעילמורשת בישראל את ביטוחים אשר היקפם לא יפחת מהמפורט להלן באישור עריכת ביטוחי 

 אישור ביטוחיוהמהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן בהתאמה: " 2'ב כנספחלנוסח המצורף להסכם זה 
 "(.ביטוחי המפעיל" או "המפעיל

 
   ביטוח אש מורחב 3.1

מכל מין  המפעילביטוח אש מורחב המבטח, בערך כינון למעט מלאי המבוטח בערכו, אבדן או נזק לרכוש 
או לאתר ו/או בקרבתו )מבלי לגרוע למושכר ו/ וו/או המובא על יד המפעילוסוג אשר בבעלות ו/או אחריות 

מכלליות האמור, לרבות ריהוט, ציוד, מתקנים ומלאים מכל מין וסוג שהוא( לרבות תוספות ושיפורים 
כנגד הסיכונים המבוטחים  המפעילעבור  החברהאו על ידי  וו/או מי מטעמ המפעילשהוספו למושכר על ידי 

ות, סערה, סופה, שיטפון, רעידת אדמה, נזקי נוזלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצ
והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב ו/או כלי הרמה, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות שביתות, נזק 

החברה בזדון ופריצה וכן, שבר זכוכית. הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 
, וכן כלפי בעלי הזכויות האחרים אשר בביטוח רכושם של בעלי הזכויות ןמטעמ ו/או מי ו/או העיריה

ו/או בהסכם המקנה לבעלי  המפעילהאחרים נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי 
בגין אבדן או נזק לרכושם  המפעילהזכויות האחרים כאמור זכויות באתר נכלל פטור מאחריות לטובת 

של בעלי הזכויות האחרים בגין הסיכונים המבוטחים בביטוח אש מורחב; אולם הוויתור כאמור לא יחול 
 לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.

 
 

 צד שלישי אחריות כלפי ביטוח  3.2
גופו ו/או רכושו בגין אבדן, פגיעה או נזק ל  המפעילביטוח אחריות על פי דין כלפי צד ג' המבטח את חבות 

, בגבול אחריות בסכום שלא ןו/או מי מטעמ החברה ו/או העיריהשל כל אדם ו/או כל גוף שהוא לרבות 
 ₪ 8,000,000כפול שטח הנכס במ"ר, אולם הסכום כאמור לא יפחת מסך  ₪ 25,000 -יפחת מסך השווה ל

ינו כפוף לכל הגבלה בדבר: לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח אחת. הביטוח א ₪ 20,000,000ומקסימום 
אש, התפוצצות, בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה, חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, חבות בגין 

, שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד וומי מטעמ המפעילביצוע תוספות ושיפורים במושכר על ידי 
 ןמנהליה ן ו/אועובדיה ו/או העיריה ו/או החברההמוסד לביטוח לאומי. הביטוח כאמור מורחב לשפות את 

, זאת בכפוף וו/או מי מטעמ המפעילעקב מעשי ו/או מחדלי  םבגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליה
 לסעיף אחריות צולבת לפיו כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.  
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 ביטוח חבות מעבידים  3.3
ביטוח אחריות מעבידים עפ"י פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, 

לתובע, למקרה  ₪ 20,000,000בגבול אחריות בסך של  וכלפי עובדי המפעילבגין חבות  1980-התש"ם
בלנים, ולתקופת ביטוח, כאשר הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר ביצוע תוספות ושיפורים במושכר, ק

החברה ו/או העיריה קבלני משנה ועובדיהם במידה ויחשבו עובדי המבוטח. הביטוח מורחב לשפות את 
. הביטוח המפעילביחסי עובד מעביד כלפי מי מעובדי  יםחייב הם, היה ונטען כי ןמנהליה ן ו/אועובדיה ו/או

, ןמנהליה/או ו ןעובדיה/או ו החברה ו/או העיריהכולל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי 
 ובלבד שהוויתור על זכות תחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 
 אובדן תוצאתי  3.4

או לחברת הניהול( בשל נזק שנגרם לרכוש  לחברהביטוח אבדן תוצאתי )למעט דמי שכירות, ודמי חנייה 
לעיל למעט  3.1לעיל ו/או למבנה האתר/המושכר, עקב הסיכונים האמורים בסעיף  3.1המבוטח בסעיף 

חודשים לפחות. הביטוח יורחב לכסות נזקים תוצאתיים שנגרמו עקב מניעת  12פריצה, לתקופת שיפוי של 
עקב הפסקה באספקת החשמל  המפעילשל  ובמהלך עסקגישה. הביטוח מורחב לכסות הפרעה או הפסקה 

הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח  כתוצאה מסיכוני אש מורחב )למעט פריצה, שוד והרחבת כ"הס(.
ו/או כלפי בעלי הזכויות האחרים, אשר בביטוח  ןו/או מי מטעמ החברה ו/או העיריהעל זכות תחלוף כלפי 

ו/או  המפעילחרים נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי אבדן תוצאתי של בעלי הזכויות הא
בהסכם המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות במבנה ו/או באתר נכלל פטור מאחריות לטובת 

בגין אבדן תוצאתי עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב, אולם הוויתור על זכות התחלוף  המפעיל
 ובת אדם שגרם לנזק בזדון. כאמור לא יחול לט

 
 ביטוח חבות המוצר  3.5

על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך  המפעילחבות המוצר המבטח את חבות  ביטוח
ים ו/או המסופק המוצריםשייגרמו בקשר עם  לרכוש נזק/או ו גופנית פגיעהתקופת הביטוח בגין 

 מקרהל ₪ 1,000,000של  בסךבגבול אחריות על ידי מי מטעמו /או ו ויד עלו/או הנמכרים  המשווקים
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

 פי על ומטעמ מי/או ו המפעיל של ופעילות תחילת מתאריך מאוחר שאינו למפרע תאריך כולל הביטוח
 ...(. לפני לא)אך  זה הסכם

בשל נזק לרכוש ו/או פגיעה  העליבגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת  החברהורחב לשפות את יהביטוח 
בכפיתה לסעיף אחריות צולבת. הביטוח יכלול  המפעילאחראי  םשבגינ יםגופנית שנגרמו עקב המוצר

ביטוח חלופי  המפעילחודשים לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי  12תקופת גילוי של 
 זה.  נספחהמעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור ב

 
, לא יאוחר 2'ב כנספחכמובא לעיל והמצורף להסכם זה ומסומן  החברהתחייב להמציא לידי מ המפעיל 3.6

ממועד תחילת השכירות על פי הסכם זה או ממועד הכנסת רכוש למושכר )זולת רכוש הכלול בביטוח 
, המפעיל. המוקדם מבין שני המועדים, אישור בדבר עריכת ביטוחי 1.1עבודות קבלניות כאמור בסעיף 
 כשהוא חתום כדין ע"י המבטח.

 
 :הוראות הבאותהמתחייב לכלול בכל פוליסות הביטוח דלעיל ולהלן את  המפעיל .4

ו/או חברות בנות ו/או  החברה ו/או העיריה" לצורך נספח ואישורי הביטוח, תכלול את "החברההגדרת " 4.1
ו/או חברת הניהול ו/או עובדים  חברות קשורות ו/או חברות אחיות ו/או חברות אם ו/או חברות שלובות

 ."ו/או מנהלים

אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  ולבד המפעיל 4.2
 לעיל.

והפוליסות כוללות סעיף לפיו ו/או העיריה  החברההביטוחים קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך ע"י  4.3
 .החברה ו/או העיריהף ביטוחי המבטחת מוותרת על כל טענת שיתו

הודעה על כך בדואר  לחברההביטוחים לא יבוטלו ולא ישונו לרעה במשך תקופת הביטוח מבלי שנשלחה  4.4
 יום מראש. 30רשום, לפחות 

אינה מהווה עילה  וו/או מי מטעמ המפעילהפרה כלשהי בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י  4.5
 ו/או פוגעת בזכות השיפוי על פיה.  ןו/או מי מטעמ העיריה החברה ו/אולדחיית חבות כלפי 

אין הדבר גורע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק  -סעיף רשלנות רבתי מבוטל בכל הפוליסות  4.6
 .1981-חוזה הביטוח, התשמ"א
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מנו ביט ו/או תנאי הפוליסות הנערכות על פי נספח זה, הינם בהתאם לנוסח הידוע כלל ביט או מגדל ביט ו/או  .5
 הראל ביט ו/או פסגה ו/או  אילון ביט.  

בהתאם  המפעילכדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות  המפעילאין בעריכת כלל הביטוחים ע"י  .6
אחראי לו עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין ו/או  המפעיללהסכם זה, ועריכת כלל הביטוחים לא גורעת מכל נזק ש

 כל אחריות. החברהכדי להטיל על 
 

את  החברהלהפקיד בידי  המפעילאו כל חלק מהם, על  המפעיללא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הקבע של  .7
או כל חלק מהם לתקופה נוספת,  המפעילאישור קיום הביטוחים בגין הארכת תוקפם של ביטוחי הקבע של 

 וזאת למשך כל תקופת ההסכם.
 

 המפעילכי מי מביטוחיו יבוטל או יחול בו שינוי לרעה, מתחייב  לחברהיודיע  המפעילשל בכל פעם שמבטחו  .8
לתקופת ביטוח נוספת כל עוד ההסכם  המפעילאישור בגין הארכת תוקפם של ביטוחי  החברהלהפקיד בידי 

 בתוקף.
 

 המפעילו/או מי מטעמה יהיו רשאים, אך לא חייבים, לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו למי מהם ע"י  החברה .9
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה, ככל שיידרשו על מנת  המפעילכאמור לעיל, ו

 החברהמצהיר ומתחייב כי זכויות  המפעילבנספח זה.  ולהתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותי
ו/או מי מטעמה כל  החברהטילות על ו/או מי מטעמה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מ

חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי 
ובין  המפעילעפ"י הסכם זה, וזאת בין אם נדרשו שינויים בביטוחי  המפעיללגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 ובין אם לאו. עילהמפאם לאו, בין אם נבדקו ביטוחי 
 

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה לרבות באישורי עריכת ביטוחים הינה בבחינת  .10
מצהיר ומאשר  המפעיללפי הסכם זה.  וממלוא חבות ושאינה פוטרת אות המפעילדרישת מינימום המוטלת על 

ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות  החברהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי ובזאת, כי ה
 .והאמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על יד

לערוך  המפעיל, רשאי המפעיל, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי המפעילסבר  .11
ים אלה. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים בקשר עם המושכר ביטוחים משלימים ו/או נוספ וולקיים על חשבונ

וכן כלפי בעלי הזכויות  ןו/או מי מטעמ החברה ו/או העיריהכאמור, ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 
האחרים אשר בביטוח רכושם או בפרק הרכוש לביטוח עבודות קבלניות הנערך על ידם נכלל ויתור על זכות 

. וויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. ובכל ביטוח חבות, יורחב לשפות את המפעילפי תחלוף כל
 וו/או מי מטעמ המפעיללמעשי ו/או מחדלי  םבגין אחריות ןמנהליה/או ו ןעובדיה החברה ו/או העיריה ו/או

 בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 

בעלי  וכן את  ןו/או מי מטעמ החברה ו/או העיריההוא פוטר את , כי המפעילמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר  .12
הזכויות האחרים, אשר בהסכמי השכירות שלהם או בכל הסכם אחר המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור 

לרבות אובדן ו/או  בגין כל אבדן ו/או נזק לרכושמכל אחריות  המפעילזכויות במתחם נכלל פטור מקביל כלפי 
)ביטוחי הקבע  לעיל  3.4 -ו 3.1פים א זכאי לשיפוי עפ"י ביטוחים שהתחייב לערוך בהתאם לסעישהו נזק לרכוש

וכן ביטוחי רכוש נוספים כאמור בסעיף ( המפעיל)ביטוחי עבודות קבלניות של  לעיל   1.1 ףוכן, סעי( המפעילשל 
ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת לעיל או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות  11

 תנאי פוליסות הביטוח. וזאת בין אם נערכו אם לאו. הפטור האמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 

לעיל, במלואם  3.4לעיל ו/או אובדן תוצאתי על פי סעיף  3.1רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש על פי סעיף  המפעיל .13
 לעיל יחול כאילו נערך ביטוח בגינו.  12או בחלקם, ובלבד שהפטור הנזכר בסעיף 

 
, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ומתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על יד המפעיל .14

 .יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם המפעילולדאוג ולוודא כי ביטוחי 
( לעיל מביטוחי 3.4) -( ו3.1פי סעיפים )-מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על המפעיל .15

 פיהם.-, מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו של נשוא הביטוח המבוטח עלהמפעילהקבע של 
 

, ודי מבטחלהמציאם חתומים בי המפעילמובהר כי אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה, אשר מחובת  .16
מנוסחים במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת חברות הביטוח על פי הנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח 

לקיים את כל האמור בסעיפי  המפעילוחסכון כאשר אין בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת 
כי ככל שיחולו שינויים הביטוח שלעיל ולערוך ביטוח בהתאם לקבוע במפרטי הביטוח כאמור. כן מובהר 

תהא זכאית להחליף את אישורי הביטוח  החברהבהנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון כאמור, 
 המצורפים להסכם זה באישורי ביטוח חלופיים.
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לקיים שמירה ו/או אמצעי ביטחון אחרים  תומתחייב ןאינ שהחברה ו/או העיריה ומצהיר בזה כי ידוע ל המפעיל .17

. המפעילבמבנה ו/או במושכר ו/או באתר, ובמידה ותעשה כן אין בכך כדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי 
 אינו חל על ההסכם.  1967-כן, מוסכם במפורש כי חוק השומרים, התשכ׳׳ז

 
ר לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד מהווה הפרה יסודית של ההסכם. על אף האמו 1-17  הפרת סעיפים  .18

 בכתב להמצאת אישור כאמור. החברהיום ממועד בקשת  10לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 
 

, במשך כל תקופת הו/או באמצעות מי מטעמ הבעצמבין לרכוש ולהחזיק בתוקף,  תמתחייב החברה .19
הראל  פסגה/ מנוביט/ ביט/כלל , ביטוחים כמפורט להלן )כאשר היקף הכיסוי יהיה בהתאם לנוסח ההתקשרות

 : (ביט/ מגדל ביט או כל נוסח אחר שיחליף אותו
 

מערכותיו בערך כינון, לרבות תכולה ו/או רכוש לרבות  המושכרמבנה המבטח את  – ביטוח אש מורחב 19.1
ובמפורש למעט  החברהשינוי שנעשו לבניין על ידי  ו/או כל תוספת שיפור או החברהאחר בבעלות 

כנגד הסיכונים  או בעלי זכויות אחריםו/ המפעיללטובת  האו מי מטעמו/ החברהנעשו על ידי ששיפורים 
המבוטחים בביטוח אש מורחב לרבות נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, נזקי טבע, 

(, פגיעה על ידי כלי רכב פגיעה על ידי כלי (Impactנזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה תאונתית 
 לחברה,במידה וקיים רכוש  ,ריצהטיס, בום על קולי, התנגשות, שביתות, פרעות, נזקים בזדון וכן נזקי פ

, המפעילהביטוח יכלול תנאי מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות לתחלוף כלפי  על בסיס נזק ראשון.
 יתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.וובלבד שהו

 
ל פי דין, בגין , עהחברה ביחס למבנה המושכר בלבדביטוח חבות  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 19.2

 ₪ 4,000,000אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק לגופו או לרכושו של אדם או גוף, בגבול אחריות בסך של 
ביטוח זה לא יהיה כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת מאש,  ביטוח.הלאירוע ובסה"כ לתקופת 

כל דבר מזיק  התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה,
 לשפותהביטוח יורחב  במאכל או משקה, שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד הביטוח הלאומי.

 בכפוף לסעיף אחריות צולבת.  החברהלמעשי ו/או מחדלי  בגין אחריותו המפעילאת 
 

)נוסח חדש( ו/או על פי  על פי פקודת הנזיקין הכלפי עובדי החברהביטוח חבות  - ביטוח חבות מעבידים 19.3
, בגין מוות ו/או נזק גוף לכל עובד כתוצאה מתאונה 1980 -חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

( ₪ מיליון עשרים) ₪ 20,000,000תוך כדי ועקב עבודתו בגבול אחריות בסך של מקצוע  תו/או מחל
 המפעילוייחשב במידה  עילהמפהביטוח יורחב לשפות את  לנפגע, למקרה ובסה"כ לתקופת ביטוח.

 המפעיל,. הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי החברהעובדי מכמעביד של מי 
 עובדיו ומנהליו ובלבד שהוויתור על זכות תחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 
בשל נזק שנגרם למושכר ו/או  ,ימיםככל שקי ת ו/או דמי חניה,ביטוח אבדן דמי שכירו- אובדן תוצאתי 19.4

עקב הסיכונים האמורים בסעיף  לעיל, 19.1למבנה בו נמצא המושכר וכן לכל רכוש נוסף כאמור בסעיף 
 על המבטח ויתור בדבר סעיף כולל הביטוח. חודשים 12, לתקופת שיפוי של למעט פריצה לעיל 19.1
 . בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא כאמור הוויתור אולם, המפעיל כלפי תחלוף זכות

 

החברה רשאית שלא לערוך ביטוח אובדן דמי שכירות ו/או דמי חניה כמפורט לעיל, במלואם או בחלקם, ובלבד  .20
 להלן יחול כאילו נערך ביטוח בגינו. 21שהפטור הנזכר בסעיף 

 תא זכאייבגין כל נזק שה, המפעילכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  ה, כי לא תהיה להמצהיר החברה .21
לשיפוי אלמלא  תזכאי היתאו שהילעיל  19.4, 19.1לערוך בסעיפים  הלשיפוי עפ"י ביטוחי הרכוש שהתחייב

ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי פוליסות הביטוח, והיא פוטרת  העצמיות הנקובות בפוליסותההשתתפויות 
 ור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.מכל אחריות לנזק כאמור. הפטור האמ המפעילבזאת את 

לעיל בנסיבות בגינן  19.4 -ו 19.1למרות האמור לעיל ולהלן, היה ונגרם מקרה ביטוח המבוטח על פי סעיפים  .22
בסכום הנזק אשר נגרם עד לגובה ההשתתפויות  המפעילפי דין, יישא -כאמור בהסכם ו/או על המפעילאחראי 

 .העצמיות על פי הפוליסות כאמור
 

 
____________ ______________ 
 חתימת החברה        חתימת המפעיל
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 (1ב')נספח 
 

 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 .שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישורמו

מען הנכס המבוטח /  המבוטח *מבקש האישור

כתובת ביצוע 

 *העבודות

 *מעמד מבקש האישור

 שם

החברה הכלכלית 

לפיתוח חולון בע"מ 

ו/או עיריית חולון ו/או 

חברת הניהול ו/או 

 עובדים ו/או מנהלים

ו/או חברות בנות ו/או 

חברת קשורות ו/או 

חברות אחיות ו/או 

 חברות שלובות

 שם

 יש להשלים

__________ ו/או 

קבלנים ו/או קבלני 

 משנה

 יש להשלים

__________ 

 

 משכיר☒

 קבל הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר:_______☐

 ח.פ.

511082489 

 יש להשליםת.ז./ח.פ. 

 מען

 חולון 47המרכבה 

 יש להשליםמען 

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות 

 ביטוחאו סכומי 

מספר 

 הפוליסה

 נוסח

ומהדו

 רת

 פוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

 האחריות גבול

 ביטוח סכום/ 

 העבודה שווי/ 

 נוספים כיסויים

 וביטול בתוקף

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 

 ד'
מטב סכום

 ע

כל הסיכונים 

 עבודות קבלניות

      

  ₪      ושוד פריצה גניבה
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 כיסויים
משווי  20%     עובדים עליו רכוש

העבודות, 

 500,000מינ' 

₪  

ויתור על זכות  308☒ ₪

, שוכריםהתחלוף לטובת 

ובעלי  אחרים םדיירי

 /במושכרזכויות  במבנה

 )בכפוף להדדיות(

ויתור על זכות  309☒

התחלוף לטובת מבקש 

 האישור

כיסוי בגין נזקי  313☒

 טבע

 כיסוי גניבה פריצה 314☒

 ושוד

 כיסוי רעידת אדמה 316☒

 –מבוטח נוסף  318☒

 מבקש האישור

 ראשוניות 328☒

משווי  20%     סמוך רכוש

העבודות, 

 500,000מינ' 

₪ 

₪ 

משווי  20%     ו/או באחסנה בהעברה רכוש

 העבודות
₪ 

משווי  20%     הוצאות מיוחדות לאחר נזק

 העבודות

₪ 

הוצאות שכר אדריכלים 

 ומומחים אחרים
מערך  20%    

העבודות 

 המבוטחות

₪ 

משווי  20%     הריסות פינוי

 העבודות
₪ 

 צד ג'

 

 

 

 

 

 

תביעות תחלוף של 

המוסד לביטוח 

 לאומי

 

נזק גוף הנובע 

משימוש בצמ"ה 

שאחן חובה חוקית 

 לבטחו

 

 רעד ויברציה 

 והחלשת משען

משווי  10פי     

העבודות 

מינימום 

4,000,000 ₪ 

מקסימום 

20,000,000  

 

 

 

 כלול

 

 

 כלול

 

 

 

 

 אחריות צולבת 302☒ ₪

ויתור על זכות  309☒

התחלוף לטובת מבקש 

 האישור

כיסוי בגין נזק  312☒

 שנגרם משימוש בצמ"ה

כיסוי לתביעות  315☒

 המל"ל

 –מבוטח נוסף  318☒

 מבקש האישור

 ראשוניות 328☒

רכוש מבקש  329☒

 האישור ייחשב כצד ג'
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 כיסויים

מגבול  20%

האחריות 

 לעיל

אחריות 

 מעבידים

ויתור על זכות  309☒  ₪ 20,000,000    

התחלוף לטובת מבקש 

 האישור

 –מבוטח נוסף  318☒

 מבקש האישור

 ראשוניות 328☒

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח פירוט השירותים 

 שיפוצים 074

 עבודות תחזוקה ושיפוץ 062
 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

הודעה  משלוח לאחר יום30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 

 חתימת האישור

 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. באישור ביטוח כללי * 
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 (2)'בנספח 
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה *מבקש האישור

 שם

החברה הכלכלית לפיתוח חולון 

בע"מ ו/או עיריית חולון ו/או 

חברת הניהול ו/או עובדים ו/או 

 מנהלים

ו/או חברות בנות ו/או חברת 

קשורות ו/או חברות אחיות ו/או 

 חברות שלובות

 שם

 יש להשלים

 

 נדל"ן☒

 שירותים ☐

אספקת ☐

 מוצרים

אחר: ☐

......השכרת שטח 

עבור הפעלת בית 

בית קפה/

 ...........אוכל

 

 משכיר☒

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ח.פ. .................אחר: ☐

511082489 

יש ת.ז./ח.פ.      

 להשלים

 

 מען

 חולון 47המרכבה 

 מען

 להשליםיש 

 

 כיסויים

סוג 

 הביטוח

 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות

 ביטוח סכומיאו 

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

 ומהדורת

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

גבול האחריות/  תאריך סיום

 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים

  חריגים וביטול בתוקף
 מטבע סכום 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

  ₪       רכוש 
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הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

ויתור על זכות התחלוף  308☒       

ם , דיירישוכריםלטובת 

ובעלי זכויות  אחרים

)בכפוף  /במושכרבמבנה

 להדדיות(

ויתור על זכות התחלוף  309☒

 לטובת מבקש האישור

 כיסוי בגין נזקי טבע 313☒

 פריצה, כיסוי גניבה 314☒

 ושוד

 כיסוי רעידת אדמה 316☒

 ראשוניות 328☒

 אחריות צולבת 302☒  ₪ 10,000,000     צד ג'

 קבלנים וקבלני משנה 307☒

 כיסוי לתביעות המל"ל 315☒

מבוטח נוסף בגין מעשי  321☒

מבקש  – מחדלי המבוטחאו 

 האישור

מבקש האישור מוגדר  322☒

 כצד ג' בפרק זה

 ראשוניות 328☒

רכוש מבקש האישור  329☒

 כצד ג'ייחשב 

אחריות 

 מעבידים

ויתור על זכות התחלוף  309☒  ₪ 20,000,000    

 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף היה  319☒

וייחשב כמעבידם של מי 

מבקש  – מעובדי המבוטח

 האישור

 ראשוניות 328☒



  

 72מתוך  65עמוד     

 בפארק מגדלים בשדרה בחולון בית אוכללהפעלת בית קפה/ 04/2022 פומבי מס' מכרז

 : ____________________________מציעחתימה + חותמת 

G165880-V003   ©אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב . זכויות שמורות לבראש סומך, עו"דכל ה 
 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

אובדן 

 תוצאתי

ויתור על זכות התחלוף  308☒      

ם , דיירישוכריםלטובת 

ובעלי זכויות  אחרים

)בכפוף  /במושכרבמבנה

 להדדיות(

ויתור על זכות התחלוף  309☒

 לטובת מבקש האישור

 כיסוי בגין נזקי טבע 313☒

 כיסוי רעידת אדמה 316☒

 ראשוניות 328☒

חבות 

 המוצר

 אחריות צולבת - 302  ₪ 1,000,000    

 הרחב שיפוי  - 304

 ראשוניות - 328

 12)תקופת גילוי  - 332

 חודשים(

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 

 שכירויות והשכרות 096

 מזון/שירותי הסעדה/בתי אוכל 041

 ביטול/שינוי הפוליסה *

הודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש

 חתימת האישור

 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
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 מפרט ומסמך הנחיות -נספח ג'

 האמור בנספח זה בא להוסיף על תנאי החוזה ודרישות המכרז ולא לגרוע מהם.  

 מסירת הנכס והשלמתו על ידי הזוכה

מ"ר רחבת ישיבה מקורה ומרוצפת עם  50-מ"ר פנים )בעיקר מטבח( וכ 50-מ"ר, כ 100-שטח הפביליון כ .1
לחייב את החברה ו/או להקים טענה  הןואין ב הערכה בלבד תלעיל מהוומידות ה אפשרות לסגירת חורף.

 בכל מקרה של סטייה מהמידות.  ו/או תמורה לשינוי דמי השכירות

 יקבל לידיו את הפביליון ברמת מעטפת, כאשר כל החזיתות יהיו ברמת גמר מלא.  מפעילה .2

 ל ידיהמטבח סגור ע. מבוצע ברמת מעטפת בלבד כאשר יהיו הכנות לכניסת מים חשמל וביובחלל המטבח  .3
 .תריס ושתי דלתות

האחריות למפריד השומנים תהיה על המפעיל בלבד, כולל  .מפעילה במקום מותקן מפריד שומנים לשימוש .4
 תחזוקה, תיקונים, שיפוצים והחלפה.

 בשטח ובבית האוכל(.  אין שימוש בגזניתן יהיה להשתמש רק בחשמל ) .5

. חדר קרטונים וחדר אשפה שיהיו ברמת גמר מושלם בתחילת ההתקשרות, חדרי שירותיםבסמוך לפביליון  .6
 מובהר כי על אלו ימסרו לאחריותו המלאה של המפעיל במועד תחילת ההתקשרות.

, חיפוי קירות פנימייםיו"ב, לבצע מיזוג וכ ,חשמל ,ביוב ,להשלים את כל עבודות המיםיידרש  מפעילה .7
, וכן כל יתר העבודות הנדרשות לפתיחת מזוןהציוד להכנת יהוט ו, רהתקנת ציוד מטבח מנירוסטה ,ריצוף

כל האמור יבוצע על  בית האוכל לציבור וקבלת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים לשם כך. 
 בלבד, מבלי שהחברה ו/או העירייה ידרשו לשאת בתשלום כלשהו.  מפעילחשבון ה

, ואת תכניות הפנים עם החברה ואדריכל הפרויקט את תוכניות הגמרים מראש לאשר בחיי מפעילה .8
 ולפעול לפי הנחיותיהם.  

  -הצבת שלט .9

, החברה ואדריכל הפרויקטמראש עם  יציב שלט לבית האוכל, אשר אותו הוא מתחייב לאשר מפעילה
  .ידרשיאופן החיבור למבנה וחיווט במידה ול לרבות באשר

יא אישור קונסטרוקטור לביצוע תקין יצטרך לקבל אישור ממחלקת חזות העיר להב מפעיל, הבנוסף
  ובטיחותי. 

 לביצוע תקין ובטיחותי.  חשמלאי מוסמךככל שהזוכר יבקש להציב שלט מואר, חובתו להביא אישור 
 

 של הנכס הנחיות הפעלה ותחזוקה

במסלול שירות גם , לאורך כל ימות השבוע ,במתחם הפביליוןמתחייב להפעיל את בית האוכל  מפעילה .10
כאשר בכל מקרה המפעיל יבצע ניקיון של שטחי  ,ו/או במסלול שירות "מעבר לדוכן" הכולל ישיבה מלא

" ו/או TAKE AWAYלאפשר שירות במתכונת " מפעילהרשאי  נ"להשירות ה /י. בנוסף למסלולהישיבה
 שליחויות, לפי שיקול דעתו.

(, בין השעות כרוןיוימי ז , ולמעט יום כיפורוחגים שבתותבכל ימות השבוע )כולל  פתוחבית האוכל יהיה  .11
ככל שלא בימי הפעילות ניתן להקדים את שעת הפתיחה ו/או לאחר את שעת הסגירה  .22:00עד  10:00

צמצום זמני או יגרמו מטרדים לציבור ו/או לשכנים בשל כך )לפי החלטת החברה בעניין קיום מטרד(. 
 עות הפעילות הנו בכפוף לאישור מראש ובכתב של החברה. שקבוע של 
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 הנכס, המבנה וסביבתו באופן שוטף. קיון ילשמור על נ מפעילהעל  .12

 פינוי אשפה מבית האוכל יעשה בהתאם להוראות העירייה והדין הקבוע בה. 

 לשמור שלא תהיה פגיעה בפארק. מפעילהבעת הכנסת סחורות על  .13

בין השעות ו 07:00עד השעה בכדי לא ליצור פקקי תנועה בסביבות הפארק הכנסה והוצאת סחורות תבצע 
09:00- 15:00. 

 זה. נספחבהמשך  ההנחיות מצורפות-לשמור על הנחיות היחידה לאיכות הסביבה  מפעילהעל  .14

בית האוכל וכן את כלל קהל שמשו את באי ועל חשבונו וי מפעילהיתוחזקו על ידי חדרי השירותים  .15
 המבקרים בפארק. 

באופן ומתוחזקים על ידי המפעיל  הפעילות של בית האוכלהשירותים יהיו פתוחים לציבור בכל שעות 
 .שוטף

ל שעות הפתיחה וכן לדאוג לניר טואלט סבון ומכשיר ליבוש מתחייב להחזיק אותם נקיים בכ מפעילה
 ידיים.

כראוי  במידה והשירותים לא יהיו מאובזרים סייקנ מפעילוההחברה או מי מטעמה יבצעו בדיקות במקום 
 לכל יום בו תמצא הפרה. ש"ח 200-באו נקיים -ו
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 הצעת מחירטופס תמורה ו – מסמך ד'

   
נספחיו ומסמכיו, לאחר שחתמנו על כלל ההצהרות  אנו הח"מ לאחר שקראנו את כלל מסמכי המכרז, על

 והבנו את מהות השירותים הנדרשים מציעים בזאת הצעת מחיר בהתאם למפורט להלן.
 

נו כוללת את כל הנדרש לצורך ביצוע ועמידה בהוראות המכרז וההסכם מכוחו לשם הפעלת בית הצעת
 צורך וענין.כל לו המוגדרת בהסכם לכל אורך תקופת ההתקשרות האוכל לפי הצעתנו

 
 הצעתנו היא לתשלום דמי שכירות חודשיים כדלקמן: (א
 

    

 לחודש )ללא מע"מ(_______ ₪ 
 

 ללא מע"מ, שאחרת תיפסל ההצעה על הסף(  חודשל ₪ 12,000 -לא יפחת מ)הסכום הנ"ל 

 
האוכל היא הצעתנו היא לתשלום תוספת תמורה לחברה לפי שיעור ממחזור הכנסות בית  בנוסף (ב

 כדלקמן:
 

     

 ממחזור ההכנסות ___ % .  ____   
 

 , שאחרת תיפסל ההצעה על הסף( 006.% -לא יפחת מהנ"ל  השיעור)
 לאחר הנקודה העשרונית עד שתי ספרותניתן לרשום 

 
תירשם הצעה כלל ו/או לא  ידוע לנו כי הצעה בה יוצעו דמי שכירות ו/או שיעור מהכנסות נמוכים מהמינימום

 , ללא שימוע.בכללותהתיפסל על הסף  – באיזה מסעיפי התמורה
 

 התשלומים יעודכנו בהתאם להוראות החוזה. .  כשיעורו בדין לכל התשלומים לעיל יתווסף מע"מ
 

 
 : _____________ המציע + חותמת ת מורשיםחתימ   תאריך: ______

 
 

  
 4/2022מכרז מס' 

 'דמסמך   


