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נספח א'
תמצית תנאי המכרז
פנייה לקבלת הצעות מחיר עבור ביצוע הסעות תגבור במרכז הרפואי לגליל.
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9.5

המרכז הרפואי לגליל (להלן" :המזמין") מזמין בזאת הגשת הצעות מחיר לביצוע הסעות תגבור והכל בהתאם
למפרט המצורף לפניה זו ובכפוף לאישור תקציבי.
המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד ליום 14/07/2022שעה  ,12:00יש להגיש את ההצעות על גבי מסמכי
המכרז המקוריים בלבד במעטפה סגורה ,נושאת ציון מכרז מס'  601/2022במסירה אישית (לא לשלוח בדואר)
(להלן – "המועד הקובע") בתיבת המכרזים במתחם הנהלת המרכז הרפואי.
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מאת המציעים הוא עד ליום  30/06/2022שעה  12:00יש להגיש את
השאלות במסמך בפורמט של  WORDבדוא"ל .AvivitD@gmc.gov.il
ניתן לקבל את מסמכי המכרז בפניה לגב' אביבית דהן בדוא"ל  AvivitD@gmc.gov.ilאו באתר האינטרנט
של המרכז הרפואי לגליל . https://www.gmc.org.il/?CategoryID=2695
יובהר ,כי בין הספק או מי מנותני השירותים מטעמו לא יתקיימו יחסי עבודה.
מתן ההרשאה הינה לתקופה של  36חודשים (להלן" :תקופת הרשות המקורית") – המרכז הרפואי לגליל
והוא בלב ד רשאי להאריך את תקופת הרשות המקורית לתקופה ו/או לתקופות נוספות של שנה קלנדקיות
אחת או חלק ממנה בכל פעם ועד ל –  60חודשים בסה"כ והכל בכפוף לעמידה בדרשיות ההסכם והדין
ובחתימת מורשי החתימה המוסמכים ע"פ דין.
בתקופה המאוכרת יחולו הוראות מכרז זה בשינויים המחוייבים.
בכל עת תעמוד למזמין הזכות להביא את ההתקשרות במרכז או במקצתה לידי סיום ע"י הודעה בכתב על כך
למציע הזוכה  30יום מראש ,המזמין לא חייב לנמק את החלטתו כאמור .בגין סיום מוקדם של ההתקשרות
לא יה יה למציע הזוכה זכאי לתשלום או פיצוי כלשהו ,למעט תשלומים בגין הביצוע בפועל של הזוכה במכרז
עד למועד הסיום המוקדם.
הודעה על מימוש זכות ברירה ,ככל שיחליט על כך המזמין ,תינתן ע"י המשרד  30יום מראש.
ששת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון ,אשר במהלכה יהא המזמין רשאי לבטל את
ההתקשרות עם הספק הזוכה בהתראה בכתב בת  12ימים מראש ,וזאת מבלי שיאלץ לנמק את הסיבה
להפסקת ההתקשרות.
התמורה ואבני דרך לתשלום:
ביצוע השירותים לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו ובכפוף לקיום תקציב לנושא וקבלת
כל האישורים הדרושים.
התמורה לשירותים ,בגין ביצוע השירותים הנ"ל ,תשולם על ידי המרכז הרפואי על בסיס הצעת המציע הזוכה
במכרז.
הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע לרבות הוצאות בגין נסיעות ,כוח אדם ,אספקה,
אריזה הובלה ופריקה ,ביטול זמן ,ניתוח מידע ,תקורה ,אגרות ,היטלים ,צילומים ,טלפונים ,עריכה לשונית
וגרפית ,הכנת תחשיבים ,הכנת ניירות עמדה ,הכנת מצגות ,השתתפות בישיבות חיצוניות ופנימיות עם אנשי
המשרד ככל שיידרש ,הכנת תקציר העבודה ותרגומו לאנגלית וכדומה.
תנאי תשלום :שוטף  30 +יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית.
למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום.
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 .9תנאי הסף להשתתפות במכרז הנם:
המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים (במצטבר) .כל הצהרותיו והתחייבויותיו של המציע ,הנדרשות לפי
תנאי הסף ,הינן בגדר חובה .על המציע להגיש הצעה מלאה וחתומה כנדרש ,כמפורט להלן ובשאר הסעיפים
במכרז זה.
המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה אשר רשום בישראל על פי כל הוראות הדין הנוגעות לעניין –
10.1
יש לצרף תעודות רלוונטיות להוגחת עמידה בתנאי זה.
היעדר חובות אגרה לרשם החברות – יש לצרף נוסח עדכני מרשות התאגדים.
10.2
החזקת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-אישור ניכוי מס
10.3
ואישור ניהול פנקס חשבונות) .יש לצרף אסמכתאות המעידות על ניהול פנקסי חשבונות ואישור ניכוי מס
במקור.
חתימה על תצהיר שהמציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירת לפי חוק עובדים זרים
10.4
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ולפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז-
.1987
חתימה על תצהיר העסקת אנשים עם מוגבלויות בהתאם לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם
10.5
מוגבלויות ,התשנ"ח – .1998
חתימה על תצהיר היעדר מניעה חוקית או ניגוד עניינים בקשר להגשת הצעות או התקשרות
10.6
במכרז זה.
חתימה על תצהיר אי תיאום מחירים/הצעות בקשר למכרז זה.
10.7
הצהרה בדבר סוד מסחרי ,עסקי או מקצועי.
10.8
על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של  3שנים לפחות במצטבר בהפעלה שירותי היסעים בתחום
10.9
מטרת ההרשאה ,כאשר ניסיון נצבר במהלך  6השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.
על המציע להיות בעל מחזור כספי של לפחות  ₪ 500,000בשנה (כולל מע"מ) במצטבר ,בגין
10.10
הפעלת שירותים היסעים בתחום מטרת ההרשאה ,וזאת במשך  3שנים לפחות ,במצטבר ,במהלך 5
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
רישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות לפי צו הפיקוח על המצרכים והשירותים (הסעות סיור,
10.11
הסעות מיוחדות והשכרת רכב) ,התשמ"ה.1985-
רישיון עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג 2013-לפי פריט " 8.4הסעת
10.12
נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו".
העסקת קצין בטיחות בתעבורה.
10.13
על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים שמאשרים את כל דרישות הסף ,יחד עם ההצעה.
על המציע לצרף אישורי מס על פי חוק מס הכנסה ומע"מ ,אישור עוסק מורשה/תאגיד ,אישור מורשי חתימה
וכל מסמך נוסף שנדרש על פי חוק לתמוך בסיווג שלו.
 11בחירת ההצעה הזוכה:
 שלב ראשון :בדיקה עמידה בתנאי הסף:
בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף המנהליים והמקצועיים.
רק הצעות שהוגשו כנדרש ועמדו בתנאים המפורטים בסעיף  10לעיל תעבורנה לשלב השני.


שלב שני :בחירת ההצעה הזוכה תעשה בהתאם למחיר הנמוך ביותר אשר תדורג במקום הראשון.
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 12ערבות ביצוע



להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ימסור הספק למזמין ,עם חתימת הסכם זה ערבות
בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית (מקור) ובלתי מותנית בסכום של .₪ 10,000
משך תוקפה של הערבות יהיה  60יום אחרי תום תקופת ההסכם.

 13הוראה מיוחדת למציע שחל שינוי באופן התאגדותו:
כל הצעה תוגש אך ורק על ידי מציע אחד אשר נדרש לעמוד בכל תנאי הסף בעצמו ,אלא אם
13.1
הותר אחרת במפורש במסמכי במרכז.
על אף האמור לעיל ,במידה ומציע שינה את אופן פעילותו בשנים קודמות (מעבר מפעילות כעוסק
13.2
מורשה לפעילות כתאגיד  /פעילות במסגרת שותפות  /מעבר מפעילות במסגרת חברה אחת לחברה אחרת
וכיו"ב) המרכז הרפואי יהיה רשאי להתחשב בידע שצבר המציע במסגרת אופי פעילותו הקודמת ,במידה
ויסבור כי קיימת זהות משמעותית בין המציע לבין האישיות המשפטית האחרת במסגרתה פעל המציע
בשנים קודמות.
 14לענין עידוד נשים בעסקים
על מציע העונה על הדרישות בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1992-לענין עידוד נשים
14.1
בעסקים  ,להגיש אישור ותצהיר ,לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים" :עסק",
"עסק בשליטת אישה"" ,אישור" ו"תצהיר" – ראה סעיף 2ב לחוק).
מציע אשר עומד בדרישות אלו ימלא יצרף את נספח י"א לעניין עסק בשליטת אישה.
14.2
 15היעדר בלעדיות והיעדר התחייבות להיקף פעילו:
מוסכם וידוע לספק כי למרכז הרפואי שיקול הדעת הבלעדי להתקשר עם מפעילים אחרים לשם הפעלת
הסעות תגבור  ,וכי הוא אינו מספק את השירותים באופן בלעדי במרכז הרפאוי והוא מוותר על כל טענה
ו/או דרישה ו/אן תביעה בהקשר זה.
מוסכם ומוצהר בזאת כי ידוע לספק כי המרכז הרפואי אינו מתחייב כלפי הספק לכל היקף פעילות שהיא
והספק מוותר באופן מוחלט וגורף על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות שהיא כלפי המרכז הרפואי בקשר עם
היקף פעילותו המסחרית מכוח הסכם זה.
 16זכויות המשרד
מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה ,מהוראות כל דין ומן ההלכה הפסוקה ,המשרד יהיה רשאי ,לפי שיקול-
דעתו הבלעדי:
לקבל הצעה כלשהי ,בשלמותה או חלקים ממנה ,או ליישם אותה בשלבים ,או שלא להזמין את
16.1
כל השירותים לפי מכרז זה ,או שלא לבחור בזוכה כלשהו במכרז ,או לפצל את הזכיה בין מספר זוכים
(לא בהכרח בחלקים שווים) ,או לבטל את זכייתו של הספק ולקבוע זוכה אחר תחתיו ,או להשהות את
הליכי המכרז או ההתקשרות עם הספק או לבטל מכרז זה כליל או לערוך מכרז חדש ,או לקיים תהליך
אחר על-פי דין ,או לא להתקשר בהסכם עם גורם כלשהו.
להוסיף ,לגרוע או לשנות כל פרט שייראה לו מהפרטים המופיעים במכרז .שינויים אלו יפורסמו
16.2
ויובאו מראש לידיעת המציעים.
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להרחיב ,לצמצם או לממש את המכרז בשלבים ,מכל סיבה שהיא ,לרבות לאחר החתימה על
16.3
ההסכם עם הספק לפי מכרז זה.
לפנות למציע או לכל גורם רלוונטי אחר ,לרבות אנשי הקשר שפורטו על ידי המציע בהצעתו,
16.4
בקשר עם הליכי המכרז.
לזמן לראיון את המציע או מי מטעמו .במידה ש המציע או מי מטעמו לא התייצב לראיון במועד
16.5
שקבע המשרד ,רשאי יהיה המשרד לפסול את ההצעה.
לא להתחשב כלל בהצעה ,שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר ,לעומת הנדרש לפי מכרז זה ,או
16.6
לעומת מהות ההצעה ותנאיה .הכל בכפוף להחלטת המשרד ולאחר שימוע.
לא לאשר אף אחת מן ההצעות ,שהוגשו למכרז ,אם תקציב המשרד למטרה זו לא יכסה את
16.7
העלויות ,כפי שיידרשו בהצעות שהתקבלו ,בין אם הופקד אמדן ובין שלא הופקד אמדן.
שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר לפי מכרז זה כהצעה הזוכה ,אם
16.8
נמצא כי ההצעה היא בלתי סבירה ,באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד
בהתחייבויותיו .האמור לרבות בכל הנוגע לתשלום של השכר ושל התנאים הסוציאליים לעובדים
שיבצעו את הפעילות הנדרשת ,או אם נמצא כי ההצעה חסרה ,מוטעית ,מבוססת על הנחות בלתי
נכונות או על הבנה מוטעית של מושא המכרז ,או אם מצאה ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או
משפטית אחרת המצדיקה שלא לבחור בהצעה כאמור ,הכל בכפוף להחלטת המשרד ולאחר שנתנה
למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו.
לנהל משא ומתן עם מציעים בקשר להצעתם ,והכל בהתאם לקבוע בתקנה  7לתקנות חובת
16.9
המכרזים.
לבחור מציע ככשיר שני או שלישי.
16.10
במידה שקיימת מניעה כלשהי להתקשר עם הזוכה במכרז ,זכאי המזמין להתקשר עם המציע
16.11
שנבחר ככשיר שני או שלישי ,על הספק החלופי יחולו כל תנאי מכרז זה וההסכם המצורף לו ,בין היתר
בכל אחד מהמקרים הבאים :הספק לא ביצע את כל הפעולות ולא המציא את כל האישורים הנדרשים
במועד; לא נחתם הסכם עם הספק; ההתקשרות עם הספק לא יצאה אל הפועל מכל סיבה שהיא;
ההתקשרות עם הספק בוטלה במהלך תקופת הניסיון.
לפסול הצעה ,שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף
16.12
מסעיפי המכרז ,אשר לדעת המשרד ,מונע הערכה של ההצעה או החלטה כראוי ,או במקרה ,שההצעה
כוללת הסתייגויות ,שינויים או תוספות כלשהם על האמור במסמכי המכרז .במידה שהמשרד יבחר
בהצעה ,בה בוצעו שינויים או צוינו הסתיגויות או תוספות ,מעבר לאמור במסמכי המכרז ,על-ידי
תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,ייראו כאילו לא נכתבו ולא יובאו בחשבון
בעת הדיון בהצעה ולא יחייבו את המשרד.
להורות על תיקון של כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על פגם ,מנימוקים שיירשמו ,אם נמצא כי
16.13
החלטה זו משרתת באופן המירבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה.
 17הארכת מועדים
מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמכי מכרז זה ,ועדת המכרזים תהיה רשאית לדחות כל אחד מהמועדים
הקבועים במכרז זה ,לרבות המועד האחרון להגשת ההצעות ,המועד האחרון להשלמת ההתארגנות לאספקת
השירותים מושא המכרז וכיו"ב ,ככל שתמצא לנכון ,ואף מספר פעמים .במקרה של דחיית מועד במסגרת
הליכי המכרז ,לפני בחירתו של מציע זוכה ,תימסר ההודעה בדבר דחיית המועדים באמצעות פרסום באתר
האינטרנט של המשרד .החלטה על דחיית מועדים ,לאחר בחירתו של מציע זוכה תימסר למציע הזוכה או
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למציעים אחרים ,לפי הרלוונטיות ,בכתב ובהתאם לפרטי ההתקשרות המצויים בידי המשרד .על מועד
ההגשה החדש אשר ייקבע על ידי ועדת המכרזים ,במידה שייקבע ,תחולנה כל הוראותיו של מכרז זה ,לפי
העניין והרלוונטיות ,אלא אם כן קבעה ועדת המכרזים אחרת בהחליטה על דחיית המועד.
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נספח ב'
רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה
את ההצעה יש להגיש באמצעות מעטפה גדולה ,עליה יש לרשום את שם ומספר המכרז.
בתוך המעטפה יש להגיש את המסמכים הבאים ,לפי הסדר הבא בלבד:
א.

תעודת התאגדות/עוסק מורשה.

ב.

נוסח עדכני של פרטי החברה מרשם התאגידים (ככל שהמציע הינו חברה)

ג.

מסמכים להוכחת ניסיון המציע בהפעלת עסקים ,ככל שישנם.

ד.

אישור ניהול פנקס חשבונות.

ה.

אישור ניכוי מס במקור.

ו.

תדפיסי עדכונים ותשובות לשאלות הבהרה.

ז.

מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד בחתימה  +חותמת המציע וכשהם מלאים במקומות הנדרשים.

ח.

כל מסמך נוסף הנדרש לפי תנאי המכרז אף אם לא צוין מפורשות בסעיף זה.
יש להקפיד על הגשת המסמכים בסדר זה בלבד!
אין לכרוך המסמכים!
אין לצרף עמודי שער/תוכן עניינים/דגלונים!

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הנמצאת באגף ההנהלה בבניין אשפוז פנימי עד ליום  14/07/2022בשעה
12:00
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נספח ג'
תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף והצעת מחיר
אני הח"מ ________________________ נושא ת.ז ____________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר כדלקמן:
 .1אני משמש כ ______________________ במציע ואני נציג המציע לצורך קבלת עדכונים ועריכת בירורים
בקשר למכרז.
אלו פרטי יצירת הקשר עמי:
טל' __________________________
סלולרי_______________________:
דוא"ל________________________:
בפקס________________________:
 .2אלו פרטי המציע:
שם המציע ___________________________________
ח.פ______________________________________ .
כתובת ____________________________________
 .3הריני להצהיר כי כל המסמכים ,האישורים ,ההיתרים והרישיונות המצורפים להצעת המציע הינם העתקים
מצולמים של מסמכי המקור וכי נכון למועד חתימתי על תצהיר זה ,הם תקפים וכי לא ידוע לי על כל סייג,
הגבלה ,הוראה או התנייה שיש בהם לפגוע בתקופתם.
 .4כל הפרטים ,הנתונים ,ההצהרות וההתחייבויות הכלולים בהצעת הספק במכרז זה לרבות בהצעה הכספית
המצורפת לו ובמסמכים הנלווים המצורפים להצעה ,כפי שפורטו על ידי המציע נכונים ,מלאים ,מדויקים
ותקפים.
 .5הצהרות המציע לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המקצועיים:
 .5.1המציע הינו עוסק מורשה ובמידה והינו תאגיד – רשום במרשם התאגידים.
 .5.2למציע אין חובות אגרה לרשם החברות.
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 .5.3למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות
מס) ,התשל"ו  1976 -על שם המציע.
 .5.4המציע ,ובמידה והמציע הינו תאגיד – בעל השליטה במציע  -אינו קרוב משפחה של עובד המרכז הרפואי
ולצורך סעיף זה "קרוב משפחה = בן או בת זוג ,לרבות ידוע בציבור ,הורה ,הורי הורה ,בן ,בת ,אח,
אחות ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,אחיין ,אחיינית ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד או נכדה לרבות קרבה
משפחתית חורגת או קרבה הנוצרת עקב אימוץ"
 .5.5המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע בעבירת לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ולפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז.1987-
 .5.6המציע מעסיק עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס'  10והוראת שעה)
התשע"ו 2016-ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח.1998-
 .6ניסיון המציע:
יש לפרט בטבלה זו עסקים נוספים אשר קיבלו שירותי הסעים מהמציע ובמידת הצורך ניתן לצרף מידע על
גבי דף נפרד:
שם העסק

תקופת הפעלה  +היקף כספי

איש קשר
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העלויות הנדרשות לצורך הפקת אישור הביטוח מגולמות בהצעת המחיר.
לא ישולמו כל סכומים נוספים עבור העלויות הנדרשות להתאמת פוליסות הביטוח של הזוכה לדרישות הביטוח
במכרז זה.
 .7זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________________
חתימה

אישור עו"ד

הנני מאשר כי ביום _________________ הופיע/ה בפני מר/גב' ֹ_______________ ֹ ֹאותו/ה זיהיתי
באמצעות ת.ז .מס' ________________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהיה/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן ,אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה

_________________________
חתימה  +חותמת

____________________
תאריך
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נספח ד'

דרישות מיוחדות לביצוע העבודות
1

מפגש תיאום
 1.1הזוכה יגיע למפגש זה עם צוות הליבה מטעמו :מנהל הלקוח ,מנהל התפעול ,מנהל המוקד ,קצין
הבטיחות ,אלא אם יאושר אחרת ע"י המרכז הרפואי.
 1.2נושאים אשר ידונו במסגרת מפגש התיאום:
היכרות בין הזוכה לבין נציגי המרכז הרפואי.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

גיבוש תכנית ההסעות המזדמנות.
קביעת אופן הדיווח אודות ביצוע הסעה בכל נקודת מוצא ויעד.
קביעת מערכת המידע בה ינוהל מערך ההיסעים.
קביעת נוהל ושיטות לדיווח ,עדכון ותיאום במצבי שגרה וחירום.
קביעת נוהל התחשבנות (על פי עקרונות המכרז ,נהלי המשרד והנחיות החשב הכללי
במשרד האוצר).
דוחות ביצוע.
אישור רשימת הנהגים המיועדים לבצע את ההסעות לרבות סקירת פרטי הנהגים :שם
מלא ,מספר זהות ,גיליון ה רשעות תנועה ,רישיונות נהיגה ,אישור של קצין הרכב מטעם
הזוכה בדבר כשירות לביצוע הסעה ,אישור רפואי המעיד על מצב בריאותו התקין.

3

שיבוץ הנהגים
 3.1באחריות מנהל התפעול מטעמו של הזוכה לוודא כי הנהגים המשובצים לביצוע ההסעות אושרו על
ידי המרכז הרפואי לגליל.
 3.2הזוכה יש בץ את נהגיו להסעות המתבקשות כך שישמרו עבורם תקנות משרד התחבורה הנוגעות
לשעות עבודה ומנוחה בנהיגה ,בהתאם לתקנה  168א' בנושא שעות נהיגה ומנוחה ,לרבות במקרה
הצורך ארגון נהגים מחליפים.
 3.3עבור הסעות קבועות ,מנהל מוקד הזוכה יעביר לנציג המרכז הרפואי ,לפחות שבוע מראש ,את
פרטי הנהגים המיועדים לבצע את ההסעות הקבועות.
 3.4עבור הסעות מזדמנות יועברו פרטי הנהגים ,במידה והמרכז הרפואי יבקש זאת ,עד  4שעות לפני
ביצוע ההסעה בפועל.
 3.5פרטי הנהגים יכללו :מספר טלפון נייד ,מספר רכב ההסעה ותיאורו .נציג המרכז הרפואי רשאי
לבדוק את כישוריו והתאמתו של כל נהג ,לרבות תקפות רישיון הנהיגה שבידו.

4

הכנות להסעה
 4.1מנהל התפעול מטעמו של הזוכה ,ידריך כל נהג לקראת ביצוע ההסעה ,בכל פרטי המסלול ודרישות
המשרד ,ויוודא כי לנהג ולמרכז השירות יש את כלל המידע והאמצעים לפעולה מידית ויעילה במצב
של אירוע חריג מכל סוג שהוא המצריך התערבות של כוחות הביטחון ,מד"א וכדומה.
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4.2

כלי הרכב יעברו בדיקה ביטחונית על ידי הנהג לפני כל תחילת נסיעה ובסיומה .כלי הרכב יהיה

לכל היותר בן  5שנים במועד ביצוע ההסעה.
 4.3הנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקות בטיחות לרבות :ניקיון ,אורות ,תקינות
צמיגים ולחץ אוויר בכלי הרכב קודם להתחלת הנסיעה.
 4.4הנהג יישא עימו את האישורים/הרישיונות הבאים למקרה בו יידרש להצגתם לנציגי המרכז
הרפואי (המוסמכים לכך) המשתתפים בהסעה:
אישור מטעמו של ק צין הבטיחות של המציע ,אודות כשירות נהיגה בכלי הרכב בו הוא
4.4.1
מיועד לבצע את ההסעות במכרז.
רישיון נהיגה.
4.4.2
רישיון רכב וביטוח.
4.4.3
5

מהלך ההסעה
 5.1הנהג יגיע לנקודת המוצא של ההסעה לפחות  15דקות לפני שעת היציאה המיועדת.
 5.2הנהג יגיע לנקודת המוצא של ההסעה כאשר הוא בהופעה ייצוגית ,ולבוש במדי הזוכה כולל תג עם
פרטי הנהג על החולצה.
 5.3עם הגעת הנהג לנקודת המוצא הוא ידווח על הגעתו למרכז השירות .המוקדן במרכז השירות
יעדכן מידע זה במערכת המידע המנהלת את מערך ההיסעים אצל הזוכה.
 5.4חל איסור לעשן ברכב ההסעות בכל מהלך ההסעה.
 5.5הנהג יבצע את תכנית ההסעה במלואה כפי שהוזמנה על ידי המשרד.
 5.6הנהג אינו רשאי לבצע עצירות ,לאסוף נוסעים או לסטות כהוא זה מתכנית ההסעה.
 5.7הנהג אינו רשאי לעזוב את נתיב הנסיעה ומיקום הנוסעים ,והכל על פי הנחיות נציג המרכז
הרפואי.
 5.8עם הגעתו של הנהג לנקודת היעד של ההסעה הוא ידווח מיקומו למרכז השירות .המוקדן במרכז
השירות יעדכן מידע זה במערכת המידע המנהלת את מערך ההיסעים אצל הזוכה.

6

נוהל הפעלה במקרה של תקלה ברכב ההסעה
 6.1בכל מקרה של תקלה מכל סוג שהוא מחויב הנהג לעדכן מידית את מרכז השירות ,כך שתתאפשר
הפעלת תכנית הסעה חלופית.
 6.2במקרה של תקלה ברכב ההסעות בהסעות מזדמנות ,יוחלף הרכב תוך  30דקות מרגע הדיווח על
ידי נציג המרכז הרפואי למרכז השירות של הזוכה.

7

דיווח ביצוע ההסעה
 7.1הסעה מכל סוג שהוא ,נדרשת לאישור ביצוע בפועל של נציגי המרכז הרפואי המשתתפים בהסעה -
בנקודות מוצא ויעד.
 7.2אישור זה יכול לבוא לידי ביטוי במגוון אמצעי דיווח אשר יובהרו במהלך מפגש התיאום.
 7.3הדיווח יבוצע באמצעים שיוגדרו על ידי המרכז הרפואי ,כגון:
7.3.1

דיווח באמצעות הפקת מסלול הסעה ידני (טופס נייר) ,הידוע בכינוי המקובל "ויזה".

7.3.2
7.3.3

דיווח על ידי העברת כרטיס מגנטי במסוף אלקטרוני המותקן ברכב ההסעות.
דיווח באמצעות טלפון נייד חכם.
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7.3.4
8

9

דיווחים אחרים על פי החלטת המרכז הרפואי.

ריכוז דיווחים
 8.1מרכז השירות של הזוכה ירכז את כלל הדיווחים המגיעים אליו בכל זמן נתון מאמצעי הדיווח
השונים.
 8.2דיווחים אלה ייקלטו במערכת המידע המנהלת את מערך ההיסעים ,וישמשו בהמשך לצורך
התחשבנות והפקת דוחות ביצוע על פי הנדרש במכרז ובהתאמה לצורכי המרכז הרפואי כפי שהובהרו
במפגש התיאום.
פיצויים מוסכמים בגין פגיעה ברמת השירות:
בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן ,יהיה רשאי המרכז הרפואי לחייב את הספק בפיצוי מוסכם בסך
של :₪ 500
א .איחור של למעלה מ 15-דקות בהגעת כלי רכב לנקודת המפגש.
ב .כלי הרכב הגיע לנקודת המפגש כשאינו תקין או אינו כשיר להסעת נוסעים או כשהוא מלוכלך.
ג .המזגן בכלי הרכב אינו תקין.
ד .כלי הרכב אינו מצויד ברישיונות ובפוליסות הביטוח הנדרשות.
ה .הנהג התייצב לנסיעה בלבוש לא הולם או כשהוא אינו כשיר לביצוע הנסיעה.
ו.

הנהג התנהג בצורה שאינה הולמת/בצורה פוגענית/בצורה מעליבה כלפי נוסע.

ז .הנהג שוחח בטלפון סלולרי במהלך הנסיעה ,שלא באמצעות דיבורית.
ח .הנהג לא ציית להוראות האחראי על ההסעה מטעם המרכז הרפואי.
ט .כל הפרה אחרת של הוראה כלשהיא מהוראות המכרז וההסכם ,אף אם אינה מצוינת במפורש
בהסכם זה.
המרכז הרפואי יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצוי המוסכם מכל סכום המגיע ממנו לספק ,וזאת אף ללא מתן
הודעה מראש.
7

הזוכה מתחייב לעבוד עפ"י ההנחיות שבמפרט ועל פי החוקים והתקנות של מדינת ישראל ,וזאת בנוסף
כמובן ,לנהלים של מרכז הרפואי והנחיותיו.
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נספח ה'
מפרט מסלולים לשירותי הסעה – מחלקת תחבורה :
מסלול הנסיעה מהמרכז הרפואי סוג רכב
ליעד וחזרה

מס'

שעות

.1

נהריה – קריות  :צור שלום ,ק .טרנזיט – ספרינטר מעל  10מקומות
איסוף לילה 22:00 :
ק.
הגעה למרכז הרפואי  .22:50ביאליק ,ק .י-ם ,ק .חיים,
פיזור אחיות לאחר משמרת מוצקין ,ק .אתא.
ערב 23:15 :

.2

נהריה – מעלות :כפר הורדים טרנזיט – ספרינטר מעל  10מקומות
איסוף לילה 22:00 :
הגעה למרכז הרפואי  .22:50והסביבה עד פסוטה כולל פקיעין,
פיזור אחיות לאחר משמרת מצפה הילה ,מעונה ,חוסן,
צוריאל ,חורפיש ,ק .סאסא.
ערב23:15 :

.3

נהריה – שלומי ויישובי הסביבה טרנזית – ספרינטר מעל  10מקומות
איסוף לילה 22:00 :
הגעה למרכז הרפואי  .22:50עד שתולה ,חניתה ,עבדון ,מנות,
פיזור אחיות לאחר משמרת בצת ,לימן ,ראש הנקרה ,יערה,
גורן ,גרנות ,אבן מנחם.
ערב23:15 :

.4

נהריה – כרמיאל ויישובי טרנזיט – ספרינטר מעל  10מקומות
איסוף לילה 22:00 :
הגעה למרכז הרפואי  .22:50הסביבה ,יישוב כמון ,נחף.
פיזור אחיות לאחר משמרת
ערב לאחר משמרת ערב:
23:15

.5

מג'ד אל כרום  +דיר אל אסד ,טרנזית – ספרינטר מעל  10מקומות
איסוף לילה 22:00 :
הגעה למרכז הרפואי  .22:50בענה ,ג'דידה-מכר ,כפר יאסיף,
פיזור אחיות לאחר משמרת ג'ת ,אבו סנאן ,ג'וליס ,ירכא,
דנון ,בית העמק ,טל-אל,
ערב23:15 :
אחיהוד.

.6

איסוף  5:30 :הגעה ב  .6:00נהריה – קו אוטובוס 50 :רק במקרה הצורך כשאוטובוס של
 – 6:30איסוף ,הגעה למרכז מקומות מסלול :מתחיל משכונת המרכז הרפואי מושבת
טרומפלדור ,נאות-ים ,דרך רחוב
הרפואי ב – 7:00
 7:15פיזור  +איסוף הגעה ב ויצמן עד פינת הבנקים – שדרות
הגעתון – פינגויון ,דרך קניון
8:00
ארנה למרכז הרפואי.

.7

 – 6:30איסוף ,הגעה למרכז נהריה – מעין שרה דרום ,מסלול ספרינטר –  19מקומות רק בשעות
 :מבית העלמין הצבאי על ציר הבוקר
הרפואי ב – 7:00
 7:15פיזור  +איסוף הגעה ב בלפור עד שזר ,פניה דרך רחוב
סחלב למזרקה ,עולה על ציר
8:00
15

הרצל דרך צומת קפלן ,סולד,
בשדרות הגעתון פונה ימינה
לכיוון קניון ארנה ומשם למרכז
הרפואי לגליל
8

מסירת בדיקות

בית חולים העמק – עפולה

9

ימי גיבוש

גליל עליון ,רמת הגולן ,טבריה ,אוטובוס וטרנזית –  19מקומות
ירושלים ומרחב תל אביב

10

מלשכת צפת
דמים
הבאת
הבריאות מסירת דמים
במרכז הרפואי זיו

11

נסיעות הנהלה  +המתנה

משרד הבריאות ירושלים ומרחב
תל אביב

שבתות וחגים :
התחלת איסוף בוקר ,בשעה  6:00 :בבוקר ,הגעה  :עד  6:50למרכז הרפואי.
פיזור אחיות לאחר משמרת לילה ( .7:15עד  15דקות המתנה למאחרים).
איסוף ,התחלה  – 13:30הגעה למרכז הרפואי עד .14:30
פיזור אחיות בשעה  15:15 :מהמרכז הרפואי.
איסוף לילה – בשעה  ,22:00 :הגעה  :עד  22:50למרכז הרפואי.
פיזור משמרת ערב ( .23:15 :עד  15דקות המתנה למאחרים).
בשבתות וחגים יוגדרו קווים קבועים.
החברה הזוכה תצמיד סדרן קבוע שיהיה צמוד לסדרן של מחלקת התחבורה.

הבאת דמים  24/7על פי קריאה ,ממד"א חיפה לנהריה ולעיתים גם להיפך – מנהריה לחיפה,
הגעה דחופה גג עד שעה הגעה.
הבאת דמים לתל השומר.
איסוף ופיזור אחיות יעשה לפי כתובת של האחיות כפי שימסר.

החברה הזוכה תיתן מענה בכל ימות השנה ובשעת חירום –
קרי :יום כיפורים.
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ימי מלחמה וחגים,

נספח ו'
הצעת מחיר
הצעת מחיר ללא מע"מ

שם המסלול

תיאור ההסעה

סניפי טיפות חלב
באזור כרמיאל
[משתנה מדי יום]

איסוף עובדת מח' גנטיקה מהמרכז הרפואי בשעה  ,8:30הסעה לטיפת חלב ביישוב
המתנה של כשעה-שעתיים ,יציאה חזרה לכיוון המרכז הרפואי ב11:30 – 10:30-
לערך.
פורידיס
שפרעם/טמרה/סח'נין
כפר מנדא
יסיף/ירכא/ג'דיידה/ינוח/כסרא
בענה/מג'דל כרום/חורפיש/בית ג'אן
ביר אל מכסור
פקיעין /כרמיאל/נחף/ראמה
כרמיאל/נחף/ראמה

תגבור הובלת דמים
ובדיקות

איסוף דמים בהתראה קצרה – עד שעה וחצי  -מבתי חולים אחרים:
רמב"ם –  2-3פעמים בשבוע בממוצע
סניף מד"א בחיפה –  2-3בשבוע בממוצע
בי"ח ברזילי (אשקלון) – פעם בשבוע בממוצע
מרחב ירושלים  /בי"ח הדסה /שערי צדק
בי"ח תל השומר  /מרחב ת"א

נתב"ג

איסוף אורחים מנתב"ג

הקפצות ארעיות
נוספות ,בתדירות
נמוכה

נהריה
כפר יאסיף ,אבו סנאן ,ג'דידה מכר ,טל-אל ,אחיהוד
דיר אל אסד ,מאג'ד אל כרום ,בענה ,גילון ,צורית
כמון
כפר ורדים ,מעיליא ,חורפיש ,פסוטה ,נווה זיו ,עין יעקב,
יחיעם ,מעונה ,חוסן ,פקיעין ,סמיא-כסרא ,צוריאל,
סאסא ,אלקוש ,ינוח
שומרת ,בוסתן הגליל ,עין המפרץ ,לוחמי הגטאות ,כפר
מזרעה
שלומי ,כבר ,עבדון ,מצובה ,חניתה ,בצת ,ראש הנקרה,
לימן ,יערב ,גורן ,איילון ,גרנות ,אבן מנחם

*לעיתים ההסעה היא
לכיוון אחד ולעיתים
הלוך חזור ,המחיר
אינו משתנה
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נספח ז'
הסכם התקשרות
שנערך ונחתם ב___________ ביום ______ לחודש _________ שנת ________
ב י ן:
המרכז הרפואי לגליל נהריה
(להלן" :המזמין" או "המרכז הרפואי")
ת.ד 21 .נהריה 22100

מצד אחד
ל ב י ן_________________________________ :
ח.פ__________________________________.
כתובת__________________________________
(להלן" :המפעיל ו/או הספק ו/או הספק")
מצד שני
והמרכז הרפואי פנה לקבלת הצעות מחיר עבור מכרז מס'  601.2022לביצוע הסעות תגבור .ואשר
מסמכיו מצורפים להסכם זה מסומנים כנספח א' ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו;
והספק הגיש הצעתו למזמין והמזמין קיבל הצעתו מיום _______ כזוכה;
מצורפת הצעת הספק מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומסומנת כנספח ב';
והצדדים מצהירים כי אין כל מניעה ו/או הגבלה עפ"י דין או הסכמה להתקשרותם בהסכם זה
עפ"י תנאיו;

הואיל
והואיל
והואיל

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1
1.1
1.2
1.3

מבוא
המבוא לחוזה זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.
כותרות הסעיפים מובאות לשם הנוחות בלבד ואין לראות בהן מקור לפרשנות חוזה זה.
במקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות ההסכם לבין מסמכי המכרז ,יגברו
הוראות ההסכם .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל מקרה שבו ידע הספק ו/או היה עליו לדעת כבעל
מקצוע סביר אודות סתירה בין ההוראות השונות בהסכם ליתר מסמכי המכרז ,או שהיה להספק ספק

18

בפירושן הנכון ו/או סתירה בין הוראות ההסכם להוראות כל דין ,יישא הספק באחריות הבלעדית לפנות
להמרכז הרפואי ,באופן מידי ובכתב ,על מנת לקבל הוראות בכתב בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.
2

ההרשאה

2.1

המזמין מבקש בזאת מהספק לשמש כקבלן עצמאי לצורך אספקת שירותי היסעים – הסעות תגבור -
במרכז הרפואי ולמטרת ההרשאה בלבד (להלן" :מטרת ההרשאה").
מוסכם כי למפעיל או לכל מורשיו ,אין כל זכות לעשות כל שימוש ,ארעי או קבוע ,בשטח המרכז הרפואי.
למען הסר ספק מוצהר ומובהר כי אין לקרוא כל הוראה ו/או הסכמה המובאת במסגרת חוזה זה כאילו
היא מתכוונת להעניק למפעיל זכויות אחרות ו/או נוספות על הזכויות המוגבלות כאמור לעיל.
ההרשאה הניתנת למפעיל מותנית ומותלית במילוי כל נהלי המזמין על ידי המפעיל ובפעולת המפעיל
בהתאם להוראות וההנחיות אשר תינתנה לו על ידי המזמין מפעם לפעם.
הפרת האמור בסעיף  2לעיל ,ו/או כל סעיף משנה שלו ו/או כל חלק ממנו ,תחשב להפרה יסודית של חוזה
זה.

3

הצהרות והתחייבויות המפעיל
המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
כי הינו בעל הניסיון ,הידע ,הכישורים ,המומחיות והיכולת לצורך מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה
על הצד הטוב ביותר.
כי קיבל על עצמו את כל הנתונים והתנאים הרלוונטיים במסגרת הצעתו למכרז נשוא התקשרות זו ,בדק
תנאי אלו וכל יתר התנאים אשר יש להם נגיעה למטרת ההרשאה ,וכי שקל ותמחר את כל הסיכונים
הנובעים לשימושו למטרת ההרשאה וכי לא תהיינה לו ו/או לכל מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה ,מכל מין וסוג שהן ,כנגד המרכז הרפואי ו/או כנגד כל מי מטעמו בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או
הוצאה ו/או תשלום ,מכל מין וסוג שהם ,שנגרמו למי מהם ו/או למי מטעמם ו/או שבהן נדרשו לשאת,
במישרין ו/או בעקיפין ,וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ,מכל מין
שהן ,בקשר לכך למעט נזק שנגרם עקב מעשה רשלני ו/או בזדון של המזמין ו/או מי מטעמו.
כי הוא מכיר את כל החוקים ,התקנות ,חוקי העזר והנהלים הקשורים בכל היבטי מילוי התחייבויותיו על
פי חוזה זה וכי כל פעולותיו תעשנה בהתאם להם;
כי ינהל את העסק בעצמו ,או בעצמו בשיתוף עם אחרים ,ובלבד שאותם שותפים ו/או מועסקים אחרים
יציגו למזמין ,טרם תחילת עבודתם ו/או שיתופם עם המפעיל ,תעודת יושר מהמשטרה ,אלא אם
הסכים המזמין אחרת ,מראש ובכתב.
כי ידוע לו כי המזמין רשאי לפסול כל מועסק ו/או שותף בעסק בהתאם לשיקול דעתו המוחלט ולדרוש
את הפסקת העסקתו ו/או שיתופו על ידי המפעיל ,ובמקרה כזה יהיה המפעיל חייב להפסיק את
העסקתו ו/או שיתופו של אותו אדם ולהחליפו באחר אשר יאושר על ידי המרכז הרפואי מראש.
כי הינו חברה/עוסק מורשה ,המאוגד כדין מנהל ספרים כדין ועצמאי בהתאם לרישומי רשויות המס ,וכי
הוא ינהל את העסק תוך דיווח מלא ומפורט בהתאם לכל דין ותשלום כל הסכומים הנדרשים ממנו
לרשויות המס באופן שוטף וסדיר .המפעיל יציג בפני המזמין את האישורים המתאימים כאמור לעיל,
מיד עם דרישתה ,מעת לעת.
המפעיל מצהיר כי אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים.
המפעיל מצהיר כי הינו משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות בגין זכויות סוציאליות.

2.2
2.3
2.4
2.5

3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

3.7
3.8
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3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

כי המפעיל או מי מטעמו אינו מועסק על ידי המזמין בין כעובד ובין בכל דרך אחרת וכי לא יתקיימו בינו
ואו מי מטעמו לבין המזמין ,המרכז הרפואי ו/או מי מטעמם יחסי עובד-מעביד ,שותפות ,קבלנות ו/או
יחסים אחרים.
כי הוא מתחייב לנהוג בהתאם לכל דין ותוך התחשבות בסביבה המיוחדת בה יופעל וינוהל העסק ולפעול
בהתאם לכך ,תחת המגבלות הקיימות על רעש ומפגעים סביבתיים וכן לדאוג כי עובדיו ו/או כל מי
הפועל מטעמו ,יפעלו בהתאם למגבלות אלה.
המפעיל לא יציג את עצמו או את העסק שלו כשייך במישרין או בעקיפין למרכז הרפואי או לתאגיד
הבריאות והוא מתחייב לנהוג באופן שיהיה ברור לכל לקוחותיו כי זהו עסק פרטי שהמרכז הרפואי
ותאגיד הבריאות אינם אחראים לו .כמו-כן ,המפעיל לא יהיה מוסמך להציג בשם תאגיד הבריאות ו/או
המרכז הרפואי ו/או משרד הבריאות ו/או המדינה כל מצג שהוא ,לא יתחייב בשם מי מהם בכל
התחייבות וימנע מכל מעשה ,מחדל או מצג העלולים ליצור את הרושם כאילו המפעיל הינו נציג ,שלוח,
שותף או עובד של המרכז הרפואי ו/או משרד הבריאות ו/או המדינה זכאי לפעול בשמם ו/או מטעמם.
המפעיל ישלם וינכה במלואם את כל התשלומים ,המיסים וכל החיובים האחרים החלים עליו על פי כל
דין בגין עבודתם של המועסקים על ידו ו/או מטעמו ,לרבות מס הכנסה ,ביטוח לאומי ותשלום קרנות
סוציאליות .המפעיל יהיה האחראי הבלעדי כלפי העובדים המועסקים על-ידו ו/או מטעמו ו/או כלפי
ספקיו ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם ,בגין כל אחריות ,חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם.
הספק מתחייב לקיים אחר כל הוראות ,הנחיות ונהלי המזמין ככל שהן נוגעות לביצוע התחייבויותיו עפ״י
הסכם זה ובכלל זה הוראות מחלקת הבטיחות ו/או הביטחון של המזמין ונותן הסכמתו לבדיקת כלי
התחבורה בהם הוא עושה שימוש לצורך אספקת השירותים ,הוא מתחייב לשתף פעולה עם הגורמים
הרלוונטיים אצל המזמין ,ככל שיידרש ,ומוותר על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.
המפעיל מצהיר ומתחייב כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת המונעת ממנו מלהתקשר בהסכם זה ולבצע
את האמור בו ובנספחיו וכי כל פעולותיו תעשינה בהתאם להם.

4
4.1

היקף ההכנסות:
הספק מצהיר כי המרכז הרפואי לא יצר כל מצג לקיומם של מספר מינימאלי של הסעות ,והמרכז הרפואי
אינו ערב או אחראי לכך בצורה כלשהי.
הספק מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שהמרכז הרפואי אינו אחראי בצורה כלשהי להצלחה פיננסית ו/או
אחרת וכי הוא מוותר מראש על כל טענה מסוג זה.
ידוע להספק ומוסכם עליו ,כי לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או החזר באשר הם מהמרכז הרפואי
ו/או ממי מעובדיה ו/או ממי מטעמה ו/או ממי בשמה בגין אובדן הכנסות.

5
5.1

רשיונות
המפעיל ,והוא לבדו ,מתחייב לדאוג ויהא אחראי לקבל כל היתר ,רשיון או הרשאה מכל גוף או רשות
מוסמכת עפ"י דין הנדרשים כתנאי מוקדם או אחר להפעלת העסק ,למטרת ההרשאה ,כאמור בהסכם
זה ולמשך כך תקופת ההתקשרות .כמו-כן ,מתחייב המפעיל לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת כל
היתר ,רשיון או הרשאה ,כאמור ,ולקיימם כל תקופת חלותו של הסכם זה.
המפעיל יפעל להוצאת רישיון עסק ויבצע כל מטלה או השקעה שתידרש במסגרת הבקשה להוצאת רישיון
עסק על חשבונו בלבד כמפורט במסמכי המכרז.

4.2
4.3

5.2
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5.3

המפעיל מצהיר ,כי ידוע לו ,כי לא חלה על המזמין כל חובה לפעול ו/או להשיג רישיון לניהול והפעלת
העסק וכי לא חלה על המזמין כל חובה לשאת בתשלום ו/או הוצאה כלשהיא בקשר עם השגת רישיון
לניהול העסק.
המפעיל והוא לבדו ,יהיה אחראי לכל מקרה של ביצוע עבירות ו/או הפרות חוק ו/או הפרת תנאי כל
רישיון ו/או היתר בקשר להפעלת העסק על ידו כאמור בהסכם זה ו/או אגב הפעלתה .שום דבר מהאמור
בסעיף זה לא יחשב כהרשאה של המזמין למפעיל לספק למזמין שירותים ללא היתר ו/או תוך חריגה
ממנו.
המפעיל ישא בכל קנס או עונש שיוטל בגין הפעלת העסק על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו ללא היתר או
תוך חריגה מהיתר או ביצוע עבירות תנועה וכל קנס אחר שיוטל על פי דין ועל ידי רשות מוסמכת ,בין
אם יוטל על המרכז הרפואי ובין אם יוטל על המפעיל ו/או מי מטעמו .המפעיל מתחייב לשפות ו/או
לפצות את המזמין בגין כל הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) או תשלום שנשאו בהם ,או שידרשו
לשאת בהם ובצירוף הפרשי הצמדה במקרה בו מי מנציגי ו/או ממנהלי המרכז הרפואי יתבעו לדין עקב
מעשה ו/או מחדל של המפעיל ו/או מי מטעמו שיהיה בבחינת הפרת תנאי הרשיון ו/או ההיתר ו/או
הפרת הוראת הסכם זה על-ידי המפעיל ו/או בכל הקשור לחנות ,השימוש בה ,פעילותה והכרוך בכך.
מוסכם ,כי אי השגת רשיון כלשהו ו/או אי חידוש רשיון הדרוש למפעיל לניהול העסק ולהענקת
השירותים על ידו כאמור בהסכם זה לא תשחרר את המפעיל מהתחייבות כלשהי על פי ההסכם.
הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם ועילה לביטולו.

6
6.1

תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות למתן השירותים תהיה ל 36-חודשים (להלן" :תקופת הרשות המקורית") קרי החל
מיום __________________ ,ועד ליום _____________________.
המזמין והוא בלבד רשאי להאריך את תקופת הרשות המקורית לתקופה ו/או לתקופות נוספות של שנה
קלנדרית או חלק ממנה בכל פעם ועד ל  60חודשים בסה"כ והכל בכפוף לעמידה בדרישות ההסכם
והדין.
למרות האמור בסעיף זה לעיל ,המזמין יהא רשאי לסיים את תקופת הרשות המקורית או התקופה
המוארכת ,לפי העניין ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,ומבלי שתחול עליו כל חובה לנמק את החלטתו ,וזאת
בהודעה בכתב אשר תימסר למפעיל לפחות  60יום מראש .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם
בזאת בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי להודיע למפעיל על ביטול ההסכם ובאופן מיידי בכל עת ,היה
וי קבל הוראה חוקית מחייבת ממשרד הבריאות ו/או מכל רשות מוסמכת אחרת כי עליה לחדול
מהפעלה של העסק.
נתן המזמין הודעה על סיום תקופת הרשות כאמור לעיל ומכל סיבה שהיא ,תכנס ההודעה לתוקפה בתוך
 60יום ממועד משלוחה בדואר רשום ,כאשר אישור על משלוח ההודעה בדואר רשום ישמש כראיה
למשלוח ההודעה (או באופן מיידי במקרה של הוראת רשות מוסמכת כאמור)  .המפעיל מצהיר ומתחייב
כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה מהמרכז הרפואי ו/או מי מטעמם לפיצוי ו/או שיפוי ו/או כל
טענה שהיא בגין סיום הסכם זה על ידי המזמין ,כאמור.

7

אחריות ,שיפוי וכוח עליון:

7.1

הספק לבדו יישא באחריות לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לבית העסק ו/או לתכולותו ו/או לכל אדם ו/או
תאגיד ,לרבות לעובדיו ו/או למרכז הרפואי ו/או למי מטעמם ו/או לציבור הלקוחות ו/או לקהל

5.4

5.5

5.6
5.7

6.2

6.3

6.4
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המבקרים במרכז הרפואי ו/או לכל אדם אחר ,אשר ינבעו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,מניהול עסקיו
בבית העסק ו/או מהחזקה ו/או השימוש בבית העסק ו/או מכל פעולה אחרת של הספק וכל מי מטעמו.
בנוסף לכך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל הספק יישא בחבות המוטלת עליו על פי דין בגין אבדן ו/או נזק
אשר יגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או הפועלים
מטעמו בקשר לפעילות הספק בבית העסק.
המרכז הרפואי וכל מי שבא ו/או פועל מטעמו לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או
פגיעה שיגרמו להספק ו/או לעסקו ו/או לרכושו .כמו כן ,לא יישאו הם בכל אחריות שהיא ו/או בחבות
כלשהי לגבי נזקי גוף ו/או אבדן ו/או נזק לרכוש מכל סוג שהוא שייגרם להספק ו/או לעובדיו ו/או למי
מטע מו בבית העסק ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,למועסקים ,סוכנים ,קבלנים ,לקוחות,
מבקרים וכל אדם אחר שיימצא בבית העסק או בשטח אחר המוחזק ע"י הספק .האמור לעיל בדבר
פטור מאחריות לא יחול במידה והנזק האמור לעיל נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני ו/או בזדון
של המרכז הרפאוי או כל מי מטעמו ,ובכל מקרה המרכז הרפואי לא יהיה אחראי לנזק תוצאתי ואובדן
הכנסות .הספק מוותר בזאת על כל תביעה ,טענה ודרישה כאמור כלפי המרכז הרפואי ו/או כל מי
מטעמו.
הספק מתחייב בזה לשפות את המרכז הרפואי ו/או כל מי מטעמו ,במלוא הסכום בגינו חויב המרכז
הרפואי ו/או מי מטעמו בעקבות תביעה בגין האבדן או הנזק להם אחראי הספק כאמור בסעיף  7.1לעיל
ו/או אשר המרכז הרפואי אינו אחראי להם על פי האמור בסעיף  7.2לעיל ,וכן בגין ההוצאות הסבירות
אשר המרכז הרפואי נשא בהן לשם ההתגוננות מפני התביעות כאמור ,ובלבד שהמרכז הרפואי מתחייב
להודיע להספק בהקדם אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגין האמור בסעיף זה לעיל ולאפשר
להספק להתגונן מפניה.
הספק מצהיר כי המרכז הרפואי אינו מחויב לקיים שמירה ו/או הגנה על בית העסק וכי לא תחול עליו כל
אחריות לפי חוק השומרים התשכ"ז , 1967וזאת בנוסף לכל הוראת פטור אחרת העומדת לו על פי
הסכם זה.
הספק מצהיר ומתחייב כי המרכז הרפואי לא יחשב כמי שהפר הסכם זה ו/או שלא קיים תנאי מתנאיו
אם הסיבה להפרת ההסכם או לאי קיום התנאי הינה כוח עליון .המונח "כח עליון"  -משמעו – שריפה,
התפוצצות ,פיצוץ ,אסון טבע ,שביתה ,השבתה ,מלחמה ,מצב חירום ביטחוני ,מצב חירום רפואי ,גיוס
מילואים נרחב ,צווי הפסקת עבודה מטעם רשויות ,הוראות או החלטות שיפוטיות מכל מין וסוג שהוא,
מחסור בחומרי בניה ו/או בפועלי בניה ו/או כל סיבה אחרת שאינה בהשפעת ובשליטת המרכז הרפואי
ואינה תוצאה של רשלנות מצידו.

7.2

7.3

7.4

7.5

ביטוח:
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א .הספק מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד הבריאות
– המרכז הרפואי לגליל את הביטוחים כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וכאשר גבולות
האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
1

ביטוח חבות מעבידים
( .)1הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל
והשטחים המוחזקים.
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( .)2גבול האחריות לא יפחת מסך  ₪ 20,000,000לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
( .)3הביטוח יורחב לכסות את חבותו של הספק כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב
כמעבידם.
( .)4הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות – המרכז הרפואי לגליל היה ונטען לעניין
קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי
הספק ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.
2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
( .)1הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף
ורכוש ,כולל נזקי גרר ,בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
( .)2גבולות האחריות לא יפחתו מסך  ₪ 2,000,000למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
( .)3בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (.)CROSS LIABILITY
( .)4הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם.
( .)5נהגים אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הספק והנוסעים ,כולל רכושם ייחשבו
כצד שלישי.
( .)6הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הריאות – המרכז הרפואי לגליל ככל שייחשבו
אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

3

ביטוחי רכב
כלי הרכב המשמשים לביצוע שרותי ההסעות יבוטחו בביטוחי חובה ,רכוש וצד שלישי כמקובל ,כאשר
פוליסות הביטוח ותעודות החובה יותאמו בכל הקשור לעניין הסרת ההגבלות לגבי מטרות השימוש של
הסעת נוסעים.
כחלופה לעריכת ביטוח רכוש (המכסה נזק לכלי הרכב עצמו) ,וככל והספק בחר בחלופה זו שלא לערוך
את הביטוח האמור ,במלואו או בחלקו ,הספק פוטר מאחריות את מדינת ישראל – משרד הריאות –
המרכז הרפואי לגליל ועובדיהם מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לרכוש האמור כאילו ערך את הביטוח
במלואו ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל – משרד הריאות – המרכז הרפואי
לגליל ועובדיהם .הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

4

כללי
בכל פוליסות הביטוח הנ"ל ,למעט ביטוחי כלי הרכב ,יכללו התנאים הבאים:
( )1לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל – משרד הריאות – המרכז הרפואי לגליל,
בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.
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( )2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא ,אם ניתנה
על כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הרביאות – המרכז הרפואי
לגליל.
( )3המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד
הבריאות – המרכז הרפואי לגליל ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
מתוך כוונת זדון.
( )4הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות
המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
( )5ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
( )6כל סעיף בפולי סות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח
אחר ,לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על
פי הביטוח.
( )7תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט" ,בכפוף
להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
( )8חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.
ב .הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – המרכז הרפואי לגליל ,להחזיק
בתוקף את פוליסות הביטוח .הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח ,כל
עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות – המרכז הרפואי לגליל ,בתוקף.
ג .אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים ,יומצא על ידי הספק למרכז הרפואי לגליל ,עד למועד
חתימת החוזה .הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות
למרכז הרפואי לגליל לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.
מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי
הביטוח המפורטים לעיל ,ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי
לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן .הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות
לעיל .על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו ,על מנת להבין את
הדרישות וליישמן בביטוחיו כנדרש לעיל.
ד .מדינת ישראל – משרד הבריאות – המרכז הרפואי לגליל ,שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק בכל
עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן ,במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות
ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת הספק בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת ,והספק יעביר את
העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה .הספק מתחייב לבצע כל שינוי או
תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף א' לעיל .מוסכם כי
הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי
להתקשרות זו.

24

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל – משרד הבריאות המרכז הרפואי לגליל ,לעריכת הבדיקה
ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – משרד הבריאות – המרכז הרפואי
לגליל ,או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח /אישורי הביטוח כאמור,
טיבם ,היקפם ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי
ההסכם ,וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו ,בין אם נבדקו ובין אם לאו.
ה .למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיפי ביטוח אלו ,גבולות האחריות ותנאי הכיסוי
הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק  ,ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף
וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את
הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים ,וגבולות האחריות בהתאם לכך.
ו .אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין
לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד הבריאות – המרכז הרפואי לגליל ,על כל זכות או
סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.
ז .אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
9

ערבות ביצוע

9.1

להבטחת ביצועם המלא שכל כל התשלומים ,החובות והתחייבויות הספק שבהסכם זה ,במלואם
ובמועדם ,ימסור הספק למרכז הרפואי לגליל עם חתימת הסכם זה ,ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי
הדירה ובלתי מותנית ,על סך  ₪ 10,000ותהא בתוקף כל תקופת חלותו של הסכם זה ו 120 -יום לאחר
מכן ,כאשר הערבות המקורית תהא לתקופה של  60חדשים וזו תחודש  30יום בטרם תום תקופה )להלן:
"ערבות הביצוע").
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל לעניין מסירת הרשות ולעניין הארכת תקופת הרשות ,תנאי מוקדם
למסירת הרשות ולמימוש זכות הברירה והארכת תקופת הרשות המקורית ,הנה כי הספק ימסור את
ערבות הביצוע ויגרום להארכת תוקפה עד להשלמת כל התחייבויותיו וחובותיו של הספק כלפי המרכז
הרפואי.
המרכז הרפואי יהיה רשאי להעמיד את ערבות הביצוע לפירעון בקרות אחד או יותר מהאירועים הבאים
ובמועדים המצוינים לידם:
אם הספק הפר תנאי מתנאי הסכם זה ולא הסיר או תיקן את ההפרה חרף התראה ודרישה ,בכתב,
שנמסרה לו ,כאמור בגוף ההסכם ,וזאת לאחר הודעה מוקדמת של לפחות  14ימים מראש בדבר כוונתו
של המרכז הרפואי להעמיד את ערבות הביצוע לפירעון.
אם ההסכם בוטל ע"י המרכז הרפואי מחמת הפרתו ע"י הספק  -לאחר התראה והודעה בכתב בת  7ימים.
אם הספק לא האריך את תוקפה של ערבות הביצוע עד היום ה 21 -לפני מועד פקיעת הערבות.
ערבות הביצוע תושב להספק (אם לא מומשה קודם לכן עפ"י הסכם זה) לאחר סיום ההסכם ובלבד
שיוכח למרכז הרפואי להנחת דעתו כי הספק מילא וקיים אחר כל חיוביו והתחייבויותיו בהסכם זה.
הספק לא יהיה זכאי לקזז כל סכום שהינו חב בו עפ"י הסכם זה ועל פי כל דין ,כנגד ערבות הביצוע.

9.2

9.3
9.3.1

9.3.2
9.3.3
9.4
9.5
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9.6

על הספק יהא להמציא ערבות חליפית ו/או להשלים את סכום הערבות לסכום המקורי ,לפי העניין,
במקרה שתחולט הערבות במלוא סכומה או בחלקה.
יובהר כי לא יהיה בחילוט ערבות הביצוע כולה או מקצתה כדי לגרוע מזכויות המרכז הרפואי לתבוע את
יתרת נזקיו מעבר לסכום הערבות שחולט.
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התמורה:

9.7

 10.1תמורת מתן השירותים ישלם המרכז הרפואי לספק כמפורט בהצעת המחיר נספח ב' ,מיום
___________.
 10.2ביצוע השירותים ו/או העבודות לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו ובכפוף לקיום
תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.
 10.3התמורה לשירותים ,בגין ביצוע השירותים הנ"ל ,תשולם על ידי המרכז הרפואי על בסיס הצעת המציע
הזוכה במכרז.
 10.4הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע ,כולל כוח אדם ,הוצאות נסיעה ,טלפונים,
עריכה לשונית וגרפית ,הכנת תחשיבים ,הכנת ניירות עמדה ,הכנת מצגות ,השתתפות בישיבות
חיצוניות ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שיידרש  ,הכנת תקציר העבודה.
 10.5למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הגורמים המקצועיים במרכז הרפואי
שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו ,בהתאם לתנאי ההסכם ,ולאחר הגשת החשבונית למרכז הרפואי.
 10.6דהיינו ,התמורה הסופית תקבע על פי חישוב כמויות השירותים שבוצעו בפועל ע״י הספק.
 10.7מהתמורה ינוכו כ ל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין .הספק מתחייב לשאת על חשבונו
בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות
תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות.
 10.8לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות למזמין בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק ממנה,
אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום ו/או אי מילוי ראוי של דו״ח השירותים שבוצעו ו/או
משדרישת התשלום או הדו״ח לא אושרו.
 10.9למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המזמין לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם לספק עקב
מתן השירותים.
 10.10הס פק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמזמין העלאות או שינויים בתמורה ,בין מחמת שינויים
בשער החליפין של המטבע ,עליית מחירים של חומרי גלם ,ייצור ואחרים ,הטלתם או העלאתם של
מיסים ,היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג ,בין ישירים ובין עקיפים.
 10.11תנאי תשלום :שוטף  30 +יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית.
 10.12למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום.
11

דיווחים ובדיקת חשבונות
למזמין תהיה זכות לבחון ,בכל עת ,את החשבונות ,החשבוניות ,הקבלות וכל ספרי החשבונות של העסק ושל
המפעיל ,בין בעצמו ובין על ידי רואה חשבון ,או כל מי מטעמו.
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12

המחאת זכויות

12.1

כל העברה ו/או הענקה של מניות או זכויות בהספק ,מקום שהספק הינו תאגיד מכל סוג שהוא ,או כל
שינוי במניות ו/או בזכויות שבתאגיד אשר יגרמו לכך כי השליטה בהספק לא תהייה בידי בעלי מניותיו
ו/או בעלי הזכויות בו כפי הרכבם במועד חתימת ההסכם ,לרבות שינוי בהרכב הפרסונלי של בעלי
הזכויות בתאגיד בשיעור של למעלה מ 49% -מבלעי הזכויות ,תקנה לביה"ח את הזכות להביא להסכם
זה לידי סיומו המידי.
הספק מתחייב להודיע למרכז הרפואי על כל העברה ו/או הענקה ו/או שינוי כאמור ללא דיחוי" .שליטה"
לצרכי סעיף זה פירושו  -הזכות להחליט ולפעול בשם התאגיד ו/או הזכות למנות מנהלים בתאגיד ו/או
הזכות ליהנות מנכסי ו/או זכויות התאגיד ע"פ כל דין ו/או הסכם.
הספק אינו רשאי לרשום הערת אזהרה לזכותו בלשכת רישום המקרקעין על זכויות המרכז הרפואי ו/או
תאגיד כלשהו עליהם נבנה הבניין ואינו רשאי לרשום כל הערה ו/או שיעבוד בכל מרשם שהוא בגין
הסכם זה.
המרכז הרפואי יהא רשאי ,בכל עת ,להמחות ,לשעבד ,למשכן או להסב ,בחלקן או במלואן ,לכל צד
שלישי שהוא ,את זכויותיו והתחייבויותיו ,כולן או חלקן ,לפי ההסכם והזמנות השירותים ,כולן או
חלקן ,מבלי שיידרש לקבל לכך הסכמה כלשהי מצד הספק או מי מטעמו .הספק מתחייב לשתף פעולה
עם המרכז הרפואי ולחתום על כל מסמך ,ככל שיתבקש ,אם יתבקש ,לאישור ולביצוע האמור בסעיף
זה.
הפרת הוראות סעיף זה ,תהיה הפרה יסודית של ההסכם לכל דבר ועניין.

13

עיכבון וקיזוז

13.1

הספק לא יהא רשאי לקזז או לעכב כל סכום או תשלום שהוא המגיע ממנו למרכז הרפואי וכן לא יהיה
רשאי לעכב כל מסמך ,מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות המרכז הרפואי כלפיו ,לרבות ,למען הסר
ספק ,איזה מתוצרי השירותים.
המרכז הרפואי יהא רשאי לקזז או לעכב כל תשלום או פיצוי שיגיעו לו על פי הסכם זה מכל תשלום
המגיע או שיגיע להספק על פי הסכם זה או על פי חוזים אחרים וכן יהא רשאי לעכב כל נכס ,ציוד או
מתקן ,מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הספק כלפיו על פי ההסכם או על פי הסכמים אחרים שבין
הצדדים.

14
14.1

עובדי הספק:
הספק מצהיר בזאת ומתחייב ,כי יש ויהיו לו בכל מהלך תוקפו של הסכם זה עובדים מטעמו ו/או עבורו
שהנם בעלי המומחיות והיכולת לרבות כל האישורים והכישורים הנדרשים על פי החוק לשם הפעלת
בית העסק בהתאם למטרתו.
כל עובדי הספק שיבצעו את העבודה לטובת המרכז הרפואי ,יהיו בעלי אזרחות ישראלית או בעלי
היתרים כדין.
עובדי הספק שיבצעו את העבודה לטובת המרכז הרפואי יופיעו לעבודה בלבוש הולם ויתנהגו בהתאם
לסוג העבודה ולמקום.
הספק מתחייב להמציא למרכז הרפואי את רשימת העובדים שיועסקו על ידו בבית העסק לפחות  10ימים
לפני תחילת העסקתם.
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14.5

העסקתו של כל עובד על ידי הספק טעונה אישור מראש ובכתב של קצין הביטחון של המרכז הרפואי .כמו
כן ,קצין הביטחון יהא רשאי לדרוש מהספק להרחיק מהעבודה עובד המועסק על ידו והספק מתחייב
לבצע את הדבר מידית.
הספק ימלא כל דרישה מטעם המרכז הרפואי ,בין שהיא מנומקת ובין שלא ,לפי שיקול דעתו הבלעדי
והסופי של המרכז הרפואי ,בדבר הרחקתו מהשטח ו/או מביצוע כל עבודות בשטח ו/או עבור הספק ,של
כל אדם המועסק על ידי הספק בצורה כלשהי במרכז הרפואי.
אדם שיורחק על פי דרישה ,כאמור ,לא יחזור הספק להעסיקו במרכז הרפואי בין במישרין ובין בעקיפין
וכל ההוצאות הקשורות בהרחקתו של אדם ,כאמור ,לרבות תשלום פיצויי פיטורין יחולו על הספק
בלבד.
הספק ימצא מחליף לאדם שהורחק תוך שלושה ימים מיום שהאדם שהורחק חדל לעבוד.
המרכז הרפואי לא יהא חייב לפצות את הספק בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים העלולים להיגרם לו
בשל הדרישה להרחקת עובד על פי האמור לעיל.

15

תנאי סוציאליים ורווחת העובדים:

15.1

על הספק לקיים האמור בכל דין רלוונטי :חוקים ,תקנות ,הסכמים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת וכן
חוקים רלוונטיים אחרים שיחוקקו בעתיד ,לרבות החוקים והתקנות מכוחם.
בתקופת התקשרות זו על הספק לקיים לגבי עובדיו אחר האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן וכל
חוקי עבודה נוספים החלים או שיחולו על עובדים אלו .הכללים שבין לשכת התיאום של הארגונים
הכללים לבין ההסתדרות ,או כל הסכם קיבוצי שהוא בר -תוקף בענף זה ,או כפי שהסכמים אלו יתוקנו,
לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלו.
להלן פירוט החוקים החלים על הספק בקשר להעסקת עובדיו
א .חוק שירות התעסוקה תשי"ט;1959 -
ב .חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א;1951 -
ג .חוק דמי מחלה תשל"ו;1976 -
ד .חוק חופשה שנתית תשי"א;1950 -
ה .חוק עבודת נשים תשי"ד;1954 -
ו .חוק שכר שווה לעובד ולעובדת תשכ"ו;1956 -
ז .חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תשי"א;1951 -
ח .חוק הגנת השכר תשכ"ח;1958 -
ט .חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג;1963 -
י .חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה;1995 -
יא .חוק שכר מינימום תשמ"ז;1987 -
יב .חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א;2001 -
יג .חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח.1998 -
יד .וכן כל חוק נוסף שיתווסף לחוקים אלו.
מוסכם בזה ,שהספק יספק למרכז הרפואי אישור רואה חשבון מיד עם דרישת ביה"ח בדבר התשלומים
למועסקים על ידו.
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הספק מתחייב לשלם לעובדיו עבור ביצוע השירותים הנ"ל כפי שמתואר במסמכי המכרז וההסכם זה
בהתאם לחוק שכר מינימום ,והפרשות סוציאליות על פי ההסכמים הקיבוציים וחוקי העבודה ,לרבות
צווי הרחבה החלים בענף ,כולל תוספות ועדכונים שיחולו בהם מעת לעת.
ידוע להספק  ,כי העסקת עובדים תוך אי קיום חוק שכר מינימום מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע
מכך.
הספק מתחייב לשלם לעובדיו עבור ביצוע השירותים הנ"ל ,את משכורתם כחוק ובמועד ,בלווי תלוש –
שכר חודשי מודפס ,בו יפורטו :פרטי העובד ,פירוט השעות והמשמורת ,המחיר לשעת עבודה וכיו"ב.
על פי דרישת המרכז הרפואי ,על הספק להציג בפני ביה"ח תלושי שכר של עובדיו ,בכל עת שיידרש.

16

העדר תחולת יחסי עובד מעביד

16.1

מובהר בזאת ,כי ההסכם מהווה הסכם בין המרכז הפרואי כמזמין לבין הספק שהינו ספק שירותים
עצמאי ואינו מהווה הסכם עבודה.
הספק הינו בעל עסק עצמאי למתן השירותים וכי בינו ובין כל מי מטעמו לבין המרכז הרפואי לא
מתקיימים יחסי עובד -מעביד ,יחסי הרשאה ,יחסי סוכנות או יחסי שותפות ,לצורך כל דבר ועניין.
הספק מתחייב כי יישא באחריות לכך שהוא וכל מי מטעמו ,יימנעו מכל מעשה או מחדל העלולים ליצור
או לגרום לרושם כי בינו או בין מי מטעמו ,לבין המרכז הרפואי התקיימו או מתקיימים יחסי עבודה או
שהיחסים בינו או בין מי מטעמו ובין המרכז הרפואי שונים באופן כלשהו מהמוגדר בהסכם.
במידה שייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת ,בכל זמן שהוא ,כי עובד מעובדי הספק או מי מטעמו
ייחשב כעובד המרכז הרפואי ,הספק ישפה את המרכז הרפואי על כל נזק כספי שייגרם לו כתוצאה מכך
לרבות שכ"ט עו"ד ,הוצאות וכיוצא בזה .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,נזק כספי משמעו גם כל
סכום כספי שהיה על הספק כמעביד להעמיד לזכותו של העובד ,לרבות :גמלאות ,לפיצויים ,וליתר
הזכויות הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו .המרכז הרפואי יהא רשאי להיפרע בגין נזק זה כולו או
חלקו באמצעות קיזוז מהתמורה לה יהיה זכאי הספק על פי ההסכם ,והכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי
של המרכז הרפואי
היה ובסיום תקופת השירותים יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר למעמדו של הספק או מי מטעמו
כלפי המרכז הרפואי ,וטרם נתקבלה החלטת הערכאה השיפוטית המוסמכת בדבר ,יהא המרכז הרפואי
רשאי ,מבלי לגרוע באמור לעיל ,לעכב את התשלום להספק עד למתן החלטה שיפוטית בעניין ,וזאת על
פי שיקול דעתו הבלעדי.
הספק יהיה אחראי בלעדית לעובדיו ,ובכלל זה לפרטים הבאים:
א .לתשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,קרנות עובדים ,תשלומי פנסיה ו/או כל תשלום אחר או נוסף
שחל ו/או שיחול על המעבידים בגין עובדיהם ,תנאי עבודתם ,העסקתם וביטחונם הסוציאלי
וכיוצ"ב ,בשיעור שייקבע בחוק ו/או לגבי כל עובד על ידי ארגון העובדים היציג.
ב .לכל החובות בגין הוראות חיקוק כלשהן ו/או חוזה קיבוצי או צו הרחבה החלים על המעביד בגין
עובדיו.
ג .הספק מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ,תשנ"ה, 1995 -והתקנות שהותקנו על
פיהן ,וכל תיקון להם ו/או חיקוק שיבוא במקומם ,על מנת שתקוימנה התחייבויותיו על פי סעיף זה
למען הסר ספק ,כל חיוב מחיובי הספק בסעיף זה לא יחול בכל צורה משתמעת ,בין במישרין או בעקיפין
על המרכז הרפואי ,והספק יהא מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה שיהא בה כדי להטיל חיוב כלשהו
מחיובי הספק עפ"י סעיף זה על המרכז הרפואי.
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מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המזמין לבין המפעיל יהיו יחסים של מזמין שירותים
וקבלן עצמאי .לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין המפעיל ,עובדיו או מי מטעמו .אין לראות
בכל זכות הנמנית ע״פ הסכם זה ,למזמין לפקח ,להדריך ולהורות לכל אחד מהמועסקים על ידו ,אלא
אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו ,ולא תהינה למפעיל ולכל המועסקים על ידו ,כל זכויות
של עובד מדינה או עובד המועסק ע״י הממשלה או ע״י המזמין ,והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים,
פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול או
סיום הסכם זה מכל סיבות שהן.
הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם ועילה לביטולו.
הפרות וסעדים
על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א - 1970 ,וזאת מבלי
לגרוע מהוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין.
מבלי לגרוע מכל סעד אחר ובנוסף לכל זכות של המרכז הרפואי על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,המרכז
הרפואי יהיה זכאי לבטל את הסכם זה לאלתר ,בכל אחד מהמקרים הבאים:
א .קיים חוסר שביעות רצון מהותי ומתמשך של המרכז הרפואי מאיכות השירות הניתן ע"י הספק.
ב .הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך  14ימים מיום קבלת התראה
בכתב על כך .סעיפים שהוגדרו בהסכם זה סעיפים יסודיים ,הפרתם תהווה הפרה יסודית של
ההסכם.
ג .הספק הפר את ההסכם או הוראה מהוראותיו שאינה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך 30
ימים מיום קבלת התראה בכתב על כך.
ד .הספק תיקן את ההפרה שאינה יסודית אך חזר לבצעה ו/או לבצע הפרה דומה בתוך תקופה של עד
 6חודשים ממועד תיקון ההפרה שתוקנה או שהספק ביצע  3הפרות שאינן יסודיות במהלך תקופה
של  12חודשים רצופים.
ה .הוגשה כנגד הספק בקשה למינוי נאמן ,מפרק ,מפרק זמני או כונס נכסים והבקשה לא הוסרה תוך
 30ימים.
ו .הוצא נגד הספק צו פירוק או צו כינוס נכסים או מונה לו מפרק זמני.
ז .להספק קיימת הערת "עסק חי" בדוח הכספי האחרון.
ח .הוטל עיקול על נכסי הספק או כל חלק מהם ,והעיקול לא הוסר תוך  60יום.
ט .הוטלו שעבודים על נכסי הספק ,העלולים לפגוע בתפקודו של הספק.
י .הספק הפסיק את פעילותו העסקית ו/או הפסיק מתן שירותים למרכז הרפואי לתקופה העולה על 5
ימים רצופים וזאת ללא סיבה מוצדקת וללא הודעה מראש ובכתב.
יא .בוטל תקן ו/או אישור כלשהו של הספק המתחייב ע"פ דין ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
אישורים ממשרדי הממשלה ,מכון התקנים ,משרד הבריאות או משרד התעשייה והמסחר.
יב .המרכז הרפואי יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות/או לשנות כל הוראה מהוראות החוזה ,בכל
מקרה שמשרד הבריאות ו/או ו/או כל משרד ממשלתי אחר הורה לו לעשות כן ,וכן בכל מקרה בו
ישונה חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד  1994-וכל תקנות שהותקנו מכוחו ,באופן שיש בו כדי
להשפיע על ביצועו של חוזה זה.
פיצוי מוסכם:
 21.1בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן ,יהיה רשאי המרכז הרפואי לחייב את הספק בפיצוי מוסכם
בסך של :₪ 500
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א .איחור של למעלה מ 15-דקות בהגעת כלי רכב לנקודת המפגש.
ב .כלי הרכב הגיע לנקודת המפגש כשאינו תקין או אינו כשיר להסעת נוסעים או כשהוא מלוכלך.
ג .המזגן בכלי הרכב אינו תקין.
ד .כלי הרכב אינו מצויד ברישיונות ובפוליסות הביטוח הנדרשות.
ה .הנהג התייצב לנסיעה בלבוש לא הולם או כשהוא אינו כשיר לביצוע הנסיעה.
ו.

הנהג התנהג בצורה שאינה הולמת/בצורה פוגענית/בצורה מעליבה כלפי נוסע.

ז .הנהג שוחח בטלפון סלולרי במהלך הנסיעה ,שלא באמצעות דיבורית.
ח .הנהג לא ציית להוראות האחראי על ההסעה מטעם המרכז הרפואי.
ט .כל הפרה אחרת של הוראה כלשהיא מהוראות המכרז וההסכם ,אף אם אינה מצוינת במפורש
בהסכם זה.
 21.1מוסכם על הצדדים ,כי שיעורי הפיצויים המוסכמים הקבועים לעיל הינם ראויים ומשקפים את הנזק
הצפוי למרכז הרפואי כתוצאה מהפרות מצד הספק  ,ולא תהא למי מהצדדים כל טענה בדבר חוסר סבירותם
או בדבר היותם קנס מוסווה .מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר כי אין בפיצויים המוסכמים הללו למצות את
זכותו של המרכז הרפואי או לגרוע מכל זכות או סעד העומדים למרכז הרפואי על פי דין או הסכם זה.
 21.2מובהר כי פיצוי מוסכם יוטל על הספק רק במקרה של הפרה אשר לא תוקנה גם לאחר קבלת התראה
בכתב על כך מהמרכז הרפואי ,ולאחר שניתנה להספק שהות סבירה לתיקון הטעון תיקון ובכפוף לחובת תום
הלב ולדרך המקובלת.
 21.3ככל שנתקיימו נסיבות המצדיקות הטלת יותר מפיצוי אחד ,יהיו מנגנוני הפיצוי בלתי תלויים זה בזה
ויופעלו במקביל ובמצטבר.
 21.4פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בהוראות סעיף זה ,יקוזז על ידי המרכז הרפואי מהתמורה לה זכאי הספק.
 22סודיות:
 22.1הספק ישמור בסוד כל מידע ,שיגיע אליו בקשר להסכם זה ,לרבות מידע על מטופלים של המרכז הרפואי,
והוא מתחייב שאיש מעובדיו או מטעמו לא יעביר מידע כאמור לאחר .הספק מצהיר ,כי ידוע לו ולעובדיו ,כי
הפרת חובת הסודיות כאמור הינה עבירה פלילית עפ"י חוק העונשין ,תשל"ז , 1977 -הספק יעביר למרכרז
הרפואי טופס הצהרת סודיות ,חתום ע"י בעלי זכות החתימה.
 22.2הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם ועילה לביטולו.
 23ניגוד עניינים:
הספק מצהיר ומתחייב בזאת ,באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר ,כי יבצע את השירותים באופן התואם את
23.1
טובת המרכז הרפואי ,ובכלל האמור לא ימצא במצב של ניגוד עניינים כלפי המרכז הרפואי וכן יפעל על מנת
להודיע למרכז הרפואי  ,ללא דיחוי ,על כל עניין במסגרתו יתעורר או שניתן יהיה להסיק ממנו באופן סביר ,כי
עלול להתעורר ,ניגוד עניינים כאמור.
 23.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק אינו מנוע ממתן שירותים לאחרים מחוץ למתן השירותים על-פי הסכם
זה ,ובלבד שלא יפגע בתנאי מתן השירותים ובאיכותם על פי הסכם זה.
 23.3הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם ועילה לביטולו.
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 24השפעת סכסוך על ביצוע השירותים:
 24.1הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר ,כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת או אי הסכמה בינו
ובין המרכז הרפואי  ,מכל מין וסוג שהן ,לרבות מחלוקת או אי הסכמה אשר נדונה במותב שיפוטי כל שהוא,
יישא הספק באחריות להמשיך בביצוע השירותים ובביצוע שאר התחייבויותיו על פי ההסכם ללא כל עיכובים
או השהיות ,בהתאם להוראות ההסכם.
 24.2למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי על אף האמור בהוראות כל דין ,לרבות הוראות חוק החוזים (תרופות
בשל הפרת הסכם) ,תשל"א, 1970-הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את ההסכם ,וזאת מכל סיבה
שהיא ,וכי הסעד היחיד אשר יעמוד להספק על פי ההסכם יהיו סעד ממוני בלבד.
 25העדר זכויות לצדדים שלישיים:
הוראות ההסכם אינן באות להקנות זכות כלשהי לצד שלישי והן לא יהוו בשום מקרה הסכם לטובת צד
ג' .הוראות ההסכם מחייבות או מזכות ,לפי העניין ,אך ורק את הצדדים לו.
 26איסור שימוש בלוגו ובשם המרכז הרפואי:
 26.1הספק אינו רשאי לעשות כל שימוש (להדפיס ,להשתמש) במסמך הנושא את הלוגו של המרכז הרפואי
אלא באישור מראש של המרכז הרפואי ובתאום עמו" .לוגו" בסעיף זה משמעותו סמל ,סימן ,וכל סימול
המזהה את המרכז הרפואי.
 26.2הספק אינו רשאי לעשות שימוש בשם המרכז הרפואי ו/או לפרסם את דבר התקשרות זו ללא אישור
כתוב של המרכז הרפואי.
 27הסכם ממצה:
ההסכם מכיל ,מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים .כל הבטחה ,הצהרה ,הסכם
בכתב או בעל פה ,התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת ההסכם ,ואשר לא באו
לידי ביטוי בהסכם ,מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בהסכם או
הנובעים הימנו ,לגרוע מהם או לשנותם ,והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
 28שינוי בהסכם וויתור על זכויות:
 28.1אין ויתור על זכות מזכויות המרכז הרפואי המפורטות בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובחתימת מורשי
החתימה מטעם המרכז הרפואי.
 28.2הסכמה מטעם המרכז הרפואי לסטייה מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,ארכה ,הנחה ,אי נקיטת צעדים מטעם המרכז הרפואי לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה
שווה לכל מקרה אחר .לא השתמש המרכז הרפואי בזכות הניתנת על פי חוזה זה במקרה מסוים ,אין לראות
בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור
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כלשהו על זכות כלשהי של המרכז הרפואי .ויתור של המרכז הרפואי שנעשה בעניין אחד לא יהיה בו כדי
ללמד גזירה שווה לעניין אחר.
 29שונות:
 29.1כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ,אין להיעזר בהן בפרשנות ההסכם ואין בהן כדי
לצמצם או להרחיב את התחייבויות וזכויות הצדדים.
 29.2מוסכם בזה כי הוראות חוזה זה על מסמכיו משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים וכי כל צד לא יהיה
קשור במצגים ,הבטחות והתחייבויות שנעשו ,אם בכלל ,לפני חתימת חוזה זה.
 29.3הספק מתחייב כי כל הפעולות שלו ו/או של עובדיו ו/או של קבלני משנה מטעמו ייעשו בכפוף לכל דין,
ובכלל זה לא יפגעו בזכות כלשהי של צד ג' לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א  1981-או חוק איסור
לשון הרע ,התשכ"ה. 1965-
 29.4הספק יהא חייב לשלם כל תשלום ו/או פיצוי הנדרשים או כרוכים בדרישה או בתביעה הנובעת מפגיעה
בזכויות צדדים שלישיים כאמור ,וכן יהא חייב לשפות את המרכז הרפואי בגין כל סכום אשר המרכז הרפואי
יידרש לשלמו כתוצאה מתביעה או דרישת תשלום כמתואר לעיל ,לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד.
 29.5ספרי המרכז הרפואי יהוו ראיה לכאורה לגבי כל הוצאה שהוצאה על ידי המרכז הרפואי בקשר עם
ההסכם והשירותים ,לרבות ,אך מבלי למעט ,בקשר עם תשלומים ששולמו להספק.
 29.6אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי שותפות ו/או שליחות בין הצדדים ואין בו כדי להקנות זכויות לצד שלישי
כלשהו שאינו נזכר בהסכם ,למעט במקרים בהם נקבע במפורש אחרת ,וכן אין בהסכם כדי לגרוע או לפגוע
באיזו חובה או התחייבות של צד שלישי כלשהו
 30הודעות:
 30.1מעני הצדדים להסכם זה לצורך מתן הודעות יהיו כמפורט ברישא להסכם .היה ויחול שינוי בכתובת
הספק ,מתחייב הספק להודיע על כך להמרכז הרפואי בתוך  3ימים מיום שינוי הכתובת.
 30.2כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי אחת מן הכתובות הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לידיעתו ולרשותו של
הצד הנשגר בתוך  3ימים מעת שגורה ואם נמסרה ביד -בעת מסירתה .הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב
כאילו הגיעה ליעדה ביום העבודה הראשון שלאחר שיגורה
 30.3סמכות שיפוט וברירת דין' לבית משפט המוסמך בחיפה תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית (תוך
שלילת סמכותם של יתר בתי המשפט) לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום הסכם זה על מוספיו.
 30.4על ההסכם יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל כללי ברירת דין
המפנים לתחולת דין זר .הסמכות המקומית בכל הקשור לסכסוכים הנובעים מהסכם זה תהא מסורה
לביהמ"ש המוסמך עניינית במחוז חיפה
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________
הספק

________________________
המרכז הרפואי לגליל
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 נספח ח -תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש להתקשר עם עורך
התקשרות מספר  601/2022לביצוע הסעות תגבור (להלן" :המכרז") אז אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו( 1976-להלן:
"חוק עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק
להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית
לאותו חוק.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
 הריני להצהיר המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת
ההצעות (להלן" :מועד להגשה") במכרז.
רק במידה והאמור בס'  1אינו נכון יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
תאריך

____________________
שם

____________________
חתימה וחותמת

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום _________________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב _______________ בישוב/עיר _______________ מר/גב' ________________________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על
התצהיר דלעיל.
_________________
_____________________
__________________
חתימה
חותמת
תאריך
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 נספח ט –תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
אני הח"מ ____________________ ת.ז ___________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש להתקשר עם
המרכז הרפואי לגליל במסגרת מכרז מס'  601/2022לביצוע הסעות תגבור ואני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם המציע.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע והוא מקיים
אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע נדרש לסמן x
במשבצת המתאימה):
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח
 , 1998ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  ,1998הוא פנה
כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו
ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מ תחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום _________________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב ____________ ___ בישוב/עיר _______________ מר/גב' ________________________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על
התצהיר דלעיל.
____________________
____________________
____________________
חתימה
חותמת ומספר רישיון
תאריך
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נספח י'
שמירת סודיות
אני הח"מ ____________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
-

הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע (להלן – "המציע") המבקש להתקשר
עם המזמין .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:כל אחד מנותני השירותים מטעם הספק אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמין.
"עובד" -
כל מידע ( ,)Informationידע ( ,)Know-Howידיעה ,מסמך ,תכתובת ,תוכנית ,נתון ,מודל ,חוות
"מידע" -
דעת ,מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של
שימור ידיעות בצורה חשמלית ,אלקטרונית ,אופטית ,מגנטית או אחרת.
"סודות מקצועיים"  -כל מידע אשר יגיע לידי הספק או העובד בקשר למתן השירותים ,בין אם נתקבל במהלך
מתן השירותים או לאחר מכן ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל :מידע אשר ימסר ע"י המזמין ,כל גורם
אחר או מי מטעמו.
-

הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק
לצורך מתן השירותים מושאי מכרז זה .למען הסר ספק ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,הנני מתחייב לא
לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים ,בישראל
ומחוצה לה ,תוך משך תוקפה של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת ,אלא אם כן נתקבל אישור
מראש ובכתב על גלוי ידיעה כנ"ל מאת נציג המזמין.

-

הובהר לי כי גילוי כולל ,בין היתר ,מסירת מידע על נתונים ,תכניות ישומיות ומערכות המחשוב של המזמין
ואמצעי האבטחה שלהן ,פרסום ברבים לקידום מכירות ,הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי
מבנקים ,מסירת ידיעות לכלי התקשרות ,פרסום מאמרים בעתונות כללית ומקצועית ,כתבות משודרות
והרצאות.

-

אני מתחייב ,כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי-המידע של המזמין ,אעשה זאת אך ורק לצורך מתן
השירותים למזמין ,ובהסכמה מפורשת בכתב של המזמין .אני מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר לאחר את
פרטי הזהוי ואת הסיסמה ,שישמשו אותי לשם גישה למאגרי-המידע.

-

אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק להגנת הפרטיות והוראות כל חוק ,הנוגע לענין.

-

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי סעיף  118ו 119-לחוק העונשין ,תשל"ז –
 1977וצפוי לעונש מאסר.

-

הריני מצהיר כי ידוע לי ,כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי ,לגורם שאינו מורשה לקבלו ,עלולה להוות פגיעה
בפרטיותו של אדם ,עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף  5לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-
.1981
ולראיה באתי על החתום ,לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג על פיה.

__________________
תאריך

________________
שם החותם
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_______________
חתימה

נספח י"א'
הצהרה בדבר אי תיאום הצעות מכרז
אני הח"מ ______________________________ ,הנושא/ת ת.ז שמספרה_____________ המוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם ______________ (להלן" :המציע") המבקש להתקשר במכרז שמספרו  601/2022לביצוע
הסעות תגבור ולאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה
כן ,מצהיר/ה בזה בשם המציע כדלקמן:
אני מוסמך/ת לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.
.1
אני נושא/ת המשרה אשר אחראי/ת בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.
.2
בכוונתי להשתמש ,במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (ככל שהתקבל לדבר אישור המזמין)
.3
(יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):
שם הקבלן המשנה

התחום בו ניתנת קבלנות המשנה

פרטי יצירת קשר

המחירים או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו נקבעו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר
עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף  3לעיל).
המחירים או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה ,או
תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף  3לעיל).
המציע לא הניא ולא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
המציע לא גרם ולא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
המציע לא גרם ולא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר או למציע פוטנציאלי להגיש הצעה בלתי תחרותית
מכל סוג שהוא.
הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר
במכרז זה.
יש לסמן  Xבמקום המתאים
 למיטב ידיעתי ,מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.
אם כן ,אנא פרט:
____________ ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
מציע ההצעה הורשע בקשר לתיאום מכרז ,יש לפרט:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים
העסקיים ,תשמ"ח.1988-
__________
__________
___________ _____________
________
חתימה
שם המצהיר
חותמת התאגיד
שם התאגיד
תאריך
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אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום _________________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב _______________ בישוב/עיר _______________ מר/גב' ________________________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו /ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על
התצהיר דלעיל.
____________________
____________________
____________________
חתימה
חותמת ומספר רישיון
תאריך
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נספח י"ב'
הצהרה והתחייבות המציע בדבר עמידה בתנאי הסף הכלליים וניגוד עניינים
אני הח"מ ____________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע (להלן – המציע) המבקש להתקשר עם
המרכז הרפואי לגליל בקשר למכרז מס'  601/2022לביצוע הסעות תגבור (להלן – המכרז) .אני מצהיר/ה כי הנני
מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .1עיינתי בכל מסמכי המכרז ,הבנתי אותם והבאתי בחשבון את תוכנם באופן מלא בעת עריכת הצעתי והצעתי
עונה על כל הדרישות המפורטות במכרז .ברור ומוסכם עליי ,כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומלאה ומוצעת
כיחידה אינטגרטיבית אחת והנני מצהיר כי אין סתירה בין רכיבי הצעתי השונים .הנני מצהיר ומתחייב כי
הבנתי את מהות העבודה ,כי אני מסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגשתי את הצעתי ,קיבלתי את מלוא המידע
האפשרי ,בדקתי את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות ,כי הבאתי בחשבון את כל המידע ,שנתקבל מהמשרד,
וכי אני מודע ללוחות-הזמנים וליתר האילוצים ,הכרוכים בביצועם של השירותים ,ולא יהיו לי כל טענות בגין
קשיים או אילוצים כאמור.
 .2נכון למועד עריכת תצהיר זה ,אינני יודע על מניעה חוק כלשהי ,שיש בה כדי למנוע ממני לבצע את השירותים
הנדרשים נשוא מכרז זה ,ואינני קשור ו/או מעורב ,באופו ישיר או עקיף ,בכל צורה או דרך ,בכל עניין אחר,
שיש בו חשש ממשי לניגוד עניינים ,ביחס להתחייבותיי על פי מכרז זה.
 .3אין ולא יהיה לי ,במהלך תקופת מתן השירותים ,ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו ,ניגוד עניינים מכל
מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום מתן השירותים.
 .4לא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום מתן השירותים ,למעט מטעם המשרד ,במהלך תקופת מתן
השירותים בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה ,אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין
ואודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני ,עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים ,מיד עם
היוודע לי הנתון או המצב האמורים .המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות
שיבטיחו העדר ניגוד עניינים ,ואני אפעל בהתאם להוראות אלו ,בהקשר זה.
 .5שילמתי בקביעות בשנה האחרונה שכר לכל עובדיי כמתחייב מדיני העבודה ,צווי הרחבה ,ההסכמים
הקיבוציים וההסכמים האישיים ,ככל שהם חלים עליי ,ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק
ותשלומים סוציאליים וכי אם אזכה במכרז ,אקיים את כל דיני העבודה במהלך כל תקופת ההתקשרות עם
המשרד.
 .6אם אזכה במכרז ,אעשה שימוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל השירותים לפי המכרז.
 .7אם אזכה במכרז ,בכל מסמך שיישלח על ידי למקבלי השירות מכוח המכרז ,יצוין על המסמך כי השירות ניתן
על ידי כשירות מטעם המרכז הרפואי לגליל.

זהו שמי ,להלן חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

__________________
תאריך

________________
שם החותם
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_______________
חתימה

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום _________________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב _______________ בישוב/עיר _______________ מר/גב' ________________________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על
התצהיר דלעיל.
____________________
____________________
____________________
חתימה
חותמת ומספר רישיון
תאריך
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נספח י"ג
הצהרה והתחייבות המציע בדבר "עסק בשליטת אישה"
הגדרות:
א" .אישור"  -אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד
מאלה:


אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.

 אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.
ב" .אמצעי שליטה"  -כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ;1981 -
ג" .מחזיקה בשליטה"  -נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות ,במישרין או בעקיפין,
למעלה מ 50% -מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
ד" .נושא משרה"  -מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן מנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,וכל ממלא תפקיד כאמור
בעסק אף אם תוארו שונה;
ה" .עסק"  -חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוציאו לציבור על פי תשקיף
או שותפות הרשומה בישראל;
ו" .עסק בשליטת אישה"  -עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד ,עם נשים אחרות,
היכולת לכוון פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות  1ו 2 -של ההגדרה אישור;
ז" .קרוב"  -בן זוג ,אח ,צאצא ,בן זוג של אח ,הורה או צאצא;
ח" .תצהיר"  -תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.
אם לאחר שקלול תוצאות המכרז ,קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה
ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ,ובלבד שצורף לה
בעת הגשתה ,אישור ותצהיר.
מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא
בשליטת אישה.
אני גב' __ __________ ת.ז _____________ שם העסק ______________ ח"פ ____________ מצהירה
בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים (מספר  ,)15התשס"ג –  2002לעניין עידוד
נשים בעסקים,
שם מלא _______________ חתימה ________________
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום _________________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב _______________ בישוב/עיר _______________ מר/גב' ________________________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על
התצהיר דלעיל.
____________________
____________________
____________________
חתימה
חותמת ומספר רישיון
תאריך
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נספח י"ד
ניסיון המציע והמלצות לבדיקת עמידה בתנאי הסף
אני הח"מ ____________________ ,ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי ,כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________ ,שהוא המציע (להלן – "המציע") ,המבקש
להתקשר עם המרכז הרפואי לגליל במסגרת מכרז מס'  601/2022לביצוע הסעות תגבור.
אני מצהיר/ה ,כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
הערה כללית :בעת מילוי הטבלאות ביחס למציע ניתן להוסיף שורות ,ככל הנדרש ,כל זמן שכל שורה כוללת את
כל העמודות הנדרשות .מובהר בזה כי ,בדיקת עמידתו של המציע בתנאי הסף יערכו על סמך הנתונים
המפורטים בטבלאות המצורפות בלבד.
 .1ניסיון המציע
 1.1המציע עומד בתנאי הסף לנסיון .
 1.2על המציע למלא בטבלה שלהלן :
האם הניסיון מתקיים במציע  /שנות
בדבר
פרטים
בבעל השליטה /מנכ"ל המציע השירות
שם הגוף /
השירותים או מהות
(אם בבעל השליטה  /מנכ"ל –
לו
הארגון
השירות שניתן על-ידי
מחודש
יש לציין את שמו)
ניתן השירות
המציע
ושנה

מתן
עד
חודש
ושנה

שם איש קשר
ופרטי
התקשרות

* ניתן להוסיף שורות ,ככל הנדרש ,כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.
 .1המלצות ביחס למציע
לצרף המלצות בסוף נספח זה:
שם הגוף

תיאור הפעילות שבוצעה מולו

שנות הפעילות

שם הממליץ

טלפון ממליץ

* ניתן להוסיף שורות ,ככל הנדרש ,כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.
חתימת המציע:
_________________
_________________
_________________
חתימה/חותמת
שם החותם
תאריך
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טלפון נייד

נספח ט"ו
חלקים חסויים בהצעה
אני הח"מ __________________ ,ת.ז ,____________________ .מבקש במסגרת הגשת הצעתי במכרז
 ,601/2022שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי ,בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
-

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לקבוע אם אכן כל נתון ו/או מסמך
כאמור ,יעמוד או לא יעמוד לעיון המציע האחר מחמת סודיות מסחרית או סודיות מקצועית.

-

ידוע לי כי לגבי כל מידע ,אשר לא צויין כאמור לעיל ,כמהווה סוד מסחרי או מקצועי אהיה מנוע מלטעון,
שאין לחשפו בפני מציעים אחרים ואני מוותר בזאת על כל טענה כאמור.

-

ידוע לי כי נתונים בהצעתי הנוגעים לעלויות ולהוכחות עמידה בדרישות הסף ,אינם חסויים ,הכל בכפוף
לאמור במכרז.

-

מוסכם על י ,כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל ,אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני יתר
ההצעות ,שיוגשו למכרז זה.

-

הערה :מציע המבקש חלקים חסויים בהצעה מתבקש להמציא עותק נוסף של ההצעה ,שבה החלקים
החסויים מושחרים.

חתימת המציע:

_________________
תאריך

_________________
שם החותם
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_________________
חתימה/חותמת

נספח ט"ז'
שעת חירום
 .1הגדרה – "שעת חירום" תהיי בהתקיים אחד או יותר מהתנאים כדלקמן:
הכרזת הממשלה על מצב מיוחד בעורף או שעת התקפה ,בהתאם לחוק התגוננות אזרחית ,התשי"א –
.1951
הכרז על אירוע אסון המוני בשטח המדינה כולה או בחלק מסויים ממנה בהתאם לס'  90ב' לפקודת
משטרת ישראל (נוסח חדש) ,התשל"א – .1971
עפ"י החלטת המרכז הרפואי לגליל.
 .2השירותים במסגרת מכרז זה הינם חיוניים בשעת חירום ואספקתו נדרשת למרכז הרפואי בשעת חירום
באופן רציף וסדיר ,באיכות הנדרשת על פי מכרז זה לרבות נספחיו.
 .3המרכז הרפואי יודיע לזוכה כי הוא נמצא בשעת חירום ,המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז ,הרי שעם
קבלת ההודעה יספק את השירותים תוך פרק זמן שיקבע ע"י המרכז הרפואי.
 .4ידוע למציע ואף מתחייב כי ,בשעת חירום תהא למרכז הרפואי זכות ראשונים לקבל את השירות כפ
שהוגדר במסמכי המכרז.
 .5המציע מתחייב ,לתת שירות רצוף על פי אמות מידה שנקבעו במסמכי המכרז באופן שיתן מענה מקצועי
ראוי בכל תקופת ההתקשרות במכרז ובכלל בשעת חירום.
 .6הספק מאשר כי מובנת לו חשיבות אספקתם הרציפה של השירותים והוא מתחייב של להשבית או לפגוע
או לשבש או למנוע במעשה או במחדל את קבלת השירותים שהמרכז הרפואי זכאי להם לרבות בשעת
חירום.
 .7הספק מתחייב לעשות הכל על מנת לספק את השירותים המבוקשים בשעת חירום לרבות תגבור כ"א ,כלי
רכב וקווי אספקה נוספים לפי הצורך גם מעבר לשעות הפעילות הרגילות לרבות בשבתות וחגים.
 .8האמור לעיל גם חל גם במקרה שהשירות מסופק באמצעות קבלן משנה וכל האחריות בגין ביצוע
השירותים באמצעות קבלן משנה חלה על הספק.
 .9המציע מתחייב לסייע בכל הדרוש על מנת להגדירו כמפעל חיוני וגם בעניין קבלני משנה מטעמו.
 .10התחיובויות הספק בהסכם ההתקשרות במכרז ,ובמיוחד התחייבותו להמשיך מתן שירותים למכרז תהא
בתוקף גם במקרה של מחלוקת או סכסוך בין הצדדים או בין הספק לבין קבלני המשנה שלו ,והן במקרה
שמתקיימים הליכים משפטיים נגד הספק לרבות הטלת עיקולים ומינוי כונס נכסים ,והספר לא יהיה
רשאי לבטל התקשרותו במכרז או לפגוע באספקת השירותים אותן עליו לבצע.
 .11אי עמידה בהתחייבות לפי סעיף זה תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז.
חתימת המציע:

_________________
תאריך

_________________
שם החותם
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_________________
חתימה/חותמת

 נספח י"ז' -תנאי ניהול המכרז
 .1שאלות הבהרה ומתן תשובות לשאלות הבהרה ,עדכונים ושינויים
 1.1שאלות הבהרה יש להפנות באמצעות הדוא"ל בלבד ,בפורמט של " "WORDאך ורק לאיש הקשר
וחל איסור מוחלט על פנייה אל כל גורם אחר במרכז הרפואי ,בקשר עם המכרז.
המרכז הרפואי שומר על זכותו להשיב על שאלות שהגיעו לאחר המועד האחרון במידה והן בעלות
משקל ושיקולי יעילות מחייבים להשיב עליהן.
 1.2אין בכוחו של כל פרט ,נתון ,הבהרה שיימסרו בע"פ ,כדי לשנות את תנאי המכרז.
תשובות ,פרטים ,מידע ,או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו את המרכז הרפואי.
רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב על ידי איש הקשור של המרכז הרפואי ,יחייבו את המרכז
הרפואי.
 .2המען והמועד להגשת ההצעות:
על המציעים להגיש את הצעותיהם לתיבת המכרזים המצויה במתחם ההנהלה בימים עד למועד האחרון
המצוין בנספח א' – תמצית תנאי המכרז .הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים (מכל סיבה שהיא) עד
לתאריך והשעה ,הנקובים לעיל ,תפסלנה.
 .3אופן הגשת ההצעה:
 3.1ההצעה במכרז תוגש במעטפה חלקה סגורה בלבד אשר תימסר למציע ע"י הגזברות ,ללא ציון פרטי
המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר .על המעטפה יירשם שם המכרז ומספרו בלבד .בתיבת
המכרזים עשויות להימצא מעטפות של מכרזים נוספים ,לפיכך המציעים מתבקשים להקפיד על
רישום שם המכרז על גבי המעטפה.
 3.2ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד כאשר כל אחד מנספחיו חייבים להיות חתומים כולם בכל
עמוד ועמוד על ידי מורשה החתימה של המציע בכתב ברור או בהדפסה .מחיקות שינויים או הוספות
עשויים להביא לפסילת ההצעה.
 .4איסור הסתייגות והוספות
המרכז הרפואי שומר את הזכות להתעלם מכל הסתייגויות ,התניות או שינויים  /להתנות את שקילת
ההצעה בהסרתם תוך פרק זמן מוגדר ואף לפסול הצעה המופיעים בה הסתייגויות או התניות או
שינויים .הסמכה לתנאים ולתניות.
הגשת הצעה ע"י מציר ,תהווה ,לכל עניין ודבר ,הסכמה מצד המציג לכל ההוראות והתנאים
המופיעים במסמכי המרכז.
 .5תוקף ההצעה – הצעת המציע תהיה בתוקף ,ותחייב את המציע ,לתקופה של  3חודשים מן המועד
האחרון להגשת ההצעות אף אם במהלך תקופה זו הודיע המרכז הרפואי למציע ו/או מציעים אחרים על
בחירת הצעותיהם ואף אם נכרת בין המרכז הרפואי לבין מציעים אחרים חוזה.
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 .6בדיקת ההצעות והמציעים – המרכז הרפואי יהיה רשאי לבקר בכל משרד ,מפעל ,מתקן או אתר
המוחזק
או מופעל ע"י המציע וכן לבקש לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים המוצעים ,הן
מהממליצים שצירף להצעתו והן מכל גורם אחר ,וזאת אף באופן חלקי ו/או רנדומלי ,ורשאי על סמך
מידע שיובא לידיעתו להתייחס להצעות ואף לפסול הצעה במקרה הצורך או אם סבר שמגיש ההצעה לא
שיתף פעולה עם צוות הבדיקה או לא מסר מידע כנדרש.
 .7פסילת הצעות בלתי סבירות – המרכז הרפואי יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,שלא לקבל כל
הצעה ,אם סבר עי היא אינה משקפת מציאות או כי לא הובא בה מידע רלוונטי ,או אם סבר כי המחיר
הכלול בה או פרט אחר הכלול בה הנו בלתי סביר.
 .8פסילת מציע על בסיס ניסיון קודם
המרכז הרפואי שומר על זכותו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול הצעה של מציע ו/או לפסול על הסף
מוצר מוצע ,בנסיבות שלמרכז הרפואי היה ניסיון שלילי ו/או כושל במהלך חמש השנים האחרונות עם
המציע ,או עם המותג אליו משויך המוצר המוצע ,לרבות בנסיבות של תקלות חוזרות ונשנות עם מוצרי
המותג ו/או בנסיבות של תקלות חמורות שאירעו במוצרי המותג.
 .9הודעת זכייה ותקפותה
9.1

המציע שהצעתו נבחרה על ידי המרכז הרפואי כהצעה הזוכה ,יקבל על כך הודעה בכתב מהמרכז
הרפואי.

 9.2עם קבלת הודעת זכייה ,ימציא הספק הזוכה למרכז הרפואי ,בתוך  14ימים או בתוך המועד הנקוב
בהודעה ,המאוחר מביניהם ,אישור ביטוח נספח ח' חתום על ידי חברת ביטוח .במקרה בו בשלב
הגשת ההצע ות במרכז הגיש מציע אישור ביטוח חתום בנוסח שאינו זהה לנספח ח' ,רשאי המרכז
הרפואי להתעלם מכל שינוי כאמור.
.10ביטול זכייה או הודעת זכייה
המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הזכייה ו/או הודעת הזכייה ,כאשר:
 10.1הספק לא מוציא מסמך לרבות אישור ו/או בטוחה שהמצאתם נדרשת ,על פי מסמכי הליך
בעקבות הודעת הזכייה.
המרכז,
10.2

המרכז הרפואי קיבל מידע על מציע ההצעה או תוכנה ,אשר היה משפיע על החלטתו אילו היה
בידו לפני ההחלטה בדבר זכיית המציע המציע בהתקשרות ו/או התברר למרכז הרפואי כי הספק
הסתיר ו/או לא גילה לו מידע אשר היה בו כדי להשפיע על החלטתו.

10.3

קיים ספק סביר ,אם הספק יוכל או יהיה ערוך במועד לעמוד בקצב ובהיקף המחויבים ,עפ"י
לוחות הזמנים שנדרשו.

 10.4בעקבות פניית משתתף לאחר שפנייתו נמצאה מוצדקת ע"י הוועדה.
מציע שזכייתו בוטלה בהתאם להוראות סעיף זה ,לא יהיה זכאי לכל פיצוי ,אף אם נגרם לו נזק ו/או
הפסד.
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במקרה של ביטול זכייה ו/או סיום התקשרות שומר לעצמו המרכז הרפואי את הזכות להתקשר עם
מציע שהצעתו דורגה הבאה בתור או לבטל את המרכז או לקבל כל החלטה אחרת עפ"י מסמכי המרכז
ועל פי כל דין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
.11עיון במסמכי המרכז ובהצעת הזוכה
11.1

עיון במסמכי המרכז ובהצעה הזוכה יתאפשר לפי בקשת משתתף במרכז בהתאם להוראות כל
דין ,ולא יאוחר מ 30 -ימים ממועד מסירת הודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של המרכז
הרפואי לגליל.

11.2

במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי
משום שמהווה 'סוד מסחרי' ,עליו לציין זאת מראש במסמך שיצרף להצעתו.
יובהר ,כי הצהרה זו אינה מחייבת את המרכז הרפואי.
סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או סוד מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה מצד
אותו מציע לראות נושא או נושאים כסוד מסחרי או סוד מקצועי גם בהצעת המחירים האחרים
במכרז ואלו לא יועמדו לעיונו.

11.3

במקרה ותתקבל פניה לפי חוק חופש המידע לעיין בהצעת המחיר של המציע הזוכה ,המרכז
הרפואי ימסור את המידע המבוקש לפונה מבלי הצורך לפנות לזוכה לקבלת אישורו לכך.

11.4

בהגשת הצעתו נותן המציע הסכמתו המפורשות והבלתי מסויגת לכך שהמידע אודות הצעת
המחיר יימסר לידי פונים לפי חוק חופש המידע מבלי הצורך לקבלת אישורו לכך ומבלי הצורך
ליידעו אודות קבלת פניה כאמור.

.12ביטול המרכז
בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי המרכז הרפואי לבטל את הליך המרכז עפ"י דין,
המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הליך המרכז ,אף לאחר שניתנה
הודעת זכיה ,כאשר:
12.1

רק שתי הצעות או פחות הוגשו או עונות על כל תנאי הסף.

12.2

התקיים פגם בהליך המרכז ,במסמכיו ,בניהולו ,או בבחירת ההצעה הזוכה.

12.3

התברר בכל מועד לאחר פרסום מסמכי המרכז שנפלה טעות מכל סוג שהוא במסמכי ההליך.

12.4

חל שינוי בנסיבות ,או השתנו צרכי המרכז הרפואי ,באופן המצדיק את ביטול המכרז.

12.5

יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם ,תאמו הצעות או מחירים ,או פעל באופן המהווה
הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז.

12.6

המרכז הרפואי מבקש לבטל את המרכז כדי להתקשר עם מציע שהינו זוכה מכרז חשכ"ל לפי
תקנה  ) 3(28או כדי להשתתף במכרז מרכזי שעורך החשב הכללי באוצר או כל רשות מרכזית של
המדינה.

 12.7כדי לבצע התקשרות שלא בדרך של מרכז ,על פי כל דין ,אם יימצא כי שיקולי יעילות מחייבים.
בנסיבות המפורטות לעיל ,המרכז הרפואי יהיה פטור מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בקשר לביטול
המרכז.
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.13שונות
 13.1כל הפרטים ,הנתונים ,המסמכים ,המפרטים ,התוכניות ,הידע והנתונים שנמסרו או ימסרו לו
לצורך מכרז זה הינם רכושו של המרכז הרפואי ונמסרו למציעים לצורך הגשת הצעתם במכרז זה
בלבד .חל איסור לעשות כל שימוש בנתונים לכל מטרה אחרת וחל איסור מוחלט להעביר,
לשתף ,לתת ,להעניק למכור ולשתף בכל דרך אחרת צד ג' כלשהו בנתונים.
למסור,
 13.2לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה ,ולהם בלבד ,הסמכות הבלעדית והייחודית
לדון בכל תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה.
המרכז הרפואי לגליל
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