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  'הספח נ
 

 רקע .1

הגדרת השירותים המבוקשים  – לנספח ז' למסמכי ההזמנה 2.1.1סעיף בהתאם להוראות  .א

ההתקשרות הסכם ספק, עם כניסת ל מחויב המציע הזוכה, )המפרט הטכני( והנחיות עבודה

 המפורט בחלק א' לנספח זה., את מכלול הציוד לתוקפו

ומתייחסת לציוד הקיים  ,בלבד יםמצורפת לידיעת המציע זההרשימה המפורטת בחלק ב' לנספח  .ב

 אשר יועמד לרשות המציע הזוכה לטובת ביצוע השירותים המבוקשים.בבית ענבל 

 
 לחדר האוכל בענבל יספק המציע הזוכההציוד ש –חלק א'  .2

 
 מס' יח' שם הפריט

 1 )שרות עצמי( דלפק משקאות
 DROP IN 1דיספנסר לסלי ספלים 

 1 מוביל מגשים
 1 עגלה למיכל אשפה
 1 מערכת ריכוך מים

 1 עגלת סלי ספלים "דולי"
 1 דיספנסר לצלחות

 12 מלחיות
 177 מגשים
 07-מתאים ל סכו"ם

 סועדים בו זמנית
 07-מתאים ל כוסות וצלחות

 סועדים בו זמנית
 07-ל מתאים קעריות למרק

 סועדים בו זמנית
 
 

 )לשימוש המציע הזוכה( הקיים בבית ענבלהציוד  –חלק ב'  .3
 

 מס' יח' שם הפריט
 1 עגלת סכום ומגשים )דגם מפואר(

 U.COUNTER 1כ/שעה  077מתקן מים/סודה 
 1 מגן עיטוש חד צדדי
 1 מגן עיטוש חד צדדי

 GN5 DROP IN 1אגן קרור 

 GN5 DROP IN 1אגן חימום 
 1 דלפק הגשה

 1 מקרר ארון דו רוחבי
 1 מנדף חד צדדי

 1 שולחן כיור
 GN 1 1/1תבניות  6קומביסטימר 

 GN 1 06ארון חימום 
 1 מתלה לצינור גמיש על קיר

 1 כיור לנטילת ידיים
 1 מדף עליון

 1 שולחן כניסה למכונת הדחה
 1 שולחן יציאה ממכונת הדחה

 1 מנדף ללא מסננים
 HOOD TYPE 1מכונת הדחה 
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 2 דלתות 2ארון 
 1 מתיז עליון על השולחן

 1 8/"0תעלה מכוסה למחסום "
 1 אשנב

 1 מדף עליון
 1 מקרר ארון חד רוחבי

 12 נותשולח
 08 כסאות

 1 מקרר שירות עצמי
 
 
 
 
 

 ___ / ___ / ___     ____________________ 
 חתימה וחותמת המציע       תאריך


