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 לרכישת פריטי ציוד למטבחי הכנסת, התקנתם ותחזוקתם  18/2016 מס'במכרז הזמנה להציע הצעות 

==================================================================== 

 כללי .1

 קדמיםום המהעומדים בתנאי ממציעים( מבקשת בזאת "הכנסת"או  "המזמינה"הכנסת )להלן:  .א

 (."המכרז"רט במסמכי המכרז )להלן: מפוכם שירותי למתןלהגיש הצעות וזה  ף במכרזלהשתת

"( מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם המכרזמסמכי זה )להלן: "למכרז כל המסמכים המצורפים  .ב

 כמשלימים זה את זה:

 .מסמך זה -   המכרז

 .המכרזד בדרישות וטופס הגשת הצעה והתחייבות המציע לעמ -  נספח א

 .(הצעהעה )ערבות נוסח ערבות בגין הגשת הצ -  1-נספח א

 תצהיר בדבר עמידה בהוראות הדין. -  2-נספח א

 נוסח אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה. -  3-נספח א

 הצעת תמורה ותנאי תשלום. טופס -  4-נספח א

 תשקיף למשתתף. -  5-נספח א

 .הכנסותמחזור הצהרה על  -  6-נספח א

 .תהכנסואישור רואה חשבון על מחזור  -   7-נספח א

 הסכם התקשרות. -   נספח ב

 .ותחזוקה מפרט שירותים -   נספח ג

 .הטכני והמפרט לרכישה הנדרש הציוד רשימת -   1נספח ג'

 רשימת ציוד הנמצא בשימוש הכנסת ומיועד לרכישה על ידי הזוכה במכרז. -   2נספח ג'

 נספח בטחון. -   דנספח 

 .והעדר ניגוד ענייניםכתב התחייבות בלתי חוזרת לסודיות  -   הנספח 

 אישור עריכת ביטוחים -   נספח ו

  נוסח ערבות ביצוע  -   1זנספח 

 בלבד קטגוריה ב'זוכה בל נוסח ערבות ביצוע  -   2נספח ז

 .נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותם בכל אופן שהוא המכרזהכותרות במסמכי  .ג

נספחים לבין הסכם ההתקשרות תגבר הוראת הסכם מסמך זה או אחד הבמקרה של סתירה בין הוראות  .ד

 הנספח גוברת. מסמך זה או נאמר במפורש כי הוראת כן , אלא אם ההתקשרות

, יגברו הוראות מסמכי המכרזלבין מסמכי המכרז במקרה של סתירה בין ההצעה שהגיש הספק במסגרת  .ה

 .המכרז

 

 הגדרות .2

מספר במסומנים ו רשימת הציוד הנדרש 1ג'פח נסכל הפריטים המופיעים ב –ציוד" " וא ""ציוד מטבח .א

 .79עד  1סידורי 

 .1נספח ג'ב, רשימת הציוד הנדרשב 79פריט הציוד מספר סידורי –" מערכת בישול רב תכליתית" .ב

 של ציוד המטבח על ידי הזוכה במכרזופעולות ההרצה ההתקנה  עבודותשלב בו הושלמו  –"גמר עבודה"  .ג

 לשביעות רצונה המלאה של הכנסת.ו נספח ג'בהתאם להוראות , הלרבות ביצוע מבחני קבלה והדרכ
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 והיקפה מהות ההתקשרות .3

הכנסת מתעתדת לערוך שיפוץ יסודי במתחם המטבח הבשרי במשכן הכנסת, לרבות החלפת כל ציוד  .א

שני חדרי אוכל   יפעלומנות בשריות ביום. בסמוך לו,  1000 -כ לייצר עתיד הבשרי החדש המטבח המטבח.

 ר אוכל לעובדים ומבקרים וחדר אוכל לחברי הכנסת.חד -

המזמינה חפצה לרכוש ציוד מטבח עבור המטבח הבשרי החדש, וכן למכור את ציוד  ,במסגרת מכרז זה .ב

למערך מספר פריטים שירכשו במסגרת מכרז זה מיועדים בנוסף, המטבח הבשרי הישן שברשותה. 

החלבי הממוקם ומספר פריטים עבור המטבח  ,ריבזמן השיפוץ של המטבח הבש שיפעל ההסעדה הזמני

יועברו למטבח הבשרי  עבור מערך ההסעדה הזמניהפריטים שירכשו  .באגף אחר במשכן הכנסתהוא אף 

 .1נספח ג'כלל ציוד המטבח אותו מתעתדת הכנסת לרכוש במסגרת המכרז מפורטים בבתום השיפוץ. 

במהלך   1נספח ג'מתוך המפורט ב י ציוד נוספיםפריט הכנסת שומרת לעצמה את הזכות לרכוש ,בנוסף  .ג

מכרז לבמחירים הזהים לאלו שהוצעו על ידי המציע במסגרת הצעתו  כמפורט להלן תקופת ההתקשרות

 כולל מע"מ. ₪מיליון  1.5בסך כולל של עד ציוד בהתאם למחירון יצרן, החלפים לפריטי  כןו, זה

 יכללו:מפרט שירותים ותחזוקה ו נספח ג'לאמור ביהיו בהתאם  במסגרת המכרז השירותים המבוקשים .ד

 .דרישת המזמינה אספקת הציוד על פי (1

 ליווי הכנסת בהכנות ובתכנון התשתיות הנדרשות להתקנת הציוד לרבות אישור התשתיות. (2

 .לרבות הכנת תיק מתקן הכולל גם הנחיות בטיחות התקנת הציוד במטבחי הכנסת (3

מעת לעת על פי בקשת  באופן תפעול הציודשל הכנסת עדה ההס קבלןהדרכת עובדי הכנסת ועובדי  (4

 .הכנסת

 .ביצוע בדיקות קבלה לציוד שהותקן (5

 ליווי הכנסת וקבלן ההסעדה בהפעלת הציוד בתקופת הרצת הציוד. (6

 :לרבות מתן שירותי תחזוקה ותמיכה לציוד המטבח (7

 ה.תכולתו התנהלות הספק בתקופת האחריות (א

 ציוד חלופי.אספקת י אחזקה מונעת ומות שירות וזמני תגובה, תהליכר (ב

 רישות מבעלי מקצוע של הספק לרבות מוקד שירות ומעבדת שירות.ד (ג

 מנת שירות ופיצויים מוסכמים.א (ד

 (.2)על פי הרשימה בנספח ג' במטבח הבשרי רכישת ופינוי הציוד הנמצא כיום בשימוש הכנסת (8

 

 ההתקשרות תקופת .4

המטבח  ת המכרז נועד עבור שלושה מטבחים שונים,ציוד המטבח שנרכש במסגר ,נספח ג'כמפורט ב .א

  .ההסעדה הזמני הבשרי, המטבח החלבי ומערך

 תורכב ממספר תקופות:ועבור כל מטבח תהיה נפרדת תקופת ההתקשרות  .ב

ותסתיים במתן אישור של הכנסת על ביום החתימה על ההסכם עם הזוכה  חלת–" תקופת ההתקנה" .1

אספקה והתקנה של  ,תתבצע רכישה במהלך תקופה זו .טבחשל כלל ציוד המגמר עבודת ההתקנה 

 . מפרט השירותים והתחזוקה נספח ג'בהתאם לאמור בהציוד 

על כל הציוד  שנים 3 ל תקופת אחריות למשךח, תתקופת ההתקנהעם גמר  –" תקופת האחריות" .2

 על חשבונו.  המציע שירותי תחזוקה במהלך תקופה זו יספק .שלב זהעד  שהותקן
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 תקופת ההתקשרות את להאריך הכנסת רשאיתעם תום תקופת האחריות,  – "פת התחזוקהתקו" .3

נספח הוגדר בציוד ש בורע לצורך מתן שירותי תחזוקה אחת או פחות כל שנתיים של נוספות לתקופות

  .שיש לתת לו שירותי תחזוקה ג'

זוקה עבור ציוד המטבח תקופת התח .שנים 10 על תעלנה לאעבור ציוד המטבח החלבי  תקופת התחזוקה .ג

שנים  10ה על מטבח הבשרי לא תעלנשנועד לציוד המטבח עבור שנועד למערך ההסעדה הזמני וכן 

  .מתחילת תקופת התחזוקה עבור הציוד שנועד למטבח הבשרי

שהוגדר ו שסופק עלות הציודמהיקף  7.5%יהא היקף ההתקשרות עבור כל שנה  עבור תקופת התחזוקה .ד

 .שיש לתת לו שירותי תחזוקהכציוד  נספח ג'ב

 

 נאים מוקדמים להשתתפות במכרזת .5

 תעמוד שלא הצעה. זה את זה כמשלימים לראותם ויש מצטברים הם להלן המפורטים המוקדמים נאיםהת

  .המכרזים ועדת בפני לדיון תובא ולא תיפסל במכרז להשתתפות המוקדמים התנאים בכל

 .תאגיד רשום בישראל כדיןשותפות רשומה בישראל כדין או המציע הוא  .א

, ובכלל זה "(חוק העסקאות)להלן: " 1976-המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .ב

ניהול ספרים כדין  והיעדר הרשעה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

, וכן מילוי הוראות כל דין בדבר 1987-, או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991-הוגנים(, התשנ"א

 תשלומים בגין זכויות סוציאליות ושכר מינימום לעובדים.

 .1975-המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו .ג

פי דין, כגון רשם חברות, -המציע, שילם את כל חובותיו לרשם המופקד על המרשם שבו הוא רשום על .ד

מועד הגשת ההצעה. כמו כן, מציע שהוא חברה אינו רשום ברשם רשם השותפויות וכיוצא בהם, עד ל

 החברות כחברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

מיצרני ציוד המטבח המוצע על ידו לכנסת, כי הינו ספק  2016שנת תקף ללמציע אישור  -ספק מורשה  .ה

ישור נדרש מכל יצרן שמוצריו נכללים מורשה מטעם היצרן לספק ולתחזק את הציוד במדינת ישראל. הא

 בהצעת המציע.

 בישראל בהתאם למפורט להלן: לשלושה מטבחים מטבחהמציע סיפק, התקין ותחזק, פריטי  .ו

 .2014-2012נעשתה בין השנים  לכל אחד משלושת המטבחיםמטבח האספקת והתקנת פריטי  .1

 כולל מע"מ. ₪ 1,200,000 לפחותעמד על  לכל אחד משלושת המטבחיםשסופק המטבח  פריטיהיקף  .2

 .לכל המאוחר 1.1.2015החל מיום  לכל אחד משלושת המטבחיםשירותי תחזוקה מספק המציע  .3

יובהר כי ניתן להציג  זה, שניים או יותר מטבחים באותו מבנה יחשבו כמטבח אחד.מוקדם תנאי לעניין 

התקנה ותחזוקה של ספקה א ,פריטי מטבח שאינם חלק מציוד המטבח במכרז זה. למען הסר ספק

 פריטי מטבח לא כולל פריטים מתחום הבינוי. 

 . 2015עד  2013כולל מע"מ במהלך כל אחת מהשנים לא  ₪ 5,000,000מחזור הכנסות של לפחות למציע  .ז

 .להלן כמפורט – המכרז במסגרת הצעה הגשת בגין בנקאית ערבות הגיש המציע .ח

בכנסת.  14:00בשעה  2016בדצמבר  18שון ראעל המציע להשתתף בכנס מציעים שיתקיים ביום  .ט

 ההשתתפות בכנס המציעים היא חובה.

 

 כנס מציעים .6

  ירושלים. קריית הממשלה, , בכנסת14:00 שעהב  2016בדצמבר  18ראשון  ליוםנקבע  כנס מציעים .א
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, וכן יינתן הסבר קצר על המזמינה המפרט של ציוד המטבחנציג במהלך כנס המציעים יוצג על ידי  .ב

 .1נספח ג'ב 2בסעיף המפורטת  ית המטבח המתוכנןתוכנ

. על במכרז להשתתפותמוקדם  תנאיבמועד שנקבע הנה חובה ומהווה  בכנס המציעיםהמציע  שתתפותה .ג

 -למעלה מ שיגיעועד להכרזה על סיומו. מציע  תו, מתחילכנס המציעיםהמציע להשתתף בכל שלביו של 

על סיומו, יראו אותו  ההכרזהלפני  כנס המציעיםוב את , או שיעזכנס המציעיםדקות לאחר תחילת  15

 בכנס המציעים.כאילו לא השתתף 

של  ותפקידו, ימסור כל מציע לנציג המזמינה את פרטי המציע, פרטי זהותו כנס המציעיםתחילת  םע .ד

ודואר אלקטרוני מספר פקסימיליה  ,מטעמו וכן כתובת, טלפון כנסהנציג מטעם המציע המשתתף ב

 ניתן למסור לו הודעות. תםשבאמצעו

 

 להצעה ערבות בנקאית .7

 או "הצעה ערבות": להלן) אוטונומית בנקאית ערבות לצרף המציע על ההצעה תוקפה של להבטחת .א

, הגשת ערבות זו תחול הן על מציע שהגיש הצעה עבור קטגוריה אחת והן על מציע בשתי ("הערבות"

 : להלן לדרישות בהתאם הקטגוריות. הערבות תוגש

)מאה עשרים וחמישה שקלים חדשים  ₪ 125,000הוצאה לבקשת המציע בלבד, בסך הערבות  (1

 . הערבות תהיה בלתי מוגבלת בתנאים, לפירעון עם דרישה. תוקף הערבות יהיה עד ליוםבלבד(

  .2017ביולי  25

 בנק בארץ או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פימוציא הערבות יהיה  (2

, ונכלל ברשימה שמפרסם החשב 1981-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

 הכללי במשרד האוצר. 

 מימוש הערבות יהא במשרד הראשי או בסניף של מוציא הערבות בישראל. (3

שם  ןשם המבקש בכתב הערבות יהיה זהה במדויק לשם המציע. לא תתקבלנה ערבויות בה (4

 עבור המציע;המבקש ערבות קש הוא גוף אחר המבקש הוא אחר או שהמב

 להצעה;המקורית יש לצרף את הערבות  (5

 למסמכי המכרז; 1-נספח אנוסח הערבות הבנקאית יתאם בקפדנות לנוסח שב (6

 הערבות תהא בשפה העברית בלבד; (7

לא יתקבלו חלופות ערבות, כגון שעבוד, הקפאה, עיכוב של חובות או כספים המגיעים למציע  (8

 ו מגוף אחר של המדינה.מהמזמינה א

קס, מברק פאין לסייג את האפשרות לדרוש מימוש הערבות גם באמצעות פקסימיליה, טל (9

וכיוצ"ב. עם זאת, לוועדת המכרזים שיקול דעת לקבוע כי סייג כאמור אינו מהווה פגם מהותי 

אשר יוביל לפסילת הערבות או ההצעה ולתת למציע אשר יגיש ערבות שבה ייכלל סייג זה 

 אפשרות להגיש ערבות מתוקנת בפרק זמן שיינתן לו, כתנאי לדיון בהצעתו.

הערבות שתצורף להצעה תשמש להבטחת מילוי תנאי המכרז על ידי המציע שיזכה במכרז וכבטחון  .ב

השירותים נושא המכרז. ערבותו של ו ציודלקיום התחייבויותיו להתקשר עם המזמינה לעניין הספקת ה

יוברר כי נהג בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, או שלאחר צעתו או מציע אשר יחזור בו מה

או שיוברר כי הצהרות שהצהיר או מצגים שנבחר כזוכה במכרז לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז, 

שהציג אינם נכונים, מלאים ומדויקים, הן במהלך הליך המכרז והן לאחר קבלת ההודעה על זכייה 

וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות לטעון את  בהתאם לשיקול דעתה של הכנסת תחולט -במכרז 

. מוסכם בין הכנסת ובין המציעים כי הסכום הנקוב בערבות הבנקאית מהווה פיצוי ראוי טענותיו
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 אחדומוסכם מראש, שנקבע ביחס סביר לנזק שנצפה כנזק העשוי להיגרם לכנסת כתוצאה מסתברת של 

 .יללע המפורטים המקרים

 :אם יהיה רשאי לקבל חזרה את הערבותמציע  .ג

, לרבות ערבות לאחר חתימת החוזה והמצאת המסמכים הנדרשים - כזוכה במכרז נבחר המציע (1

 הביצוע.

, אם נקבע ואולם -על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות  ה המזמינהודיעה (2

ההתקשרות  הסכםבמכרז חתם על , תוחזר לו הערבות רק לאחר שהזוכה כזוכה שנימציע ה

 .את כל המסמכים הנדרשים מזמינהוהמציא ל

 לאחר ביטולו. -חליטה המזמינה על ביטול המכרז ה (3

 

 שלבי המכרז .8

  :בשני שלביםההצעות יוגשו במכרז זה  .א

 שלב א': (1

כן עמידת הציוד שהוצע בדרישות ו המוקדמים בתנאים ההצעות עמידת נהתיבדק הראשון בשלב 

 .בהמשך ותרטהמפו איכותה

 יכללו בקבוצת המציעים הסופיתת ידרישות האיכוושעמדו ב המוקדמים בתנאים העומדות הצעות 

 ."(ת המציעים הסופיתקבוצתפנה המזמינה בשלב ב' של המכרז )להלן: " אליהם

 שלב ב': (2

הצעת מחיר , ותזמין אותם להגיש ת המציעים הסופית אשר עברה את שלב א'קבוצתפנה ל המזמינה 

בשלב זה תיבדק איכות . אושרו על ידי המזמינה בתום שלב א'ו נכללו בהצעתם ריטי הציוד אשרלפ

 .ההצעה והמחיר המוצע וינתן לכל הצעה ניקוד

 שתזכה בניקוד המשוקלל הגבוה ביותר. )כמפורט להלן( בכל קטגוריה ההצעהאת  הכנסת לבסוף תבחר .ב

 

 אופן מילוי ההצעה .9

 כללי .9.1

 :כדלקמן קטגוריות לשתי מחולק המכרז תבמסגר שיירכש המטבח ציוד .א

 .1'ג נספח, הנדרש הציוד ברשימת המפורטים  78 עד 1 סידורי מספר ציוד פריטי – 'א קטגוריה  (1

 .תכליתית רב בישול מערכת – 'ב קטגוריה  (2

במידה ותוגש א' בלבד, בקטגוריה ב' בלבד או בשניהם.  בקטגוריה הצעה להגיש ניתןבמסגרת המכרז  .ב

 היא תוגש באותה מעטפה. הקטגוריותבשתי הצעה 

 .לעיל המנויות קדמותוהמ בדרישות לעמודב'  -ו' א בקטגוריות הצעות על .ג

 .פריטים 78 לכלול' א בקטגוריה הצעה על .ד

על המציע אשר יזכה בקטגוריה א' לרכוש בעסקת סחר חליפין )טרייד אין( את ציוד המטבח הקיים  .ה

 .2נספח ג'פורט בולפנותו כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם למ

  א' מילוי ההצעה לשלבאופן  .9.2

שיצורף לכל  USBכונן בשני עותקים וכן על גבי  בלבד המכרזעל המציע להגיש את הצעתו בחוברת  .א

 עותק.



 

 158מתוך  7עמוד 

 

וכן  זהמכרהמציע יחתום בחותמת המציע וחתימת בעלי זכות החתימה בתאגיד על כל דף ממסמכי  .ב

 .במקומות המיועדים לכך

אין לשנות, לרבות על ידי . וים רק במקומות הנדרשים למילוי על ידהמציע ימלא את המסמכ .ג

 .ז, אלא ככל שהדבר נדרש או הותר במפורש במסמכי המכרזהוספה או מחיקה את מסמכי המכר

של פרטים שמולאו על ידי המציע, בשגגה, יעשה על ידי מתיחת קו על פני הפרט השגוי,  תיקון .ד

 ן, תוטבע חותמת התאגיד וחתימת מוסמכי החתימה בו. ליד התיקו .ורישום הפרט הנכון בצדו

, או כל הסתייגות, או זהמכרמסמכי איזה מכל השמטה, מחיקה, שינוי או תוספת אשר ייעשו ב .ה

התניה מסוג כלשהו וכן מילוי שלא בהתאם לכללים המפורטים בסעיף זה לעיל, עלולים לגרום 

 לפסילת ההצעה.

א לפסול הצעה שמולאה בסטייה מההוראות המפורטות רשאית שלשל המזמינה רזים מכועדת ה .ו

-, היא ברורה וחדהמכרזההצעה תואמת את דרישות  ,כי על אף הסטייה ,בסעיף זה, אם שוכנעה

  משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב.

  בשלב א' מסמכים שיש לצרף להצעה .ז

 :לצורך הוכחת עמידה בתנאים המוקדמים יש לצרף את המסמכים הבאים (1)

טים מלאים על זהות תאגיד המציע, תעודת רישום התאגיד כדין, תדפיס עדכני מהמרשם פר (א

או אישור רו"ח או עו"ד של התאגיד על כך  בו רשום התאגיד )רשם החברות/השותפויות(

 .3-נספח אוזכויות חתימה בנוסח בעלים אישור זיהוי כן ו שהתאגיד עדיין פעיל,

 .מציע, לפיו שילם את כל חובותיו לרשםאישור עדכני מן המרשם בו רשום ה (ב

 .אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (ג

 ;ישור תקף על היות המציע עוסק מורשהא (ד

כי הינו ספק מורשה  ,מיצרני ציוד המטבח המוצע על ידו לכנסת 2016שנת תקף לאישור  (ה

שמוצריו מטעם היצרן לספק ולתחזק את הציוד במדינת ישראל. האישור נדרש מכל יצרן 

 נכללים בהצעת המציע.

, וזאת בין 7 כמפורט לעיל בסעיף 1בנספח א'הנוסח המחייב ערבות בגין הגשת ההצעה על פי  (ו

 הקטגוריות. אם הוגשה הצעה בקטגוריה א' בלבד או ב' בלבד, וכן אם הוגשה הצעה בשתי

  ;2-נספח אבדבר עמידה בהוראות הדין, בנוסח תצהיר  (ז

, לרבות קורות חיים של אנשי על כל הצרופות הנדרשות בו 5-ח אנספשקיף למשתתף בנוסח ת (ח

 ;הצוות המקצועי המוצעים על ידי המציע

 .6-בנספח א, בהתאם לנוסח המחייב הצהרה על מחזור הכנסות (ט

 .7-בנספח אבהתאם לנוסח המחייב  הכנסותאישור רו"ח על מחזור  (י

 בנוסף יצרף המציע להצעתו: (2)

כל ובכלל זה התחייבות לספק את  המכרזעמידה בתנאי טופס הצהרת המציע והתחייבות ל (א

 .ספח א'בנ חתום כנדרשוממולא ציוד בהתאם למפורט בהצעתו ה

חתום על ידי מורשה החתימה אצל ובו פירוט הדגמים המוצעים על ידי המציע  4-נספח א (ב

 . המציע

 בהתאם, ציוד המטבח המיועד למטבח הבשרי כלל העמדת את המפרטת" העמדה תכנית" (ג

בתוכנית המטבח המצורפת למסמכי המכרז בקובץ הכולל של המטבח הבשרי המופיע  לתכנון

לרבות התכנון של מוצרי הנירוסטה המופיעים במפרט. התאמת תכנית ההעמדה  אוטוקאד
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במהלך הראיון עם המציע יבדקו דרישות המכרז ותכנון המטבח כפי שמוצג במכרז להמוצעת 

 .)ב( 17.1יף כמפורט להלן בסע והצוות מטעמו

 חתומים על ידי המציע; נספח ז'-ו ה'-'ספחים בנ (ד

מובהר כי בעת הגשת ההצעה נדרש המציע בלבד לחתום  - חתום על ידי המציע נספח ו' (ה

  ;ואין להחתים את חברת הביטוח זהעל נספח 

)יש להשתמש  1נספח ג'מפרטים טכניים לקטגוריות הציוד השונות בהתאמה למפורט ב (ו

ניתן  .עבור כל פריט ציוד( 1נספח ג'ב 3המפורט בטבלאות בסעיף דורי באותו מספר סי

 להגיש את המפרטים בעברית ו/או באנגלית.

 התפרסמו באתר האינטרנט של הכנסתתשובת המזמינה לשאלות הבהרה והודעות עדכון ש (ז

 .כשהן חתומות על ידי המציע לאישור כי הללו הובנו, ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעה

יצרף להצעתו אישור  כךתינתן לו העדפה בשל ששה" ומעונין ישהוא "עסק בשליטת אמציע  (ח

חוק ")להלן:  1992 -התשנ"ב ב לחוק חובת המכרזים2סעיף , הכל בהתאם להוראות ותצהיר

 .("חובת המכרזים

 לבקש דעתה שיקול לפי או, ההצעה את לשקול שלא המזמינה רשאית, כאמור צירוף בהיעדר (3)

  מסמכים. השלמת

 .המכרז בדרישות עומד הוא כי להוכחה, לדעתו רלוונטי להיות העשוי חומר כל להגיש רשאי המציע (4)

 מקום ומועד אחרון להגשת ההצעות לשלב א' .9.3

  בדיוק.  11:00, עד השעה 2017בינואר  26חמישי  יוםהוא  לשלב א'המועד האחרון להגשת הצעות 

 .וןצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיה

תשומת לב המציעים, כי כל כניסה למשכן הכנסת כרוכה בתיאום מראש, קבלת אישור בטחוני ובידוק  (1

 .02 - 6408733/ 4/ 5בטחוני. מס' הטלפון לתיאום כניסה: 

ך זמן ובכניסה למשכן הכנסת נערך בידוק ביטחוני קפדני העשוי לארשהמציע להביא בחשבון  על (2

 ממושך.

ים הנזכרים לעיל, יש להכניס לתוך מעטפה סגורה חלקה )ללא ציון כל את ההצעות, בצירוף המסמכ (3

לאספקה,  18/2016 מס'מכרז עבור "פרט מזהה של המציע על גבי המעטפה(. על המעטפה יש לרשום: 

מובהר כי ככל שבוחר המציע להגיש הצעה לשתי  ."התקנה ותחזוקה של ציוד מטבח לכנסת

 .ולפרט זאת על המעטפה מפורט לעילהקטגוריות, יש להגישה במעטפה אחת כ

מדור בכיר רכש את מעטפת ההצעה הסגורה יש להפקיד, באופן אישי, בתיבת המכרזים במשרדי  (4

לעיל. יש לתאם כניסה מראש, שנקבע בכנסת, ירושלים, עד למועד האחרון להגשת הצעות ומחסנים 

 כמפורט לעיל. אין לשלוח הצעות בדואר או בדרך אחרת.

 שלב א' – מטעם המזמינה פניהממציעים, הבהרות ושינויים במסמכי ה אלות הבהרהש .9.4

ניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה, במענה לשאלות בכתב בלבד,  זהסברים נוספים והבהרות למסמכי המכר

חמישי יום עד , illele@knesset.gov.ilhלמדור בכיר רכש ומחסנים, במייל: , Wordבקובץ לכנסת,  שימסרו

המציע לבדו יהא אחראי  .יענו. שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה, לא 14:00בשעה  2016בדצמבר  29

בטלפון  בכנסת עד למועד האמורמדור בכיר רכש ומחסנים לוודא כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו במשרדי 

 הרה אשר תוגשנה בעילום שם.לא יינתן מענה לשאלות הב .02-6408733/4/5

 .הציוד יש לציין את המספר הסידורי של פריט –בשאלות הנוגעות לפרטי הציוד ו/או למפרטים  (1

mailto:hillele@knesset.gov.il
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פורסם באתר האינטרנט של הכנסת, תחת לשונית "מכרזים ודרושים", או הבהרה ת/תשובה וכל  (2

 נציג המזמינה לא יהא כל תוקף שהוא לכל תשובה שלא תינתן על ידיבסמיכות למסמכי המכר. 

 ותפורסם באתר כאמור.

. כל זהכנסת רשאית בכל עת לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים במסמכי המכר (3

 .זויהווה חלק בלתי נפרד מהמכרפורסם באתר הכנסת כאמור, שינוי י

צעתם, (, יצורפו על ידם להפורסמו)אם י שיפורסמו באתר הכנסתהבהרות והודעות שינוי תשובות,  (4

 וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו, ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות. 

הנוגעים באתר האינטרנט יובהר, כי באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף אחר פרסומי המזמינה  (5

 לפנייה זו.

 

 מילוי ההצעה לשלב ב'אופן  .10

לשלב . המענה סופיתהמציעים הת קבוצבמסגרת עו ונקבמציעים אשר עברו את שלב א' שלב זה מיועד כאמור, ל

 כלול:המענה מטעם המציע י ,לפניית הכנסת םזה יהיה בהתא

בתום שלב א' )בהתאם לנוסח המופיע הצעת מחיר לפריטי הציוד אשר אושרו על ידי המזמינה טופס למילוי  (1

 כל קטגוריה בנפרד.עבור , (4-נספח אב

 יחולו גם על סעיף זה. לעיל (4)-(1) 9.3 סעיףהוראות יובהר כי  מועד ומיקום הגשת ההצעות. (2

 העתק פניית הכנסת חתומה על ידי מורשה החתימה של המציע. (3

 עבור רק) המטבח בציוד השוטף השימוש עבור הנדרשים המתכליםהחומרים ו הניקוי חומרי עבור מחירון (4

יחודי כדוגמת הפריטים י אופי בעלי או חומרים מתכלים ניקוי בחומרי צורך יש בהם ציוד פריטי

 את לספק המציע על(. 1נספח ג'ב 3.3בטבלת חומרי ניקוי וחומרים מתכלים המפורטת בסעיף המפורטים 

 ידו על המוצעים במחירים מהיצרן ישירות החומרים את להזמין הרשאה למזמינה לתת או החומרים

 .ההתקשרות תקופת כל לאורך, שצירף במחירון

 
 של המציע לבדו -ההצעה  .11

זה.  למכרזההצעה תוגש ללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים או אנשים אחרים המגישים הצעות  .א

המציע לא יהיה . במציע אחר 1968-קשר של בעל עניין, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח בכלל זה,

ו/או תאגיד השולט באחד המציעים  רשאי להעסיק מי מהמציעים האחרים או תאגיד שבשליטתם

 זה. מכרזבביצוע אי אילו מההתחייבויות נושא  חריםהא

אין להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים  הצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד. .ב

 אחדים.

נתוני אותו מציע, כאישיות  פ"יתיבחן רק ע במכרזעמידת המציע בתנאים המוקדמים להשתתפות  .ג

, לעניין עמידתו בתנאים המוקדמים, על תכונות, כישורים, אין המציע רשאי להסתמך .משפטית נפרדת

ניסיון וכיו"ב רכיבים, המתקיימים בצדדים שלישיים, זולת המציע עצמו, לרבות אך לא רק בעלי מניותיו, 

 . מנהליו, עובדיו, תאגידים קשורים שלו וכיו"ב

 
 תוקף ההצעה .12

רכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה מהמועד כל הצעה תעמוד בתוקפה ותהיה בלתי חוזרת, על כל פרטיה, מ

תמשיך  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. לאחר חלוף פרק זמן זה 180עד ובו תוכנס לתיבת המכרזים 

ההצעה לעמוד בתוקפה כל עוד לא בוטלה על ידי המציע בהודעה בכתב למזמינה. ביטול ההצעה יהיה בתוקף 

 . מזמינהבמשרדי המהמועד בו התקבלה הודעה בכתב 
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 עדכון פרטים ומסירת פרטים נוספים  .13

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מן המציע פרטים, מסמכים וכל מידע אחר הנראה לה נחוץ  המזמינה

לשם בחינת הצעתו, לרבות השלמת מידע חסר, הבהרות וכל מידע אחר או נוסף והמציע מתחייב להמציא 

 ם המוקדמיםנדרש וזאת בין היתר לצורך עמידתו של המציע בתנאילכנסת, מיד עם דרישתה, את המידע ה

 שפורטו לעיל. 

 מבלי לגרוע מהאמור:

אינם  פרט מידע המופיע בהצעתואו  התברר למזמינה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה .א

לבטל  -כה נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית המזמינה לפסול את ההצעה, ואם בחרה בה כהצעה הזו

 למזמינה.שא המציע באחריות לכל נזק שייגרם יבמקרה כאמור, י את הזכייה.

 יםדומנתנו הוא או עובדיו שירותים יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ובאתרים בהם  המזמינהנציגי  .ב

לשם קבלת חוות או עובדיו לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע וכן , המכרזנושא שירותים ל

. כן תהא המזמינה רשאית לפנות ולקבל חוות דעת, נתונים ופרטים אחרים אודות המציע הםעת אודותיד

מגורמים שלישיים, לפי שיקול דעתה, לרבות חוות דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע, דירוג האשראי שלו 

 וכיוצא באלה.

יחול, במידע שמסר לכנסת, בפרק  לעדכן את הכנסת ללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם חייב המציע .ג

, במכרזועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה  במכרזהזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו 

 עד לחתימה על ההסכם. -ואם נקבע כזוכה 

 

 גילוי הצעת המציע .14

הכנסת מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם , לשלב א' או ב'בהגשת הצעתו 

בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, שעליהם הודיע המציע במפורש, בכתב  שהואתידרש לעשות כן, פרט למידע 

ובאופן בולט בעת הגשת הצעתו. ידוע למציע, כי לוועדת המכרזים סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש 

, ולמציע לא תהא רטים אלהוזאת לאחר שמסרה למציע הודעה על כוונתה למסור פ המציע להותיר חסויים

 כל טענה או תביעה בקשר לכך. המזמינהכלפי 

 

 אחריות .15

 בעצם הגשת ההצעה, מצהיר המציע ומסכים כי:בלי לגרוע מהוראות כל דין, 

 המזמינה ומי מטעמה, אינם נושאים בכל אחריות להוצאות או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו .א

 במסגרת המכרז.

, במכרזמציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו בכל מקרה, לא יהיה ה .ב

 .מכל סיבה שהיא המכרזובין אם בוטל  ובין אם לאו במכרזבין אם זכה 

 

 עבור שלב א'  לבחינת ההצעה אמות מידה .16

 ועבור כל קטגוריה בנפרד, את שעמדו בתנאים המוקדמים ועדת המכרזים תבחר, מבין ההצעותבשלב א' 

יכללו  עמדו בדרישות האיכותשיהצעות המטה.  ם, בהתבסס על הרשואיכותה ההצעות העומדות בדרישות

 .בנפרד ת המציעים הסופית בכל קטגוריהקבוצב
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 המכרזלדרישות  המוצע הציוד התאמת – קטגוריה א' .16.1

המפרט הטכני  בדרישות הבהצע ופיעהמעמידת כל פריט ציוד איכות ההצעה תיבחן בבשלב א'  .א

  .1נספח ג', ובהתאם לפירוט המופיע בהמכרז ורט במסמכיהמפ

 – פריטי ציוד 78הינו  ציודהמפרט עומדים בדרישות ה מציע אשר מספר פריטי הציוד בקטגוריה א' .ב

 .  ייכלל ברשימת המציעים הסופית לקטגוריה זו

יה בה פנ תבוצע - ציודיעמדו בדרישות מפרט ה ציוד מתוך הצעתו פריטי 54 לפחותמציע אשר ל .ג

תפורט רשימת הפריטים אשר אינם עומדים בדרישות המפרט ותינתן למציע, תוך פרק זמן שייקבע 

פנייה להצעת מראש, ההזדמנות להציע פריטים חלופיים העומדים בדרישות המפרט )להלן: "

רת הצעתו הראשונית, לא יוכל גיודגש כי מציע אשר לא הגיש פריט ציוד במס "(.פריטים חלופיים

 יפו במסגרת פניה להצעת פריטים חלופיים.להוס

, מספר פריטי הציוד בקטגוריה א' העומדים במענה לפניה להצעת פריטים חלופייםמציע אשר  .ד

ים ברשימת המציעייכלל  –ריטי ציוד פ 74ות אשר הוצעו על ידו הוא לפח ודיצבדרישות מפרט ה

 .  הסופית לקטגוריה זו

 מפרט הטכניהתאמת ההצעה לדרישות  – 'בקטגוריה  .16.2

בדרישות הנתונים  העבהצ תעמידת מערכת הבישול הרב תכליתית המפורטהציון יינתן עבור  .א

 . (1נספח ג') המפורטים במפרט הציוד

ייכלל ברשימת המציעים  -מציע אשר המערכת המוצעת על ידו עומדת בדרישות מפרט הציוד .ב

 הסופית לקטגוריה זו.

תבוצע פנייה להצעת  –ומדת בדרישות מפרט הציוד מציע אשר המערכת המוצעת על ידו אינה ע .ג

 פריט חלופי העומד בדרישות המפרט.

מציע אשר מערכת הבישול הרב תכליתית שיציע במענה לפנייה להצעת פריט חלופי תעמוד  .ד

  ייכלל ברשימת המציעים הסופית לקטגוריה זו. -בדרישות מפרט הציוד 

 

 אמות מידה לבחינת ההצעות בשלב ב' .17

המציעים הסופית בכל קטגוריה את ההצעה המעניקה  קבוצתרזים תבחר מבין ההצעות שיכללו בועדת המכ

 למזמינה את מירב היתרונות וזאת בהתבסס על אמות המידה הרשומים מטה: 

 בקטגוריה א' אמות מידה  .17.1

 בהתאם למדדים המפורטים להלן:  40% –איכות  (1

חזוקה של ציוד המטבח שסופק ניסיון באספקה, התקנה, מתן אחריות ושרותי ת - 27% (א

יחולק  לכל מטבחלעיל. הניקוד )ו(  5קדמים, סעיף ום המוהותקן במטבחים שהוצגו בתנאי

 לפי הפרמטרים הבאים:

 5% -  התרשמות המזמינה ממקצועיות המציע וצוות העבודה מטעמו, זמני אספקת הציוד

רשים, אי חזרתיות ועמידה בתוכנית ההתקנה, זמינות טכנאים ועמידה בזמני תגובה נד

 של תקלות. 

 2% -  כולל מע"מ. ₪יליון מ 3עבור כל מטבח שהיקף הציוד הנרכש בו הוא מעל 

 2% - א( לחוק  2כל אחד מהגופים המנויים בסעיף ) עבור כל מטבח שסופק לגוף ציבורי(

 .חובת המכרזים
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נהל את : המציע, מנהל הפרויקט המוצע על ידי המציע כמנהל הפרויקט שיראיון - 13% (ב

 ( נספח ג')כמפורט ב הפרויקט במטבחי הכנסת ומנהל טכני האחראי על מעבדת השירות

יוזמנו לראיון והתרשמות כללית אצל המזמינה או מי מטעמה. במסגרת הריאיון יבחנו, בין 

היתר, הפרמטרים הבאים: ניסיון המציע, מנהל הפרויקט והמנהל הטכני בתחום אספקה, 

וקה של מטבחים, התרשמות ממקצועיותם, ניסיונם ופרויקטים התקנה ומתן שרותי תחז

, התרשמות קודמים נוספים שיוצגו, התרשמות כללית מהמציע ומהיצרנים אותם הוא מייצג

 .בשלב א' הכללית מתוכנית העמדת הציוד אשר צורפה להצע

עד  הפחתה שלתתקיים זכתה ההצעה במסגרת מדדי האיכות, בו מתוך הניקוד  -ניקוד שלילי  (ג

 תהיה הפחתהעבור פריטי ציוד החסרים במסגרת ההצעה ביחס לנדרש בקטגוריה א'.  12%

  בתום שלב א'. ציודעבור כל פריט ציוד אשר לא עמד בדרישות מפרט ה 3% של

 60% -מחיר (2

הצעת  ,4-נספח  אהמציע יציין את המחיר המבוקש על ידו על גבי בהתאם לפניית המזמינה,  (א

 המחיר תכלול: 

 ;4-נספח א, בהתאם לכמויות המפורטות בעבור כל פריט ציוד בקטגוריה א' מחירהצעת  (1)

המוצע בעסקת מטבח הישן שברשות הכנסת כל הציוד עבור  מחירהצעת  (2)

לא תתאפשר הצעת מחיר לציוד הישן  ;2נספח ג'בהתאם ל אין( -חליפין )טרייד

 ;₪במחיר פחות מ"אפס" 

תו לכל שורות הפריטים )עבור הכמות הצעת המחיר של המציע תחושב על פי סך הצע (ב

 בניכוי המחיר המבוקש עבור הציוד הישן. המשוערת לצריכה(

עת פריטים לאחר הפנייה להצ ציודעבור אותם פריטי ציוד שלא עמדו בדרישות מפרט ה (ג

, המחיר לכל פריט יהא המחיר הגבוה מבין ולצורך השוואה בין ההצעות השונותחלופיים, 

  זה. הצעות המחיר לפריט 

. יתר ההצעות תדורגנה בהתאמה 100ההצעה הזולה ביותר תדורג ראשונה ותקבל את הציון  (ד

 להצעה הזולה ביותר עפ"י הנוסחה הבאה:

 

 בקטגוריה ב' אמות מידה   .17.2

 בהתאם למדדים המפורטים להלן:  20% –איכות  (1

שסופקה תכליתית -התקנה, של מערכת בישול רבוההמזמינה מאופן האספקה  התרשמות - 20%

 1.1.2015, וסופקו עבורה שרותי תחזוקה החל מיום 2012-2014והותקנה בישראל, בין השנים 

 , לפי הפרמטרים הבאים: (לכל מערכת 10%) לכל המאוחר, בשני מטבחים שונים

 מקצועיות המציע וצוות העבודה מטעמו; 

 זמני אספקת הציוד ועמידה בתוכנית ההתקנה; 

 י תגובה נדרשיםזמינות טכנאים ועמידה בזמנ; 

 אי חזרתיות של תקלות;  
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המקדמי מובהר כי המטבחים יכולים להיות זהים למטבחים שפורטו לצורך עמידה בתנאי 

  , שניים או יותר מטבחים באותו מבנה יחשבו כמטבח אחד.כמו כן .לעיל )ו( 5המופיע בסעיף 

  80% -מחיר  (2

 לקטגוריה ב'.  4-נספח אגבי  עלליחידה אחת המציע יציין את המחיר המבוקש על ידו  (א

. יתר ההצעות תדורגנה בהתאמה 100ההצעה הזולה ביותר תדורג ראשונה ותקבל את הציון  (ב

 להצעה הזולה ביותר עפ"י הנוסחה הבאה:

 

 

 

 

  בחירת ההצעה הזוכה .17.3

 אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .א

 ב' לחוק חובת המכרזים.2ה" לפי סעיף תינתן העדפה ל"עסק בשליטת איש .ב

מציע או נושא משרה בו הורשע בעבירה שה ההכנסת שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור הצע .ג

בשל  אשרנגדו הליכים בשל עבירה  התנהלומסוג עוון או פשע בשבע השנים האחרונות או ש

 .במסגרת המכרזיש בה כדי להשליך על מועמדותו  מהותה, חומרתה או נסיבותיה של העבירה

התחייבויות  או מציע הפר הפרה מכל סוגהאם  ההכנסת שומרת לעצמה הזכות שלא לבחור הצע .ד

חוזיות קודמות שהיו לו כלפי הכנסת, במהלך עשר השנים האחרונות, זאת אף אם הצעה זו תהא 

 הזולה ביותר.

, לצורך קבלת הצעת , לפנות למציעיםחייבת לא אך, כי על פי הדין, רשאית ועדת המכרזים, יצוין .ה

. פנתה ביותר הגבוה המשוקלל הציון את קיבלו הצעות שתימחיר חוזרת ומשופרת, במקרה ש

 למחיר המשוקלל והניקוד למחירהמזמינה לקבל הצעות מחיר סופיות ומשופרות, יחושב הניקוד 

 והצעת תיחשב, נוספת מחיר הצעת הגיש שלא מציע. הסופיות המחיר להצעות בהתאם, ולאיכות

 .הסופית כהצעה הראשונה

 

 הצעה הזוכה בכל קטגוריה בחירת האופן בדיקת ההצעות ו .18

 פי השלבים שלהלן.-ההצעות יוגשו במכרז זה כאמור, בשני שלבים ותיבדקנה ועל

 אופן בדיקת ההצעות בשלב א'  .18.1

  קדמיםומה םתנאית ההצעות בעמידבדיקת  .18.1.1

וללא קשר  של המכרז מיםקדום המבשלב זה תיבחנה ההצעות על פי עמידתן בתנאי 

 . תיפסלנה – תנאים המקדימיםהצעות שלא תעמודנה ב לקטגוריות המוצעות.

  בדיקת עמידה בדרישות איכות .18.1.2

מידתן בדרישות האיכות , על פי עלכל קטגוריה בנפרדבשלב זה תיבחנה ההצעות,  (א

 המנויות לעיל.

נה פוסלת את אי עמידתו של מציע בדרישות איכות פריטי ציוד בקטגוריה אחת אי (ב

 המשך הליך הבדיקה בקטגוריה השנייה לה הגיש הצעה, ככל שהוגשה. 

איכות, בכל קטגוריה בנפרד, יכללו בהתאמה הבדרישות  העמדהצעתם מציעים אשר  (ג

 המציעים הסופית באותה קטגוריה. קבוצתב
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 (הסופיתהמציעים ת קבוצאופן בדיקת ההצעות בשלב ב' )תיחור בין מציעים שיימנו על  .18.2

המציעים ת קבוצבכללו נהמציעים אשר המחיר ובדיקת האיכות של  בשלב זה תיבדקנה הצעות (א

 הם בוצעה פנייה על ידי הכנסת. ילאואשר  הסופית

הגבוה  מחירכל קטגוריה יהיה הספק שקיבל את סיכום ציון האיכות וציון הבהספק הזוכה  (ב

  ביותר בכל קטגוריה.

 
 יועצי המזמינה .19

אבי מזרחי יועצים לארגון נעזרה המזמינה ביעוץ חיצוני שניתן על ידי כרז צורך הכנת מסמכי המל .א

ועד להחלטת בשלב הכנת ההצעות  וניהול בע"מ ואור ייעוץ, תכנון, ליווי וביצוע למערכות מזון בע"מ.

הנ"ל איסור לסייע למי מן המציעים,  ייםהמקצוע ציםועדת המכרזים בדבר הזוכה במכרז חל על היוע

. המציעים מצהירים ומאשרים כי ידוע להם שבמקרה בו הםם חל איסור מוחלט להסתייע בועל המציעי

 הנ"ל עלולה הצעתם להיפסל. ציםביועיתברר שנעזרו 

דם אשר יהיה קשור בדרך כלשהי, באופן ישיר או עקיף, הוא עצמו או באמצעות אדם או גוף המצוי א .ב

נת המכרז או דבר הכרוך בו, אינו רשאי להגיש בשליטתו, ניהולו או הקשור אליו בכל דרך אחרת, להכ

  הצעה למכרז והצעתו תיפסל על הסף.

 
 הזכייהעל הודעה  .20

על קבלת הצעתו וכן תודיע לזוכה בדבר המועד  במכרזהמזמינה תודיע למציע אשר הצעתו זכתה  .א

יום ממועד משלוח הודעת  14, אשר יהיה לא מאוחר מתום והמקום לחתימה על מסמכי ההתקשרות

מתחייב להופיע במועד ובמקום הנקובים בהודעת המזמינה כאמור  במכרז. הזוכה מזמינה כאמורה

 לעיל לחתימה על המסמכים.

 בכל לעמוד דרשיי והוא (נספח ב') ב"המצ התקשרות הסכם ייחתם תתקבל שהצעתו המציע עם .ב

 בנקאית ערבות וכן 'ו נספחב המפורטים הביטוחים קיום על אישור לרבות בהסכם המנויות הדרישות

, בלבדקטגוריה ב' ב יזכה מציעבמידה ו) 1ז' נספחב המופיע בנוסח ₪ 300,000 בגובה ההסכם לביצוע

 .(2ז' נספחב המופיע בנוסח ₪ 10,000 בגובהערבות ביצוע  יהיה עליו להמציא

במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע על ידי המזמינה, תהא  .ג

 .במכרזה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את זכייתו המזמינ

 
 זכות עיון .21

 .המכרזתום זכות העיון למציעים תינתן ב .א

לעיין בהחלטה המכרז  שלב ב' של יום ממועד קבלת ההודעה על תוצאות 30תוך  ל מציע יהא רשאיכ .ב

של ההחלטה או ההצעה  , למעט בחלקיםבמכרזהסופית של ועדת המכרזים, בנימוקיה ובהצעת הזוכה 

)ה( 21וכן חוות דעת משפטית, אשר בהם לא תתיר ועדת המכרזים לעיין, מהנימוקים המפורטים בתקנה 

 .1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

מו כן, מציע לא יהיה רשאי לעיין בחלקים של ההצעה הזוכה, אשר ביחס אליהם טען בהצעתו כי הם כ .ג

 לעיל.  14כאמור בסעיף מהווים סוד מסחרי או מקצועי 

 0.3אם ביקש המעיין לצלם את המסמכים בהם עיין, כולם או חלקם, יישא בעלות הצילום בתעריף של  .ד

 לדף כולל מע"מ. ₪
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 "זוכה שני" ו "זוכה שלישי" .22

 הכנסת רשאית להכריז על המציע אשר דורג במקום השני בכל קטגוריה במכרז כ"זוכה  שני". .א

תחליט בצורה בלתי סבירה בחתימה על ההסכם התקשרות או לחילופין התעכב ה"זוכה הראשון" אם  .ב

בשל אי  עימו לאחר החתימה על ההסכם ה מסוימתיפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בקטגורהכנסת לה

שביעות רצון מתפקודו או מוצריו, רשאית הכנסת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם ה"זוכה 

. אם תחליט הכנסת לעשות כן מתחייב "הזוכה השני" לחתום על זאתבקטגוריה  השני" מבין המציעים

 יום ממועד ההודעה על כך. 14חוזה ההתקשרות תוך 

כל הכללים והתנאים המפורטים במכרז זה, המחייבים את הזוכה, יחייבו גם את ה"זוכה השני" אם  .ג

 יידרש לחתום על החוזה.

לכל מקרה שחוזה ההתקשרות עם הזוכה גוריה בכל קטהכנסת תהיה רשאית לבחור גם ב"זוכה שלישי"  .ד

או עם "הזוכה השני" לא יצא לפועל מכל סיבה שהיא. ה"זוכה השלישי" יעמוד בדרישות המפורטות 

 בסעיף ב' וג' לעיל, בשינויים המתחייבים.

 
 המכרזביטול  .23

או לבטל קטגוריה או לבטלו או לבטל חלקים ממנו,  המכרזהמזמינה רשאית לצמצם את היקף  .א

תנאים לא יעמדו בהמציעים חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה ש למכרזאו לצאת סוימת, מ

, כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים או כתוצאה מעיכובים מינהליים, אישור קדמיםוהמ

 רשויות, וכיוצא באלה.

ון בעיות מותנה בגורמים שאינם בשליטת הכנסת, כג המכרזהמציע מצהיר כי ידוע לו שקיומו של  .ב

 .במכרזאין הכנסת מתחייבת לבחור זוכה  וכי מימון, תקציב וכד'

 המכרזפי כל דין, מובהר ומודגש כי המזמינה תהא רשאית לבטל את -בנוסף לאמור לעיל ולאמור על .ג

 גם בכל אחד ממקרים אלו:

ההצעות הוגשו במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר שנראה למזמינה  (1)

 חיר הוגן וסביר לעבודות;כמ

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות או מחירים או פעלו  (2)

 בניסיון ליצור הסדר כובל.

 

 שונות .24

יהיה מסור לסמכותם המקומית והבלעדית של בתי המשפט בירושלים, ולשום  מכרז זהכל סכסוך נושא 

 אלה.בית משפט אחר לא תהא סמכות שיפוט בעניינים 

 בכבוד רב,

 מוליק חזקיהש

 יו"ר ועדת המכרזים 



 

 158מתוך  16עמוד 

 

 נספח א
 18/2016מכרז מס' 

 
 טופס הגשת הצעה

 
 

 לכבוד
 ועדת המכרזים 

 הכנסת, ירושלים
 

 לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד מטבח לכנסת 6/20118מס'  במכרזהנדון : הצעה 

 "(מכרזלהלן: "ה
 
 
בשם _____________)להלן: שבנדון  למכרזהצעה  אני החתום מטה ________________מתכבד להגיש

וכן מצהיר, מאשר ומתחייב כלפי  –( שאני מורשה חתימה שלו ומוסמך להצהיר ולהתחייב בשמו "המציע"

 המזמינה כדלקמן:

 

 הצהרות והתחייבויות כלליות .1

את  ומצהיר שקראתי בעיון רב המכרזהצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמכי את מגיש בזאת אני  .א

הנ"ל על כל נספחיו ותנאיו, הבנתי ואני מסכים לדרישות ולתנאים הכלליים והמיוחדים,  המכרזמסמכי 

המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומודיע בזה, שהצעתי ערוכה על פי דרישותיו. כן הבנתי את השיטה 

 , על שלביו ועל שיטת בחירת הזוכה בו, אם יהיה זוכה. המכרזלפיה מתבצע 

לי כל תביעה, טענה או דרישה המבוססת או נובעת מטעות או אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של לא תהיה  .ב

או המידע החלקי שניתן  המכרזשניתנו במסגרת  המכרזפרטי ההסכם או תנאיו המיוחדים או מסמכי 

 .המכרזבאשר לנוהל  המכרזבמסגרת 

וכי אין מניעה,  ,1993-ם, התשנ"ג)א( לתקנות חובת המכרזי6מצהיר כי אני עומד בדרישות תקנה  אני .ג

ולביצוע כל ההתחייבויות שאני עשוי ליטול  במכרזלפי כל דין או לפי כל הסכם שאני צד לו להשתתפותי 

 .במכרזעל עצמי אם אזכה 

אני מסכים מראש לגילוי הצעתי בפני משתתפים אחרים, אם הכנסת תידרש לעשות כן, פרט למידע  .ד

 .בבחינת סוד מקצועי או מסחרי אהוציינתי במפורש בהצעתי כי ש

הצעתי מוגשת בשמי בלבד, וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים או אנשים אחרים המגישים  .ה

זה. בכלל זה, ידוע לי כי לא אהיה רשאי להעסיק מי מהמציעים האחרים או תאגיד  מכרזהצעות ל

 .מכרזשבשליטתם בביצוע אי אילו מההתחייבויות במסגרת ה

וכי לא אהיה זכאי לכל החזר בגין  למכרזכי אשא בכל ההוצאות הכרוכות בהכנת הצעתי ידוע לי,  .ו

יבוטל מכל  המכרזובין אם  במכרזובין אם לאו, בין אם יוכרז הזוכה  במכרזהוצאות אלו, בין אם אזכה 

 במפורש. המכרזסיבה שהיא, אלא אם וככל שנאמר אחרת במסמכי 

 

 פורט בהצעההצהרות והתחייבויות בדבר עמידה במ .2

המפורטים בהצעתי  ציודהמצהיר ומתחייב כי במידה ואבחר כזוכה במכרז אספק כל אחד מפריטי  אני

    . ושאושרו על ידי הכנסת בהתאם למפורט בהצעתי
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 המכרזמסמכי  .3

המכרז עלולים לגרום  סמכיבמי, שאי מילוי או אי צירוף מסמך כלשהו או עריכת שינוי ותוספת ל ועיד .א

  עדת המכרזים.ו יעתי ע"לפסילת הצ

ן הכלליים והן , הי, כי הדרישה להצגת מסמכים ואישורים המעידים על עמידה בכל תנאי המכרזע לודי .ב

 צעתי. ה סילתלפבאחד מהם עלולה לגרום  ההמיוחדים, הנה מצטברת, ואי עמיד

המזמינה מתחייב לחתום על הסכם התקשרות במועד ובמקום שייקבע על ידי  אניאם תתקבל הצעתי,  .ג

 ולהצעתי. המכרזולבצעו בהתאם לתנאי 

, הבנתי, כי קראתי תראה זה טופס על והחתימה מלא באופן עליי מוסכם כלל מסמכי המכרז של תוכנם .ד

  הנ"ל. מהמסמכים אחד בכל האמור לכל והסכמתי אישרתי

 

 

  

 : _________________________מספר תאגיד: _______________________שם המציע

 

 __________________ מס' טלפון:__________________________   ובת )לא ת.ד.(:כת

 

   _____________ תאריך:_________________   מס' פקס:

 

 :  _______________________חתימת מורשי החתימה וחותמת המציע

 

 : שמות מורשי החתימה החתומים על הצעה זו

 : _______________ תפקיד במציע   ________: _____ ת.ז.: ____________    שם

 : _______________ תפקיד במציע   : _____________ ת.ז.: ___________   שם 
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 נוסח מחייב עבור ערבות בגין הגשת ההצעה – 1-נספח א

 18/2015מכרז 

 תאריך: ________________

 

 לכבוד

       כנסתה

 

 ___________ מס' ערבות: הנדון

 

"( הננו ערבים בזה כלפיכם, בערבות מוחלטת ובלתי מותנית, החייבבקשת _____________ )להלן: " פי על

"( המגיע או הערבות סכום)להלן: "שקלים חדשים(  אלף)מאה עשרים וחמישה  ₪ 125,000עד  סכוםלתשלום כל 

 מטבח לכנסת. לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד 18/2016עם מכרז בקשר  החייבעשוי להגיע לכם מאת 

 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידיכם תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה 

בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום 

 הנ"ל מאת החייב.

 

חלקים, לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום מקרה לא אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או ב

 ישולם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות.

 

 .2017ביולי  25 לתאריך ערבות זו בשלמותה תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד

 

 ערבות זו אינה מותנית ואיננה ניתנת להעברה או להסבה.

 

 

 ,רב בכבוד       

 ____________בנק       

 

 ____________סניף        

 

 

 .נוסח אחר של ערבות לא יתקבל שום
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 2-נספח א
  18/2016מס'  מכרז
 __________תאריך:                                                                  

 
 
 

 בדבר עמידה בהוראות הדין תצהיר
 
 

ת.ז. ___________, מרחוב ___________________, לאחר  אני הח"מ, _____________, נושא/ת
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר/ה בזאת, בכתב, כדלקמן:
 
 "(.מציעההנני משמש/ת בתפקיד _____________ בחברת _______________ )להלן: " .1

 כנדרש בתצהיר זה. מציעבשם ה הנני מוסמך/ת להצהיר .2

______________ של הכנסת )להלן:  במכרז מציעהנני מגיש/ה תצהיר זה במסגרת הצעת ה .3
 "(.המכרז"

 (:סמן/י את הפסקה/הפסקאות הרלבנטית/יות) .4
  ובעל זיקה אליו ביותר משתי  מציעלא הורשעו ה במכרזעד למועד האחרון להגשת הצעות

 עבירות;
 ליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעת או בעל זיקה א מציעה

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;  במכרז
 לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי  מכרזעד למועד האחרון להגשת הצעות ב

 ;החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה עבירות לפי
 או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי החוקים המנויות בתוספת  מציעה

חלפו  מכרזלחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, אך במועד האחרון להגשת הצעת ב השלישית
שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. יובהר, כי לעניין זה יראו מספר הפרות שבשלהן 

פרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה הוטל עיצום כספי כה
כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר. על אף האמור בסעיף 

( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 1ב)ב2זה, רשאית המזמינה לאשר את ההתקשרות בכפוף לסעיף 
 .1976 -התשל"ו

 
  -בסעיף זה

 כל אחד מאלה:  -" ל זיקהבע"
 ; מציעחבר בני אדם שנשלט על ידי ה (1)
 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  מציעאם ה (2)

 בעל השליטה בו;  .א
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של  .ב

 ; מציעשל ה , ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותומציעה

 על תשלום שכר העבודה;  מציעמי שאחראי מטעם ה .ג

חבר בני אדם אחר, שנשלט לשיטה  -אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית (3)
 מהותית בידי מי ששולט במציע.

 .1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה"
 ה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;החזק -" שליטה מהותית"
או  1991-(, התשנ"אהוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) עבירה לפי חוק עובדים זרים -" עבירה"

לחוק להגברת  השלישית בתוספת המנויות החיקוקים הוראות על , ועבירה1987-לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז
  .2011-האכיפה על דיני העבודה, התשע"ב

 (;2002באוקטובר  31הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ) -" הורשע"
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המציע מקיים אחר הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין זכויות סוציאליות ושכר מינימום  .5
 לעובדים.

 ם שהמציע צד לו, להשתתפות במכרז.למציע אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכ .6

ובכלל זה מחזיק בכל  1993-)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג6המציע עומד בדרישות תקנה  .7
 , כשהם תקפים.1976 -האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

ות פליליות למכרז או לאיש המפתח אין הרשע 5-למציע או לנושאי המשרה המפורטים בנספח א .8
בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע, למעט בעבירת תעבורה בשבע השנים האחרונות ולא מתנהלים 

או כנגד איש המפתח הליכים פליליים  5-נגד המציע או נגד נושאי המשרה המפורטים בנספח א
 -בבית משפט או בבית דין מוסמך, אלא כמפורט להלן

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

הנני מצהיר/ה כי שמי הוא ____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי 
 אמת. –תוכן תצהירי 

 
 
 
 

 
 ) ח ת י מ ה (

 
 
 
 
 
 עו"ד אישור

 

 .1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 15בהתאם לסעיף 

______________, מאשר/ת אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _______

כי ביום ____ בחודש _______ שנת ______ הופיע/ה לפני מר/גב' _____________ המוכר/ת לי 

אישית וחתם/ה על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא 

 צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

 

 

 

 
 (תמתוחו) חתימה 
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 3 -נספח א
 18/2016מס'  מכרז

 תאריך:__________

 זיהוי בעלים וזכויות חתימה

 הח"מ עו"ד __________________, מרחוב________________________________

 מאשר בזה כדלהלן:

 "ד של התאגיד __________________ מס' תאגיד: __________המשמש כעו אני .1

 : הםורשי חתימה בשם התאגיד מ .2

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 __ מחייבת את התאגיד._____חתימת ____________

 : במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי עוה"ד.הערה

 

 :הםעלי התאגיד ב .3

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 הערה: 

 במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי עוה"ד. (1)

 במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד יש לפרט את מבנה הבעלות בו וחוזר חלילה. (2)

 

מורשי  הינם מבין (18/2016מס'  מכרזזה )מכרז נני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי ה .4

 :המכרזלעיל וכי הם חתמו בפניי על מסמכי  החתימה המפורטים

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 הערות נוספות:

 ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                      

 

                              

                       ______________ 

 ו"דע
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 נוסח הצעת המחיר למכרז – 4-נספח א

 18/2016מס  מכרז –התמורה ותנאי התשלום 
 

 ., ללא הצעת מחירנספח זהדגם הפריט המוצע בטבלה ב את רק מלא: יש לא'שלב ב
 

  –יש למלא  :)רק קבוצת המציעים הסופית( בשלב ב'
 . לפריטים שאושרו על ידי המזמינה בתום שלב א'המחירים המוצעים בנספח זה את  -א
 (.2הנמצא בשימוש הכנסת )נספח ג'הצעה לרכש הציוד  -ב
 מתכלים וחומרים ניקוי לחומרי קבוע מחירון -ג
 

 על ידי מורשה/י החתימה של המציע בתחתית העמוד. יש לחתום על הנספח
          

       בוד: לכ
 שם המציע:____________                                              מדור בכיר רכש ומחסנים, הכנסת

 

 קה של ציוד מטבח לכנסתלאספקה, התקנה ותחזו מכרזהצעה במסגרת  הנדון:
 

 עבור התמורה כדלקמן:  המכרזהנ"ל לספק את השירותים נושא  המכרזומתחייב בהתאם לתנאי  ןמוכ יאנ

 לקטגוריה א' הצעת המחיר .1

 

 ז ו ה ד ג ב א

מס' 
 שם הפריט סידורי 

 נתוני פריט בתרשים

 דגם הפריט המוצע
 כמות

 לרכישה
אזור 

 בתכנית
מס' 
 מדור

מס' 
 פריט

1 
מדיח כלים מוביל פנימי 

 שעה לפחותים לסל 120
מטבח 

 4 16 01מרכזי 

 

1 

2 
מדיח לסירים ותבניות 
בהתזת גרגרי פלסטיק  

GRANULES 

מטבח 
 5 16 01מרכזי 

 
1 

 רוחבי-מקפיא חד 3
מטבח 

 1  7 15 01מרכזי 

 מדפי גסטרונוםעגלה ל 4
מטבח 

 9 16 01מרכזי 
 2 

5 
מדף קונזולי כפול 

 מאוורר
מטבח 

 11 16 01רכזי מ
 

6 

6 
עגלות  2מקרר משב 

Blastchiler GN 2/1  
מטבח 

 15 17 01מרכזי 
 

1 

7 
שולחן כניסה צורני 

 למדיח עם מתז
מטבח 

 18 16 01מרכזי 
 

1 

8 
מ"מ  480כוננית עומק 
 לאחסון רטוב

מטבח 
 4  28 15,16 01מרכזי 

 פגוש הגנה 9
מטבח 

 01מרכזי 
15,16,

17 
29 

 
 מטר 70

 טורים 6חות, עגלת צל 10
מטבח 

 30 16 01מרכזי 
 

5 

11 
מקרר רול אין לעגלות חד 

 רוחבי
מטבח 

 3  33 15 01מרכזי 

12 
 20תנור קומביסטימר 

1/1 GN 
מטבח 

 39 15 01מרכזי 
 

4 
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 ז ו ה ד ג ב א

מס' 
 שם הפריט סידורי 

 נתוני פריט בתרשים

 דגם הפריט המוצע
 כמות

 לרכישה
אזור 

 בתכנית
מס' 
 מדור

מס' 
 פריט

13 
 1/1 20עגלת מסלולים 

GN 
מטבח 

 39.1 15 01מרכזי 
 

8 

14 
קורת שלד עם ציוד תלויי 

  70לאי בישול מס' 
מטבח 

 70 15 01מרכזי 
 

1 

 ארון חימום נייד 15
מטבח 

 46 15 01מרכזי 
 

5 

16 
פרופיל חיבור בין יחידות 

בישול עבור אי בישול 
 70מס' 

מטבח 
 א-70 15 01מרכזי 

 
5 

מאחז יד )פגוש( עבור אי  17
 70בישול מס' 

מטבח 
 2  ב-70 15 01מרכזי 

 70מטגנת באי בישול מס'  18
מטבח 

 63 15 01מרכזי 
 

2 

19 
באי  400ביניים משטח 

 70בישול מס' 
מטבח 

 64 15 01מרכזי 
 

1 

20 
באי  600משטח ביניים 

 70בישול מס' 
מטבח 

 65 15 01מרכזי 
 

1 

21 
משטח צלייה מחורץ באי 

 70בישול מס' 
מטבח 

 66 15 01מרכזי 
 

1 

22 
משטח ביניים שולחני 

 70באי בישול מס'  600
מטבח 

 75 15 01מרכזי 
 

1 

23 
 4ת כיריים חשמליו

מוקדים באי בישול מס' 
70 

מטבח 
 76 15 01מרכזי 

 
1 

24 
קורת שלד עם ציוד תלויי 

 77לאי בישול מס' 
מטבח 

 77 15 01מרכזי 
 

1 

25 
פרופיל חיבור בין יחידות 

בישול עבור אי בישול 
 77מס' 

מטבח 
 א-77 15 01מרכזי 

 

4 

26 
 80מחבת חשמלי מתהפך 

ליטר לפחות באי בישול 
 77מס' 

מטבח 
 69,67 15 01רכזי מ

 
2 

27 
משטח ביניים שולחני 

 77באי בישול מס'  400
מטבח 

 79,68 15 01מרכזי 

 

2 

28 
סיר בישול חשמלי 

ליטר  150-200מתהפך 
 77לאי בישול מס' 

מטבח 
 80,78 15 01מרכזי 

 
2 

 מכונת קרח עם דליים 29
מטבח 

 1  93 17 01מרכזי 

 מקרר דו רוחבי  30
מטבח 

 101 17 01מרכזי 
 

1 

31 
עגלת  –ארון חימום 

 חימום לאירועים
מטבח 

 1  107 18 01מרכזי 

32 
עגלת קירור ניידת 

 לאירועים
מטבח 

 110 18 01מרכזי 
 

1 
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 ז ו ה ד ג ב א

מס' 
 שם הפריט סידורי 

 נתוני פריט בתרשים

 דגם הפריט המוצע
 כמות

 לרכישה
אזור 

 בתכנית
מס' 
 מדור

מס' 
 פריט

33 
רוחבים  3מקרר דלפק 

 מדחס ימין
מטבח 

 112 15 01מרכזי 
 

1 

34 
רוחבים  3מקרר דלפק 
 מדחס שמאל

מטבח 
 113 15 01מרכזי 

 
1 

35 
ם" שולחן יציאה "גלילי

 180° -ממדיח 
מטבח 

 121 16 01מרכזי 
 

1 

36 
מ"מ  480כוננית עומק 
 לאחסון יבש

מטבח 
 7 3 02הכנות 

 
3 

37 
מ"מ  480כוננית עומק 
 לאחסון רטוב

מטבח 
 02הכנות 

4,6,7,
12 

8 
 

18 

 מכונת קילוף ירקות 38
מטבח 

 1  10 2 02הכנות 

39 
מכונה לשטיפה וייבוש 

 ירקות
מטבח 

 1  14 2 02הכנות 

 מקרר רול אין חד רוחבי 40
מטבח 

 2  28 8 02הכנות 

 מקרר חד רוחבי 41
מטבח 

 2  30 1,9 02הכנות 

 פגוש הגנה 42
מטבח 

 31 13,10 02הכנות 
 

 מטר 70

43 
מקרר הפשרה מבוקר רול 

 אין לעגלה חד רוחבי 
מטבח 

 4  46 8,9 02הכנות 

 קוצץ ירקות חשמלי  44
מטבח 

 1  48 1 02הכנות 

 נת בשרמטח 45
מטבח 

 2  49 8,9 02הכנות 

 מדיח סירים ותבניות  46
מטבח 

 1  52 8 02הכנות 

 גורס אשפה  47
מטבח 

 1  55 11 02הכנות 

 מקרר דו רוחבי  48
מטבח 

 1  100 10 02הכנות 

 5מנדף מעל מדיח פריט  49
מטבח 

 3 16 04מרכזי 
 

1 

50 
שולחן עם כיור צד ימין 

 וסל סינון מובנה
מטבח 

 6 15 04י מרכז
 

1 

51 
שולחן עם כיור לשטיפת 

 תבניות  
מטבח 

 1  8 16 04מרכזי 

52 
עגלת אשפה מתחת 

 לשולחן 
מטבח 

 5  10 15,16 04מרכזי 

 4מנדף מעל מדיח פריט  53
מטבח 

 1  21 16 04מרכזי 

 עגלה לסלי כוסות 54
מטבח 

 44 16 04מרכזי 
 

4 

55 
מוט נירוסטה לקופסת 
 שקעים תלויי מהתקרה

טבח מ
 2  45 15,16 04מרכזי 

56 
שולחן עם כיור צד שמאל 

 וסל סינון מובנה
מטבח 

 1  47 15 04מרכזי 

 כיור נטילת ידים 57
מטבח 

 55 15 04מרכזי 
 

2 
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 ז ו ה ד ג ב א

מס' 
 שם הפריט סידורי 

 נתוני פריט בתרשים

 דגם הפריט המוצע
 כמות

 לרכישה
אזור 

 בתכנית
מס' 
 מדור

מס' 
 פריט

58 
שולחן עם כיור צד שמאל 

 וסל סינון מובנה
מטבח 

 84 15 04מרכזי 
 

1 

59 
שולחן עם כיור צד ימין 

 וסל סינון מובנה
מטבח 

 88 15 04מרכזי 
 

1 

60 
שולחן עם כיור צד שמאל 

 וסל סינון מובנה   
מטבח 

 111 15 04מרכזי 
 

1 

61 
תעלת מים להובלת 

 אשפה לגורס
מטבח 

 1  120 16 04מרכזי 

 שולחן עם כיור ימין 62
מטבח 

 1  2 2 05הכנות 

 שולחן עם כיור שמאל   63
מטבח 

 3 1 05הכנות 
 

1 

64 
שולחן עבודה עם הגבהה 

 אחורית
ח מטב

 1  4 1 05הכנות 

65 
עגלת אשפה  מתחת 

 לשולחן
מטבח 

 05הכנות 
1,2,8,

10 
5 

 
4 

66 
שולחן עבודה עם הגבהה 

 אחורית
מטבח 

 1  6 1 05הכנות 

 שולחן עם כיור שמאל   67
מטבח 

 15 8 05הכנות 
 

1 

68 
שולחן עבודה עם הגבהה 

 אחורית
מטבח 

 16 8 05הכנות 
 

1 

69 
שולחן עבודה עם הגבהה 

 יתאחור
מטבח 

 1  17 8 05הכנות 

 שולחן עם כיור ימין 70
מטבח 

 1  18 8 05הכנות 

 שולחן עם כיור ימין 71
מטבח 

 20 9 05הכנות 
 

1 

72 
שולחן עם כיור ימין וסל 

 סינון מובנה
מטבח 

 1  21 10 05הכנות 

 כיור נטילת ידיים 73
מטבח 

 05הכנות 
1,8,9,
11,13 

33 
 

5 

 שולחן נייד 74
מטבח 

 1  47 10 05הכנות 

75 
רוחבים  3מקרר דלפק 

מדחס  למגירות חלוקה
 צד ימין

מטבח 
 חלבי 

--- 1 
 

3 

76 
 2כיריים אינדוקציה  

 מוקדים 
מטבח 
 חלבי 

--- 2  1 

77 
 4כיריים אינדוקציה 

 מוקדים
מטבח 
 חלבי 

--- 3  1 

78 
 משטח טיגון חלק כרום

 חשמלי
מטבח 
 חלבי 

--- 4  1 

 
 
 

  -טרייד אין 2מצא בשימוש הכנסת כמפורט בנספח ג'זיכוי עבור ציוד הנ
 קומפלט

 
 לא למילוי

 בשלב א' 
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 הצעת המחיר לקטגוריה ב' .2
 

 ז ו ה ד ג ב א

מס' 
 שם הפריט סידורי 

 נתוני פריט בתרשים

 דגם הפריט המוצע
 כמות

 לרכישה
אזור 

 בתכנית
מס' 
 מדור

מס' 
 פריט

79 

מערכת בישול רב 
רב מחבת לחץ -תכליתית 

תכליתי מתהפך באי 
 73בישול מס' 

מטבח 
 73 15 01מרכזי 

 

1 

 
 

 מתכליםחומרים לחומרי ניקוי ו מחירון קבוע .3
 

 הנדרשים והמתכלים הניקוי חומרי עבור מחירון המחיר להצעת לצרף' א בקטגוריה המציע על –בשלב ב' 

 מתכלים חומרים או ניקוי ריבחומ צורך יש בהם ציוד פריטי עבור רק) המטבח בציוד השוטף השימוש עבור

 3.3 בסעיף המפורטת מתכלים וחומרים ניקוי חומרי בטבלת המפורטים הפריטים כדוגמת ייחודי אופי בעלי

 מהיצרן ישירות החומרים את להזמין הרשאה למזמינה לתת או החומרים את לספק המציע על(. 1'ג בנספח

  .ההתקשרות קופתת כל לאורך, שצירף במחירון ידו על המוצעים במחירים

 
 תשלוםה שיטת  .4

 

נספח פרוט הקבוצות ב) יקבע מועד אספקה שונה של ציוד מטבח כאשר לכל קבוצהבדירוג רכש יהציוד י (א

 לוחות הזמנים(., פרק השירותים המבוקשים- 3סעיף  ג'

 עבור כל קבוצת ציוד בנפרד:הזוכה ימציא לכנסת חשבוניות מס כחוק  (ב

בכל קבוצה לכנסת ום הכולל לכל קבוצת ציוד, עם הגעת כל הציוד מערך התשל 50%חשבונית על סך  (1

 רלוונטית.

לשביעות  עבודהמערך התשלום הכולל לכל קבוצה עם אישור נציג הכנסת על גמר  50%חשבונית על סך  (2

 רצונו.

וכן חלפים לפריטי הציוד  פריטי ציוד נוספים לרכוש רשאית, הכנסת תקופת ההתקשרותכל במהלך  (ג

 התקנת הציודעם אישור נציג הכנסת על התשלום עבור פריטים אלו יהיה  .1נספח ג'ט במתוך המפור

  לשביעות רצונו.

 לא ישולמו סכומים או מקדמות כלשהם לפני השלמת ביצוע השירותים כמוגדר במסמכי המכרז. (ד

לפני אישור החשבונית  מכרזהתשלום מותנה בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי ה (ה

 לתשלום.

)שלושים( יום מתום החודש שבו תומצא למזמינה חשבונית ותאושר על ידי  30התשלום יבוצע בתוך  (ו

 (."30שוטף + "נציג המזמינה )

 .התמורה תהא סופית ותכלול את כל הוצאות הספק (ז

 :תנאי הצמדה (ח
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עשר( חודשי ההתקשרות הראשונים לא יעודכנו המחירים למעט במקרים -)שמונה 18במהלך  (1)

 (.3לן בס"ק )המפורטים לה

עשר( חודשי התקשרות, ככל שההתקשרות לא תבוא לידי סיום בהתאם -)שמונה 18לאחר תום  (2)

להוראות מסמכי ההתקשרות, יעודכנו המחירים לפי שיעור השינוי באחוזים שיחולו בין המדד 

 הבסיסי לבין המדד/ים הקובע/ים כמפורט להלן:

 "(.המדדמדד המחירים לצרכן )להלן: " – שם המדד

)שמונה עשר( חודשים מתחילת מתן   18המדד האחרון הידוע בתום  – המדד הבסיסי

 השירותים

 המדד האחרון הידוע במועד שבו ניתנו השירותים. – המדד הקובע

החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד, כך שיהיה  (שמונה עשר) 18אם במהלך  (3)

תחילת תקופת ההתקשרות, יחל  מדד הידוע במועדויותר מה (ארבעה אחוז) 4%גבוה בשיעור של 

  :הבא באופן 4%ל  חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך, קרי ממועד עלייתו מעבר

 ;הבסיס כמדד ייקבע השינוי ביום הידוע המדד -

 ;השינוי מיום שנקבע, החל ההצמדה ביצוע לתדירות בהתאם יעשה ההצמדה ביצוע -

 ף ואינם גורעים מכל תנאי אחר הנקוב בכל מסמכי המכרז.התנאים המפורטים בנספח זה באים להוסי (ט

 

הנדון בהתאם לתנאים המפורטים במסמכיו ומצהיר  במכרזאני החתום מטה מגיש בזה את הצעתי כנדרש  .5

הנ"ל על כל נספחיו ומתחייב בזה  המכרזומאשר כי קראתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי 

 לשביעות רצונכם המלאה.למלא אחר כל התנאים והדרישות 

 

 

 ___ __שם:__________; ת"ז:_____________ תפקיד: _______

 חותמת וחתימה: ____________

 

 שם:__________;ת"ז:_____________ תפקיד: ____________ 

 חותמת וחתימה: ____________
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 5-נספח א
 18/2016מס'  מכרז

 
 

 תשקיף למשתתף

 

 שם המציע:____________
 

 יכלל .1

על המציע למלא התשקיף ולאמת בחתימתו את הנתונים הרשומים בו. חובה למלא את כל  .ב

 .אין להשאיר מקומות ריקיםהפרטים הנדרשים בטופס זה. 

המידע הנוגע לניסיונו, היקף פעילותו ועסקיו, כישוריו, יכולתו וכל כיוצא  אתל המציע לפרט ע .ג

 זה. מכרזהכל בהתאם לעניין נושא  -באלו פרטים 

לצרף לתשקיף זה כל מסמך או מידע אשר יש בהם כדי להעיד על כישוריו, ניסיונו  רשאי מציעה .ד

 או יכולתו.
 

 פרטי המציע .2

 כד'(: _____________________ו סקהעמציע  )חברה, קבלן, שם שם ה .ב

 : ______________(תפות )כפי שרשום אצל רשם החברות או השותפויותוש/  רהחב' מס .ג

 (: ____________________מלטונות מע"ש לאצפי שרשום כ)  רמלכ" מורשה / קסעו' מס .ד

 ו מורשי החתימה )מחק המיותר(:אשותפים , העליםבה תומש .ה

 מד/ תפקידעמ .ז.ס' תמ םש מס'

1.     

2.     

3.     

4.     

 : ציעמה  ובתכת .ו

  : ר ורחובעי

  מיקוד:  :ביתמס' 

  פקס:  .:ד.ת

  : ולארילס  : פוןטל

  :דוא"ל

 ה :ז )בכל הנוגע להיבטים המנהליים( לעניין מכרז מציעה יגנצ .ז

 דואר אלקטרוני___________ ___שם: ___________טלפון:  ____________  פקס:_____
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 כוח אדם .3

תפקיד העובד  #

 המוצע

 מספר זהות שם העובד

   מנהל פרויקט 1

   מנהל טכני 2

 חובה לצרף קורות חיים ותעודות השכלה.         

 

 על פי תנאי הסף במכרז המציע סיוןני .4

 ניסיון המציע לקטגוריית ציוד א' 

, וסיפק שרותי מטבח , פריטי2012-2014המציע סיפק והתקין בישראל, בין השנים חובה לפרט כי 

לכל המאוחר, וזאת בשלושה מטבחים שונים אשר היקף הציוד  1.1.2015תחזוקה עבורם החל מיום 

 .ו'5סעיף כמפורט ב מלש"ח כולל מע"מ 1.2לכל מטבח הוא לפחות  שסופק

יובהר כי ניתן להציג  יודגש כי לעניין זה, שניים או יותר מטבחים באותו מבנה יחשבו כמטבח אחד.

פריטי מטבח שאינם חלק מציוד המטבח במכרז זה. למען הסר ספק, אספקה התקנה ותחזוקה של 

 פריטי מטבח לא כולל פריטים מתחום הבינוי. 

 

 רוט המטבחים על פי תנאי הסף הנ"ל:להלן פי

שם  #

 הלקוח

פריטי תיאור 

 המטבח

מועד סיום 

 ההתקנה

תקופת מתן 

שירותי 

 התחזוקה

 היקף כספי

בש"ח כולל 

 מע"מ

פרטי איש הקשר אצל 

הלקוח לווידוא ביצוע 

השירותים )שם מלא, 

תפקיד, טלפון נייד, 

 דוא"ל(

1  

 

     

2  

 

     

3  
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המציע להגיש הצעה לקטגוריה ב', ניתן לפרט את ניסיון המציע באספקה והתקנה של אם בוחר 

ושסופקו עבורה  2014עד  2012מערכת בישול רב תכליתית שסופקה והותקנה בישראל בין השנים 

. 17.2סעיף , בשני מטבחים שונים, כמפורט בלכל המאוחר 1.1.2015שירותי תחזוקה החל מיום 

ו' 5 מוקדם המפורט בסעיףאת אותם המטבחים שהוצגו לצורך עמידה בתנאי המובהר כי ניתן לפרט 

 :וכי שניים או יותר מטבחים באותו מבנה יחשבו כמטבח אחד

 

שם  #

 הלקוח

תיאור מערכת בישול רב 

 תכליתית שהותקנה

מועד סיום 

 ההתקנה

תקופת מתן 

שירותי 

 התחזוקה

פרטי איש הקשר אצל 

הלקוח לווידוא ביצוע 

)שם מלא, השירותים 

תפקיד, טלפון נייד, 

 דוא"ל(

1  

 

    

2  

 

    

 

 הרשעות בפלילים  .5

הורשע בשבע השנים האחרונות בעבירה פלילית מסוג עוון או  או נושה משרה בו אם המציעה .א

 תעבורה? כן/לא פשע, למעט בעבירת

 או חומרתה, מהותה בשל אשר עבירה בשל הליכים או נושה משרה בו התנהלו המציע נגד אםה .ב

  .לא/כן? המכרז במסגרת מועמדותו על להשליך כדי יש העבירה של נסיבותיה

אם מתנהלים נגד המציע או נגד נושא משרה בו הליכים פליליים בבית משפט או בבית דין     ה .ג

 מוסמך ? כן/לא.

 חיובית, יש לפרט. במקרה של תשובה

 

 הצהרת המציע .6

 )ייחתם על ידי מורשי החתימה ובחותמת המציע(:

הננו מצהירים בזאת שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים מלאים ומדויקים, וכי כל העובדים, הציוד 

וכיוצא באלה משאבים, עומדים לרשותנו לשם קיום התחייבויותינו אם נזכה במכרז וכי יש בהם 

 הכל בהתאם לעניין. -כדי להבטיח ביצוע נאות של אספקת הטובין או השירותים או העבודות 

 

   

________________________ 

 חתימה וחותמת המציע  
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 מחזור הכנסות עלהצהרה : 6-נספח א

 18/2016מכרז מס' 

 
 
 

   הצהרה על מחזור הכנסות
 
 

 אני הח"מ______________   ת.ז. ______________ המשמש בתפקיד ________________

 ד ________________אני הח"מ______________   ת.ז. ______________ המשמש בתפקי

 

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ ח.פ. ____________ שהוא המציע למכרז מספר 

 "(.המציעלאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד מטבח לכנסת )להלן: " 18/2016

 כמפורטלמציע מחזור הכנסות בהיקף שנתי אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע וכי 

 להלן:

 כולל מע"מ.לא _____________ ₪  2013בשנת 

 כולל מע"מ.לא _____________ ₪  2014בשנת 

 כולל מע"מ.לא _____________ ₪  2015בשנת 

 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

 

 שם ומשפחה_________________ ת.ז. _______________ חתימה __________________

 ה_________________ ת.ז. _______________ חתימה __________________שם ומשפח
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                                         אישור רואה חשבון                                                               – 7-נספח א
 תאריך:___________                                                                                       18/2016מכרז מס' 

 
 
 
 

 הכנסת לכבוד:
 
 

 ג.א.נ.,
 
 

 מחזור הכנסות המציע אישור רואה חשבון על הנדון: 
 

אנו משרד רו"ח __________________, רואי החשבון המבקרים של ________________ )להלן: 

עד  2013המציע בדבר מחזור הכנסות בכל אחת מהשנים "המציע"(, מאשרים כי ביקרנו את הצהרת 

 , המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.2015

 הצהרה זו הינה באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.

תם נהלי ביקורת אשר ראינו ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את או

אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה 

הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כללה בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

מדנים המשמעותיים שנעשו שבהצהרה. הביקורת כללה גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האו

על ידי הנהלת המציע וכן הערכת נאותות ההצגה ההצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת 

 בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, ההצהרה בדבר מחזור ההכנסות לתחום הפעילות משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות 

 תבססה.את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם ה

 

 

 בכבוד רב,                                                                                     

 

____________________ 
 רואה חשבון           
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 ח ב'נספ
 18/2016מכרז 

 
 

 לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד מטבח הסכם
 
 

 ___ שנת _______בירושלים ביום ____ בחודש ___ ונחתם שנערך
 

 ן  י ב

 מדינת ישראל בשם, כנסתה
 וחשב הכנסת המנהל הכללי באמצעות

 , ירושליםגוריוןבן  קרית
 ("המזמינה")להלן: 

 ;אחד מצד
 

 ב י ן  ל
_______________________ 

 ח.פ./ ת.ז. ________________

_______________________ 

 ("הספק")להלן: 
 ;ניש מצד

 
 

 מפורט בהסכם זה להלן;כ יוד מטבחצרכישת, התקנת ותחזוקת מעוניינת ב והמזמינה :הואיל

"(, המכרז)להלן: " השירותים נשוא המכרזלהספקת  18/2016מספר  את מכרזוהמזמינה פרסמה  :והואיל
 ;האמור המכרזוהספק הגיש הצעה במסגרת 

וכי יש לו את  על ידההמבוקשים  םשירותיהאת  למזמינההצהיר כי הוא מעוניין לתת  ספקוה :והואיל
הטכנולוגיים והיכולת הדרושים לבצעם ברמה גבוהה ובהתאם  האמצעיםהניסיון, הכישורים, הידע, 

 ; להוראות הסכם זה

 ;במכרזוהמזמינה בחרה בהצעתו של הספק כזוכה           לוהואי

מפורטים בחוזה וברצון הצדדים להסדיר את היחסים ביניהם בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות ה והואיל
 זה להלן;

  

 :הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן לפיכך

 מבוא .1

  .הסכם זהמהווים חלק בלתי נפרד מוכן מסמכי המכרז והנספחים להסכם זה  המבוא 1.1
 עלההסכם  הוראותיגברו  ,הוראות ההסכם לבין להסכם זה  נספחים   סתירה בין של  מקרה  בכל  1.2

 הוראות הנספחים להסכם.
 בפירוש ההסכם. םבה להתחשבלשם הנוחות בלבד ואין  ועדונהסכם הסעיפי  תרותכו 1.3
 

 הגדרות .2

  שלהלן: הפירושזה יהיה למונחים הבאים  בהסכם
 .מטעמו מי או ותחזוקה בינוי אגף ראש  –" "נציג המזמינה

 .1כנספח ג'כל הפריטים המופיעים במפרט הציוד, המסומן  –ציוד" " או ""ציוד מטבח

  .מפרט שירותים ותחזוקה 'נספח גכהגדרתם ב  –ם" "השירותי

 . נספח ג'מנהל הפרויקט, מנהל הטכני, שף מטעם הספק, כהגדרתם ב–המפתח"  נשי"א
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 תקופת ההתקשרות .3

 על הספק להיות ערוך להתחיל באספקת השירותים ביום החתימה על הסכם זה. 3.1
 המטבח, שונים מטבחים שלושה עבור נועד המכרז במסגרת שנרכש המטבח ציוד 'ג נספחב כמפורט 3.2

 . הזמני ההסעדה ומערך החלבי המטבח, הבשרי
 :תקופות ממספר ותורכב מטבח כל עבור נפרדת תהיה ההתקשרות תקופת 3.3

 הכנסת של אישור במתן ותסתיים הזוכה עם ההסכם על החתימה ביום תחל–" ההתקנה תקופת" 3.3.1
 והתקנה אספקה, רכישה תתבצע זו תקופה במהלך. המטבח ציוד כלל של ההתקנה עבודת גמר על
 . והתחזוקה השירותים מפרט' ג נספחב לאמור בהתאם הציוד של

 הציוד כל על שנים 3 למשך אחריות תקופת תחל, ההתקנה תקופת גמר עם –" האחריות תקופת" 3.3.2
 . חשבונו על תחזוקה שירותי המציע יספק זו תקופה במהלך. שלב זה עד שהותקן

 ההתקשרות תקופת את להאריך הכנסת רשאית, האחריות תקופת וםת עם –" התחזוקה תקופת" 3.3.3
 שהוגדר ציוד עבור תחזוקה שירותי מתן לצורך פחות או אחת כל שנתיים של נוספות לתקופות

 . תחזוקה שירותי לו לתת שיש 'ג נספחב
 בחהמט ציוד עבור התחזוקה תקופת. שנים 10 על תעלנה לא החלבי המטבח ציוד עבור התחזוקה תקופת 3.4

 מתחילת שנים 10 על תעלנה לא הבשרי למטבח שנועד המטבח ציוד וכן הזמני ההסעדה למערך שנועד
 . הבשרי למטבח שנועד הציוד עבור התחזוקה תקופת

 
 ההתקשרותהיקף  .4

 למסמכי 4-א נספחב כמפורט יהיובתקופת ההתקנה והאחריות  השירותים ביצוע בגין היקף ההתקשרות 4.1
 המכרז.

ככל שתבחר המזמינה לממש את זכות הברירה הנתונה לה, יהא היקף  וקה,עבור תקופת התחז 4.2
 לתת שיש 1'ג נספחב הוגדרשו שהותקן ציודכוללת של עלות ההמהיקף  7.5% עבור כל שנה ההתקשרות

  .תחזוקה שירותי לו
וכן חלפים  פריטי ציוד נוספים הכנסת שומרת לעצמה את הזכות לרכוש ,תקופת ההתקשרותכל במהלך  4.3

במחירים הזהים לאלו שהוצעו על ידי המציע במסגרת הצעתו  1נספח ג'מתוך המפורט ב ריטי הציודלפ
ציוד  , עלכולל מע"מ ₪מיליון  1.5כולל של עד בסך במכרז או עבור החלפים בהתאם למחירון יצרן 

 .שנות אחריות מיום התקנתם לשביעות רצון המזמינה 3תינתן  לאחר תקופת ההתקנה שנרכש כאמור
 ובמסמך מראש ורק אך יהיה זה בסעיף כאמור שלא ההתקשרות להיקף הנוגעים בעניינים המזמינה חיוב 4.4

 לספק ידוע. דין כל להוראות ובכפוף(, חותמים שני) הכנסת של חתימה מורשי שני ידי על חתום בכתב
 נהנית לא אשר ההתקשרות היקף על או התמורה על להשפיע כדי בה שיש הוראה שכל מסכים והוא

 יהא לא לפיה פעל ואם לפיה לפעול רשאי יהא לא והספק המזמינה את תחייב לא כאמור בכתב במסמך
 .לכך בקשר שהיא תמורה לכל זכאי

 
 הספקוהתחייבויות  הצהרות .5

מומחיות, ניסיון ויכולת מקצועית  יבעלשירותים למזמינה מטעמו  ןהוא וכל מי שייתמצהיר כי  הספק  5.1
 ם.שירותיה מתאימים לביצוע

וכושר  ניסיונם, שירותים למזמינה מטעמו יקדישו את מרצם ןכי הוא וכל מי שייתמתחייב  הספק  5.2
ם לשביעות לקידום הנושאים שבטיפול הםאת מלוא כישורי יפעילוו הםאת מיטב מאמצי יעשו ם,עבודת

  .רצונה של המזמינה

 . יבצע את המוטל עליו עד תוםמינה, כל מי שיועסק על ידו במתן שירותים למזהוא ו הספק מתחייב כי  5.3

שירותים למזמינה מטעמו יבצעו את כל השירותים והפעולות  ןהספק מתחייב כי הוא וכל מי שיית  5.4
, ובהתאם כל זאת על פי צרכי המזמינה ,נספח ג'ובהתאם להכרוכות בהם, לפי מיטב הנוהג המקצועי 

 .להוראות כל דין

 ולאיכותם. םשירותיהמתחייב לשאת באחריות בלעדית לביצוע  הספק  5.5

עמה ולא לעשות כל מעשה או פעולה העלולים  הקשוריםמתחייב לנהוג בנאמנות כלפי המזמינה ו הספק  5.6
 להזיק לה ולשמה הטוב.

נציג בהתאם להנחיות  שירותים למזמינה מטעמו, ינהגו ויפעלו ןכי הוא וכל מי שיית מתחייב הספק  5.7
  .מתן השירותים אופןנחיות בכל הנוגע לנתנו מעת לעת, ובכלל זאת היכפי שי המזמינה

שיון או היתר לפי כל דין, הוא יפעל כנדרש, יר ,ברישוםמתחייב, כי בעבודה שלביצועה יש צורך  הספק  5.8
 , לפי העניין.כאמורויעסיק רק מי שעומד בדרישות 

 
 אופן מתן השירותים .6

הנחיות נציג ל בכפוףמוסמכת ו להוראות כל דין והנחיה של רשותו נספח ג'בהתאם להשירותים, יינתנו  6.1
 המזמינה. 
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רשאית המזמינה להוסיף אותם  4.3לרכוש פריטי ציוד נוספים כמפורט לעיל בסעיף מזמינה החליטה ה 6.2
במידה והחליטה המזמינה כאמור יחולו על הציוד שנרכש כל ההוראות במסמכי המכרז  .לתחזוקת הספק

ציוד שנרכש לחישוב התמורה שמשולמת לספק עבור בעניין מתן שירותי התחזוקה, ויתווסף הערך של ה
  .4.2שירותי התחזוקה, כאמור בסעיף 

בנוסף רשאית המזמינה להוסיף או לגרוע פריט ציוד מסוים מתחזוקת הספק. במקרה כזה יופחת או  6.3
 .4.2בהתאם לסעיף לתמורה המשולמת לספק עבור שירותי התחזוקה הערך של פריט הציוד תווסף י

 עבור רק) המטבח בציוד השוטף השימוש עבור הנדרשים ומתכלים ניקוי חומרי לספק הספק מתחייב 6.4
 הרשאה למזמינה לתת או( ייחודי אופי בעלי מתכלים חומרים או ניקוי בחומרי צורך יש בהם ציוד פריטי

להצעתו  שצירף מחירון, הכל בהתאם לידו על המוצעים במחירים מהיצרן ישירות החומרים את להזמין
 .ההתקשרות תקופת כל לאורך, זבמכר

 היצרן הנחיות פי על והכל הנ"ל החומרים את אחרים מספקים לרכוש רשאית הכנסתעל אף האמור לעיל,  
 חומרי רכישת עקב בציוד תרחששת תקלה כל בשל ספקה מאחריות תיגרע לאיודגש כי . רלוונטי ציוד לכל

 .היצרן בדרישות עומדים הם כי הוכח כי ובלבד אחרים מספקים המתכלים בחומרים או הניקוי

 

 קבלן ראשי .7

 הספק יהיה אחראי אחריות כוללת כלפי המזמינה בקשר עם ביצוע הסכם זה.     7.1

 .השירותים מתן לצורך שנדרש הציוד לכל אחראי יהיה הספק    7.2

יקף הספק מתחייב להעסיק על חשבונו עובדים מקצועיים ואחראיים בעלי מומחיות וניסיון, במספר ובה    7.3
 ם.שירותיההדרוש לשם מתן 

קבלני משנה מטעמו, המורשים יידרש הספק להסתייע בהתחייבויותיו או חלק מהן לצורך ביצוע במידה ו    7.4
ידי המזמינה, יהווה הספק קבלן ראשי האחראי על ביצועם ואספקתם. הספק יהיה אחראי לכך -על

זה, שהוראות הסכם זה יחולו עליהם שקבלני המשנה יהיו כפופים להתחייבויות הספק על פי הסכם 
 בשינויים המחויבים, וכי הם ימלאו את חיוביהם בהתאם להוראות הסכם זה.

התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בקבלני משנה רק בכפוף לתנאים הסתייע לצורך ביצוע הספק יהיה רשאי ל    7.5
 .נספח ג'המופיעים בהמצטברים 

רה בגין שעות הפעילות של קבלן המשנה מעבר לתמורה הנקובה מובהר בזאת כי לא תינתן כל תוספת תמו    7.6
 בנספח התמורה. 

לרבות  משנה קבלן או עובד כל להחליף מהספק לדרוש, בכתב ובהודעה עת בכל, רשאית תהא המזמינה    7.7
עובד או קבלן ב להחליפו מתחייב והוא, למזמינה שירותים במתן ידו על המועסק אחד מאנשי המפתח

 . האפשרי בהקדם, המזמינה ידי על יאושר אשר, מקבילים ויכולות וריםכיש בעל משנה

 

 אנשי המפתח .8

  .על ידי אנשי המפתח הרלוונטיים, מתחייב לבצע את השירותים הספק 8.1

על ידו במשך כל תקופת ההתקשרות, בהיקף הדרוש לצורך מתן  והמפתח יועסק ישנמתחייב שאהספק  8.2
  המתייחסות לאופן מתן השירותים.  לרבות אלו זה, את כל הוראות הסכם  מוהשירותים, ויקיי

להודיע  הספקהמפתח לא יוכל לתת שירותים כנדרש, באופן זמני או קבוע, מתחייב בזה  ישאחד מאנהיה ו 8.3
. במקרה זה תהיה המזמינה רשאית להפסיק את מראשימים  30פחות כל הלועל כך למזמינה באופן מיידי 

שיקול דעתה הבלעדי. לחלופין, רשאית המזמינה לאפשר את המשך  או להשעות אותה לפי הספקעבודת 
איש מפתח חלופי ברמה גבוהה לפחות כרמתו של איש המפתח שיש  הספקההתקשרות ובמקרה כזה יציע 

להעסיק ממלא מקום מתאים  הספקמתחייב במידת הצורך להחליפו ובעל ניסיון ונתונים דומים. כמו כן, 
, כי הספקבלת אישור המזמינה לאיש המפתח החלופי. בכל מקרה מתחייב לאיש המפתח המוחלף, עד לק

החלפת איש המפתח לא תפגע בהתחייבויותיו על פי הסכם זה וכי הוא יבצע חפיפה מיטבית ומספקת של 
להעמיד לרשות הספק איש המפתח החלופי עם איש המפתח המוחלף, על חשבונו. ככל שלא יהיה בידי 

י כאמור לעיל לשביעות רצונה של המזמינה, יהווה הדבר הפרה יסודית של המזמינה איש מפתח חלופ
 הוראות הסכם זה.

 
 עצמאי קבלן .9

כקבלן עצמאי על כל הנובע ומשתמע מכך, הספק ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפעל  בביצוע .9.1
 המזמינהזכות  .מעביד-לבין המזמינה יחסי עובד ומשנה שלהקבלני  הספק או עובדיולא יתקיימו בין 

הסכם זה לא תפורש  בביצועאת קבלני המשנה שלו ואת עובדיו  ,הספקלהורות, לפקח, או להדריך את 
 כיוצרת יחסי עובד מעביד.

או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין  פיצוייםבלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק או הספק  .9.2
 לאנשים המועסקים על ידו.

על ידי גורם מוסמך כלשהו כי למרות  ויקבעלליות האמור לעיל יוסכם בזאת כי היה לגרוע מכ מבלי .9.3
מעביד, -מזמינה יחסי עובדבין הל או קבלני המשנה שלו הספקעובדי  בין התקיימו זאתהאמור לעיל בכל 
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כל תשלום, מכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי דין בין  ככוללת 11תחשב התמורה המתוארת בסעיף 
לגרוע מכלליות האמור, הפרשות בגין פיצויים ותגמולים, דמי הבראה,  ומבלימעביד ובכלל זה,  -עובד 

 והמזמינה לא תשא בכל תשלום נוסף בגין אלו. בוכיו" , פנסיהשנתית חופשהנסיעות, דמי 
בנוסף לאמור לעיל מוסכם, כי הספק ישפה את המזמינה בגין כל הוצאה או נזק שיגרמו לה כתוצאה  .9.4

ה שתוגש על ידי מי מעובדי או קבלני המשנה של הספק, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות, מתביע
שיוצאו על ידי המזמינה בהקשר ולצורך תביעה כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמינה תהיה 

 זכאית לקזז כל סכום כאמור מהתמורה המגיעה לספק על פי הסכם זה.

נקבעו לכך סידורים מיוחדים מראש כן  אםו מי מטעמה כלפי חוץ אלא לא ייצג את המזמינה אהספק  .9.5
 ובכתב. 

             
 הזמנים ותקופת הביצוע לוח .10

  נספח ג'.המפורט בלוח הזמנים התאם להעבודות תבוצענה ב 10.1
המזמינה להאריך את  רשאיתמכל סיבה שהיא  השירותים המבוקשיםכל מקרה שבו תתעכב השלמת ב 10.2

 , ללא כל תוספת תשלום.בהתאמה םשירותיהע לוח הזמנים לביצו
עמידה בלוח הזמנים הנזכר לעיל הנה הפרת תנאי יסודי בהסכם זה -הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו כי אי 10.3

 , ללא צורך בהוכחת נזק.12כמפורט להלן בסעיף ותזכה את המזמינה בפיצוי מוסכם 
ת ובהתאם לכך, עשויים צרכיה אף להשתנות ידוע לספק והוא מסכים לכך, כי הכנסת היא מזמינה ייחודי 10.4

באופן בלתי צפוי, כך שצריך יהיה להשלים עבודות מסוימות בדחיפות, או לעיתים להשהות או להפסיק 
 פרויקטים שהוחל בהם. עוד ידוע לספק, כי ככלל, קיימת עדיפות לבצע עבודות קבלניות בתקופת הפגרה

. הספק מתחייב להיערך השירותיםריכוז של הזמנות למתן , כך שבתקופות אלה עלול להיווצר של הכנסת
 11למתן כלל השירותים הדרושים ולבצעם בזמינות הדרושה וזאת, בהתאם לתמורה הקבועה בסעיף 

 להסכם זה וכנגדה בלבד.
  

 התשלום תנאיו התמורה .11

הסכם , במכרזלמסמכי ה 4-בנספח איהיו כמפורט  םשירותיהבגין ביצוע  הספקלה יהיה זכאי  התמורה     11.1
 .נספח ג'וב

ריבית פיגורים בשיעור ריבית  לספקלא סלקה המזמינה חשבון מסוים תוך התקופה האמורה, תשלם     11.2
מיום השלושים ואחד אחרי הגשת  האוצרהפיגורים הנקבע מעת לעת על ידי החשב הכללי במשרד 

 סילוקו. לעד והחשבון 

סכומי המס במקור כדין ותשלומים  ינוכוהסכם זה  על פי הוראות לספקסכום שתשלם המזמינה  כלמ     11.3
 .אישור בדבר פטור מניכוי במקור כאמור ספקהאלא אם כן ימציא  ,אחרים המתחייבים על פי החוק

את כל התשלומים וטובות ההנאה  ממצהמצהיר ומאשר, כי התמורה המפורטת לעיל בהסכם זה  ספקה     11.4
או טובת הנאה  לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תשלום או פקהסומהמזמינה  הספקמכל מין וסוג להם זכאי 

כי  , בידי  מורשה החתימה,בהסכם זה או אם סוכם בכתב מפורשותמהמזמינה אלא אם פורטו הוצאה 
 הוא יהיה זכאי להם.

 
 פיצויים מוסכמים .12

ים מסכימים, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרת העומדים לכנסת על פי דין או על פי הסכם זה, הצדד      12.1
, ישלם הספק לכנסת פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בשיעורים נספח ג'בכי במקרים המפורטים 

 .הנקובים, וזאת מבלי שיהיה על הכנסת להוכיח כי נגרם לה נזק כלשהו
יודגש, כי בנוסף לפיצוי המוסכם רשאית הכנסת לשלול מהספק את התמורה בגין מתן השירותים, אשר       12.2

הטלת פיצוי מוסכם לא תגרע מכל סעד או תרופה אחרת על פי דין או  .לשביעות רצונה של הכנסתאינם 
 על פי הסכם ההתקשרות.

 

 ערבות .13

להבטחת מילוי התחייבויות הספק על פי ההסכם, ימציא הספק לכנסת עם חתימת החוזה ערבות בנקאית      13.1
למשך ר תוקפה יהיה אש ₪ 300,000 שלצמודה למדד המחירים לצרכן להנחת דעתה של הכנסת בסכום 

 .למכרז בשינויים המחויבים 1ז'נספח בנוסח  יהיהנוסח הערבות ת. התקשרוהיום לאחר תום תקופת  60

במידה ושירותי הספק ינתנו רק עבור ציוד מטבח מקטגוריה ב' כהגדרתו  13.1על אף האמור בסעיף      13.2
יום  60למשך תוקפה יהיה ו, ₪ 10,000יא על המצהמכרז, תעמוד ערבות הביצוע שעל הספק ל מסמכיב

 . למכרז בשינויים המחויבים 2'זנספח בנוסח  יהיהנוסח הערבות  ות.התקשרהלאחר תום תקופת 

הפר הספק את ההסכם או תנאי מתנאיו, תהיה הכנסת רשאית, מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת לפי הסכם      13.3
לט את סכום הערבות, כולו או חלקו לפי שיקול דעתה זה ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לה, לח

 הבלעדי, ובלבד שניתנה לספק הזדמנות לטעון את טענותיו.
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סכום הערבות שיחולט ע"י הכנסת ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה לספק זכות כלשהי לבוא      13.4
ויותיה האחרות של הכנסת על כלפי הכנסת בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכ

 פי ההסכם.

יום, והסכם זה נותר בתוקפו  30או חלקה או שתוקפה עומד לפוג בתוך  כולההערבות הבנקאית,  ומשהמ     13.5
 ערבותתוקפו, ימציא הספק לכנסת ערבות בנקאית חלופית כך שבכל מקרה תהא בידי הכנסת  ךאו הואר

 עוד הסכם זה עומד בתוקפו. לעיל, כל 13.2 -ו 13.1בסעיף בנקאית כנדרש 
 

 מורשה וניהול ספרים עוסק .14

היותו , אישורים בני תוקף על לאורך כל תקופת ההתקשרותמתחייב למסור למזמינה, מעת לעת ו הספק
חשבון, או יועץ מס מוסמך  רואהניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה, או עוסק מורשה, וכן על 

 .1976 – וים ציבוריים, התשל"בהתאם להוראות חוק עסקאות גופ
 

 או ביטול ההסכם השהייה .15

סיום מיידי  לידי  אותה או להביא  ההתקשרותאת  להשהות   ,דעתה שיקול  פי  רשאית, על  המזמינה      15.1
חייבת בכל פיצוי,  תהיההמזמינה לא  כלפי המזמינה. דרישהכל טענה או  לספקוזאת מבלי שתהיה 

 .בקשר להשהיה או ביטול ההתקשרות תמורה או תשלום אחר עבור או

 יהיה מיידי. העבודהבכתב על החלטתה כאמור וסיום לספק תודיע  מזמינהה      15.2

 7למזמינה את כל החומר הרלבנטי המצוי בידיו, תוך  הספקהפסקת ההתקשרות או השהייתה יציג  םע      15.3
 ימים ממועד מתן ההודעה על ידי המזמינה.

זכאי לתמורה בגין העבודות  הספק יהיהיית או ביטול ההתקשרות כאמור, המזמינה על השה חליטהה     15.4
  ההודעה על כך, ובלבד שנעשו בהתאם לאמור בהסכם זה.שבוצעו על ידו בפועל עד למועד 

 אם ההתקשרות את לאלתר לסיים רשאית המזמינה כי, בזאת מוסכם לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי      15.5
 .דין פסול או רגל כפושט יוכרז אם או זמני נכסים כונס או זמני מפרק לספק ימונה

  סודיות .16

 ככל המזמינה של ונתונים מסמכים הספק לרשות יועמדו השירותים שירותי מתן לצורך כי, בזאת מוסכם      16.1
 אחר במידע או, והנתונים המסמכיםמ אף אחדב שימוש יעשה לא כימתחייב  הספק. לנכון שתמצא
 .השירותים מתן לצורך אלא ולרשות המזמינה שתעמיד

     ובין במישרין   לאחרים, בין להעביר ושלא   ומוחלטת גמורה   בסודיותלשמור  מתחייב הספק       16.2
קיבלם    לידיו או שהגיעו  מסמכים או   נתונים אחר או מסחרי או מקצועי,  מידע  כל   בעקיפין,

 זאת למעט  "(. המידע)להלן: " הסכם זה  או מאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין עםמהמזמינה 
המזמינה  ידי עלוברשותו לפני מסירתו  ספקאו מידע שהיה בידיעת ה הנמצא או הגיע לנחלת הכלל מידע

 דין. ימחויב לגלותו עפ" מידע  שהספקאו 
ת עבור העבודו ביצוע   כדי לידיו, תוך   שהגיעמידע  חומר או  להעביר כל  בזה, שלא  מתחייב הספק       16.3

א ל, לכל גורם, לרבות גורמים הקשורים למזמינה, ואף זהפי הסכם  ינה או כתוצר של עבודתו עלזממה
 , אלא באמצעות המזמינה או על פי הנחיותיה.המזמינהלהפיצם ליועצים אחרים של 

סכם ידו  במתן השירותים לפי ה-המועסקים  עלכל , ואת אנשי הקשרהספק מתחייב  בזאת, להחתים את      16.4
' למסמכי  המכרז. כתבי  הסודיות כנספח הזה, על  התחייבות  לשמירת  סודיות  בנוסח המצורף  

, או עבור נותן שירותים אשר החל במתן ימים ממועד חתימת הסכם זה 7החתומים יועברו למזמינה תוך 
 .ימים ממועד תחילת העסקתו כאמור 7שירותים למזמינה בשלב מאוחר יותר, תוך 

 
 עניינים ניגוד .17

או של  פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלו כלמצהיר בזה כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין הספק  17.1
 התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה. לביןמי מעובדיו או קבלני המשנה שלו 

או או למי מטעמה  למזמינהקבלני המשנה שלו אינם קשורים או עובדיו או מצהיר עוד כי הוא הספק  17.2
 .לחברי כנסת או למפלגתם

בין מילוי תפקידיו על פי הסכם זה לבין  ענייניםמתחייב בזה להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד הספק  17.3
, במישרין או בעקיפין, או של עובדיו או של קבלני משנה שלו ומילוי תפקיד או התחייבות אחרת של

 מיאו הספק ד עניינים בין התחייבויותיו של להודיע למזמינה על כל חשש לקיום ניגו בזהוהוא מתחייב 
או של קבלני  עובדיומעובדיו או קבלני המשנה שלו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו או של 

  משנה שלו.

ידו לצורך מתן השירותים -המפתח מטעמו וכל המועסק על נשיהספק מתחייב בזה להחתים את א 17.4
 למסמכי המכרז. בנספח ה'ים בנוסח זהה לאמור לכנסת, על התחייבות להיעדר ניגוד עניינ

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב כי בתקופת מתן השירותים ובמשך שנה שלאחר תום  17.5
 מתן השירותים למזמינה יחולו עליו הוראות אלה: 
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נה, הספק לא ייצג ולא יטפל בעניינו של כל אדם באותו עניין שלגביו נתן את השירותים למזמי .17.5.1
 אם נתקיים חשש לניגוד עניינים, אלא באישור המזמינה. 

הספק לא יקבל זכות מאדם המושפע במישרין מהעניין שלגביו נתן למזמינה את השירותים,  .17.5.2
אלא באישור המזמינה. לעניין זה אין נפקא מינה אם הזכות שקיבל הספק היא משרת שכיר או 

אדם לשירות לתקופה מסויימת או בלתי  שלא כשכיר אלא בדרך של התקשרות אחרת עם אותו
לחוק שירות הציבור )הגבלות לאחר  7מוגדרת, או אם היא זכות בעסק כמשמעותה בס' 

 .  1969 –פרישה(, תשכ"ט 

ב לחוק שירות המדינה )סיווג פעילות מפלגתית 3-א ו3על הספק יחולו המגבלות הקבועות בסעיפים  17.6
 .ה עובד מדינה שההגבלות האמורות חלות עליו, כאילו הי1959 –ומגבית כספים(, תשי"ט 

 

  וביטוח אחריות .18

העבודה באופן הטוב ביותר ובמיומנות  לביצועיהיה אחראי כלפי המזמינה וכלפי כל צד שלישי הספק  18.1
 .דיןגבוהה כנדרש על פי הסכם זה ועל פי כל 

על פי  ה או בהתאם להסכם זהספק על ידי  הוכנוש םהמזמינה מסמכים הקשורים בשירותי אישרה 18.2
או כל  םשירותיהמאחריותו המקצועית בגין הספק את  האמורלא ישחרר האישור  -דרישות המזמינה 

 חלק מהם ולאיכותם.
טענה או תביעה הנובעת או המתבססת על  כלמתחייב לשפות את המזמינה או כל צד שלישי בגין הספק  18.3

ה. היה והמזמינה תחויב בפסק דין, זה או הנובעת ממנ להסכםבהתאם הספק העבודה שבוצעה על ידי 
לצד שלישי סכום כלשהו כפיצוי על נזקים, הוצאות או הפסדים כאמור,  לשלםאו על פי הסכם פשרה, 

המזמינה על כל סכום כאמור בצירוף הוצאות הגנתה של המזמינה מפני התביעה,  אתהספק ישפה 
 שניתנההגשת התביעה ובכפוף לכך  על התביעה תוך זמן סביר ממועדלספק הודיעה  שהמזמינהובלבד 
 האפשרות לקחת חלק במשא ומתן לפשרה או בהגנה מפני התביעה.לספק 

 'ונספח בהספק יהיה אחראי לעריכת ביטוח מתאים, לשביעות רצונה של המזמינה, בנוסח המצ"ב  18.4
 למסמכי המכרז.

 

 זכויות העברת .19

כל  כויותיו וחובותיו על פי הסכם זה אוז אתלא יהיה רשאי להסב, להעביר או למסור לצד שלישי ספק   19.1
  חלק מהן.

המזמינה בכתב  הסכמתללא זה או להמחותן לא יהיה רשאי לשעבד את זכויותיו על פי הסכם הספק  19.2
 ומראש. 

 
 הפרות וסעדים .20

 תחשב הפרה יסודית של הסכם זה 19-, ו18, 17, 16, 14, 13 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7, 5, 4של סעיפים  הפרה 20.1
 . 1970–ק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"אכמשמעותה בחו

הוא יהיה חייב לשלם למזמינה פיצויים  זההפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם והספק  יהה 20.2
מההפרה האמורה וזאת בנוסף ומבלי לגרוע  כתוצאהבגין הנזקים, ההפסדים וההוצאות שיגרמו לה 

 הסכם זה.  יפמזכותה של המזמינה על פי כל דין ועל 

, מוסכם בזאת, כי המזמינה תהא רשאית דיןלפגוע בזכויות המזמינה על פי הסכם זה ועל פי כל  בלימ 20.3
 על פי הסכם זה.ספק יגיעו ל אשרמהסכומים מהספק לקזז כל סכום אשר יגיע לה 

ום , רשאית המזמינה לעכב אצלה כל סכדיןפי כל -לגרוע מזכויות המזמינה לפי הסכם זה או על בלימ 20.4
איזו מהתחייבויותיו על פי הספק עוד לא מילא  כלהנמצא אצלה  ספקוכל מסמך או דבר אחר השייך ל

 הסכם זה.     

המגיע לו מאת המזמינה או זכות  סכוםלא תהיה כל זכות קיזוז בגין כל לספק בזאת, כי  וסכםמ 20.5
ר במדיה מגנטית או מידע השמו חתוכנית או דו" לרבותאו בכל מסמך  םשירותיהכבון בתוצרי יע

 או בכל חפץ או דבר אחר השייך למזמינה, והוא מוותר על כל זכות כאמור. םשירותיההקשור בביצוע 
 

 ביטחון .21

מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה, מתחייב הספק לפעול בהתאם להוראות נספח הביטחון המצורף 
 למסמכי המכרז. כנספח ד' 

 
 
 

 

 דין וסמכות השיפוט .22
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 הסמכותבירושלים תהיה  שהוראות הדין הישראלי ולביהמ"זה חילוקי דעות יחולו על הסכם  שלמקרה  בכל
 .ההמלאה והבלעדית לדון בכל מכרז משפטי בין הצדדים בקשר להסכם ז

 
 העסקת עובדי הצד השני-אי .23

ץ או הצד השני, בין במישרין כעובד ובין כקבלן עצמאי, יוע עובדי אתאחד מהצדדים מתחייב לא להעסיק  כל
 . ההתקשרות אחרת, במשך מועד תחולתו של הסכם דרךמועסק בכל 
 

 שימוש בסמלים ותארים  .24

של המזמינה או מי מטעמה אלא כאשר הוא פועל במסגרת  יועץכ בתוארומתחייב שלא יעשה שימוש הספק 
באלה, אלא של המזמינה בכל פרסום, כרטיס ביקור, נייר מכתבים וכיוצא  כספקעצמו  יציג. לא כספקפעולתו 

שלא לעשות כל שימוש הספק על ידו באישור המזמינה. כן מתחייב  םשירותיההעניין המסוים שבו ניתנים  לגבי
 המעידים על זיקה למדינה בכל דרך שהיא.   אחריםבסמל המדינה או בסמלי המזמינה או בסימנים גרפים 

 
 שונות .25

משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות  לכלזה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות  הסכם 25.1
 פה בין הצדדים, עובר לחתימת הסכם זה.-בעלאו הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין 

על ידי  ונחתמואם כן נעשו בכתב  אלאיהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו  לא 25.2
 הצדדים להסכם זה.

מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין,  איזהו כויתור על מי מהצדדים לא תחשב כהסכמה א התנהגות 25.3
 בכתב. נעשואלא אם כן ההסכמה או הויתור 

הספק  נוספות בתחום בו נותן  עבודותתהא רשאית להתקשר עם גורמים נוספים לביצוע  המזמינה 25.4
 שירותים למזמינה על פי צרכיה. 

 
 ודעותה .26

 ידינגד אישור קבלה, או במשלוח בדואר רשום או על כ על פי הסכם זה תימסר במסירה ביד הודעה כל
 .שבכותרת)לפי העניין(, לפי הכתובות הספק הממוענים אל המזמינה או אל  , או בדואר אלקטרוני,פקסימיליה

כאילו  תחשבאשר תימסר ביד תחשב כאילו הומצאה במועד המסירה. כל הודעה שתשלח בדואר רשום  הודעה כל
תחשב או באמצעות דוא"ל  פקסימיליהימי עבודה ממועד משלוחה. כל הודעה באמצעות  5הומצאה לאחר חלוף 

קבלתה ורשם על פני ההודעה  אתטלפונית  אכאילו הומצאה ביום העבודה שלמחרת משלוחה ובלבד שהשולח ויד
 .       ההודעותאת שמו של מאשר הקבלה. השולח ישמור אישורים על משלוח 

 
 
 

 :החתוםבאו הצדדים על  לראיה
 

 
 
 

__________________            _________________  _________________ 
 הספק                       אלברט סחרוביץ                         חיים אבידור               
 המנהל הכללי                          חשב הכנסת                

 הכנסת                                                                        
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 מפרט שירותים ותחזוקה -נספח ג' 
 

 מהות ההתקשרות .1

הכנסת מתעתדת לערוך שיפוץ יסודי במתחם המטבח הבשרי במשכן הכנסת, לרבות החלפת כל ציוד  .א

שני חדרי אוכל   פעלוימנות בשריות ביום. בסמוך לו,  1000 -לייצר כ עתיד הבשרי החדש המטבח המטבח.

 חדר אוכל לעובדים ומבקרים וחדר אוכל לחברי הכנסת. -

, וכן למכור את ציוד במסגרת מכרז זה המזמינה חפצה לרכוש ציוד מטבח עבור המטבח הבשרי החדש .ב

למערך  בנוסף, מספר פריטים שירכשו במסגרת מכרז זה מיועדים המטבח הבשרי הישן שברשותה.

אף הוא החלבי הממוקם  טבחמה שיפוץ של המטבח הבשרי ומספר פריטים עבורההסעדה הזמני, בזמן ה

הפריטים שיירכשו עבור מערך ההסעדה הזמני יועברו למטח הבשרי בתום  .באגף אחר במשכן הכנסת

 השיפוץ.

 ציוד המטבח שיירכש במסגרת המכרז מחולק לשתי קטגוריות כדלקמן: .ג

עד  1מספר סידורי רשימת הציוד הנדרש,  - 1בנספח ג' 3בסעיף המפורטים פריטי ציוד  – קטגוריה א' (1

78 . 

 מערכת בישול רב תכליתית. – קטגוריה ב' (2

ההנחיות והדרישות המפורטות בנספח זה מתייחסות הן לפריטי הציוד המיועדים לשני המטבחים והן  .א

 לפריטי הציוד בשתי הקטגוריות.

 

 :הםהשירותים המבוקשים במכרז  .2

 .המזמינה שתדרי פי על הציוד אספקת .א

 .התשתיות אישור לרבות הציוד להתקנת הנדרשות התשתיות ובתכנון בהכנות הכנסת ליווי .ב

 .בטיחות הנחיות גם הכולל מתקן תיק הכנת לרבות הכנסת במטבחי הציוד התקנת .ג

על פי בקשת  ,מעת לעת ,הציוד תפעול באופן הכנסת של ההסעדה קבלן ועובדי הכנסת עובדי הדרכת .ד

 .הכנסת

 .שהותקן לציוד קבלה בדיקות ביצוע .ה

 .הציוד הרצת בתקופת הציוד בהפעלת ההסעדה וקבלן הכנסת ליווי .ו

 שירותי מתןוגמר עבודה שנים מיום מתן אישור הכנסת על  3אחריות לציוד המטבח למשך מתן  .ז

 ; לרבות המטבח לציוד ותמיכה תחזוקה

 תכולהוהתנהלות הספק בתקופת האחריות  .1

 .חלופי ציוד ואספקת מונעת אחזקה תהליכי ,תגובה וזמני שירות רמות .2

 .שירות ומעבדת שירות מוקד על ידי לרבות הספק של מקצוע מבעלי דרישותמענה ל .3

 .כמפורט להלן מוסכמים ופיצויים שירות אמנת .4

 (.2)על פי הרשימה בנספח ג'רכישת ופינוי הציוד הנמצא כיום בשימוש הכנסת  .ח

 

 :לאספקת פריטי הציודלוח זמנים  .3

 של פריטי הציוד השונים.  םזמנים לאספקת פריטי הציוד משתנים בהתאם לייעודלוח ה .א

שיפוץ שלבים השונים בל ותואבני הדרך הסופילוחות הזמנים  שנועד למטבח הבשרי החדש: ציוד המטבח .ב

המטבח הבשרי בכנסת עדיין לא נקבעו סופית. נכון למועד פרסום השלב הראשון של המכרז, מועד 
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ין הכנסת, ילאור מגבלות זמני עבודות השיפוץ בבנ. 2017מרץ צפוי להיות בחודש  שיפוץתחילת עבודות ה

 .עד שנה וחצי צפויה עבודת השיפוץ להמשך כשנה

. 2018במהלך תחילת שנת בהתאם, מועד האספקה וההתקנה של עיקר ציוד המטבח הבשרי צפוי להיות   .ג

אמו בנפרד עם הספק הזוכה לאחר החתימה לוחות הזמנים ואבני הדרך הסופיות לאספקת והתקנת יתו

חודשים ממועד  4המזמינה תעדכן את הספק הזוכה במועד הסופי לפחות  על הסכם ההתקשרות.

 האספקה הנדרש.

במהלך תקופת השיפוץ תפעיל הכנסת מערך הסעדה זמני שיכלול בישול  -ציוד עבור מערך ההסעדה הזמני  .ד

יבוצע שימוש בפריטי  לצורך מערך ההסעדה הזמניזמני. מחוץ לכנסת וחימום המזון בכנסת, במטבח 

 עבור מערך ההסעדה הזמני ציוד מהציוד הקיים ובפריטי ציוד שירכשו מהספק הזוכה. רשימת הפריטים

הפריטים  ספקתם יתואמו בנפרד עם הספק הזוכה לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות.הומועד 

 ח הבשרי בתום השיפוץ.שיירכשו עבור מערך ההסעדה הזמני יועברו למט

תבצע בהתאם למועד אספקה שיתואם פריטי הציוד למטבח החלבי תאספקת  -ציוד עבור המטבח החלבי  .ה

ר, תתבצע אספקת פרטי ציוד אלה ש. במידת האפעם הספק הזוכה לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות

  יחד עם פרטי הציוד המיועדים להפעלת מערך ההסעדה הזמני.

  על פי התקדמות השיפוצים במתחם המטבח. שינויים בלוחות הזמנים עבצהכנסת רשאית ל .ו

 

 תכנון תשתיות נדרשות במטבחי הכנסת  .4

 בתום שבוע ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות, תעביר הכנסת לזוכה תכניות העמדת ציוד. .א

נית בתום חודש ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות, יידרש הזוכה להציג בפני הכנסת, על גבי תכ .ב

העמדת ציוד המטבח, סימוני ביצוע נקודות מים, ביוב, אוורור, חשמל, גז וכל תשתית שתידרש לשם 

במקרה בו הזוכה יידרש לסיוע מתכנן לצורך ביצוע תכנית העמדה הוא יעשה זאת על התקנת הציוד. 

או תביעה  מובהר כי הכנסת תחליט אלו תשתיות לבצע ולזוכה לא תהיה כל טענה. אחריותו ועל חשבונו

 בנושא זה.

תוך שבוע ממועד הודעת הכנסת על סיום עבודות התשתית על ידי הקבלן, יידרש הזוכה לאשר ביצוע  .ג

 הנקודות והתשתיות האמורות לעיל בהתאם לתוכניות שהציג.

יודגש כי כל הוצאה כספית בשל תקלה או תיקון נדרש כתוצאה מטעות של הספק הזוכה במיקומי  .ד

התיקון יבוצע ע"י הכנסת ובהתאם, תשתיות האמורות לעיל תחול על הספק הזוכה. החיבורים ו/ או ה

 תחייב הכנסת את הזוכה בעלות תיקון הנזק. 

מיקום התשתיות הינו סופי, תבוצע ע"י כי סתיימו והלאחר אישור סופי של הכנסת כי עבודות ההכנה  .ה

 הנירוסטה.הזוכה מדידה סופית עבור יצור ציוד 

תוכניות הציוד לאישור הכנסת וזאת בטרם תחילת יצור את ם ממועד המדידה, יגיש הזוכה תוך שבועיי     .ו

 הציוד. 

 .יבוצע ללא תוספת תשלום בשלב זה נירוסטהיודגש כי כל שינוי שיידרש בציוד ה    .ז

 

 אספקת הציוד .5

 אספקת הציוד לרבות הובלתו ושחרורו מהמכס תהיה באחריותו המלאה של הזוכה.  .א

זכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע בדיקת ציוד אצל היצרנים בחו"ל, כולם או לכנסת שמורה ה .ב

 מקצתם. יובהר כי עלות הבדיקה תחול על הכנסת.
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במידה ולא תבוצע בדיקה בחו"ל, יאושר הציוד המיועד לאספקה על ידי נציג הכנסת במתקן הזוכה.  .ג

במסגרת הבדיקה בחו"ל או  נציגי הכנסת יובהר כי הזוכה מחוייב לתקן כל ליקוי אשר יימצא על ידי

 בארץ.

באחריות  –במידה ומסיבה כל שהיא, תחול דחייה במועד ההתקנה של עד חודש מהמועד שתוכנן מראש  .ד

הספק אחסון ושמירת הציוד על חשבונו. אחסון ושמירת ציוד לתקופה העולה על חודש תהא על חשבון 

 ₪ 5,000ה זה, הכנסת תשלם לספק הזוכה סך של עד הכנסת ובתאום מראש עם הכנסת. יובהר כי במקר

 , כנגד הצגת קבלות על עלות האחסנה.כולל מע"מ למכולה אחת לחודש

באחריות הזוכה לספק, יחד עם ציוד המטבח, כל אביזר חיבור הנדרש לשם חיבור פריטי הציוד לנקודות  .ה

ות תקן ישראלי, ככל שקיים החיבור במטבח ולתשתיות הכנסת. אביזר החיבור שיסופקו יעמדו בדריש

 ידי נציג הכנסת טרם אספקתם. -ויאושרו על

 ימים מראש.  21הזוכה יתאם את הגעת הציוד למתחם המטבח עם נציג הכנסת לפחות  .ו

 

 התקנת ציוד המטבח .6

גישה למתחם המטבח ולשטח העבודה תהיה דרך אחד משערי הכניסה למשכן הכנסת עליו תורה ה .א

נספח בימים ובשעות אשר ייקבעו עם נציג המזמינה מראש, ובכפוף להוראות המזמינה ובמסלול שתקבע, 

 נספח ביטחון במסמכי המכרז. – ד'

משמר הכנסת  יבניין הכנסת אלא לאחר בדיקתם ע" לתוך בתותר הכנסת חומרים, ציוד, כלים וכיוצ" לא .ב

 . כפי שהכנסת תורה לספק הזוכה מראש

ה ואף יותר ועל הזוכה להיערך לכך ולקחת בחשבון זמנים הכנסת חומרים ובדיקתם עשויה לארוך כשע .ג

 אלו

יובהר באופן חד משמעי שעל רכב הובלה יהיו חומרים, ציוד כלים המיועדים לעבודה בכנסת בלבד, לא  .ד

 תותר כניסה של רכב עם חומרים שאינם מיועדים לעבודה בכנסת.

מהליך כתוצאה  ,לו םשלדעתו תיגר הכל הוצא ולכלול מסגרת הצעתו,נאמר לעיל בב התחשבלהזוכה  על .ה

הבידוק  בגיןלא תשולם תוספת או פיצוי כלשהו ולא תאושר תוספת ללוח הזמנים,  יובהר, כי. הבידוק

 האמור.

התקנת ציוד המטבח על ידי הזוכה תבוצע במהלך רציף אחד ללא כל הפסקות הנובעות מאילוצי הזוכה,  .ו

 אחד.קין את הציוד שלא במהלך רציף כאשר לכנסת שמורה הזכות להנחות את הספק להת

כל עיכוב בהתקנת הציוד כתוצאה מאילוצי הזוכה יגרור הטלת פיצוי מוסכם על ידי הכנסת כמפורט  .ז

 באמנת השירות להלן.

 ידו. על יאושר לא אשר ציודהמזמין רשאי להורות לזוכה לפרק באופן מידי כל  .ח

הזוכה יתאימו לדרישות ויאושרו ע"י נציג ידי החומרים, האביזרים והמערכות אשר יסופקו על  כל .ט

 הכנסת.

להפרעות שעשויות לנבוע  הכנסתעל הזוכה להביא בחשבון את תנאי הסביבה ורגישותה של אוכלוסיית  .י

מביצוע העבודה לרבות קיום פעילויות ו/או אירועים מיוחדים העלולים לגרום להפסקת העבודות ואת כל 

 זה לפי דרישות נציג בנושאעל הזוכה לנהוג  ,ך כך. בכל מקרההמגבלות העשויות לחול על הזוכה מתו

 תהיינה סופיות ומכריעות. נציג הכנסת בעניין זה חלטותהכנסת. יובהר כי ה

הזוכה יקפיד על שמירת ניקיון, מניעת הפרעות לפעילויות המזמין מכל סוג שהוא, הגבלות ביטחוניות  .יא

 דומה.מיוחדות וכ
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לשם ביצוע עבודתו ולשם  לומסר ייימוש בשטחים מחוץ לתחום שהזוכה לא יהיה רשאי לעשות ש .יב

 התארגנות. 

לנציג הכנסת שמורה הזכות להורות לזוכה להרחיק כל עובד אשר לדעתו מפר את התנאים הנ"ל ולא  .יג

הגנת הציוד למניעת נזקים  או/וכמו כן, נדרש הזוכה לוודא כיסוי תהיה לזוכה זכות לערער על כך. 

 אחרים. מעבודת הקבלנים ה

יובהר כי במהלך ביצוע התקנת ציוד המטבח יפעלו במתחם קבלני שירותים נוספים, וכי על הזוכה לעבוד  .יד

 בתיאום מלא עימם.

למערכות ותשתיות המותקנות במטבח ולהקפיד על אי גרימת נזק על הזוכה לתת תשומת לב מיוחדת  .טו

הכנסת את הנזק ע"י נציג תתקן , להת ובתשתיות אבמידה ובמהלך העבודה יפגע הזוכה במערכוכלשהו. 

להפעיל מידית של הזוכה באחריותו  מטעמה ותחייב את הזוכה בעלות תיקון הנזק, מיד עם תיקון הנזק,

  תקלות, וזאת ללא תשלום.אירעו האת המערכות שבהן 

וי בכל מקרה בו יידרש הזוכה לבצע עבודות בינוי או הזזת תשתית לצורך התקנת הציוד ושנובעים משינ .טז

שלו בתכנון המקורי כפי שתואם עימו, באחריותו יהיה לתאם השינויים עם הכנסת על מנת להחזיר את 

 את הזוכה. הכנסת תחייב ,השינויים יבוצעו ע"י הכנסת ובהתאם לעלות. המצב לקדמתו באופן מלא

 .מודגש כי אין הכנסת מתחייבת לקבל את השינויים אותם יבקש לבצע הזוכה

במסגרת מכרז זה יסומן במדבקה עמידה לחום ורטיבות. במדבקה זו יופיעו הנתונים  כל ציוד שיסופק .יז

 הבאים:

 .תאריך האספקהמס"ד הפריט כפי שמופיע במכרז, שם הפריט  ו (1

 מספר הטלפון של מרכז השירות של הזוכה. (2

 .מק"ט יצרן (3

 הוראות הפעלה ובטיחות לשימוש בציוד בעברית. (4

ק לאחר שיקבל מועד תחילת האחריות ע"י הכנסת וכמפורט מדבקה שתודב –מועד תחילת אחריות  (5

 בהמשך. 

 מועד הטיפול הבא. (6

בכנסת. דרישות ומגבלות ההתקנה יחולו בהתאמה גם על  רדאגף נפציוד המטבח החלבי תבוצע ב התקנת .יח

 ציוד זה.

 

 תיק מתקן .7

עבור כל פריט ן עם השלמת שלב ההתקנה וכתנאי לקבלת הציוד ע"י הכנסת יעביר הזוכה לכנסת תיק מיתק

 שיסופק. תיק המתקן יכלול לפחות את המרכיבים הבאים:  ציוד

תיאור מס"ד הפריט כפי שמופיע במכרז, מק"ט יצרן, שם הפריט וחוברת הכוללת: את צילום הפריט,  .א

טכני מפורט לרבות שרטוטים חשמליים, שרטוטי כרטיסים אלקטרוניים ברמת הרכיב של המערכות 

פרטי ורטים, הוראות הפעלה ובטיחות, שגרת טיפולים ושגרת אחזקה מונעת, ושרטוטים מכניים מפ

 ותשמש גם כחוברת הדרכה. תהיה בשפה בעברית. החוברת התקשרות למוקד השירות של הזוכה

הכולל: פריטי הציוד המסופק, כולל סכמות של כלל המערכות  בשפה האנגליתספר היצרן המקורי  .ב

 בציוד.
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 בדיקות קבלה .8

 ת הציוד על ידי הכנסת, תבוצע הכשרתו על ידי רב הכנסת ובהתאם להוראותיו.בטרם הפעל .א

, על מנת ידי נציג המזמיןעל  לציוד, תערכנה בדיקות קבלה הזוכהעל ידי  והפעלתו הציודעם סיום התקנת  .ב

 . לדרישות המפרטו והתאמת ולוודא תקינות

שעות ממועד הודעת  24סת בטווח זמן של עד יובהר כי על הזוכה לתקן כל ליקוי שיתגלה על ידי נציגי הכנ .ג

 נציג הכנסת על הליקוי לזוכה.

 :בדיקות חזותיות .ד

  הציוד )יישור, קיבוע, מיקום אביזרים וכדומה(.של  הגיאומטריותטיב ההתקנות  (1

 ו.שלמות הרכיבים שסופק (2

 טיב המחברים, הכבלים והחיווט.  (3

 טיב סימון ושילוט הרכיבים וקצוות הכבלים.  (4

 :כנולוגיות/ עמידה במפרטיםבדיקות ט .ה

 דרישות מכניות כלליות.  (1

 דרישות חשמליות ואלקטרוניות כלליות. (2

 למפרט הטכני. בדיקת תאימות הציוד (3

 .הציודהפעלת  (4

 הצגת אישורי מכון התקנים ו/או מעבדה מאושרת לפריטי הציוד ולטיב החומרים מהם הוא יוצר.  (5

יצונית, שתבוצע על ידי מעבדות מוסמכות, לבדיקת : הכנסת תהיה רשאית להסתייע בבדיקה חיובהר כי

 (. נירוסטההעמידת חומרי הציוד המסופקים בתקנים הנדרשים )לרבות 

כל אי עמידה בתקנים שתתגלה בבדיקות אלו תידרש לתיקון מיידי של הזוכה או להחלפת הציוד 

ינו עומד בתקנים. על פי שיקול דעתה, שלא לרכוש ציוד מהזוכה שא ,. הכנסת תהיה רשאיתהמסופק

 במקרה זה יופעלו כנגד הזוכה סעיפי הפיצוי המוסכם המפורטים להלן במסגרת אמנת השירות. 

 

 הדרכה .9

עם סיום שלב בדיקות הקבלה, יערוך הזוכה הדרכה לעובדי המזמין, לרבות עובדי ספק ההסעדה של  .א

 ויות בהחלפת חלפים. הכנסת, אודות אופן תפעול ותחזוקת המערכת לרבות פתרון תקלות שאינם תל

, נהבמקום שיקבע על ידי המזמישונים )לשתי קבוצות נפרדות(,  מחזוריםבלפחות שני ההדרכה תבוצע  .ב

, את מועדה את תוכן ההדרכה, למזמין שמורה הזכות לשנות את התוכנית .הזוכהעם  מושיתוא יםובמועד

 ואת מיקומה בהתאם לשיקול דעתו.

כה לכנסת חוברת הדרכה בעברית אשר תכלול את כל פריטי ציוד לצורך ביצוע ההדרכות, יספק הזו .ג

 המטבח ותהיה חלק מתיק המתקן.

בהדרכות ישולב מטעמו של הזוכה האיש הטכני אשר ילווה את כלל מהלך ההתקנות, ובנוסף האיש  .ד

 המקצועי המוגדר כ"שף" אשר ילווה את עובדי הכנסת וקבלן ההסעדה בהפעלה ובישול.

 :נושאי ההדרכה .ה

 גמת עבודת כל פריט  ציוד, שיטת הפעלתו ואופן תחזוקתו.הד (1

 .כולל מקרים ותגובות איתור תקלות (2

 הסבר אודות אופן קריאת חוברת ההדרכה והשימוש השוטף בה. (3
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ההדרכות כמפורט לא תשולם כל תוספת עבור יודגש כי עלות ההדרכה תהיה חלק מעלות פריטי הציוד ו .ו

 .לעיל

נוספים במהלך תקופת ההתקשרות, יחולו על הדרכה זו הכללים במידה ותידרש הדרכת עובדים  .ז

כאשר לא  כולל מע"מ ₪ 150לשעת הדרכה של המפורטים לעיל. התשלום להדרכה זו יהיה לפי תעריף 

 .יבוצע תשלום עבור נסיעות

 

 תקופת ההרצה .10

ה יופעל תחל תקופה בת חודש ב במטבח הבשרי החדש התקנות הציודעם אישור נציג הזוכה אודות גמר  .א

 הציוד המותקן בתפוקה מלאה. 

מטעמו של הזוכה לשהות במטבח  הנציג הטכני והשףבמהלך השבוע הראשון של תקופה זו, יידרשו  .ב

לפתרון כל תקלה או אירוע הדורש את  08:00-15:00בשעות  חמישי, כולל,עד  ראשוןהכנסת בימים 

 התערבותו לתפעולו התקין של הציוד.

הנציג הטכני והשף יהיו זמינים להגעה לכנסת תוך שעתיים ממועד ההודעה על ביתר שלושת השבועות,  .ג

 תקלה למוקד השירות ובזמנים כפי שפורטו לעיל.

 .עבודהעם השלמת תקופת ההרצה יעביר נציג הכנסת לזוכה אישור על גמר  .ד

 נה.תקופת ההרצה לפריטי הציוד החלבי תקבע בנפרד עם הספק הזוכה בהתאם למועדי האספקה וההתק .ה

 

 והתחזוקה  תקופת האחריות .11

יובהר כי שנים.  3ותמשך לתקופה של  העבודהתקופת האחריות תחל עם אישור נציג המזמינה אודות גמר  .א

השנים  3-יכלול אחריות ללרבות עלות חלקי חילוף, ככל שידרשו, מחיר הציוד הנרכש על ידי הכנסת 

 כאמור.

ההתקשרות עבור תקופת התחזוקה לתקופות בתום תקופת האחריות, רשאית הכנסת להאריך את  .ב

מהיקף עלות  7.5%שיקבעו בעת הארכת ההתקשרות. היקף ההתקשרות עבור כל שנת תחזוקה יהא 

 . כציוד שיש לתת לו שירותי תחזוקההציוד שסופק ושהוגדר 

שרותי תחזוקה לכלל הציוד אשר הותקן על ידו.  האחריות ובתקופת התחזוקה תהזוכה יספק בתקופ .ג

יודגש של הציוד וטיפול בתקלות כפי שיפורט להלן. ואחזקת שבר ותי התחזוקה יכללו אחזקה מונעת שיר

 .והתחזוקה תהיה חלק מעלות האחריות , ככל שידרשו,כי עלות חלקי חילוף

חומרי הניקוי תבוצע על ידי הכנסת ו/או קבלן ההסעדה בהתאם להוראות החומרים המתכלים והחלפת  .ד

על פי המחיר שנקבע עבורם חומרי הניקוי תהיה החומרים המתכלים ומוש. עלות היצרן ולתדירות השי

מספק אחר, על או שווה ערך  הניקויחומרי החומרים המתכלים ובמכרז. הכנסת תהיה רשאית לרכוש את 

  פי מפרט שיסופק על ידי .

 הזוכה יידרש להבטיח את תקינות הפעלתו של הציוד אשר סופק על ידו לכנסת. .ה

 ת תכלול את כלל פריטי הציוד, ללא יוצא מן הכלל.האחריו .ו

ברשותו מלאי של חלקי חילוף, יחידות רזרביות, חומרי התקנה ואמצעים אחרים הדרושים הזוכה יחזיק  .ז

 .אחריותה תקופת, למשך שבאחריותו בציוד להתרחשעלולה הבכל תקלה  מידיתלו על מנת לטפל 
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 אחזקה מונעת וטיפול בתקלות .12

זקה מונעת לכל הציוד שיסופק לכנסת כאשר תכנית האחזקה תתבסס על הוראות הזוכה יבצע אח .א

 התחזוקה של יצרני הציוד.

תכנית האחזקה תוגש לכנסת במהלך הכנת תיק המתקן. הזוכה יצרף ספר מתקן לכל פריט ציוד לרבות  .ב

 רשימת בדיקות יומיות, שבועיות, חודשיות ותקופתיות, ככל שידרשו.

על ידי חלקי החילוף והאביזרים לצורך ביצוע תיקונים כל  .קת והתקנת חלקי חילוףביצוע תיקונים, אספ .ג

 .ויהיו על חשבון הזוכה ומקורייםיהיו חדשים הזוכה 

התיקונים יבוצעו במטבחי הכנסת אלא אם יאושר אחרת ומראש על ידי נציג הכנסת. במקרה בו נדרש  .ד

 חסנתו וביטוחו יחולו על חשבון הזוכה.להעביר פריט ציוד מחוץ לכנסת, עלות הובלת הציוד, א

ברשותו מלאי של חלקי חילוף, יחידות רזרביות, חומרי התקנה ואמצעים אחרים הדרושים הזוכה יחזיק  .ה

התחזוקה  כל תקופתלמשך שבאחריותו וזאת  בציוד להתרחשעלולה הלו על מנת לטפל בכל תקלה 

 המתוכננת על פי המכרז.

  :רמות שירות וזמני תגובה .ו

 הזוכה יפעל ברציפות לפתרון התקלה לשביעות רצונו המלאה של המזמין. תקלה,  בכל (1

. המוקד ן אחדהזוכה מוקד שירות אשר בו עובד לפחות מוקדלצורך פתיחת קריאות שירות יפעיל  (2

; קריאת שירות תיפתח אך ורק על ידי נציג 20:00-08:00ה' בין השעות -בימים א' מענה אנושי יספק

 טלפון/דוא"ל/פקס.הכנסת באמצעות 

 לא יעלה על חמש דקות.טלפוני זמן ההמתנה המקסימאלי למענה  (3

ההחלטה על סיווג , יקבעו שתי סוגי תקלות כאשר רותיקריאת שלצורך קביעת זמני תגובה במענה ל (4

 התקלה נתונה בלעדית בידי הכנסת:

i.  תקלה המונעת הכנת מזון וניהולו התקין של המטבח. - קריטיתתקלה 

ii. כל תקלה אחרת בפרטי הציוד במטבח. – להתקלה רגי 

שעות  4, טכנאי מטעמו של הזוכה יגיע למטבח הכנסת תוך לפחות קריטיתתקלה כבתקלה שתוגדר  (5

ממועד פתיחת התקלה על ידי נציג הכנסת במוקד השירות של הזוכה וזאת במידה והתקלה נפתחה 

רש הטכנאי להגיע למטבח הכנסת , ייד16:00. במקרה של פתיחת תקלה לאחר השעה 16:00עד השעה 

 למחרת, לרבות ביום ו' ובערב חג. 08:00בשעה 

של  12:00, טכנאי מטעמו של הזוכה יגיע למטבח הכנסת עד השעה תקלה רגילהבתקלה שתוגדר כ (6

היום למחרת מועד פתיחת התקלה על ידי נציג הכנסת במוקד השירות של הזוכה. במקרה של תקלה 

 ביום א'. 12:00טכנאי עד שעה שנפתחה ביום ה', יגיע ה

לכנסת שמורה הזכות להגדיר, במידה ונדרש לאור פעילות הכנסת, טיפול בתקלה בקבועי זמן קצרים  (7

 יותר מהמפורט לעיל ובהתאם לשיקול דעתה.

במסגרת עבודתו השוטפת, הזוכה על ידי  שיבוצעתיקון, שירות, החלפת ציוד ופעילות כלשהי, טיפול, כל  .ז

 במקביל ע"י נציג הכנסת והזוכה. שירות אשר ינוהלביומן ה ירשם

 ציוד חלופי: .ח

ויותקן שעות מרגע פתיחת הקריאה, יסופק  12שתיקונה לא יסתיים תוך קריטית במקרה של תקלה  (1

שעות מרגע  48 שתיקונה לא יסתיים תוךרגילה ציוד חלופי ללא עלות נוספת. במקרה של תקלה 

 לופי ללא עלות נוספת.ציוד חויותקן פתיחת הקריאה, יסופק 
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ימי עבודה יוחלף הציוד, ללא עלות נוספת, באופן  15במקרה של תקלה שתיקונה לא יסתיים תוך  (2

 חדש המותאם למפרט המכרז.קבוע, בציוד 

 רמת הציוד החלופי חייבת להיות שווה, או גבוהה מרמת הציוד המוחלף / הפגום.  (3

 חלופי מראש ובכתב.על הזוכה לקבל את אישור המזמין להצבת הציוד ה (4

 ,הזוכה בדיקה יסודיתיערוך יום רצופים,  120ציוד שאירעו בו שלוש תקלות מאותו סוג בתוך ב (5

בציוד הפגום )על פי קביעת נציג הכנסת( הציוד  יחליף הזוכה את נציג הכנסתובהתאם להחלטת 

 . סתשל הכנללא תשלום ו/או תמורה כלשהי  נציג הכנסתהחלפה תעשה בתיאום עם ה. חדש

 

 עסקת חליפין )טרייד אין( .13

ברשות הכנסת ציוד מטבח הנמצא בשימושה השוטף אשר בכוונתה למכור לזוכה בקטגוריה א' על פי  .א

 "(.הציוד הישן" –)להלן  2נספח ג'הרשימה המפורטת ב

ל עסקת "סחר חליפין" )טרייד אין( ויהיה אחראי הזוכה בקטגוריה א' ירכוש את הציוד הישן במתכונת ש  .ב

 נות את הציוד הישן לאחר פירוקו לשביעות רצונה של הכנסת והכל על פי מסמכי מכרז זה.לפ

בפרק זמן של שיחלו במועד תחילת השיפוץ ויסתיימו  מספר שלביםביבוצע מהמטבח הבשרי הציוד פינוי  .ג

 שנה מתום השיפוץ. בסביבות 

 הזוכה.בתאום עם הספק  אופן ועיתוי פינוי הציוד הישן ייקבע על ידי הכנסת .ד

 הזוכה מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן: .ה

הינו מסכים לבצע את עסקת סחר החליפין בהתאם להוראות המכרז, ולרכוש את הציוד הישן במצבו  (1

 (, בכפוף לבלאי הנובע משימוש רגיל בציוד ישן. AS ISכפי שהוא )

יבות שהוא אין ולא תהיינה לזוכה כל טענות ו/או תביעות כנגד הכנסת באשר לציוד ו/או ההתחי (2

מסכים לקבל על עצמו בהתאם למסמכי המכרז ו/או בגין אי התאמה לגביו, מכל מיו וסוג שהוא, וכי 

הוא מוותר בזה באופן סופי ומוחלט על כל טענה לגבי פגם ו/מום ו/או אי התאמה מכל מין וסוג בכל 

י הציוד הישן והוא בין הנוגע ו/או המתייחס לציוד הישן ו/או לזכויות הכנסת בציוד הישן ו/או לנתונ

אם הם גלויים ובין אם הם נסתרים אך ניתן היה לגלותם בבדיקה סבירה עובר למועד החתימה על 

 הסכם ההתקשרות בין הכנסת לזוכה.

הציוד הישן נמצא בשימוש הכנסת וכי הכנסת שומרת לעצמה את הזכות  ,פרסום המכרזמועד במובהר כי  .ו

הבלעדי עד ליום בו יימסר הציוד לרשותו של הזוכה )לאחר שמילא  לעשות בו שימוש על פי שיקול דעתה

. הכנסת לא תהיה אחראית למצבו או לתקינותו של הציוד ("יום המסירה"–כל התחייבויותיו )להלן 

הישן ביום המסירה, ולמצב הציוד הישן לא תהיה השלכה כשלהי על ביצוע עסקת סחר החליפין כאמור. 

 וצע על ידו כולל את כל העלויות הכרוכות בפירוק ופינוי הציוד הישן במלואו.הזוכה מצהיר כי המחיר המ

הזוכה יהיה האחראי היחיד והבלעדי לכל מעשה או מחדל הקשור ו/או הנוגע לפינוי הציוד הישן בין אם  .ז

נעשו על ידו או על ידי מי מטעמו. הזוכה יהיה מחויב לפנות את הציוד הישן ולבצע לשם כך כל פעולה 

 ושה לשם פינוי באופן שימנע הפרעה לפעילות הכנסת ומניעת כל נזק מכל סוג ומין שהוא.הדר

 הבעלות והחזקה בציוד הישן תעבור לידי הזוכה ביום המסירה לאחר מילוי כל התחייבויותיו. .ח

לא פינה הזוכה את הציוד הישן במלואו מתוך חצרות הכנסת על פי לוח הזמנים שנקבע על ידי הכנסת  .ט

 לכל יום של איחור.  ₪ 1,000הפינוי, ישלם הזוכה לכנסת סך של לביצוע 

התשלום לציוד זה, יבוצע כנגד חשבונית מס כחוק, עם גמר פינוי כל הציוד וקבלת אישור מנציג הכנסת  .י

 אודות השלמת העבודה לשביעות רצונו.
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 צוות הזוכה .14

  הפרויקטמנהל  .א

על ידי הזוכה בהצעתו ואשר אושר על ידי  מנהל הפרויקט מטעמו של הזוכה יהיה העובד אשר הוצע (1

 הכנסת.

מנהל פרויקט יהיה איש הקשר עם נציג הכנסת וינהל את כלל הפעילות הפרויקטאלית והתפעולית  (2

 הקשורה לאספקת, התקנת ציוד המטבח ותחזוקתו בכנסת.

ביצוע אחראי מטעמו של הזוכה לרכז ולנהל את כל השירותים שיינתנו מטעם הזוכה ל הפרויקטמנהל  (3

 העבודות נשוא המכרז. 

במתחם מטבח הכנסת וילווה את שלבי התכנון והביצוע הנדרשים ישהה פיזית  מנהל הפרויקט (4

 במכרז.

יהיה זמין במהלך שעות העבודה ולאחריהן באמצעות טלפון חכם נייד, כולל יכולת  מנהל הפרויקט (5

 ע ההתקשרות. המכשיר לקבלת דוא"ל, שאת מספרו יש להעביר למזמין מיד עם ביצו

יום מראש לגבי  30, יידע הזוכה את נציג המזמין פרויקטבמקרה ויתעורר הצורך בהחלפת מנהל  (6

אשר יידרש לעמוד  -כוונתו למנות עובד אחר ובד בבד ימסור למזמין את פרטיו של העובד המיועד 

 בדרישות המכרז ולהיות מאושר ע"י נציג המזמין.

 מנהל טכני .ב

הזוכה יהיה העובד אשר הוצע על ידי הזוכה בהצעתו ואשר אושר על ידי  המנהל הטכני מטעמו של (1

 הכנסת.

המנהל הטכני ינהל את כלל ההיבטים הטכניים הקשורים לאספקת, התקנת ציוד המטבח ותחזוקתו  (2

 בכנסת.

 במתחם מטבח הכנסת וילווה את שלבי התכנון והביצוע הנדרשים במכרז.ישהה פיזית  המנהל הטכני (3

יהיה זמין במהלך שעות העבודה ולאחריהן באמצעות טלפון חכם נייד, כולל יכולת  המנהל הטכני (4

 המכשיר לקבלת דוא"ל, שאת מספרו יש להעביר למזמין מיד עם ביצוע ההתקשרות. 

יום מראש לגבי  30, יידע הזוכה את נציג המזמין הטכנימנהל הבמקרה ויתעורר הצורך בהחלפת  (5

אשר יידרש לעמוד  -ימסור למזמין את פרטיו של העובד המיועד  כוונתו למנות עובד אחר ובד בבד

 בדרישות המכרז ולהיות מאושר ע"י נציג המזמין.

 שף מטעמו של הזוכה .ג

הגסטרונומיים והטכנולוגיים הקשורים לאופן הכנת ינהל את כלל ההיבטים מטעמו של הזוכה  השף (1

 .המזון והשימוש הנכון בציוד הנרכש

 הנדרש לצורך הבטחת קליטת הציוד והשימוש הנכון בו.ככל מטבח  במתחםישהה פיזית  השף (2

 לעיל. 10בתקופת ההרצה, ישהה השף בכנסת כמוגדר בסעיף 

יהיה זמין במהלך שעות העבודה ולאחריהן באמצעות טלפון חכם נייד, כולל יכולת המכשיר  השף (3

 לקבלת דוא"ל, שאת מספרו יש להעביר למזמין מיד עם ביצוע ההתקשרות. 

יום מראש לגבי כוונתו למנות  30, יידע הזוכה את נציג המזמין השףבמקרה ויתעורר הצורך בהחלפת  (4

אשר יידרש לעמוד בדרישות המכרז  -עובד אחר ובד בבד ימסור למזמין את פרטיו של העובד המיועד 

 ולהיות מאושר ע"י נציג המזמין.
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  עובדי הזוכה .ד

המתאימים ן וע העבודה יהיו בעלי מקצוע ובעלי ניסיוידי הזוכה בביצ-כל העובדים המועסקים על (1

 והסמכות על פי חוק.בעלי ידע מפורט לעבודות העומדות לביצוע לרבות 

 –המזמינה רשאית לצוות על הרחקת כל עובד שאינו מתאים מבחינה מקצועית או מבחינת התנהגותו  (2

 וזאת לפי שיקוליה בלבד. 

 ים בגירים בלבד, והכל בהתאם להוראות הדין.לצורך ביצוע העבודות יעסיק הזוכה עובד (3

ידי גורמי הביטחון של -הזוכה יעסיק בעבודה נשוא המכרז רק עובדים אשר העסקתם תאושר על (4

 המזמינה בהתאם להוראות נספח הביטחון.

התאמת עובדים לדרישות הביטחוניות לא יהווה עילה לדחיית מועד -עיכוב עבודה שייגרם בגין אי (5

 או לכל פיצוי אחר. ידוע לספק, כי ביצוע הבדיקה הביטחונית עשוי לארוך זמן ממושך. סיום העבודה, 

משמר הכנסת רשאי להורות על הרחקת כל עובד מטעמי ביטחון, אף אם לפני כן ניתן אישור  (6

 להכנסתו. 

באופן שידרשו לתחילת פעילותו על הזוכה להגיש רשימת עובדים  ,ביטחוניים אישורים של מטעמים (7

  לאחר ההודעה על זכייתו. מידי

בתיאום מראש עמו. הזוכה יהיה ולדרוש החלפתו של מי מעובדיו של הזוכה  הזכות שמורהלכנסת  (8

 .כנסתחייב להחליף את העובד לשביעות רצונו המלאה של נציג ה

 קבלני משנה מטעמו של הזוכה .ה

 שירותים המבוקשים. הזוכה רשאי להפעיל קבלני משנה באישור מראש ובכתב של המזמין, לביצוע ה (1

 .שנה מטעמו של הזוכהמקבלני הבס"ק ג' יחולו גם על עובדי ההנחיות האמורות לעיל  (2

בביצוע העבודה, על כל חלקיה ורכיביה כמפורט במכרז זה, וכי לא  נההזוכה יהיה אחראי כלפי המזמי (3

פי מכרז זה יהיה בכך כדי לשחרר את הזוכה מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי החלה עליו על 

ועל פי כל דין. ככל שיתקשר הזוכה עם ספקים אחרים, יחולו עליהם כל חובה המנויה במכרז, ובפרט 

 לעניין ניגודי עניינים ושמירת סודיות.

האחריות על קבלני המשנה וטיב עבודתם היא של הזוכה בלבד, ואין באמור לעיל כדי ללמד על חובות  (4

 כלשהם של המזמין כלפיהם.

אג לכך שקבלני המשנה באמצעותם יבצע את העבודות המותרות, יאפשרו למזמין לפקח על הזוכה יד (5

 עבודתם כמפורט.

 הזוכה לא יתקשר עם מי שאינו מתחייב מראש לעמוד בתנאי זה. (6

 

 ( SLAאמנת שירות ) .15

 פיצויים מוסכמים  .א

 במהלך כל תקופת ההתקשרות ואת אמנת השירות מגדירה את רמת השירות הנדרשת מהזוכה (1

 הפיצויים המוסכמים שאותם ישלם הזוכה בגין אי עמידה ברמת השירות המוסכמת.

במקרה בו הזוכה לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת הוא יידרש לתשלום פיצוי מוסכם, על פי מידת  (2

החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם לטבלת הפיצויים המוסכמים שבסעיף מימוש פיצויים מוסכמים 

הפיצויים אפשר יהיה לגבות בכל דרך, כולל באמצעות קיזוז מחשבונית. הקיזוז . את נהעל ידי המזמי

 .נהואישור של מורשה חתימה מטעם המזמי נהיישא חתימה של המזמי
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 –על פי חוק ועל פי מכרז זה  הלפעול בדרכים המוקנות ל הבלי לגרוע מזכויותי – המזמינה רשאית (3

זוכה אחר או בספק בדה בהתחייבויותיו ולהחליפו להפסיק את עבודתו של הזוכה במקרה של אי עמי

 אחר. 

יודיע בכתב לנציג הזוכה כי הפיצוי על הנזקים בגין הליקויים המתוארים בדוח יקוזזו  נהחשב המזמי (4

ימי  7לזוכה תהיה זכות לטעון בכתב נגד הקיזוז תוך  המפורטת להלן.מסכום החיוב על פי הטבלה 

 עבודה מתאריך שליחת ההודעה. 

 להלן.רשאי למלא דוח גם עבור ליקויים אשר אינם מופיעים בטבלה  נהיג המזמינצ (5

 הפיצויים המוסכמים בגין פגיעות שונות ברמת השירות  .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שיעור הפיצוי המוסכם בגין הפגיעה  תיאור הפגיעה ברמת השירות )הליקוי(
 ברמת השירות בש"ח לא כולל מע"מ

של נציג הזוכה לאישור אי התייצבות 
אשר במועד ימון/ביצוע נקודות חיבור תשתיות תכנון/ס

 הוגדר על ידי המזמינה
 מקרהעל כל  ₪ 5,000

פיגור בלוחות זמני אספקה כפי שהוגדר על ידי המזמינה 
 הפיצוי הינו עבור כל פריט –

 בגין כל יום של פיגור ₪ 500

 ם של פיגור לפריטיובגין כל  ₪ 1,000 פיגור בלוחות זמני התקנה כפי שהוגדר על ידי המזמינה 

 הפרעות של עובדי הזוכה לבאי הכנסת 
 

 על כל מקרה ₪ 5,000

פיגור בלוחות זמנים לתיקון תקלות ומתן שירות כפי 
 שהוגדרו לעיל

 לכל פריט על כל מקרה ₪ 5,000

 לכל פריט ציוד  ₪ 5,000 אי עמידת הציוד המוצע בתקנים הנדרשים

קשרות: השארת פינוי ציוד קיים שלא על פי תנאי ההת
פסולת במקום המפונה, אי החזרת האזור למצבו 
המקורי, הפרעה למהלך העבודה התקין המטבח הכנסת 

 והמתחם הכנסת.

 על כל מקרה ₪ 10,000
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 רשימת הציוד הנדרש לרכישה והמפרט הטכני – 1נספח ג'
 
 ולספק הזוכה למציעים הנחיות כלליות .1

 כללי .א
 נספח זה כולל:

בנוסף מצורף למסמכי המכרז באתר הכנסת קובץ אוטוקאד של תכנית .  PDF –מערך תכניות  (1

 העמדת הציוד.

 חוברת מפרט טכני וכתב כמויות. (2

 הזוכה הן אינן מחליפות מדידה במקום -הינן להמחשה בלבד במפרטהמופיעות התמונות : יובהר כי

ידות ועל כל טעות או אי לבקר את כל המ הזוכהעל  .אחראי לבדיקת התוכניות והתאמתן בשטח

 ., אין לסטות מעקרונות תכנון הפריטהתאמה עליו להודיע למתכנן

 מוצרים הכוללים חומרי נירוסטה: .ב

מ"מ,   1.5בעובי  304מפלב"מ  L  304הכוללים  חומרי נירוסטה, על פי תקן םפריטיהיש לייצר את  (1

 אלא אם צוין אחרת. 

 ני. חד כיוו 4סיומת פלב"מ תבוצע בליטוש מספר  (2

 בתום הייצור יש להשחיז, להסיר גרדים, ללטש ולהלבין את הריתוכים.  (3

 מ"מ, יש לאפשר את פילוס הרגלים.  1.5רגלי הציוד יהיו מצינורות בני דופן של  (4

 יש לבצע חיזוקים נסתרים לכל משטחי העבודה.  (5

 יאמת בשטח את המידות של המוצרים הקבועים לפני תחילת העבודה.  הזוכה (6

 יש תכניות עבודה לאישור המתכנן לפני תחילת הייצור. יג הזוכה (7

 תעלות, כיורים וברזים: .ג

 שלב הריצוף במתחם המטבח בכנסת.  לפניתעלות תיוצרנה ותותקנה  (1

 , אלא אם צויין אחרת במפרט.לכל הכיורים יותקן מוצא במרכז (2

, אלא אם ב"מלכל כיור יש להתקין ברז כדורי, עם ידית הארכה לתפעול וצינור נפילה עשוי פל (3

 . צויין אחרת במפרט

  לבצע חור מיקום לברז בשולחנות עם כיורים. יש  (4

 הברזים אינם חלק מכתב כמויות זה, ואינם מופיעים במפרט הטכני, מלבד ברזי שטיפה.  (5

 עמידה בתקנים  .ד

בדרישות תקנים ארציים/מקומיים, ובדרישות התקנים הנוגעים  כל הציוד המוצע יעמוד (1

 .קים נעים ומיקומים מסוכניםלבטיחותם של חל

דרישות חוק/תקנים/צווי פיקוח על מצרכים ושירותים ישראליים בכל יעמוד במוצע הכל הציוד  (2

 , לרבות:, למכלי לחץ, לבנייה, לבטיחות ולתברואההמותקן במטבחים הנוגע לציוד חשמל

a) החשמל ותקנות 1954 - התשי"ד ,חוק החשמל. 

b) הוראות למתקני לרבות  ותקנות התכנון והבניה 1965 - חוק התכנון והבניה, התשכ"ה

 .1970 - התש"ל ,תברואה

  שלהלן: תקניםהאחד משלושה לארץ יעמוד במיובא הציוד  (3

a)  תקן ארצות הבריתNSF/UL. 

b)   תקן אירופאיCE. 
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c) .900 תקן ישראלי "ת.י". 

 :ציוד מתוצרת הארץ שלגביו לא קיים תקן ישראלי (4

a)  ארה"ביתאים לתקן NSF/UL ירופאי או לתקן אCE. 

b)  או  1001/6תקן בטיחות באש ת"י יהיה בעלNFPA/96. 

אלא אם  – IPX5 לכל הפחותיהיו בעלי דירוג בטיחות  וחיבורי החשמלבישול הכל פריטי ציוד  (5

וכל מכשיר תלת  V230 של למתח יתאיםכל מכשיר חד פאזי . הכנסתאושר אחרת ע"י צויין ו/או 

 .V380 של למתח יתאיםפאזי 

בנוסף נקודת  יכלולחשמל למתכתי בעל חיבור ציוד כל  .הארקה עבור כל ציוד החשמליש לוודא  (6

 .חיבור לפס הארקות

 מידות:  .ה

בחלק מהפריטים המופיעים במפרט הטכני לא ניתנו מידות. עם זאת, המציעים מחוייבים בהצעתם, 

 להתייחס לנתונים הבאים:  ,בפריטים אלה

מיקום הפריט המוגדר במפרט הטכני. יובהר כי על המידות המופיעות בתכנית, מכתיבות את  (1

המציע להתייחס לתכנית כמכלול ועליו לוודא כי הפריטים המוצעים אכן ניתנים למיקום באופן 

 הנדרש לפי התכנון. 

 "( המקובל בשוק ציוד המטבחים.  מערכת" "לייןבפריטים מסויימים הוגדר סטנדרט מידות )" (2

המפרטת את מיקום המוצרים המוצעים על ידו, בהתאם  העמדהתכנית הצעתו יצרף להמציע  (3

הכנסת תבדוק  של מוצרי הנירוסטה המופיעים במפרט. של המטבח לרבות התכנון כוללהלתכנון 

המוצעת על ידי המציע לדרישות המכרז ותכנון המטבח כפי שמוצג  ההעמדהאת התאמת תכנית 

 במהלך הראיון עם המציע והצוות מטעמו. במכרז

 מים וחשמל:חיבורי  .ו

 לתשומת לב המציעים: לפריטים במפרט לא ניתנו דרישות חיבורים )מים, ניקוז וחשמל(. (1

בנספח ג' ובס"ק  4יפרט את דרישות חיבורי התשתיות הנדרשות כמפורט בסעיף הספק הזוכה  (2

 ז' להלן.

 תכניות ומפרטים .ז

המופיעים בטבלאות המציע יצרף להצעתו את המפרטים הרלוונטיים העונים לדרישות המפרט כפי  (1

 והמדורנתוני הפריט לרבות מספרו הסידורי, האזור שלהלן. בכל מפרט יסמן המציע בבירור את 

המיקום המדויק של הפרמטר הטכני המתאים לדרישות בתוכנית, מספר הפריט בתוכנית וכן את 

 המפרט.

 PDF -ו DWGבפורמט  SHOP DRAWINGSהספק הזוכה יידרש עם ההכרזה על זכייתו לספק לכנסת  (2

תואם, אשר יכלול את כל הציוד המוצע, כולל מידות ומיקום במבנה, מיקום תשתיות נדרשות 

 ופרטים לביצוע. 

הזוכה יתקין את הציוד במיקום הנדרש לרבות פילוס, חיבורים לתשתיות מים וחשמל כולל הנחיות  (3

 לאופן החיבורים הנדרשים.
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 תכנית מטבח הכנסת .2
 מטבח מרכזי  .2.1
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  הכנות -מטבח קומת  .2.2

 
 
 
 
3. 
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 כמויות  מפרטים וכתב .3

 -ציוד קטגוריה א'  .3.1

 Aכתב כמויות, מפרט  – ציוד מטבח בשרי
 ח ז ו ד ד ג ב א

מס' 
 שם הפריט סידורי 

 נתוני פריט בתרשים
 כמות

 לרכישה

ציוד 
לתחזוקה 

 כן/ לא –

הנחיות 
 להגשת מענה

אזור  למפרט
 בתכנית

מס' 
 מדור

מס' 
 פריט

ח כלים מוביל פנימי מדי 1
 שעה לפחותים לסל 120

מטבח 
 כן 1 4 16 01מרכזי 

יש להגיש 
מפרט יצרן 

 לפריט המוצע

2 
מדיח לסירים ותבניות 
בהתזת גרגרי פלסטיק  

GRANULES 

מטבח 
 כן 1 5 16 01מרכזי 

יש להגיש 
מפרט יצרן 

 לפריט המוצע

 רוחבי-מקפיא חד 3
מטבח 

 כן 1 7 15 01מרכזי 
יש להגיש 

יצרן  מפרט
 לפריט המוצע

 מדפי גסטרונוםעגלה ל 4
מטבח 

 לא 2 9 16 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

5 
מדף קונזולי כפול 

 מאוורר
מטבח 

 לא 6 11 16 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

6 
עגלות  2מקרר משב 

Blastchiler GN 2/1  
מטבח 

 כן 1 15 17 01מרכזי 
יש להגיש 

ט יצרן מפר
 לפריט המוצע

7 
שולחן כניסה צורני 

 למדיח עם מתז
מטבח 

 לא 1 18 16 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

8 
מ"מ  480כוננית עומק 
 לאחסון רטוב

מטבח 
 לא 4 28 15,16 01מרכזי 

יש להגיש 
מפרט יצרן 

 לפריט המוצע

 פגוש הגנה 9
מטבח 

 01מרכזי 
15,16,

17 
 לא מטר 70 29

הגיש יש ל
מפרט יצרן 

 לפריט המוצע

 טורים 6עגלת צלחות,  10
מטבח 

 לא 5 30 16 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

11 
מקרר רול אין לעגלות 

 חד רוחבי
מטבח 

 כן 3 33 15 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

12 
 20תנור קומביסטימר 

1/1 GN 
מטבח 

 כן 4 39 15 01מרכזי 
גיש יש לה

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

13 
 1/1 20עגלת מסלולים 

GN 
מטבח 

 לא 8 39.1 15 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

14 
קורת שלד עם ציוד 

  70תלויי לאי בישול מס' 
מטבח 

 לא 1 70 15 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

15 
מטבח  ארון חימום נייד 

 ןכ 5 46 15 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

16 
פרופיל חיבור בין 

יחידות בישול עבור אי 
 70בישול מס' 

מטבח 
 לא 5 א-70 15 01מרכזי 

יש להגיש 
מפרט יצרן 

 לפריט המוצע

מאחז יד )פגוש( עבור אי  17
 70בישול מס' 

מטבח 
 לא 2 ב-70 15 01מרכזי 

יש להגיש 
מפרט יצרן 

 לפריט המוצע

18 
י בישול מס' מטגנת בא

70 
מטבח 

 כן 2 63 15 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע
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 ח ז ו ד ד ג ב א

מס' 
 שם הפריט סידורי 

 נתוני פריט בתרשים
 כמות

 לרכישה

ציוד 
לתחזוקה 

 כן/ לא –

הנחיות 
 להגשת מענה

אזור  למפרט
 בתכנית

מס' 
 מדור

מס' 
 פריט

19 
באי  400משטח ביניים 

 70בישול מס' 
מטבח 

 לא 1 64 15 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

20 
באי  600משטח ביניים 

 70בישול מס' 
מטבח 

 לא 1 65 15 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

21 
משטח צלייה מחורץ 

 70באי בישול מס' 
מטבח 

 כן 1 66 15 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

22 
משטח ביניים שולחני 

 70באי בישול מס'  600
מטבח 

 לא 1 75 15 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

23 
 4כיריים חשמליות 

מוקדים באי בישול מס' 
70 

מטבח 
 כן 1 76 15 01מרכזי 

יש להגיש 
מפרט יצרן 

 לפריט המוצע

24 
קורת שלד עם ציוד 

 77תלויי לאי בישול מס' 
מטבח 

 לא 1 77 15 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

25 
פרופיל חיבור בין 

יחידות בישול עבור אי 
 77בישול מס' 

מטבח 
 לא 4 א-77 15 01מרכזי 

יש להגיש 
מפרט יצרן 

 לפריט המוצע

26 
מחבת חשמלי מתהפך 

ליטר לפחות באי  80
 77בישול מס' 

מטבח 
 כן 2 69,67 15 01מרכזי 

יש להגיש 
מפרט יצרן 

 לפריט המוצע

27 
משטח ביניים שולחני 

 77באי בישול מס'  400
מטבח 

 לא 2 79,68 15 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

28 
סיר בישול חשמלי 

ליטר  150-200מתהפך 
 77שול מס' לאי בי

מטבח 
 כן 2 80,78 15 01מרכזי 

יש להגיש 
מפרט יצרן 

 לפריט המוצע

 מכונת קרח עם דליים 29
מטבח 

 כן 1 93 17 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

 מקרר דו רוחבי  30
מטבח 

 כן 1 101 17 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

31 
עגלת  –ארון חימום 

 רועיםחימום לאי
מטבח 

 כן 1 107 18 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

32 
עגלת קירור ניידת 

 לאירועים
מטבח 

 כן 1 110 18 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

33 
רוחבים  3מקרר דלפק 

 מדחס ימין
מטבח 

 כן 1 112 15 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

34 
רוחבים  3מקרר דלפק 
 מדחס שמאל

מטבח 
 כן 1 113 15 01מרכזי 

יש להגיש 
מפרט יצרן 

 לפריט המוצע

35 
שולחן יציאה "גלילים" 

 180° -ממדיח 
מטבח 

 לא 1 121 16 01מרכזי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

36 
מ"מ  480כוננית עומק 
 לאחסון יבש

מטבח 
 לא 3 7 3 02הכנות 

יש להגיש 
מפרט יצרן 
 עלפריט המוצ

37 
מ"מ  480כוננית עומק 
 לאחסון רטוב

מטבח 
 02הכנות 

4,6,7,
12 

 לא 18 8
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע
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 ח ז ו ד ד ג ב א

מס' 
 שם הפריט סידורי 

 נתוני פריט בתרשים
 כמות

 לרכישה

ציוד 
לתחזוקה 

 כן/ לא –

הנחיות 
 להגשת מענה

אזור  למפרט
 בתכנית

מס' 
 מדור

מס' 
 פריט

 מכונת קילוף ירקות 38
מטבח 

 כן 1 10 2 02הכנות 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

39 
מכונה לשטיפה וייבוש 

 ירקות
מטבח 

 כן 1 14 2 02הכנות 
יש להגיש 

רן מפרט יצ
 לפריט המוצע

 מקרר רול אין חד רוחבי 40
מטבח 

 כן 2 28 8 02הכנות 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

 מקרר חד רוחבי 41
מטבח 

 כן 2 30 1,9 02הכנות 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

 פגוש הגנה 42
מטבח 

 לא מטר 70 31 13,10 02הכנות 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

43 
ר הפשרה מבוקר מקר

 רול אין לעגלה חד רוחבי 
מטבח 

 כן 4 46 8,9 02הכנות 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

 קוצץ ירקות חשמלי  44
מטבח 

 כן 1 48 1 02הכנות 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

 מטחנת בשר 45
מטבח 

 כן 2 49 8,9 02הכנות 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

 ם ותבניות מדיח סירי 46
מטבח 

 כן 1 52 8 02הכנות 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

 גורס אשפה  47
מטבח 

 כן 1 55 11 02הכנות 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

 מקרר דו רוחבי  48
מטבח 

 כן 1 100 10 02הכנות 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

 5מנדף מעל מדיח פריט  49
מטבח 

 לא 1 3 16 04מרכזי 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

50 
שולחן עם כיור צד ימין 

 וסל סינון מובנה
מטבח 

 לא 1 6 15 04מרכזי 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

51 
שולחן עם כיור לשטיפת 

 תבניות  
מטבח 

 לא 1 8 16 04מרכזי 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

52 
עגלת אשפה מתחת 

 לשולחן 
מטבח 

 לא 5 10 15,16 04מרכזי 
בות התחיי

לעמידה 
 במפרט

 4מנדף מעל מדיח פריט  53
מטבח 

 לא 1 21 16 04מרכזי 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

 עגלה לסלי כוסות 54
מטבח 

 לא 4 44 16 04מרכזי 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

55 
מוט נירוסטה לקופסת 
 שקעים תלויי מהתקרה

מטבח 
 לא 2 45 15,16 04מרכזי 

התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

56 
ן עם כיור צד שולח

 שמאל וסל סינון מובנה
מטבח 

 לא 1 47 15 04מרכזי 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

        

 כיור נטילת ידים 57
מטבח 

 לא 2 55 15 04מרכזי 
התחייבות 
לעמידה 
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 ח ז ו ד ד ג ב א

מס' 
 שם הפריט סידורי 

 נתוני פריט בתרשים
 כמות

 לרכישה

ציוד 
לתחזוקה 

 כן/ לא –

הנחיות 
 להגשת מענה

אזור  למפרט
 בתכנית

מס' 
 מדור

מס' 
 פריט

 במפרט

58 
שולחן עם כיור צד 

 שמאל וסל סינון מובנה
מטבח 

 לא 1 84 15 04מרכזי 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

59 
עם כיור צד ימין שולחן 

 וסל סינון מובנה
מטבח 

 לא 1 88 15 04מרכזי 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

60 
שולחן עם כיור צד 

 שמאל וסל סינון מובנה   
מטבח 

 לא 1 111 15 04מרכזי 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

61 
תעלת מים להובלת 

 אשפה לגורס
מטבח 

 לא 1 120 16 04מרכזי 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

 ולחן עם כיור ימיןש 62
מטבח 

 לא 1 2 2 05הכנות 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

 שולחן עם כיור שמאל   63
מטבח 

 לא 1 3 1 05הכנות 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

64 
שולחן עבודה עם הגבהה 

 אחורית
מטבח 

 לא 1 4 1 05הכנות 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

65 
עגלת אשפה  מתחת 

 לשולחן
מטבח 

 05הכנות 
1,2,8,

10 
 לא 4 5

התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

66 
שולחן עבודה עם הגבהה 

 אחורית
מטבח 

 לא 1 6 1 05הכנות 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

 שולחן עם כיור שמאל   67
מטבח 

 לא 1 15 8 05הכנות 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

68 
שולחן עבודה עם הגבהה 

 אחורית
מטבח 

 לא 1 16 8 05הכנות 
התחייבות 
לעמידה 

 רטבמפ

69 
שולחן עבודה עם הגבהה 

 אחורית
מטבח 

 לא 1 17 8 05הכנות 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

 שולחן עם כיור ימין 70
מטבח 

 לא 1 18 8 05הכנות 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

 שולחן עם כיור ימין 71
מטבח 

 לא 1 20 9 05הכנות 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

72 
שולחן עם כיור ימין וסל 

 הסינון מובנ
מטבח 

 לא 1 21 10 05הכנות 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

 כיור נטילת ידיים 73
מטבח 

 05הכנות 
1,8,9,
11,13 

 לא 5 33
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

 שולחן נייד 74
מטבח 

 לא 1 47 10 05הכנות 
התחייבות 
לעמידה 
 במפרט

 
 
 
 

 Aמפרט  ספחים
 

 ב  א
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 הספחשם  ספחמס' 

 תכנית - רפרט טיפוסי לשולחן עם כיו א

 א-חתך א - פרט טיפוסי לשולחן עם כיור ב

 ד-חתך ד - פרט טיפוסי לשולחן עם כיור ג

 חיזוק משטחי נירוסטה 1פרט  - פרט טיפוסי לשולחן עם כיור ד

 משטח על גב השולחן 8פרט  - פרט טיפוסי לשולחן עם כיור ה

 פרט סל סינון לכיור ו

 ה  תלויה על שולחן כניסה למדיחפרט עקרוני לתעלת מים להובלת אשפ ז

 18מתייחס לפריט  - שולחן כניסה למדיחלפרט עקרוני  ח

 ממדיח שולחן יציאה "גלילים"לחתך עקרוני  ט

 
 

 Bמפרט כתב כמויות,  – חלביציוד מטבח 
 

 ח ז ו ד ד ג ב א

מס' 
 שם הפריט סידורי 

 נתוני פריט 
 כמות

 לרכישה

ציוד 
לתחזוקה 

 כן/ לא –

הנחיות 
 גשת מענהלה

  אזור  למפרט
 מס' פריט

75 
רוחבים  3מקרר דלפק 

מדחס  למגירות חלוקה
 צד ימין

 כן 3 1 מטבח חלבי 
יש להגיש 

מפרט יצרן 
 לפריט המוצע

76 
 2כיריים אינדוקציה 

 מוקדים
 כן 1 2 מטבח חלבי 

יש להגיש 
מפרט יצרן 

 לפריט המוצע

77 
 4כיריים אינדוקציה 

 מוקדים
 כן 1 3 מטבח חלבי 

יש להגיש 
מפרט יצרן 

 לפריט המוצע

78 
 משטח טיגון חלק כרום

 חשמלי
 כן 1 4 מטבח חלבי 

יש להגיש 
מפרט יצרן 

 לפריט המוצע

 

 -' בציוד קטגוריה  .3.2

 Cמפרט  כתב כמויות,  – ציוד מטבח בשרי
 

 ח ז ו ד ד ג ב א

מס' 
 שם הפריט סידורי 

 נתוני פריט בתרשים
 כמות

 לרכישה

ציוד 
לתחזוקה 

 כן/ לא –

הנחיות 
 להגשת מענה

אזור  למפרט
 בתכנית

מס' 
 מדור

מס' 
 פריט

79 

מערכת בישול רב 
מחבת לחץ -תכליתית 

רב תכליתי מתהפך באי 
 70בישול מס' 

מטבח 
 כן 1 73 15 01מרכזי 

יש להגיש 
מפרט יצרן 

 לפריט המוצע

 

 - חומרים מתכליםו חומרי ניקויטבלת  .3.3
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 ה ד ג ב א

מס' 
 ם הפריטש סידורי 

חומרים 
 ניקוי

דרושים 
 לתפעול

חומרים 
 מתכלים
דרושים 
 לתפעול

 חומרי ניקוי ספק 
  חומרים מתכליםו

1 
שעה ים לסל 120מדיח כלים מוביל פנימי 

 לפחות

  סבון
 ;ספק המכשיר

 ים מהארץ/ספק תחלופ

  מבריק
 ;ספק המכשיר

 ים מהארץ/ספק תחלופ

2 
מדיח לסירים ותבניות בהתזת גרגרי 

 GRANULESסטיק  פל

גרגרים  
 מתכלים

 ספק המכשיר בלבד

חומרי 
  הדחה

 ;ספק המכשיר
 ים מהארץ/ספק תחלופ

 עם עגלה GN 1/1 20תנור קומביסטימר  12

חומרי 
ניקויי של 
המכשיר 

/ נוזל
 תבליות

 
 ספק המכשיר בלבד

 מדיח סירים ותבניות 45
  סבון

 ;ספק המכשיר
 ים מהארץ/ספק תחלופ

  מבריק
 ;המכשיר ספק

 ים מהארץ/ספק תחלופ
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 Aמפרט  מטבח בשרי –מפרטים טכניים  .4
 

 ( DIN 10510לפי תקן  במהירות רגילה)לפחות  סלים לשעה 021מדיח סלים, כמות של שם הפריט: 
 1 -מספר סידורי 

    01 אזור בתכנית 

   16 מדור
   4 מס' בתכנית 

   1 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות כלליות 1בסעיף פורט בהתאמה למ מידות הפריט
 1למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

  
  
  

 קיבולת
שעה לפחות במהירות רגילה הכולל /סלים 120

 DIN 10510שטיפה מקדימה, לפי תקן  
 

  

 ישותדר

 :כללי
 .Heavy Dutyפנים וחוץ. המדיח מיועד לפעולת הדחה  304המדיח בנוי נירוסטה  (1
חומרי ללשימוש במזון, : מחומרים עמידים יםעשוי ויהיוהאביזרים הנלווים למדיח  כל החלקים (2

  .אוסמוזה הפוכהו/או ל מים רכיםלחריפים,  ניקוי
 .למניעת רעש והעברת חום לסביבה םצדדיהכל מ יםמבודד ויהיודלתותיו וף המדיח ג (3

 :המדיח יכלול

 .הבטחת מניעת סגירה לא מבוקרת עם פתח גישה רחב לניקויי ותחזוקה, כולל נפתחות דלתות (4

 מהירויות עבודה וכן דיווח שוטף על מצב מערכות ומכלולי המדיח. 2לוח הפעלה הכולל לפחות  (5

עם אפשרות המדיח,  תופעולכל מוחלטת על אוטומטית מערכות בקרה אלקטרוניות לשליטה  (6
 ח.ולקבלת נתוני צריכה של המדי להתחברות מערכת ממוחשבת לבקרת תקלות מרחוק

 מערכת למיחזור אנרגיה אינטגרלית, לחיסכון בצריכת החשמל. (7

 לחיסכון באנרגיה ורמת רעש נמוכה. –בידוד תרמי ואקוסטי בצורה היקפית  (8
 .תחתונים, פריקים וניתנים לניקויומתזים עליונים  (9

יבטיחו פעולה מהירה וזרימת מים בכוח לצורך קבלת תוצאת הניקוי בעלת הספקים אשר  המשאב (10
 . ת וסחרור המים במיכליםהמרבי

 . 50%מערכת חיסכון בדטרגנטים של לפחות  (11

 מנגנון הפסקה אוטומטי של פעולת המדיח כאשר שולחן היציאה מלא. (12

פריטים אלו יגיעו  מותאם למדיח (121)פריט  מותאם למדיח, שולחן יציאה( 18)פריט שולחן כניסה  (13
 רציפה.בשלמותו מיצרן המדיח ויכלול את כל הדרישות להפעלה 

( המדיח יסופק עם כל LANמדיח הכלים יסופק עם אפשרות לחיבור מרחוק, באמצעות כבל רשת ) (14
 החיבורים והתוכנות הנדרשות לביצוע ניטור מלא של המערכת בזמן אמת, בשליטה מרחוק. 

 מערכת ההדחה תכלול:
 שטיפות כדלהלן: 3תכנית בסיסית הכוללת  (15

 .40°C -לא יותר מו ם פושרים הבאים מתוך המכונהבמי ח"ושטיפת "כ – שטיפה ראשונה א. 

 .60°C בטמפ' של – עיקריתשטיפה ב.  

 .85°C -לא פחות מ שטיפה כפולה בטמפרטורה של – שטיפה סופיתג.  

 .ש הכלים באוויר חם עם גמר ההדחהומיועד לייבבקצה המדיח התא ייבוש  (16

 .ניתנים להסרה בקלות לצורך ניקויהפריקים  םמסנני (17

 במטבח. עם צינורות נפילה או חיבור ישיר למערכת הניקוז ,לפחותאינטש  2 בקוטרהורקה ברזי   (18

 לוח חשמל מובנה הכולל את כל מכלולי הפיקודים לצורך הפעלה מושלמת. (19

שולחנות כניסה  התקנים לחיבורהכוללת מדיח סלים  -מימין לשמאל מערכת הדחה מושלמת  (20
 ויציאה )השולחנות יסופקו בהתאמה מלאה(.

 
 עשויי פלב"מ להצבת מיכלי דטרגנטים יעודיי כן פריטים נלווים

 Power: Kw  דרישות חיבורים
Voltage: 380V Electricity  

 

 הערות מיוחדות

 למדיח יסופקו מים קרים רכים בטמפרטורת מי רשת. (1

 .יכולת פירוק להוצאה ללא שבירת קירותבצורה שתאפשר  ויורכב במקום המיועד ל דיחהמ (2
למעט חלקים המאופיינים אחרת באופן  "ליטוש מבריק"בגימור  304מ "החלקים עשויים פלב כל (3

 ספציפי.

 כל החלקים הפלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון. (4

 כל החיבורים ייעשו בריתוך מושחז ומלוטש או לחילופין בהברגה נסתרת של ברגי פלב"מ. (5

 IPX5 –ני חדירת נוזלים תקנים: תקן הגנה מינימלי מפ (6
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 GRANULES  פלסטיק גרגרי בהתזת ותבניות לסירים מדיחשם הפריט: 
 2 -מספר סידורי 

 01 אזור בתכנית 
 

 
 

 16 מדור

   5 מס' בתכנית 

   1 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות הפריט
 1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

  
  
  

 בגודל תבניות 190 עד 140הספק הדחה:  קיבולת
   . בשעה 1/1 של גסטרונום

 ישותדר

 כללי
 .אנרגיה מיחזור כולל Granules פלסטיק גרגרי בהתזת ותבניות לסיריםמיועד  מדיחה

 דרישות טכניות
 .הפנימי ובחלק 316 ונירוסטה החיצוני ובחלק 304 נירוסטה וכול עשוי המדיח (1
 .תכניות משלוש פחות לא: לתבניות הדחה תכניות (2
  .מ"מ 630-מ יקטן לא התבניות הזנת פתח (3
 .2/1 גסטרונום תבניות 3, לחילופין או 1/1 גסטרונום תבניות 6-7בין  יכלול שטיפה סבב כל (4
  .לתבניות ייעודי נירוסטה עשוימתקן הטענה ב תתבצע המכונה הטענת (5
   KW  2.2 מוםמיני של בהספק הראשית ההדחה משאבת (6
  9-14 בין יהיה שלה שההספק נוספת מים חימום מערכת יש לספק לכן קרים למים ובריח מדיחה (7

KW  
 . מעלות 85 -בעלת מחזור חימום שלא יפחת מ תהיה ההדחה הסופית טמפרטורת בשטיפה (8
 .ההדחה תהליכי כל את תציג ההפעלה מערכת (9

 .על כל כפתורי הפיקודIPX5 אטימה למים,  (10
 

 ים נלוויםפריט

 Granules  פלסטיק גרגרי של נוסף מיכל (1
 )כמפורט לעיל( נוסף הטענה מתקן (2
 בהתאמה לפי מפרט היצרן.  סירים מחזיק (3

 

 דרישות חיבורים

 Power: Kw 
Voltage: 380V 

Electricity 
 

 

  Cold Soft Water 
 

 

 

 הערות מיוחדות
 במדיח שימוש המאפשרת ,Granules קהפלסטי גרגרי ללא הדחה לתכניות אופציה יכלול המדיח (1

 .בשעה סלים 45 לפחות של בתפוקה[ ם"סכו, כוסות, צלחות] כלים סלי להדחת
  DIN 10512 , IPX5 :תקנים (2

 
 
 
 



 

 158מתוך  63עמוד 

 

 
 

 רוחבי-חד מקפיאשם הפריט: 
 3 -מספר סידורי 

     01 אזור בתכנית 
 15 מדור

  7 מס' בתכנית 

 

 
   1 לרכישהכמות 

  טמידות הפרי
ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט 

 1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

  
  
   

    ליטר  700 קיבולת 

 דרישות

 :דרישות טכניות
 4 -אופציה ל מתכווננות רגליים 4 על ניצב, 304 מ"מפלב בשלמותו עשויהמקפיא נדרש להיות  (1

 בעלי נעילה קדמית.  2גלגלים 
 א, בעל פינות מעוגלות לניקוי קל ושמירה על הגיינה. פנים המקפי (2
מע"צ. מערכת הקירור  -22עד  -18בהקפאה בטווח טמפ' בין  מזון של לאחסון שמשי המקפיא (3

 מע"צ.  43 -תעמוד בטמפ' סביבה של לא פחות מ
 קירור באויר מאולץ ומערכת אידוי עצמי.   (4
 .  L 304מאדה עשויי פלב"מ  (5
 קצף.בידוד: פוליאוריטן מו (6
דנמרק אוו שווה   danfossצרפת ,   Tecumsehמדחס: מדחס מסוג הרמטי )סגור( כדוגמת  (7

 ערך מתוצרת אירופאית
 , או שווה ערך.  Dixell    ,eliwelבקר טמפ':  (8
  הבקר יכלול נקודה עשרונית, הפשרה אוטומטית ואופציה לתקשורת.    (9

 ול במערכת הקירור. פאנל פיקוד ותאורה בחזית, מתרומם ומאפשר גישה לטיפ (10
   IPX5 .בטיחותית וממוגנת, למים אטומה, מבודדת והפיקוד החשמל מערכת (11
 גוף חימום היקפי במבנה המקפיא. (12
 : דלת המקפיא (13

  גובה הדלת בנויה כחלק מהדלת. לכל אנכית פתיחה ידית .א
 מעלות בזמן עבודה. 100-מנגנון לשמירה על דלת פתוחה ב .ב
 דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמה.  .ג
 .בטכנאי צורך ללא, ניקוי לצורך בקלות נשלפת, הדלת סביב גומיה .ד
 מפתח נעילה לדלתות. .ה

פנים המקפיא יהיה עם פינות מעוגלות, המאפשר הנחת תבניות גסטרונום גם ללא צורך  (14
 במסילות. 

  GN 2/1 נירוסטה רשתות 5 פריטים נלווים 

 דרישות חיבורים
 Power: Kw 

Voltage: 220V 
Frequency: 50/60Hz 

Electricity  

 
 יחידת קירור פנימית  (1 הערות מיוחדות 

 R404A/500לאספקה:   גז סוג (2
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 מדפי גסטרונוםעגלה לשם הפריט: 
 4 -מספר סידורי 

 01 אזור בתכנית 

 

 

 
 16 מדור

  9 מס' בתכנית 

 

 

   2 לרכישהכמות 
   מ"מ 1300 אורך
   מ"מ 540 עומק

    מ"מ 1,680 גובה 

    קומות  4 קיבולת 

 דרישות 

 .ב סוגי התבניות והמגשים בגדלים שוניםומתאימה לר העגלה (1
נוזלים במהלך הייבוש והאחסון, לייבוש היווצרות נחת תבניות ומגשים בצורה אנכית למניעת ה (2

 ומשרד הבריאות בישראל.   ב"ארה, באירופה המזון ענף שלמהיר, כנדרש לפי התקינה 
 .קשיח פולימרי פלסטיק העשויים ומדרסים נירוסטה משלדת ומורכבת ודולריתמ העגלה (3
 היגיינה לצרכי כלים ובמדיח זורמים במים לשטיפה וניתנים בקלות נשלפים המדרסים (4

 .מקסימאלית

 הערות מיוחדות 
 .תקובע ע"י הזוכה . העגלהעם רגליות למיקום קבועאלא גלגלים העגלה תגיע ללא  (1
 . GN1/1ות דגם המתאים לתבני (2
 ה.יבשיתוף המתכנן לאחר הזכי הזוכהחלוקת המדפים ומידות סופיות לכוננית תיקבע ע"י  (3

 סכמה

 
 NSFתקנים:  תקנים
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 קונזולי כפול מאוורר  מדף שם פריט: 
 5 -מספר סידורי 

    01 אזור בתכנית 

  16 מדור
 

 

   11 מס' בתכנית 

   6 לרכישהכמות 

   מ"מ 900 אורך

   מ"מ 350 עומק

    מ"מ 600 גובה 
    קומות 2 קיבולת 

 דרישות

 מעל משטח העבודה.  קיר מאוורר ףמד (1
עשויים פלסטיק פולימרי מדרסים , הפלסטיק משוריין עם פרופיל נירוסטההזרועות עשויות מ (2

 קשיח. 
 ניתנים להסרה, לשטיפה במים ובמדיח. המדרסים,  (3
 הסתרה.לקיר בברגי פלב"מ המכוסים מורכב להמדף הקונזולי,  (4

  .המדף יקובע ע"י הספק הזוכה (1 הערות מיוחדות 
 יה. יחלוקת המדפים ומידות סופיות למדף תיקבע ע"י הזוכה בשיתוף המתכנן לאחר הזכ (2
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 GN 2/1 Blastchilerעגלות  2מקרר משב שם הפריט: 
 6 -מספר סידורי 

    01 אזור בתכנית 

  15 מס' בתכנית 

 

 

   17 מדור

   1 לרכישהכמות 

 מידות הפריט
ה' בפרק 1בסעיף בהתאמה למפורט 

הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה 
 1בנספח ג'

  

    GN  2/1עגלות  2 קיבולת 

 דרישות

 :כללי
  GN  2/1עגלת ב ןוחסילא  אין רולעגלות, בשיטת  מקררמדובר ב (1
התפתחות חיידקים, להוריד טמפ' באופן מואץ ושווה בכל  נועד למנועבמקרר משב, השימוש  (2

 חתך המוצר ללא יצירת שכבת קרח חיצונית. 
 . יחידת הקירור המהיר, נועדה לביצוע  קירור מהיר למזון המבושל (3

 דרישות טכניות:
  .304 מ"מפלב בשלמותו עשויהמקרר  (1
מע"צ בזמן קצוב ומבוקר + 3מע"צ ל  + 90 של  בטווח טמפרטורת המזון יאפשר הורדת המקרר (2

 .דקות 240במצב קירור, ולמצב הקפאה לא יעלה על  דקות 90 יעלה על שלא 
 בעל פינות מעוגלות לניקויי קל ושמירה על הגיינה. יהיה פנים המקרר,  (3
 מפזר הקור מובנה במקרר; –מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר"  (4

 .התבשיל של ליבה' טמפ קביעת יאפשר – נקודתי רב דוקרן באמצעותמתבצעת קירור בקרת ה (5
 צינון המזון יתאפשר גם לפי זמן וללא שימוש בדוקרן. (6
 אחסוןעל סיום עבודתו, ויהפוך באופן אוטומטי למקרר המקרר יתריע  עם סיום מחזור צינון (7

 + מע"צ.10עד  -2בטווח טמפ'  מזון של
 , צג למדידת טמפרטורת התבשיל )באמצעות גשש(מפסק כללי ונוריות בקרה :לוח פיקוד הכולל (8

 .וטמפרטורת חלל המקרר, ובקרים לקביעת מצבי עבודה
 43 -מערכת הקירור תעמוד בטמפ' סביבה של לא פחות מ מובנה.מדחס קירור במקרר יופעל  (9

 מע"צ. 
 בידוד: פוליאוריטן מוקצף. (10
   IPX5 .בטיחותית וממוגנת, למים אטומה, מבודדת והפיקוד החשמל מערכת (11
 : דלת (12

דלת כנף אטומה, נסגרת מעלות בזמן פתיחה,  100-מנגנון לשמירה על דלת פתוחה ב .א
 מעצמה. 

 .בטכנאי צורך ללא, ניקוי לצורך בקלות נשלפת, הדלת סביב גומיה .ב
 מפתח נעילה לדלתות, אופציה להחלפת צירי צד דלת לפי הנחיית המתכנן.  .ג

 .תאורה פנימיתהמקרר יהיה בעל  (13
 כולל אפשרות לרמפה משופעת. רצפת המטבחגבי על צע תבו התקנה (14

 דרישות חיבורים
 Power: Kw 

Voltage: 380V 
Frequency: 50Hz 

Electricity 
 
 

 
 , R404aלאספקה:   גז סוגיחידת קירור פנימית,  הערות מיוחדות 
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 יח עם מתז )ציוד נירוסטה לא קבוע(סוג הפריט: שולחן כניסה צורני למד
 7 -מספר סידורי 

 01 אזור בתוכנית 
 

 18 מס' בתוכנית 
  

 

 16 מדור
 

 

 

 1  לרכישה כמות
  

מידות מוצר מפורטות 
 ספח ח'לפי   לייצור:

  

 מ"מ 2,750 אורך כללי
  

 מ"מ 650 כללי עומק
  

    להתאים למדיח גובה כללי

 שולחן דרישות 
בתכנית, כחלק ממערך ההדחה הכולל שולחן כניסה, מדיח  4כניסה למדיח פריט מס'  שולחן (1

 סלים ושולחן יציאה מתואמים. 
מ"מ, מחוזק  2בעובי  304-שולחן כניסה צורני יכלול כיור ומדף תחתון עשוי בשלמותו מפלב"מ  (2

 אורך. \ק"ג למטר 100לנשיאת 
ס"מ המשופעים לכיוון מרכז  1ובה משטח פלב"מ מכופף ומחוזק עם שוליים מוגבהים בג (3

  2%השולחן בשיפוע של 
 מגרעת במשטח עבור הובלת סלים בצורה חלקה ורציפה על השולחן ומהשולחן למדיח. (4

 :כיור
 בצלע הקצרה של שולחן. 70/40/30מידות הכיור:  (5
הכיור יהיה בנוי בלחיצה ללא "תפרים" עם פינות פנימיות מעוגלות, עם ברז כדורי במוצאו  (6

 שלט באמצעות ידית ארוכה מחוזקת במתלה.הנ
מעלות לשפיכת המים  45, חתוך בקצהו בזוית של 2מתחתית הכיור יצא צינור נפילה בקוטר " (7

 אל תעלת הניקוז. צינור הנפילה יותאם כך שקצהו יגיע מעל התעלה הקרובה הקיימת.  
 כללי

מטיפוס "מיקסר" עם  באחריות הזוכה לדאוג לקידוח עבור התקנת סוללת מים חמים וקרים (8
 מתז קפיצי עליון כולל צנרת.

 ס"מ מהקיר. 5אביזרי עיגון לקיר למניעת תזוזת השולחן, המתאימים להצבתו ברווח של  (9
השולחן יקובע לקיר באמצעות קונזולות מצידו האחורי ויעמוד על רגלים מצידו הקדמי )חצי  (10

 קונזולי(.
 50ת פלסטית הניתנת לכוונון גובה בטווח של כל רגל עשויה מפרופיל פלב"מ ריבועי, עם רגלי (11

 מ"מ.
 מספר רגלי השולחן והקונזולות לפי החלטת היצרן ובאישור מתכנן המטבח.  (12
כל הצינורות בשולחן )רגלים/קושרות/אחר בחתך עגול/מרובע( יהיו פקוקים בשני הצדדים  (13

 למניעת חדירת לכלוך.
 יקסר" עם מתז קפיצי הכולל:סוללת מים קרים וחמים מטיפוס "מ  פריטים נלווים

 ידית לחיצה קפיצית עם אפשרות כוונון זרם המים. (1
אטמוספרות העובר בתוך קפיץ ספיראלי המהווה מגן  10צינור מסוכך עמיד בלחץ מים עד  (2

 ומתלה קפיצי עילי לצינור.
 וו עיגון מובנה עבור המתז. (3
 תפס לחיזוק המתז לקיר באתר או אנטנת עיגון בשולחן. (4

 חיבוריםדרישות 
 Diameter: 0.5"mm מים חמים 

 

 Diameter: 0.5"mm מים קרים 
 

 Diameter: 2"mm ניקוזים 
 

 

 יש לשים לב לחיבור צינור נפילה אל תעלת ניקוז ברצפה. (1 הערות מיוחדות 
לפי יצרן השולחן ובאישור מתכנן  -כמות ומיקום הרגליים והמתלים והחיזוקים ביניהם,  (2

 המטבח.
 יב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה.הזוכה חי (3
 לאישור הכנסת. shop drawingעל הזוכה לשלוח  (4
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 יח עם מתז )ציוד נירוסטה לא קבוע(סוג הפריט: שולחן כניסה צורני למד
 7 -מספר סידורי 

 כל שינוי יבוצע בתיאום עם הכנסת בלבד. (5
הסוללה תסופק עם כל המחברים, הצינורות והאטמים הנדרשים להתחברות למערכת המים  (6

 באתר.
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 רטוב לאחסון מ"מ 480 עומק כונניתשם פריט: 
 8 -מספר סידורי 

  01 אזור בתכנית 
 

 

   

כמות  מס' בתכנית
 לרכישה

   גובה עומק אורך

28.1 1 1,800 480 1,830   
28.2 3 1,200 480 1,830   

   

 קומות  4 קיבולת

 ישותדר

 . מאווררים ומדפים כוננית (1
 .קשיח פולימרי פלסטיק העשויים ומדרסים נירוסטה שלדת ועשויה מודולריתהכוננית  (2

 . מתכווננות רגלייםו המדפים גובה כיוון אפשרות עםיהיו  הכוננית ימודע (3

 .ג"ק 450 לשאת יכול מדף כל (4

 את המדפים ניתן לבנות באורכים שונים.  (5
 קירור בחדרי, רטובים בחדרים לאחסון מיועדת, שימושים של רחב מגוון על נהעהכוננית ת (6

 .והקפאה

 .ב"ובארה באירופה זוןהמ ענף של התקינה דרישות את תואמתהכוננית  (7

 היגיינה לצרכי כלים ובמדיח זורמים במים לשטיפה וניתנים בקלות ישלפו המדרסים (8
 . מקסימאלית

 
 ה. יבשיתוף המתכנן לאחר הזכי הזוכהחלוקת המדפים ומידות סופיות לכוננית תיקבע ע"י  הערות מיוחדות 
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 פגוש הגנהשם הפריט: 
 9 -מספר סידורי 

   01 ת אזור בתכני

  15 מדור
 

 29 מס' בתכנית 

 

 

  מטר אורך 70 לרכישהכמות 

  מטר 70 אורך

 
 

  
  

גמישותו של הפגוש מגינה על הקיר ועל עגלות השינוע בצורה האופטימלית, תוך כדי בלימת  (1 דרישות 
 .זעזועים

 .גמיש PVC פגוש הגנה העשוי מ (2
ישות הלקוח ומותקן בצורה אסטטית ביותר הפגוש מותאם באורכו למידות הקיר עפ"י דר (3

 .לניראות מינימלית ולהגנה מירבית

 .קומותהלהתקין בשתי  יש (4
 

 ע"י המתכנן  וצבע וחתך הפגוש יאושר הערות מיוחדות 
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 טורים 6, צלחות עגלתשם הפריט: 
 10 -מספר סידורי 

 01 אזור בתכנית 

   

 16 מדור

  30 מס' בתכנית 
 

 

   5 רכישהלכמות 

   
   מ"מ 800 אורך

   מ"מ 570 עומק

    מ"מ 820 גובה 
    בעמודה.  צלחות 60לאחסון ~  עמודות 6 קיבולת 
 ס"מ  11-33 שבין צלחת לקוטר מתכווננת עמודהה (1 דרישות 

 : גלגלים 4 (2
 .ס"מ לפחות 25קוטר  .א
 מ"מ .ס"מ לפחות 12קוטר  .ב
 .העגלה מתחום הגלגלים לא יבלטו  .ג

 .מזון במפעלי לשימוש המורשה קשיח פלסטי מחומר בשלמות עשויהה תהייה העגל (3
 . בדטרגנטים בעל אפשרות לרחיצה, חלק חיצוני/פנימי גימור (4
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 ירוחב חד לעגלות  אין רול מקררפריט:  שם
 11 -מספר סידורי 

 01 אזור בתכנית 

 

 

 
 15 מדור

  33 מס' בתכנית 

 

 

   3 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

 
  
  
   

     GN  2/1עגלת  קיבולת 
 :כללי דרישות 

 .ומשקאות מזון של לאחסון משמש המקרר (1
 GN  2/1עגלת   בו לאחסן ניתן (2

 דרישות טכניות:
   304. מ"מפלב בשלמותו עשוי (3
 .כולל רמפה משופעתח, יסופק התקנה על רצפת המטב (4
 גיינה. יפנים המקרר, בעל פינות מעוגלות לניקויי קל ושמירה על ה (5
 + מע"צ.10עד  -2בטווח טמפ'  מזון של לאחסון משמש (6
 מע"צ.  43 -מערכת הקירור תעמוד בטמפ' סביבה של לא פחות מ (7
 קירור באוויר מאולץ ומערכת אידוי עצמי.   (8
 .  L 304מאדה עשויי פלב"מ  (9

 בידוד: פוליאוריטן מוקצף. (10
דנמרק אוו שווה ערך  danfoss צרפת ,   Tecumsehגמת , דומדחס מסוג הרמטי )סגור(מדחס:  (11

 מתוצרת אירופאית.
 , או שווה ערך.  Dixell   ,eliwelבקר טמפ':  (12
  הבקר יהיה כולל נקודה עשרונית, הפשרה אוטומטית ואופציה לתקשורת.    (13
 מתרומם ומאפשר גישה לטיפול במערכת הקירור.  פאנל פיקוד ותאורה בחזית, (14
   IPX5 .בטיחותית וממוגנת, למים אטומה, מבודדת והפיקוד החשמל מערכת (15
 : דלת (16

 מעלות בזמן עבודה 100-מנגנון לשמירה על דלת פתוחה ב .א
 דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמה.  .ב
 .בטכנאי צורך ללא, ניקוי לצורך בקלות נשלפת, הדלת סביב גומיה .ג
 נעילה לדלתות. מפתח .ד

 עגלת מסלולים מקורית מותאמת למקרר  פריטים נלווים 
 דרישות חיבורים

 Power: Kw 
Voltage: 220V 

Frequency: 50/60Hz 
 

Electricity 
 

 

 
 יחידת קירור פנימית  (1 הערות מיוחדות 

 R134aלאספקה:   גז סוג (2
 



 

 158מתוך  73עמוד 

 

 

    1/1GN 20 קומביסטימרתנור שם פריט: 
 12 -מספר סידורי 

  01 אזור בתכנית 

 

 

   15 מדור

   39 מס' בתכנית 

   4 לרכישהכמות 

 מידות
ה' בפרק 1בסעיף בהתאמה למפורט 

הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה 
 1בנספח ג'

  

    GN 1/1 20 קיבולת 

 ותדריש

 :כללי
 באמצעות משולבת ולהפע או ואידוי אפייה, צלייה לבצע המיועדים לתנורים מתייחס זה אפיון

 .אדים ויצירת אוויר חימום
 :דרישות טכניות

 .אדים ליצירת מנגנוןהתנור יהיה בעל  (1
 [, החימום גופי כולל] מ"מפלב עשוי יהיההתנור  (2
 . אוטומטית מים כניסתלתנור תהיה  (3
 מים הזרמת לשם חום החלפת מערכת ותכלול גבוהה נצילות בעלת תהיה הקיטור חילול מערכת (4

  .לפחות צ"מע 70 של' טמפב למזרק
 .ידנית לבחירה אפשרות עם שלבים 5 לפחות, אוטומטית לחות בקרת מערכתלתנור תהיה  (5
 : בישול וצורת מצבים (6

 300-ל צ"מע 30 של רציף בתחום בתא האוויר' טמפ את לווסת יהיה ניתן – צליה .א
 .צ"מע

 :אופנים בשלושה יתאפשר באדים הבישול – אדים .ב
o צ"מע 98-ל צ"מע 30-מ משתנה' בטמפ. 
o צ"מע 99 של' בטמפ. 
o צ"מע 130-ל עד צ"מע 100 של' בטמפשחונים  באדים. 

 .50%-ל 0-מ אדים ובאחוז צ"מע 250-ל עד 30 של' בטמפ משולב בישול – משולב .ג
' טמפ, התבשיל של ליבה' טמפ קביעת באמצעות בישול יאפשר – נקודתי רב דוקרן .ד

 .צ"מע 99-ל 0-מ בישול
 5 בעלת, לחלוטין אוטומטית, עצמי לניקוי מערכת יכלול התנור: יתאוטומט ניקוי מערכת (7

 .לפחות ,שונות ניקוי תכניות
 .המפעיל התערבות ללא, אוטומטי באופן תיעשה הדטרגנטים שאיבת (8
 .שעות 24 עד הניקוי תחילת את לעכב ניתן (9

 .מובנה ניקוי מתז גם יכלול התנור (10
 י אוטומטי לשטיפה חלל התנור הפנימי. התנור יצוייד בברז מים עם מנגנון גלילה קפיצ (11
 :  דלתאפיון  (12

 צד החלפתאפשרות  .פנימית חיזוק קורתו לפחות מ"מ 1.04 בעובי מ"פלב עשוייההדלת  .א
 .המתכנן קביעת לפי לדלת

 העומדת, מחוסמת תהיה הפנימית הזכוכית. כפולה זכוכית עם שקוף בחלון תצויד הדלת .ב
 ניקוי לשם צירים באמצעות התנור לדלת תוצמד הפנימית הזכוכית. צ"מע 400 של' בטמפ

 .ונוח קל
-דו תהיה הדלת פתיחת. ונוח מהיר תפעול לשם טריקה באמצעות תתאפשר הדלת סגירת .ג

 .מכוויה המפעיל הגנת לשם שלבית
 .מעלות 180-וב מעלות 120-ב עצמי לקיבוע אפשרות עם מעלות 180 של פתיחה זווית .ד
 .הדלת יחתפת עם המערכות של אוטומטי ניתוק .ה
 .בטכנאי צורך ללא, ניקוי לצורך בקלות נשלפת, הדלת סביב היגומי .ו
 .מבודדת ידית .ז

 :בטיחות (13
 .הדלת פתיחת עם התנור פעילות את המפסיק ביטחון מפסק .א
 .הקיטור ולמחולל למנוע יתר עומס מפסק .ב
 .העבודה במהלך  הופסקה השטיפה ותכנית במידה, התנור הפעלת כנגד הגנה מערכת .ג
 .הנוזלים ואיסוף לניקוז בשיפועים תצויד נורהת תחתית .ד
הניקוז ע"מ למנוע חזרת מי ניקוז  בפתח אינטגרלי סיפון יכלול התנור – אינטגרלי סיפון .ה

 לתא הבישול. 
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    1/1GN 20 קומביסטימרתנור שם פריט: 
 12 -מספר סידורי 

 : נתונים שמירת (14
 בכניסת להורדה זמין יהיה המידע, ובנוסף HACCP במערכת הנתונים כל את יאגור התנור .א

USB התנור בחזית. 
 .על כל כפתורי הפיקודIPX5 אטימה למים,  .ב

 
  39.1עגלת מסלולים מקורית מותאמת לתנור ראה פריט  פריטים נלווים 

 דרישות חיבורים

 Power: Kw 
Voltage: 380V 

Frequency: 50Hz 
 

Electricity  

 
  הערות מיוחדות 

 



 

 158מתוך  75עמוד 

 

 

  1/1GN 20 מסלולים עגלתפריט:  שם
 13 -מספר סידורי 

    01 אזור בתכנית 

  39.01 מס' בתכנית 
 

 

   8 לרכישהכמות 

 מידות
ה' בפרק 1בסעיף בהתאמה למפורט 

הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה 
 1בנספח ג'

  

 
  
  
   

    GN 1/1 תבניות 20  קיבולת 

 דרישות

 :כללי
  .מ"מ 50X50 בחתך L  304 מ"פלב עשוי מרובע מפרופיל עשויה העגלה (1
 מסלולים וביניהם מ"מ 1.42 דופן בעובי, מ"מ 20X30 בחתך ארוכים ופרופילים מ"מ 3 דופן עובי (2

 .מ"מ 3 בעובי L  304מ"פלב מפח קבועים
 .לפחות מ"מ 67 יהיה המסלולים בין הגובה הפרש (3
 .מ"מ 200-ו 100 בעומקים גסטרונום במיכלי מזון הכנסת תתאפשר (4
 : גלגלים (5

 . בועיםק גלגלים  2-ו צירם על מסתובבים גלגלים 2 .א
 .לפחות אינטש 4 הגלגלים קוטר .ב

 : תפעול (6
 .העגלה בהוצאת צורך ללא התנור מתוך תבניות של והוצאה הכנסה תתאפשר .א
 .התנור ומתוך אל העגלה לדחיפת שתשמש פריקה בידית תצויד העגלה .ב

 
  .ידית פריקה לדחיפת העגלה לווים פריטים נ

 . 39לעיל, יובהר כי פריט זה יהיה מקורי של יצרן פריט  39ס. לסוג פריט מ תותאםהעגלה המוצעת  הערות מיוחדות 
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 70קורת שלד עם ציוד תלויי לאי בישול מס' פריט:  שם
 14 -מספר סידורי 

  01 אזור בתכנית 

  

 15 מדור

  70 מס' בתכנית 

 

 

   1 לרכישהכמות 

 מידות
בסעיף מידות המוצר: בהתאמה למפורט 

יות למציעים ולספק ה' בפרק הנחיות כלל1
 1הזוכה בנספח ג'

  

 עומק
 

 900או  850ליין 
 

  
  
   
   

 דרישות

 כללי
 . 63,64,65,66,75,76קורת שלד לאי בישול לתליית ציוד בישול פריטים:  (1
  .אינו מחובר לקורת השלד( 73)פריט מס'  (2
ה, עם כיסויי נירוסטה קורת נירוסטה ושני עמודים, עשויים נירוסטה כבדה לקונסטרוקצי (3

 להסתרת צנרת סביב כל אחד מהעמודים. 
 דרישות טכניות

 ס"מ מהרצפה + 90התקנת הקורה:  (4
כל עבודות הפילוס, העמדה הברגים והאחריות לשלמות המוצר המותקן כולל כיסויי נירוסטה,  (5

 עליון חלה על הספק ולא על שום גורם מבצע אחר במקום.
 מחבת לחץ.  73מלבד פריט  –היצרן כל חלקי האי יהיו מקוריים מ (6
 לא ניתן לשלב חלקים בייצור מקומי בחלקי האי.  (7
, כהמשך לאי 73אי הבישול יהיה בצורת ר ' על מנת לאפשר העמדת המחבת החכמה פריט מס'  (8

 הבישול. 
 , בגב המחבת יש לדאוג לכיסויי נירוסטה שלם.  73באזור פריט מס'  (9

 דרישות חיבורים

 שתיות: הכנות נדרשות לת
 הספק יחתוך את הכיסוי באזורים הנדרשים לטובת צנרת מים.  (1
הקורה תסופק עם כל האביזרים הפנימיים המקוריים עבור מים חמים וקרים המיועדים  (2

 לפריטי הציוד של פס הבישול התלויים ע"ג הקורה, כולל ברזי אל חזור עבור קווי המים. 
 צנרת מים פנימית עשוית נחושת. (3
 קועים בכל אחד מצידי הקורה, בכיסויי נירוסטה של העמודים.שני שקעים ש (4
 שקעי החשמל יהיו מותאמים למערכת החשמל בארץ. (5
 מוגן מים.  KW 4אמפר, מוגן מים ושקע נוסף תלת פאזי  16 שקעים: בכל עמוד שקע אחד של  4 (6
אורך ס"מ ב  10X20שרווליי כיסוי מקוריים מהיצרן במידה של  2עבור צנרת החשמל יוזמנו  (7

 למדוד את האורך הנדרש טרם ההזמנה של הציוד.  הזוכהמ'( על 2-שיגיע עד לתקרת הביניים )כ
יש לקחת בחשבון אספקת עמודי הקורה לפני אספקת הציוד הנילווה לפס, על מנת לאפשר את  הערות מיוחדות 

 סגירת הרצפה. 
 IPX 5תקן 
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 פריט: ארון חימום נייד שם
 15 -מספר סידורי 

     01 זור בתכנית א

  46 מס' בתכנית 
 

 

   15 מדור

   5 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

 
  
  
   

   GN 1\1תבניות  36עבור  קיבולת 
  6.5בעומק 

   

 כללי דרישות 
בתבניות גסטרונום או  ,מע"צ 30-90חסון ושינוע של מזון בטמפ' שבין לא ,ארון חימום אוכל לאירועים

 בצלחות.
 דרישות טכניות

 מסלולים פנימיים כבושים להנחת תבניות גסטרונום או מדפי רשת לצלחות.  יהיו בדפנות הארון  (1
 : מבנה (2

  .ארון מבודד עשויי כולו נירוסטה .א
  .סביב הארון פגוש למניעת מכות .ב
 שינוע קל. ידיות בכל צד, ל 2 .ג
  2-ו צירם על מסתובבים גלגלים 2גלגלים מתואמים לעבודה מאומצת בעומסים גדולים:  4 .ד

 .לפחות אינטש 6 הגלגלים קוטר. קבועים גלגלים
 : דלת (3

 דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמה.  .א
 .בטכנאי צורך ללא, ניקוי לצורך בקלות נשלפת, הדלת סביב היגומי .ב
 מפתח נעילה לדלתות. .ג

 .ת לפיזור אוויר חם בחלל הארוןמפוח ומערכ (4
 מתקן להוספת לחות ולניקוז אדי עיבוי מחלל הארון.  (5
לחות, טרמומטר  רכתלוח הפיקוד כולל טרמוסטט לקביעת טמפ' רצויה,  כפתור הפעלה למע (6

 דיגיטאלי חיצוני להצגת טמפ' התא. 
 כל חלקי הפלסטיק יהיו מפלסטיק קשיח ומאושר לשימוש במזון.  (7

  .רשתות שש (1 ים פריטים נלוו
 אופציה למתקן מחזיק לצלחות. (2

 דרישות חיבורים
 Power: Kw 

Voltage: 220V 
Frequency: 50/60Hz 

 

Electricity 
 

 

 
  ,CEתקנים:  הערות מיוחדות 

 
 
 



 

 158מתוך  78עמוד 

 

 

 70פרופיל חיבור בין יחידות בישול עבור אי בישול מס' פריט:  שם
 16 -מספר סידורי 

  01 אזור בתכנית 

   

 15 רמדו

  א  – 70 מס' בתכנית 
 

 

   5 לרכישהכמות 

 מידות 
בסעיף מידות המוצר: בהתאמה למפורט 

ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק 1
 1הזוכה בנספח ג'

  

   
   900 או  850ליין  עומק

    

     קיבולת 

 דרישות

 פרופיל עשויי נירוסטה בשלמותו. (1
בין יחידות הבישול, באי הבישול על מנת למנוע הצטברות לכלוך בין מיועד לכיסויי החיבור  (2

 היחידות. 
 הפרופיל בצורת ח ומידותיו בהתאם לעומק פס הבישול.  (3

 הזוכה ימלא את הפרופיל בסיליקון וידאג לכיסוי החיבור באמצעות הפרופיל.  הערות מיוחדות 
  

 



 

 158מתוך  79עמוד 

 

 

 70מאחז יד )פגוש( עבור אי בישול מס' שם פריט: 
 17 -מספר סידורי 

     01 אזור בתכנית 

  ב  – 70 מס' בתכנית 
 

 

   15 מדור

   2 לרכישהכמות 

 מידות 
ה' 1בסעיף מידות המוצר: בהתאמה למפורט 

בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק 
 1הזוכה בנספח ג'

  

   
   900או  850ליין  עומק

 

   

   

 דרישות
 טה בשלמותופרופיל עשויי נירוס (1
 הפרופיל יורכב לחרטום בשני קצות פס הבישול ויקבע את הציוד בשורה אחת.  (2
 

 ימלא את הפרופיל בסיליקון וידאג לכיסוי החיבור באמצעות הפרופיל.  הזוכה הערות מיוחדות 
  

 



 

 158מתוך  80עמוד 

 

 

 70מטגנת באי בישול מס' שם פריט: 
 18 -מספר סידורי 

      01 אזור בתכנית 

  63 מס' בתכנית 
 

 

   15 מדור:

   2 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות 
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

   
    900  או 850ליין  עומק

    
    ליטר  30 - 23 קיבולת 

 דרישות 

 :כללי
 ה באי בישול מרכזי. תלוי חשמלית מטגנת

 דרישות טכניות:
 . לפחות מ"מ 3 – 1.5 של בעובי L  304מנירוסטה כולה עשויה תמטגנה (1
, מרותך כיחידה 320אמבטיית השמן )אגן השמן(, יהא עשויי נירוסטה מלוטשת, בליטוש סאטן  (2

 אחת לניקויי קל. 
 גופי חימום עשויים נירוסטה, מתרוממים ע"מ לאפשר ניקויי אמבטיית השמן.  (3
 לת הטיגון. שטח קר תחת גופי החימום לאיסוף פסו (4
 תרמוסטט לוויסות חום:  -הפעלה  (5

 . מכני/חשמלי מנגנון בעזרת תעשה הפעלה .א
 מע"צ.  140-185חום, בטווח טמפ' של  תתרמוסטט לוויסו .ב
 מע"צ.  210 יתר חימום למניעת ביטחון תרמוסטט .ג

 .על כל כפתורי הפיקודIPX5 אטימה למים,  (6
 

 מכסה עשויי נירוסטה לכיסויי  פריטים נלווים 
 ק"ג כל אחד  1.25סלים  2ק"ג או  2.5 1ופציה לסל א

 דרישות חיבורים

 Power: Kw 
Voltage: 380V 

Frequency: 50Hz 
 

Electricity 
 

 

 
  IPX5תקנים:  הערות מיוחדות 

 



 

 158מתוך  81עמוד 

 

 

 70באי בישול מס'  400 ביניים משטחפריט:  שם
 19 -מספר סידורי 

     01 אזור בתכנית 

  64 מס' בתכנית 

 

 

   15 דורמ

 1 לרכישהכמות 
 

  

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

   
   900 או 850ליין  עומק

 
   
   

 תלויי באי בישול מרכזי.  משטח עבודה (1 דרישות
 .לפחות מ"מ 3 – 1.5 של בעובי L  304מנירוסטה וכול עשוי (2

 



 

 158מתוך  82עמוד 

 

 

 70באי בישול מס'  600 ביניים משטחפריט: ה שם
 20 -מספר סידורי 

     01 אזור בתכנית 

  65 מס' בתכנית 
 

 

   15 מדור

   1 כישהרלכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

   
   900או 850ליין  עומק

 
   
   

 תלויי באי בישול מרכזי.  משטח עבודה (1 דרישות
 .לפחות מ"מ 3 – 1.5 של בעובי L  304מנירוסטה וכול עשוי (2

 



 

 158מתוך  83עמוד 

 

 

 70באי בישול מס'  מחורץ צלייה משטחפריט:  שם
 21 -מספר סידורי 

     01 אזור בתכנית 

  66 מס' בתכנית 
 

 

   15 מדור

   1 לרכישהכמות 

פרק הנחיות ה' ב1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

   
   900 או 850ליין  עומק

 
   
   

 דרישות

 כללי
אזורי הפעלה לפחות ופיקוד נפרד לכל אזור  2בעל  אחד בישול אזור עם חשמלי מחורץ צלייה משטח

 חימום. 
 דרישות טכניות

 מ"מ לפחות.  15עובי של  320סאטן מס' עם ליטוש  AISI 306  נירוסטה עשוי משטח הצלייה (1
 עשויי פלדה. עליון משטח (2
 גופי חימום מושחלים בחריצים העוברים בבלוק אלומיניום, מחוזקים בברגים.   (3
  .שומןה לאיסוף אמבטיההמשטח יכלול, תעלות לאיסוף השמן, שתתנקז ל (4
 תרמוסטט לוויסות חום:  -הפעלה  (5

  .מכני/חשמלי מנגנון בעזרת תעשה הפעלה .א
 חום.  תתרמוסטט לוויסו .ב
 מע"צ.  400 יתר חימום למניעת ביטחון תרמוסטט .ג

 .על כל כפתורי הפיקודIPX5 אטימה למים,  (6
 

 דרישות חיבורים

 Power: Kw 
Voltage: 380V 

Frequency: 50Hz 
 

Electricity 
 

 

 
 IPX5תקנים: הערות מיוחדות

 



 

 158מתוך  84עמוד 

 

 

 70 באי בישול מס' 600 שולחני ביניים משטחפריט:  שם
 22 -מספר סידורי 

 01 אזור בתכנית 

  

 15 מדור

  75 מס' בתכנית 
 

 

   1 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

   
   900  או 850ליין  עומק

 
   
   

 תלויי באי בישול מרכזי.  משטח עבודה (1 דרישות
 .לפחות מ"מ 3 – 1.5 של בעובי L  304מנירוסטה וכול עשוי (2

 



 

 158מתוך  85עמוד 

 

 

 70 לאי בישול מס' מוקדים 4 חשמליות כירייםפריט:  שם
 23 -מספר סידורי 

     01 אזור בתכנית 

  76 מס' בתכנית 
 

 

   15 מדור

   1 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1פק הזוכה בנספח ג'כלליות למציעים ולס

   
    900 או 850ליין  עומק

 
   
   

 דרישות

 כללי
 משטח כיריים חשמליים

 דרישות טכניות
למוקד לפחות, אטומים  KW 4עבודה חמה עשויים ברזל יצוק, בעל הספק של  מוקדי 4עם משטח  (1

 בחלקם העליון. 
 . נוזלים ללכידת שיפוע הכיריים בבסיס (2
 .חשמלי מנגנון רתבעז תעשה הפעלה (3
 תרמוסטט לוויסות חום, לכל אזור חימום:  -הפעלה  (4

 .יתר מהתחממות להגנה ביטחון מפסק כולל, מצבים בורר .א
 חום, עם נורית ביקורת. תתרמוסטט לוויסו .ב
 מע"צ.  יתר חימום למניעת ביטחון תרמוסטט .ג

 .על כל כפתורי הפיקודIPX5 אטימה למים,  (5
 

 דרישות חיבורים

 Power: Kw 
 Voltage: 380V 

Frequency: 50Hz 
 

Electricity 
 

 

 
 IPX5תקנים:  הערות מיוחדות

 



 

 158מתוך  86עמוד 

 

 

 77 קורת שלד עם ציוד תלויי לאי בישול מס'פריט:  שם
 24 -מספר סידורי 

     01 אזור בתכנית 

  77 מס' בתכנית 
 

 

   15 מדור:

   1 לרכישהכמות 

   
   מ"מ 300 אורך
   900וא 850ליין  עומק
    ס"מ מהרצפה  + 90 גובה 

    

 דרישות

 כללי
   67,68,69,78,79,80קורת שלד לאי בישול לתליית ציוד בישול פריטים:  (1
קורת נירוסטה ושני עמודים, עשויים נירוסטה כבדה לקונסטרוקציה, עם כיסויי נירוסטה  (2

 להסתרת צנרת סביב כל אחד מהעמודים. 
 התקנת הקורה:

 .רצפהס"מ מה + 90 (1
הברגים והאחריות לשלמות המוצר המותקן כולל כיסויי נירוסטה,  תכל עבודות הפילוס, העמד (2

 ולא על שום גורם מבצע אחר במקום. הזוכהעליון חלה על 
   .כל חלקי האי יהיו מקוריים מהיצרן (3
 לא ניתן לשלב חלקים בייצור מקומי בחלקי האי.    (4

 

 דרישות חיבורים

 ת: הכנות נדרשות לתשתיו
 יחתוך את הכיסוי באזורים הנדרשים לטובת צנרת מים.  הזוכה (1
הקורה תסופק עם כל האביזרים הפנימיים המקוריים עבור מים חמים וקרים המיועדים לפריטי  (2

 הציוד של פס הבישול התלויים ע"ג הקורה, כולל ברזי אל חזור עבור קווי המים. 
 צנרת מים פנימית עשוית נחושת. (3
 ים בכל אחד מצידי הקורה, בכיסויי נירוסטה של העמודים.שני שקעים שקוע (4
 שקעי החשמל יהיו מותאמים למערכת החשמל בארץ. (5
 בכל עמוד יתוכננו שקעי שרות מוגני מים, כמות ועוצמה לפי דרישת המתכנן. (6
שרווליי כיסוי מקוריים מהיצרן באורך שיגיע עד לתקרת הביניים  2עבור צנרת החשמל יוזמנו  (7

 מדוד את האורך הנדרש טרם ההזמנה של הציוד. ל הזוכהעל 

 הערות מיוחדות
יש לקחת בחשבון אספקת עמודי הקורה לפני אספקת הציוד הנילווה לפס, על מנת לאפשר את סגירת 

 הרצפה. 
 IPX 5תקן 

 



 

 158מתוך  87עמוד 

 

 

 77פרופיל חיבור בין יחידות בישול עבור אי בישול מס' פריט:  שם
 25 -מספר סידורי 

     01 אזור בתכנית 

  א  – 77 מס' בתכנית 
 

 

   15 מדור

   4 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

 900או 850ליין  עומק

  
  
   

   

 דרישות

 פרופיל עשויי נירוסטה בשלמותו. (1
הבישול, באי הבישול על מנת למנוע הצטברות לכלוך בין מיועד לכיסויי החיבור בין יחידות  (2

 היחידות. 
 הפרופיל בצורת ח ומידותיו בהתאם לעומק פס הבישול.  (3

 ימלא את הפרופיל בסיליקון וידאג לכיסוי החיבור באמצעות הפרופיל.  הזוכה הערות מיוחדות 
  

 



 

 158מתוך  88עמוד 

 

 

 77לפחות באי בישול מס'  ליטר 80 מתהפך חשמלי מחבת פריט: שם
 26 -מספר סידורי 

     01 אזור בתכנית 

  69, 67 מס' בתכנית 
  

 

   15 מדור

   2 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

   
   900  או 850ליין  עומק

    
    ליטר לפחות 80 קיבולת 

 דרישות

 כללי
 עם קצוות מעוגלים.  L 304ת נטויה לבישול טיגון וצלייה, עשויה נירוסטה מחב

 דרישות כלליות
 מ"מ לפחות.  3בעובי של  316ה נירוסטה אמבטיית הבישול עשוי (1
 בתחתית המחבת, גופי חימום מושחלים בחריצים העוברים בבלוק אלומיניום, מחוזקים בברגים. (2
 פול באדי הבישול. מכסה המחבת בעל דופן כפולה לקליטת וטי (3
ד בקפיצים מאזנים ובעל אפשרות להשאיר את מצוי L  304 מכסה המכשיר עשויי נירוסטה (4

 המכסה תלויי בפתיחה. 
 סטן מוחלק עם ידית אחיזה קדמית צמודה למכסה.  L 304  גימור חיצוני נירוסטה (5
 .הטיית המחבת מתבצעת באופן חשמלי (6
 המחבת ויופעל בלחיצה. מים ימוקם בחלקו העליון של הברז מילוי  (7
 תרמוסטט לוויסות חום:  -הפעלה  (8

 .חשמלי מנגנון בעזרת תעשה הפעלה .א
 מע"צ.  100-280תרמוסטט לוויסוט חום, בטווח טמפ' של  .ב
 מע"צ.  יתר חימום למניעת ביטחון תרמוסטט .ג

 .על כל כפתורי הפיקודIPX5 אטימה למים,  (9
 ברז מים למילויי המחבת  פריטים נלווים

 חיבוריםדרישות 

 Power: Kw 
Voltage: 380 V 

Frequency: 50Hz 
 

Electricity 
 

 

 
  IPX5תקנים נדרשים:  הערות מיוחדות 



 

 158מתוך  89עמוד 

 

 

 77באי בישול מס'  400 שולחני ביניים משטחפריט:  שם
 27 -מספר סידורי 

     01 אזור בתכנית 

  79, 68 מס' בתכנית 
 

 

   15 מדור

   2 כמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף למפורט בהתאמה  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

   
   900  או 850ליין  עומק

 
   
   

 תלויי באי בישול מרכזי.  משטח עבודה (1 דרישות
 .לפחות מ"מ 3 – 1.5 של בעובי L  304מנירוסטה וכול עשוי (2

 
 
 



 

 158מתוך  90עמוד 

 

 

 77לאי בישול מס'  ליטר 150-200 מתהפך חשמלי בישול סירפריט:  שם
 28 -מספר סידורי 

    01 אזור בתכנית 

  80 78 מס' בתכנית 
 

 

   15 מדור

   2 כמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

   
   900  או 850ליין  עומק

    
    ליטר  150-200 קיבולת 

 דרישות

 לי:כל
 סיר לבישול מהיר נטוי, בעל שלושה מצבי בישול: רתיחה קלה, בינונית וגבוהה.

 דרישות טכניות:
  .L 304דפנות הסיר עשויים נירוסטה  (1
 . L 316פנים הסיר ותחתיתו עשויים נירוסטה  (2
 הסיר מבודד, החימום בסיר אינו ישיר, וגופי החימום מוגנים. (3
וית וריקון הסיר יתאפשר באמצעות הטיית הסיר בז .מילויי הסיר יתאפשר במים חמים וקרים (4

לפחות, מובנה  אינטש 2מעלות בהיפוך חשמלי, ובאמצעות צינור הורקה מוגן חום בקוטר  90של 
 בתחתית הסיר. 

 תרמוסטט לוויסות חום:  -הפעלה  (5
מד לחץ לפיצויי הפרשי לחץ, ועיבויי  -החימום מופעל ומתכוונן באמצעות ווסת אנרגיה  .א

 י לבקרת גובה המים בסיר. הסיר בעל מחולל קיטור נפרד, בלחץ נמוך.אוטומט
 המערכת תכלול, שעון למדידת לחץ ולחץ יתר.  .ב
 חום.  תתרמוסטט לוויסו .ג
 .יתר חימום למניעת ביטחון תרמוסטט .ד

 .על כל כפתורי הפיקודIPX5 אטימה למים,  (6
 

 יה יברז מים עם בטר פריטים נלווים 

 דרישות חיבורים

 Power  Kw 
Voltage: 380V 

Frequency: 50Hz 
 

Electricity 
 

 

 
 IPX5תקנים:  הערות מיוחדות 
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 מכונת קרח עם דלייםפריט:  שם
 29 -מספר סידורי 

    01 אזור בתכנית 

  93 מס' בתכנית 
 

 

   17 מדור

   1 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1ים ולספק הזוכה בנספח ג'כלליות למציע

 
  
  
   

 קיבולת 

 כושר ייצור: 
 שעות. 24 -ק"ג ל 300לפחות 

 :  כושר אחסון למיכל תחתון
  ק"ג.  200לפחות  

   

 כללי דרישות 
 304עשויה נירוסטה המכונה עשויה מכונה ליצור קוביות קרח 

 דרישות טכניות
 הקרח בדליים שיונחו בעגלה מתאימה.  המכונה תעמוד על מתקן ותאפשר שינוע של (1
 ייצור קוביות קרח בודדות, ללא ייצור של פלטות קרח והיווצרות "גושים". (2
 תבנית הייצור תהא עשויה מנירוסטה עמידה. (3
מערכת הקירור תמוקם בחזית המכונה, באופן שהאוויר הקר נכנס והאוויר החם יוצא מחזית  (4

 המכונה, וניתן להצמידה אל הקיר.
 ללא צורך בכלים ובטכנאי. -האוויר תעשה דרך פילטר נשלף לניקויי  יניקת (5
 כולל מערכת שטיפה עצמית לאחר כל מחזור ייצור קרח. (6
 

  .304מתקן להעמדת המכונה עשויי נירוסטה  (1 פריטים נלווים 
 .עגלה ומיכל לקליטת קוביות הקרח וניוד (2
 

 דרישות חיבורים
 Power: Kw 

Voltage: 380V 
Frequency: 50/60Hz  

 חשמל
 

 

 Diameter: 3/4"mm 
 

 רכים קריםמים 

 
 

 Diameter: 2"mm 
 

 ניקוזים

 
 

 
  הערות מיוחדות 
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 רוחבי דו מקררפריט:  שם
 30 -מספר סידורי 

    01 אזור בתכנית 

  101 מס' בתכנית 
 

 

   17 מדור

   1 לרכישהכמות 

חיות ה' בפרק הנ1בסעיף בהתאמה למפורט  דותמי
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

 
  
  
   

    ליטר  1,400 קיבולת 

 דרישות

 כללי
 דלתות דלת ליד דלת.  2 מקרר (1
 ומשקאות מזון של לאחסון משמש המקרר (2

 דרישות טכניות
   .304 מ"מפלב בשלמותו עשויהמקרר  (1
 בעלי נעילה קדמית. 2 , מהםליםגלג 4 -אופציה לעם  מתכווננות רגליים 4 על ניצבהמקרר  (2
 גיינה. יפנים המקרר, בעל פינות מעוגלות לניקויי קל ושמירה על ה (3
 + מע"צ.10עד  -2בטווח טמפ'  מזון של לאחסון משמשהמקרר  (4
 מע"צ.  43 -מערכת הקירור תעמוד בטמפ' סביבה של לא פחות מ (5
 יר מאולץ ומערכת אידויי עצמי.  וקירור באו (6
 .  L 304מאדה עשויי פלב"מ  (7
דנמרק אוו שווה   danfossצרפת ,   Tecumsehכדוגמת  מדחס: מדחס מסוג הרמטי )סגור( (8

 ערך מתוצרת אירופאית
 בקר טמפ': (9

 , או שווה ערך  Dixell    ,eliwel .א
  הבקר יהיה כולל נקודה עשרונית , הפשרה אוטומטית ואופציה לתקשורת.    .ב

 ישה לטיפול במערכת הקירור. פאנל פיקוד ותאורה בחזית, מתרומם ומאפשר ג (10
   IPX5 .בטיחותית וממוגנת, למים אטומה, מבודדת והפיקוד החשמל מערכת (11
 פנים המקרר יהיה עם פינות מעוגלות, המאפשר הנחת תבניות גסטרונום גם ללא צורך במסילות. (12
 : דלת (13

 מעלות בזמן עבודה 100-מנגנון לשמירה על דלת פתוחה ב .א
 ה. דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמ .ב
 .בטכנאי צורך ללא, ניקוי לצורך בקלות נשלפת, הדלת סביב גומיה .ג
 מפתח נעילה לדלתות. .ד

 
 GN 2/1 נירוסטה רשתות 5 פריטים נילווים

 דרישות חיבורים

 Power: Kw 
Voltage: 220V 

Frequency: 50/60Hz 
 

Electricity 
 
 

 

 הערות מיוחדות
 יחידת קירור פנימית  (1
 R134aלאספקה:   גז סוג (2
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 עגלת חימום לאירועים –ארון חימום פריט:  שם
 31 -מספר סידורי 

      01 אזור בתכנית 

  107 מס' בתכנית 
 

 

   18 מדור

   1 לרכישהכמות 

 מידות
ה' בפרק 1בסעיף בהתאמה למפורט 

הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה 
 1בנספח ג'

  

 
  
  
   

     6.5בעומק   GN 1\1ור מדפים עב 16 קיבולת 
 כללי: דרישות 

מע"צ. בתבניות  30-90ארון חימום אוכל לאירועים לאחסון ושינוע של מזון בטמפ' שבין  (1
  גסטרונום או בצלחות.

 בדפנות הארון מסלולים פנימיים כבושים להנחת תבניות גסטרונום או מדפי רשת לצלחות.   (2
 :דרישות טכניות

יר חם בחלל הארון מתקן להוספת לחות ולניקוז אדי עיבויי מחלל מפוח ומערכת לפיזור אוו (1
 הארון. 

לוח הפיקוד כולל טרמוסטט לקביעת טמפ' רצוייה,  כפתור הפעלה למע' לחות, טרמומטר  (2
 דיגיטאלי חיצוני להצגת טמפ' התא. 

 כל חלקי הפלסטיק יהיו מפלסטיק קשיח ומאושר לשימוש במזון.  (3
 .תורי הפיקודעל כל כפIPX5 אטימה למים,  (4
 מבנה:  (5

  .ארון מבודד עשויי כולו נירוסטה .א
  .סביב הארון פגוש למניעת מכות .ב
 ידיות בכל צד, לשינוע קל.  2 .ג
  2-ו צירם על מסתובבים גלגלים 2גלגלים מתואמים לעבודה מאומצת בעומסים גדולים:  4 .ד

 .לפחות אינטש  6 הגלגלים קוטר. קבועים גלגלים
 דלת: 
 רת מעצמה. דלת כנף אטומה, נסג .א
 .בטכנאי צורך ללא, ניקוי לצורך בקלות נשלפת, הדלת סביב גומיה .ב
 מפתח נעילה לדלתות. .ג

 
 רשתות  (1 פריטים נלווים 

 אופציה למתקן מחזיק לצלחות  (2
 דרישות חיבורים

 Power: Kw 
Voltage: 220V 

Frequency: 50/60Hz 
 

Electricity 
 
 

 
  הערות מיוחדות 
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 רור ניידת לאירועיםעגלת קיהפריט:  שם
 32 -מספר סידורי 

      01 אזור בתכנית 

    110 מס' בתכנית 

   18 מדור

   1 לרכישהכמות 

 מידות
ה' בפרק 1בסעיף בהתאמה למפורט 

הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה 
 1בנספח ג'

  

    
      6.5בעומק   GN 1\1מדפים עבור  16 קיבולת 

 דרישות

 :כללי
מע"צ.  +8 \ - 10אוכל לאירועים לאחסון ושינוע של מזון בטמפ' שבין  מקרר -עגלת קירור ניידת 

 בתבניות גסטרונום או בצלחות.
 :דרישות טכניות

   .304 מ"מפלב בשלמותו המקרר עשוי (1

פנים המקרר יהיה עם פינות מעוגלות, המאפשר הנחת תבניות גסטרונום גם ללא צורך  (2
 במסילות.

 : מבנה (3

 ודד עשויי כולו נירוסטה מב .א
 סביב המקרר פגוש למניעת מכות  .ב
 ידיות בכל צד, לשינוע קל.  2 .ג
  2-ו צירם על מסתובבים גלגלים 2גלגלים מתואמים לעבודה מאומצת בעומסים גדולים:  4 .ד

 .לפחות" 6 הגלגלים קוטר. קבועים גלגלים
 : דלת (4

 מעלות בזמן עבודה 100-מנגנון לשמירה על דלת פתוחה ב .א
 כנף אטומה, נסגרת מעצמה.  דלת .ב
 .בטכנאי צורך ללא, ניקוי לצורך בקלות נשלפת, הדלת סביב גומיה .ג
 מפתח נעילה לדלתות. .ד

 כל חלקי הפלסטיק יהיו מפלסטיק קשיח ומאושר לשימוש במזון. (5

 גיינה. יפנים המקרר, בעל פינות מעוגלות לניקויי קל ושמירה על ה (6

 מע"צ.  43 -פחות מ מערכת הקירור תעמוד בטמפ' סביבה של לא (7

 ויר מאולץ ומערכת אידויי עצמי.  וקירור בא (8

 .  L 304מאדה עשויי פלב"מ  (9

 מ”מ 60-80בידוד: פוליאוריטן מוקצף, בין  (10

דנמרק אוו שווה   danfossצרפת ,   Tecumsehכדוגמת   מדחס: מדחס מסוג הרמטי )סגור( (11
 .ערך מתוצרת אירופאית

  .ווה ערך, או ש Dixell    ,eliwelבקר טמפ' (12

   הבקר יהיה כולל נקודה עשרונית , הפשרה אוטומטית ואופציה לתקשורת.     (13

 פאנל פיקוד ותאורה בחזית, מתרומם ומאפשר גישה לטיפול במערכת הקירור.  (14

   IPX5 .בטיחותית וממוגנת, למים אטומה, מבודדת והפיקוד החשמל מערכת (15

 רשתות  (1 פריטים נלווים
 ות אופציה למתקן מחזיק לצלח (2

 דרישות חיבורים

 Power: Kw 
Voltage: 220V 

Frequency: 50/60Hz 
 

Electricity 
 
 

 

 הערות מיוחדות
 יחידת קירור פנימית  (1
 R134aלאספקה:   גז סוג (2
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 מדחס צד ימין רוחבים 3 דלפק מקררפריט:  שם
 33 -מספר סידורי 

    01 אזור בתכנית 

  112 מס' בתכנית 
 

 

   15 מדור

   2 לרכישהמות כ

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

   
    700ליין  עומק

 
   
   

 כללי דרישות 
 + מע"צ. 8עד  -2 של' בטמפ רציפה לעבודה מיועד בקירור מזון לאחסון משמש, רוחבים 3 מקורר דלפק

 דרישות טכניות
 . מבודדות דפנות עם L  304 מ"פלב עשוי קררהמ גוף (1
  , בצד ימין של המכשיר.פנימית קירור' יח (2
 בעלי נעילה קדמית. 2מצת, וגלגלים לעבודה מא 4המקרר יעמוד על  (3

 . בעצמן לחלוטין אטום באופן ונסגרות מבודדות, מ"פלב עשויות גסטרונום  דגםמגירות נירוסטה  (4
 גיינה. יון והפינות מעוגלות בפנים המקרר לניקי (5
 דרש. יאפשרות לשינויי מגירות בדלתות במידה וי (6
 המקרר יסופק כולל מפתח לנעילת הדלתות  (7
 .על כל כפתורי הפיקודIPX5 אטימה למים,  (8
 

 דרישות חיבורים
 Power: Kw 

Voltage: 220V 
Frequency: 50Hz 

 
 

Electricity 
 

 

 
 R404A  מסוג פראון גזלאספקה:   גז סוג (1 הערות מיוחדות 
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 מדחס צד שמאל רוחבים 3 דלפק מקררפריט:  שם
 34 -מספר סידורי 

    01 אזור בתכנית 

  113 מס' בתכנית 
 

 

   15 מדור

   2 כמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

   
    700ליין  עומק

 
   
   

 כללי ות דריש
 + מע"צ. 8עד  -2 של' בטמפ רציפה לעבודה מיועד בקירור מזון לאחסון משמש, רוחבים 3 מקורר דלפק

 דרישות טכניות
  .מבודדות דפנות עם L  304 מ"פלב עשוי המקרר גוף (1
  , בצד שמאל של המכשיר.פנימית קירור' יחלמקרר  (2
 קדמית.בעלי נעילה  2מצת, וגלגלים לעבודה מא 4המקרר יעמוד על  (3

 . בעצמן לחלוטין אטום באופן ונסגרות מבודדות, מ"פלב עשויות גסטרונום  דגםמגירות נירוסטה  (4
 גיינה. יפינות מעוגלות בפנים המקרר לניקיון וה (5
 דרש. יאפשרות לשינויי מגירות בדלתות במידה וי (6
  .המקרר יסופק כולל מפתח לנעילת הדלתות (7
 .על כל כפתורי הפיקודIPX5 אטימה למים,  (8
 

 דרישות חיבורים
 Power: Kw 

Voltage: 220V 
Frequency: 50Hz 

 
 

Electricity 
 

 

 
 R404A  מסוג פראון גזלאספקה:   גז סוג (1 הערות מיוחדות 
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 180° -שולחן יציאה "גלילים" ממדיח שם פריט: 
 35 -מספר סידורי 

  01 אזור בתכנית 
 

 

   121 מס' בתכנית 

   16 מדור

   1 לרכישהת כמו

   
   מ"מ 3,750 אורך
   מ"מ 620 עומק
   מ"מ 900 גובה 

   

 ישותדר

 כללי
 משטח פלב"מ בצורת תיבה פתוחה בחלקה העליון.

 דרישות טכנית

 חלקו התחתון של המשטח משופע לכיוון מוצא ניקוז הממוקם בצד הקרוב למדיח.  (1

ל צירים המקושרים לדפנות המשטח וממוקמים חלקו העליון של המשטח עשוי מגלילים סבים ע (2
ובשיפוע  ס"מ מתחת לדפנות המשטח למניעת נפילת סלי הכלים 2כך שחלקם העליון יהיה 

 מכיוון המדיח והלאה להסעת סלי הכלים בצורה קלה.

הגלילים עשויים חומר פלסטי קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון וניתנים להוצאה והחזרה  (3
 . בצורה קלה ומהירה

אביזרי עיגון יותאמו לשולחן בהתאמה למיקומו כך שיתחבר למדיח בצורה המאפשרת הוצאה  (4
 רציפה של סלי הכלים.

 סכמה

 
 נספח ט' 
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 יבש לאחסון מ"מ 480 עומק כונניתפריט:  שם
 36 -מספר סידורי 

     02 אזור בתכנית 

  7 מס' בתכנית 
 

 

   3 מדור

   3 לרכישהכמות 

   
   מ"מ 1,750 ורךא

   מ"מ 480 עומק

    מ"מ 1,830 גובה 
    קומות 4 קיבולת 

 דרישות

 כללי
 . מאווררים ומדפים כוננית (1
 .יבשים בחדרים לאחסון מיועדת, שימושים של רחב מגוון על עונה הכוננית (2

 דרישות טכניות
 פלסטיק םהעשויי ומדרסים נירוסטה משלדת מורכבתה מודולרית מערכתהכוננית הינה  (1

 .קשיח פולימרי
 . מתכווננות רגלייםו המדפים גובה כיוון אפשרות עם יםירגל םהינ הכוננית יעמוד (2
 , את המדפים ניתן לבנות באורכים שונים. ג"ק 450 עד לשאת יכול מדף כל (3
 .ב"ובארה באירופה המזון ענף של התקינה דרישות את תואמת הכוננית (4
 היגיינה לצרכי כלים ובמדיח זורמים במים יפהלשט וניתנים בקלות נשלפים המדרסים (5

 . מקסימאלית
 

 בשיתוף המתכנן לאחר הזכיה.  הזוכהחלוקת המדפים ומידות סופיות לכוננית תיקבע ע"י  הערות מיוחדות 
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 רטוב לאחסון מ"מ 048 עומק כוננית שם פריט:
 37 -מספר סידורי 

 02 אזור בתכנית 

 

 
 

 :במ"ממידות   

כמות  תכניתמס' ב
  גובה עומק אורך לרכישה

8.1 4 1,800 480 1,800   

8.2 7 1,150 480 1,800   

8.3 2 1,250 480 1,800   

8.4 1 1,600 480 1,800   

8.5 2 1,000 480 1,800   

8.6 2 1,500 480 1,800   

       

 ישותדר

 כללי
 . מאווררים ומדפים כוננית (1
 קירור בחדרי, רטובים בחדרים לאחסון מיועדת, שימושים של רחב ווןמג על עונה המערכת (2

 .והקפאה
 

 דרישות טכניות
 .קשיח פולימרי פלסטיק העשויים ומדרסים נירוסטה משלדת מורכבתה מודולרית מערכת (3
 יכול מדף כל. מתכווננות רגלייםו המדפים גובה כיוון אפשרות עם יםירגל םהינ הכוננית יעמוד (4

 , את המדפים ניתן לבנות באורכים שונים. ג"ק 450 עד לשאת
 .ב"ובארה באירופה המזון ענף של התקינה דרישות את תואמת המערכת (5
 היגיינה לצרכי כלים ובמדיח זורמים במים לשטיפה וניתנים בקלות נשלפים המדרסים (6

 . מקסימאלית
 

 מדפים 4 קיבולת 

 ה. יתיקבע ע"י הספק בשיתוף המתכנן לאחר הזכיחלוקת המדפים ומידות סופיות לכוננית  הערות מיוחדות 
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 מכונת קילוף ירקותפריט:  שם
 38 -מספר סידורי 

     02 אזור בתכנית 

  10 מס' בתכנית 
 

 

   2 מדור

   1 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

 
  
  
   

    ק"ג לפחות  30 קיבולת 

 דרישות

 ., פלטת קילוף בציפוי קרברנדום304קולף ירקות, מנירוסטה  (1

 לקילוף מהיר וחסכוני טיימר להגבלת זמן הקילוף. כולל  (2

 דקות.  2-5זמן הקילוף  (3

 פלטת קילוף  נשלפת לניקיון.  (4

 .על כל כפתורי הפיקודIPX5 אטימה למים,  (5

 פריטים נלווים

 לקילוף בצל וגזר.  פלטה נוספת
 

 

 דרישות חיבורים

 Power: Kw 
Voltage: 380V 

Frequency: 50/60Hz 
 

Electricity 
 

 

 
 IPX5תקנים:  הערות מיוחדות 
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 מכונה לשטיפה וייבוש ירקותפריט:  שם
 39 -מספר סידורי 

     02 אזור בתכנית 

  14 מס' בתכנית 

 

 

   2 מדור

   1 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  ידותמ
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

 
  
  
   

 ק"ג ירקות עלים )קלים(לפחות  4 (1 קיבולת 
 פירות )כבדים( לפחות\ק"ג ירקות  15 (2

   

 דרישות

 L 304 מנירוסטה המכונה עשויי  (1
 כבדים( וירקות עלים )קלים(. מסוגלת לבצע שטיפה וייבוש לירקות, פירות )המכונה  (2
 פעולה אוטומטית עם מספר מחזורי שטיפה. (3
 לוח בקרה הכולל כפתור שטיפה וייבוש ואפשרויות לבחירת מהירות.  תכולל (4
 .על כל כפתורי הפיקודIPX5 אטימה למים,  (5
 

 סל נירוסטה.   פריטים נלווים

 דרישות חיבורים

 Power: Kw 
Voltage: 380V 

Frequency: 50/60Hz 
 

Electricity 
 

 

 
 IPX5תקנים:  הערות מיוחדות 
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 חד רוחבי אין רול מקרר שם פריט:
 40 -מספר סידורי 

  02 אזור בתכנית 
 

 

  28 מס' בתכנית 

 

 

   8 מדור

   2 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

 
  
  
   

    GN  2/1עגלת  קיבולת 

 
 דרישות

 כללי
 GN  2/1עגלת אין ל רול מקרר (1
  GN  2/1עגלת  בו לאחסן ניתן, ומשקאות מזון של לאחסון משמש המקרר (2

 דרישות טכניות
 .304 מ"מפלב בשלמותו עשויהמקרר  (1
 .רצפת המטבח ת המקרר תבוצע על גביהתקנ (2

 .כולל רמפה משופעתיסופק המקרר  (3
 בעל פינות מעוגלות לניקויי קל ושמירה על הגיינה.  יהיה  ם המקררפני (4
 + מע"צ.10עד  -2:מזון טמפרטורות אחסון  (5
 מע"צ.  43 -מערכת הקירור תעמוד בטמפ' סביבה של לא פחות מ (6
 יר מאולץ ומערכת אידויי עצמי.  וקירור באו (7
 .  L 304מאדה עשויי פלב"מ  (8
 בידוד: פוליאוריטן מוקצף. (9

דנמרק אוו שווה   danfossצרפת ,   Tecumsehכדוגמת  'ס מסוג הרמטי )סגור(מדחס: מדח (10
 ערך מתוצרת אירופאית

  ., או שווה ערך Dixell    ,eliwelבקר טמפ':  (11
  הבקר יהיה כולל נקודה עשרונית , הפשרה אוטומטית ואופציה לתקשורת.    (12
 ת הקירור. פאנל פיקוד ותאורה בחזית, מתרומם ומאפשר גישה לטיפול במערכ (13
   IPX5 .בטיחותית וממוגנת, למים אטומה, מבודדת והפיקוד החשמל מערכת (14
 : דלת (15

 מעלות בזמן עבודה 100-מנגנון לשמירה על דלת פתוחה ב .א
 דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמה.  .ב
 .בטכנאי צורך ללא, ניקוי לצורך בקלות נשלפת, הדלת סביב היגומי .ג
 מפתח נעילה לדלתות. .ד

 
 דרישות חיבורים

 Power: Kw 
Voltage: 220V 

Frequency: 50Hz 

Electricity 
 
 

 
 מיועד לאחסון בשר ועוף בתהליך 28פריט  הערות מיוחדות 

 יחידת קירור פנימית 
 R134aלאספקה:   גז סוג
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 חד רוחבי מקררשם פריט: 
 41 -מספר סידורי 

    02 אזור בתכנית 

  30 מס' בתכנית 
 

 

   1,9 מדורים

   2 לרכישהות כמ

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

 
  
  
   

    ליטר  700 קיבולת 

 דרישות

 כללי
 ומשקאות מזון של לאחסון משמש המקרר

 דרישות טכניות
  .304 מ"מפלב בשלמותו עשויהמקרר  (1
 בעלי נעילה קדמית.  2גלגלים  4 -אופציה ל ננותמתכוו רגליים 4 על ניצבהמקרר  (2
 פנים המקרר, בעל פינות מעוגלות לניקויי קל ושמירה על היגיינה.  (3
 + מע"צ.10עד  -2טווח טמפרטורות של אחסון המזון:   (4
 מע"צ.  43 -מערכת הקירור תעמוד בטמפ' סביבה של לא פחות מ (5
 קירור באוויר מאולץ ומערכת אידויי עצמי.   (6
 .  L 304שויי פלב"מ מאדה ע (7
 בידוד: פוליאוריטן מוקצף (8
דנמרק אוו שווה   danfossצרפת ,   Tecumsehכדוגמת  'מדחס: מדחס מסוג הרמטי )סגור( (9

 ערך מתוצרת אירופאית.
 , או שווה ערך. Dixell    ,eliwelבקר טמפ':  (10
  הבקר יהיה כולל נקודה עשרונית , הפשרה אוטומטית ואופציה לתקשורת.    (11
 ל פיקוד ותאורה בחזית, מתרומם ומאפשר גישה לטיפול במערכת הקירור. פאנ (12
   IPX5 .בטיחותית וממוגנת, למים אטומה, מבודדת והפיקוד החשמל מערכת (13
 דלת:  (14

 מעלות בזמן עבודה 100-מנגנון לשמירה על דלת פתוחה ב .א
 דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמה.  .ב
 .בטכנאי צורך ללא, ניקוי לצורך בקלות נשלפת, הדלת סביב גומיה .ג
 מפתח נעילה לדלתות. .ד

 

 דרישות חיבורים

 Power: Kw 
Voltage: 220V 

Frequency: 50Hz 
 

Electricity 
 

 

 

 הערות מיוחדות

 לאחסון ביצים בקירור  מקרר (1
 יחידת קירור פנימית  (2
 R134aלאספקה:   גז סוג (3
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 פגוש הגנהפריט:  שם
 42 -מספר סידורי 

    02 אזור בתכנית 

  31 מס' בתכנית 
 

 

   13 מדור

   מטר אורך 70 לרכישהכמות 

   
   מטר 70 אורך

 
  
   
   

 .גמיש PVC פגוש הגנה העשוי מ (1 דרישות 
גמישותו של הפגוש מגינה על הקיר ועל עגלות השינוע בצורה האופטימלית, תוך כדי בלימת  (2

 .זעזועים

דרישות הלקוח ומותקן בצורה אסטטית ביותר  הפגוש מותאם באורכו למידות הקיר עפ"י (3
 .לניראות מינימלית ולהגנה מירבית

 .ניתן להתקין בקומה אחת או בשתי קומות (4
 

 צבע וחתך הפגוש יאושר ע"י המתכנן  הערות מיוחדות 
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 רוחבי חדלעגלה  אין רול מבוקר הפשרה מקררפריט:  שם
 43 -מספר סידורי 

  02 אזור בתכנית 
 

 

  46 תכנית מס' ב

 

 

   8,9 מדור

   4 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

 
  
  
   

    GN  2/1עגלת  קיבולת 

 דרישות

 כללי
ות תקנל בהתאם, צ"עמ+ 3עד  + 0 של בטמפרטורה, מבוקרת בשיטה בשר להפשרת מיועדהמקרר 

 .הבריאותמשרד 
 דרישות טכניות

 . 304 מ"מפלב כולו עשויהמקרר  (1
 לעומת מקרר רגיל( (2
 מע"צ.  43 -מערכת הקירור תעמוד בטמפ' סביבה של לא פחות מ (3
 יר מאולץ ומערכת אידויי עצמי.  וקירור באו (4
 .  L 304מאדה עשויי פלב"מ  (5
  בידוד: פוליאוריטן מוקצף.  (6
דנמרק אוו שווה   danfossצרפת ,   Tecumsehדוגמת כ מדחס מסוג הרמטי )סגור( מדחס: (7

 ערך מתוצרת אירופאית
הבקר יהיה כולל נקודה עשרונית , הפשרה  , או שווה ערך.  Dixell    ,eliwel בקר טמפ': (8

כולל רמפה על רצפת המטבח, יסופק  התקנת המקרר תבוצע אוטומטית ואופציה לתקשורת
 .משופעת

 טומטית של מפזר הקור, אידויי אוטומטי, והתראת טמפרטורה. כולל גוף חימום עם הפשרה או (9
 שליש זמן הפשרה-מקרר אקטיבי, הפולט חום מבוקר בזמן ההפשרה, )ומבטיח הפשרת הבשר בכ (10
 פאנל פיקוד ותאורה בחזית, מתרומם ומאפשר גישה לטיפול במערכת הקירור.  (11
   IPX5 .תבטיחותי וממוגנת, למים אטומה, מבודדת והפיקוד החשמל מערכת (12
 דלת:  (13

 מעלות בזמן עבודה 100-מנגנון לשמירה על דלת פתוחה ב .א
 דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמה.  .ב
 .בטכנאי צורך ללא, ניקוי לצורך בקלות נשלפת, הדלת סביב היגומי .ג
 מפתח נעילה לדלתות. .ד

 דרישות חיבורים

 Power: Kw 
Voltage: 220V 

Frequency: 50Hz 

Electricity 
 

 

 Diameter: 2"mm Drain 
 

 
 

 הערות מיוחדות
 יחידת קירור פנימית  (1
 R134aלאספקה:   גז סוג (2
 IPX5 תקנים: (3
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 חשמלי ירקות קוצץפריט:  שם
 44 -מספר סידורי 

 אזור בתכנית 
02 

 
   

  48 מס' בתכנית 
 

 

   1 מדור

   1 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1מציעים ולספק הזוכה בנספח ג'כלליות ל

 
  
  
   

    ק"ג לשעה  400לפחות  קיבולת 

 דרישות

 כללי
 מיועד לחיתוך ירקות מסוגים שונים.  

 דרישות טכניות

 .L 304בשלמותו מנירוסטה  עשוי (1

 ראש ההזנה עשויי כולו נירוסטה, מתפרק בקלות לניקויי. (2

3) IPX5בטיחותית.  עם מפסקי ביטחון לעבודה מוגן מים 
 

 פריטים נלווים

  .מעמד נירוסטה נייד מותאם לגובה עבודה (1
 .סכינים לבחירת השף 5 (2
  .2/1עגלה ניידת לתבניות  (3
  .מתקן לאחסון סכינים תלויי או עגלה (4
 
 

 דרישות חיבורים

 Power: Kw 
Voltage: 380V 

Frequency: 50/60Hz 
 

Electricity 
 

 

 
 IPX5תקנים:  הערות מיוחדות
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 מטחנת בשרפריט:  שם
 45 -מספר סידורי 

    02 אזור בתכנית 

  49 מס' בתכנית 
  

 

   8,9 מדור

   2 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

 
  
  
   

    שעה/ק"ג 150-350  קיבולת 

 דרישות

 כללי
 .  דגים/לטחינת בשר עדמיו

 דרישות טכניות
 . L 304  מנירוסטה המטחנה עשויה בשלמותה (1
 כ"ס. 3הספק  (2
 .פתח קדמי )יציאת בשר טחון( (3
 .מערכת קירור לאמבט העליון (4
 מערכת קירור למערכת הטחינה למניעת התחממות הבשר ולמניעת התרבות חיידקים.  (5
 רגים. פירוק חילזון וסכינים באמצעות ידית הרמה וללא ב (6
 מגש נירוסטה כולל צוואר הגנה מתפרק, לשטיפה.  (7
8) IPX5 מים מוגן.  
 . בטיחותית לעבודה ביטחון פסקימ (9
 

 מעמד נירוסטה נייד מותאם לגובה עבודה  (1 לוויםפריטים נ
 דיסקיות טחינה נוספות מעבר לדיסקית המסופקת, לבחירת השף.  3 (2

 דרישות חיבורים

 Power: Kw 
Voltage: 380V 

Frequency: 50/60Hz 
 

Electricity 
 

 

 

  IPX5תקנים:  הערות מיוחדות
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 ותבניות סירים מדיחפריט:  שם
 46 -מספר סידורי 

    02 אזור בתכנית 

  52 מס' בתכנית 

 

 

   8 מדור

 1 לרכישהכמות 
 

  

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1ג'כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח 

 
  
  
   

    מדיח סירים ותבניות דלפקי  קיבולת 

 דרישות

 כללי
 בתכנית מטבח הכנות.  15מדיח דלפקי מתחת לשולחן מספר 

 דרישות טכניות
 . שולחן וכלי גדולים מיכלים, גסטרונום מיכלי לניקוי שמתאימה מלאה משולבת שטיפה מערכת (1
 לעמידות 304פלב"מ  עשויים כולם הפנימים הצינורות ומערכת הפאנלים, המדיח מסגרת (2

 . קשים עבודה בתנאי גם מקסימאלית
  מרבית הנייהיג רמת המבטיחים חיצוני שטיפה ועמוד מעוגלות פינות עם עמוק הדחה מיכל (3
 . המים לרשת ההדחה מי של חזרה מניעת שסתום (4
 . חסכונית הפעלה למערכת כפולה דופן בעל הדחה תא (5
 . והשליטה הבטיחות את שמבטיחים תרמוסטטיםו בדלתות מפסק מיקרו (6
 .ידנית מתפרקים המתלים ומחזיקי השטיפה זרועות, המיכל מסנני (7
 .על כל כפתורי הפיקודIPX5 אטימה למים,  (8
 

 דרישות חיבורים

 Power: Kw 
Voltage: 380V 

Frequency: 50Hz 

Electricity 
 

 

 Diameter: 3/4"mm Cold Soft Water 
 

 

 Diameter: 2"mm 
 

Drain 
 

 
 

 CE,DIN10512  ,IPX5תקנים:  הערות מיוחדות
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 אשפה גורספריט:  שם
 47 -מספר סידורי 

   02 אזור בתכנית 
 

  55 מס' בתכנית 

 

 

   11 מדור

   1 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

 
  
  
   

     בשעה פסולת ג"ק 450 לפחות קיבולת 
 כללי דרישות 

לפחות  70%-אשפה מרכזי, מיועד לגריסת פסולת אורגנית רטובה, להקטנת נפח הפסולת ב גורס
 מנפחה המקורי. עם מנגנון סחיטת המזון ומחזור מים. 

 דרישות טכניות

 נירוסטה, מבודדת רעשים. ועשוי כול הגורס (1

שפה באמצעות זרם מים במעגל סגור, מתעלת מים להולכת אשפה בקומה מעל )פריט הולכת הא (2
 (. 120מספר 

את שאריות אשפה אל מיכל אשפה, והמים מוחזרים  הגורסבתום תהליך הגריסה פורק  (3
 באמצעות משאבות לתעלת המים בקומה מעל. 

 יחות. ניתנים לפירוק וניקיון פשוט, משאבה לחיטויי ומניעת ר הגורסכל חלקי  (4

 .ניקוי אוטומטי לחלוטין (5

 .צריכת מים מינימלית (6

 .על כל כפתורי הפיקודIPX5 אטימה למים,  (7

  הגורס.כל האביזרים הצנרת והברזים הנדרשים לתפעול  (8
 

 דרישות חיבורים
 Power: Kw 

Voltage: 380V 
Frequency: 50/60Hz 

 

Electricity 
 

 

 
למניעת נפילת ישירה של גופים זרים  -בניצב לנפילת האשפה מערכת סכיני הגריסה פועלת (1 הערות מיוחדות 

 )סכו"ם/ זכוכית( ישירות על סכיני הגריסה
 לפעולת הגורס והמשאבות להחזרת המים. 4יש לדאוג לסנכרון בין פעולת המדיח פריט  (2
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 רוחבי דו מקררפריט:  שם
 48 -מספר סידורי 

    02 אזור בתכנית 

  100 מס' בתכנית 
 

 

   10 דורמ

   1 כמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

 
  
  
   

    ליטר  1,400 קיבולת 

 דרישות

 כללי
 דלתות דלת ליד דלת.  2 מקרר (1
 ומשקאות מזון של לאחסון משמש המקרר (2

 דרישות טכניות
   .304 מ"מפלב בשלמותו עשויהמקרר  (1
 בעלי נעילה קדמית. 2גלגלים  4 -אופציה ל מתכווננות רגליים 4 על ניצבהמקרר  (2
 גיינה. יפנים המקרר, בעל פינות מעוגלות לניקויי קל ושמירה על ה (3
 + מע"צ.10עד  -2בטווח טמפ'  מזון של לאחסון משמשהמקרר  (4
 מע"צ.  43 -מערכת הקירור תעמוד בטמפ' סביבה של לא פחות מ (5
 יר מאולץ ומערכת אידויי עצמי.  ובאוקירור  (6
 .  L 304מאדה עשויי פלב"מ  (7
דנמרק אוו שווה   danfossצרפת ,   Tecumsehכדוגמת דחס: מדחס מסוג הרמטי )סגור( מ (8

 .ערך מתוצרת אירופאית
הבקר יהיה כולל נקודה עשרונית , הפשרה  . , או שווה ערך Dixell    ,eliwel בקר טמפ': (9

  לתקשורת.    אוטומטית ואופציה
 פאנל פיקוד ותאורה בחזית, מתרומם ומאפשר גישה לטיפול במערכת הקירור.  (10
   IPX5 .בטיחותית וממוגנת, למים אטומה, מבודדת והפיקוד החשמל מערכת (11
 : דלת (12

 מעלות בזמן עבודה 100-מנגנון לשמירה על דלת פתוחה ב .א
 דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמה.  .ב
 .בטכנאי צורך ללא, ניקוי לצורך קלותב נשלפת, הדלת סביב היגומי .ג
 מפתח נעילה לדלתות. .ד

 פנים המקרר יהיה עם פינות מעוגלות, המאפשר הנחת תבניות גסטרונום גם ללא צורך במסילות. (13
 GN 2/1 נירוסטה רשתות 5 פריטים נלווים

 דרישות חיבורים

 Power: Kw 
Voltage: 220V 

Frequency: 50/60Hz 
 

Electricity 
 
 

 

 רות מיוחדותהע
 יחידת קירור פנימית  (1
 R134aלאספקה:   גז סוג (2
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 )ציוד נירוסטה לא קבוע(  5מנדף מעל מדיח פריט פריט:  שם
 49 -מספר סידורי 

 אזור בתכנית 
 

04 
 

 
 

 

   3 מס' בתכנית 

   16 מדור

   1 כמות 

   

   מ"מ 1350 אורך
   מ"מ 1050 עומק
   מ"מ 600 גובה 

   

 ישותדר

ללא מסננים וללא תאורה. עם תעלה מ"מ ,  1.5בעובי   304כולו מפלב"מ גוף המנדף יהיה עשויי  (1
 היקפית לאיסוף נוזלים ופתח ניקוז הנוזלים והכנה לפתחים להתחברות למערכת האוורור. 

 .חובר לקירימוטות הברגה או  4על המנדף יתלה  (2

  .בתכנית 5מותאם לפריט  (3

 מ"מ 12מוטות נירוסטה לתלייה בקוטר  לוויםפריטים נ
 

 Electricity מהנדס מיזוג אוויר. ם יועץ אוורור/לתיאום ע  דרישות חיבורים
 

 
 

 גודל סופי לפתחי האוורור והתחברות לתוואי תעלת יניקה, יתואם עם מהנדס האוורור. הערות מיוחדות
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 יוד נירוסטה לא קבוע()צ מובנה סינון וסל צד ימין כיור עם שולחןפריט:  שם
 50 -מספר סידורי 

    04 אזור בתכנית 

  6 מס' בתכנית 
 

 

   15 מדור

   1 לרכישהכמות 

   

   מ"מ 2,300 אורך
   מ"מ 750 עומק

    מ"מ 900 גובה 

    

 דרישות 

 .304 – מ"מפלב בשלמות עשוי כיור עם שולחן (1
  .מיקום הכיור בצד ימין (2
 100 אחורית הגבהה עם ,לכיור ומשופע מים-אף מוקף. אורך/למטר ג"ק 100 לנשיאת מחוזק (3

  טח.המש אל ההגבהה בהתחברות מעוגלת פינה עם מ"מ
 2ברז ריקון כדורי  עם מ"מ 25 של ברדיוס מעוגלות פנימיות פינות עם 250 עומק 600/570 כיור (4

 אשר ושרשרת מובנה נוןסי סל כוללסגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור /וידית פתיחהאינטש 
  לסיפון יחובר

 .תחתון מדף כולל (5
 ת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה.מתכווננ רגלית עם אינטש 1-1/2בקוטר  רגליים כולל (6
 לדאוג לקידוח להתקנת הברז. הזוכהבאחריות  (7
 המדף יחוזק אל רגלי השולחן.  304מ"מ נירוסטה  15 כולל מדף תחתון (8

 .ית מתכווננתכולל רגליים עם רגלית פלסט (9
. 

 

 פריטים נלווים 

 סל סינון

 דרישות חיבורים

 Diameter: 0.5"mm 
 
 

 מים חמים

 
 

 Diameter: 0.5"mm 
 
 

 מים קרים

 
 

 Diameter: 2"mm 
 
 

 ניקוזים

 
 

 

 מיוחדות  הערות
 .העבודה ביצוע לפני בשטח מידות לקחת חייב הזוכה (1
 המתכנן לאישור shop drawing לשלוחהזוכה על (2
 .בלבד המתכנן עם בתיאום יבוצע שינוי כל (3

 

http://www.fricosmos.com/en/p1936/stainless-steel-sink-special-for-plaster-preparation-left-tank
http://www.fricosmos.com/en/p1936/stainless-steel-sink-special-for-plaster-preparation-left-tank
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 שולחן עם כיור לשטיפת תבניות  )ציוד נירוסטה לא קבוע(פריט:  שם

 51 -מספר סידורי 
 

    04 אזור בתכנית 

  8 מס' בתכנית 
 

 

   16 מדור

   1 לרכישהכמות 

   
   מ"מ 2030 אורך
   מ"מ 750 עומק
    מ"מ 900 גובה 

    

 דרישות

 כללי
 שולחן עם כיור 
 דרישות טכניות

 אורך. \ק"ג למטר 100מחוזק לנשיאת מ"מ,  2בעובי  304-עשוי בשלמות מפלב"מ השולחן  (1
 לכיוון הכיור.  2%ית של וסים, משפוע בזובשני מפל משטח עליון בנוי (2
פינה מעוגלת  כוללמ"מ  200עם הגבהה אחורית  ,מים ומשופע לכיור-מוקף אףהשולחן  (3

 מ.בהתחברות ההגבהה אל המשטח
 מ. מ" 25עם פינות פנימיות מעוגלות ברדיוס של  300עומק  750/550ות הכיור: ייד (4
 2ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, עם צינור ריקון וידית פתיחה/סגירה  אינטש 2ברז ריקון כדורי  (5

 .בהתאמה לכניסה לתעלת ריצפהמעלות,  45וית של ובזקטום בקצהו אינטש 

 המדף יחוזק אל רגלי השולחן. . 304מ"מ נירוסטה  15 כולל מדף תחתון (6

 .כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת (7
 ת ברגים, עשויים נירוסטה. אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעויוצמד השולחן  (8

 מעלות וברז כדורי 45ית של ובזוקטום בקצהו אינטש  2צינור ריקון  פריטים נלווים

 דרישות חיבורים

 Diameter: 
3/4"mm 

 מים חמים
 

 Diameter: 
3/4"mm 

 מים קרים
 

 Diameter: 2"mm ניקוזים 
 

 

 הערות מיוחדות

 לת ניקוז ברצפה.יש לשים לב לחיבור צינור נפילה אל תע (1
לפי יצרן השולחן ובאישור מתכנן  -הם יהמתלים והחיזוקים בינ, כמות ומיקום הרגליים (2

 המטבח.
 חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. הזוכה (3
 .לאישור המתכנן shop drawingלשלוח  הזוכהעל  (4
 כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד. (5
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 (ציוד נירוסטה לא קבוע) לשולחן תמתח אשפה עגלתפריט:  שם

 52 -מספר סידורי 
 

    04 אזור בתכנית 

  10 מס' בתכנית 
 

 

   16,15 מדור

   5 לרכישהכמות 

   
   מ"מ 460 אורך

   מ"מ 685 עומק

    מ"מ 700 גובה 

    

 דרישות 
 .לפחות ג"ק 150 לנשיאת מחוזקת, 304 מ"פלב כולה עשויה, גלגלים על אשפה עגלת (1
 . קבועים גלגלים  2-ו צירם על מסתובבים גלגלים (2
 .לפחות אינטש 4 הגלגלים קוטר (3

 לווים פריטים נ
 .מכסה כולל ליטר 76 של בתכולה, שחור אשפה מיכל (1
 .בדטרגנטים רחיץ, חומצות בפני העמיד קשיח פלסטי מחומר בשלמותו עשוי (2
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 (טה לא קבוע)ציוד נירוס 4מנדף מעל מדיח פריט פריט:  שם
 53 -מספר סידורי 

    04 אזור בתכנית 

  21 מס' בתכנית 
 

 

   16 מדור

   1 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

 

  
  
   
   

 דרישות

   .304 מ"מפלב בשלמותו עשוי (1
ייעטף בכובע סיני שיתחבר למערכת הנידוף בתקרת  4המדיח פריט  אזור יציאת האדים של (2

 המגשים. 
ארובת הנידוף )מפח( תתחבר ישירות למערכת הנידוף ותיעטף בכובע סיני עשוי פלב"מ לפי  (3

)למרות   הדוגמא. מטרת העיטוף היא ליצור מצב בו האוויר היוצא מהמדיח לא יתפזר בחלל
 ת האוויר וכך יישמר מיזוג האוויר בחלל ככל שניתן.הימצאות המנדף(, המנדף לא יינק א

 בתכנית מידות ומיקום בתיאום עם יצרן המדיח שיבחר.  4מותאם לפריט  (4
 הזוכה.קוטר ומיקום יקבע לאחר בחירת המדיח ובתיאום עם  (1 הערות מיוחדות 

 חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. הזוכה (2
 .שור המתכנןלאי shop drawingלשלוח  הזוכהעל  (3
 כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד. (4
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 ציוד נירוסטה לא קבוע()עגלה לסלי כוסות פריט:  שם
 54 -מספר סידורי 

  04 אזור בתכנית 
 

 

  44 מס' בתכנית 

 

 

   16 מדור

   4 לרכישהכמות 

   
   מ"מ 550 אורך
   מ"מ 550 עומק
    מ"מ 900 גובה 

    
 , לאחסון סלים המלאים בכלים נקיים.304 ה נירוסטהעגלת סלים עשוי (1 שות דרי

 .נה על התכולה בין השימושיםיאחסון היגיינית ניידת המג עגלת (2
 . קבועים גלגלים  2-ו צירם על מסתובבים גלגלים 2 (3
 .לפחות אינטש 5 הגלגלים קוטר (4
 .נים עשויים גומי בפינותכולל מג (5

 כולל ידית  הערות מיוחדות 
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 מוט נירוסטה לקופסת שקעים תלויי מהתקרה )ציוד נירוסטה לא קבוע(פריט:  שם
 55 -מספר סידורי 

    04 אזור בתכנית 

  45 מס' בתכנית 
 

 

   16,15 מדור

   2 לרכישהכמות 

ה' בפרק הנחיות 1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'

 
  
  
   

 קיבולת 
-שקעים חד 4מתאים לקופסאות שקעים 

שקעים   2,  16*3אמפר מסוג סיקון  16פאזי 
 מכל צד

   

 כללי דרישות 
 אספקות מוט 

 דרישות טכניות
 .מפלב"מעשוי כולו  (1
 שקעים  מכל צד.  2,  16*3אמפר מסוג סיקון  16 יםפאזי-שקעים חד 4 בעל (2
 .אינצ' 1/4יה המתחברת בברגי פלב"ם חיבור לתקרת הבטון באמצעות רגל תלו (3
 . (דרך הרגל )קוטר הצינור בתיאום עם מהנדס החשמל לפי האספקות הדרושותימוקם מהתקרה  (4
 הצרכניםיציאת חשמל לפי מיקום בתכנית, אולם קיבוע העמוד לתקרה יבוצע לאחר מיקום  (5

 .בהתאם להנחיית ספק הציודו

ברת באמצעות ברגי פלב"ם בצורה המבטיחה קופסא בעלת דופן הניתנת להסרה מהירה, מתח (6
 אטימה מלאה.

 מ"מ. 2,000גובה תחתון של קופסאת השקעים לא יעבור  (7
 Power: XXKw דרישות חיבורים

Voltage: 380V 
Frequency: 50Hz 

 חיבור חשמל
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 ציוד נירוסטה לא קבוע() מובנה סינון וסל צד שמאל כיור עם שולחןשם פריט: 
 56 -ורי מספר סיד

    04 אזור בתכנית 

  47 מס' בתכנית 
 

 

   15 מדור

   1 כמות 

   
   מ"מ 2,300 אורך
   מ"מ 750 עומק

    מ"מ 900 גובה 

    

 דרישות 

 כללי
  כיור עם שולחן

 דרישות טכניות
 .304 – מ"מפלב בשלמות עשוי (1
  .מיקום הכיור בצד שמאל (2
 100 אחורית הגבהה עם ,לכיור ומשופע מים-אף מוקף. ורךא/למטר ג"ק 100 לנשיאת מחוזק (3

  ח.המשט אל ההגבהה בהתחברות מעוגלת פינה עם מ"מ
ברז ריקון  עם מ"מ 25 של ברדיוס מעוגלות פנימיות פינות עםמ"מ  250 עומקמ"מ  600/570 כיור (4

 ובנהמ סינון סל כוללוידית פתיחה/סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור,  אינטש 2כדורי 
  .לסיפון יחובר אשר ,ושרשרת

 .תחתון מדף כולל (5
 ת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה.מתכווננ רגלית עם אינטש 1-1/2בקוטר  רגליים כולל (6
 לדאוג לקידוח להתקנת הברז. הזוכהבאחריות  (7
 המדף יחוזק אל רגלי השולחן.  304מ"מ נירוסטה  15 כולל מדף תחתון (8

 .מתכווננתכולל רגליים עם רגלית פלסטית  (9
 
 

 לווים פריטים נ

 סל סינון

 דרישות חיבורים

 Diameter: 0.5"mm 
 

 מים חמים

 
 

 Diameter: 0.5"mm 
 

 מים קרים

 
 

 Diameter: 2"mm 
 

 ניקוזים

 
 

 

 הערות מיוחדות 
 .העבודה ביצוע לפני בשטח מידות לקחת חייב הזוכה (1
 .המתכנן לאישור shop drawing לשלוח הזוכה על (2
 .בלבד המתכנן עם בתיאום יבוצע שינוי כל (3
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 (ציוד נירוסטה לא קבוע)כיור נטילת ידיים שם פריט: 
 57 -מספר סידורי 

    04 אזור בתכנית 

  55 מס' בתכנית 
 

 

   15 מדור

   2 לרכישהכמות 

   

   מ"מ 450 אורך

   מ"מ 450 עומק

    מ"מ 600 גובה 

    

 דרישות 

 בשלמותו, מחובר אל הקיר באמצעות ברגי חיבור וקונזולה.  304כיור לנטילת ידים עשויי פלב"ם  (1
 h150וגובה אגנית    d390קוטר הכיור  (2
ם, וכולל יכולל דיספנסר לקצף לשטיפת ידי 304סטה, פלב"ם כולל גב אחורי עשוי גם הוא נירו (3

 סינור להסתרת הצנרת, אך עם אפשרות לפירוק לטובת תחזוקה שוטפת. 
 ס"מ מהרצפה.  900המתקן בשלמותו יחובר לקיר  בגובה + (4
 

 פריטים נלווים 

 אביזרים לחיבור 

 

 הערות מיוחדות 
 .ודההעב ביצוע לפני בשטח מידות לקחת חייב הזוכה (1
 המתכנן לאישור shop drawing לשלוח הזוכה על (2
 .בלבד המתכנן עם בתיאום יבוצע שינוי כל (3

 
  סכמה
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 )ציוד נירוסטה לא קבוע( מובנה סינון וסלצד שמאל  כיור עם שולחןפריט:  שם
 58 -מספר סידורי 

    04 אזור בתכנית 

  84 מס' בתכנית 
 

 

   15 מדור

   1 לרכישהכמות 

   
   מ"מ 3,000 אורך

   מ"מ 750 עומק

    מ"מ 900 גובה 

    

 דרישות 

 כללי
  כיור עם שולחן

 דרישות טכניות
 .304 – מ"מפלב ובשלמות עשוי (1
  לכיור ומשופע מים-אף מוקף. אורך/למטר ג"ק 100 לנשיאת מחוזקמיקום הכיור בצד שמאל  (2

 ח.המשט אל ההגבהה התחברותב מעוגלת פינה עם ,מ"מ 100 אחורית הגבהה עם
ברז ריקון  עם מ"מ 25 של ברדיוס מעוגלות פנימיות פינות עםמ"מ 250 עומק מ"מ 600/570 יורכ (3

 מובנה סינון סל כוללוידית פתיחה/סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, אינטש   2כדורי 
  לסיפון יחובר, ושרשרת

 .תחתון מדף כולל (4
 ת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה.מתכווננ רגלית עם אינטש 1-1/2בקוטר  רגליים כולל (5
 לדאוג לקידוח להתקנת הברז. הזוכהבאחריות  (6
 המדף יחוזק אל רגלי השולחן.  304מ"מ נירוסטה  15 כולל מדף תחתון (7

 .כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת (8
 השולחן אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. (9
 

 פריטים נלווים 

 סל סינון

 דרישות חיבורים

 Diameter: 0.5"mm 
 

 מים חמים

 
 

 Diameter: 0.5"mm 
 

 מים קרים

 
 

 Diameter: 2"mm 
 

 ניקוזים

 
 

 

 מיוחדות  הערות
 .העבודה ביצוע לפני בשטח מידות לקחת חייב הזוכה (1
 המתכנן לאישור shop drawing לשלוח הזוכה על (2
 .בלבד המתכנן עם בתיאום יבוצע שינוי כל (3
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 )ציוד נירוסטה לא קבוע( מובנה סינון וסל צד ימין כיור עם שולחןפריט:  שם
 59 -מספר סידורי 

    04 אזור בתכנית 

  88 ת מס' בתכני
 

 

   15 מדור

   1 לרכישהכמות 

   
   מ"מ 3,000 אורך
   מ"מ 750 עומק

    מ"מ 900 גובה 

    

 דרישות 

 כללי
 כיור עם שולחן

 דרישות טכניות
 .304 – מ"מפלב ובשלמות עשוי (1
 מיקום הכיור בצד ימין.  (2
 100 אחורית הגבהה עם, לכיור ומשופע מים-אף מוקף. אורך/למטר ג"ק 100 לנשיאת מחוזק (3

  טח.המש אל ההגבהה בהתחברות מעוגלת פינה עם מ"מ
ברז ריקון  עם מ"מ 25 של ברדיוס מעוגלות פנימיות פינות עםמ"מ  250 עומקמ"מ   600/570 כיור (4

 מובנה סינון סל כוללוידית פתיחה/סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, אינטש   2כדורי 
  לסיפון יחובר, ושרשרת

 .תחתון מדף כולל (5
 ת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה.מתכווננ רגלית עםאינטש  1-1/2בקוטר  רגליים כולל (6
 לדאוג לקידוח להתקנת הברז. הזוכהבאחריות  (7
 המדף יחוזק אל רגלי השולחן.  304מ"מ נירוסטה  15 כולל מדף תחתון (8

 .כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת (9
 ם בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה.השולחן יוצמד אל הקיר במתלי (10
 

 פריטים נלווים 

 סל סינון

 דרישות חיבורים

 Diameter: 0.5"mm מים חמים 
 

 Diameter: 0.5"mm ריםמים ק 

 
 

 Diameter: 2"mm ניקוזים 

 
 

 

 הערות מיוחדות 
 .העבודה ביצוע לפני בשטח מידות לקחת חייב הזוכה (1
 .המתכנן לאישור shop drawing לשלוח הזוכה על (2
 .בלבד המתכנן עם בתיאום יבוצע שינוי כל (3
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 )ציוד נירוסטה לא קבוע( מובנה סינון וסל צד שמאל כיור עם שולחןפריט:  שם
 60 -ר סידורי מספ

    04 אזור בתכנית 

  111 מס' בתכנית 
 

 

   15 מדור

   1 לרכישה כמות 

   
   מ"מ  2,000 אורך

   מ"מ 750 עומק

    מ"מ 900 גובה 

 דרישות 

 כללי
  כיור עם שולחן

 דרישות טכניות
 .304 – מ"מפלב ובשלמות עשוי (1
 .מיקום הכיור בצד שמאל (2
 . לכיור ומשופע מים-אף מוקף. אורך/למטר ג"ק 100 לנשיאת מחוזק (3
ברז ריקון  עם מ"מ 25 של ברדיוס מעוגלות פנימיות פינות עםמ"מ  270 עומקמ"מ   500/550 כיור (4

 מובנה סינון סל כוללוידית פתיחה/סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, אינטש  2כדורי 
  לסיפון יחובר, ושרשרת

 .תחתון מדףכולל  (5
 ת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה.מתכווננ רגלית עם אינטש 1-1/2בקוטר  רגליים כולל (6
 לדאוג לקידוח להתקנת הברז. הזוכהבאחריות  (7
 המדף יחוזק אל רגלי השולחן.  304מ"מ נירוסטה  15 כולל מדף תחתון (8

 .כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת (9
 רגים, עשויים נירוסטה.אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ביוצמד השולחן  (10
 

 פריטים נלווים 

 סל סינון

 דרישות חיבורים

 Diameter: 0.5"mm מים חמים 
 

 Diameter: 0.5"mm מים קרים 

 
 

 Diameter: 2"mm ניקוזים 

 
 

 

 הערות מיוחדות 
 .העבודה ביצוע לפני בשטח מידות לקחת חייב הזוכה (1
 המתכנן לאישור shop drawing לשלוח הזוכה על (2
 .בלבד המתכנן עם בתיאום יבוצע שינוי כל (3
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 ציוד נירוסטה לא קבוע()  55 תעלת מים להובלת אשפה לגורס אשפה פריט פריט:  שם
 61 -מספר סידורי 

  04 ר בתכנית אזו

 ראה פרט ז'

 

   120 מס' בתכנית 

   16 מדור

   1 לרכישהכמות 

   מ"מ 2,050 אורך
   מ"מ 250 עומק
   מ"מ 200 גובה 

 ישותדר

 כללי
 ( להובלת פסולתשוקתתעלת מים )

 דרישות טכניות

 השוקת עשויה כולה פלב"מ. (1

האשפה  גורסיועדת להזרמת אשפה אל ס"מ המ 20ס"מ ובגובה  25רציפה ברוחב השוקת הינה  (2
 . ברשימת פריטים זאת 55פריט 

חורים  2, עם 55לכיוון גורס האשפה פריט  2% -ל 1%תחתית השוקת תהיה בשיפוע של בין  (3

ליציאת צינור המוביל את האשפה לטוחן הנמצא בקומה מתחת  אינטש 8בקצה, אחד בקוטר 

 ם בצורה מעגלית. עבור צינור להחזרת המיאינטש   2והשני בקוטר 

 ( והחזרת מים בסירקולציה )בקוטראינטש 8צינורות עבור הולכת אשפה באמצעות מים )בקוטר  (4

 מ"מ. 1.5( היוצאים מקצה תחתית התעלה, עשויים פלב"מ בעובי מינימלי של אינטש 2 

חזור בין -ולתליית צנרת מים הלוך 18התקנים לתליית השוקת על שולחן הכניסה למדיח פריט  (5
 וקת לגורס האשפה. הש

בעל פיה להזרמת מים "שטוחה" בכניסה לשוקת ומגנים למניעת התזת אינטש  1.5ברז בקוטר  (6
 מים לצדדים. 

"מ( הניתנות להוצאה והחזרה מ 600 –סבכות רשת לכיסוי השוקת )אורך סבכה מקסימלי  (7
 בצורה קלה ומהירה.

גבי -יצוב התעלה עליומות לפחות למ"מ בשני מק 30/30ם מפרופילי פלב"מ ריבועיים בחתך ירגלי (8
 .הרצפה

 פריטים נלווים

 .בסמוך לשפיכת האשפה השוקתלוכד סכו"ם מגנטי מעל קצה  (1

 .השוקתקופסת פלב"מ פתוחה בחלקה התחתון עם רגליים להתקנה על  (2

מגנט קבוע, מוגן מפני רטיבות, בחלק התחתון של הקופסה מעל הקטע הפתוח המיועד למשוך  (3
 . השוקתפי מעלה מתוך את כלי המתכת כל

 מסוע אורך פנימי, הכולל מנוע ורצועה רחבה המכסה את המגנט.  (4

 פאנל פיקוד, הכולל מתג עצור/התחל המורכב במיקום נגיש על הקופסה.  (5
 פאנל שירות נגיש הניתן לפירוק והרכבה בצורה קלה ומהירה. (6

 

 הערות מיוחדות

 ברשימה זאת. 18למדיח פריט  התקני התליה ייעשו בתיאום עם יצרן שולחן הכניסה (1

 55האשפה פריט  לגורסלוודא אופן וצורת התחברות של צינורות המים  הזוכהבאחריות  (2
 .ברשימה זאת

והצינורות לעבודה נקיה ומסונכרנת עם מערכת  השוקתלוודא התאמת  הזוכהבאחריות  (3
 השאיבה האחראית לסירקולצית המים. 

והאטמים הנדרשים להתחברות למערכת המים השוקת תסופק עם כל המחברים, הצינורות  (4
 באתר.

( לאישור shop drawingלשלוח למתכנן המטבח תכנית מפורטת של השולחן ) הזוכהבאחריות  (5
 צור.ילפני י
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 ימין )ציוד נירוסטה לא קבוע( כיור עם שולחןפריט:  שם
 62 -מספר סידורי 

    05 אזור בתכנית 

  2 מס' בתכנית 
 

 

   2 מדור

   1 לרכישהכמות 

   
   מ"מ 2,400 אורך
   מ"מ 750 עומק
    מ"מ 900 גובה 

    

 דרישות 

 כללי
 .כיור עם שולחן

 דרישות טכניות
 .304 – מ"מפלבו בשלמות עשוי (1
 . לכיור ומשופע מים-אף מוקף. אורך/למטר ג"ק 100 לנשיאת מחוזק (2
  .המשטח אל ההגבהה תבהתחברו מעוגלת פינה עם מ"מ 300 אחורית הגבהה עם (3
ברז ריקון  עם מ"מ 25 של ברדיוס מעוגלות פנימיות פינות עםמ"מ  250 עומקמ"מ  600/570 כיור (4

אינטש   2וידית פתיחה / סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, עם צינור ריקון אינטש   2כדורי 
 .ריצפהניקוז בבהתאמה לכניסה לתעלת מעלות,  45ית של ובזוקטום בקצהו 

 מלבד באזור הכיור.  תחתון מדף כולל (5
 ת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה.מתכווננ רגלית עם אינטש 1-1/2בקוטר  רגליים כולל (6
 לדאוג לקידוח להתקנת הברז. הזוכהבאחריות  (7
 המדף יחוזק אל רגלי השולחן.  304מ"מ נירוסטה  15 כולל מדף תחתון (8

 .כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת (9
 אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה.יוצמד חן השול (10

 דרישות חיבורים

 Diameter: 0.5"mm מים חמים 

 
 

 Diameter: 0.5"mm מים קרים 

 
 

 Diameter: 2"mm ניקוזים 

 
 

 

 הערות מיוחדות 

 יש לשים לב לחיבור צינור נפילה אל תעלת ניקוז ברצפה (1
לפי יצרן השולחן ובאישור מתכנן  -הם, יליים והמתלים והחיזוקים בינכמות ומיקום הרג (2

 המטבח.
 הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. (3
 .לאישור המתכנן shop drawingלשלוח  על הזוכה (4
 כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד. (5
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 (ציוד נירוסטה לא קבוע)שמאל  כיור עם שולחןפריט:  שם
 63 -ר סידורי מספ

    05 אזור בתכנית 

  3 מס' בתכנית 
 

 

   1 מדור

   1 לרכישהכמות 

   
   מ"מ 2,100 אורך
   מ"מ 750 עומק

    מ"מ 900 גובה 

    
 כללי דרישות 

 .כיור עם שולחן
 דרישות טכניות

 .304 – מ"מפלבו בשלמות עשוי (1
 . לכיור ומשופע מים-אף מוקף. אורך/למטר ג"ק 100 לנשיאת מחוזק (2
  .המשטח אל ההגבהה בהתחברות מעוגלת פינה עם מ"מ 300 אחורית הגבהה עם (3
ברז ריקון  עם מ"מ 25 של ברדיוס מעוגלות פנימיות פינות עםמ"מ  250 עומקמ"מ  600/570 כיור (4

אינטש   2וידית פתיחה / סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, עם צינור ריקון אינטש   2כדורי 
 .ריצפהניקוז בבהתאמה לכניסה לתעלת מעלות,  45בזווית של קטום בקצהו 

 מלבד באזור הכיור.  תחתון מדף כולל (5
 ת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה.מתכווננ רגלית עםאינטש  1-1/2בקוטר  רגליים כולל (6
 לדאוג לקידוח להתקנת הברז. הזוכהבאחריות  (7
 יחוזק אל רגלי השולחן. המדף  304מ"מ נירוסטה  15 כולל מדף תחתון (8

 .כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת (9
 השולחן יוצמד אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. (10

 דרישות חיבורים
 Diameter: 0.5"mm 

 

 מים חמים

 
 

 Diameter: 0.5"mm מים קרים 

 
 

 Diameter: 2"mm ניקוזים 

 
 

 
 יש לשים לב לחיבור צינור נפילה אל תעלת ניקוז ברצפה (1 הערות מיוחדות 

לפי יצרן השולחן ובאישור מתכנן  -כמות ומיקום הרגליים והמתלים והחיזוקים ביניהם,  (2
 המטבח.

 הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. (3
 לאישור המתכנן. shop drawingעל הזוכה לשלוח  (4
 בלבד. כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן (5
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 (ציוד נירוסטה לא קבוע) עבודה עם הגבהה אחורית שולחןפריט:  שם
 64 -מספר סידורי 

 05 אזור בתכנית 
 

   

 4 מס' בתכנית 
 

 

 

   1 מדור

   1 לרכישהכמות 

   
   מ"מ 2,100 אורך

   מ"מ 750 עומק

    מ"מ 900 גובה 

    

 דרישות 

 כללי
 עם מדף תחתון. שולחן

 דרישות טכניות
 .304 – מ"מפלב ובשלמות עשוי (1
 . אורך/למטר ג"ק 100 לנשיאת מחוזק (2
 ח.המשט אל ההגבהה בהתחברות מעוגלת פינה עם מ"מ 200 אחורית הגבהה עם (3
 .תחתון מדף כולל (4
 ת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה.מתכווננ רגלית עם אינטש 1-1/2בקוטר  רגליים כולל (5
 המדף יחוזק אל רגלי השולחן.  304ירוסטה מ"מ נ 15 כולל מדף תחתון (6

 .כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת (7
 אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה.יוצמד השולחן  (8
 

 פריטים נלווים 

 רגל מתכווננת 

 מיוחדות הערות 
 .העבודה ביצוע לפני בשטח מידות לקחת חייב הזוכה (1
 המתכנן לאישור shop drawing לשלוח הזוכה על (2
 .בלבד המתכנן עם בתיאום יבוצע שינוי כל (3

 סכמה
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 )ציוד נירוסטה לא קבוע( לשולחן מתחת אשפה עגלתפריט:  שם
 65 -מספר סידורי 

    05 אזור בתכנית 

  5 מס' בתכנית 
 

 

   4 לרכישהכמות 

   1,2,8,10 מדור

   
   מ"מ  460 אורך

   מ"מ 685 עומק

    מ"מ 700 גובה 

    

 דרישות 

 .304 מ"פלב כולה עשויה, גלגלים על אשפה עגלת (1
 .לפחות ג"ק 150 לנשיאת מחוזקת (2
 . קבועים גלגלים  2-ו צירם על מסתובבים גלגלים 2 (3
 .לפחות אינטש 4 הגלגלים קוטר (4

 .מכסה כולל ליטר 76 של בתכולה, שחור אשפה מיכל (1 פריטים נלווים 
 .בדטרגנטים רחיץ, חומצות בפני העמיד קשיח פלסטי מחומר בשלמותו עשוי (2
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 עבודה עם הגבהה אחורית )ציוד נירוסטה לא קבוע( שולחן שם פריט:
 66 -מספר סידורי 

    05 אזור בתכנית 

 6 מס' בתכנית 
 

 

 

   1 מדור

   1 לרכישהכמות 

   
   מ"מ 1,800 אורך

   מ"מ 750 עומק

    מ"מ 900 גובה 

    

 דרישות 

 כללי
 עם מדף תחתון  שולחן

 דרישות טכניות
 .304 – מ"מפלב ובשלמות עשוי (1
 . אורך/למטר ג"ק 100 לנשיאת מחוזק (2
  .המשטח אל ההגבהה בהתחברות מעוגלת פינה עם מ"מ 200 אחורית הגבהה עם (3
 .תחתון מדף כולל (4
 ת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה.מתכווננ רגלית עם אינטש 1-1/2בקוטר  רגליים כולל (5
 המדף יחוזק אל רגלי השולחן.  304מ"מ נירוסטה  15 כולל מדף תחתון (6

 .כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת (7
 ם נירוסטה.אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויייוצמד השולחן  (8
 

 פריטים נלווים 

 רגל מתכווננת 

 הערות מיוחדות 
 .העבודה ביצוע לפני בשטח מידות לקחת חייב הזוכה (1
 המתכנן לאישור shop drawing לשלוח הזוכה על (2
 .בלבד המתכנן עם בתיאום יבוצע שינוי כל (3

 מהסכ
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 (ציוד נירוסטה לא קבוע) שמאל כיור עם שולחןפריט:  שם
 67 -מספר סידורי 

    05 אזור בתכנית 

  15 מס' בתכנית 

 

 

   8 מדור

   1 לרכישהכמות 

   
   מ"מ 2,000 אורך
   מ"מ 750 עומק

    מ"מ 900 גובה 

    
 כללי דרישות 

 .כיור עם שולחן
 דרישות טכניות

 .304 – מ"מפלבו בשלמות יעשו (1
 . לכיור ומשופע מים-אף מוקף. אורך/למטר ג"ק 100 לנשיאת מחוזק (2
  .המשטח אל ההגבהה בהתחברות מעוגלת פינה עם מ"מ 300 אחורית הגבהה עם (3
ברז ריקון  עם מ"מ 25 של ברדיוס מעוגלות פנימיות פינות עםמ"מ  250 עומקמ"מ  600/570 כיור (4

אינטש   2תיחה / סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, עם צינור ריקון וידית פאינטש   2כדורי 
 .ריצפהניקוז בבהתאמה לכניסה לתעלת מעלות,  45בזווית של קטום בקצהו 

 מלבד באזור הכיור.  תחתון מדף כולל (5
 ת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה.מתכווננ רגלית עםאינטש  1-1/2בקוטר  רגליים כולל (6
 דאוג לקידוח להתקנת הברז.ל הזוכהבאחריות  (7
 המדף יחוזק אל רגלי השולחן.  304מ"מ נירוסטה  15 כולל מדף תחתון (8

 .כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת (9
 השולחן יוצמד אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. (10

 דרישות חיבורים
 Diameter: 0.5"mm מים חמים 

 
 

 Diameter: 0.5"mm מים קרים 

 
 

 Diameter: 2"mm ניקוזים 

 
 

 
 יש לשים לב לחיבור צינור נפילה אל תעלת ניקוז ברצפה. (1 הערות מיוחדות 

לפי יצרן השולחן ובאישור מתכנן  -הם, יכמות ומיקום הרגליים והמתלים והחיזוקים בינ (2
 המטבח.

 הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. (3
 לאישור המתכנן shop drawingשלוח ל על הזוכה (4
 כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד. (5
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 עבודה עם הגבהה אחורית )ציוד נירוסטה לא קבוע( שולחןפריט:  שם
 68 -מספר סידורי 

    05 אזור בתכנית 

  16 מס' בתכנית 

 

 

   8 מדור

   1 לרכישהכמות 

   
   מ"מ 1,000 אורך
   ממ" 750 עומק

    מ"מ 900 גובה 

    

 דרישות 

 כללי
 אי ללא מדף תחתון  שולחן

 דרישות טכניות
 .304 – מ"מפלב ובשלמות עשוי (1
 . אורך/למטר ג"ק 100 לנשיאת מחוזק (2
 .המשטח אל ההגבהה בהתחברות מעוגלת פינה עם מ"מ 200 אחורית הגבהה עם (3
 .תחתון מדף ללא (4
 מ"מ. 30/30לב"מ ריבועי בחתך של עשויה מפרופיל פ -קושרת תחתונה לחיזוק (5
 ת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה.מתכווננ רגלית עם אינטש1-1/2בקוטר  רגליים כולל (6
 המדף יחוזק אל רגלי השולחן.  304מ"מ נירוסטה  15 כולל מדף תחתון (7

 .כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת (8
 ברגים, עשויים נירוסטה. אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעותיוצמד השולחן  (9
 

 פריטים נלווים 

 רגל מתכווננת 

 הערות מיוחדות 
 .העבודה ביצוע לפני בשטח מידות לקחת חייב הזוכה (1
 המתכנן לאישור shop drawing לשלוח הזוכה על (2
 .בלבד כנןהמת עם בתיאום יבוצע שינוי כל (3

 סכמה
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 עבודה עם הגבהה אחורית )ציוד נירוסטה לא קבוע( שולחןפריט:  שם
 69 -מספר סידורי 

    05 אזור בתכנית 

 17 מס' בתכנית 
 

 

 

   8 מדור

   1 לרכישהכמות 

   
   מ"מ 2,150 אורך

   מ"מ750 עומק

    מ"מ 900 גובה 

    

 דרישות 

 כללי
 דף תחתון עם מ שולחן

 דרישות טכניות
 .304 – מ"מפלב ובשלמות עשוי (1
 . אורך/למטר ג"ק 100 לנשיאת מחוזק (2
  .המשטח אל ההגבהה בהתחברות מעוגלת פינה עם מ"מ 200 אחורית הגבהה עם (3
 .תחתון מדף כולל (4
 ת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה.מתכווננ רגלית עם אינטש 1-1/2בקוטר  רגליים כולל (5
 המדף יחוזק אל רגלי השולחן.  304מ"מ נירוסטה  15 וןכולל מדף תחת (6

 .כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת (7
 אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה.יוצמד השולחן  (8
 

 פריטים נלווים 

 רגל מתכווננת 

 הערות מיוחדות 
 .העבודה ביצוע לפני בשטח מידות לקחת חייב הזוכה (1
 המתכנן לאישור shop drawing לשלוח הזוכה על (2
 .בלבד המתכנן עם בתיאום יבוצע שינוי כל (3

 סכמה
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 ימין )ציוד נירוסטה לא קבוע( כיור עם שולחןשם פריט: 
 70 -מספר סידורי 

    05 אזור בתכנית 

  18 ית מס' בתכנ
 

 

   8 מדור

   1 לרכישהכמות 

   
   מ"מ 2,050 אורך

   מ"מ 750 עומק

    מ"מ 900 גובה 

    
 כללי דרישות 

 .כיור עם שולחן
 דרישות טכניות

 .304 – מ"מפלבו בשלמות עשוי (1
 . לכיור ומשופע מים-אף מוקף. אורך/למטר ג"ק 100 לנשיאת מחוזק (2
  .המשטח אל ההגבהה בהתחברות מעוגלת פינה עם מ"מ 300 אחורית הגבהה עם (3
ברז ריקון  עם מ"מ 25 של ברדיוס מעוגלות פנימיות פינות עםמ"מ  250 עומקמ"מ  600/570 כיור (4

אינטש   2וידית פתיחה / סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, עם צינור ריקון אינטש   2כדורי 
 .ריצפהניקוז בסה לתעלת בהתאמה לכנימעלות,  45בזווית של קטום בקצהו 

 מלבד באזור הכיור.  תחתון מדף כולל (5
 ת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה.מתכווננ רגלית עםאינטש  1-1/2בקוטר  רגליים כולל (6
 לדאוג לקידוח להתקנת הברז. הזוכהבאחריות  (7
 המדף יחוזק אל רגלי השולחן.  304מ"מ נירוסטה  15 כולל מדף תחתון (8

 .ת פלסטית מתכווננתכולל רגליים עם רגלי (9
 השולחן יוצמד אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. (10

 דרישות חיבורים
 Diameter: 0.5"mm מים חמים 

 
 

 Diameter: 0.5"mm מים קרים 

 
 

 Diameter: 2"mm ניקוזים 

 
 

 
 ז ברצפה.יש לשים לב לחיבור צינור נפילה אל תעלת ניקו (1 הערות מיוחדות 

לפי יצרן השולחן ובאישור מתכנן  -הם יכמות ומיקום הרגליים והמתלים והחיזוקים בינ (2
 המטבח.

 הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. (3
 לאישור המתכנן shop drawingלשלוח  על הזוכה (4
 כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד. (5

 
 
 



 

 158מתוך  133עמוד 

 

 

 (יוד נירוסטה לא קבועצ)ימין  כיור עם שולחןשם פריט: 
 71 -מספר סידורי 

    05 אזור בתכנית 

  20 מס' בתכנית 
 

 

   9 מדור

   1 לרכישהכמות 

   
   מ"מ 2,350 אורך
   מ"מ 750 עומק

    מ"מ 900 גובה 

    
 כללי דרישות 

 .כיור עם שולחן
 דרישות טכניות

 .304 – מ"מפלבו בשלמות עשוי (1
 . לכיור ומשופע מים-אף מוקף. אורך/למטר ג"ק 100 לנשיאת מחוזק (2
  .המשטח אל ההגבהה בהתחברות מעוגלת פינה עם מ"מ 300 אחורית הגבהה עם (3
ברז ריקון  עם מ"מ 25 של ברדיוס מעוגלות פנימיות פינות עםמ"מ  250 עומקמ"מ  600/570 כיור (4

אינטש   2עם צינור ריקון  וידית פתיחה / סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור,אינטש   2כדורי 
 .ריצפהניקוז בבהתאמה לכניסה לתעלת מעלות,  45בזווית של קטום בקצהו 

 מלבד באזור הכיור.  תחתון מדף כולל (5
 ת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה.מתכווננ רגלית עםאינטש  1-1/2בקוטר  רגליים כולל (6
 לדאוג לקידוח להתקנת הברז. הזוכהבאחריות  (7
 המדף יחוזק אל רגלי השולחן.  304מ"מ נירוסטה  15 כולל מדף תחתון (8

 .כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת (9
 השולחן יוצמד אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. (10

 דרישות חיבורים
 Diameter: 0.5"mm מים חמים 

 
 

 Diameter: 0.5"mm מים קרים 

 
 

 Diameter: 2"mm זיםניקו 

 
 

 
 יש לשים לב לחיבור צינור נפילה אל תעלת ניקוז ברצפה. (1 הערות מיוחדות 

לפי יצרן השולחן ובאישור מתכנן  -הם, יכמות ומיקום הרגליים והמתלים והחיזוקים בינ (2
 המטבח.

 הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. (3
 לאישור המתכנן shop drawingלשלוח  על הזוכה (4
 י יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד.כל שינו (5
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 (ציוד נירוסטה לא קבוע) מובנה סינון וסלימין  כיור עם שולחןפריט:  שם
 72 -מספר סידורי 

    05 אזור בתכנית 

  21 מס' בתכנית 
 

 

   10 מדור

   1 לרכישהכמות 

   
   מ"מ 1,900 אורך
   מ"מ 600 עומק
    מ"מ 900 גובה 

 דרישות 

 כללי
 .כיור עם שולחן

 דרישות טכניות
 .304 – מ"מפלבו בשלמות עשוי (1
 . לכיור ומשופע מים-אף מוקף. אורך/למטר ג"ק 100 לנשיאת מחוזק (2
  .המשטח אל ההגבהה בהתחברות מעוגלת פינה עם מ"מ 300 אחורית הגבהה עם (3
ברז ריקון  עם מ"מ 25 של ברדיוס מעוגלות פנימיות פינות עםמ"מ  250 עומקמ"מ  400/400 כיור (4

אינטש   2וידית פתיחה / סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, עם צינור ריקון אינטש   2כדורי 
 .ריצפהניקוז בבהתאמה לכניסה לתעלת מעלות,  45בזווית של קטום בקצהו 

 מלבד באזור הכיור.  תחתון מדף כולל (5
 ה ורוזטה מעוגנת לרצפה.ת מנירוסטמתכווננ רגלית עםאינטש  1-1/2בקוטר  רגליים כולל (6
 לדאוג לקידוח להתקנת הברז. הזוכהבאחריות  (7
 המדף יחוזק אל רגלי השולחן.  304מ"מ נירוסטה  15 כולל מדף תחתון (8

 .כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת (9
 השולחן יוצמד אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. (10

 פריטים נלווים 

 סל סינון

 דרישות חיבורים

 Diameter: 0.5"mm מים חמים 

 
 

 Diameter: 0.5"mm מים קרים 

 
 

 Diameter: 2"mm ניקוזים 

 
 

 

 הערות מיוחדות 
 .העבודה ביצוע לפני בשטח מידות תלקח חייב הזוכה (1

 המתכנן לאישור shop drawing לשלוח הזוכה על (2

 .בלבד המתכנן עם בתיאום יבוצע שינוי כל (3
 

http://www.fricosmos.com/en/p1936/stainless-steel-sink-special-for-plaster-preparation-left-tank
http://www.fricosmos.com/en/p1936/stainless-steel-sink-special-for-plaster-preparation-left-tank
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 כיור נטילת ידיים )ציוד נירוסטה לא קבוע(פריט:  שם
 73 -מספר סידורי 

    05 אזור בתכנית 

  33 מס' בתכנית 
 

 

   1,8,9,11,13 מדור

   5 לרכישהכמות 

   
   מ"מ 450 אורך

   מ"מ 450 עומק

    מ"מ 600 גובה 

    

 דרישות 

 כללי
 ם יכיור לנטילת ידי
 דרישות טכניות

 בשלמותו, מחובר אל הקיר באמצעות ברגי חיבור וקונזולה.  304עשוי פלב"ם  (1
 h150וגובה אגנית    d390קוטר הכיור  (2
ם, וכולל יכולל דיספנסר לקצף לשטיפת ידי 304ם כולל גב אחורי עשוי גם הוא נירוסטה, פלב" (3

 סינור להסתרת הצנרת, אך עם אפשרות לפירוק לטובת תחזוקה שוטפת. 
 ס"מ מהרצפה.  900המתקן בשלמותו יחובר לקיר  בגובה + (4
 

 פריטים נלווים 

 אביזרים לחיבור 

 

 הערות מיוחדות 
 .העבודה ביצוע לפני בשטח מידות לקחת חייב הזוכה (1
 המתכנן לאישור shop drawing לשלוח זוכהה על (2
 .בלבד המתכנן עם בתיאום יבוצע שינוי כל (3

 
 

 סכמה
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 נייד )ציוד נירוסטה לא קבוע( שולחןפריט:  שם
 74 -מספר סידורי 

    05 אזור בתכנית 

  47 מס' בתכנית 
 

 

   10 מדור

   1 לרכישהכמות 

   
   מ"מ  1,500 אורך

   מ"מ 600 עומק

    מ"מ 900 גובה 

    

 דרישות 

 .304 – מ"מפלב בשלמות עשויאי עם מדף תחתון  שולחן (1
 . לפחות אורך/למטר ג"ק 180 לנשיאת מחוזק (2
 .תחתון מדף כולל (3
 . קבועים גלגלים  2-ו צירם על מסתובבים גלגלים 2 (4
חוזק אל רגלי המדף י 304מ"מ נירוסטה  15 כולל מדף תחתון.לפחות אינטש 4 הגלגלים קוטר (5

 השולחן. 
 

 הערות מיוחדות 
 .העבודה ביצוע לפני בשטח מידות לקחת חייב הזוכה (1
 המתכנן לאישור shop drawing לשלוח הזוכה על (2
 .בלבד המתכנן עם בתיאום יבוצע שינוי כל (3
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 Aספחים | מפרט 

 

 פרט טיפוסי לשולחן עם כיור | תכנית 
 ספח א

 מידות המוצר: לפי מפרט טכני 
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 א  -פרט טיפוסי לשולחן עם כיור | חתך א
 ספח ב

 מידות המוצר: לפי מפרט טכני 
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 ד  -פרט טיפוסי לשולחן עם כיור | חתך ד
 ספח ג

 מידות המוצר: לפי מפרט טכני 
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 חיזוק משטחי נירוסטה  1פרט טיפוסי לשולחן עם כיור| פרט 
 דספח 

 ות המוצר:מיד לפי מפרט טכני 
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 משטח על גב השולחן  8פרט טיפוסי לשולחן עם כיור| פרט 
 ספח ה

 מידות המוצר: לפי מפרט טכני 
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 פרט סל סינון לכיור 
 ספח ו

 מידות המוצר: לפי מפרט טכני 

 

 
 

 מ"מ 145מידות: קוטר 
 מ"מ 80גובה 

 מ"מ L ,1.5 304פח מפלב"מ 
 מ"מ 10של מנוקב בהיקף בקדחים 
 מ"מ 12עם ידית נשיאה ממוט 

 מ"מ 5-8בשולחן יש לבצע כתף משענת בעומק 
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 פרט עקרוני לתעלת מים להובלת אשפה , תלויה על שולחן כניסה למדיח 
 ספח ז

 מידות המוצר: לפי מפרט טכני 
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  18מתייחס לפריט   -פרט עקרוני  שולחן כניסה למדיח
 ספח ח
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 ספח ט ממדיח  שולחן יציאה "גלילים"עקרוני  חתך
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 Bמפרט  ימטבח חלב -פרטים טכניים מ .5
 
 

 רוחבים חלוקה למגירות מדחס צד ימין 3מקרר דלפק שם פריט: 
 75 -מספר סידורי 

    03 אזור בתכנית 

  1 מס' בתכנית 

 

 

   3 כמות לרכישה

   מידות מקסימום מידות
   

   1840 אורך

    ( 700)ליין   720 עומק
    900 גובה

    
   

 כללי דרישות 
 + מע"צ. 8עד  -2רוחבים, משמש לאחסון מזון בקירור מיועד לעבודה רציפה בטמפ' של  3דלפק מקורר 

 דרישות טכניות
 מ"מ .  50עם דפנות מבודדות בעובי מינימלי של  L  304 גוף המקרר עשוי פלב"מ (1
 נימית, בצד ימין של המכשיר. יח' קירור פ (2
 גלגלים בעלי נעילה קדמית. 2גלגלים לעבודה מאומצת,  4המקרר יעמוד על  (3
 מגירות נירוסטה דגם  גסטרונום עשויות פלב"מ, מבודדות ונסגרות באופן אטום לחלוטין בעצמן.  (4
 פינות מעוגלות בפנים המקרר לניקיון והיגיינה.  (5
 ידה ויידרש. אפשרות לשינויי מגירות בדלתות במ (6
 המקרר יסופק כולל מפתח לנעילת הדלתות  (7
 .אטימה למים על כל כפתורי הפיקוד (8
 

 דרישות חיבורים
 Power: Kw 

Voltage: 220V 
Frequency: 50Hz 

 
 

Electricity 
 

 

 

 R404A סוג גז לאספקה:  גז פראון מסוג  הערות מיוחדות 
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 מוקדים 2שם פריט: כיריים אינדוקציה 
 76 -ספר סידורי מ

    03 אזור בתכנית 

  2 מס' בתכנית 

 

 

   1 כמות לרכישה

בפרק הנחיות  'ה1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1'כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג

   
     700ליין  עומק

    
   

 כללי דרישות 
 כירת אינדוקציה
 דרישות טכניות

 .    3.5KWכל מוקד בעוצמה של מינימום  מוקדי בישול, 2כירה עם  (1
 מופעלת באינדוקציה. (2
 .   L  304עשויה כולו מנירוסטה (3
 משטח האינדוקציה מופעל רק כשמחבת שמיועדת לשימוש באינדוקציה מונחת עליו.  (4
 תרמוסטט כיוון חום  דרגות ותרמוסטט הגנה. (5
 הכירה מונחת על גבי שולחן קיים.  (6

 דרישות חיבורים
 Power: Kw 

Voltage: 380 V 
Frequency: 50Hz 

 

Electricity 
 

 

 

  הערות מיוחדות 
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 מוקדים 4כיריים אינדוקציה שם פריט: 
 77 -מספר סידורי 

   03 אזור בתכנית 

 

  3 מס' בתכנית 

 

 

   1 כמות לרכישה

בפרק הנחיות  'ה1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1'ג כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח

   
    700ליין  עומק

    
   

 כללי דרישות 
 כירת אינדוקציה
 דרישות טכניות

 .    3.5KWמוקדי בישול, כל מוקד בעוצמה של מינימום  4כירה עם  (7
 מופעלת באינדוקציה. (8
 .   L  304עשויה כולו מנירוסטה (9

 ת עליו. משטח האינדוקציה מופעל רק כשמחבת שמיועדת לשימוש באינדוקציה מונח (10
  תרמוסטט כיוון חום  דרגות ותרמוסטט הגנה. (11
 הכירה מונחת על גבי שולחן קיים.  (12

 דרישות חיבורים
 Power: Kw 

Voltage: 380V 
Frequency: 50Hz 

 

Electricity 
 

 

 

  הערות מיוחדות 
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 משטח טיגון חלק כרום חשמלישם פריט: 
 78 -מספר סידורי 

  03 אזור בתכנית 

 

 

  4 בתכנית מס' 

 

 

   1 כמות לרכישה

בפרק הנחיות  'ה1בסעיף בהתאמה למפורט  מידות
   1'כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג

   
    700ליין  עומק

    
   

 כללי דרישות 
 משטח טיגון עומד עצמאי, מופעל בחשמל מיועד לטיגון/צליית מזון במטבח החלבי.  

 דרישות טכניות
 . L 304עשוי כולו מנירוסטה  המכשיר (1
הטיגון, עשוי פלדה, גופי חימום מושחלים בתוך חריצים ייעודיים  ומחוזקים באמצעות  משטח (2

 ברגים. 
 הפריט כולל תעלה לאיסוף שמן ותא איסוף שמן. (3
 אזורי בישול נפרדים, עם פיקוד נפרד לכל אחד מהם.  2במשטח  (4
 עה חימום יתר.טרמוסטט בורר טמפרטורה וטרמוסטט הגנה למני (5
 כולל מצת מכני / חשמלי. (6
 הפריט יגיע עם כף גירוד להורדת שומן. (7
 

 דרישות חיבורים
 Power: Kw 

Voltage: 380V 
Frequency: 50Hz 

 

Electricity 
 

 

 

  הערות מיוחדות 
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 Cמפרט  מטבח בשרי –מפרטים טכניים  .6
 

 
 
 
 
 

  70באי בישול מס'  מתהפך תכליתי רב לחץ מחבת -מערכת בישול רב תכליתית פריט:  שם
 79 -מספר סידורי 

 מטבח מרכזי 01 אזור בתכנית 
 

  

  73 מס' בתכנית 
 

 

   1 לרכישהכמות 

   
   מ"מ  1,540 -  1,750 אורך

   מ"מ  91.5- 895 עומק

    מ"מ 1,100 – 955 גובה 
    ליטר  150 קיבולת 

 דרישות

 כללי
)אופקית( מסוגלת לבצע: טיגון עמוק, צליה בישול, גריל,  ALL IN ONE –מערכת בישול רב תכליתית 

 בישול פסטה, בישול איטי, מרקים ורטבים וכן בישול בלחץ. 
 דרישות טכניות

 מסך מגע.  כוללת בגוף המכשיר בנויהמערכת פיקוד  (1
המערכת כוללת תמונות ותכניות בישול לתיכנות ידני או אוטומטי תומכת עברית, הפעלה  (2

 תכניות בישול שונות לפחות.  10טומטית של לפחות או
 משטח חימום: יהיה עמיד בפני מכות, ושריטות ועיוותים. (3
 גופי חימום במהירות גבוהה, ודיוק ואחידות בטמפרטורה לכל המחבת או בחלקים.  תבעל (4
-ל 0-מ בישול' טמפ, התבשיל של ליבה' טמפ קביעת באמצעות בישול יאפשר – נקודתי רב דוקרן (5

 .צ"מע 99
 (barקיצור זמני הבישול יתאפשר ע"י מערכת לחץ ) (6
 .אפשרות לבישול למשך הלילה ללא צורך בכוח אדם (7
 אפשרות לשליטה מרחוק על המערכת.  (8
 : אוטומטית ניקוי מערכת (9

 .לחלוטין אוטומטי, עצמי ניקוי .א
  , ברז מים עם מנגנון גלילה קפיצי אוטומטי לשטיפת החלל הפנימי.מובנה ניקוי מתז .ב

 .על כל כפתורי הפיקודIPX5 אטימה למים,  (10
 

מיכל נייד למיחזור שמן , מגרד, ובישול טיגון סלי, לסלים מתלה, גסטרונום לתבניות תמיכה מסילת פריטים נלווים
 עם משאבת סינון 

 דרישות חיבורים

 Power:  Kw 
Voltage: 380V 

Frequency: 50Hz 
 

Electricity 
 

 

 
 IPX5 :תקנים הערות מיוחדות



 

 158מתוך  151עמוד 

 

 רשימת הציוד הנמצא כיום בשימוש הכנסת והמיועד לרכישה על ידי הזוכה – 2נספח ג'
 

 מיקוםהערות/  כמות שם פריט

 מדיח תבניות ליד מדיח כלים 1 דגריזר השריית תבניות

 מדיח כלים ליד מדיח תבניות 2 ס"ל לשעה 200מדיח כלים תפוקה 

 בח חם אירועיםמט 1 80/90/90להבות  4כיריים גז 

 מטבח חם אירועים 90X90X40 1 צ'יפסר חשמלי תא אחד

 מטבח חם 120X90X90 1 להבות 6כיריים גז 

 מטבח חם 5 ליטר 85מחבת מתהפך 

 מטבח חם 1 ליטר 100סיר בישול חשמלי סטטי 

 מטבח חם 1 מתהפך סיר בישול

 מטבח חם 90X90X40 1גרידל חשמלי 

 מטבח חם 120X90 1 כפתורים 9גריל רדיאנטי 

 מטבח חם 90X90X80 1 צ'יפסר חשמלי כפול

 מטבח חם 2 קטן קומביסטימר

 מטבח חם 200X90X260 2 דלתות 3מקרר עגלות 

 חדר דגים 200X85X70 1 מקפיא ארון

 חדר דגים GN1410TN 1דלתות  2מקרר להפשרה 

 חדר ביצים 1 ביצים מקרר

 בשרי ליד חדר סלטיםמטבח  1 מסלולים + רשתות 10מקרר ארון 

 מזנון חברי הכנסת 2 פלטה חשמלית תעשייתית

 מחסן 1 מקרר

 ציוד נירוסטה נייד וקבוע )שולחנות(

 

פריטים לפינוי מהמטבח הישן יוצגו בכנס מציעים 
 )יסומנו במדבקה(
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 דפח נס
 18/2016 מכרז

  בטחוןנספח 

לבין________________________   מהסכם ההתקשרות בין הכנסת נפרדזה מהווה חלק בלתי  נספח .1

 (.הספק)להלן 

 .במשרד הספק ובמשכן הכנסת"( שיבוצעו העבודהלכנסת )להלן: " שירותים הספקהחוזה יספק  מסגרתב .2

להעסיק בביצוע העבודה עובדים כמפורט  הספקלאישור קצין הכנסת או מי שהוסמך על ידו רשאי  כפוףב .3

 להלן:

 או שנמנים עם כוחות המילואים.  ליר בצה"שירות סד שירתוישראל אשר  תושבי (א)

 ואינם נמנים עם כוחות המילואים. לשירתו שירות סדיר בצה" לאישראל אשר  תושבי (ב)

 מסוימים שאינם תושבי ישראל. עבודהבתחומי  מומחים (ג)

4.  
טעונה אישור מראש של קצין הכנסת לגבי כל אחד ואחד מהעובדים,  הספק ידיעובדים על  העסקת (א)

. קצין הכנסת רשאי שלא לאשר העסקת עובד כלשהו, להגביל או להתנות את מועצ הספקלרבות 

 העסקתו.

לכך, כי משך הזמן הדרוש לשם בדיקה ומתן אישור העסקה עשוי להמשך :  מופנית הספקלב  שומתת (ב)

 30  -)ג(   -ו)ב(  3, ולגבי עובדים המנויים בסעיף לפחותימים  14 -)א(  3המנויים בסעיף  עובדיםלגבי 

 מים לפחות.י

לעובדים שאושרו, יעשה באמצעות  הכניסהבאישור להעסקת עובדי הספק בכנסת ומתן אישורי  הטיפול .5

 , או מי שהוסמך על ידיו.הכנסת משמרתחקירים ואבטחת מידע של  ,אקצין כ"

עובדים  לגבייגיש הספק את רשימת העובדים שבדעתו להעסיק:  כאמוראישור ההעסקה  לצורך (א)

 המנוייםיום לפני מועד התחלת ביצוע העבודה ולגבי עובדים  14-לא יאוחר מ –)א( 3 המנויים בסעיף

 ימים לפני מועד התחלת ביצוע העבודה. 30 -מלא יאוחר  –)ג( -)ב( ו3בסעיף 

 על גבי טופס פירוט עובדים הנהוג במשמר הכנסת. תוגשהעובדים  רשימת

 המצורףויתור"  הצהרתלחתום על טופס "בטופס פירוט עובדים יהיה  יכללוכל עובד שפרטיו  על (ב)

תבדוק פרטי עובד ולא תאשר העסקתו, אם  לאבזאת, כי הכנסת  מובהרומסומן באות ב'.   זהלנספח 

 הויתור". הצהרתלא חתם על "

, כי יתכנו עיכובים במתן אישור העסקה לגבי כל העובדים שבדעת הספק בזאתהסר ספק מובהר  למען (ג)

אם יהיה עיכוב  לפיכך )ב( שלעיל. 4לקם, מעבר לתקופות המנויות בסעיף לגבי ח אולהעסיק בעבודה 

לעובדים חיוניים לביצוע העבודה, מטעמים שאינם תלויים ביועץ באופן שלא ניתן  אישוריםבמתן 

, העיכובלהתחיל בביצוע העבודה במועד שנקבע בחוזה, לא יהיה הספק זכאי לפיצוי כלשהו בגין  יהיה

 השווה לתקופת העיכוב. לתקופהתקופת החוזה,  להארכתאך הוא יהיה זכאי 

קבלת בסמוך ל לכנסתעל הספק להמציא  –לאשר העסקתו של עובד כלשהו  שלאקצין הכנסת  החליט (ד)

עובדים. הכנסת רשאית שלא לאשר העסקת  פירוטההודעה על כך, שם של עובד חלופי, על גבי טופס 

בין זמני, ובמקרה כזה על הספק להפסיק לאלתר ו קבועעובד, אף אם ניתן אישור להעסקתו בין 

 טופס פירוט עובדים. גלכנסת שם של עובד חלופי, ע" מידהעסקתו של אותו עובד, ולהמציא 

את הפרטים  אהספק לקצין כ" יגישבמהלך ביצוע העבודה יבקש הספק להעסיק עובדים נוספים,  אם .6

ויתור"  הצהרתטופס " ויצרףשלעיל ,  5 בסעיףרים האמו במועדיםעליהם, על גבי טופס פירוט עובדים נוסף, 

 כל עובד בנפרד. לגבי
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להעסיקו בעבודה, או להתנות אישורו  הספקהכנסת רשאי לאשר או לא לאשר כל עובד שבדעת  ציןק .7

 .החלטתובתנאים, ואין הוא חייב לנמק 

, חלקי משכן הכנסת העבודה ואסורה ביתר אתרבזה כי שהיית הספק ועובדיו מותרת אך ורק בשטח  ודגשמ .8

העבודה יהיו כל המתקנים הדרושים  כאתר. על הספק לדאוג לכך שבמקום שהוגדר למעט מזנוני הכנסת

 במשכןבכתב בחלקים  או מקומות נוספים  שימושבל הספק אישור ילרווחת העובדים, אלא אם כן ק

 הכנסת.

י יום, את היתר הכניסה של כל התורן, מיד לקציןבמשמר הכנסת או  אמתחייב להחזיר לקצין כ" הספק .9

 עת אחרת שיידרש. בכלעובד, או  אותוסיום עבודתו של   עםעובד שבשמו ניתן ההיתר, מיד 

  להוראות בטחון ציות .10

לתנאי הבטחון השוטף של משכן הכנסת, הגבלות תנועה וכו' כפי  כפופיםועובדיו יהיו  הספק (א)

 הכנסת. משמר ישמפורסמים ע"

משמר הכנסת מזמן  יועובדיו כפופים להנחיות בטחון נוספות שינתנו ע" קהספלאמור, יהיו  בנוסף (ב)

 אחראי לביצוען גם על ידי עובדיו. ויהיהמתחייב לבצע הנחיות אלו  הספקהצורך  ובעתלזמן 

 ביטחונית, כדוגמת אובדן אישורי כניסה או כניסת בלתי מורשים. תקלהידווח על כל  הספק (ג)

 כן הכנסת ורחבתו.מש בתחוםתורשה לינת עובדים  לא (ד)

, בכל מקרה של אי מילוי הוראה הספקהזכות להפסיק את עבודת הספק או כל אחד מעובדי  לכנסת .11

יועץ לא תהיה כל טענה או תביעה נגד ולמטעם הכנסת,  מוסמכיםמהוראות נספח זה או הוראות הממונים 

 עבודה כאמור. הפסקתהכנסת במקרה של 

 מיוחדים: תנאים .12

__________________________________________________________ 

 

 

 

 בנספח זה, הבין את תוכנו ויקיים את ההוראות הנכללות בו. האמורמצהיר כי קרא את  הספק

 

 

 

 

 __________________הספק חתימת                __________ תאריך
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 הנספח 
 18/2016 מכרז

 תאריך: ____________

 : הכנסתלכבוד
 

 לסודיות והיעדר ניגוד עניינים ות בלתי חוזרתכתב התחייב
 

לאספקה, התקנה ותחזוקת ציוד  18/2016מספר  מכרזפרסמה הכנסת )להלן: "המזמינה"( ו אילהו

 "(.המכרז)להלן: " מטבח

 .המכרז, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרזובחרתי להגיש הצעה במסגרת  ואילוה

 עלי להתחייב בתנאים המפורטים בנספח זה. רזבמכועל פי התנאים המפורטים  ואילוה

 :לפיכך, הנני מצהיר ומתחייב בזאת כי
 

 כללי .1

 .המכרזי על פי שאר מסמכי יאין באמור בנספח זה כדי לגרוע מהתחייבויות .א

 (.המכרזנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם )נספח ב' למסמכי  .ב

 התחשב בהן בפירושו.כותרות סעיפי נספח זה נועדו לשם הנוחות בלבד ואין ל .ג

 

 סודיות .2

בעקיפין, כל מידע או מתחייב בזה לשמור בסודיות מוחלטת ושלא להעביר לאחרים, במישרין  אני .א

קיבלתי או אקבל , שנתונים או מסמכים שהגיעו או יגיעו לידיולרבות מקצועי, מסחרי או אחר 

 המכרזל פי מסמכי מהמזמינה או מאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין, בקשר ההתקשרות ע

 "(.המידע)להלן: "

נמצא או הגיע לנחלת הכלל או מידע שהיה בידיעתי ש"המידע" כאמור בסעיף זה לא יכלול מידע  .ב

וברשותי לפני מסירתו על ידי המזמינה או מידע שהגיע לידיעתי ממקורות אחרים שלא בקשר לביצוע 

 מחויב לגלותו עפ"י דין. או מידע שהנני ובלבד שהגיע לידי כדין,  –התחייבויותיי 

הנני מתחייב בזה, שלא להעביר כל חומר או מידע שהגיע או שיגיע לידי, תוך כדי ביצוע העבודות  .ג

, לכל גורם, המכרזוהשירותים עבור המזמינה או כתוצר של עבודתי על פי ההתקשרות כאמור במסמכי 

מינה או לכל צד שלישי אחר לרבות גורמים הקשורים למזמינה, ואף לא להפיצם ליועצים של המז

 הקשור עם המזמינה, אלא באמצעות המזמינה או על פי הנחיותיה.

הנני מתחייב בזאת, להחתים את עובדיי, קבלני המשנה המועסקים על ידי ואת המומחים המועסקים  .ד

 על ידי על התחייבות לשמירת סודיות באופן שיבטיח שמירת וביצוע התחייבויותיי כאמור בסעיף זה.

מען הסר ספק מובהר בזאת כי התחייבויותיי על פי סעיף זה תישארנה בתוקפן גם לאחר סיום ל .ה

 ההתקשרות ביני לבין המזמינה מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן.

 

 יגוד ענייניםנ .3

הנני מצהיר בזה כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי או של  .א

 .המכרזקבלני המשנה המועסקים על ידי לבין התחייבויותיי וזכויותיי על פי מסמכי  מי מעובדי או
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הנני מצהיר כי אני וקבלני המשנה המועסקים על ידי אינם קשורים למזמינה או למי מטעמה, מלבד  .ב

 . ולמעט קשרים שהוצהר עליהם במפורש ובכתבקשר רגיל בין מזמינה לבין נותן שירותים, על פי מכרז 

מתחייב בזה להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי מסמכי  הנני .ג

לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת החלה עלי, במישרין או בעקיפין, או על עובדי או על  המכרז

ינים קבלני משנה המועסקים על ידי והנני מתחייב בזה להודיע למזמינה על כל חשש לקיום ניגוד עני

בין התחייבויות החלה עלי או על מי מעובדי או על קבלני המשנה המועסקים על ידי על פי מסמכי 

 לבין פעילות אחרת שלי או של עובדי או של קבלני משנה המועסקים על ידי. המכרז

הנני מתחייב בזה לא להגיש לכל צד שלישי, לרבות לצדדים שלישים הקשורים עם המזמינה או  .ד

זה או בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת  מכרזם, כל שירות או מידע בקשר לעבודות נשוא למישהו מטעמ

זה, בין שהשירות או המידע כאמור מוגש בתמורה ובין שלא  מכרזבמישרין או בעקיפין לעבודות נשוא 

 אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של המזמינה מראש ובכתב. ,בתמורה

מינה להביא את ההתקשרות עמי לידי סיום, בכל מקרה שבו מבלי לגרוע מכל אפשרות אחרת של המז .ה

לפי שיקול דעתה של בשלהן, ייודע למזמינה בין באמצעותי ובין בכל דרך אחרת, עובדות אשר 

הנני מצוי או עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בהקשר לביצוע  ,המזמינה

תהא המזמינה רשאית להביא את ההתקשרות עמי לידי סיום , המכרזהתחייבויותיי על פי מסמכי 

ימים מראש ובמקרה זה הנני מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה  7בכפוף למתן הודעה מוקדמת 

 כלפי המזמינה בקשר לכך.  

 
 
 
 
 

 2016ולראייה באתי על החתום היום _______ לחודש _________ 
 
 
 

__________________ 
  ח ת י מ ה () 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'נספח ו
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  אישור לעריכת ביטוחים - 18/2016מכרז 
 

 תאריך: ____________                                                         
 

 לכבוד
 

 המזמינה 
 

 לאספקה, התקנה ותחזוקת ציוד מטבחהנדון: הסכם ביניכם לבין____ )להלן: "המבוטח"( 
 

 
כי החל מיום ______ ועד יום _______ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, בהתאם לאמור  הננו מאשרים

 בסעיף ___ לחוזה שבנדון, כלהלן:
 

ביטוח אחריות מקצועית בשל מעשה רשלנות, טעות או השמטה או הנובע מביצוע העבודה נשוא החוזה  .1
יושר -הפוליסה לא כוללת חריגים לאידולר לפחות ולתקופת הביטוח.  100,000לעיל, בגבול אחריות של 

 עובדים, אבדן מסמכים ולאבדן שימוש/ עיכוב.
 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביטוח, בגבול      .2

 דולר לפחות למקרה ולתקופת הביטוח.  500,000אחריות של          
 

לעיל כפופות לסעיף "חבות צולבת", על פיו יראו הביטוח כאליו נערך בנפרד לכל  2 -ו 1הפוליסות שבסעיפים  .3
 יחיד מיחידי הביטוח.

 
ליון דולר ימ 1ביטוח אחריות מעבידים בגין פגיעה גופנית הנגרמת במשך תקופת הביטוח, בגבול אחריות של  .4

 מיליון דולר לפחות לאירוע ולתקופת הביטוח. * 2 -לפחות לעובד אחד ו
 

 ם המבוטח בביטוחים המפורטים לעיל הורחב לכלול גם את המזמינה.ש .5
 

הביטוחים הנ"ל כוללים סעיף "ויתור על תחלוף" מכל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח  .6
 זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודה.

 
יום  60לכם הודעה על כך בדואר רשום לפחות  הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו, לא יבוטלו, אלא אם תשלח .7

 מראש.
 

הביטוחים הנ"ל הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמינה, ולא יחול עליהם סעיף  .8
 "השתתפות".

 
 רק המבוטח אשר שמו נקוב כ"המבוטח" בכותרת למסמך זה ישא בתשלום הפרמיה. .9

 
 
 

 ת עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור זה.בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריו
 

 
 
 
 
 

* אם המציע הוא יחיד, אשר אינו מעסיק עובדים כלשהם, לא תדרוש המזמינה עריכת ביטוח אחריות 
 מעבידים.
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 נוסח ערבות ביצוע-1ז'נספח 
    לכבוד

   הכנסת
 
 
 

 ערבות מס'_______הנדון: 
 

 
 

"( הננו ערבים בזה כלפיכם, בערבות מוחלטת ובלתי החייבהלן: "על פי בקשת _____________ )ל
"( סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: "אלף  שלוש מאות) 300,000₪מותנית, לתשלום כל סכום עד 

כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה הנקובים להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת החייב ביחד 
 . עבור הכנסת קה, התקנה ותחזוקה של ציוד מטבחלאספהסכם ההתקשרות בקשר עם 

 
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה 

 המרכזית לסטטיסטיקה בתנאי ההצמדה שלהלן:
 

)או  לחודש ________ 15-"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש ______ בשנת _______ שהתפרסם ב
 בסמוך למועד זה( בשיעור _______ נקודות*.

 " לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.המדד החדש"
 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:הפרשי הצמדה"
 

למכפלת  הסכום השווה -י, יהיו הפרשי ההצמדה יסודאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד ה
 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות ומחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות 
 ללא כל הפרשי הצמדה.

 
דרישתכם  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידיכם תוך עשרה ימים מיום קבלת

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי  לרבות באמצעות פקסמיליה, הראשונה בכתב,
 שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת החייב.

 
אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים, לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום 

 ערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות.מקרה לא ישולם לכם בגין ה
 

 ועד ליום _______**. ערבות זו בשלמותה תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה
 

 ערבות זו אינה מותנית ואיננה ניתנת להעברה או להסבה.
 
 

 בכבוד רב,

 בנק____________

 סניף___________
 

 שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.
 האחרון להגשת ההצעות על פי מסמכי המכרז. המדד הידוע במועד *

 יום לאחר סיום תקופת ההתקשרות. 60**       
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 בלבד קטגוריה ב'זוכה ל נוסח ערבות ביצוע-2נספח ז'
 
 

    לכבוד
   הכנסת

 
 
 

 ערבות מס'_______הנדון: 
 

 
 

טת ובלתי "( הננו ערבים בזה כלפיכם, בערבות מוחלהחייבעל פי בקשת _____________ )להלן: "
"( כשהוא סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: "עשרת אלפים ) 10,000₪מותנית, לתשלום כל סכום עד 

צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה הנקובים להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת החייב ביחד בקשר 
 . עבור הכנסתהסכם ההתקשרות לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד מטבח עם 

 
רבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה סכום הע

 המרכזית לסטטיסטיקה בתנאי ההצמדה שלהלן:
 

לחודש ________ )או  15-"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש ______ בשנת _______ שהתפרסם ב
 בסמוך למועד זה( בשיעור _______ נקודות*.

 " לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.חדשהמדד ה"
 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:הפרשי הצמדה"
 

הסכום השווה למכפלת  -י, יהיו הפרשי ההצמדה יסודאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד ה
 ומחולק במדד היסודי. ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות 
 ללא כל הפרשי הצמדה.

 
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידיכם תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם 

להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי מבלי  לרבות באמצעות פקסמיליה, הראשונה בכתב,
 שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת החייב.

 
אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים, לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום 

 מקרה לא ישולם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות.
 

 ועד ליום _______**. ותה תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זהערבות זו בשלמ
 

 ערבות זו אינה מותנית ואיננה ניתנת להעברה או להסבה.
 
 

 בכבוד רב,

 בנק____________

 סניף___________
 

 שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.
 המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות על פי מסמכי המכרז. *

 יום לאחר סיום תקופת ההתקשרות. 60**       
 


