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 חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 
 6/20מס'  פומבי  מכרז 

 לת נחל רבא בראש העין יבדבר הפעלת קיוסק/קפה בטי
 

 
 

 הוראות כלליות למשתתפיםתנאי המכרז ו -מסמך א' 
 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ )להלן: "(, באמצעות היהעיריעירית ראש העין )להלן: "

להפעלת קיוסק/קפה מתכבדת בזאת להזמינכם להגיש לה הצעתכם "(, החברה"" ו/או החכ"ל"

 להלן.במסמכי המכרז פי התנאים כמפורט להכל  בטיילת נחל רבא בראש העין,

 
 נושא המכרז

קבלת זיכיון להפעלת קיוסק/קפה בטיילת נחל רבא, שבדרך מנחם בגין )סמוך המכרז הינו ל .1

 42.2 -בשטח של כ, 5491בגוש  19חלק מחלקה כבראש העין, הידוע לחטיבת הביניים יובל( 

 "(העיקרי השטחלהלן: ") ד' ךכמסמבתשריט המצורף למכרז זה  אדוםמ"ר, המסומן בצבע 

המסומן  "(השירותים מבנה" –מבנה שירותים ושירותי נכים )להלן השטח הנ"ל כולל גם 

 כחול. בנוסף, יעמוד לרשות הזכיין, חצר שירות המסומן בצבע )מסמך ד'(בתשריט  ירוקבצבע 

ר צחהזכיין בלבד )להלן : "ומיועד לאחסון כסאות ושולחנות של  )מסמך ד'(בתשריט 

בשטח של  )שאינה אטומה( . השטח שבחזית הקיוסק/קפה יהיה מקורה בפרגולה "(השירות

"( . השטח העיקרי, חצר השירות, מבנה השירותים השטח המקורה" –מ"ר )להלן  72-כ

 "(. שטח המושכרוהשטח המקורה, יקראו להלן ביחד: "

יה ישת מוכנים , ןלממכר פריטי מזו עסק" הינה: קיוסק/קפהלצורך מכרז זה משמעות "

כגון: חביתות, פסטה, סלטים,  מצומצםהדורשות בישול  ומנותכריכים  וכןחמה / קרה 

יובהר כי חל איסור למכור בקיוסק/קפה  '.וכיוצב  מרקים, ארוחות בוקר, ארוחות קלות

  מוצרי בשר.

 חהזכיין יהיה רשאי להציב כיסאות ושולחנות, על חשבונו, אך ורק מתחת ובגבולות השט .2

 המקורה. לזכיין תהא אפשרות לסגור את השטח המקורה בתקופת החורף ב"סגירת חורף",

בתיאום מראש עם החברה, ובכפוף לתנאי הרישיון וקבלת היתר מהוועדה  על חשבונו,

 המקומית לתו"ב.  

, ביום ו' משעה 05:00-24:00הקיוסק/קפה יוכל לפעול בשטח המושכר בימים א' עד ה' בשעות  .3

חצי שעה לפני כניסת השבת ובמוצאי שבת החל מחצי שעה אחרי יציאת השבת ועד  דוע 05:00

כפי  2010 –, ובכפוף לחוק עזר לראש העין )פתיחת בתי עסק וסגירתם(, התשע"א 24:00

מבלי לגרוע מהאמור לעיל "(. המותרים  ההפעלהושעות  ימי"שיהיה בתוקף מעת לעת )להלן: 

ועד  07:00בימים א' עד ה' משעה לכל הפחות קפה /קהזכיין מתחייב להפעיל את הקיוס

שעה אחרי מלפני כניסת השבת ובמוצאי שבת החל  שעהועד  07:00, ביום ו' משעה 22:000

  "(.ושעות ההפעלה המינימאליים ימי" –. )להלן 22:00יציאת השבת ועד 

 להפעלת הזכיין לא יהיה רשאי לבצע כל פעילות אחרת כלשהי בשטח המושכר, פרט

 פה בהתאם לאמור במכרז זה. הקיוסק/ק
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בכל המינימאליים בימי ושעות ההפעלה לפחות הזכיין יהיה חייב להפעיל את הקיוסק/קפה  .4

כיון, למעט בנסיבות שאינן בשליטתו ולאחר שהתקבל מהחברה אישור מראש יתקופת הז

שאינה  רה אחרתובכתב לאי ההפעלה. הזכיין לא יהא רשאי לעשות שימוש במושכר לכל מט

 וסק/קפה. קי

 ."( AS IS)" מועד חתימת ההסכםשטח המושכר יימסר למציע במצבו כפי שהוא ב .5

בשטח ע תיקונים לבצ מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

ולמציע  ,גם בתקופת ההפעלההמושכר ובמערכות המצויות מתחתיו ובמקרקעין הסמוכים לו, 

    יה.יתביעה בנושא זה  כלפי החברה ו/או העיר ה ו/אונה כל טעלא תהי

לרבות הצבת שילוט  הקיוסק/קפהכדין להפעלת  שיון עסקלקבלת ריהאחריות הבלעדית  .6

בלת כל אישור ו/או רישיון אחר הנדרש על פי דין )לרבות ממשרד בשטח המושכר ו/או ק

 .הזיכיוןשיון בכל תקופת יהר יועליו לעמוד, על חשבונו, בכל תנא הזכיין חלה על הבריאות( 

עצה הדתית ל הפחות מהמוקפה, לכ/ת הקיוסקזכיין לקבל תעודת כשרות להפעלבנוסף, על ה

קות בנוגע לדרישות הדין ולדרישות כל רשות על המציע לערוך את כל הבדיבראש העין. 

הגשת  לפני , תעודת כשרות, או כל רישיון והיתר אחר,שיון עסקירלוונטית בנוגע לקבלת ר

וגע טענה בנ צעתו במסגרת מכרז זה. בהגשת ההצעה המציע מוותר על כל דרישה ו/אוה

ינוי בדרישות הדין ככל שיחול ש .שיון העסק ו/או לעלויות הנובעות מהםיים לקבלת רלתנא

בכל הנוגע להפעלת הקיוסק/קפה, לאחר הגשת ההצעה, מתחייב המציע לעמוד בכל הדרישות 

   ע כל דרישה ו/או טענה בקשר לכך.יהחדשות ולא תהיה למצ

לפיכך, נדרשת הקפדה יתרה על כל ים ומגורזור ממוקם בקרבה לא קפה/מובהר כי הקיוסק .7

רישיון העסק ובמיוחד בכל הנוגע לשמירה על ניקיון שטח המושכר וסביבתו, צמצום  תנאי

רות. תהרעש בעת הפעלת הקיוסק/קפה, ההכנות לפתיחתו והקפדה על שעות הפעילות המו

זיכיון פת התקו בכל קיומו של רישיון עסק תקףהקפדה על כל תנאי רישיון העסק ויודגש כי 

תהווה הפרה יסודית של הסכם הזיכיון  םבמכרז זה והפרת יםומרכזי יםיסודי םתנאי םהינ

המציע לא יהא רשאי לעשות בשטח המושכר ו/או בתוכו כל שינוי, ללא קבלת  ותביא לביטולו.

 .והיתר בניה במידת הצורך החברהובכתב מאת  אישור מראש

קיון ושמירה של מבנה יוקה, נלתחזאחראי הזכיין  רז, יהיהבמסגרת התחייבויות על פי המכ .8

מסמך ד'(. הזכיין יהיה  –בתשריט  ירוקהשירותים הממוקם בצמוד למושכר )מסומן בצבע 

וסק/קפה( בכל ימי יאחראי לכך שמבנה השירותים יהיה פתוח לקהל הרחב )לרבות באי הק

 יהיההזכיין י בהר כלות.  מותום שעות הפעיושעות הפעילות ולסגירת מבנה השירותים ב

כנס למבנה שיאפשר לכל דורש להישירותים אצלו ובלבד רשאי להחזיק את מפתחות ה

  השירותים בכל שעות הפעילות.

שמסביב למושכר  חהזכיין יהיה אחראי לשמירה, תחזוקה וניקיון של שטח המושכר וכן השט .9

 במשך כל ימי ושעות הפעילות בתקופת הזיכיון. 

ובאחריותו, מתקנים לאיסוף אשפה, מתקני הפרדת ונו קיוסק, על חשבהיב בשטח הזכיין יצ .10

 אשפה ומחזור, בהתאם להנחיות תברואן העירייה. 

 חל ממועד חתימת ההסכם )מסמך ג'( עם הזכיין.ההזיכיון תעמוד על שלוש שנים  תקופת .11

תיים כיון בשניאריך את תקופת הזהחברה, רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לה

עם( ובלבד שהודיעה בכתב לזכיין על רצונה להאריך את תקופת כל פפות )שנה אחת בנוס

  יום מראש. 90כיון לפחות יהז
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סכום בתמורה לזכות הפעלת הקיוסק/קפה, כאמור במסמכי המכרז, ישלם המציע לחברה  .12

, כפי שיוצע על ידו במסגרת ההצעה מכולל מע"לא  "חש ________בסך של וע בק חודשי

  בצרוף מע"מ, כנגד קבלת חשבונית מס כדין.והכל  ,למכרז

דוכנים בשטח לפי שיקול דעתן הצבת  להתיר יה ו/או החכ"ליהעיר באפשרותידוע למציע כי  .13

יה וכן יאוכל ושת ילמכירת דברהמושכר, לרבות דוכנים  הטיילת, לרבות בסמוך לשטח

ל ימכרו גם דברי אוכ יתקיימו בשטח הטיילת, לרבות בסמוך למושכר, אירועים שונים בהם

   יה בנושא זה.ייה, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החכ"ל ו/או העיריושת

על פי  בלת כל ההיתרים הדרושיםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל יהיה רשאי, בכפוף לק .14

שטח ועל אחריותו, בניידת שעיצובה וגודלה יאושרו ע"י החברה, על חשבונו  להציב עגלה ,דין

בימים שלא יחרגו מימי ושעות ההפעלה כהגדרתם לעיל ולא יהיה מחויב ות והטיילת בשע

קבלת  בתשלום תמורה נוספת לחברה תמורת זכות זו, למעט כל התשלומים החלים לצורך

  ן.  ההיתרים על פי די

עביר את זכויותיו בהפעלת הוא לא יהיה רשאי להכי אם יזכה במכרז,  למציע ידוע .15

לקן( לכל גורם שהוא, והוא מתחייב להפעיל את הקיוסק/קפה, פה )במלואן ו/או בחהקיוסק/ק

למשך כל תקופת הזיכיון בעצמו, אלא אם קיבל את אישור החברה מראש ובכתב למסירת 

תן ההסכמה כאמור ולמציע לא תהיה כל עת בלעדי במדברה שיקול פעלה לזכיין לצד ג'. לחהה

האחריות לקיום כל התחייבויות ושא זה. בכל מקרה, טענה ו/או תביעה כלפי המפעיל בנ

המציע כלפי החברה, ללא יוצא מן הכלל, על פי ההסכם ועל פי כל מסמכי המכרז, תהיה 

  מוטלת על הזוכה בלבד. 

  שב כהעברת זכויות אסורה.  ה בחברה תיחטהעברת השלירה של מציע שהוא חברה, במק

יוסק/קפה במהלך בק הפעילות שעות היקףאת ידוע למציע כי החברה תהיה רשאית לשנות  .16

ה ורישוי עסקים ולמציע לא תהיה כל טענה או יתקופת ההפעלה בהתאם להחלטות העירי

  תביעה כלפי החברה בנושא זה.

 

 ות במכרזלהשתתפ תנאי סף

מסגרת זה מציע שרכש את מסמכי המכרז ועונה במועד הגשת מכרז להצעה זכאי להגיש  .17

  :במצטברתנאי הסף הבאים ההצעות למכרז על כל 

ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.  אזרח יחיד, אחת משפטית אישיות הוא מציעה .17.1

  חברה בייסוד".לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "

על המציע לצרף תצלום ת.ז. ובמקרה של תאגיד או סף זה  בתנאילצורך עמידה 

במקרה של חברה ציבורית,  עם זאת,  של רשם החברות.שותפות יצורף תדפיס עדכני 

תדפיס עדכני של הבורסה לניירות ערך ו/או הרשות ניירות ערך לגבי יצרף המציע 

 האחזקות בחברה.

  סק מורשה.המשתתף הינו עו .17.2

עתו אישור בגין היותו עוסק מורשה, המשתתף יצרף להצ ,הסף ז לצורך הוכחת תנאי

מפקיד השומה או מרואה אישור  ו כן, יצרף המציעומספרו אצל רשויות המס. כמ

ו/או כל אישור אחר  חשבון שהוא מנהל ספרי חשבונות כחוק, או שהוא פטור מלנהלם

מס( חובת  יתשלומונות וריים )אכיפת ניהול חשבחוק עסקאות גופים ציבוהנדרש לפי 

 .1976 -התשל"ו 
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  בוטל.  .17.3

  

)לרבות ה קפ יבת( שלושה) 3לפחות  לש הומתועד בניהול והפעללמציע ניסיון מוכח  .17.4

 , ₪ 1,200,000לפחות של שנתי מחזור פעילות  שלכל אחד מהםסניפים של אותה רשת( 

ל לצורך עמידה בתנאי סף זה, ע .2019, 2018, 2017מהשנים  בכל אחתללא מע"מ, 

   : ע לצרףיהמצ

 המציע של הפעילות את המפרט( '5-'א מסמך) למכרז המצורף בנוסח תצהיר .17.4.1

 מניהול המציע פעילות של הכספי ההיקף ואת קפה בתי והפעלת ניהול בתחום

 ככל המלצות וכן, 2017,2018,2019מהשנים  אחת בכל קפה בתי והפעלת

 . האפשר

המציע מניהול של  תהכנסוהיקף ההמפרט את קור של רו"ח אישור חתום במ .17.4.2

חות על פי הדו 2017,2018,2019בכל אחת מהשנים , והפעלה של בתי קפה

 ₪. 3,600,000היה לפחות  ,ים המבוקרים של המציעהכספי

השנים שקדמו לפרסום המכרז. היה  7המציע לא הורשע בעבירה פלילית במהלך  .17.5

 שרה. ושאי המננכ"ל ומציע, המהנ"ל לבעלי השליטה באגיד, יתייחס התנאי המציע ת

געות לאיכות כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנו -"עבירה פלילית" 

מסוג ברירת קנס, עבירות  הסביבה ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית

  ון או הסכמה(. אי קבלת אישור, רישימכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן 

לעיל, על המציע לצרף תצהיר העדר הרשעות, בנוסח  אמורותהרישות לשם הוכחת הד

 כרז, ביחס למציע, בעלי השליטה כאמור ומנהליכי המלמסמ 4-מסמך א'המצורף כ

 המציע. 

 

 1976 -ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2מציע שמתקיימים בו תנאי סעיף  .17.6

  ן.זרים כדיימום והעסקת עובדים בדבר תשלום שכר מינ

 המציע, חל איסור על 15.07.2010ם , מיו2003על פי החלטת ממשלה מספר הר, כי ביו

עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי סקת להע

ם אחר עמו התקשר , ובין אם באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורהמציע

 ות המכרז. של הורא יסודיתוה הפרה ם. הפרת סעיף זה תהוהיז

ידי עו"ד בדבר תצהיר מאומת על המציע יצרף להצעתו לשם הוכחת תנאי סיף זה, 

בנוסח המצורף  1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2יום הוראות סע' ק

 .למכרז 3-כמסמך א'

י לא כו/או  סים זמניני ו/או צו כינוס נכרוק ו/או צו פרוק זמהוצא נגדו צו פי מציע שלא .17.7

 טב ידיעתו, לקבל צווים כאמור.כרז כפושט רגל וכי אינו צפוי, למיהו

, בנוסח אי סף זה, המציע יצרף להצעתו תצהיר מאומת על ידי עו"דכחת תנלשם הו

  למסמכי המכרז. 7-מסמך א'המצורף כ

 מסמכים הנדרשים במכרזה כלתקיים במציע עצמו.מובהר כי כל תנאי הסף צריכים לה .17.8

 אית )ומסמכים נוספים אם יצורפו(, יהיו על שם המציע במכרז הבנק בותהער כולל

  לבד. ב
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 המכרז חוברת

"( אותה ניתן לרכוש תמורת זחוברת המכרפרטי המכרז מצויים בחוברת המכרז )להלן: " .18

ראש א.ת. ישן  11חוב  העבודה החברה ברו(, במשרדי )כולל מע"מ( )אשר לא יוחזר ש"ח 2,500

 דוא"ל, 03-9383278שלישית( טל': קומה  ,יצחק ידהעין, )בית 

 haayin.com-dikla@rosh2020/2/11 החל מיום 0014-8:30:ה' בין השעות: -ם א',  בימי  

 disk onיד )יהמכרז יימסרו על גבי זיכרון נ מסמכי. 12:00בשעה  27/2/2020ליום  ועד

keyכל הוצאות  מכרז, ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה.ברת החוין ב(. ניתן לעי

ר הוצאות ציע לא יהא זכאי בכל מקרה להחזהצעה יחולו על המציע, והמבקשר עם הכנת ה

 אלה.

כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע לשם הכנת  .19

בין אם יגיש את כר במסמך זה, עד הנזמועד לחזירם לחברה בלבד, ועליו לה ההצעתו והגשת

 ש בהם לכל מטרה אחרת.להעתיקם או להשתמ המציע אינו רשאי  .ההצעה ובין אם לא יגיש

 

 כוללת את החלקים הבאים: "חוברת המכרז"  .20

 .'מסמך א -למשתתפים תנאי המכרז והוראות כלליות  .20.1

 .1-מסמך א' –ערבות ההצעה  .20.2

 .2-מסמך א' –בות ההסכם רע .20.3

 – 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2יום הוראות סעיף  ק ברר בדתצהי .20.4

 .3-מסמך א'

 .4-מסמך א' – ין העדר רישום פלילייתצהיר המציע לענ .20.5

 .5-מסמך א' –סיונו של המציע יפירוט נתצהיר  .20.6

 .6-א'מסמך  -אישור על קיום ביטוחים  .20.7

 .7-מסמך א' –פירוק  תצהיר בדבר היעדר צו .20.8

 .מסמך ב' -ל נספחיו כ עלעה, טופס ההצ .20.9

 .מסמך ג' -החוזה  .20.10

 מסמך ד'.  -תשריט המושכר  .20.11

 

 ין. יענ כרז הינם חלק בלתי נפרד מן המכרז לכל צורך ולכלחוברת המכל חלקי 

  
 

  למסמכי המכרז ומפגש מציעיםמתן הבהרות 

 
 11רדי החכ"ל ברחוב העבודה משב 12:00בשעה  19/2/2020ביום  מפגש מציעים יתקיים .21

גש יישלח לכל פרוטוקול המפ המפגש יערך סיור באזור הקיוסק/קפה. במסגרת העין.ש ברא

ם על ידו רוכשי חוברת המכרז ועל המציע לצרף את פרוטוקול המפגש להצעתו, כשהוא חתו

י אין באמור בע"פ במסגרת סיור זה ר, כבהמו .כי ההצעהחלק בלתי נפרד ממסמ והוא יהווה

המכרז ופרוטוקול המפגש אשר יופץ כאמור כדי לחייב את החברה וכי רק נוסח מסמכי 

 את החברה.לעיל, יחייבו 

איזה במידה שהמציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות לחוקים ותקנות, או שיהיה לו  .22

mailto:dikla@rosh-haayin.com
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קבלת הבהרות היה מעוניין בשהוא יו ט, איף או פרו המדויק של איזה סעספק בקשר לתוכנ

עד לא יאוחר  haayin.com-oshdikla@rבנוגע למכרז, ניתן לפנות לחברה בכתב בדוא"ל 

יהווה המכרז ולכל רוכשי חוברת   הפניות ייענו בכתב ויופצו .12:00בשעה  24/2/2020 מיום

  צעה.ההמסמכי חלק בלתי נפרד מ

יקונים, ים ותשינוילהכניס  12:00בשעה  27/2/2020 מיוםהחברה רשאית בכל עת, ולא יאוחר  .23

מתה או בתשובה לשאלות רוכשי המכרז. השינויים מכל סוג שהוא, במסמכי המכרז, ביוז

ו, כשהם חתומים ע"י ורפויצי נפרד מתנאי המכרז והחוזה והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלת

 .מכרזי הלמסמכ המציע,

עות  הדוא"ל, השינויים והתיקונים יובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז, באמצ .24

ו בעת הרכישה ע"י רוכשי מסמכי המכרז. על המציע לפי כתובות הדואר האלקטרוני שנמסר

 מנכ"ל החברה.טרוני המדויקים נמצאים בידיעת לוודא, כי כתובות הדואר האלק

 
 

 ההצעה
 

 .מסמך ב'ב כתו על גבי טופס "הצעת המציע" הרצ"הצעיש יע להגעל המצ .25

שהמציע מוכן לשלם עבור השכירות.  מי השימוש החודשייםהצעת המחיר תכלול את סכום ד .26

 20,000החכ"ל לסך של מובהר כי סכום דמי השימוש החודשיים המינימאליים נקבע על ידי 

ך ורק סכום השווה או ה אלפיכך, על המציע להציע במסגרת מכרז ז ש"ח בצירוף מע"מ.

תחת האומדן לדמי השימוש המינימאליים האמורים. הצעה שתהיה מ העולה על דמי השימוש

כן כאשר מדד למדד המחירים לצר יםצמוד והתמורה יהי מיסכו תיפסל. –המינימאליים 

   .2019 ינוארחודש  הוא מדד שלום הקבוע תל הבסיס

, כאשר רבעוןבכל  1-תשלומים שווים ל 4 -ב אששולם מדי שנה מרי הקבועחודשי ההתשלום  .27

ן הרבעון והתשלום בגי .ל ההסכםהחתימה ע ישולם עם בגין השנה הראשונה התשלום 

 ככל  שנת הפעלה. יום לפני תום כל 30, והתשלומים הבאים 31.3.20 -שון הינו יחסי עד להרא

  .רהתמוכיון על ידי החברה, לא יחול שינוי בסכום היארך תקופת הזשתו

ן יבמקרה של אי התאמה/סתירה בין ההצעה בספרות לב ההצעה תוצע בספרות ובמילים.  .28

ההצעה במילים, תינתן עדיפות לגבוה מביניהם, והחברה תהא רשאית לתקן את הכתוב 

 יין זה.טענה ו/או תביעה לענ בהתאם. המציע מוותר על כל

הקיוסק/קפה על  בהפעלתות רוככל מציע ידאג לכלול בתמחור התמורה את כל ההוצאות הכ .29

י המכרז, לרבות )ומבלי למעט( אוקיום כל התחייבויותיו על פי תנידו, ללא יוצא מן הכלל 

יון העסק, קיון, פינוי האשפה, שמירה, אבטחה, כח אדם, עמידה בכל דרישות רישיהוצאות הנ

ר נה עבורנוהא שא הזכיין בתשלוםיה השירותים וכיוב'. בנוסף, ומבלי לגרוע, יתחזוקת מבנ

מים גז, בלעיל, וכן בתשלומים עבור השימוש שיעשה  1ח המושכר, כהגדרתו בסעיף שט

על שמו מיד עם ומונה החשמל הזוכה מתחייב להעביר את מונה המים וחשמל. מובהר, כי 

 חתימת ההסכם. 

  .מסמכי המכרז במשרדי החכ"לי שיקנה את מכרז רק מלהשתתף ב יוכל .30

 

  ופן להגשת ההצעהמקום והאועד, המה

mailto:dikla@rosh-haayin.com
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ולהכניסה  0021: עד שעה 2020/3/1מיום לא יאוחר את ההצעה למכרז יש להגיש  .31

בראש העין )בית יד יצחק, קומה  11ה לתיבת ההצעות במשרדי החברה, ברחוב העבוד

 שלישית(. 

נייד הן רושל כל המסמכים המופיעים על גבי הזיכ עותק אחדמציע להגיש את הצעתו בהעל  .32

יד שנמסר לו, שיודפס על ידו וכן להגיש את ההצעה על גבי הזיכרון הנייד עצמו. הזיכרון הני

ה המיועדת לכך, ועליה מדבקה )שסופקה ע"י החכ"ל( בה והעותק  המודפס יוגשו במעטפ

 ".  פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.6/20ז מס' צעה למכרנאמר: "ה

וכן על כל המסמכים שיצרף להצעתו בראשי תיבות של  העותק המודפסעל ום חתהמציע י .33

 ל מסמכי המכרז. תימה מלאה במקום המיועד לכך בכחתימתו בראש כל דף, וכן ח

רוף תמת התאגיד בציוכו'( תהיה חו מציע שהוא תאגיד משפטי )חברה, שותפות חתימת .34

שות בפני עו"ד / רו"ח להיע תבוייחתימתם של המורשים לחתום מטעם התאגיד ובשמו והן ח

 ובצרוף אישורם בדבר סמכויות החתימה בתאגיד זה. 

מסמכי התשובות וההבהרות שנשלחו דפיס )לרבות כל לצרף לעותק שי בנוסף על המציע

ע, את הערבות הבנקאית, ויתר האישורים ום על ידי המציז( כאשר הוא חתלמשתתפים במכר

הזיכרון ל גבי ודא שעותק המקור וכל המופיע עיע לוצהמל והמסמכים כנדרש בתנאי המכרז. ע

מקור בכל מקרה של סתירה בין עותק ה הנייד של ההצעה שהוגשה על ידו יהיו זהים.

ל הצעתו שיכלוהמודפס( לצורך )המודפס( לבין הזיכרון הנייד יקבע האמור בעותק המקור )

  ובדיקתה לצורך קביעת הזוכה.

 

  תוקף ההצעה ותקופת המכרז .35

 יאריך, החברהדרישת  לפי. 30.6.2020ליום  עדהצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף  לכ

 בחירת הזוכים לשם, החברה ש ע"יהנדר כפילתקופה נוספת,  ההצעה תוקףאת  המציע

  .כאמור כווארישההצעה  רבותעוגם על ההצעה  במכרז. הוראות סעיף זה יחולו

 

  ישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעהא .36
 

  המפורטים להלן: ריםהמציע לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישו על
 

של המציע )חתימות יבת ים בשולי כל דף בחתימה מחיל מסמכי המכרז מלאים וחתומכ .36.1

 +חותמת התאגיד(. 

בהרות שיוספו למסמכי המכרז עד ים ו/או הנים ו/או שינוימסמך הבהרות, לרבות תיקו .36.2

 .מה מחייבת על ידי המציע בחתי םתוח למועד הגשת ההצעה, אם יוספו,

עם זאת,  ם החברות.תדפיס עדכני של רש -תצלום ת.ז. ובמקרה של תאגיד או שותפות  .36.3

ו/או  עדכני של הבורסה לניירות ערךתדפיס ציע רה ציבורית,  יצרף המבמקרה של חב

 לעיל. 18.1האחזקות בחברה. כאמור בסעיף  ירות ערך לגביהרשות ני

או מפקיד השומה, כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים  מוסמך וןשבאישור מרואה ח .36.4

ת גופים חוק עסקאואישור אחר הנדרש לפי כחוק או שהוא פטור מלנהלם ו/או כל 

ר בסעיף אמו. כ1976 -של"ו יבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס( התצ

 לעיל. 18.2
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של המציע על גבי ימתו תח ויאישור בר תוקף ומעודכן של עורך דין, בדבר זיה .36.5

ורשי המסמכים המצורפים להצעתו של המציע. היה המציע תאגיד, גם בדבר פרטי מ

ור כי החלטת המציע להגיש הצעתו למכרז נתקבלה כדין החתימה של המציע, וכן איש

 דת התאגדות של המציע.לו, בצירוף תעוסמכי התאגדות שובהתאם למ

 לעיל.  18.3ל המציע, כאמור בסעיף יות שתשנה אישור רו"ח בנוגע להיקף ההכנסות .36.6

ל הניסיון הנדרש המעידים עומסמכים  ( והמלצות5-הניסיון )מסמך א'תצהיר פירוט  .36.7

 לעיל.  18.4.1ר בסעיף כאמו

 בתי והפעלת ניהולחום ית של המציע בתאישור רו"ח בנוגע להיקף הפעילות הכספ .36.8

 לעיל.  18.4.2ף יסעב כאמורואישור בדבר הון עצמי חיובי  קיוסקים/קפה

פירוט אנשי הצוות המקצועי שבכוונת המציע להעמיד לצורך הפעלת הקיוסק/קפה  .36.9

 סיונם המקצועי וותקם.ירבות המנהל מטעמו, תפקידיהם, נל

שלהם, בנוסח לי העדר רישום פליהצהרה של המציע / מנהלי המציע, בדבר  .36.10

 . לעיל 18.5, כאמור בסעיף ' למסמכי המכרז4-מסמך א'

לחוק עסקאות גופים  ב'2ת על ידי עו"ד בדבר קיום הוראות סע' מאומ רהיתצ  .36.11

 .לעיל 18.6בסעיף  מורכא 1976-ציבוריים, התשל"ו

 .לעיל 18.7כאמור בסעיף  העדר צו פירוקדי עו"ד בדבר ומת על יתצהיר מא .36.12

 המכרז. ' למסמכי1-בנוסח מסמך א')ערבות הצעה( ערבות בנקאית  .36.13

  ז.המכר ימכמסצילום הקבלה על רכישת  .36.14

 

 ערבות ההצעה .37

אלי המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישר .37.1

)להלן:  למכרז 1-במסמך א'המופיע בנוסח  ש"ח 00050,שהוצאה לבקשתו בסכום של 

ההצעה תגרור פסילה של ההצעה. כל  של ערבות אי המצאתה. "(הערבות ההצע"

 הביא לפסילת ההצעה.ולה ללע יתסטייה מנוסח הערבות הבנקא

שפורסם    2019דצמבר ערבות ההצעה תהא צמודה למדד המחירים לצרכן של חודש  .37.2

 . 30.6.2020 "( והיא תעמוד בתוקף עד ליוםדד היסודימה)להלן: " 15.1.20ביום 

לרבות התקשרותו קיום תנאי המכרז על ידי המציע, חת מש להבטהצעה תשערבות ה .37.3

תנאי המכרז ומסמכיו. החברה תהא רשאית לחלט תאם להב כלבחוזה עם החברה, ה

 מהתחייבויותיו האמורות, ללא כל את ערבות ההצעה במידה ומציע לא עמד באיזה 

עה ימים מהיום ובין היתר, אם המציע יימנע מלחתום על החוזה בתוך שב ,התראה

 ישה בכתב מהחברה.שקיבל על כך דר

חברה אין כדי לגרוע מכל זכות ידי העל  - כולה או חלקה -ההצעה בחילוט ערבות  .37.4

יע על פי תנאי אחרת המוקנית לחברה במקרה של הפרת איזה מהתחייבויות המצ

 י כל דין. המכרז ו/או על פ

לתקופה ף ערבות ההצעה מתחייב המציע לדאוג להארכת תוק, לפי דרישת החברה .37.5

לו גם ה יחוזף עיבמכרז. הוראות ס , לשם בחירת הזוכהי הנדרש ע"י החברהפנוספת כ

  .על ערבות שתוארך כאמור
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ף וכתנאי לכניסתו לתוק עובר לחתימה על החוזהמציע במכרז שהצעתו נתקבלה יידרש  .37.6

בשיעור  למכרז, 2-במסמך א'המופיע ההסכם בנוסח המכרז לערבות  ת ערבותלהמיר א

תהיה בתוקף לתקופת  הסכם(. ערבות ה"ערבות ההסכם"ש"ח )להלן:  180,000

כיון, או ממועד תום התקופה ייום ממועד תום תקופת הז 90 לתום  עדו הסכם,ה

ת כדין הימנעו במועד, דינה ההסכםערבות ה ה שלהפקדהמוארכת, לפי העניין. אי 

 מלחתום על החוזה.

מקרה לא תוחזר  ה בהקדם. בכלחזר ערבות ההצעלמציעים שלא יזכו במכרז, תו .37.7

 על החוזהוחתימה  ל החברהזים שרמכה במכרז ע"י ועדת ההערבות לפני קביעת הזוכ

  .עמו

 
  בחינת ההצעות  .38

 

צעה שלא ישות הסף כפי שהוגדרו במכרז. הבשלב הראשון תיבדק עמידת ההצעות בדר .38.1

 תפסל. -תעמוד בדרישות הסף  

אם למפתח שקלול ההצעות הסף בהת שעמדו בדרישות בשלב השני תבחנה ההצעות .38.2

 המפורט להלן:

   . 70%  -ההצעה הכספית  .38.2.1

יתר המציעים  .נק' לציון הסופי 70יקבל שהציע את האחזו הגבוה ביותר ע מצי

 הצעה הכספית באופן יחסי להכספית שהציעו עה ההציקבלו ניקוד עבור 

 ביותר. ההגבוה

יותר את האיתנות הפיננסית הגבוהה בשהציג מציע  .10% –ת איתנות פיננסי  .38.2.2

 האיתנות הפיננסיתד עבור יקויתר המציעים יקבלו נ .נק' לציון הסופי 10יקבל 

  .באופן יחסי שהציגו

בתי  משלושהון בהפעלה של יותר )מובהר, כי בגין ניסי  20% -ן המציע  ניסיו  .38.2.3

ולא בית קפה נקודות ל 2נתן ניקוד נוסף של יי)לרבות סניף של בית קפה(  הקפ

 (.נקודות נוספות 20-יותר מ

אי הסף של המכרז תגרור מתנזה ו/או אי עמידה באי אי המצאתה של ערבות ההצעה .38.3

סילת הביא לפעלולה לנדרש לעיל צעה. כל סטייה מנוסח ערבות ההצעה כפסילה של הה

 . ההצעה

ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח  .38.4

 לכאורה קשר זה.

ו ו/אבדיקה שתמצא לנכון  קול דעתה הבלעדי, לבצע כלהחכ"ל תהא רשאית, עפ"י שי .38.5

של המציע  שתראה לנכון, בדבר כושרו וכחהכל הפרטים, הבהרות ולדרוש מכל מציע 

, חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטי, ניסיונו היוסק/קפל את הקלהפעי

ט ומתנאי המקצועי המוכח, לרבות היקפו וטיבו, ועמידתו באיזה מתנאי הסף בפר

  בדיקה. לרבות אלה העולים מן הלה שב באיזה מנתונים אהמכרז בכלל ולהתח

המלצה.  ת מכתביה, לרבואת מלוא המידע להנחת דעת חכ"לייב לתת ליהיה חהמציע 

  הסבר או פרטים שהובאו לידיעת החכ"ל יישמרו ככל האפשר בסוד.
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קדם שלו עם אחרים. כן החכ"ל תהא רשאית להתחשב בכושרו של המציע, ובניסיון מו .38.6

העין היה  או לעיריית ראש/ה של מציע אשר לחכ"ל והצעהחכ"ל רשאית לפסול תהא 

  סיון לא טוב עמו.ינ

 ביותר או כל הצעה שהיא. לקבל את ההצעה הגבוהה מתחייבתהחכ"ל  בכל מקרה, אין .38.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי  .38.8

המכרז באופן שלדעת  נאיחוסר התייחסותה לת רה בשל המחיר המוצע בה, אוסבי

 כת ההצעה כנדרש.ברה מונע את הערהח

נעשו על ידי המציע במסמכי המכרז תוספת שה ו/או בכל מקרה של שינוי ו/או השמט .38.9

 :"( רשאית החכ"לההסתייגויות" -ו/או כל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא )להלן 

 המציע למכרז; לפסול את הצעת .38.9.1

 לם מהן;כלל ולהתע תבוו לא נכיגויות כאיללראות בהסתי .38.9.2

 ני בלבד;כאילו מהוות פגם טכלראות בהסתייגויות  .38.9.3

    ות ובלבד שבתיקון כאמור אין כדי סתייגוין את ההלדרוש מהמציע לתק .38.9.4

  לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

  תה הבלעדי של החברה.ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דע

 

 וזכויות החברה רזבמכ שינוייםהמכרז,  ולביט

ו/או  עם הכנתלכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר חריות בכל א שאית לא החברה .39

ו/או הוצאות שנגרמו  נזקים, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לגשת הצעתו למכרזה

  המכרז. או צמצום ו/או ביטול/ו ההצעה קבלתעקב אי 

 

 ווהצהרותי וותי, התחייבויההזוכ

 "(.  הזכייה הודעת" -להלן במכרז יקבל על כך הודעה בכתב מהחברה ) הכהזו .40

 לאחר/ים. ומחות ו/או להעביר את זכייתו/או להי להסב רשא הלא יהי ההזוכ .41

עם החברה על  וםיה כאמור, יחתיימים ממועד מסירת הודעת הזכ 7כי תוך  מתחייב הזוכה .42

וזה ם הנדרשים על פי החוריא לה את כל האישמציוי ג' כמסמך"ב המצה בנוסח החוז

מם של דבר קיוראל על חתום ותקף מאת חברת ביטוח ביש אישור, לרבות והוראותיבהתאם ל

 כמפורט ( 2-'א מסמך) ההסכם( וערבות 6-א' מסמךהמצורף לחוזה ) בנוסח המציעביטוחי 

 .לעיל

י עפ" ,רשאיתהחברה א ו לעיל, כולם או מקצתם, תהלא ימלא הזוכה אחר התחייבויותי .43

וכן ו רז, לחלט את הערבות המצורפת להצעתתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכיקול דעש

על כל הפסד שיגרם  ז למי שיקבע על ידה,  והזוכה יפצה את החברהוע המכראת ביצ למסור

 לה בגין כך.

  .חוזהמהווה חלק בלתי נפרד מן ה ההצעה .44

ד מקצועי ד מסחרי או סוסו ולים לחשוףהצעתו עלחלקים ב אילויין מראש י לצרשא המציע .45

שלו מקצועי או סוד יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי שלו. מציע שלא 

, תהא החברה רשאית להעביר את הצעתו הזוכה במלואה תתבקשמסכים לכך כי במקרה ש

כרזים של החברה לגרוע מסמכותה של ועדת המ אמורבאין לעיון מציעים שלא זכו. מובהר, כי 

  וזאת לפי שיקול דעתה המלא. לטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה,ל החן כלית
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אג'  50ציע אחר במכרז, יהיה רשאי לעשות כן בעלות של תו של מאת הצע מציע שיבקש לצלם .46

  .לעמוד, וזאת בכפוף לקבלת אישור החברה לכך

 

 

_____________________________ 
 , מנכ"ל אבי כהן                   

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ    
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 כלכלית לראש העין בע"מ חברה החכ"ל ה 
 6/20 מכרז מס'

 יוסק/קפה בטיילת רבא בראש העיןלת קהפע דברב
 1-מסמך א'

 
 להצעה ערבות כתב נוסח

 לכבוד 
 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

 יןראש הע 11העבודה  רחוב
 
 
 ., נ.ג.א
 

 בנקאית ותערב: הנדון
 
 

 ערבים אנו"( המציע" - להלן_________). __ז.ת./צ.ח./פ.ח_________________ תבקש פי-על
 - להלן( )חדשים שקלים אלף חמישים) ח"ש  50,000 של לסך עד סכום כל וקיללס פיכםכל בזאת

 להלן כמפורט למדד הקרן סכום מהצמדת הנובעים למדד הצמדה הפרשי בתוספת"( הקרן סכום"
בדבר   6/20מס'  שלכם במכרז המציע של השתתפותו עם בקשר וזאת"( הצמדה הפרשי"  - לןלה)

 י"ע, ומלא שלם מילוי ולהבטחת"( המכרז" - להלן) אש העיןרבא בר הפעלת קיוסק/קפה בטיילת
 המציע לבין ביניכם בעקבותיו, שייחתם ככל, שייחתם והחוזה בכלל המכרז תנאי כל של, המציע
 . בפרט

 הצמדה  הפרשי פתבתוס הקרן לסכום עד סכומים או סכום כל םכל לשלם בזאת יביםחימת אנו
 את לנמק או לבסס עליכם להטיל מבלי, בכתב נההראשו םדרישתכ של אלינו הגעתה עם מיד

 תחילה, מהם איזה או, כאמור הכספים את לדרוש או, כלשהו באופן או כלשהו בתהליך דרישתכם
 כלשהי  הגנה טענת כלפיכם לטעון יבלמו, אחרת דרך בכל או משפטית בתביעה, המציע מאת

 . כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר למציע לעמוד השיכול
 הכספים  כל תשלום - דרישתכם למלא בזאת מתחייבים ואנו - מאתנו לדרוש איםשר תהיו אתם

, בלבד הכספים מאותם קלחל מתייחסת מהן אחת שכל דרישות במספר או, אחת בפעם כאמור
  .הצמדה הפרשי בתוספת הקרן סכום על להעי אל דרישותיכם שסך איובתנ

 
 המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם לצרכן המחירים מדד משמעו - "מדד" זה בכתב

 .כלכלי ולמחקר לסטטיסטיקה
 

 של עוביצו למועד נכון לאחרונה שפורסם המדד מתוך יתברר אם: כדלקמן יחושבו הצמדה הפרשי
 בגין המדד לעומת עלה החדש המדד כי"( החדש דדמה" - להלן) זה כתב י"עפ בפועל תשלום כל

 והפרשי הקרן סכום יהוו"( היסודי המדד" - להלן) 15.2.20 ביום שפורסם  2020 ינואר חודש
 .היסודי במדד מחולק הקרן בסכום החדש המדד להכפלת השווה סכום הצמדה

  
 .וליטבל ניתנת ואינה ויהלת ובלתי חוזרת בלתי הינה הז כתב י"עפ התחייבותנו
 .בכלל ועד .2020630. וםיל עד בתוקפה תישאר זאת התחייבותנו

  .להסבה או/וגם להעברה ןנית ינוא זה התחייבותנו כתב
 

 .תיענה ולא הערבות תנאי פי על כדרישה תיחשב לא בפקסימיליה שתגיע הערבות למימוש דרישה
 :_______________תבכתוב הבנק לסניף תופנה ותהערב למימוש דרישה

 
 ______________בנק          :_____________ךריתא
 
 

 
 .שינויים וללא השמטות ללא, פותתוס ללא  דלעיל בנוסח תוגש הערבות: חשוב
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 חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 
 6/20 מכרז מס'

 הפעלת קיוסק/קפה בטיילת רבא בראש העין בדבר
 2-'ך אמסמ

 
 
 

 כםההס ערבות נוסח 
 
 

            לכבוד
  מ"בע העין לראש הכלכלית החברה

      11 העבודה רחוב
     העין ראש

 
 ., נ.ג.א
 

 ערבים אנו"( מציעה" - להלן. ___________)צ.ח./פ.ח_________________ בקשת יפ-על
( חדשים ליםקש אלף ושמונים מאה) ח"ש 000180, של לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכן בזאת

 למדד הקרן סכום מהצמדת הנובעים למדד הצמדה הפרשי תפוסבת"( הקרן סכום" - להלן)
 לכליתהכ החברה בין שנחתם חוזה עם בקשר אתוז"( הצמדה הפרשי"  - להלן) להלן כמפורט

קפה בטיילת /קיוסק הפעלת בדבר 6/20 'מס שלה מכרז בעקבות המציע לבין מ"בע העין לראש
 . החוזה תנאי כל של מציעה י"ע, אלומ שלם מילוי ולהבטחת"( החוזה: "להלן)ן רבא בראש העי

 
 

 הצמדה  הפרשי בתוספת הקרן םלסכו עד סכומים או סכום כל םלכ לשלם בזאת ביםמתחיי אנו
 את לנמק או לבסס עליכם להטיל מבלי, בכתב הראשונה םדרישתכ של אלינו הגעתה עם מיד

 תחילה, מהם זהיא או, כאמור יםהכספ את לדרוש או, כלשהו ןבאופ או כלשהו בתהליך םדרישתכ
 כלשהי  הגנה טענת םכלפיכ לטעון ומבלי, אחרת דרך בכל או משפטית בתביעה, מציעה מאת

 . םכלפיכ כלשהו לחיוב בקשר למציע לעמוד שיכולה
 

לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,  םתהיו רשאיאתם 
ביחד או לחוד  םדרישותיכ , בתנאי שסך כלדבלבסכום הנ"ל ל אחת מהן מתייחסת לחלק מהשכ

 ל. לה על הסך הכולל הנ"לא יע

 המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם לצרכן המחירים מדד ומשמע -" מדד" זה בכתב
  .כלכלי ולמחקר לסטטיסטיקה

 
 לש ביצועו למועד נכון ונהחרלא שפורסם המדד מתוך יתברר אם: כדלקמן יחושבו הצמדה הפרשי

 בגין המדד לעומת עלה החדש המדד כי"( החדש המדד" - להלן) זה כתב י"עפ עלובפ תשלום כל
 והפרשי הקרן סכום יהוו"( היסודי המדד" - להלן) 15.2.20 ביום שפורסם  2020 ינואר חודש

 .היסודי במדד מחולק הקרן בסכום החדש המדד להכפלת השווה סכום הצמדה
  

 .לביטול ניתנת ואינה תלויה ובלתי תזרחו בלתי נההי זה כתב י"עפ התחייבותנו
 .בכלל ועד_________________  ליום עד בתוקפה תישאר זאת התחייבותנו

 . להסבה או/וגם להעברה ניתן אינו זה התחייבותנו כתב
 
 
 

 ______________בנק          :_____________תאריך
 
 

 שינויים אולל השמטות אלל, תוספות ללא  דלעיל וסחנב תוגש הערבות: חשוב
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 "מ חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע
 6/20 מכרז מס'

 ת רבא בראש העיןהפעלת קיוסק/קפה בטייל  בדבר
 3-מסמך א'

 
 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2תצהיר בדבר קיום הוראות סעיף  

 
 

 תאריך __________       לכבוד
 בע"מהחברה הכלכלית לראש העין 

 
 נ.,א.ג.

 
 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ב' לחוק2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 

 
 

מצהיר בזאת כי אנו ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני הנני 
לחוק  ב'2שתי עבירות על פי סעיף מייצג, המשתתף במכרז זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר מ

ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ו/או כי במועד  1976 -התשל"ו  ופים ציבוריים,גות עסקא
 חרונה.ממועד ההרשעה הא

 
הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני 

 מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד.
 

זו הינו בהצהרה ומלאים והאמור  ניםל הינם נכורטים שמסרתי לעיבזאת כי הפאני מצהיר 
 אמת.

 
 שם המשתתף __________  ____________התצהיר _שם נותן 

 מספר ת.ז./ח.פ. _________  מס. תעודת זהות _____________
 חתימת המשתתף ________  חתימת נותן התצהיר __________

 
 אישור עו"ד

 
 ף"(."המשתת –)להלן  ___ח.פ. ____/________ ת.ז. ורך הדין שלאני משמש כע .1

המניות על השליטה ו/או בעל ___ ת.ז. ________ הינו בהנני מאשר בזאת כי ______ .2
או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם /והעיקרי 

 התאגיד __________ ח.פ. _______.

 ליו להצהירשהזהרתיו כי ע רלאח________  __ נושא ת.ז.ת כי ________הנני מאשר בזא .3
שר את נכונות בחוק, אם לא יעשה כן, אי פוי לעונשים הקבועיםאת האמת וכי יהיה צ

 ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
 
 

 
_________________ 
 חתימה + חותמת עוה"ד
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 חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 
 6/20 מכרז מס'

 יןבא בראש העהפעלת קיוסק/קפה בטיילת ר בדבר
  4-מך א'סמ

 ליין העדר רישום פלייתצהיר המציע לענ
 הינו תאגיד( )ימולא על ידי מנהל אצל המציע, כאשר המציע

 
 

 את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר. _________, ז.ת ת/בעל______________,  מ"הח אני
, בכתב בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם וקחב הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת

 :מןלקדכ
 

 בשם זה תצהיר על לחתום כת/מוסמך הנני* /המציע הנני .1
שלכם במכרז  המציע______________  /צ.ח./פ.ח_______________________ 

 מחק)* "( המציע: "להלן) .ר הפעלת קיוסק/קפה בטיילת רבא בראש העיןבדב 6/20מס'  
.(המיותר את

 7במהלך לית עתי בעבירה פלישהורהיר כי לא שהוא יחיד: הנני מצל מציע במקרה ש .2
בירה פלילית. י ועומד נגדי כתב אישום בעם המכרז וכי לא תלוהשנים שקדמו לפרסו

"עבירה פלילית לצורך תצהיר זה משמעה: כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות 
מסוג חטא, עבירה פלילית  הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט: עבירה פלילית

שעניינן אי קבלת  וקי עזר מקומיים )להוציא עבירותעבירות מכח ח ,קנסוג ברירת סמ
אישור, רישיון או הסכמה(.

מקרה של מציע שהינו תאגיד: הנני מצהיר כי אני משמש כמנהל הכללי של המציע וכי ב .3
ד, לא הורשענו אני, נושאי המשרה בתאגיד ובעל/י השליטה בתאגיהמציע, התאגיד 

מי  קדמו לפרסום המכרז וכי לא תלוי ועומד נגדים שנהש 7ית במהלך בעבירה פליל
מאתנו כתב אישום בעבירה פלילית. 

  היר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.הנני מצ .4



 

_________________ 
 חתימת המצהיר        

 
 אישור

 
 

__________  ובתה בפני בכתת כי ביום _______ הופיע//אני הח"מ ________ עו"ד, מאשר
אחר או שזיהיתיו/ה  עפ"י ת.ז. __________ ול/ית ואיש גב' __________ המוכר/ת לימר/

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 חתם/ה עליה בפניי.יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל ו

 
_________________    __________________ 
 עו"ד      תאריך 
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 חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 
 6/20 מכרז מס'
 

 הפעלת קיוסק/קפה בטיילת רבא בראש העין בדבר
 5-מסמך א'

 
 

 סיונו של המציע ירוט ניתצהיר פ
                                         

 
אחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את _______, ל_. _בעל/ת ת.ז אני הח"מ ______________,

א אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, בחוק אם ל ת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועיםהאמ
 כדלקמן:

 
 

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת __________ ח.פ./ח.צ  הנני המציע /* .1
ת ק/קפה בטיילסקיוהפעלת  ברדב 6/20מס' שלכם ע  במכרז  _____________המצי

  . )*מחק את המיותר( "(המציע" –)להלן רבא בראש העין 
 

סיון המציע בניהול והפעלה של קיוסק/בית קפה ירטים בדבר נמפורטים בטבלה להלן הפ .2
  .2019, 2018, 2017בשנים 

 

נכונים סיון המציע ילגבי נהריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלה המצ"ב  .3
 ם.ומדויקי

 

 י, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. שמ הז .4
                           

            
 _________________ 

 חתימת המצהיר    
 
 

 אישור
 

 
הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב 

__  רה  __________פשמסידי ת.ז.  ____,  שזיהה/תה עצמו/ה על___________, מר/גב' ____

לעונשים  ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/הולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/

  הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

        ___________________ 

  , עו"ד               
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 המציע של סיונוילנ באשר הפרטים זכורי
 

 בית של עליםבה שם 'מס
 טלפון+   העסק

 תקופת
 של ההפעלה

 העסק בית
 (יום עד מיום)

 

 כספיה המחזור היקף 
 העסק בית הפעלת של

מהשנים  אחת בכל
2017 ,2018 ,2019 

 בית תיאור כתובת
 העסק

 שהופעל
 והפעילות

 בו שבוצעה

1. 
 

 : שם
 :טל

     

 

 :שם . 2
 :טל

     

 :שם . 3
 :טל

     

 :שם . 4
 :טל

     

 :שם . 5
 :טל

     

 :שם . 6
 :טל

     

7. 
 

 שם
 :טל

     

 

 
 __        חתימת המציע: ______________תאריך : ____



 19 

 
 

 חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 
 6/20 מכרז מס'

 הפעלת קיוסק/קפה בטיילת רבא בראש העין בדבר
 6-מסמך א'

 
            עציהמ כת ביטוחינוסח אישור ערי

 
 

 
 לכבוד

ריית ראש העין וגופיהן )להלן: ו עי. החכ"ל לראש העין ו/א1
 המבוטח השני"(רשות"/"המזמין"/""החברה"/"ה

............... )להלן: ח.פ./מ.ז. .....................................................2
  "/"הקבלן/המבוטח )הראשי("("הספק"/"המפעיל

 ______סניף/מח' _________________________ הביטוח ברתם חש  מאת:
 

 א./ג.נ., 
 (       אישור"ה: "ביטוחיםאישור על קיום נספח הנדון: 

 )להלן: "נשוא הביטוח"( קפה בטיילת רבא בראש העין/קיוסקהפעלת הסכם סימוכין:  
 

בסימוכין, ח שבוטלבקשת המ מטה, מאשרים בזאת כי ערכנואנו, חברת הביטוח דלעיל החתומה 
.../ ... / ...   יטוח לתקופת הביטוח, מ .../ ... / ... עדהבא שוים בהיקף השקליל ל"ביט" לנביטוח

 , כדלהלן:   
 
וכן צמודות,  (,אלא במידה והרשות ויתרה במפורש על ביטוח זהביטוח רכוש: לרבות נדל"ן ). 1

 נה;    תוספות והשקעות מב
דת אדמה, רעי אש מורחב" לרבות אך לא מוגבל לסיכוני טבע," פנין מבערך כינונכסי דניידי,     

ן; ולמלאים, בנוסף שביתות ומהומות, נוזלים, פריצה ונזק בזדוחשמל )לרבות עקב  ברק(, פרעות, 
 מפני קלקול סחורה גם משבר מכני; 

מוטב פרט עשר חדשים. הרשות הינה ה-םאבדן שכירות לתקופת שיפוי שלא תפחת משני    
 בבעלות אחרת.וש לרכ

 
ות אחריות למקרה תחילת תקופת הביטוח לא יפחתו מסכומי גבולהם ב. ביטוחי חבויות, שלגבי2     

הנקובים , או ב ₪, י שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוחובמצטבר, בשווי השקלי לפ
 להלן:
 ההוצאות לוטחים בגין כהמבפו כן ישו .₪ארבעה מליון י גוף ורכוש: א( לביטוח צד שליש         

ימוש באחריות או בש ( רכוש1ביטוח: נשוא המקרה ביטוח. לענין  תביעבפני ת הגנהלהסבירות 
ומי מטעמכם  כם( הביטוח מורחב לשפות2. אלא במידה ותוגמל בביטוחי הרכושיחשב צד ג' הרשות 

והחריגים  מיליון ₪ הבעראד ע מוצרת ה( לחבו3 ומי  מטעמו, וכן חשל המבוט בגין מעשה ו/או מחדל
הביטוח כפוף ( 4 ;(םסמן את המתאי   – כהרחבה או כביטוח נפרד)זה  בפוליסה לא יחולו לענין

וזאת  המבוטח בנפרד כל אחד מיחידי לצולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך  לסעיף אחריות
       .כביטוח ראשוני

ת או מחלה ימות, פגיעה גופנ המעסיק בגיןשל ית בותו החוקלביטוח חבות מעבידים: לח (ב         
 מיליון דולר ארה"ב.חמישה ה ועובדיהם, ידי המבוטחים ו/או קבלני משנ-ם המועסק עלל אדשל כ

 בחובת מעביד כלשהי. יםנושאהנכם כי מקרה ביטוח ונטען לעניין  היה כםהביטוח ישפה את
לישי ומעבידים )לפי שיסות חבויות צד פולו ביטוח בוטלות, שלעניין נשוא הבוהגבל סייגים         

הביטוח הלאומי חל זרים שאין חוק המל"ל; עובדים שבוב תביעות  היתר בדבר:  בין הענין(,
; העסקת נוער כדין;  הרעלה/גוף זר במזון/משקה; חמרים רעילים; משנה/עליהם; קבלנים

זקי גוף טעינה ופריקה, נם; אדיתפוצצות, זיהום תאונתי, בע"ח, אש, המתקנים סניטרים פגומים, 
 חוק הפלת"ד )רכב חובה(.  לפי מרכב שאינם מבוטחים 

 
 התנאים כדלהלן: הננו מאשרים כי לענין נשוא הביטוח כללנו/יחולו מיוחדיםותנאים הרחבות       

, לרבות אך לא ומי מטעמכםויתרנו על זכות השיבוב/התביעה )פרט נגד מזיק בזדון( נגדכם  (1
לו אתרעה שתקבתוקף לביטול/לצמצום ביטוח, אלא לאחר  אלא יה ם.חיכוגבל למבטמ

וחים המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את ף בביטכל סעי יום מראש. 60בדואר רשום 
אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המבוטחים, והביטוח הינו 

  י הביטוח.י" המזכה במלוא הזכויות לפבחזקת "ביטוח ראשונ
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מקרה ביטוח, אלא אם  ה עלאיחור במסירת הודע .א לא תפגענה מחמת: יכםותויכז (2
העדר  .בהאמור. לתכם והוכח כי נגרם לנו נזק מחמת האיחור המקרה היה ידוע להנה

ידי המבוטח -הפרת תנאי הביטוח עלו/או אישור ו/או פגם בהיתר ו/או ברשיון העסק 
חר לתנאי הפוליסה לרבות ל מבוטח או שיותאחר .ג .ת, כעילה בלעדיאו מי מטעמו אחר

תפויות עצמיות )במידה וצאות תביעה, תנאי מיגון ובטיחות וכן השתח, הלדמי הביטו
 .יכםולו עלויחולו(. אלה לא יח

התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם.  (3
יסות יחייבו ין התנאים שבפוללב שורהאמור באיהתאמה בין -של סתירה או איבמקרה 

 .כםהתנאים שלטובת
שונו במפורש ע"פ ות עד כמה שלא פוליסות המקוריבפוף לתנאים ולהסתייגויות בכ

        האמור באישור זה.
 ל החתום:ולראיה באנו ע                                                                

תפקיד ................  _____________ :ביטוחת החברחתם/מו"ח שם  
 .............. תאריך ................. ..........חתימה

 תמת מקורית של חברת הביטוחוח

אישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח, ד"ר  *
 מיכאל מירון
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 מ כלית לראש העין בע"ברה הכלחכ"ל הח

 6/20 'מכרז מס
 העין הפעלת קיוסק/קפה בטיילת נחל רבא בראש  בדבר

 
 הצעת המציע -מסמך ב' 

 
 לכבוד

 העין בע"מ  כלית לראשהחברה הכל
 ראש העין  11העבודה  רחוב

 

  6/20ן מכרז מס'יטופס ההצעה בעני
 

_______ח.פ./ח.צ./ת.ז. בהתאם להודעתכם שהובאה לידיעתי אני/ו הח"מ __________ .1

ל התנאים את כר שבחנתי/נו בזהירות והבנתי ים בזאת כי לאח/הירמצ ____________

בירורים ם למכרז זה, ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות למכרז, החוזה, והמסמכים המצורפי

שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים להפעלת הקיוסק/קפה בטיילת נחל רבא בראש העין, כולל 

שור להפעלת ו כל דבר אחר הקו/איו הגישה אל בשטח המושכר, סביבתו ודרכיביקור 

אים לצורך קבלת רז דנן, ולרבות בדיקה של כל הדרישות והתנבמכ הקיוסק/קפה כאמור

קפה, הנני/ו מציע/ים בזאת את הצעתנו להפעלת הקיוסק/קפה /רישיון עסק להפעלת הקיוסק

 בהתאם לתנאי המכרז. 

סמך  הצעתי/נו זו על נו/שתיתנאיו והגהמכרז והיטב את כל מסמכי  קראתי/נו והבנתי/נו .2

הציג כל תביעות בירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלרז וו את מסמכי המכבדיקתי/נ

אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו, או כל חלק ו/או דרישות שתתבססנה על 

על ים בל/אני/ו מק אלה. מוצהר ומוסכם בזאת כימהם, ואני/נו מוותר/ים מראש על טענות כ

 חוברת המכרז ללא כל הסתייגות.ים בל ההתחייבויות והתנאים הכלולעצמי/נו את כ

י/נו כאמור יי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותכם בזאת, כמוצהר ומוס .3

ישות שתתבססנה על כל דלעיל, ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דר 1בסעיף 

ים הנ"ל ואני/ו מסמכתנאי המכרז, או איזה מקרב ה ם/או אי הבנה שלוג יעהשל אי יד טענות

 ת כאלה.מוותר/ים מראש על כל טענו

סיון נישיונות, האישורים, כוח האדם והיאני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות, הידע, הר .4

ת, ר הסמכויו, וכי הצעתנו זאת הינה בגדהדרושים לשם הפעלת הקיוסק/קפה כאמור במכרז

שתה אושרה על ידי הגופים י הגו עפ"י מסמכי היסוד שלנו, וכחות והמטרות שלנהכו

 המוסמכים במציע.

אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי הפעלת הקיוסק/קפה על ידי/נו תהא אך ורק באמצעות מי  .5

 שמורשה לכך על פי כל דין, מנוסה ומיומן.

הפעלת עסק ל רישיוןים לנו לצורך קבלת נאים הנדרשומאשר/ים, כי התאני/ו מצהיר/ים  .6

מוכרים וידועים לי/לנו היטב.  -או היתר אחר הדרושים על פי דין ון ישיסק/קפה וכן כל רהקיו

שיון נדרש אחר וקיומם של רישיון ידה על כל תנאי רישיון העסק ו/או כל רידוע לי/לנו כי הקפ

ן הינם תנאים יסודיים ומרכזיים ל תקופת הזיכיושיון נדרש אחר תקפים בכיעסק ו/או כל ר

 ית של הסכם הזיכיון ותביא לביטולו.יסוד זה והפרתם תהווה הפרהבמכרז 
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 ASידוע לי/לנו כי שטח המושכר יימסר לי/לנו במצבו כפי שהוא במועד חתימת ההסכם )" .7

IS.)" 

יקול דעתה הבלעדי, לבצע תיקונים בשטח מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהיה רשאית, לפי ש .8

ת ההפעלה, ולא בתקופהמושכר ובמערכות המצויות מתחתיו ובמקרקעין הסמוכים לו, גם 

 יה.יתהיה לי/לנו כל טענה ו/או תביעה בנושא זה  כלפי החברה ו/או העיר

ה ו/או החכ"ל להתיר לפי שיקול דעתן הצבת דוכנים בשטח יידוע לי/לנו כי בכוונת העירי .9

ות דוכנים למכירת דברי אוכל ושתייה וכן הטיילת, לרבות בסמוך לשטח המושכר, לרב

בות בסמוך למושכר, אירועים שונים בהם ימכרו גם דברי אוכל ת, לריתקיימו בשטח הטייל

 ה, ולא תהיה לי/לנו כל טענה ו/או דרישה כלפי החכ"ל ו/או העירייה בנושא זה.יושתי

קשר או חבירה מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת  .10

 בחוזה עם כל מציע אחר לאותו מכרז.

ימים מיום קבלת  7בל, אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה בתוך תתקת אם הצעה זא .11

 דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז. 

ד/ים בתנאי נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומהנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/ .12

 רז.הסף הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציעי הצעה למכ

לפי  30.6.20צעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד ליום ה .13

דרישת החברה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה והערבות הבנקאית לתקופה נוספת, כפי 

ראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה ע"י החברה, לשם בחירת הזוכה במכרז. הוהנדרש 

 אמור.ריך כאאריך/נאוהערבות הבנקאית ש

הנני/ו מסכים/מים לכך שהחברה תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה  .14

פית סיוני/נו ורמתי/נו המקצועית, ו/או בדבר היכולת הכסישתראה לנכון, בדבר כושרי/נו, נ

דם אחר, לפי בחירתה לקבלת מידע בקשר לכל העניינים שלי/נו, תפנה ללקוחותיי/נו ולכל א

ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיקול דעתה   לעיל האמורים 

 הבלעדי.

₪  20,000ידוע לנו כי סכום ההצעה המינימאלי שניתן להציע במסגרת מכרז זה עומד על  .15

למדד  יםצמוד ויהיהתמורה  מיסכותפסל. בצירוף מע"מ וכי כל הצעה נמוכה מסכום זה 

 .2020 ינוארחודש  הוא מדד לתשלום הקבוע סיס מדד הבהמחירים לצרכן כאשר 
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 מיםמראש, כאשר התשלו רבעוןמדי  מושולי יםהקבוע יםחודשיה מיםידוע לי/נו כי התשלו .16

ו והתשלום בגין הרבעון הראשון הינ עם החתימה על ההסכם מוישול ן השנה הראשונה בגי

  כל שנת הפעלה. יום לפני תום 30הבאים  השנתיים , והתשלומים31.3.20 -עד ל יחסי

 

 

 

 

 ש"ח   ______________חודשיים הינה  שכירותהצעתנו לתשלום דמי 

 
 בתוספת מע"מ __________________________________()במילים: 

 

 
 

, כאמור נו/חייבויותיימהת איזה נקיים/אקיים לא או נו/הצעתי אחר נמלא/אמלא לא אם .17

 סעד מכל לגרוע ומבלי, מוקדמת הודעה תןלמ או נו/להסכמתי להזדקק מבלי, רשאים תהיו

 הבנקאית הערבות את לחלט, דין כל פי על או/ו המכרז מסמכי פי על לכם הנתון אחר

 העלולים  והפסדים לנזקים מראש ומוערכים קבועים כפיצויים, וזאת נו/להצעתי המצורפת

  . כך עקב לכם להיגרם



.המכרז תנאיב טיםהמפור האישורים כל את ונ/להצעתי פים/מצרף ו/הנני
 


 

                                                                                             __________________ 
        

 חתימת המציע/ה                                                                                   
 

 : פרטי המציע/ה
  
 ________________שם: __________________________  כתובת:  _______ 

 
 

: __________דוא"ל_____   טלפון: __________ רישום: ______________מספר 
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 חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 
 6/20 מכרז מס'

 קיוסק/קפה בטיילת רבא בראש העיןהפעלת  בדבר
 מסמך ג'

 
 ה ס כ ם

 
 2012בראש העין ביום ____ לחודש ____ שנערך ונחתם 

 
 

 עין בע"מהחברה הכלכלית לראש ה בין:
 העין , ראש11מרחוב העבודה 

  
 "(החברה)להלן: " 

 
 מצד אחד        

 
 ______________ לבין:

 ______________ 
 "(ייןכהז" או "המפעיל)להלן: " 

 
 מצד שני        

 
 

ות עירית ראש העין והיא קיבלה הסמכה והחברה הינה תאגיד עירוני בבעל והואיל
ל רבא יקט הפעלת קיוסק/קפה בטיילת נחה להוציא לפועל את פרוימהעירי

 בראש העין;
 

למתן זיכיון להפעלה של קיוסק/קפה  6/20והחברה פרסמה מכרז פומבי מס'  והואיל
בגוש  19א, שבדרך מנחם בגין בראש העין הידוע כחלק מחלקה בבטיילת נחל ר

 "(, הכל כמפורט במסמכי המכרז;המכרז" –הלן )ל 5491
 

 יל הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז;והצעתו של המפע והואיל
וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את אופן ותנאי ההתקשרות ביניהם בקשר  והואיל

 לזיכיון להפעלה של הקיוסק/קפה;
 
 

 פיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:ל
 
 

  לק בלתי נפרד הימנו.המבוא להסכם זה מהווה ח .1
 

תו רואים את ההסכם כחיקוק כמשמעו פקודת הפרשנות תחול על ההסכם. לצורך פרשנות .2
  בפקודה האמורה.

 

 הגדרות .3
 

  בהסכם זה יהיו לביטויים המפורטים להלן המשמעות המפורטת לצידם.
 

למתן זיכיון להפעלת קיוסק/קפה בטיילת נחל רבא  6/20מס'  זמכר -" מכרז" .3.1
 נחם בגין בראש העין .שבדרך מ

 עירית ראש העין. –" העירייה" .3.2



 25 

ות נציגיו של המפעיל או , לרב6/20הזוכה במכרז  -זכיין"ה" או "המפעיל" .3.3
 הזכיין, יורשיו ומורשיו המוסמכים.

מכרז והצעת המפעיל( ההסכם זה לרבות כל מסמכי המכרז )חוברת  -" ההסכם" .3.4
 וכן כל הסכמה שתושג בין הצדדים בכתב. 

זיכיון להפעלה של קיוסק/קפה בנכס בימי ושעות ההפעלה בהתאם  – יון""הזיכ .3.5
 .לכל תנאי הסכם זה ומסמכי המכרז

,   מוכנים קיוסק/קפה שיופעל בנכס כעסק לממכר פריטי מזון  –" קיוסק/קפה" .3.6
הדורשות בישול מצומצם כגון: חביתות,  תומנוכריכים יה חמה / קרה וכן ישת

וכיוצב', במתכונת שבועית מרקים , ארוחות קלות סלטים, ארוחות בוקר,פסטה, 
 לבד. בימי ושעות ההפעלה ב

בטיילת נחל רבא קיוסק/קפה  –"שטח המושכר" או "המושכר" או "הנכס" .3.7
 קשבדרך מנחם בגין )סמוך לחטיבת הביניים יובל( בראש העין הידועים כחל

ולל את למסמכי המכרז( והכ מסמך ד', כמסומן בתשריט )5491בגוש  19מחלקה 
 רתם להלן.השטח העיקרי, השטח המקורה, חצר השירות ומבנה השירותים כהגד

מסמך בתשריט ) אדוםמ"ר, המסומן בצבע  42.2-של כ שטח –" השטח העיקרי" .3.8
 למסמכי המכרז(. ד'

מסמך בתשריט ) סגולומן בצבע סמ"ר, המ מ"ר 10 שטח של כ -" חצר השירות" .3.9
 ות ושולחנות של הזכיין בלבד. למסמכי המכרז( ומיועד לאחסון כסא ד'

 ד'מסמך ) בתשריט כחולמסומן בצבע מ"ר, ה 72-שטח של כ -" השטח המקורה" .3.10
 למסמכי המכרז( המיועד להצבת שולחנות וכסאות על ידי הזכיין.

נה השירותים הציבוריים במ–" השירותים הציבוריים" או "מבנה השירותים" .3.11
מסמך ) בתשריט ירוקסומן בצבע מ  , נכלל בשטח העיקרי,הממוקם בצמוד לנכס

 למסמכי המכרז(.  ד'

 , ביום ו'05:00-24:00בשעות בימים א' עד ה'  -" ה המותרים ימי ושעות ההפעל" .3.12
שעה אחרי יציאת משעה לפני כניסת השבת ובמוצאי שבת החל ועד  05:00משעה 

תם(, , ובכפוף לחוק עזר לראש העין )פתיחת בתי עסק וסגיר24:00 שבת ועדה
 כפי שיהיה בתוקף מעת לעת, הכל בתקופת הזיכיון. 2010 –התשע"א 

, 22:000ועד  07:00בימים א' עד ה' משעה  - "ימי ושעות הפעלה מינימאליים" .3.13
שעה אחרי  שעה לפני כניסת השבת ובמוצאי שבת החלועד  07:00ביום ו' משעה 

 22:00ציאת השבת ועד י

זיכיון תעמוד על שלוש שנים ותחל מהמועד שיקבע תקופת ה - תקופת הזיכיון"" .3.14
ל הסכם זה, ובכל י החכ"ל לזכיין, לאחר החתימה עבהודעה שתימסר על יד

יום ממועד חתימת הסכם זה על ידי החברה והזכיין. לחברה  180-מקרה יאוחר מ
ן בשנתיים נוספות )שנה אחת בכל פעם( את תקופת הזיכיו שמורה הזכות להאריך

 90יעה בכתב לזכיין על רצונה להאריך את תקופת  הזיכיון לפחות ובלבד שהוד
 מראש. יום 

יהול, תחזוקה, ניקיון, שמירה, פיקוח וכל פעולה נ -" הפעלת הקיוסק/קפה" .3.15
 אחרת הקשורה לתפעולו השוטף של הקיוסק/קפה והנכס. 

ל אדם אחר שמונה על ידו בכתב לצורך ההסכם מנהל החברה, או כ -" המנהל" .3.16
 חלק ממנו. או כל

דה ל"מדד משמעותם הצמ-" המדד" או "הצמדה למדד" או "הפרשי הצמדה" .3.17
שכה המרכזית לסטטיסטיקה של מדינת ישראל כפי המחירים לצרכן" של הל

יבוא שהוא מתפרסם בכל חודש בחודשו. בהעדר מדד כאמור, כל מדד אחר אשר 
  במקומו.

 תקשרותהה .4
 

ק/קפה בתקופת הזיכיון, ובהתאם החברה מקנה למפעיל זיכיון להפעלת הקיוס .4.1
 לכל תנאי הסכם זה. 

י אין בהסכם זה כדי דדים חוזרים וקובעים במפורש, כלמען הסר ספק הצ .4.2
  להקנות למפעיל זכויות כלשהן בנכס מעבר לקבוע במפורש בהסכם.
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של קבלן נותן שירות וכי אין ו של המפעיל הוא הצדדים מצהירים בזה כי מעמד .4.3
ברה. כן הוא הדבר ביחס לכל העובדים ד בינו לבין החכל יחסי עובד ומעבי

 .המפעיל המועסקים על ידי

שהוא במועד חתימת ההסכם  למפעיל במצבו כפי יימסרשטח הקיוסק/קפה  .4.4
"(AS IS .)"בו  המפעיל מאשר כי מצב הנכס לרבות המערכות שבו וכל המצוי

 וי לשימוש לשביעות רצונו המלאה. הוא תקין ורא

 

האמור, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע מבלי לגרוע מ .4.5
יון, ולמפעיל לא תהיה כל טענה טח הקיוסק/קפה, גם בתקופת הזיכתיקונים בש

 ו/או תביעה בנושא זה  כלפי החברה ו/או עירית ראש העין.

 הפעלת הקיוסק/קפה .5

,   מוכניםיל את הקיוסק/קפה לשם מכירת פריטי מזון  יל יהא רשאי להפעהמפע .5.1
חביתות,  ומנות הדורשות בישול מצומצם כגון: כריכיםיה חמה / קרה וכן ישת

וכיוצב' או כל סחורה מרקים ,בוקר, ארוחות קלות סלטים, ארוחות פסטה, 
כי חל יובהר  אחרת שתוסכם עם החברה בכתב, בכפוף לתנאי רישיון העסק.

  ר בקיוסק/קפה מוצרי בשר.איסור למכו
י הצדדים יהווה נספח של הסכם זה אף אם לא צורף סיכום זה שיחתם על יד

  אליו.

,. המותרים בלבד עות ההפעלהפעיל את הקיוסק/קפה בימי ושלה רשאיהמפעיל  .5.2
מבלי לגרוע מהאמור לעיל המפעיל מתחייב להפעיל את הקיוסק/קפה לכל 

למעט  לעיל, 3.13ליים כהגדרתם בסעיף ת ההפעלה המינימאהפחות בימי ושעו
א סיבה מוצדקת. ינן בשליטתו, ולא יהא רשאי להימנע מההפעלה ללבנסיבות שא

 זה הינו מעיקרי ההסכם.סעיף 

אמור לעיל בנוגע למועדי הפעלת הקיוסק/קפה, יהא המפעיל חייב על אף ה .5.3
על פי  חג שהם ימי שבתוןלהימנע מהפעלת הקיוסק/קפה בימים הנופלים על ימי 

  .חוק / חגים לאומיים שהם שבתון על פי חוק

ת ף הפעילות בקיוסק/קפה במהלך תקופהחברה תהיה רשאית לשנות את היק .5.4
החלטות עיריית ראש העין ומחלקת רישוי הזיכיון בהתאם להחלטתה ו/או 

 עסקים ולמפעיל לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי החברה בנושא זה. 

צע פעילות אחרת כלשהי בשטח הקיוסק/קפה, לרבות לא יהיה רשאי לב המפעיל .5.5
ר יום אירועים, פרט להפעלת הקיוסק/קפה בימי ושעות ההפעלה בהתאם לאמוק

שור החברה מראש ובכתב לפעילות כאמור , אלא אם קיבל את איבמכרז זה
 ובכפוף לכל דין. 

על עסק מסוג זה  המפעיל יפעיל את הקיוסק/קפה בהתאם להוראות כל דין החל .5.6
יל מתחייב להציג במקום לרבות דיני הגנת הצרכן. מבלי לגרוע מהאמור המפע
בקיוסק/קפה ואת מחירם בולט בקיוסק/קפה את רשימת המוצרים הנמכרים 

 הקבוע.

ל המפעיל לקבל תעודת כשרות להפעלת הקיוסק/קפה, לכל הפחות מהמועצה ע .5.7
מובהר כי  .הכשרות תעודתאת  מפעיל  יציג במקום בולטהדתית בראש העין. ה

 סק/קפה היא תנאי בסיסי להפעלתו.קיום תעודת כשרות בתוקף להפעלת הקיו

ת לשטח ולחנות, על חשבונו, אך ורק מתחהמפעיל יהיה רשאי להציב כיסאות וש .5.8
המקורה. למפעיל תהא אפשרות לסגור את השטח המקורה בתקופת החורף 

וף לכל תנאי ש עם החברה, ובכפב"סגירת חורף", על חשבונו, בתיאום מרא
 .  תו"ב ועפ"י כל דיןעדה לוולאחר קבלת היתר מהו הרישיון

ל יסופקו על ידי ועל חשבון המפעילמען הסר ספק, יובהר, כי הריהוט ו/או הציוד  .5.9
בלבד, בתיאום מראש עם החברה. עם תום תקופת ההתקשרות, יפנה המפעיל 

 ו.  משטח המושכר כל ריהוט ו/או ציוד השייך ל

הות בנכס בדי המפעיל, או למי מטעמו אין הרשאה כל שהיא לשלמפעיל ולעו .5.10
ה, וזאת בלא כאמור בהסכם ז המותרים מחוץ לימי ושעות הפעלת הקיוסק/קפה

 ובכתב של המנהל. הרשאה מפורשת מראש
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המפעיל מצהיר בזאת כי בחן ובדק את המושכר, דרישות החברה ומאפייני  .5.11
לת להקים את הקיוסק/קפה ת הכישורים והיכוהקיוסק/קפה, וכי יש לו א

כי לא יעלה כל טענה כנגד החברה, ויהא מושתק  ולהפעילו. המפעיל מצהיר
ו/או עיכוב בהקמת ד בקשר לאי יכולת ו/או מניעות מלהעלות כל טענה בעתי

 הקיוסק/קפה ו/או בהפעלתו.

 המפעיל יהיה רשאי להתקשר עם ספקים אשר יספקו למפעיל מוצרים אותם .5.12
  ה.ימכור בקיוסק/קפ

ות המפעיל, ובהתאם ההתקשרות בין המפעיל לבין הספקים תהא באחרי
 א אחריות בקשר לכך.לסייגים ולמגבלות כאמור בהסכם זה, ולחברה לא תה

  ה רשאי להתקשר עם עובדים אשר יועסקו בקיוסק/קפה.המפעיל יהי .5.13
התאם ההתקשרות בין המפעיל לבין העובדים תהא באחריות המפעיל, וב

 שר לכך.גבלות כאמור בהסכם זה, ולחברה לא תהא אחריות בקלסייגים ולמ

וק כל שהוא, החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן נימ .5.14
ק מן הנכס כל אדם מטעם המפעיל, והמפעיל יהא חייב להורות למפעיל לסל

ו אדם, באופן לעשות כן. במידה וההוראה דחופה, יהא על המפעיל לסלק את אות
 די.מיי

, וללא מתן נימוק כל שהוא, החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .5.15
שהו ולמכור את מוצריו ו/או להורות למפעיל לחדול מלהתקשר עם ספק כל

עסיק עובד כלשהו, והמפעיל יהא חייב לעשות כן. במידה וההוראה דחופה, מלה
או מלהעסיק /מכור את מוצריו ויהא על המפעיל לחדול מלהתקשר עם הספק ול

ע את הספקים והעובדים עמם יתקשר, עובר את העובד, באופן מיידי. המפעיל ייד
ר בסעיף חברה להורות כאמור, בהתאם לאמולהתקשרות בינם, על אפשרות ה

  זה.

הציב דוכנים/קיוסקים/בתי קפה/ ו/או החברה ו/או עיריית ראש העין רשאית ל .5.16
טח שבסמוך לקיוסק/קפה, וכן י אוכל ושתייה בשכל צורת עסק למכירת דבר

יוסק/קפה אירועים שונים בהם ימכרו גם דברי אוכל לקיים בשטח שסמוך לק
י החברה ו/או עיריית ראש א תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפושתייה, ולמפעיל ל

 העין בנושא זה. 

ם מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל יהיה רשאי, בכפוף לקבלת כל ההיתרי .5.17
"י החברה , על דין, להציב עגלה ניידת שעיצובה וגודלה יאושרו עהדרושים על פי 

יחרגו מימי ושעות חשבונו ועל אחריותו, בשטח הטיילת בשעות ובימים שלא 
תם לעיל ולא יהיה מחויב בתשלום תמורה נוספת לחברה תמורת ההפעלה כהגדר

 ם על פי דין.  זכות זו, למעט כל התשלומים החלים לצורך קבלת ההיתרי

 

 קבלת היתרים .6
 

דרושים עפ"י החוק להפעלת וניהול המפעיל ידאג לקבל את כל ההיתרים ה .6.1
חוק עסק וכל ההיתרים הדרושים עפ"י הקיוסק/קפה במושכר, לרבות רישיון 

 לצורך מכירת מזון ומשקאות כמפורט בהסכם זה. 

קאות כמפורט המפעיל ידאג לקיים אחר הוראות כל דין ביחס למכירת מזון ומש .6.2
על ידי הרשויות  ם זה ויישא בעלות כל קנס אשר יינתן לו באם יקבעבהסכ

 המתאימות כי הפר הוראה שכזו.

שיון עסק כדין להפעלת , כי האחריות הבלעדית לקבלת רילמען הסר ספק, יובהר .6.3
הקיוסק/קפה לרבות הצבת שילוט בשטח המושכר ו/או קבלת כל אישור ו/או 

ממשרד הבריאות( חלה על המפעיל ועליו ל פי דין )לרבות רישיון אחר הנדרש ע
חשבונו, בכל תנאי הרישיון בכל תקופת הזיכיון. המפעיל מצהיר כי לעמוד, על 

הוצאת רישיון והוא מוותר על כל דרישה  את דרישות הדין והתנאים לצורך בדק
ככל  ו/או טענה בנוגע לתנאים לקבלת רישיון העסק ו/או לעלויות הנובעות מהם.

חר הגשת בדרישות הדין בכל הנוגע להפעלת הקיוסק/קפה, לא שיחול שינוי
מציע כל ההצעה, מתחייב המציע לעמוד בכל הדרישות החדשות ולא תהיה ל

  לכך.דרישה ו/או טענה בקשר 
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המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהחברה לא תישא באחריות כלשהי לקבלת היתרים 
 וסק/קפה.ניהול והפעלת הקיאו רישיונות כלשהם שידרשו לצורך 

עדה לרווחת הציבור ולפיכך, נדרשת מובהר כי הקיוסק/קפה ממוקם בטיילת שנו .6.4
ל ניקיון סק ובמיוחד בכל הנוגע לשמירה עהקפדה יתרה על כל תנאי רישיון הע

שטח הקיוסק/קפה וסביבתו בימי ושעות ההפעלה ובכל ימות השבוע, צמצום 
דה על שעות הפעילות נות לפתיחתו והקפהרעש בעת הפעלת הקיוסק/קפה וההכ

כל תנאי רישיון העסק וקיומו של רישיון עסק  יודגש כי הקפדה עלהמותרות. 
במכרז זה והפרתם הינם תנאים יסודיים ומרכזיים  תקף בכל תקופת הזיכיון

 תהווה הפרה יסודית של הסכם הזיכיון ותביא לביטולו.

את כל אלא לאחר שיקבל  המפעיל מתחיב שלא להפעיל את הקיוסק/קפה, .6.5
  ההיתרים לכך עפ"י כל דין.

ל רישיון ו/או היתר כאמור, או שבוטל, הושעה או הותנה רישיון לא השיג המפעי .6.6
את המפעיל ממילוי כל התחייבויותיו  היתר זה, לא יהא בכך כדי לפטורו/או 

. למען הסר ספק מובהר , לרבות תשלום מלוא דמי הזיכיוןכאמור בהסכם זה
ו מור של אי השגת רישיון ו/או היתר, המגבילים ו/א, כי בכל מקרה כאבזאת

מונעים את הפעלת הקיוסק/קפה, וזאת מכל סיבה שהיא )לרבות מסיבה 
היה זכאי המפעיל לדרוש ו/או לתבוע קשורה בקבלת רישיון עסק(, לא יה

מהחברה פיצוי כלשהו והוא מוותר בזאת מראש ויתור מוחלט על זכותו לתבוע 
  וצאותיו מכל סוג הקשורות לפעילותו בקיוסק/קפה.ה של השקעותיו וההשב

מהווה כל האמור בסעיף זה מהווה תנאי עיקרי שהפרתו או הפרת כל חלק ממנו  .6.7
   הפרה יסודית של ההסכם.

  

 אחזקה  .7

חובותיו של המפעיל על פי הסכם זה, כוללות אחזקה שוטפת של שטח  .7.1
רכותיו, הריהוט ו/או תחזוק המבנה ומע הקיוסק/קפה, לרבות שמירתו, ניקיונו,

רמה הגבוהה ביותר וזאת במשך כל תקופת הציוד להפעלת הקיוסק/קפה ב
בהסכם זה,  קפה, הינו עניין מהותי ויסודי/הזיכיון  עניין אחזקת הקיוסק

 ין זה. יוהמפעיל מתחייב להקפיד הקפדה יתרה בענ

קיון י גם לתחזוקה, נימבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הזכיין יהיה אחרא .7.2
שכר. הזכיין יהיה אחראי לכך ושמירה של מבנה השירותים הממוקם בצמוד למו

 לרבות באי הקיוסק/קפה( בכל ימישמבנה השירותים יהיה פתוח לקהל הרחב )
ושעות ההפעלה ולסגירת מבנה השירותים בתום  שעות הפעילות. מובהר כי 

שיאפשר לכל ותים אצלו ובלבד הזכיין יהיה רשאי להחזיק את מפתחות השיר
 ושעות ההפעלה.  דורש להיכנס למבנה השירותים בכל ימי

ובאחריותו, מתקנים כמו כן, הזכיין יציב בשטח הקיוסק/קפה, על חשבונו  .7.3
בהתאם להנחיות תברואן  , מתקני הפרדת אשפה ומחזור,לאיסוף אשפה

 העירייה.

ו ו במבנה ומערכותיהמפעיל יהיה אחראי לתיקון כל פגם או קלקול שיתגל .7.4
שך תקופת ההסכם, מייד ומתקני הקיוסק/קפה, לרבות במבנה השירותים, במ

 יל.על חשבונו של המפע עם גילוי הפגם או הקלקול,

ה, המפעיל יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על ידו מבלי לגרוע מהאמור בהסכם ז .7.5
לכל אדם או על ידי עובדיו או מי שפועל מטעמו לקיוסק/קפה, לרכוש החברה ו

ו, בין באופן נזק אירע תוך כדי הפעלת הקיוסק/קפה או בקשר אליובלבד שה
 בלעדי ובין ביחד עם גורמים נוספים.

לה עליו עפ"י הסכם זה, ן נזק או קלקול שחובת תיקונו חאם המפעיל לא יתק .7.6
בתום שבוע מיום שנדרש לתקנו, תהיה הרשות בידי החברה לבצע את התיקון 

ייב בזה להחזיר לחברה את הסכום עיל, והמפעיל מתחהאמור, במקום המפ
, בתוך שבוע ימים 15%ובתוספת  כל הנזק ו/או הקלקול כאמורשהוציאה לתיקון 

  ש לעשות כן.מיום שנדר

עת לבדוק את מצב הקיוסק/קפה והציוד ואת האופן בו החברה רשאית בכל  .7.7
ר לה לעשות המפעיל עומד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה, ועל המפעיל לאפש

 זאת.
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וד גם אם החברה ו/או חובתו של המפעיל על פי סעיף זה היא מוחלטת ותעמ .7.8
מהן מחזיק או בעל מקרקעין. העירייה תחויבנה בתשלום לניזוק בגין היות מי 

רה כזה יפצה המפעיל את החברה ו/או את העירייה באופן מלא על כל במק
 תשלום שהיא תחויב בו כאמור.

 ביטחון .8
 

ונו, לביטחון ציבור המשתמשים בקיוסק/קפה, הא אחראי, על חשבהמפעיל י .8.1
 ם בו סדרי בטחון בהתאם לסדרי הביטחון ודרישות שיקבעו, מעת לעת, עלויקיי

 משטרת ישראל.ידי החברה ו/או העירייה ו/או 

המפעיל יתרגל את אנשיו אחת לחודשיים בהפעלת נוהלי הביטחון והבטיחות  .8.2
  והפעלת אמצעי הכיבוי.

או יועץ ה לו על כך המנהל, יעסיק המפעיל יועץ בטיחות ו/דת הצורך ואם יורבמי
  לענייני תחבורה.

י לאכיפת הסדר בשטח למען הסר ספק מובהר כי המפעיל יהיה אחרא .8.3
, באמצעות מאבטחים מטעמו )לרבות מניעת מפגעים ופתרון הקיוסק/קפה

 ישה כלפי העירייהמחלוקות הנוגעות למבקרים( ולא תהיה לו כל טענה ו/או דר
 בנושא זה.   

ן עצמאי ועובדי המפעיל יהיו עובדיו בלבד המפעיל יפעיל את הקיוסק/קפה כקבל .8.4
  עביד עם החברה.ללא קשרים של יחסי עובד מ

ית לדרוש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, הפסקת העסקתו החברה תהא רשא .8.5
העובד, באופן  של כל עובד מעובדי המפעיל. המפעיל מתחייב על הפסקת עבודת

 הסכם.ידי, מיד עם דרישת החברה. ס"ק זה הינו מעיקרי המי

אחידה  עובדי המפעיל אשר יועסקו בתחומי הקיוסק/קפה יהיו בעלי הופעה .8.6
  ונאותה והתנהגות נאותה.

 

 ניקיון .9
 

המפעיל ידאג, באמצעות עובדים מטעמו, לניקיון כל שטחי הקיוסק/קפה, לרבות  .9.1
מושכר לפני, במהלך ובסיום כל ות השטח שמסביב להשירותים הציבוריים ולרב

קפה וידאג לקיים הוראות כל דין בנוגע לענייני ניקיון /יום פעילות בקיוסק
  ותברואה.

 

וסק/קפה, לרבות ניקיון השירותים הציבוריים המפעיל יבצע את ניקיון שטח הקי .9.2
ילות במשך כל זמן פעהפרדת האשפה והמחזור וריכוז הפסולת במתקני האשפה, 

ן העסק כל חריגה מהאמור לעיל, תהיה כפופה לתנאי רישיו הקיוסק/קפה.
  ולהוראות כל דין וכל העלויות הנובעות מכך יחולו על המפעיל.

הא לשביעות רצון החברה, תחול על המפעיל היה וניקיון הקיוסק/קפה לא י .9.3
החובה לשלוח צוות אשר יסיים את ניקיון הקיוסק/קפה, שאחרת תהא החברה 

 ן.קיוסק/קפה בעצמה ולחייב את המפעיל בעלות הניקיורשאית לנקות את ה

ות הסרת באחריות המפעיל גם ביצוע ניקיון מוחלט של סביבת הקיוסק/קפה לרב .9.4
ניירות, שקיות וכל לכלוך מפוזר בשטח הקיוסק/קפה  עשבייה, איסוף ידני של

 ובסביבתו. 
ם הקיוסק/קפה בהתא מובהר למפעיל, כי ההקפדה על שמירת הניקיון בשטח .9.5

ותית, וכל סטייה ממנה לכל דרישות המכרז ורישיון העסק הינה דרישה מה
  תחשב להפרה יסודית של ההסכם שבין הצדדים.
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  מניעת מטרדים .10

כי יישמרו בנכס וסביבתו הקרובה הניקיון, השקט והסדר  המפעיל מתחייב, .10.1
 ם בסביבת הנכס אוומתחייב שלא לגרום כל נזק או מטרד לדיירים והשכני

  לציבור המשתמשים בטיילת.

כל חומרים, כלים, ציוד, תוצרת, מלאי וכל המפעיל מתחייב לא להחזיק  .10.2
ץ לשטח "( מחוהמיטלטליןביחד ולחוד: " מיטלטלין אחרים שהם )להלן

הקיוסק/קפה ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. בכל מקרה שיימצאו 
שנתקבלה הקיוסק/קפה מבלי מיטלטלין כלשהם של המפעיל מחוץ לשטח 

המקום, על חשבון הסכמת החברה לכך, תהא החברה רשאית לסלקם מן 
  המפעיל, ולא תהיה לחברה כל אחריות בקשר להם.

א למטרת גישה לנכס בדרך ובאופן להשתמש בכל מקום מחוץ לנכס אל אין .10.3
  שהחברה תקבע מעת לעת.

וה פרת חלק ממנו מהוכל האמור בסעיף זה מהווה תנאי עיקרי שהפרתו או ה .10.4
 הפרה יסודית של ההסכם.

 

 העברת זכויות .11

רשאי להסב לאחר את ההסכם, או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי אין המפעיל  .11.1
סכם אלא בהסכמת החברה מראש או למסור לאחר כל זכות לפי הה להעביר
 ובכתב.

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המפעיל מתחייב: .11.2

כם זה בנכס, או כל חלק זכותו בהתאם להס לא להעביר לאחרים את .11.2.1
אלא בהסכמה מראש ובכתב של ממנו, בתמורה או שלא בתמורה, 

 די בנושא.החברה. מובהר, כי לחברה שיקול הדעת הבלע

אחזקת הנכס או בשימוש בו, או בהפקת כל לא לשתף מישהו אחר ב .11.2.2
 הנאה ממנו.

ת, בין לא להעניק למישהו זכות כלשהי בנכס, לרבות לא כבר רשו .11.2.3
 ללא תמורה. בתמורה או

פעיל )אם המפעיל הינו תאגיד(, או יובהר, כי דין העברה או מכר של מניות המ .11.2.4
בניגוד  ל כדין העברת זכות במושכר לאחרכל שינוי במעמדו המשפטי של המפעי

 לקבוע בהסכם זה.

על אף האמור לעיל, המפעיל יהיה רשאי להעביר את זכויות הפעלת  .11.2.5
יבל את אישור החברה לכך מראש ובכתב. ן צד ג' ובלבד שקהקיוסק/קפה לזכיי
בלעדי במתן ההסכמה כאמור ולמפעיל לא תהיה כל טענה  לחברה שיקול דעת

נתן יק מובהר כי גם אם תשא זה כלפי החברה. למען הסר ספו/או תביעה בנו
הסכמה כאמור, האחריות לקיום כל התחייבויות המפעיל כלפי החברה על פי 

כרז, ללא יוצא מן הכלל, תהיה מוטלת על ל פי כל מסמכי המהסכם זה וע
  המפעיל בלבד. 

סעיף  כל האמור בסעיף זה הינו תנאי עיקרי להסכם והפרת ההתחייבויות לפי .11.2.6
  מהווה הפרה יסודית של ההסכם. זה כולן, או כל חלק מהן,

החברה רשאית להעביר זכויותיה לפי הסכם זה, כולן או חלקן, לכל אדם או  .11.3
פי כמת המפעיל, ובלבד שלא יפגעו זכויותיו של המפעיל על גיד ללא צורך בהסתא

 הסכם זה.

 

               אחריות וביטוח .12

י, לכל נזק מכל מין יה, וכלפי צד שלישיה ו/או העירהמפעיל אחראי כלפי החבר .12.1
וסוג שייגרם לכל אדם ולכל רכוש שהוא לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור 

אחר הנמצא בשירותו של המפעיל, וכן למבקרים בדים או לכל אדם לעיל, לעו
סביבתו המיידית, או בכל דרך שהיא בתוך הנכס ו/או בגישה אליו ו/או בנכס או ב
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ו/או הספקים שיוצב בנכס או במתקנים  קשורה בנכס, לרבות ציוד המפעיל
ות וגם/או כל פעולה או מחדל שיתרחשו בנכס ו/או בסביבתו וגם/או בהתנהג

ת עמו וכל הנמצאים בתחום הנכס או בסביבתו המיידית ברשוהמפעיל ומי מט
ך. המפעיל, וכל זאת בשים לב במיוחד למטרת ההתקשרות על כל המשתמע מכ

ן באמור בסעיף זה לעיל כדי להקנות זכות כלשהי למען הסר ספק, מוסכם, כי אי
  לאדם או גוף כלשהו בנכס.

עיל לנקוט בכל הצעדים לעיל, מתחייב המפ 12.1מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .12.2
ה על כל נזק לו ישתוגש נגד החברה ו/או העירילביטול כל דרישה וגם/או תביעה 

ה על כל סכום לעיל, ולשפות את החבר 12.1עיף אחראי המפעיל כאמור בס
ה שילמה עקב דרישה וגם/או תביעה כאמור, וזאת מיד ישהחברה ו/או העירי

קבלת תשלום בגין חיוב שניתן ה ליה ו/או העירילאחר קבלת דרישת החבר
 כאמור.

12.3.  

לעיל, מתחייב המפעיל לקיים  12.1ייבויות המפעיל על פי סעיף מבלי לגרוע מהתח
כמפורט פי הסכם זה את הביטוחים  ונו במשך כל תקופת ההתקשרות עלעל חשב

 למסמכי המכרז 6 –בנספח א 

ין ו/או או עיריית ראש העלכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח "....... ו/ .12.4
ליסה. הפוליסה תכלול ויתור החברה". העירייה ו/או החברה תהינה מוטב  בפו

נזק ו/או מי מטעמם, פרט למי שגרם  על זכות השיבוב נגד החברה ו/או העירייה
 בזדון.

בפוליסות הנ"ל תיכלל התחייבות מפורשת של המבטח להימנע מלהעמיד את  .12.5
זקים המכוסים או לסילוק כל א לצורך תיקון הנתגמולי הביטוח למפעיל, אל

 כוסה עפ"י הביטוחים הנ"ל.תביעה בגין כל נזק אחר המ

 (. CROSS LIABILITYולבת )בכל הפוליסות הנ"ל, ייכלל סעיף אחריות צ .12.6

מקרה שתוגש תביעה ותופעל הפוליסה )לרבות ע"י החברה(, תחול החובה בכל  .12.7
י ההשתתפות יל, ואם שולמו דמלשלם את סכום ההשתתפות העצמית על המפע

יל לשפותה בגין מלוא הסכום העצמית ע"י החברה, או אז, יהיה חייב המפע
 ששילמה.

חייב לעיל מאשר המפעיל ומת 12.1עיף בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור בס .12.8
 כדלקמן:

ימים ממועד הכרזת המפעיל כזוכה במכרז, ימציא המפעיל לחברה את  10בתוך  .12.8.1
החתום ע"י חברת  - למסמכי המכרז 6-מסמך א') –וחים האישור על קיום ביט

 יטוחים בהתאם להוראות ההסכם.ביטוח, לפיו ביצע ב

הסכם זה צילום מן הפוליסות  ימים מיום חתימת 30להמציא לחברה תוך  .12.8.2
 ישורי תשלום.וא

 לשלם את הפרמיה בגין הביטוח ישירות לחברת המבטחת.  .12.8.3
כלפי הציבור )צד  ות בביטוח אחריותעל ערך הנכס לצורך הביטוח וגבול האחרי

 שלישי( תחול הצמדה למדד.

ערך הנכס לצורך הביטוח וגם/או גבולות האחריות וגם/או היקף  להגדיל את .12.8.4
 הביטוחי לפי דרישת החברה. הכיסוי

ש את הביטוחים הנ"ל מידי שנה בשנה, ולהמציא לחברה העתקים לחד .12.8.5
 מאושרים מפוליסות הביטוח מיד עם חידושן.

בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל יל מתחייב לקיים המפע .12.8.6
ת לה, אם יידרש לעשותה על ידי החברה, כדי לממש את פוליסות הביטוח בעפעו

 הצורך.

המפעיל את הפרמיות בגין פוליסות הביטוח, כולן או  לא חידש ו/או לא שילם .12.8.7
חריות המפעיל, חלקן, תהיה החברה רשאית )אך לא חייבת( מבלי לגרוע מא

המפעיל, ועל דש את הפוליסות ו/או לשלם את הפרמיות האמורות במקום לח
 ראשונה.המפעיל יהיה להחזיר לחברה את כל ההוצאות לפי דרישתה ה
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וגם/או בגבולות האחריות הנקובים וגם/או בתנאי אין עצם עריכת הביטוח  .12.8.8
כל נזק ו/או הפוליסה כדי לצמצם או להגביל בכל דרך את אחריות המפעיל ל

 שהוא אחראי להם על פי הסכם זה ו/או על פי דין. הפסד

ל ר בסעיף זה, על סעיפיו הקטנים, מהווה תנאי עיקרי שהפרתו או הפרת כהאמו .12.9
 של ההסכם.חלק ממנו מהווה הפרה יסודית 

 כוח אדם .13

  המפעיל יהיה רשאי להתקשר עם עובדים אשר יועסקו בקיוסק/קפה. .13.1
אחריות המפעיל, ובהתאם ין העובדים תהא בההתקשרות בין המפעיל לב

 זה, ולחברה לא תהא אחריות בקשר לכך. לסייגים ולמגבלות כאמור בהסכם

ם שיועסקו על כל תקופת הזיכיון, לגבי העובדיהמפעיל מתחייב לקיים במהלך ב .13.2
ידו )בין באופן קבוע, זמני, ארעי, ממלא מקום או מחליף( לצורך ניהול, תחזוקה 

מור בחוקי העבודה. כן המפעיל מתחייב יוסק/קפה, אחר האוהפעלה של הק
 כדלקמן: 

תהיה זכאית בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר  החברה .13.2.1
הקיוסק/קפה וזאת בהם מועסקים עובדים אצל מפעיל תנאי העבודה 

 כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה.

  בד.מתחייב להעסיק עובדים בעלי אזרחות ישראלית בל המפעיל .13.2.2

ידו -יב להמציא לחברה את רשימת העובדים שיועסקו עלמתחי המפעיל .13.2.3
ימים לפני תחילת העסקתם  10פעלת הקיוסק/קפה לפחות בה

 בקיוסק/קפה. 

עתה הבלעדי, וללא מתן נימוק כל שהוא, ברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דהח .13.3
כן.  להורות למפעיל לחדול מלהעסיק עובד כלשהו, והמפעיל יהא חייב לעשות

ופן אה דחופה, יהא על המפעיל לחדול מלהעסיק את העובד, באבמידה וההור
, על מיידי. המפעיל יידע את העובדים עמם יתקשר, עובר להתקשרות בינם

 ר, בהתאם לאמור בסעיף זה.אפשרות החברה להורות כאמו

המפעיל קיוסק יציית להוראות החברה כפי שיינתנו מפעם לפעם בכל עניין  .13.4
 יצוע חוזה זה.הקשור לב

הפסדים או נזקים לא תהיה חייבת לפצות את המפעיל בדרך כלשהי בגין  ברההח .13.5
 זה . 13האמור בסעיף העלולים להיגרם לו בשל הדרישה להרחקת עובד על פי 

 

 יכיוןתקופת הז .14
 

מבלי לגרוע מזכות הביטול המוקנית לחברה בהסכם זה להלן, מוסכם, כי הסכם  .14.1
ימת הסכם זה על ידי החברה ממועד חת החלנים זה יהא לתקופה של שלוש ש

 "(. יכיוןתקופת הז" –והמפעיל )להלן 

כם, בשתי לחברה בלבד, תהיה שמורה האופציה להאריך את תוקפו של ההס .14.2
חודשים, כל אחת, וזאת, בהודעה מראש ובכתב, שתשלח  12תקופות נוספות של 

 –ציה )להלן ימים לפני תום כל תקופה חוזית או תקופת אופ 90למפעיל 
 "(.ופה המוארכתהתק"

רתו, או הפרת כל חלק ממנו, מהווה האמור בסעיף זה מהווה תנאי עיקרי שהפ .14.3
  הפרה יסודית של ההסכם.
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 ורההתמ .15

הזיכיון )לרבות בתקופת האופציה, ככל שיוארך  בגין הזכות לזיכיון בתקופת .15.1
 יםקבוע יםשיחוד מיםתשלוההסכם מעבר לשלוש שנים(, המפעיל ישלם לחברה 

. לדמי "(יוןהזיכ דמי: "ביחד להלן)לא כולל מע"מ לחודש  ₪ ______של סך ב
 כנגד חשבונית מס כדין.הזיכיון יתווסף מע"מ כדין 

לתשלום למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס  יםצמוד ויהי דמי הזיכיון .15.2
  .2019דצמבר חודש הוא מדד הקבוע 

בכל  1-ומים שווים לתשל 4 -ב נה מראששולם מדי שי בועהתשלום החודשי הק .15.3
 ישולם עם החתימה על ההסכם ונה בגין השנה הראש, כאשר התשלום רבעון

 30והתשלומים הבאים  ,31.3.20 -והתשלום בגין הרבעון הראשון הינו יחסי עד ל
כיון על ידי החברה, לא יככל שתוארך תקופת הז  כל שנת הפעלה. יום לפני תום

  התמורהחול שינוי בסכום י
 

מתוך  הסכום השנתי הקבועמתחייב למסור לחברה, שיק מעותד בגין המפעיל  .15.4
  הזיכיון עבור השנה השנייה והשלישית עם החתימה על הסכם זה.י דמ
 

וישולם  כל שנת זיכיון םבתו הייעשבגין הסכום הקבוע חישוב הפרשי ההצמדה 
  מיד בסופה.

כות בהפעלת כל ההוצאות הכרו מורים, כוללים אתיובהר, כי דמי הזיכיון הא .15.5
יקיון, פינוי אשפה, נ ט הוצאותהקיוסק/קפה על ידי המפעיל )לרבות ומבלי למע

שמירה, אבטחה, כח אדם ועמידה בדרישות רישיון העסק(, והמפעיל לא יהא 
 זכאי לכל תמורה נוספת.

 

 חשמל, מים, מיסים ותשלומים אחרים .16
 

או אחרים או העירוניים ו//יטלים הממשלתיים וכל המיסים, האגרות והה .16.1
קיוסק/קפה ו/או ה ם להפעלתותשלומים אחרים מכל סוג או מין שהוא, הקשורי

  אשר יחולו על המפעיל, ישולמו על ידי המפעיל.

שא בתשלום מלוא הארנונה עבור כל השטח ימבלי לגרוע מהאמור, המפעיל י .16.2
עוד מובהר,  מים וחשמל.גז, ה בהמושכר ובמלוא התשלומים עבור השימוש שיעש

 .מת ההסכםמפעיל מתחייב להעביר על שמו את מונה החשמל מיד עם חתיהכי 
מובהר בזאת, כי בכל הנוגע לגביית המיסים ותשלומי החובה הנ"ל, ייחשב  .16.3

המפעיל, לפי הסכם זה, כמחזיק במושכר ועליו תחול חובת התשלום. ואולם, אין 
אחרים,  חבותם של גורמים או להוות ויתור עלבכך כדי לגרוע ו/או לפגוע ו/

  .החבים עפ"י דין, ובלבד שלא תתבצע גבייה כפולה

ר בסעיף זה מהווה תנאי עיקרי שהפרתו או הפרת כל חלק ממנו מהווה מוכל הא .16.4
  הפרה יסודית של ההסכם.

 

  פירעון חובות המפעיל .17
 

דין ל פי הסכם זה או הלא שילם המפעיל כל תשלום, הוצאה, מס או היטל החלים עליו ע
חלק(  אומם )הכל "(, תהא החברה רשאית )אך אינה חייבת( לשלהוצאה" או "םתשלו)להלן: "

במקום המפעיל, והמפעיל מתחייב להשיב את התשלום או ההוצאה מיד עם דרישת החברה. 
לא שילם המפעיל תשלום או הוצאה כאמור )הכל או חלק מהם( מייד עם דרישת החברה, 

הוצאה כאמור, בצרוף הפרשי הצמדה וכן ברה כל תשלום או פעיל חייב לשלם לחיהיה המ
, שיהיה נהוג, באותה עת, בבנק הפועלים, על משיכות יתר בייעור המרריבית פיגורים בש

חריגות בחשבונות חח"ד, כשהם מחושבים ממועד התשלום או ההוצאה ועד למועד השבתם 
פי הסכם  עקב אי התשלום עלאחר העומד לחברה  בפועל לחברה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד

  זה ו/או על פי כל דין.
 

עיקרי שהפרתו או הפרת כל חלק ממנו מהווה הפרה יסודית  אימהווה תנכל האמור בסעיף זה 
  של ההסכם.
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 שינויים בנכס .18
 

אסור למפעיל והמפעיל מתחייב לא לעשות שום שינוי ו/או תוספת לנכס ו/או  .18.1
  ה בכתב ומראש.לא הסכמתה של החברלמראהו החיצוני, ל

וג לכל דאהמפעיל לם יינתן אישור החברה לשינוי ו/או תוספת לנכס, מתחייב א
האישורים וההיתרים הנדרשים לכך על פי דין, קודם לביצוע כל שינוי או תוספת 

 כאמור.

לשם הסרת כל ספק, מוסכם בין הצדדים כי כל שינוי ו/או תוספת שיעשו על ידי  .18.2
  הי.צורך בתמורה כלש הם רכוש החברה ללאהמפעיל 

ימת זכות כזו( קיובמידה שהמפעיל מצהיר כי הוא מוותר מראש על כל זכות )אם 
לתבוע מהחברה תשלום כלשהו עבור כל שינוי, השבחה, התאמה, השקעות, 
שכלולים או שיפוצים שייעשו על ידו בנכס אם החברה תיתן הסכמה לכך. אין 

יר לקדמותו עם ש מן המפעיל להחזותה של החברה לדרובאמור כדי לגרוע מזכ
המפעיל מתחייב לפעול ו הסכם זה,תום תקופת ההפעלה או הפסקת ההפעלה לפי 

ולעשות, לפי דרישת החברה כאמור, על חשבונו, לא יאוחר מן המועד שבו זכאית 
 החברה להחזרת הנכס כאמור.

י ה המוחלט, כל שינוהחברה תהיה רשאית לסלק ו/או להרוס, לפי שיקול דעת .18.3
ן ס אם נעשו ללא הסכמתה בכתב ומראש כאמור, וזאת על חשבוו/או תוספת לנכ

  ות המפעיל.ריועל אח

כל האמור בסעיף זה מהווה תנאי עיקרי שהפרתו או הפרת כל חלק ממנו מהווה  .18.4
  הפרה יסודית של ההסכם.

 

 שילוט .19
 

, אלא כס, בכל צורה שהיאאסור למפעיל לתלות או להקים, בכל אופן שהוא, שילוט בנ
 ריתנאי עיקשור מראש ובכתב לכך מהחברה. כל האמור בסעיף זה מהווה אם קיבל אי

  שהפרתו או הפרת כל חלק ממנו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

  כניסה לשטח הקיוסק/קפה .20
 

המפעיל מתחייב להרשות לחברה וגם/או לב"כ ו/או לעובדיה להיכנס לשטח הקיוסק/קפה 
  ושעות ההפעלה.בימי 

 
על מנת  מי מטעמה יהיו רשאים להיכנס לשטח הקיוסק/קפה, בכל עת,מו כן, החברה או כ

צע תיקונים ועבודות הדרושים לדעת החברה. כל האמור בסעיף זה מהווה תנאי עיקרי לב
  שהפרתו, או הפרת כל חלק ממנו, מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 בטחונות .21
 

ם זה ו/או לגביית החברה על פי הסכ בויות המפעיל כלפילהבטחת קיום כל התחיי .21.1
להפקיד ערבות בנקאית  ילייב המפעכל סכום שיגיע מן המפעיל לחברה, מתח

יום  90כביטחון בידי החברה, התקפה עד לתום  ₪ 120,000בסך אוטונומית 
 2-מסמך א'ממועד סיום ההסכם או התקופה המוארכת, לפי העניין, בנוסח 

ין אי חתימה על הסכם ות כאמור דינה כד. אי הפקדה של ערבלמסמכי המכרז
 זה. 

הי לפי הסכם זה, תהא החברה לשחייבות כהפר המפעיל, לדעת החברה, הת .21.2
רשאית לממש את הערבות, לפי שיקול דעתה, ולגבות לעצמה וגם/או לקזז כל 
סכום עבור כל נזק, הפסד או הוצאה, הקיימים או עתידיים, שהחברה עמדה או 

מורה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של וצאה מן ההפרה האמוד בהם עקב או כתתע
תבחר, סכומי כסף ו/או סעדים נוספים, אם ה יך שהחברהחברה לתבוע, בכל הל

סכום הערבות הבנקאית לא יספיק, לדעת החברה, לכיסוי הנזקים ו/או 
 ההפסדים ו/או ההוצאות של החברה.
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כנגד  ינה לחברה תביעותים, כי במידה ותהיעל אף האמור לעיל, מוסכם בין הצדד .21.3
בנקאית בגובה ה ף הערבותהמפעיל אשר תופנינה לערכאות משפטיות, יוארך תוק

סכום התביעה, עד לתום מועד ההכרעה השיפוטית החלוטה בתביעת החברה, אף 
  אם תמשכנה התביעות לאחר תקופת ההסכם.

רה, , שהוגשו כנגד החבהוראה זו תחול גם במקרה של תביעות צדדים שלישיים
  ו של המפעיל ושל הקיוסק/קפה.בקשר לפעילות

, פרמיות וכיו"ב, בקשר לערבות הבנקאית ותאות, עמלמובהר בזאת, כי כל ההוצ .21.4
  יחולו על המפעיל בלבד.

מתן הערבות הבנקאית לפי סעיף זה, לפי דרישת החברה כאמור בהסכם, וכן  .21.5
סכם תנאים עיקריים לה היותה בתוקף למשך תקופת ההתקשרות, הינם

  פרת חלק מהם, מהווה הפרה יסודית של ההסכם.שהפרתם, או ה
 

  לשיםסילוק פו .22
 
ריות לפינוי כל מחזיק, בדין או שלא בדין, משטח הקיוסק/קפה הינה על המפעיל, ועל אחה

חשבונו, ואולם אם יימנע המפעיל מלפעול לסילוק פולשים כאמור, תוכל לעשות זאת החברה, 
  תיה, מיד עם דרישה ראשונה.תה בגין כל הוצאומפעיל מתחייב לשפוכאשר ה

 

  פינוי הנכס .23
 

את ההפעלה על פי הסכם זה בתום תקופת הזיכיון, או  יקייב להפסהמפעיל מתח .23.1
הפסקת ההפעלה עקב הפרת ההסכם, או מכל סיבה שהיא, בהתאם לקבוע 

ל אדם או בהסכם, ולהשיב את שטח הקיוסק/קפה לחברה כאשר הנכס פנוי מכ
    .כל מערכותיו והציוד המצוי בו תקיניםו הוא נקי ומסודרחפץ, וכש

כס, תהיה החברה רשאית לערוך סיום מוקדם, בתיאום הנינוי של לפני מועד הפ
עם המפעיל במסגרתו ייבדק מצב הנכס, מערכותיו והציוד שבו ויירשמו 

שר יתגלו בנכס פגמים או נזקים אהליקויים הדורשים תיקון על ידי המפעיל. 
 במועד החזרתו לחברה, ואשר לא תוקנו על ידיבציוד שבו  ו במערכותיו ו/אוו/א

לאותו מועד, תהיה החברה רשאית )אך לא חייבת( לתקנם, על  עדהמפעיל 
, 15%בתוספת הוצאותיה מלוא חשבונה, והמפעיל מתחייב להחזיר לחברה את 

  לפי דרישתה הראשונה של החברה. 

ני מועד הפינוי, אישורים שתה ובכל מקרה לפלחברה, על פי דרי המפעיל ימציא .23.2
שלומים החלים עליו בקשר התלתשלום  של הרשויות הרלוונטיות בנוגע

 לקיוסק/קפה על פי הסכם זה. 

מבלי לפגוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת, כי בכל מקרה שהמפעיל לא יפסיק את  .23.3
או /ליהם בהסכם זה וגםההפעלה ו/או לא יפנה את הנכס במועדים שהוסכם ע

של לפינוי כאמור בהסכם זה, מתחיב המפעיל לשלם לחברה סך  בעקבות הודעה
 ₪ עבור כל יום בו ימשיך להחזיק בנכס, וזאת כפיצויים קבועים 10,000

"( הפיצויים המוסכמיםומוסכמים מראש ללא צורך בהוכחת נזק )להלן: "
החזקה בו  פינוי הנכס והחזרתלכיסוי הנזק שייגרם לחברה עקב כל יום איחור ב

  לחברה כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ.בפועל 
בנוסף לכל הוצאה אחרת שתישא בהם ם אמור הינהפיצויים המוסכמים כ

החברה במסגרת פינוי הנכס, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד של ב"כ 
  החברה.

  על סכום הפיצויים המוסכמים כאמור יחולו הפרשי הצמדה.
שולמו אחת לשבוע, עד למועד ף הפרשי הצמדה( ים המוסכמים )בצירוהפיצויי

מוסכמים כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד ה הפיצוייםהפינוי בפועל. אין בתשלום 
  העומדים לחברה על פי הסכם זה ו/או דין. 

הפסיק המפעיל את הפעלת הקיוסק/קפה מיוזמתו לפני תום תקופת הזיכיון, הרי  .23.4
ההסכם, יהיה  ה עקב הפרה זו שלעד אחר המגיע לחברשמבלי לגרוע מכל ס

ל תקופת הזיכיון, אלא כ ברה עבורהמפעיל חייב בתשלום מלוא דמי הזיכיון לח
 אם הוסכם אחרת בין הצדדים.
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כל האמור בסעיף זה מהווה תנאי עיקרי שהפרתו, או הפרת כל חלק ממנו, מהווה  .23.5
  הפרה יסודית שלה הסכם.

 

 הפרת הסכם .24
 

כם זה ו/או על פי כל דין, כאית לו על פי הססעד שהחברה תהיה זבנוסף לכל  .24.1
י של הסכם זה במקרים המפורטים ידטולו המיתהיה החברה רשאית להביא לבי

 להלן:

הפר המפעיל הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה ולא תיקן את ההפרה  .24.1.1
 ימים מיום שנדרש לכך בכתב. 14תוך 

צוע )מבלי למעט( אי ביהפר המפעיל תנאי עיקרי בהסכם זה לרבות  .24.1.2
יו על פי הסכם זה ו/או אי הקפדה על שמירת הניקיון תשלום החל על

כנדרש בהסכם זה ו/או הסבת ההסכם, כולו או  יםיעת מטרדומנ
למפעיל, ו/או תעודת כשרות מקצתו, לאחר ו/או העדר רישיון עסק 

ימים ממועד שהמפעיל קיבל דרישה בכתב  7וההפרה לא תוקנה תוך 
 לתקנה.

, או ניתן צו פירוק ו/או מונה הליכי פשיטת רגל ננקטו נגד המפעיל .24.1.3
או ננקט נגד המפעיל כל הליך ם ם או חלקכונס נכסים על נכסי היז

משפטי אחר שלא יאפשר את הפעלת הסכם זה באמצעות המפעיל 
 יום. 30והליכים אלו לא בוטלו תוך 

אחר  כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהמפעיל או אדם .24.1.4
לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או יל, נתן או הציע בשמו של המפע

 לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם. אור להסכם טובת הנאה כלשהי בקש

בוטל ההסכם כאמור תהיה החברה רשאית לתבוע מיד את פינוי הנכס ו/או אי  .24.2
כניסת המפעיל לנכס, ולהחזיר לעצמה את החזקה בנכס ככל שהדבר יידרש, 

להיכנס אליו לפי דרישת החברה  את הנכס ו/או לא פעיל מתחייב לפנותוהמ
  כאמור.

תהיה החברה רשאית לפנות את המיטלטלין  ר,נכס כאמובמסגרת פינוי ה
השייכים למפעיל ו/או הנמצאים בנכס והאחריות הבלעדית לכל אובדן, הפסד או 

  נזק שייגרם למפעיל ו/או לצד ג' כלשהו תוטל על המפעיל בלבד.
ו, הבלתי חוזרת, לעשות כן ומתחייב ת לחברה את הסכמתהמפעיל נותן בזא

אשונה, על כל תביעה אם תוגש נגדה בגין כל הרדרישתה  לשפות את החברה לפי
  אובדן, הפסד או נזק כאמור.

אין באמור לעיל כדי לפגוע מכל זכות שבידי החברה לתבוע מאת המפעיל כל נזק 
תיקון עיל, או לבצע כל חדל כאמור מצד המפשנגרם לה עקב כל הפרה או מ

פעיל את המתבוע מן וגם/או כל פעולה אחרת שהמפעיל חייב בעשייתם, ול
ההוצאות שנגרמו לה, לרבות ומבלי למעט, בין היתר שכ"ט עו"ד, והמפעיל 
מתחייב לשלם ולשפות את החברה בגין כל נזק והוצאה כאמור, מיד עם דרישה 

  ראשונה.
 

ל החברה על פי הסכם זה או חרים או נוספים שכל סעד או תרופה אמבלי לפגוע ב .24.3
ל סכום או תשלום, מכל מין וסוג לפי כ , כי בשלעל פי כל דין, מוסכם במפורש

הסכם זה, אשר לא ישולמו על ידי המפעיל במועד, יחויב המפעיל בריבית פיגורים 
רכו בדולרים ליום על הסכום שבפיגור בש"ח, או שהוא מחושב בע 0.1%בשיעור 
ה וריבית )צמודה( בשיעור מקסימאלי בהתאם לחוק , או בהפרשי הצמדארה"ב

המחושבים על הסכום שבפיגור בשקלים  1961-ה תשכ"אמדיבית והצפסיקת ר
חדשים, וזאת מיום תחילת הפיגור ועד לתשלום כלשהו כאמור על ידי החברה מן 

 נהם.יהמפעיל, לפי הגבוה ב

 7דעה של בטל הסכם זה, בהוהחברה תהא רשאית לבנוסף לאמור בהסכם זה,  .24.4
ו נסיבות שאינן צראו אם נוימים מראש למפעיל, וזאת על פי שיקול דעתה ו/

מאפשרות המשך קיום הסכם זה כגון צו של רשות מוסמכת, תלונות שכנים, 
דרישה מהרשות המקומית לאור אי קיום דרישות רישוי עסקים, או חובה חוקית 

  אחרת.
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 כללי .25
 

ה לא תממש זכות כלשהי מזכויותיה י בכל מקרה שהחברסכם בין הצדדים, כמו .25.1
מפעולה במועדה, לא ייחשב הדבר כויתור או ע או תימנ על פי ההסכם או הדין,

הסכמה מצידה. כן מוסכם, כי לא יהיה תוקף לכל שינוי תיקון או תוספות 
  להסכם זה אלא אם כן נעשו בכתב.

כל משקל ן ולא יינתן להן יות בלבד, ואין להכותרות הסכם זה באו לשם הנוח .25.2
 בפירושו.

ברה. תאריך ההסכם יהיה החעל ידי  הסכם זה ייכנס לתוקף רק לאחר חתימתו .25.3
 תאריך חתימת ההסכם על ידי החברה. 

מוסכם כי ביצוע כל אחת מהתחייבויות החברה על פי הסכם זה מותנה בכך  .25.4
  כל דין.י הסכם זה ועל פי שהמפעיל יקיים תחילה את כל התחייבויותיו על פ

קים מסכים, כי חשבונות החברה ישמשו אסמכתא וראיה בכתב מספהמפעיל  .25.5
לבית משפט בסדר דין מקוצר, והמפעיל יהיה מנוע מלהתנגד לסדר דין  תםלהגש

  זה.

כל מסמכי המכרז ונספחיו יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה ואולם, בכל מקרה  .25.6
  .רו הוראות הסכם זהשל סתירה ו/או דו משמעות, יגב

 יר תל אביב או פתח תקווה בלבד, סמכות השיפוט הייחודיתלבתי המשפט בע .25.7
בכל הקשור להסכם זה והדין, אלא אם כן תבחר החברה בכל בית  ת,והבלעדי

  משפט אחר.

כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתישלח בצד אחד  .25.8
די אילו נתקבלה על יתובות הנ"ל תחשב כלמשנהו בדואר רשום בישראל לפי הכ

ם נמסרה א שראל, אושעות מיום שנשלחה בדואר רשום בי 72הצד השני כעבור 
 ביד תיחשב כמתקבלת עם מסירתה לידי הצד או לכתובתו כאמור.

 
 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 

 
____________________   _______________________ 

 החברה                                                                           המפעיל               
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 הכלכלית לראש העין בע"מ ה  חכ"ל החבר
 6/20 מכרז מס'

 הפעלת קיוסק/קפה בטיילת רבא בראש העין בדבר
 

 תשריט שטח המושכר   -מסמך ד' 
 

 התשריט צריך להיות צבוע בהתאם למפורט להלן:
להלן: ) כמסמך ד'יט המצורף למכרז זה בתשר אדוםן בצבע מ"ר, המסומ 42.2 -בשטח של כ

 מבנה" –ל גם מבנה שירותים ושירותי נכים )להלן ולשטח הנ"ל כ"( ההשטח העיקרי"
בתשריט )מסמך ד'(. בנוסף, יעמוד לרשות הזכיין, חצר שירות ירוק "( המסומן בצבע השירותים

הזכיין בלבד )להלן  סאות ושולחנות שלומיועד לאחסון כבתשריט )מסמך ד'( כחול המסומן בצבע 
ה מקורה בפרגולה )שאינה אטומה( בשטח הייוסק/קפה י"( . השטח שבחזית הקחצר השירות: "

 "(השטח המקורה" –מ"ר )להלן  72-של כ
 

 
 


