נספח ג' – נספח השירותים
 .1הספק יעמיד לרשות הסטודנטים במכללה מכונות אוטומטיות מחזירות
עודף בהתאם לכמות ולמקום שיסוכמו עם המזמין .כל תוספת או הורדת
מכונה מחייבת אישור בכתב של שני הצדדים .כל שינוי במחיר מחייב
אישור שני הצדדים בכתב.
 .2שנת הייצור של המכונות תהינה משנת  2002ומעלה.
 .3כל המכונות שיוצבו במכללה יהיו מכונות שעומדות בתקנים מתאימים.
 .4המכונות תמכורנה שתיה חמה וקרה ,ממתקים עוגיות וחטיפים ,כריכים
ארטיקים סיגריות ,לפי הפירוט להלן.
 .5המכונות תקלוטנה את כל סוגי המטבעות והשטרות ותופעלנה גם עם
כרטיס אשראי .המכונות יחזירו עודף.
 .6המכונות תהיינה שקטות ,מוארות ,ובעלות עיצוב נאה שישתלב בקמפוס.
 .7המכונות יהיו בעלות מונה אלקטרוני ,שיפעל גם במקרה של הפסקת
חשמל.
 .8הספק מתחייב להתקין את המכונות במכללה במקומות שאושרו מראש על
ידי המכללה ,וכן להפעילן ,להחזיקן ולדאוג לתחזוקתן המלאה ,וכל זאת
על חשבונו הבלעדי.
 .2מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הספק מתחייב להתחבר לרשת החשמל
במכללה על חשבונו ואחריותו הבלעדיים.
 .10המכונות יהיו בעלות מדפסת לקבלת נתונים ובקרה של המונה האלקטרוני.
 .11כל פריטי המזון שימכרו באמצעות המכונות יהיו כשרים על פי אישור
בתוקף של רשות מוסמכת כדין לכך.
 .12על המוצרים הנמכרים במכונות להיות טריים ,איכותיים וברי תוקף .כמו
כן ,דרך הכנתם של המוצרים חייבת לעמוד בתנאי תברואה מוקפדים.
 .13במקרה של ביטול ההסכם ,מתחייב הספק לפנות את המכונות מתחומי
המכללה בתוך  14יום מיום קבלת אישור רשמי מהמכללה על הפסקת
העבודה .לאחר תקופה זו תהיה המכללה רשאית לפנות את המכונות
ולאחסן אותן במקום שתמצא לנכון .במקרה זה יחולו הוצאות הפינוי
והאחסון על הספק ,והמכללה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למכונות.
 .14במסגרת תחזוקת והפעלת המכונות מתחייב בזאת הספק כהתחייבות
יסודית בהסכם לדאוג לכך שבמכונות יהיה בכל עת מלאי מספיק של
מוצרים טריים לפי העניין ולשם כך להחליף/להשלים את המלאי ע"פ
הצורך.
 .15הספק מתחייב לשאת בכל הוצאות התפעול ואחזקת המכונות.
 .16הספק מתחייב להפעיל בכל עת מעבדת שירות ולהעסיק טכנאים מומחים
לתיקון המכונות.
 .17זמן תגובה לתיקון תקלה :
הספק מתחייב לתקן כל תקלה במכונות בהקדם האפשרי.
כל תקלה שדווחה עד לשעה  12:00תתוקן באותו יום.

כל תקלה שדווחה לאחר השעה  12:00תתוקן עד לשעה  02:00ביום
שלמחרת.
בכל מקרה לא יווצר מצב בו מכונה תהיה לא תקינה מעל  24שעות.
 .18אם תקלה תחזור באותו מכשיר מעל  3פעמים בתקופה של שבועיים,
תוחלף המכונה במכונה אחרת.
 .12על כל הפרה בזמן תגובה לתיקון תקלה כאמור ,ישלם הספק קנס של 100
 ₪ליום הפרה.
 .20המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש החלפת מכונה ,אשר מתקלקלת
בצורה תכופה או אשר מהווה סיכון בטיחותי.
כמות המכונות לסטודנטים:
.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
.2

מכונות שתייה קרה – .4
מכונות שתיה חמה – .3
מכונות חטיפים – .3
גלידה –1
***********************
מכונת סיגריות –  .1ממוקמת באגף ד'

פיזור המכונות:
 2.1מתחם "הסככה" רחבת אולם  80וגב אולם  70ישנן סה"כ 4
מכונות:
2.1.1
2.1.2
2.1.3

מכונות שתייה קרה2-
מכונת שתייה חמה.
מכונת חטיפים.

 2.2מתחם השתלמויות ישנן  3מכונות כדלקמן:
 2.2.1מכונת שתייה קרה.
 2.2.2מכונת שתייה חמה.
 2.2.3מכונת חטיפים.
 2.3מתחם "הקיוסק" קיר הספרייה המערבי ישנן  4מכונות כדלקמן
(המיקום הינו זמני):
 2.3.1מכונת שתייה קרה.
 2.3.2מכונת שתייה חמה.
 2.3.3מכונת חטיפים.
 2.3.4מכונת גלידה
סה"כ קיימות  11מכונות פעילות בסמינר הקיבוצים.
.3

כמות המכונות למינהלה
בנוסף לאמור לעיל יעמיד הספק  4מכונות קפה/שתייה חמה בבנין
המנהלה בקומה א'  +ב' ,בבנין החינוך הגופני ,בנין השתלמויות – עם
אפשרות רכישה באמצעות כרטיסים .יש ליידע את סגל המכללה לגבי
עלות הכרטיס במקרה של אובדן.
התשלום על פי מונה לפי  + ₪ 0.35מ.ע.מ לכוס .התשלום ייעשה כנגד
חשבונית שתוגש למזמין.

.4

כללי

 מכונות נוספות יוכנסו רק בתיאום עם המזמין (צדוק לילה ומוטי זכר).

 הספק מצהיר ומתחייב ,כי קיימות לו מלוא היכולות הכספיות
והאחרות,להעלות את כמות המכונות במכללה ב 10% -נוספים.
 אחראי לביצוע מול הספק יהיה צדוק לילה ,מנהל תפעול.
 אחראי לשינויים בהסכם או במחירון או בנספחים יהיה מוטי זכר ,סמנכ"ל
כספים.
 מלאי המוצרים במכונות יהיו כמפורט בנספח הרצ"ב.

על החתום:

___________________________________
_______________________
סמינר הקיבוצים

הספק

נספח ב' – מלאי מוצרים

דיאט קולה – בקבוק
דיאט קולה – פחית
קולה זירו – בקבוק
מנגו פריגת – פחית
פנטה – פחית
נביעות +
נביעות  0.5ליטר
נסטי בקבוק
ענבים פז – פחית
עץ התפוח – פחית
פפסי קולה – פחית
פפסי קולה מקס – פחית
קוקה קולה – בקבוק
קוקה קולה – פחית
תות בננה פריגת – פחית
דיאט ספריט – פחית
אורביט מסטיק
אנרג'י ENJOY
אנרג'י קורנפלקס
אפרופו רגיל
בונו קינדר
בייגלה
ביסקוויט פרה
במבה לולו
במבה רגיל
גרדנה אגוזים
דובונים
דקיקיות
הפי היפו
וופל מן מצופה
חבילת וופלים שוקו
חטיף אורז יפני
חטיף בריאות קנמון  /שבולת שועל
טעמי
כיף כף
לואקר
מיני ביסקוויט פרה
מרשמלו
סבבה גדול
סבבה קטן
עוגיות אוראו
פופקו
פסק זמן
צ'יפס
קבוקים
קוקוס משובח
ארטיק קרח נסטלה
ארטיק מצופה נסטלה
קראנץ של נסטלה
ארטיק תותי פרוטי
טילון גדול
סולרו
כריכים גדולים כל הסוגים

על החתום:

______________________
________________________
המזמין

הספק

