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 תףתמשמחיר הצעת  - 1נספח 

 

שנים  3אנו מציעים בזאת לנהל ולהפעיל את עגלת הקפה לתקופת התקשרות של  .1

מיום אישור ההתקשרות ע"פ תנאי החוזה על ידי סטודנטופ ו/או מי מטעמה וזאת 

 בהתאם לכלל התנאים הקבועים במסמכי המכרז.

אנו מציעים לשלם לסטודנטופ או למי מטעמה סך של ______________ + מע"מ  .2

 ימוש קבועים לסטודנטופ בגין העגלה.כדין, כדמי ש

 ההצעה לא תפחת מ ___________ + מע"מ מחיר מינימום למכרז. .3

בנוסף נשלם _______ אחוזים מתוך מחזור המכירות החודשי שלנו בגין כל עגלת  .4

 קפה.

ימים  7תוך  2אנו מתחייבים לשלם לסטודנטופ או מי מטעמה את הסך שבסעיף  .5

שרות. התשלום יבוצע בגין כלל התקופה מראש ממועד אישור סטודנטופ להתק

ימים מהיום שבו יוכרז זוכה במכרז ותועבר  7בשיקים שימסרו לסטודנטופ תוך 

 הודעה לזוכה.

לחודש את סך המחזור   5 –אנו מתחייבים כי בכל חודש נעביר עד לא יאוחר מה  .6

סכום בכל חודש קלנדרי עוקב, את ה 10 -של החודש הקודם וכן עד לא יאוחר מה

 המגיע לאגודה הסטודנטים או מי מטעמה.

לחודש, דו"ח רו"ח  5אנו מתחייבים כי בכל רבעון יוגש מטעמנו עד לא יאוחר מה  .7

 מפורט אודות המחזור ברבעון החולף.

אנו מתחייבים כי נמכור בעגלות את כל המוצרים המופיעים בהסכם ובנספחיו  .8

 במחירים הקבועים בהסכם.

 

____________    ______________ 

 חתימה             תאריך     

 

אני הח"מ _____________ עו"ד, מצהיר כי החתומים מעלה רשאים לחתום בשם החברה 

 ומאשר את חתימות מרשי הנ"ל.

       _________________ 

 עו"ד                    

 



 
 

 

 הצעת המציע והתחייבויותיו  - 2נספח 

 

 לכבוד 

 החברה הכלכלית של אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה –סטודנטופ 

 

 למתן שירותי הפעלת עגלת קפה  1הנדון : מכרז מס 

 

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כלל מסמכי המכרז והנספחים, וכי אני עומד בכל  .1

לתנאי המכרז, ומגיש בזאת את הצעתי להפעיל עגלת קפה  9.1בסעיף  תנאי הסף המצויינים

בקמפוס הנמל של האוניברסיטה הפתוחה בחיפה עבור סטודנטופ או מי מטעמה, בתנאים 

 המפורטים בהסכם על נספחיו.

אני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל מסמכי המכרז על כל נספחיהם, כי ביקרתי באתר  .2

ם דומים בהם עגלות קפה רלוונטיות לרבות עגלות קפה נשוא מכרז זה וכן באתרי

בקמפוסים של האוניברסיטה הפתוחה וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים על המכרז 

 ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 אני מצהיר בזאת כדלקמן : .3

הנני בעל ידע, ניסיון ומומחיות הדרישות לביצוע ההתקשרות נושא  .א

 המכרז בתנאים המופיעים במכרז.

אני מכיר את החוקים הרלוונטים להפעלת העגלה ויש בידי את כלל  .ב

 האישורים הרלוונטים הנדרשים להפעלת עגלת הקפה.

ברשותי כל האמצעים, כח האדם, הציוד אפשרויות המימון הנדרשות  .ג

על מנת להפעיל את עגלת הקפה נשוא מכרז זה בהתאם לדרישות 

 מכי המכרז ובמועדים המפורטים בו.המופיעות במס

המחיר בהצעתי הינו סופי וכולל את כל העלויות הכרוכות בהקמת  .ד

עגלת הקפה, הפעלת המתחם בהתאם לתנאי המרכז, המוצרים 

שימכרו, התאמת המתחם לצורכי עגלת הקפה בהתאם לתנאי המרכז 

ודרישות האו"פ ו/או סטודנטופ וזאת בהתאם לתנאי המכרז על 

 נספחיו.

ידוע לי כי סטודנטופ ו/או מי מטעמה רשאים להפסיק ו/או לבטל ו/או  .ה

לעכב ו/או לדחות את ביצוע ההתקשרות להפעלת עגלת הקפה ולא 

 תהיה לי שום טענה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהא בענין.



 
 

אני מצהיר כי אם אזכה המכרז הנדון אני מתחייב להפעיל את עגלת  .ו

השיג את כל הרישיונות וההיתרים הקפה בהתאם לכלל תנאי המכרז ול

 המועד הקבוע במרכז.

ככל והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי אפעיל את עגלת הקפה במתחם,  .ז

ימים  30לרבות הציוד, כלל הריהוט, עובדים וכל האמור במכרז, תוך 

 מיום הודעתכם על זכייתי במכרז.

הריני מתחייב להמציא לסטודנטופ ו/או למי מטעמה ערבות בנקאית  .ח

חתומה להבטחת קיום תנאי ההסכם וזאת בסכום ובתנאים המופיעים 

 בהסכם.

 להמציא לסטודנטופ אישור עריכת ביטוחים בהתאם למסמכי המרכז. .ט

אני מתחייב כי לא אעביר את ביצוע העבודה במכרז ו/או את זכותי  .י

לרבות התמורה ו/או שיעבוד ו/או המחאה באופן חלקי או מלא של 

ללא קבלת הסכמה מפורשת ובכתב של סטודנטופ  זכייתי לצד ג' כלשהו

או מי מטעמה או האו"פ. ככל ותינתן הסכמה כאמור בכתב, לא יהיה 

על פי מכרז  ייבהסכמה זו לכשלעצמה כדי לשחרר אותי מהתחייבויות

 זה.

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל,  .יא

של התנאי המכרז ואאבד את  כולם או מקצתן, יהווה הדבר הפרה

זכותי להפעיל את עגלת הקפה. בנוסף ידוע לי כי לא יהיה בכך כדי 

לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות אגודת הסטודנטים או מי 

שאני נוטל על עצמי עם הגשת מכרז  תמטעמה עקב הפרת התחייבויו

 זה.

ם ימי 120הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .יב

 מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

אני מצהיר כי איני נמצא במצב של ניגוד עניינים בין כל דרישות מרכז  .יג

זה לבין עבודה ו/או התקשרויות עם גופים אחרים הקשורים במישרין 

 ו/או בעקיפין לאו"פ ו/או לסטודנטופ.

ככל ויש לקוחות בעלי זיקה ישירה או עקיפה לאו"פ או לסטודנטופ 

 ינם יכול להיווצר חשש לניגוד עניינים מצ"ב פירוט הלקוחות :שבג

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________ 



 
 

עתי עניינים"( בהצ-ככל ויש סעיפים או הליכים ו/או פרטים )להלן .יד

שעלולים לחשוף סוד מסחרי מקצועי או סוד עסקי או 

_____________)ציין סיבה אחרת(. סטודנטופ בהתקיים והעניינים 

אכן מהווים סוד מסחרי ו/או מקצועי, מנעה מלחשוף עניינים אלו בפני 

 מציעים שלא זכו בביצוע מתן שירותי עגלת הקפה .

 להלן העניינים למניעת החשיפה :

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

______________________________________________ 

 הנימוקים :  

 __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

____ 

למותר לציין כי כל חלק שסומן בהצעתי כסודי , מהווה הודאה בכך  .טו

אני מוותר מראש שחלקים אלו סודיים גם בהצעות המתחרות ומכן ש

 על כל זכות העיון בחלקים אלו של הצעות המציעים האחרים.

 

 לראיה באנו על החתום :

 

 חתימת מורשי החתימה של המציע :

 

 שם ________________ ת.ז. _____________ תפקיד _________ חתימה ____________

 _________ חתימה ____________שם ________________ ת.ז. _____________ תפקיד 

 

אני הח"מ _______________ עו"ד, מאשר בזה כי ביום __________ הופיע 

בפני במשרדי ברח' ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה 

כי הם מורשים  יעצמו/ה על ידי ת.ז. _________________ ולאחר שווידאת

וטוקול מורשי החתימה ולאחר לחתום בשם החברה בהתאם לתקנונה ולפר

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה כן, אישור את נכונות תצהירו וחתם עליו בפני.

         ______________ 

 עו"ד                    



 
 

 תשריט המתחם – 3נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 תצהיר על תשלום שכר מינימום ואי העסקת עובדים זרים שלא כדין  - 4נספח 

אני הח"מ ______________ ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כדין כי עלי 

לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 בזאת כדלקמן :

המציע/המשתתף(  –הנני עושה תצהיר זה בשם _______________ )להלן  .9

המכרז"( אשר פורסם על ידי "–)להלן  1במסגרת הגשת הצעה למכרז סגור מס 

החברה הכלכלית של אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של  –סטודנטופ 

 סטודנטופ"(."–האוניברסיטה הפתוחה )להלן 

ר זה בשם המציע וכי אני מורשה חתימה אני מצהיר כי אני מוסמך לתת תצהי .10

 מטעמו.

"תושב ישראל" משמעותם  -בתצהירי זה המונחים "בעל זיקה" , "הורשע", ו .11

. אני מאשר 1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  2כהגדרתם בסעיף 

 כי הוסברה לי על ידי יועמ"ש המציע ואני מבין אותם.

 ישראלאני מצהיר כי המציע הינו תושב  .12

אני מצהיר כי המציע ו"בעל הזיקה" אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי  .13

בתקופה שקדמה למועד האחרון להגשת  1998חוק שכר מינימום התשמ"ז 

 ההצעות במכרז.

אני מצהיר כי המציע ו"בעל הזיקה" אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי  .14

-והבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א  חוק עבודת זרים )איסור העסקה שלא כדין

 , בתקופה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.1991

 זהו שמי, זאת חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .15

 

__________________ 

 

אני הח"מ _______________ עו"ד, מאשר בזה כי ביום __________ הופיע 

__ שזיהה/תה בפני במשרדי ברח' ______________ מר/גב' ___________

עצמו/ה על ידי ת.ז. _________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את 

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישור את נכונות 

 תצהירו וחתם עליו בפני.

 

         ______________ 

 עו"ד                    



 
 

 שימכרו בעגלת הקפה ומחיריהםרשימת המוצרים  - 5נספח 

 מחירים מוסכמים )כולל מע"מ(

 המפעיל יגבה מכל לקוח את המחיר המוסכם לעיל.

המפעיל מצהיר כי המחירים להלן הם המחירים הקבועים וכי לכל העלאת מחיר תעשה רק 

 באישור בכתב של סטודנטופ ו/או מי מטעמה ובכתב.

רות על לוח גדול וקריא לידיעת המבקרים המחירים יפורסמו על ידי המפעיל במקום השי

 וכן על כל מוצר ארוז בהתאם לדין.

מחיר  רשימת פריטי המזון  מס

 מומלץ

 על ידנו

מחיר 

 מבוקש

כריכים )במילוי סלט ביצים / סלט  

טונה / סלט אבוקדו / בולגרית / 

סביח/ צהובה / חביתה ועוד + 

 ירקות/ כריך טבעוני (

  

מלחמנייה אבצע / מחיר לכריך קטן  .1

גרם, כולל מילוי  70מרובעת במשקל 

 גרם 120במשקל 

5  ₪  

גרם, כולל  120מחיר לכריך שמינייה  . 2

 גרם 200מילוי ירקות לפחות 

7  ₪  

/ לחמנייה שמינייה /  מחיר לג'בטה . 3

כולל מילוי  140/150ארוכה במשקל 

 גרם 240וירקות לפחות 

11  ₪  

גרם,  100מחיר לכריך משולש במשקל  . 4

 גרם 180כולל מילוי ירקות לפחות 

7  ₪  

מחיר לכריך מלחם בריאות במשקל  .5

 גרם 180גרם כולל מילוי לפחות  100

11  ₪  

גבינה צהובה/ מחיר לבייגל טוסט עם  .6

 מלוחה

11  ₪  

  ₪  13 מחיר לטוסט מעורב / מיוחד . 7

 גדלים בלבד 2-משקאות חמים  

 250ccכוס קטנה בנפח 

 330ccכוס גדולה בנפח 

  



 
 

  ₪  4 מחיר לאספרסו קצר .8

  ₪  5 מחיר לאספרסו כפול .9

  ₪ 5/6 מחיר לקפה הפוך קטן / גדול .10

/ שוקו / פרנץ ונילה  מחיר לאמריקנו .11

 קטן / גדול

5/6 ₪  

מחיר לקפה ברד / אייס בטעמים     .12

 קטן / גדול

8/10  ₪  

  ₪  4/5 מחיר לקפה שחור / טורקי  קטן / גדול .13

  ₪ 4/6 מחיר לתה קטן / בטעמים קטן/ גדול .14

מחיר לתה ירוק / בטעמים /חליטה /  .15

 צאי מסאלה  קטן/גדול

5/7  ₪  

מחיר תוספת להכנת קפה על בסיס  .16

 חלב סויה קטן / גדול

2/3  ₪  

   סלטים ומאפים ופסטות 

גרם  350מחיר לסלט במשקל נטו כ  .17

)סלט קוסקוס מלא וחמוציות, סלט 

פסטה עם בולגרית / סלט טונה עם 

כולם עם  –תירס וביצה, סלט בולגרית 

מבחר ירקות + רטבים אישיים( 

 קטן/גדול

15/25  ₪  

מחיר לאריזת ירקות טריים שטופים  .18

 גרם 150

10  ₪  

סומסום / רומני    מחיר לבייגלה זעתר/  .19

 גרם 100-120כפול/פרצל במשקל 

6  ₪  

  ₪  5 גרם 60/80מחיר לבראוניס / מאפינס  .20

מחיר לעוגת שמרים בטעמים שונים  .21

 גרם 120/150במשקל 

6  ₪  

 150מחיר לבורקס משולש במשקל  .22

 גרם בטעמים שונים קטן /גדול

5/7  ₪  

  ₪  6 גרם 120זעתר/בצל מחיר לפיתה עם  .23

 450פסטה ארוזה לחימום במיקרוגל  .24

 גרם )במילוי ירקות/ גבינות + רוטב(

25  ₪  



 
 

משקאות קרים / פריטים חלביים  

 קרים

  

מחיר לפחית שתיה מוגזת קולה/  .25

 330ccדיאט קולה מסוג קוקה קולה 

5  ₪  

מחיר לבקבוק שתיה מוגזת קולה/  .26

 500ccדיאט קולה מסוג קוקה קולה 

7  ₪  

מחיר לפחית נקטר ספרינג בטעמים  .27

 330ccשונים 

5  ₪  

  ₪  500cc 7מחיר לנס תה בטעמים/ דיאט  .28

מחיר לבקבוק מיץ / גזוז )שוופס(  .29

 330ccבטעמים 

6  ₪  

  ₪  500cc 5מחיר לבקבוק מים מינרלים  .30

  ₪  750cc 6מחיר לבקבוק מים מינרלים  .31

  ₪  500cc 7מחיר לבקבוק מים בטעמים  .32

  ₪  330cc 5מחיר לבקבוק סודה  .33

פרי  100%מחיר לבקבוק מיץ מ .34

 400cc)פרימור/פריגת( 

8  ₪  

מחיר לבקבוק מילק שייק וניל/שוקו  .35

 350ccובטעמים נוספים 

6  ₪  

  ₪  500cc 7מחיר למשקה אנרגיה  .36

  ₪  500cc 7מחיר לקרטון שוקו  .37

  ₪  coffe shot 7מחיר למשקה קפה קר  .38

 מחיר ליוגורט בטעמים שונים   .39

 גרם  150)מולר, יופלה וכו'( 

5  ₪  

ליוגורט + תוספת כגון עוגיות / מחיר  .40

פצפוצי שוקולד )מולר, יופלה וכו'( 

 גרם 170

6  ₪  

  ₪  6 גרם 250גבינה לבנה / קוט'ג  .41

   חטיפים / ממתקים 



 
 

גרם )פסק זמן/  20חטיפי מיני  .42

 מקופלת/ או.קי. /כיף כף(

2  ₪  

  ₪  5 גרם 40/50וופל קליק  .43

  ₪  5 גרם 40 כיף כיף/ טורטית .44

  ₪  5 גרם 37מנטוס  .45

  ₪  must 5מסטיק  .46

  ₪  6 גרם Nature vally  50חטיפי בריאות  .47

  ₪  7 גרם 58-100שוקולד חלב פרה /קליק  .48

  ₪  6 גרם 80במבה  .49

  ₪  5 גרם 50תפוציפס  .50

  ₪  5 גרם 70ביסלי  .51

  ₪  5 גרם 50כיפלי  .52

  ₪  3/6 גרם 60/  20בייגלה  .53

  ₪  10 גרם 70פריכיות שוקולד  .54

  ₪  6 גרם corny bie 60חטיפי בריאות  .55

  ₪  6 גרם 70מנה חמה בכוס בטעמים  .56

חטיפי בריאות איכותיים בטעמים  .57

תמר/בננה/פיסטוק/ שוקולד עם/ללא 

 גלוטן/גלוקוז/ סוכר קטן/ גדול

5/10  ₪  

  ₪  10 גרם 125וופל לואקר  .58

   גלידות 

  ₪  10 מגנום בטעמים .59

  ₪  7 סולרו קטן/ לייט .60

  ₪  5 קרטיב בטעם לימונענע/אחר קטן .61

  ₪  6 אסקימו פרי .62

  ₪  6 טילון קטו .63

  ₪  10 טילון גדול .64

  ₪  6 קסטה .65

  ₪  7 שוקובו .66



 
 

  ₪  7 שלגון בומבה/ אחר .67

  ₪  6 שוקו שוקו /שוקו בננה .68

  ₪  3 קרחונים בטעמים .69

  ₪  6 קרטיב בטעם אבטיח .70

   ותוספות מבצעים 

קפה הפוך גדול/קטן +מאפה מתוק /  .71

 מלוח גדול/קטן

8/10  ₪  

  ₪  8/10 גרם 70קפה הפוך גדול/קטן + כריך  .72

  ₪  10/14 גרם 100קפה הפוך גדול/קטן + כריך  .73

  ₪  16/20 קפה הפוך גדול/קטן + בייגל טוסט .74

  ₪  16/20 קפה הפוך גדול/קטן +סלט גדול/קטן .75

  ₪ 16/20 משקה חצי ליטר +סלט גדול/קטן .76

גרם  140משקה חצי ליטר +כריך  .77

 גדול/קטן

16/20 ₪  

  ₪  20/25 משקה חצי ליטל + פסטה גדול/קטן .78

  ₪  45/55 כוסות קפה קטן/גדול 10כרטיסיה של  .79

על קניית כרטיסייה  10%הנחה בסך  .80

 כללית 

50/100  ₪  

  ₪  12 משקה חצי ליטר +חטיף . 81

  ₪  10 משקה חצי ליטר + חטיף שוקולד . 82

  ₪  10/12 + חטיף  330ccפחית שתיה  . 83

  ₪  8/12 מרק היום גדול/קטן .84

   נוספות של הקבלןהצעות  

85.    

86.    

87.    

תשלום בגין דמי שימוש לכל חודש  

 ללא מע"מ

  

 

 



 
 

 

 הסכם התקשרות –6נספח 

 הסכם התקשרות לניהול והפעלה של עגלות קפה
 2019שנערך ונחתם בבני ברק ביום _____ לחודש __________ שנת 

 

 בין :

 515812238ח.פ.  סטודנטופ
 אגודת החברה הכלכלית של 

 והסטודנטים של האו"פהסטודנטיות 
 

 המזמין( סטודנטופ ו/או -)להלן

 43107, רעננה 108מרח' רבוצקי 

 מצד אחד       

 

 לבין :

______________________ 

______________________ 

 "המפעיל או הספק או הזוכה ( -)להלן

 מצד שני         

 

 האו"פמאגודת הסטודנטיות והסטודנטים  של ו/או מי מטעמה קיבל הרשאה  סטודנטופ והואיל 
ולפיה היא זכאית לנהל, להפעיל עגלת  האו"פ"("–ו/או מהאוניברסיטה הפתוחה )להלן 

 קפה ב ____________.

פרסמה הצעה להציע הצעות לניהול והפעלה של עגלת הקפה כהגדרתה במרכז  סטודנטופ והואיל 
 ת הסטודנטים וסגל העובדים של האו"פ ובהתאם לתנאי המכרז.לעיל וזאת לרווח

להפעיל את עגלת הקפה תוך שהוא מצהיר כי יש לו את הידע,   לסטודנטופוהמציע הציע  והואיל 
 המקצועיים והטכניים ננסית, הניסיון, כוח האדם, היכולת והכישוריםיהיכולת הפ

 בתנאים ובמועדים המופיעים בו להפעיל את עגלת הקפה בהתאם לתנאי המכרז
 ו/או מי מטעמה. סטודנטופולשביעות רצונה המלא של 

החליטה  וסטודנטופולאחר בחינת ההצעות במכרז, נמצאה הצעת המפעיל מתאימה  והואיל
 להתקשר עם המפעיל.

 ביניהם על הכתב.מעוניינים להעלות את תנאי ההתקשרות והצדדים  והואיל

 

 

 בין הצדדים כדלקמן: והוסכם הותנההוצהר,  לפיכך

 כללי:  .16

 המבוא לחוזה זה מהווה  חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו.  .א



 
 

כותרות הסעיפים לצרכי נוחיות בלבד ולא תשמשנה לפרשנות החוזה, ככל  .ב

 שהן מנוגדות לתוכנו.

הצדדים, יהווה חלק בלתי נפרד כל נספח שצורף להסכם זה ונחתם על ידי  .ג

 מהסכם זה.

הצעת המחיר כפי שהוגשה על ידי החברה ו/או הקבלן ו/או המפעיל מצ"ב  .ד

 להסכם זה כנספח ____.

 הפעלה וניהול עגלת הקפה .17

המפעיל מצהיר כי ראה וביקר במקום הצפוי של עגלת הקפה. ראה ובדק את  .א

בר על תוכניות עוסביבתה וסביבתם, , המכרזהמקום המוצע לו במסגרת 

ובחן היטב ובאמצעות מומחים  לרבות באמצעות אנשי מקצוע מטעמו,הבינוי 

מטעמו את המצב הפיזי, המשפטי והתכנוני המוצע לו על פי ההסכם וכי לאחר 

לשם התקשרותו בהסכם זה והוא מצא  םשהתבררו לו כל הפרטים הרלוונטיי

מוותר מראש על כל אותם ראויים ומתאימים מכל הבחינות למטרותיו, הוא 

טענת אי התאמה או מום המוקנית לו על פי כל דין, לרבות מחמת פגם במקום 

ו/או בניין ו/או בסביבתו ו/או מחמת אי התאמה אחרת המתייחסת למיקום 

עגלת הקפה ו/או לבניין ו/או לאפשרויות שימוש בהם, כולן או חלקן ו/או 

ם נסתר שלא היה ניתן בקשר להיקף הפעילות הצפוי, למעט פגם ו/או מו

  לגלותו.

המפעיל מצהיר כי הובהר לו כי הבנין בו צפויה להיות עגלת הקפה נמצא  .ב

דא כי תוכנית הבינוי מתאימה ובשלבי בניה, ומשכך באחריותו הבלעדית לו

להצבת עגלת הקפה. המפעיל מודע כי יתכנו שינויים בתכנית הבינוי והוא 

 ה ו/או פגם בגין שינוי זה ככל ויערך.מסכים ומוותר מראש על טענת אי התאמ

ז הלימוד שלה ידוע למפעיל כי האו"פ רשאית לשנות את מיקום מרכ .ג

ובהתאמה ישונה גם מיקום עגלת הקפה. מובהר כי במידה ועקב שינוי מיקום 

הקמפוס או כל שינוי אחר שיערך על ידי האו"פ לא ניתן יהיה לקבל מקום 

ימים.  60עם הזכיין בהודעה מראש של חלופי לעגלת הקפה, יסתיים החוזה 

רשאית להפסיק את ההתקשרות עימו מכל סיבה  סטודנטופידוע למפעיל כי 

ימים מראש, ואין ולא תהיה לו כל טענה  60שהיא, ללא הנמקה, בהודעה של 

ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האוגדה ו/או מי מטעמה ו/או האו"פ במקרה 

 כזה.

בויותיו בהתאם למסמכי המכרז והסכם זה, יהיה בתמורה למילוי כלל התחיי .ד

עגלת הקפה בתקופת ההתקשרות  אתזכאי המפעיל לקבל את הזכות להפעיל 

וקבלת כל ההכנסות שינבעו מהפעלה זו במהלך כל תקופת ההתקשרות, והכל 

 בכפוף להסכם זה.



 
 

המפעיל מתחייב להפעיל ולנהל את עגלת הקפה והשירותים הנילווים בהתאם  .ה

במכרז זה. המפעיל מצהיר ומתחייב כי הוא אינו רשאי  וויותילהתחייב

להעביר ו/או למכור את הזכות  שניתנה לו במסגרת מרכז זה לצד ג' כלשהו. 

ומראש  בבנוסף, לא רשאי המפעיל למכור את החברה לצד ג' ללא אישור בכת

 מאגודת הסטודנטים.

אם לתנאים המפעיל מתחייב להקים, להפעיל ולתחזק את עגלת הקפה בהת .ו

המפורטים בהסכם זה. המפעיל לא יהא זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין 

ה ו/או הפעלה של עגלת הקפה מעבר לסכומים אותם יהיה תכנון ו/או הקמ

 רשאי לקבות בגין מכירת מוצרים בעגלת הקפה והשירותים הנילווים.

אין במתן רשות להפעלת עגלת הקפה משום ויתור על הדרישה שחלה על  .ז

המפעיל, כאמור במסמכי המכרז ובהסכם זה לדאוג לכלל הרשיונות 

וההיתרים הדרושים על פי כל דין להפעלתה המלאה והרצופה של עגלת הקפה 

 במשך כל תקופת הסכם זה.

ות הדרושים על המפעיל מתחייב לקבל על חשבונו את כל ההיתרים והרישיונ .ח

פי כל דין להפעלתה של עגלת הקפה מהרשויות המוסמכות, להעביר עותק 

לאגודת הסטודנטים ולדאוג כי היתרים ורישיונות אלו יהיו תקפים במהלך 

 כל תקפות חוזה זה.

הנוגעות להפעלה  כל העלויות וההוצאות מכל מין מסוג שהואבהמפעיל יישא  .ט

שמל, מים וכל התשלומים המוטלים על השוטפת של העגלה לרבות ארנונה, ח

ישא  ,מחזיק ו/או בר רשות ו/או מפעיל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן

ככל שנדרשות הכרוכות  המפעיל בכל העליות וההוצאות מכל מין וסוג שהוא

 ברישוי, היתר, וההפעלה של עגלת הקפה במהלך על תקופת החוזה.

ק ו/או היתר או אישור אחר ככל כי הוא האחראי הבלעדי להשגת רישיון עס .י

שיידרשו על פי כל דין ו/או על פי הוראות רשות מוסמכת, לצורך פעילותיו 

מהרשות המקומית ככל שידרש, ולא  ש, לרבות כל אישור שיידרבעגלת הקפה

, ןתשמע ממנו כל טענה בנידון. המפעיל מתחייב להמציא לאגודה כל רישיו

תדרוש להציגם בפני כל רשות, או מכל  פסטודנטוהיתר או אישור כאמור, אם 

תביא למורשה האו"פ לחתימתם כל  סטודנטופסיבה אחרת שהיא. מוסכם כי 

מסמך אשר חתימת האו"פ עליו תידרש כדי לאפשר למפעיל לקבל רישיון כל 

שהדבר נדרש ובלבד שלא יהא בחתימה כזו כדי להטיל על האו"פ ועל 

 ת.חבות כלשהי כספית ו/או אחר סטודנטופ

למען הסר כל ספק, מובהר ומוסכם כי אין באי השגת רישיון נדרש, ככל  .יא

שנדרש, ומכל סיבה שהיא כדי להוות הצדק להפרת התחייבויות המפעיל על 

הסכם זה ומוסכם כי בכל מקרה בו המפעיל לא יקבל רישיון נדרש. היתר   פי

כלפי   ו/או  סטודנטופאו אישור כאמור לא תהיינה למפעיל כל טענה כלפי 

 האו"פ, והוא יחויב במילוי כל התחייבויותיו על פי  הסכם זה במלואו. 



 
 

המפעיל ידאג לתעודת כשרות תקפה בהתאם לדין שתוצג בסמוך לעגלת  .יב

 הקפה לטובת ציבור שומרי הכשרות.

המפעיל מתחייב כי יפתח את עגלת הקפה בכל השעות שהוגדרו בחוזה זה,  .יג

ו/או מועדים בהם נמצאים פחות  וזאת אף אם מדובר בחופשת סמסטרים

 סטודנטים בקמפוס.

לצוות האו"פ שתתקבל עם  10%שלא תפחת מ המפעיל ידאג להנחה קבועה  .יד

 הצגת תעודת עובד או"פ.

ו/או  סטודנטופהמפעיל ידאג לקיומו של סל מוצרים מוזל, כפי שיקבע על ידי  .טו

 להסכם זה. 5, כאמור בנספח מי מטעמה

קפה יהיו אופציות תזונה ושתייה לאלרגניים המפעיל מתחייב כי בעגלת ה .טז

ולקוחות שנמנעים מצריכת מוצרי חלק, כך למשך יחזיר המפעיל באופן קבוע 

 ללא גלוטן וכדומה. נלוויםחלב סויה וכן מוצרים 

המפעיל מתחייב כי על כלל מוצרי המדף המצויים בעגלת הקפה יוצג מחיר  .יז

 תהנראישיוצג בצורה בולטת  וכי במוצרים שינם מוצרי מדף, יפורסם מחירון

 לכל עין.

המפעיל מתחייב כי כלל הציוד שיירכש על ידו לרבות מקררים, ריהוט, תצוגה,  .יח

ריהוט גן וכל ציוד הדרוש להפעלה תקינה וראויה של העגלה יאושר על ידי 

 מנהל בינוי ואחזקה של האו"פ ובהתאם לדרישותיו.

 יחסי הצדדים  .18

המפעיל מקבל על עצמו את הפעלת עגלת הקפה המועדים, ובתנאים של הסכם  .א

זכייתו ועד לסיום התקופה כאמור  לימים מיום ההודעה ע 30 -זה, הכל החל מ

 בתנאי המכרז.

כי היחסים בין הצדדים להסכם זה ו/או מי מטעמם הם יחסי המפעיל מצהיר  .ב

 מפעיללבין ה סטודנטופ מעביד בין -קבלן עצמאי ואין ולא יהיו יחסי עובד 

 ו/או מי מטעמו.

 ו/או מי מטעמו אינם זכאים לקבל מפעיללמען הסר ספק, מובהר בזאת כי ה .ג

הטבות ותנאים סוציאליים כלשהם  ו/או האו"פ או מי מטעמם מסטודנטופ

הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי, לרבות פיצויי פיטורין ו/או 

 .הטבות כלשהן

בעים בזה כי העובדים שיבצעו את העבודות מטעם המפעיל הינם קו הצדדים .ד

עובדיו של המפעיל בלבד, והם היו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו 

 המלאה של המפעיל.



 
 

ובין המפעיל ו/או עובדיו ו/או החברה כולם יחד וכל אחד  סטודנטופאין בין  .ה

כלשהם ו/או יחסי לחוד, יחסי עובד מעביד. אין הסכם זה יוצר יחס שכירות 

 רשות כלשהם.

המפעיל יפעל כנותן שירותים )עגלת קפה( במסגרת ובכפיפות לתנאים  .ו

 ולהוראות ובתקופת הסכם זה.

בגין כל נזק ו/או הוצאה  סטודנטופמתחייב לשפות ולפצות את  מפעילה .ז

עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על הטענה  ו/או למכון סטודנטופשיגרמו 

מעביד וזאת  -שררו יחסי עובד  לסטודנטופ או מי מטעמו /ו מפעילכי בין ה

 .סטודנטופמיד עם דרישתה הראשונה של 

בקשר לביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, לרבות  מפעילכל הוצאותיו של ה .ח

ועליו בלבד  מפעיליחולו על ה רשויות וכו' ,תשלומים לספקיםתשלום מיסים, 

 בכל דרך שהיא בגינם.לא תחוב  וסטודנטופ וישולמו על ידו,

שום דבר האמור בחוזה זה ו/או התנהגות הצדדים מכוחו יפורשו  כמסמיכים  .ט

להופיע בשם הצד האחר או מי מטעמו, או מקנה לו מעמד  את מי מהצדדים

של נציג הצד האחר בעניין כלשהו, בכפוף להוראות חוזה זה מוקנות או 

 מסמיכות במפורש מי מהצדדים כאמור.

או מי מטעמה  סטודנטופהמפעיל לא יהיה רשאי למנוע, להגביל או להפריע ל .י

טיות או מכשור אוטומטי ו/או לאו"פ מהחזקה ו/או תפעול של מכונות אוטומ

 אחר, לרבות לממכר מזון או שתיה מכל מקום אחר במתחם הלימוד.

יערוך פוליסות ביטוח מתאימות לאחריות מעבידים והבטחת עובדיו,  המפעיל .יא

וכן כלפי סטודנטופ וביטוח צד ג' כאשר הפוליסה תכלול ביטול שיבוב כלפי 

יהווה תנאי דנטופ לסטוימסר יהאוניברסיטה הפתוחה. תצלום פוליסה ש

בעגלת הקפה. היקף הפוליסה, סוג הביטוח והתנאים  המפעיללתחילת עבודת 

סטודנטופ שלה. קביעת  הביטוחיבהתאם ליועץ סטודנטופ שלה יקבעו על ידי 

בענין זה תחייב את הקבלן . לקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בענן קביעה 

 או מי מטעמה. לסטודנטופ זו 

ל חשבונו בכל התשלומים שידרשו למוצרים, למזון וכל הנלווה ישא ע המפעיל .יב

על כלל מוצר ומוצר, לרבות רכישתו, הכנתו, הבאתו למתחם הקמפוס  לכך

באופן הולם, אריזתו, הגשתו ודאגה לטריותו ואחסונו כנדרש על פי דין. 

ו/או מי מטעמה לא מתחייבים בשום מקרה ואופן לרכישת סטודנטופ 

 מוצרים.

 ימכור מוצרים כשרים בלבד. המפעיל .יג

יגיש מזון אך ורק מעגלת הקפה תוך שמירה על ניקיון העגלה עצמה,  המפעיל .יד

 נקיון המתחם כולו וניראותו כלפי המשתמשים בקמפוס ובעגלה.



 
 

ועל חשבונו להשיג רישיון עסק ו/או כל היתר נדרש ולעמוד  המפעילבאחריות  .טו

להציג תעודת כשרות  ילהמפעבכל התנאים הנדרשים בהתאם לכל דין. על 

 הרבנות הראשית והיתר ממשרד הבריאות. –ברת תוקף ממי שממונה על כך 

רשאים לבקר בכל מועד ללא תיאום מראש בעגלת האו"פ סטודנטופ ו/או נציג  .טז

הקפה על מנת להתרשם מהשירות, נקיון העמדה והמתחם, זמינות ומחירי 

 המוצרים הנמכרים, שירות וכיו"ב.

לבדיקת מזון ככל שתידרש, ועם קבלת פניה כאמור, יפעל מחוייב  המציע .יז

 לשליחת דגימת המזון לבדיקה לפי המועדים שנקבעו ועל חשבונו.

הובלת המוצרים לעגלת הקפה תהיה באריזות ו/או מיכלים ו/או בקירור,  .יח

 בהתאם לכל הנהלים הנדרשים לענין, התקנות הקבועות ועל פי כל דין.

להציג תעודת רפואית לכל עובד חדש במועסק על ידו בעגלת  מחוייב המפעיל .יט

הקפה או במתחם, וחדשה לכל עובד אחת לחצי שנה ו/או על פי דין. התעודה 

מאשרת את בריאותו התקינה של העובד למחלות זיהומיות ומחלות ריאה 

 הכל כפי שנדרש עפ"י דין.

בטיחות של המפעיל מחוייב לפעול בכפוף להנחיות הבטיחות של ממונה ה .כ

, לחתום על נספח הבטיחות המצורף למכרז זה ולפעול על פי ובהתאם פהאו"

 להנחיות ממונה הבטיחות כפי שיינתנו מעת לעת.

ו/או האו"פ יוכלו להשתמש ברחבת עגלת הקפה כשטחי סטודנטופ מובהר כי  .כא

 ולפרסם אותה ברבים.סטודנטופ פרסום על מנת לקדם את 

או שירותים שאינם נכללים בשירות המוגדר לא יפרסם מוצרים ו/ המפעיל .כב

בהסכם זה, לרבות לא יעשה שימוש בעגלת הקפה לפרסומי צד שלישי כלשהו 

בתשלום ו/או לא בתשלום. כל פרסום של שירותים ו/או מוצרים על עגלת 

 מראש ובכתב.סטודנטופ הקפה כפוף לאישור 

והפרתו תהווה הפרה יסודית סעיף זה על סעיפי המשנה שלו הינו סעיף יסודי  .כג

 של הסכם זה.

 העברת זכויות .19

את זכויותיו על פי חוזה  המפעיל לא יהיה רשאי להעביר לאחר או לאחרים .א

, בעגלת  הקפה במתחםזה כולן או חלקן ובכללן הזכות להחזיק ולהשתמש 

בעגלת הקפה או במתחם או להרשות לאחר או לאחרים להחזיק ולהשתמש 

 .המיועד לה

בעצמו ובכל מקרה לא יפעילה ע"י  עגלת הקפהמתחייב להפעיל את המפעיל  .ב

 סטודנטופצדדים שלישיים, במישרין או בעקיפין. אלא אם ניתן לכך אישור 

 מראש ובכתב, ובתנאים שתקבע.



 
 

רשאית בכל עת, תוך שמירת זכויות המפעיל על פי חוזה זה, סטודנטופ  .ג

לן או מקצתן ובתנאי כו בהתאם לחוזה זהלהעביר ו/או למכור זכויותיה 

 על פי חוזה זה. סטודנטופשהנעבר יקבל על עצמו מלוא התחייבות 

 אי תחולת הוראות חוק הגנת הדייר והעדר זכות דיירות מוגנת  .20

 מוצהר ומוסכם בזה במפורש:

ולא  עגלת הקפה או המתחםכי המפעיל לא שילם ולא ישלם דמי מפתח בגין  .א

השקעות בכל צורה שהיא בעגלת הקפה או המתחם בו היא מוצבת השקיע 

לא הושכר,  המתחם, וכי במתחםהמכוונות להקנות לו זכות דייר מוגן 

בהתאם להוראות חוזה זה, בדמי מפתח ואין כיום דייר כלשהו המחזיק בכל 

 .המתחם

המתחם בו תוצב כי  ידוע למפעיל והוא מסכים כי לא יחולו על הסכם זה ו/או  .ב

ו/או הרשות הניתנת לו הוראות חוקי הגנת הדייר השונים לרבות  עגלת הקפה

, וכי לא יהיה לדייר מוגן 1972 –חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב 

עפ"י הוראות חוק זה ו/או עפ"י הוראות כל דין אחר אשר יבואו  במתחם

 במקומו ו/או בנוסף לו.

 מיסים היטלים ותשלומי חובה .21

וזה זה, יחולו על המפעיל לומים האחרים המפורטים בחהתשבנוסף לכל  .א

 על ידו במועדם, התשלומים הבאים:וישולמו 

ו/או  במתחםכל המיסים, ההיטלים, האגרות והתשלומים החלים על השימוש  .ב

על המחזיק על פי דין ו/או הנוהג ולרבות ארנונה, מס עסקים, מס שלטים, וכן 

וטלים על החזקה ו/או שכירות ו/או או המ ואגרות, היטלים או מיסים שיוטל

 ניהול עסק.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המפעיל לדווח כדין לשלטונות מס ערך  .ג

מוסף, לשלם מס ערך מוסף כפי שהחוק יחייבו מעת לעת, תוך הסכומים 

 שיקבל לפי הסכם זה מרוכשי מוצרים ממנו.

מים השוטפים בגין כמו כן מובהר ומוסכם כי המפעיל בלבד יישא בכל התשלו .ד

בגין תקופת  וכו' , חשמל וארנונה, לרבות טלפון, ניקיוןבמתחםהשימוש 

  השימוש.

יצרף אישורים תקפים שלו או של החברה על ניכוי מס במקור וניהול  המפעיל .ה

פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות על גופים ציבוריים התשל"ו 

הצהרות ואישורים מתאימים לסטודנטופ ימסור  המפעיל. כמו כן, 1967

 הנדרשים על פי חוק עסקאות עם גופים ציבורים, חוקי עבודה וצווי הרחבה.



 
 

ישלם את כל התשלומים לביטוח לאומי לביטוח עובדיו בעבודתם,  המפעיל .ו

ומתחייב למסור לאגודה את מספר תיקי הניכויים שיפתח בביטוח ללאומי. 

 אחראי לכל התנאים הסוציאליים למי שמועסק על ידו. המפעיל

 התמורה .22

ו/או מי לסטודנטופ בגין ההרשאה להציב עגלת קפה במתחם, ישלם המפעיל  .א

 .ל ________ כדמי שימוש חודשיים בתוספת מע"מ כדיןמטעמה סך ש

של סך לסטודנטופ בנוסף, מוסכם כי בדין הפעלת עגלת הקפה ישלם המפעיל  .ב

 של ____ ממחזורו החודשי.

לחודש דו"ח רו"ח מאושר  15 -המפעיל ימסור כל רבעון ועד לא יאוחר מה .ג

 .סטודנטופכדין וזאת לצורך התחשבנות עם 

 יחסי עובד מעבידהיעדר  .23

מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה ו/או מי מטעמם הם יחסי קבלן  .א

י ו/או מ מפעיללבין ה סטודנטופמעביד בין  -עצמאי ואין ולא יהיו יחסי עובד 

 מטעמו.

 ו/או מי מטעמו אינם זכאים לקבל מפעיללמען הסר ספק, מובהר בזאת כי ה .ב

הטבות ותנאים סוציאליים כלשהם  ו/או האו"פ ו/או מי מטעמםמסטודנטופ 

הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי, לרבות פיצויי פיטורין ו/או 

 .הטבות כלשהן

 ו/או לאו"פ לסטודנטופיהא האחראי הבלעדי כמעביד כלפי עובדיו  המפעיל .ג

לא לבא כל אחריות שהיא ביחס אליהם. בנוסף יהא המפעיל  ו/או לאגודה

 אחראי כלפיהם בגין כל תאונה ו/או נזק היגרמו להם בעת העבודה.

עובדי המפעיל אשר יועסקו בעגלת הקפה ובהגשת המזון יהיו לבושים בצורה  .ד

ובדת ונקייה. עובד אשר חולה במחלה כלשהי לרבות מחלה הולמת, מכ

זיהומית, נגעים כלשהם ו/או מחלה אחרת שעלולה להדביק אחרים, לא 

 יועסק בעגלת הקפה.

המפעיל מצהיר ומתחייב כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיועסקו על  .ה

בות ידו בהתאם לכל דין, וכי הוא מתחייב למלא את חובותיו כלפי עובדיו, לר

ביצוע כל התשלומים המגיעים לעובד ממעבידו על פי כל דין. מובהר ומודגש 

האגודה ו/או האו"פ לא יהיו אחראים כלפי עובדי המזמין סטודנטופ ו/או כי 

 באחריות כלשהי.



 
 

בגין  ו/או האו"פ האגודהסטודנטופ ו/או מתחייב לשפות ולפצות את  מפעילה .ו

עקב תביעה  ו/או לאו"פ ו/או לאגודהלסטודנטופ כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו 

 לסטודנטופו/או מי מטעמו  מפעילעל הטענה כי בין ה ו/או דרישה המתבססת 

ו/או הפרת חובות המפעיל כמעבידם של העובדים  מעביד –שררו יחסי עובד 

ובכלל  .סטודנטופוזאת מיד עם דרישתה הראשונה של  בהתאם להסכם זה,

  בגינם. דויהיו ושכ"ט עו" זה כל תשלומי הוצאות המשפט ככל

הקבלן יבטח את עצמו בביטוח מעבידים שלא מאפשר תביעת שיבוב כלפי  .ז

ו/או כל תביעה אחרת כלפיה. סוג הביטוח והיקפו יקבעו על ידי סטודנטופ 

מנכ"ל או מי מטעמו בהתייעצות עם יועץ הביטוח. קביעת  מנכ"ל סטודנטופ

 הקבלן. לענין הזה תהא סופית ותחייב את סטודנטופ

המפעיל מחוייב לפיקוח הדוק על עובדיו, ויוודא שיועסקו עובדים מהימנים,  .ח

 ומיומנים בעלי תודעת שירות גבוהה, שיבצעו את תפקידיהם ועבודתם כראוי.

מסר יהמזמין ימנה נציג או נציגים מטעמו אשר ינהלו את העגלה ושמם י .ט

מנהל העגלה, פת לפני כניסת המפעיל לאתר. עם החללסטודנטופ כאנשי קשר 

 ויעביר את פרטי הקשר החדשים.סטודנטופ יעדכן המפעיל את 

המפעיל יצרף תצהיר קיום חוקי עבודה. המפעיל יקיים את כל חוקי העבודה  .י

שחלים ו/או יחולו על העסקת עובדים וידאג כי ישולם לכל עובדיו המגיע להם 

מים הקיבוציים על פי דין לרבות כל זכויותיהם הסוציאליות והאחרות, ההסכ

 הרלוונטים וצווי ההרחבה ובהתאם לכל דין.

  



 
 

 השירותים שיספק המפעיל .24

המפעיל מתחייב להפעיל ולבצע עם צוות עובדיו את שירותי עגלת הקפה  .א

 וההגשה במתחם באופן כדלקמן :

המפעיל ירכוש ציוד וכלים לצורך הפעלת עגלת הקפה והמתחם. הציוד  (1

החתום על ידי  8בנספח המינימאלי הנדרש על ידי הקבלן מפורט 

הציוד והכלים הנדרשים  הצדדים ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

לרבות מראה והתאמה לשפה העיצובית של המקום יעברו אישור מנהל 

רשאי לפסול ו/או להחליף כל פריט בהתאם בינוי האחזקה של האו"פ ש

 לשיקול דעתו הבלעדי.

 ה ו/או אישורהמפעיל ימכור מוצרים כשרים בלבד הנושאים תעוד (2

כל ההוצאות הכרוכות בקבלת אישור מהרבנות הראשית  כשרות כדין.

בקשר לכשרות המזון יחולו על המפעיל בלבד. מובהר כי מכירת פריטים 

 יסודית של הסכם זה.שאינם כשרים תהווה הפרה 

המפעיל מתחייב כי לרכוש על חשבונו ויחזיק כמות סבירה ומספקת של  (3

מוצרי מזון על מנת שלא יהא מחסור בכל מוצרי המזון הנמכרים בעגלת 

 הקפה לעובדים, סטודנטים ובאי הקמפוס.

ם ביצוע השירות, המפעיל מתחייב להחזיק את כל הכלים והציוד במקו (4

 י ונקי.לרבות מזון המצב טר

המפעיל מתחייב למכור מוצרי מזון לעובדי ובאי הקמפוס באיכות טובה,  (5

טרייה ומתוצרת מאושרת ע"פ חוק. באם יהיו תלונות ו/או השגות על 

מה לעשות בנדון, והמפעיל יפעל לפי סטודנטופ ענין זה, יכריע נציג 

 הוראותיו.

הקפה המפעיל מתחייב כי יאפשר מקומות מונגשים ברחבת עגלת  (6

 לשירות הנזקקים לכך.

, מזמינים םאסתטיייהיו  ונראותההמפעיל מתחייב כי חזות עגלת הקפה  (7

וכי עיצוב העגלה יותאם לרוח המתחם. המפעיל יעביר סקיצה והדמייה 

ימים לפני תחילת הפעלת עגלת הקפה  30של עגלת הקפה וסידור המתחם 

ד במתחם הוא מובהר כי תנאי להזמנת העגלה והציועל פי הסכם זה. 

תחילת העבודה אישור סטודנטופ ומנהל הבינוי והאחזקה של האו"פ. 

בהתאם לסקיצה שהועברה תלויה באישור הסקיצה בכתב על ידי 

. לא תאושר הסקיצה, ומנהל הבינוי והאחזקה של האו"פ סטודנטופ

 .סטודנטופימציא המפעיל סקיצה נוספת לשביעות רצון 

יהיה ר בעגלת הקפה לרבות הגשתו המזון הנמכהמפעיל מתחייב כי  (8

 ומוגש בהתאם להוראות היצרן. אסתטימסודר, מזמין, 



 
 

 5המפעיל יספק וימכור בעגלת הקפה את רשימת המוצרים שנקבעה בנספח  .ב

לעובדים, סטודנטים ובאי הקמפוס. רשימה זו תכלול גם את המחירים לצרכן 

. מחירי המוצרים לא יעלו על המחירים הקבועים רשימת המחירים"("–)להלן 

רשאית לסרב סטודנטופ סטודנטופ. ללא הסכמה מראש ובכתב של  ,5בנספח 

ל פי של כלל המוצרים או של מוצרים בודדים מכל סיבה וע להעלאת מחירים

 שיקול דעתה הבלעדי.

המחירים יעודכנו מידי שנה בשיעור הצטברות מדד המחירים לצרכן או  .ג

 לבין המפעיל, כאמור בסעיף לעיל.סטודנטופ  ןבשינויים מוסכמים שבי

 המפעיל יציג את כל מחירי המוצרים ויפרסמם ברבים לצד עגלת הקפה. .ד

. 12/19מדד של חודש וזאת צמוד ל 12/20עדכון ראשון על המחירים יבוצע ב  .ה

חודשי, יחזרו הצדדים למו"מ לשם  1.5שנתי או  10%במידה והמדד יעלה על 

 קביעת המחירים בצורה מוסכמת לפי השינויים שחלו בהם הלכה למעשה.

המפעיל יכין מספר סוגים של שתיה חמה וקרה )בהתאם לצרכים ולכמויות(  .ו

מקובלים ופריטים  וכן כריכים )לחמניות/פיתות/לחמי בריאות/לחם מלא(

 שונים שיאושרו על ידי המזמין וזאת בהתאם לרשימת המחירים.

ה )ימי -בימי א 21:30 -ל 08:00מוצרים אלו ימכרו בעגלת הקפה בין השעות  .ז

שעות הפתיחה יעודכנו  . 13:00ועד  09:00חול( ובימי שישי וערבי חג משעה 

ים כי יתכנו שינוימידי סמסטר על ידי הנהלת האו"פ. המפעיל מודע לכל 

בימים מסויימים בלבד ולשעות  לרבות פתיחהת הקמפוס פתיח תבשעו

א בטענה ו/או דרישה בענין לאו"פ ו/או מסויימות. המפעיל לא יבור

פתיחת עגלת הקפה לא ישתנו ללא הסכמה מראש ובכתב . שעות לסטודנטופ

 .סטודנטופשל 

יציע ויספק מוצרי מזון, לאורחים מיוחדים ו/או אירועים לפי  המפעיל .ח

ו/או או"פ ו/או מי  סטודנטופהצרכים וכן לפי הוראות נציג המזמין ו/או 

המפעיל מטעמם, בהתאם לסיכום ולמחירים עליהם יסכימו באותו אירוע. 

מתחייב ומצהיר כי ידוע לו כי אספקת מוצרי המזון לאירועים מיוחדים הינו 

בלתי נפרד מהסכם זה ועליו לדאוג להיצע מכובד והגשה ראויה בהתאם  חלק

 לאירוע. 

מובהר ומוסכם כי למפעיל לא תהא בלעדיות לענין זה והמזמין ו/או מי  .ט

מטעמו רשאי  לפנות לכל גורם אחר ולהזמין ממנו את המזון והשתייה 

 לאירוע.

ם ובכל שעות הקבלן מתחייב לשמור על נקיון העגלה והמתחם בכל מהלך היו .י

ו/או נציגה יהיו רשאית לתת למפעיל הוראות נוספות  סטודנטופהפעילות ו

 לענין זה ועל המפעיל לבצען.



 
 

אחת לחצי שנה ו/או בהתאם לתקופה שתקבע על ידי המזמין יבצע המפעיל  .יא

חיטוי והדברה בעגלה ובסביבתה. ההדברה תתבצע מחומרים ירוקים בהתאם 

ויציג אישור על עריכת  ל ידי מדביר מוסמךלחוק הקבוע במדינת ישראל וע

 .הריסוס לסטודנטופ

אלא בכפוף לאישור  נה של מזון בעגלת הקפה אסורהכמובהר ומודגש כי ה .יב

 .בכתב מסטודנאופ

מכירה של משקאות משכרים או אמצעי עישון כל שהן כולל בירה לבנה,  .יג

 סיגריות, וכלי עישון אסורה.

מתחם / שטח או כל אזור אחר  תעמיד לרשות הזוכה המכרזסטודנטופ  .יד

המיועד ומאושר להפעלת עגלת קפה, בהתאם לתוכנית האו"פ. השטח ימסרה 

 לבין האו"פ.סטודנטופ מצבו הנוכחי ובהתאם להסכם בין 

המפעיל מתחייב כי עם ביטול הסכם זה ו/או הפסקת הסכם זה ו/או סיום  .טו

גלת הקפה הסכם זה, יוצא המפעיל מהמתחם ומהאוניברסיטה הפתוחה את ע

לקבלן  סטודנטופעם כלל הציוד ומוצרי הקבלן. מובהר ומודגש כי אם תודיע 

יום לפני מועד הפסקת ההסכם ו/או ביטולו ו/או סיומו כי עליו להשאיר  30

את עגלת הקפה, שאז ישאיר הקבלן את עגלת הקפה שתעבור לבעלותה 

ובלי  ללא כל תשלום שהוא למפעיל ו/או מי מטעמוסטודנטופ הבלעדית של 

 .השתהא לא זכות ו/או טענה ו/או תביעה כנגד סטודנטופ ו/או מי מטעמ

 הגבלת עבירות  .25

הסכם זה נעשה עם המפעיל ואין הוא זכאי להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד  .א

ו/או להמחות במלואו או חלקו הסכם זה ו/או את הזכויות והחובות על פיו 

לצג שלישי כלשהו ו/או לצרף אליו מישהו נוסף ללא אישור מוקדם של 

 המזמין.

שליטה בתאגיד ללא אישור ככל שהמפעיל הינו חברה, לא יוחלפו בעלי ה .ב

 מראש ובכתב. סטודנטופמוקדם של 

הזכויות הניתנות על פי חוזה זה למפעיל ניתנות לו בלבד ואסור למפעיל  .ג

להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה, בכל צורה שהיא, במישרין או בעקיפין 

ו/או להשכיר ו/או להשאיל ו/או להעניק ו/או לתת זכות שימוש כלשהי 

או בעגלת הקפה ו/או חלקים ממנה לצד ג' כלשהו, אלא בהסכמה  במקרקעין

 .סטודנטופמראש ובכתב של 

או יותר מהשליטה במפעיל או ו/או  25%לענין סעיף זה, יראו בהעברת  .ד

ברכושו ו/או בזכויותיו כהעברה המנוגדת להסכם זה, וזאת בין אם המשובר 

 בהעברה אחד, או בהעברה בחלקים. 



 
 

המפעיל אינו רשאי למשכן ו/או לשעבד ו/או להמחות, בכל דרך שהיא, בין  .ה

בתמורה ובין שלא בתמורה את זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, אלא 

 מראש ובכתב. סטודנטופאם קיבל על כך את הסכמת 

 משך ההתקשרות .26

או מי מטעמה שיקול דעת לסטודנטופ שנים.  3ההתקשרות הינה לתקופה של  .א

כל אחת ובלבד עדי להאריך מועד זה בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים בל

 שנים. 7שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על 

ית שלא להאריך את התקופה על פי שיקול דעתה הבלעדי ארשסטודנטופ  .ב

 ומבלי לתת נימוק כלשהו לגורם כלשהו.

שרות בכל עת לסיים את ההתקסטודנטופ חרף האמור לעיל, תהיה רשאית  .ג

ימים  60עם הזוכה במכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה למפעיל 

 מראש.

 אחריות לנזקים ביטוח ושיפוי: .27

לעגלת בתקופת השימוש יישא המפעיל באחריות בעלים לכל דבר ועניין ביחס  .א

וביחס לכל פעילות  בעגלה או המתחם, ביחס לכל ציוד שימוקם על ידו הקפה

אשר יגרמו לנזק  ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול ו/או שבר או מחדל

, לרבות פעילות במתחםכלשהו. כן יהיה המפעיל אחראי לכל פעילות שתתבצע 

עסקית, ויהיה אחראי באופן בלעדי לכל ההפסדים, החובות וכיו"ב כתוצאה 

  מפעילות זו.

בכל אחריות מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעיל יישא במשך תקופת שימוש  .ב

לנזקים כל שהם )ישירים או עקיפים( לגוף ו/או לרכוש )לרבות לשמשות 

ונזקים ע"י גורם חיצוני כלשהו( של המפעיל, עובדיו, נציגיו, מבקריו, מוזמניו 

בעגלת הקפה או או מי מטעמה שייגרמו סטודנטופ או צד ג' כלשהו לרבות 

עגלת בקשר להחזקת או בסביבתה בבניין או בחלקה על ידי ו/או  המתחם

או כל ציוד כאמור לעיל ו/או כתוצאה מהשימוש או אי השימוש בהם,  הקפה

 או הגישה אליהם, כולם או חלקם.

  



 
 

 

שיכסה בין היתר, את כל  ALL RISKהמפעיל יבטח את עצמו בביטוח מקיף  .ג

בביטוח צד שלישי וחבות מעבידים,  ב' לעיל-הסיכונים כמפורט בס"ק א' ו

תוך ציון בפוליסות הסיכונים הנובעים מהפעלת עגלת קפה,  המכסים את כלל

האו"פ ו/או מי ו/או  סטודנטופכי הביטוח מכסה גם תביעות שתוגשנה נגד 

 השיבוב, כמו כן תכלולנה הפוליסות ויתור של חברת הביטוח על זכות מטעמם

פוליסות הביטוח יומצאו כאמור לאגודה  האו"פ וסטודנטופ. כנגד האגודה

  ימים מעת חתימת חוזה זה. 30בתוך 

האו"פ ו/או ו/או  סטודנטופמבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעיל ישפה את  .ד

בגין כל חיוב, הוצאה, נזק או הפסד, ישירים או עקיפים שיגרמו  מי מטעמם

 ב' דלעיל, בכפוף לאמור לעיל:-ו-להם בקשר לנזקים הנזכרים בס"ק א'

מתחייבים להודיע לזכיין מיד עם היוועד להם  האו"פו/או סטודנטופ  (1

דבר קיום תביעה או  דרישה כנגדם בקשר לחיוב, הוצאה, נזק או הפסד 

 כאמור.

הודעה כאמור מתחייב המפעיל לשלם מיד לתובע או לדורש את  נמסרה (2

סכום התביעה או הדרישה, על פי שיקול דעתו, לקיים כל מו"מ, לנקוט 

כל הליך משפטי כפוי או יזום ולנקוט כל צד שיראה לו לצורך דחית או 

יאפשרו לזכיין  האו"פו/או וסטודנטופ סילוק התביעה או הדרישה 

 א אם יוחלט על ידם אחרת.לעשות כן גם בשמם אל

 בעגלת הקפה, במתחם ובציודהחזקה ותיקונים  .28

, בבניין, ו/או במתקניהם, בצורה בעגלת הקפההמפעיל מתחייב להשתמש  .א

רגילה, זהירה וסבירה, לדאוג כי במשך כל תקופת ההרשאה והשימוש יימצאו 

, המתחםבמצב טוב ותקין ולהימנע מגרימת נזק או קלקול  עגלת הקפה

ין, או בכל מתקן ממתקניהם, והכל בכפוף לבלאי טבעי הנובע משימוש בבני

עגלת זהיר, סביר ורגיל. כן מתחייב המפעיל לשמור על שלמות וניקיונם של 

 וסביבתה. הקפה

המפעיל ירכוש על חשבונו מבעוד מועד את כל הריהוט והציוד הדרושים  .ב

ורים, בהתאם לתוכנית ריהוט עקרונית שתצורף להסכם זה לרבות כי

דלפקים, ציוד חשמלי ואחר, שולחנות, ,כסאות, ריהוט גן, שמשיות וכל 

הכל בהתאם לתוכנית הריהוט  –הדרוש להפעלה שוטפת ותקינה של העגלה

מנהל בינוי ואחזקה ומנהל/ת מרכז הלימוד על ידי  שתתואם ותאושרוהבינוי 

 ונציג סטודנטופ ו/או מי מטעמה.



 
 

ועל חשבונו כל פגם, נזק או קלקול שיגרמו המפעיל מתחייב לתקן ללא דיחוי  .ג

, ועל  חשבונו להחליף או לתקן כל פרט מפרטי לעגלת הקפה או למתחם

הנכסים דלעיל שיהא טעון החלפה או תיקון כאמור, והכל אם קרו כתוצאה 

מפעולה ו/או מחדל של המפעיל ו/או מי מטעמו ובכלל זה לקוחותיו ו/או 

ן פרט כלשהו המתחם, יעשה באישור נציג מובהר כי תיקו מבקריו וכיו"ב.

האו"פ בלבד ועל פי הנחיותיו, לרבות זכותו של נציג האו"פ לבחור בעל מקצוע 

 שיטפל בכך על חשבון המפעיל, ולמפעיל לא תהא טענה ו/או תביעה בענין.

אם המפעיל לא יקיים במלואן את התחייבויותיו לפי סעיף זה, תהייה  .ד

רשאית )אך לא חייבת( לבצע בעצמה התיקונים וההחלפות החלים  סטודנטופ

את כל ההוצאות לסטודנטופ על המפעיל כאמור, והמפעיל כאמור יחזיר 

לרבות  -שהוציאה לשם כך, מיד עם  דרישתה הראשונה. "תיקון" בסעיף זה

 והכל כאמור בס"ק ב' לעיל. החלפה,

המפעיל מתחייב שלא להחזיק כל חומרים, כלים, ציוד או מיטלטלין אחרים  .ה

, פרט למצוין, אם יצוין, בחוזה זה במפורש, והוא לא יהיה לעגלת הקפהמחוץ 

רשאי בכפוף למותנה ולמוסכם בחוזה זה, להשתמש בכל חלק אחר של הבניין, 

 .לעגלת הקפהפרט לשימוש לצרכי גישה לכל מטרה שהיא,  לעגלת הקפהפרט 

מעמד  מעגלת הקפהיהיה מעונין לשים בכל מקום אחר חוץ  שהמפעילככל  .ו

מראש סטודנטופ תחילה את אישור  המפעיליקבל אוכל ו/או פריטים לממכר 

 ובכתב.

כן מתחייב המפעיל להקפיד על ניקיון סביבת עגלת הקפה ולנהל את עניינו אך  .ז

ורק בתחומי עגלת הקפה ובכפוף למוסכם במפורש בחוזה זה, ולא לגרום כל 

מטרד, רעשים או אי נעימות לבני אדם הנמצאים, או המתגוררים או 

 המבקרים בבניין או בחלקה או בסביבתם. 

או בבניין או  בעגלת הקפהשילוט או מודעות  המפעיל מתחייב שלא לתלות כל .ח

 והאו"פ.סטודנטופ בחלקה מעבר למה שקיים בפועל אלא בהסכמה בכתב של 

המפעיל מתחייב למלא ולבצע כל הוראת חוק, תקנה, צו או חוק עזר בקשר  .ט

או החזקתה או השימוש בה, לרבות הוראות הרשויות  לעגלת הקפה

וי ומניעת שריפות, הג"א, בטיחות המוסמכות הקשורות לסדרי ונהלי כיב

 בעגלת הקפהוביטחון. המפעיל מתחייב לא לעשות ולא להרשות שיעשה 

ובקשר אליה כל דבר אשר עלול להוות מפגע או מטרד או לגרום נזק או פגיעה 

, לסטודנטים או למשתמשים אחרים לאו"פ, לסטודנטופבהנאה או אי נוחות 

 בבניין ובסביבתו.



 
 

יתר חלקי הבניין עשויות להתבצע עבודות, התאמות ידוע כי ב למפעיל .י

לו כל תענה, דרישה או  א, ולא תההאו"פושינויים פנימיים לפי צורכיהם של 

יעשו האו"פ תביעה בקשר לכך. בביצוע העבודות, התאמות והשינויים הנ"ל 

, אם תגרם, למפעילעל מנת שההפרעה שתיגרם  םכמיטב יכולת סטודנטופו

 פשר.תהה מועטה ככל הא

בשבתות  בעגלת הקפה או במתחםהמפעיל אינו רשאי לעשות כל שימוש  .יא

ובחגים ובכל אופן אחר העלול לפגוע ברגשות הציבור הדתי באזור בו מצויה 

 .עגלת הקפה

 הפסקת ההסכם .29

הסכם זה נעשה לתקופה הקבועה בסעיפים _________ להסכם זה. ואולם  .א

 מראש.ימים  60רשאית להפסיקו להודעה של סטודנטופ 

המפעיל מתחייב להפעלת העגלה במתחם בהתאם לתקופה הקבועה בתנאי  .ב

ית לבטל הסכם זה ו/או להפסיק ביצועו על ידי ארשסטודנטופ המכרז, ואילו 

ימים לפחות, ללא מתן  60המפעיל בכל עת על ידי הודעה מוקדמת בכתב של 

 הנמקה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

ה במכרז ו/או התקופה המוארכת, ככל עם תום תקופת ההתקשרות הקבוע .ג

על פי סעיף ____ להסכם זה,  סטודנטופשתוארך ו/או ביטול ההסכם על ידי 

מתחייב המזמין להוציא את כל ציודו מהמקום ולהחזיר את מצב המתחם 

 שקיבל לקדמותו, כשהוא נקי מכל אדם או חפץ.

זכאים להחזיק מאום לאחר המועד האמור, המזמין או מי מעובדיו לא יהיו  .ד

במבנה הקמפוס ולא תהא למזמין או לעובדיו זוכות להשתמש בכלים או ציוד 

 אם נמסרו לידהם. פשל האו"

במקרה של סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, וככל שהמזמין לא יפנה את  .ה

הרשאה בלתי חוזרת לבחור לאחסן לסטודנטופ הציוד, נותן בזאת המזמין 

חודשים  ולאחר מכן  3תו של הקבלן וזאת למשך את הציוד על חשבונו ואחריו

 למוסרו ללא תמורה או להשמידו.

ו/או מי מטעמה, לפי סטודנטופ מובהר ומודגש כי ביטול ההסכם על ידי  .ו

האמור לעיל, לא יזכה את המפעיל בכל פיצוי כספי שהוא וההסכם יגיע 

 לסיומו ללא כל תביעה נוספת, פרט להתחשבנות החודשית האחרונה.

 חונותבט .30



 
 

ו/או מי  מנכ"ל סטודנטופהמפעיל יפקיד במעמד חתימת הסכם זה בידי  .א

₪   50,000)להלן: "הנאמן"( ערבות בנקאית אוטונומית בסך  מטעמו 

"( לתקופה של שלוש ערבות בנקאית)חמישים אלף שקלים חדשים( )להלן: "

ו/או האו"פ.  סטודנטופלתשלום נזקי וחצי שנים. ערבות זו תשמש כביטחון 

בכל מקרה של ביטול הסכם זה או הפרה של התחייבות המזמין, תהיה זכאית 

 סטודנטופלדרוש מהבנק פרעון הערבות על מנת לכסות את הנזק ל סטודנטופ

 ו/או לאו"פ. 

להציג את הערבות הבנקאית  לסטורנטופניתנת בזאת הודאה בלתי חוזרת  .ב

מו לו עקב הפרת בכל עת ולגבות ממנה אבדן, הפסד, נזק ו/או הוצאות שיגר

 המפעיל על פי הסכם זה.  תהתחייבויו

עם גמר הסכם זה ועזיבתו המסודרת של המזמין, וככל שלא יהיו הפרות ו/או  .ג

 תשלומים שלא שולמו, תוחזר למפעיל הערבות הבנקאית הנ"ל.

ערבות בנקאית מיד עם חתימתו של  לסטודנטופהמפעיל מחוייב למסור  .ד

ככל שיוארך הסכם זה לתקופה נוספת, למסור הסכם זה. כן מתחייב המפעיל, 

ערבות בנקאית זהה בטרם יוארך ההסכם לתקופה של שלושה  לסטודנטופ

 חודשים יותר מהתקופה המוארכת.

 

 הפרת החוזה .31

כל אחד מהמעשים או המחדלים הבאים, ייחשב להפרה יסודית של החוזה  .א

 כולו  על ידי המפעיל:

לעיל במלואו  _____אי ביצוע תשלום מהתשלומים כאמור בסעיף  (1

ובמועדו, או פיגור בתשלום איזה מן התשלומים החלים על המפעיל על 

ימים  7לה על ופי הסכם זה ו/או החלים על פי דין על מחזיק לתקופה הע

 מהמועד שנקבע לתשלומם.

 פעולה בניגוד למטרת הרשות כאמור בהסכם זה אגב הפרתה. (2

 להלן. ___רת הזכויות על פי הסכם זה בניגוד לסעיף העב (3

הפרת ההסכם אשר בגינו ניתנה התראה לתיקון ע"י הצד המקיים ואשר  (4

 ימים. 7לא תוקנה בתוך 

מונה כונס נכסים לנכסי המפעיל ו/או נתמנה לו לפרק, ומינוי זה לא בוטל  (5

 ימים. 30בתוך 

 ימים. 14הוטל עיקול על נכסי המפעיל ולא בוטל תוך  (6

 ימים.  30, ומצבו לא השתנה לטובה בתוך ןהמפעיל הפך לחדל פירעו (7



 
 

 המפעיל הפר את ההסכם שלוש פעמים בשנה. (8

ימים לפני תום כל  שנה, שיקים  60 -לא המציא המפעיל לא יאוחר מ (9

או חידש את הערבות  עבור השנה הבאה לאחריה של הסכם זה

 .הבנקאית

 ויתורים .32

 הפרה, מהווה ויתור על ענה בנדון בעתיד. אין ויתור של צד למשנהו על .א

 :שונות .33

בכל מקרה של הפרת הסכם זה על ידי המפעיל, כל התוצאות מכל מין וסוג  .א

, לרבות סטודנטופשהוא, הקשורות בכל הליך משפטי או אחר, שיינקט על ידי 

ו/או מי מטעמה בשיעור שיוסכם עליו  סטודנטופכל האגרות ושכ"ט עו"ד של 

לבין העו"ד יחולו על המפעיל וישאו ריבית פיגורים ממועד  סטודנטופבין 

 ועד ומועד השבתם בפועל. סטודנטופהוצאתם על ידי 

, סטודנטופשום ויתור, הנחה, דחייה, ארכה או הימנעות מפעולה במועד מצד  .ב

לא יחשבו כויתור מצידה על זכויותיה על פי הסכם זה ועל פי דין ולא יפורשו 

 כנגד המפעיל.כמניעה לתביעה מטעמה 

, ארכות ביחס לאמור בתנאי םשנויים, תיקונים, תוספות, מחיקות, ויתורי .ג

לא יחייבו את הצדדים אלא אם נעשו מראש ובכתב, המפעיל יהיה  ההסכם זה

אינה  סטודנטופן. קבלת תשלום כלשהו על ידי עלות כל טענה בעניהמנוע מל

ה מקנה לו זכות מהווה לכשלעצמה, הכרה בזכות כלשהי של המפעיל ואינ

 כשלהי שלא הוקנתה לו על פי הסכם זה.

תנאי הסכם זה משקפים את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו,  .ד

לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים,  וסטודנטופ

הסכמים, התחייבויות בין בכתב ובין בע"פ, שאינם נכללים בהסכם זה. כל 

חייבים להיעשות בכתב וחתימת הצדדים  שינוי ו/או תוספת להסכם זה

 כאמור.

 

 2019לראיה באנו על החתום היום _______________ לחודש ________ שנת 
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 סטודנטופ                 המפעיל      



 
 

 

 

 7 נספח

 בטיחות אישור

הספק  מתחייב למלא אחר הוראות הבטיחות לפי כל דין, חוקי הבטיחות והתקנות הרלוונטיות  . 1

לסוג העבודה שיבצע במתקני האו"פ. ניתן לעיין בכל החוקים, התקנות או הצווים בנושא 

 .www.economy.gov.ilהכלכלה בטיחות באתר משרד 

להציג למנהל הבטיחות של האו"פ, אישורי תקינות של חשמלאי מוסמך לציוד  .  על הספק2

בקפיטריה אחת לשנה ואישורים נוספים הנוגעים לתקינות הציוד ותחזוקת הציוד של בעל 

 הקפיטריה.

באמצעות ממונה בטיחות בעל אישור בנוגע לסיכונים  עובדיו כל את להדריך מתחייב הספק . 2

 קיומן על ולפקח הבטיחות בהוראותודת מדריך בטיחות מוסמך, כשירות בתוקף ובעל תע

 נספח על"פ, האו עם זה לחוזה בקשר מטעמו שיעבדו, העובדים את להחתים הספק על. בפועל

אישורי הדרכות ותעודת המדריך יועברו לממונה הבטיחות של האו"פ בדוא"ל   .זה

markso@openu.ac.il  ועובדים  העובדים בקפיטריהאחת לשנה ולפני תחילת עבודתם של

שטח מטעם הזוכה במתקני האו"פ. אישור בטיחות זה מהווה תנאי לקבלת אישור כניסה ל

האו"פ. עובדים אשר עברו הדרכה מטעם הקבלן יירשמו ברשימת מעקב וזה כאמור יהווה 

 אישור כניסה לעבודה במתקני האו"פ.

)נאמן  בית אב /ובטיחות ביטחון מחלקת עובדי להוראות ישמעו ועובדיו שהוא מתחייב הספק . 3

 .במתקן העבודה שלבי בכלבטיחות( /ביטחון

 :מיוחדים דגשים . 4

מ' )בהתאם לתקנות העבודה בגובה( על  2במידה ונדרשת עבודה בגובה מעל  .א

מנהל מחלקת ביטחון ובטיחות באו"פ )להלן: – סולביהספק להודיע על כך למרק 

 ויציג. יעביר את שמם , מס' ת"ז מראש עבודה ימי 5 לפחות"( הבטיחות מנהל"

 ציוד םברשות יש כי, ויראה, בגובה לעבוד יםהעתיד, יםהעובד של הסמכה תעודת

 .בגובה לעבודה מתאים

באחריות הספק לספק לעובדיו כלי עבודה לרבות אמצעים לעבודה בגובה 

 המתקנים.  ה או בתחזוקתשיידרשו בהקמ

 מראש עבודה יום לפחות הבטיחות למנהל כך על להודיע הספק על – חמה עבודה .ב

 .העבודה ביצוע טרום הבטיחות מנהל של וחתימה בכתב אישור לקבל ולדאוג

– סולביעל הספק להודיע על כך למרק  כגון מנופים, מלגזות וכו' -אמצעי הרמה  .ג

 ימי 5 לפחות"( הבטיחות מנהלמנהל מחלקת ביטחון ובטיחות באו"פ )להלן: "

 .אישורי בטיחות והפעלה של המפעילים ונהגים, ולהגיש מראש עבודה

http://www.economy.gov.il/
http://www.economy.gov.il/
mailto:markso@openu.ac.il
mailto:markso@openu.ac.il


 
 

 

מהספק במהלך העבודה או לפניה לעבור בהצלחה הדרכת בטיחות האו"פ רשאית לדרוש  .7

עצמאית באמצעות אתר אינטרנט הכוללת מבחן ידע קצר שמטרתו לוודא קריאת הנחיות 

הבטיחות. בסיום ההדרכה יתאפשר לספק  להדפיס תעודה המעידה על סיום ההדרכה 

במתקני האו"פ.  בהצלחה. שיטת הדרכה זו עתידה לחסוך לספק זמן במהלך הקליטה שלו

 נושא זה יתואם מול נציג הספק.

  

 :החתום על באנו לראיה

 :המציע של החתימה מורשי חתימת

 

: תאריך:________  וחותמת חתימה:___________   תפקיד: ___________  שם( 1

___________ 

: תאריך:________  וחותמת חתימה:___________   תפקיד: ___________  שם( 2

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 מפרט טכני ונספח ציוד – 8נספח 

 מפרט טכני

 כללי

הצעות מספקים להפעלת עגלה ו/או עגלות קפה בשטח הקמפוס מבקשת לקבל  סטודנטופ .34

 ו/או מי מטעמה. סטודנטופנקבע על ידי האו"פ ובמיקום ש

 השירותים המתבקשים .35

"עגלת הקפה"( ובה מוצרים חלבים  –הפעלה של עגלה ו/או עגלות קפה )להלן  .א

 ו/או פרווה וכשרים בלבד בהתאם להכשר הדת היהודית.

יהיה מסוגל לספק שירותי עגלה "המפעיל או הקבלן"( -)להלן הקבלן/המפעיל .ב

ו/או עגלות עבור מאוד עובדים ו/או אורחים, סטודנטים, עוברי אורח, סגל 

ומבקרים.  מובהר כי הנתונים אודות כמות הלקוחות הפוטנציאליים  אינם 

ו/או האו"פ והמפעיל מצהיר ומתחייב כי יבדוק לפני  סטודנטופמחייבים את 

 פוף למיקום העגלה, ותנאי המרכז.הגשת ההצעה את הנתונים וזאת בכ

ו/או האו"פ  סטודנטופלמפעיל לא תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

ו/או החברת הכלכלית ו/או מי מטעמם בגין נתון כלשהו המופיע, אם מופיע 

במפרט הטכני ו/או בכל נספח אחר ולא תישמע כל טענת הסתמכות של 

 המפעיל על המפרט הטכני.

יופעלו על פי הימים והמועדים הקבועים בהסכם ההתקשרות בין עגלת הקפה  .ג

ו/או מי  סטודנטופהצדדים וכל שינוי בשעות העילות יצריך את אישור 

 מטעמה מראש ובכתב.

מתחייב לרכוש את המוצרים מספקים מובילים ומקובלים שמחזיקים הקבלן  .ד

צריהם את כל האישורים והרישיונות הנדרשים והתקפים ליצור ולמכירת מו

 רישיון עסק, רישיון יצרן, תעודת כשרות ועוד.  :ביניהם 

של הספקים שלו תקפים  תעל הקבלן לוודא אחת לחצי שנה שהרישיונו .ה

הוסר ואינו בתוקף, עליו לדווח על כך לנציג  תובמידה ואחד מהרישיונו

האוניברסיטה ולהפסיק לרכוש מהספק את מוצריו עד החזרה לתוקף של 

ון. במקביל, על הספק למצוא חלופה הולמת שעומדת בכל האישור או הרשי

 התנאים האמורים לעיל עד להחזרה לתוקף של אישור הספק הקודם.



 
 

הקבלן בלבד אחראי לשלם מחשבונו את כל התשלומים שידרשו לרישיונות  .ו

עבורו ו/או עבור הובלת מוצרים וטובין אליו וכן כל המיסים ותשלומי החובה 

 ו ההכנסה מהעגלה וכיו"ב.המוטלים על הכנסתו א

חשמל  ומים יסופק על ידי או"פ לעגלות על חשבון האו"פ אולם, האו"פ  .ז

שומרים לעצמם את הזכות לגבות מהקבלן גם תשלומים בגין  סטודנטופו

 חשמל ומים במידה והדבר ידרש על ידי או"פ.

 הזוכה במרכז יספק אוכל ושירות ברמה מעולה. .ח

או מי מטעמה מי המנהל שיהיה אחראי על הזוכה במכרז יודיע לאגודה ו/ .ט

 העגלה עוד טרם תחילת העבודה בעגלה.

היגיינה ותברואה מעולה ויפעל לביצוע הזוכה במכרז ישמור על רמת ניקיון  .י

 הוראות הדין בענין זה ובהפעלת דוכן מזון / קפה בכלל.

או מי מטעמה  סטודנטופהקבלן ידאג לשמור על הציוד שיקבל מהאו"פ או מ .יא

תקין, ושמיש ויתחזק על חשבונות את עגלת הקפה והמתחם שיקבל  במצב

 לעצמו לצורך הפעלת העגלה.

הקבלן ידאג להובלת המזון היועד לעגלת הקפה על פי הנחיות משרד הבריאות  .יב

 ובהתאם לכל דין.

הקבלן ידאג להציג במקום בולט בכל תק' הפעלת העגלה ו/או המתחם תעודת  .יג

יצטרך להחזיק משגיח כשרות הוא יעשה זאת כשרות בתוקף. במידה והקבלן 

 על חשבונו ובאחריותו.

כל המוצרים שימכרו בעגלת הקפה, גם אם יוצרו במקום אחר, ישאו עליהם  .יד

 את הכיתוב כשר.

הקבלן מחוייב כל יום לבדוק את תקינות ציוד ההפעלה ואחסון המזון ולטפל  .טו

 ם.במיידי בכל ליקוי ו/או תקלה שעלול לגרום לקלקול מוצרי

 פיקוח על הקבלן .36

 סטודנטופו/או מי מטעמה תפקח על הקבלן באמצעות מי שימנו  סטודנטופ .א

 ו/או מי מטעמו לענין.

הקבלן יאפשר פיקוח במתחם ויעמיד לרשות הגורם המפקח כל עזרה  .ב

 שתידרש.

הקבלן יקבל לאחר ביצוע הפיקוח דו"ח ובו מפורטים כלל הליקויים, ויהיה  .ג

שעות ולתקן במיידה את כל הליקויים שצויינו  48עליו להגיב לדו"ח תוך 

 בדו"ח.



 
 

או מי מטעמה רשאי לדגום את האוכל, לקחת דגימות לבדיקות  סטודנטופ .ד

ו/או  מעבדה ולבצע ביקורות שוטפות לעל הקבלן. במידה ובדיקת מעבדה

ו/או מי מטעמה תגלה ליקויים שלא יתוקנו על ידי הקבלן  סטודנטופבדיקת 

בתיקון דחוף במיידי, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם ימים או  7תוך 

 על ידי הקבלן.

על הקבלן להפסיק למכור מיידית את המוצר הפגום, לדאוג לתיקון תהליך  .ה

לרק לאחר שביצע על חשבונו הייצור/אריזה וכל ליקוי אחר שגרם לתוצאה, 

במעבדה מוכרת בדיקה חוזרת למותר, והתוצאה יצאה תקינה ואושרה על ידי 

 למכור את המוצר. סטודנטופו/או מי מטעמה, יוכל הקבלן באישור  סטודנטופ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 נספח ציוד

 

 
  כמות סוג הציוד

 
   

 
 ריהוט גן איכותי 10 שולחנות 

 כסאות בר 
 

6  

 כסאות רגילים 
 

 ריהוט גן איכותי 50

 
  1 ראשים 2/3מכונת קפה 

 
   מקרר שתיה כפול

 
   מקרר שתיה רגיל

 
   מקפיא גלידה 

מקרר ויטרינה פתוח לסלטים  
 וכריכים

 
1  

מקררים קטנים להצגת מעדנים  
 ודברי חלב

  

 
  1 טוסטר כפול

 
   מיקרוגל

 
   ראשים 2קפה / ברד  מכונת אייס

 
   קופה רושמת

 
   עמדת לחטיפים ומתוקים

 
  10 פחים

 
   עמדת ערבוב/סוכר/סוכרזית/פח



 
 

 
   כלים 

 
  1 מינדף  )פחם פעיל(

 
 כולל בסיס יצוק למניעת התעופפות ברוח 2 4*4שמשיות איכותיות 

 
ארון עמוק מחופה בחלקו העליון 

 מנירוסטה  עם כיור
1 

 מידות מדויקות בהתאם למדידה במקום
כולל תכנון למקררים בנוי מעץ סנדוויץ עם 

 חיפוי פורמייקה

דלפק מכירה גבוה עם אזור נגיש  
לבעלי מוגבלות כולל אפשרות 

 לשלוף
1 

בהתאם למפרט, מיקום ומידות שיוצגו 
 בסיור הקבלנים

דלפק ישיבה גבוה )מול דלפק  
 קפיטריה( כולל אזור נגיש

1 
אם למפרט, מיקום ומידות שיוצגו בהת

 בסיור הקבלנים

 
   

 
   

 

 כל האביזרים לעיל מותנים באישור מנהל בינוי, ביטחון ובטיחות של האו"פ ואישור סטודנטופ.

 יש להעביר מפרט ותמונות טרם רכישת המוצרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


