אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן  -גוריון בנגב

אירוע פורים תשע" ט
הזמנה להציע הצעות להפ עלת דוכני מזון
אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (להלן" :האגודה") מזמינה בזאת חברות
רלוונטיות להציע הצעות להפעלת דוכני מזון באירוע פורים תשע"ח.

שאלות הבהרה:
ניתן לשלוח לדוא"ל ,shivuk@aguda.bgu.ac.il :עבור :מנהלת משרד שיווק באגודת הסטודנטים .עד לתאריך 01/01/2019
בשעה  .12:00לא יינתן מענה לשאלות הבהרה לאחר מועד זה .תשובות לשאלות ההבהרה יועברו במייל חוזר עד לתאריך
.06/01/2019

הגשת הצעה:
את ההצעות יש לשלוח בדוא"ל ל bikoret@aguda.bgu.ac.il :-וגם ל .shivuk@aguda.bgu.ac.il-עבור :מנהלת משרד שיווק
באגודת הסטודנטים .לא יאוחר מיום חמישי ה 10/01/2019-בשעה  .12:00לא תתקבלנה הצעות שהוגשו באיחור .אישור של
קבלת ההצעה יתקבל בדוא"ל חוזר מיו"ר ועדת ביקורת/מנהלת שיווק.
יש לצרף את ההסכם לאחר חתימה בתחתית כל עמוד בצירוף כל הנספחים הנדרשים בהסכם .הגשת הצעה ללא צירוף
ההסכם החתום על ידי המציע לא תיבחן.
האגודה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.
לצורך קבלת פרטים נוספים ניתן לפנות גבריאלה מורן ,מנהלת משרד שיווק בכתובת דוא"ל shivuk@aguda.bgu.ac.il :או
בטלפון.050-7471753:

_________________
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הזמנה להציע הצעות
האגודה מזמינה בזאת הצעות להפעלת דוכני מזון באירוע פורים תשע"ט עבור אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
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האגודה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעת אחרת.
בהזמנה זו:
" .aהמזמין" ו/או "האגודה" – אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
" .bהמציע" ו/או "נותן השירות" – המפעיל אשר ייבחר לבצע את העבודות נשוא הצעה זו.
המציע מצהיר ומתחייב כי הינו בעל ניסיון של חברה להפעלת דוכני מזון באירועים בסדר גודל של לפחות  5,000משתתפים
לאירוע בודד.
על נותן השירות להציג כי בידיו כל האישורים הדרושים להפעלת דוכני מזון .הרישיונות יסופקו עם חתימת החוזה .האגודה
רשאית לבקש מכל עסק את כל האישורים הנוספים אשר היא מוצאת לנכון ,הרלוונטיים לפעילות ,והצגה זו תהווה תנאי
להשתתפות העסק בהפעלת הדוכנים.
התנהלות כספית תקינה מהווה תנאי סף להשתתפות בהגשת ההצעה.
מציע ההצעה יתחייב להקמת למינימום של  5דוכני מזון לפי דרישות האגודה המפורטות בנספח א' ,ולפי תכנית רישוי
עסקים.
כחלק מדוכני המזון על המפעיל להציע דוכן המגיש אוכל צמחוני/טבעוני.
ההצעה הינה להפעלת דוכני מזון בלבד ,כל פרסום נוסף ,לרבות פרסום בית העסק נותן השירותים ,מותנה באישור האגודה.
הפרסום היחידי שמותר לנותן השירות הוא חולצות עם לוגו נותן השירות.
האירוע יתקיים ביום שני ה 18/03/2019-בשטח אוניברסיטת בן-גוריון בנגב .האירוע יחל בשעה  14:00ויסתיים בשעה
 .18:00ייתכנו שינויים בשעות האירוע .המציע מוותר מראש על כל טענה בנושא זה.
צפי משתתפים 5,000 :איש .הצפי הינו הערכה בלבד ואינו מחייב .המציע מוותר מראש על כל טענה בנוגע לכמות
המשתתפים באירוע.
סכום ההצעה המינימאלי הינו .₪ 3,000
התשלום יתבצע באמצעות שיק אחד ליום האירוע אשר יועבר לאגודה מראש .הפרה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של
ההתקשרות בין הצדדים.
נוכח האופי הדינאמי של ארגון האירוע ,האגודה תהיה רשאית להשלים פרטים אודות האירוע כגון אופי ולוח זמנים מדויק
בהמשך ההתנהלות מול נותן השירות.
על הצעה זו לא יחולו באיזה אופן שהוא דיני המכרזים.
האגודה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ליתן למציע הזדמנות לתקן פגמים טכניים ו/או לא מהותיים ככל שנפלו
בהצעתו ואין הדבר ייחשב כעומד בניגוד לעקרון השוויון.
האגודה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
בחירת ההצעה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של האגודה ,והאגודה תהיה פטורה ממתן הסבר או נימוק לקבלה או דחייה
של הצעה כלשהי.
מציע שהצעתו תידחה מוותר מראש על כל טענה שהיא כנגד האגודה ,בקשר עם דחיית ההצעה.
חובות וזכויות משפטיות בין האגודה לבין המציע שהצעתו תתקבל יתגבשו רק לאחר חתימת המציע על הסכם בכתב עם
האגודה.
הצעות מטעם אדם ו/או חברה ו/או גוף שמנהל ו/או מתנהל כנגדו הליך ו/או סכסוך משפטי עם האגודה לא ייבחנו ,לרבות
חברה או גוף שלא קיים התחייבויות קודמות כלפי האגודה.
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ידוע למציע שמדובר בזיכיון מלא להפעלת דוכני מזון באירוע ללא תלות בכמות המשתתפים באירוע ו/או בגובה ההכנסות
של המציע באירוע .המציע מוותר מראש על כל טענה בדבר הפסדים באירוע מכל סיבה שהיא ,בין אם היא תלויה באגודה
ובין אם לא.
המציע נוטל על עצמו את האחריות לביטוח ושיפוי בגין האירוע וכן המצאת אישורים ורישיונות נדרשים לקיום האירוע.
המציע מתחייב לערוך ביטוחים על פי דרישות הביטוח של האגודה .תנאי זה הינו תנאי יסודי להתקשרות בין הצדדים.
עצם הגשת הצעה להפעלת דוכני מזון על ידי מציע כלשהו מהווה הסכמה מאת המציע בדבר קבלת התנאים המוזכרים
בהצעה זו.
את ההצעה יש להגיש עד יום שלישי ה 10/01/2019-בשעה .12:00
אשת הקשר מטעם אגודת הסטודנטים לפרטים נוספים והבהרות – גבריאלה מורן ,מנהלת משרד שיווק:
.shivuk@aguda.bgu.ac.il

הנחיות למילוי הנספחים:
 .1יש לצרף את ההסכם שמצורף להלן חתום על כל עמודיו יחד עם נספחיו.

_________________
הבר
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הסכם להסכם להפעלת דוכני מזון
שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום ________ בחודש _______2019 ,
בין
אגודת הסטודנטים בן-גוריון בנגב
ע.ר580000099 .
שכתובה :ת.ד ,653 .באר-שבע 8410501
(להלן" :האגודה")
מצד אחד
ובין
שם העסק__________ :עוסק מורשה___________ :
כתובת__________________ :סלולרי________________ :
איש הקשר ___________ :ת.ז______________ :.
(להלן" :מפעיל המזון")
מצד שני
הואיל
והואיל

והואיל
והואיל

והאגודה מעוניינת לספק לסטודנטים שירותים של דוכני מזון באירוע פורים בשנת הלימודים תשע"ח;
ומפעיל המזון הציע לאגודה להפעיל את שירותי המזון בהצהירו כי הוא בעל הידע ,הכישורים ,הניסיון,
האמצעים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע שירותי המזון ,והאגודה הסכימה למסור למפעיל
את מתן הפעלת שירותי מזון בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה;
והאגודה מעוניינת להתקשר עם מפעיל דוכני המזון לתקופה מוגבלת היקף ובתנאים המפורטים להלן;
והאגודה הסכימה למסור למפעיל דוכני המזון את ביצוע הפעלת הדוכנים ובלבד וזה יעמוד בכל
התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה;
לפיכך ,הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

מבוא
 .1המבוא להסכם זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד ממנו.
 .2המפעיל מתחייב לספק את שירותי הפעלת המזון במקום האירוע :אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,באר שבע.
 .3האירוע יתקיים בתאריך  ,18/03/2019בין השעות( 14:00-18:00 :להלן" :האירוע").
 .4על מפעיל דוכני המזון לעמוד בלוח הזמנים של האגודה.
 .5יש לצרף את הנספחים הבאים:
 5.1נספח א' – נספח טכני .הנספח להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
________________
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נספח ב' – מחירון מקסימום .הנספח להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
נספח ג' – אישור עריכת ביטוח .הנספח להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
נספח ד' – ההזמנה להציע הצעות כפי שפרסמה האגודה .הנספח להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
נספח ה' – הצעת המפעיל להפעלת דוכני מזון באירוע .הנספח להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
נספח ו' – טופס בקשה להפעלת דוכן מזון עבור המחלקה לבריאות הסביבה .יש למלא את הטופס ולחתום
עליו.

הצהרות מפעיל המזון והתחייבויותיו
 .6השירותים יינתנו כשהם כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצועם ברמה הנדרשת בהסכם זה ולשביעות
רצון האגודה ,אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה ונספחיו.
 .7מפעיל המזון מצהיר כי קיבל לידיו מן האגודה את כל המסמכים של ההסכם על כל נספחיו ,וכי קרא אותם והבין
את תוכנם וכי קיבל מן האגודה את כל ההסברים והמידע הנדרשים לצורך ביצוע השירותים.
 .8מפעיל המזון מצהיר כי בידו הידע המקצועי ,הניסיון והיכולת לביצוע השירותים לפי הסכם זה ,וכי הוא בעל
כושר וכישורים לבצע את התחייבויותיו על פי חוזה זה והוא מתחייב לבצעם כאמור לשביעות רצונה המלא של
האגודה.
 .9מפעיל המזון מצהיר כי ידוע לו שמדובר בזיכיון מלא להפעלת דוכני מזון באירוע ללא תלות בכמות המשתתפים
באירוע ו/או בגובה ההכנסות של מפעיל המזון מהאירוע ו/או שינויים שאינם תלויים באגודה כגון :רישוי
עסקים ,מזג אוויר וכו' .מפעיל המזון מוותר מראש על כל טענה בדבר הפסדים באירוע מכל סיבה שהיא ,בין אם
היא תלויה באגודה ובין אם לא.
 .10מפעיל המזון מתחייב לבצע את השירותים בהתאם להסכם זה על כל פרטיו ונספחיו במלואם בנאמנות,
במיומנות וברמה מקצועית נאותה.
 .11מפעיל המזון לא יהיה רשאי להעביר לאחר את חובותיו או זכויותיו על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן.
 .12מפעיל המזון מסכים ומתחייב לבצע את השירותים בכפוף להנחייתה של האגודה ו/או הפועלים מטעמה לעניין
הסכם זה.
 .13מפעיל המזון מתחייב בזאת להגיש לאגודה בכל עת שיידרש לכך כל נתון ,מידע ו/או מסמך המצוי בידו והקשור
לעניין ביצוע הסכם זה.
 .14מפעיל המזון מצהיר שבידיו כל האישורים והרישיונות לממכר מזון אשר נדרשים ע"פ כל חיקוק והוראה בדין,
אשר תקפים למועד האירוע מידי מחלקת רישוי עסקים בעירייה.
 .15מפעיל המזון מתחייב לכך כי יש לו תעודת כשרות להגשת האוכל באירוע.
 .16מפעיל המזון יפעל על פי כל דין ו/או נוהג ו/או הוראות מקצועיות הקיימים ומוכלים במסגרת מתן הכנת המזון.
 .17מפעיל המזון מתחייב לבצע את הכנת המזון במרב הקפדנות ,ברמה מקצועית גבוהה ,ביעילות ,בנאמנות,
בדייקנות ובמומחיות ,לפי ההוראות המקצועיות של משרד הבריאות.
 .18מפעיל המזון מתחייב כי הכנת המזון תבוצע על ידי עובדיו אשר יהיו מקצועיים מוכשרים ומנוסים לביצוע בישול
המזון (עובדים אלו יקראו להלן" :עובדי המפעיל").
 .19מפעיל המזון מתחייב ,כי הכנת המזון תבוצע על ידי עובדי המפעיל בלבד ובפיקוחו האישי וכי אלו ימלאו אחר
כל התחייבויותיו של מפעיל המזון על פי חוזה זה ,בין שנכללו במפורש ובין מכללא ובין שנהוגים ומקובלים
_________________
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במקצוע ,בנאמנות ובמומחיות ,תוך השקעת מרב המאמצים ,הכישורים והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש
לביצוען.
האגודה רשאית לבקש ממפעיל המזון את כל האישורים הנוספים אשר היא מוצאת לנכון להפעלת דוכני המזון,
הצגת אישורים אלו יהוו תנאי למתן השירותים על ידי מפעיל המזון.
מחירון המקסימום של המזון המצורף להסכם זה כנספח ב' יהיה תקף לכל שעות האירוע .חל איסור מוחלט על
העלאת מחירים לפני או במהלך האירוע.
מפעיל המזון מודע לכך שהאגודה אינה מתחייבת על מיקום דוכני המזון ו/או כמות דוכני המזון .דוכני המזון
ימוקמו בהתאם לצורך ולאופי האירוע ובהתאם לאישורים והדרישות שיתקבלו מגורמי האוניברסיטה ו/או
גורמי רישוי העסקים ו/או הגורמים הרלוונטיים.
מפעיל המזון מצהיר כי הוא מתחייב להקמת דוכני המזון על פי דרישות האגודה ,זמני האגודה ולפי תכנית רישוי
עסקים.
על המפעיל המזון לספק קופוני אוכל לעובדים ע"פ הכתוב בנספח א'.
למפעיל המזון מובן וידוע כי האגודה לא מספקת חיבורים חשמליים לדוכנים אלא נקודות חשמל בלבד ,האגודה
לא אחראית לכל צד טכני ולוגיסטי הקשור בהקמת הדוכנים ו/או תפעולם.
ההסכם הינו למתן שירותים של דוכני מזון בלבד ,כל פרסום נוסף ,לרבות פרסום בית העסק נותן השירותים,
מותנה באישור של האגודה .הפרסום היחידי שמותר למפעיל המזון ,הוא חולצות עם לוגו של מפעיל המזון
לקופאים ,מעבר לכך ,כל פרסום מותנה באישור האגודה מראש בכתב של סגן יו"ר האגודה .הפרה של סעיף זה
הינה הפרה יסודית של הסכם זה.
מפעיל המזון מודע לכך כי האגודה אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב למספר הנוכחים באירוע.
מפעיל המזון מצהיר כי כל מוצרי המזון שיוגשו באירוע עומדים בכל כללי התברואה הנדרשים ,בעלי תעודת
כשרות ,נרכשו ממשווקים מורשים על פי כל דין ויוגשו באיכות גבוהה לאורך כל האירוע.
מפעיל המזון מצהיר כי ישמור על מלאי של כלים חד פעמיים ,מפיות וכו' במהלך האירוע.

תמורה
 .30תמורת ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה ,ישלם מפעיל המזון לאגודה את התמורה( ₪ ________ :ובמילים:
_______________________________שקלים חדשים) (להלן" :התמורה") באמצעות שיק שמועד פירעונו
ליום האירוע בתאריך  .18/03/2019השיק יועבר לאגודה במעמד חתימת הסכם זה .הפרה של סעיף זה מהווה
הפרה יסודית של ההסכם.
 .31למען הסר ספק שום תמורה או תשלום ,לא יועבר על ידי האגודה למפעיל המזון לא טרם ביצוע העבודה ,לא
במהלך ביצוע העבודה לא במועד סיום העבודה ,ולא לאחר סיום העבודה .למען הסרת ספק ,מפעיל המזון אינו
זכאי ולא יהיה זכאי לכל תמורה מכל סוג ומין שהוא מצד האגודה.
 .32במידה והאירוע יתבטל בשל כוח עליון (מזג אוויר שלא יאפשר קיומו ,מצב מלחמתי וכו') לאגודה ורק לאגודה
שמורה האופציה לדחות את מועד האירוע (להלן" :האירוע נדחה") .יובהר כי האגודה רשאית לוותר על שירותיו
של מפעיל המזון באירוע נדחה ,אולם במקרה זה עליה יהיה להשיב את התמורה שניתנה על ידי מפעיל המזון
לאגודה .למפעיל המזון לא תהיה כל טענה לאגודה במקרה זה.
מפעיל המזון – קבלן עצמאי
_________________
הבר
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 .33מובהר בזאת כי האגודה אינה אחראית לגבי מפעיל המזון ,עובדיו או הפועלים מטעמו  -באחריות כלשהי בגין
תאונת עבודה או כל נזק העלול להיגרם למי מהם תוך ביצוע העבדות ו/או מתן השירותים לפי הסכם זה או
כתוצאה מביצועו.
 .34מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין האגודה לבין מפעיל המזון ובין עובדיו או
הפועלים מטעמו.
הסבת ההסכם
 .35אין מפעיל המזון רשאי להסב לאחר את ההסכם ,או כל חלק ממנו ,וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר
כל זכות לפי ההסכם ,אלא בהסכמת האגודה בכתב ומראש.
נזיקין
 .36מפעיל המזון אחראי לכל נזק ,או הפסד שיגרם לאגודה עקב העבודות ו/או השירותים ,ומתחייב בזאת לפצות
את האגודה ולשפות אותה בכל מקרה שנגרם לאגודה נזק או שהאגודה תחויב בגין נזק או בהוצאות או בתשלום
פיצויים שמפעיל המזון או מי מעובדיו או הפועלים מטעמו גרמו ,במישרין או בעקיפין ,עקב מעשה או מחדל של
מי מהם או עקב או במהלך ביצוע השירותים ,לאגודה או לצד שלישי.
 .37האגודה תאפשר למפעיל המזון להתגונן בפני כל תביעה או דרישת פיצוי שתוגש נגד האגודה ואשר בגינה דורשת
האגודה שיפוי ממפעיל המזון.
ביטוח
 .38מפעיל המזון יהא אחראי בכפוף להוראות על פי דין לכל אבדן ,פגיעה ,נזק והפסד שייגרמו לגופו ו/או לרכושו
של כל מאן שהוא בקשר לפעילותו ולפעילות הבאים מטעמה בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה ,ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לרבות צד ג' ואבדן ,פגיעה ,נזק והפסד לו עצמו ,לעובדיו ,לבאים מטעמה ,לאגודה
לעובדיה ,לבאים מטעמה ו/או לכל הסועדים.
 .39מפעיל המזון מתחייב ,תוך  5יום מיום חתימת ההסכם להמציא לידי האגודה את אישור עריכת הביטוח המצורף
להסכם זה ,כשהוא חתום בידי מבטחו.
 .40מותנה ומוסכם בין הצדדים ,כי עריכת ביטוחי מפעיל המזון והמצאת אישור עריכת הביטוח הנם תנאים יסודיים
בהסכם זה.
 .41מפעיל המזון פוטר בזה במפורש את האגודה ואת הבאים מטעמה ,מכל אחריות לנזק אשר הוא זכאי לשיפוי
בגינו על פי ביטוח הרכוש הנערך על ידו כאמור לעיל ,לאישורי עריכת הביטוח ,או שהיה זכאי לשיפוי בגינו
אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח ,ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין
נזק כאמור.
 .42מפעיל המזון יהא אחראי על פי דין לכל אבדן ,פגיעה ,נזק והפסד שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל מאן שהוא
בקשר לפעילותה ולפעילות הבאים מטעמה.
כללי
 .43שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שיהוי של האגודה במימוש זכויותיה על פי הסכם זה לא יתפרשו כ-ויתור או
מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 .44מפעיל המזון מוותר בזאת על כל זכות לעיכבון כלשהו על נכסים ו/או מידע שנמסר לו על ידי האגודה.
_________________
הבר
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.45
.46
.47
.48

.49

מפעיל המזון מצהיר כי החותמים על הסכם זה מוסמכים לחתום על ההסכם.
לא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם ,אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי כל הצדדים.
בכל הקשור לחוזה זה ,ביצועו או הפרתו ,תהא סמכות השיפוט מוקנית באופן ייחודי לבתי המשפט המוסמכים
בעיר באר-שבע.
כתובות הצדדים הן כמופיע על פני הסכם זה וכל דבר דואר שישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום ייחשב
כהתקבל בידי הצד האחר 7 ,ימים לאחר שליחתו ,או באמצעות פקס תוך  24שעות משליחתו ,ובלבד שיהיה ניתן
לאמת את המסירה.
הסכם זה יהיה בתוקף רק כאשר הוא חתום ע"י מורשיי החתימה מטעם כל הצדדים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_________________
מפעיל המזון

_________________
הבר

________________
האגודה
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נספח א' להסכם להפעלת דוכני מזון באירוע פורים תשע"ט
אחריות מפעיל המזון
 .1הלקוח יספק  40קופוני מזון לעובדים של האגודה באירוע.
 .2הלקוח יתלה את המחירונים המאושרים ע"י האגודה (מצ"ב כנספח ב') ויעמוד במחירים הרשומים לאורך כל
האירוע.
 .3הקופאי רשאי לקחת כסף מהלקוחות ולהעבירם לקופות ישירות ,לא תהיינה אפשרות של מכירת קופונים בקופה
המרכזית או בכל קופה אחרת ורק לאחר מכן העברת הקופון ללקוח ומהלקוח לקופאי .כלומר ,גישה ישירה
לקופאי.
 .4המפעיל מתחייב לספק לפחות  5דוכני מזון .האגודה אינה מתחייבת לכמות הדוכנים.
 .5מחירוני הדוכנים מצורפים בנספח ב' כנספח להסכם.
 .6גודל כל דוכן לא יהיה גדול מ 4X4-מטרים .כל שינוי באשר לסעיף זה יעשה בכתב ומראש על ידי האגודה ובהתאם
.7
.8
.9
.10

.11
.12
.13
.14

לתכנית רישוי העסקים.
את הדוכנים יש להקים בתאריך ה 18/03/2019-עד השעה  .10:00שעת הקמה יכולה להשתנות בהתאם לדרישות
האגודה .הדוכנים יעמדו מוכנים (לאחר אישור תקינות של חשמלאי מוסמך) עד השעה הנ"ל.
אין האגודה אחראית על ציוד בשימוש הדוכנים או על ציוד שיושאר במקום.
מפעיל המזון מתחייב לשעות העבודה שקבעה האגודה.
יש לשמור על סדר וניקיון בדוכנים ובסביבתם ,בסוף היום יש לבצע סריקה ולוודא כי לא נשאר דבר באזור דוכני
המזון .במידה ותתקבל תלונה ממשק האוניברסיטה על חוסר ניקיון מצד מפעיל המזון או שיידרש פיצוי ,יופנו
התלונות ובקשות הפיצוי אל מפעיל המזון.
האגודה תספק למפעיל המזון חשמל  -פעמיים  32אמפר תלת פאזי במיקום אחד ופעמיים  16אמפר במיקום שני.
על מפעיל המזון להיערך בהתאם.
יש לדאוג למטף כיבוי אש לכל דוכן – באחריות מפעיל המזון.
במידה ויהיה שימוש בשמן יש לדאוג למטף קצף – באחריות מפעיל המזון.
לא יהיה כל שימוש בגז.

_________________
הבר
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נספח ב' להסכם להפעלת דוכני מזון באירוע פורים תשע"ט
מחירון מקסימום לאוכל
במידה ויהיו דוכנים נוספים/אחרים המחירון ישונה בהתאם.

_________________
הבר

מוצר

מחיר בש"ח

תפו"א אפוי מוגדל EXTRA

24

נקניקיות

15

נקניקיות מוגדלות EXTRA

20

נקניקיות טבעוניות

15

וופל בלגי

15

פיצה זוגית

20

המבורגר בלחמנייה

25

פיתה דרוזית

15
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נספח ג' – אישור קיום ביטוח

_________________
הבר
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האגודה

_________________
הבר
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נספח ו' – המחלקה לאיכות הסביבה
טופס בקשה להפעלת דוכן מזון (כחלק מאירוע חד פעמי ,כולל יריד מזון)
פרטי בעל הדוכן:
שם היריד:

מקום:

מועד פתיחת הדוכן:

שם יועץ בטיחות
מזון:

טל:

פקס:

שם העסק מגיש
בקשה לדוכן מזון:

מהות העסק
המקורי:

מס' רישוי /רישיון יצרן של
משרד הבריאות:

כתובת העסק:
רח':

מס':

עיר:

טלפון:

שם
הבעלים:

מס /ת.ז:.

טלפון נייד:

פקס:

מצב רישוי העסק /רישיון היצרן:





יש ,רישיון בתוקף עד _________________.
הוגשה בקשה שטרם אושרה.




לא הוגשה בקשה לרישיון.
אין רישיון והסיבה לכך היא.__________________:

רישיון יצרן /רישיון עסק טרם אושר וסיבה היא._________________________:

פרטי הדוכן:
פירוט הפעילות בדוכן (יש לפרט את המצרכים הנמכרים לרבות אופן אריזתם ופעולות הכנה המבוצעות במקום:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
אמצעים לשמירת המזון -מקרר /מקפיא /פלטת חימום /אחר
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
אמצעים להכנה סופית של המזון במקום :כיריים גז /כיריים חשמלי /אחר
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_________________
הבר
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אופן העברת המזון מהעסק לדוכן (יש לפרט את אמצעי שמירה על טמפ' (קור /חום) בזמן ההובלה ,משך זמן ההובלה ,אופן
אריזת המזון ,הטמפ' בה יצא המזון מהעסק בה הגיע המזון לאירוע
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
כמות המזון___________________________________________________:
רכב הובלה מס' __________________:רישיון עסק מס' ____________________:רשות____________________:

הצהרה והתחייבות:
הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים לעיל הינם נכונים ומדויקים.
הנני מתחייב שלא לחרוג מתנאי משרד הבריאות שנמסרו לי ,ידוע לי כי אי עמידה בתנאים תביא לסגירה מיידית של הדוכן
והעמדת המזון שיוחזק בניגוד לתנאים.
שם אחראי על הדוכן ______________________:חתימה_________:
תאריך______________:

_________________
הבר
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_________________
מפעיל המזון
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