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 נספח א' -תמצית תנאי המכרז
פנייה לקבלת הצעות מחיר עבור אספקת חמצן נוזלי וחנקן נוזלי עבור המרכז הרפואי לגליל.
.1
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9.2
9.3

9.4

המרכז הרפואי לגליל מזמינכם להציע הצעות לאספקת חמצן נוזלי וחנקן נוזלי ,הכל בהתאם
למפרט המצורף לפניה זו ובכפוף לאישור תקציבי.
המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד ליום 10/11/22שעה  ,12:00יש להגיש את ההצעות על
גבי מסמכי המכרז המקוריים בלבד במעטפה סגורה ,נושאת ציון מכרז מס'  502/2022במסירה
אישית (לא לשלוח בדואר) (להלן – "המועד הקובע") בתיבת המכרזים במתחם הנהלת המרכז
הרפואי.
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מאת המציעים הוא עד ליום  06/10/22שעה  12:00יש
להגיש את השאלות במסמך בפורמט של  WORDבדוא"ל .AvivitD@gmc.gov.il
המועד לסיור קבלנים הוא ביום  22/09/22שעה  ,12:00יש לתאם מראש עם הגב' אביבית דהן
בנייד.050-7887903 :
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
הספק אינו רשאי להפעיל קבלני משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה ,אלא בכפוף לקבלת
אישור מראש ובכתב מהמשרד .ההצעה תוגש ע"י המציע בלבד ,והוא שיהיה האחראי הבלעדי
לכל הפעולות והתוצרים ,המהווים חלק ממתן השירותים ,מושא מכרז זה ,והוא בלבד יחתום
על ההסכם עם המשרד.
אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים
ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ,ובין ע"י מכתב לוואי ובין
ע"י כל דרך אחרת ,פרט לאמור במסמכי המכרז ,לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי
הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.
יובהר ,כי בין הספק או מי מנותני השירותים מטעמו לא יתקיימו יחסי עבודה.
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 מחיר  -הצעת מחיר לחמצן תינתן לפי ק"ג .למען הסר ספק ,ההצעה והתשלום יהיו לפי
כמות בק"ג .הצעת המחיר תכלול את כל המרכיבים עפ"י דין ,לרבות הובלה ותחזוקה מתוכננת
ושבר של הצוברים הקיימים ,לא יהיה כל תשלום נוסף כגון שירותים מיוחדים
הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע ,כולל כוח אדם ,הוצאות נסיעה,
צילומים ,הובלה ,תחזוקה ,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.
3

 9.5למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור המתכנן שהעבודה בוצעה לשביעות
רצונו ,בהתאם לתנאי ההסכם ,ולאחר הגשת החשבונית למרכז הרפואי.
 9.6תנאי תשלום :שוטף  30 +יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית.
 9.7למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום.
 .10תיאור הפרויקט כמפורט במפרט הטכני ובמסמכי המכרזים המצורפים והמהווים חלק בלתי
נפרד מההצעה.
 .11תקופת ההתקשרות
 תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז זה הנה לשנתיים ,עם אפשרות למזמין ,לפי שיקולדעתו הבלעדי ,להאריך את ההתקשרויות לתקופות נוספות של עד שנה בכל פעם .סך כל
תקופות ההתקשרות ,כולל תקופות ההארכה ,לא יעלה על  5שנים.
 ששת החודשים הראשונים להתקשרות עם הזוכה על פי מכרז זה ,יהוו תקופת ניסיון.במהלך תקופת הניסיון ,במידה ויחליט המזמין להפסיק את ההתקשרות רשאי המזמין
לעשות כן ,על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא חובה לנמק החלטתו.
 .12אחריות
המציע יהיה אחראי לאופן מתן השירותים ,המוצרים ואיכותם .האחריות הינה בין היתר
לביצוע מקיף ומלא של אספקת המוצרים והשירותים כפי שיוגדרו בכתב ובע"פ על-ידי נציג
המזמין ו/או אחראים מטעמו (להלן" :נציגי המזמין").
 .13תנאי סף:
רשאים להשתתף במכרז זה העומדים ,במועד הגשת ההצעות ,בתנאים המצטברים שלהלן:
הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת
המכרזים.
 13.1רישום כדין כתאגיד או כעוסק מורשה.
 13.2היעדר חובות אגרה לרשם החברות.
 13.3החזקת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-אישור
ניכוי מס ואישור ניהול פנקס חשבונות).
 13.4המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירת לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ולפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז-
.1987
 13.5חתימה על תצהיר העסקת אנשים עם מוגבלויות בהתאם לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלויות ,התשנ"ח – .1998
 13.6חתימה על תצהיר היעדר מניעה חוקית או ניגוד עניינים בקשר להגשת הצעות או התקשרות
במכרז זה.
 13.7חתימה על תצהיר אי תיאום מחירים/הצעות בקשר למכרז זה.
 13.8הצהרה בדבר סוד מסחרי ,עסקי או מקצועי.
 13.9מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו ,יצרף
להצעתו אישור ותצהיר .בסעיף זה ,משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא
כמשמעותם בסעיף  2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב.1992-
 13.10המציע בעל אישור מפעל חיוני.
 13.11בעלי תו תקן  - ISO 9001אישור מערכת לניהול איכות לפי דרישות ISO 9001
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 13.12למציע רישיון עסק בתוקף.
 13.13על המציע להיות בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים רצופות בחמש השנים שקדמו לפרסום
מכרז זה ,באספקת חמצן נוזלי וחנקן נוזלי.
 13.14למציע אישור משרד הבריאות אגף הרוקחות כי הגזים המיוצרים במפעל המציע ומשווקים
על ידו נרשמו בפנקס התרופות (בהתאם לחוזר המנהל הכללי מס' " 19/99גזים לשימוש
ברפואה למתן באמצעות מערכת הנשימה")
http://www.health.gov.il/download/forms/a1266_mk19_99.pdf
 13.15למציע אישור להובלת חומרים מסוכנים הכולל:
 13.15.1היתר בתוקף לרכבי הובלת חומרים מסוכנים .
 13.15.2היתר בתוקף לנהגים המובילים חומרים מסוכנים.
 13.15.3דוגמא של כרטיס בטיחות.
 13.15.4דוגמא של שטר מטען.
 13.16למציע אישור כי בבעלותו קיים מפעל להפרדת אויר
על הקבלן 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.
 .14בחירת ההצעה הזוכה:
 100%מחיר (המחיר הנמוך ביותר).
 .15כל התנאים של העבודה ,הדרישות המיוחדות של הציוד ,הכללים והחוקים החלים הינה
בהתאם לאמור במפרט הטכני המצורף .על המציע לחתום על כל דף בדפים שיגיש למרכז
הרפואי על ידי מורשה החתימה מטעמו ,על פי כל דין.
 .16ביטוח :כמפורט בהסכם ההתקשרות נספח ז'.
 .17ערבות ביצוע
להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ימסור הספק למזמין ,עם חתימת הסכם זה ערבות
בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית ובלתי מותנית בסכום של .₪ 15,000
משך תוקפה של הערבות יהיה  60יום אחרי תום תקופת ההסכם.
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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:
תעודת התאגדות/עוסק מורשה.
א.
נוסח עדכני של פרטי החברה מרשם התאגידים (ככל שהמציע הינו חברה) או תעודת עוסק
ב.
מורשה (במידה והמציע אינה חברה).
אישור ניהול פנקס חשבונות.
ד.
אישור ניכוי מס במקור.
ה.
מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד בחתימה  +חותמת המציע וכשהם מלאים
ו.
במקומות הנדרשים.
תדפיסי עדכונים ותשובות לשאלות הבהרה.
ז.
כל מסמך נוסף הנדרש לפי תנאי המכרז אף אם לא צוין מפורשות בסעיף זה.
ח.
• יש להקפיד על הגשת המסמכים בסדר זה בלבד.
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 נספח ג' -תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף
מכרז לאספקת חמצן נוזלי וחנקן נוזלי עבור המרכז הרפואי לגליל.
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:
אני משמש כ ______________________ במציע ואני נציג המציע לצורך קבלת עדכונים
.1
ועריכת בירורים בקשר למכרז.
אלו פרטי יצירת הקשר עמי:
טל' __________________________
דוא"ל________________________:
סלולרי_______________________:
פקס________________________:
 .2אלו פרטי המציע:
שם המציע ___________________________________
ח.פ______________________________________ .
כתובת ____________________________________
הריני להצהיר כי כל המסמכים ,האישורים ,ההיתרים והרישיונות המצורפים להצעת המציע
.3
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 התניה שיש בהם לפגוע בתקופתם.
הריני להצהיר כי כל הפרטים ,הנתונים ,ההצהרות וההתחייבויות הכלולים בהצעת הספק
.4
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 בעל אישור מפעל חיוני.
 5.2בעלי תו תקן  - ISO 9001אישור מערכת לניהול איכות לפי דרישות ISO 9001
 5.3למציע רישיון עסק בתוקף.
 5.4למציע אישור משרד הבריאות אגף הרוקחות כי הגזים המיוצרים במפעל המציע ומשווקים על
ידו נרשמו בפנקס התרופות (בהתאם לחוזר המנהל הכללי מס' " 19/99גזים לשימוש ברפואה
למתן באמצעות מערכת הנשימה")
http://www.health.gov.il/download/forms/a1266_mk19_99.pdf
 5.5למציע אישור להובלת חומרים מסוכנים הכולל:
 5.5.1היתר בתוקף לרכבי הובלת חומרים מסוכנים .
 5.5.2היתר בתוקף לנהגים המובילים חומרים מסוכנים.
 5.5.3דוגמא של כרטיס בטיחות.
 5.5.4דוגמא של שטר מטען.
 5.5.5למציע אישור כי בבעלותו קיים מפעל להפרדת אויר
 5.6על המציע להיות בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים רצופות בחמש השנים שקדמו לפרסום מכרז
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זה ,באספקת חמצן נוזלי וחנקן נוזלי כמפורט בטבלה כדלקמן:
שם
האתר/המוסד

מהות הפרויקט

תקופת
הפרויקט

ביצוע פרטי איש קשר אצל
המזמין (שם ,תפקיד
וסלולרי)

 .6מצ"ב המסמכים הבאים ,לצורך הוכחת עמידה המציע בתנאי הסף הכלליים:
תעודת התאגדות ובמידה והמציע אינו תאגיד – תעודת עוסק מורשה.
.6.1
תדפיס פרטי החברה מתוך מרשם החברות – להוכחת היעדר חובות אגרה.
.6.2
אישורים לפי חוק עסקאות גופיים ציבוריים  -אישור ניכוי מס במקור  +אישור ניהול פנקס
.6.3
חשבונות.
תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום – נספח ח' ,חתום
.6.4
ומאומת ע"י עו"ד.
תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות – נספח ט' ,חתום ומאומת ע"י עו"ד.
.6.5
כל מסמך אחר שנדרש בתנאי הסף בנספח א' לעיל.
.6.6
זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
.7
__________________
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.
____________________

_________________________

תאריך

חתימה  +חותמת
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נספח ד'
מפרט השירותים והדרישות לאספקתם
 .1מבוא
 .1.1מפרט זה מאגד את דרישות המזמין .על המציעים לעמוד בכל הדרישות המקצועיות,
המנהליות וכן בכל דרישה אחרת המפורטת במסמך זה ו/או ביתר מסמכי המכרז.
השתתפות במכרז מהווה התחייבות המציע בדבר יכולתו ומחויבותו לעמוד בתנאים
ובמטלות אלו.
 .1.2בכל מקרה של ניגוד בין דרישה כללית לבין דרישה מיוחדת כלשהי ,כוחה של דרישה
מיוחדת עדיף על כוחה של דרישה כללית.
 .2הכרת תנאי העבודה ודרישות כלליות
 .2.1על המציע להביא בחשבון בהצעתו את כל תנאי העבודה ופרטיה .לא תוכרנה כל תביעות
אשר תנומקנה באי הבנת או אי הכרת התנאים ו/או הפרטים כאמור ,לרבות כל טענה
בדבר עלויות התפעול ,היקפי העבודה ,אופייה ,היקף הציוד הנדרש ,הובלה ,תאום ,או כל
טענה אחרת כהצדקה לאי ביצוע מילוי הדרישות .כמו כן ,לא תתקבל כל טענה בדבר אי
התאמה בין השירות הנדרש במכרז לבין השירות הנדרש בפועל.
 .3נציג ניהולי
 .3.1הספק יעמיד מטעמו נציג ניהולי .הנציג הניהולי יהיה איש הקשר בין הספק לבין המזמין
בכל הקשור למתן השירותים על פי המכרז/ההסכם.
 .3.2הנציג הניהולי יהיה בעל סמכות להחליט בשם הספק בכל הנוגע להחלטות תפעוליות
שוטפות ולטיפול בבעיות שונות וליתר הדרישות ,הכול בכפוף להוראות המכרז.
 .3.3הנציג הניהולי יבדוק ויבקר את ביצוע השירותים וידאג לטיפול בכל בעיה אשר תתעורר.
 .3.4הספק יפעיל מוקד שירות טלפוני מאויש ,שיופעל על ידו בשעות שיפורטו להלן לצורך מתן
השירותים על פי הסכם זה לרבות לצורך קבלת הזמנות ,עדכונים להזמנות וכל פנייה
אחרת בנושא השירותים.
 .3.5שעות פעילות מוקד השירות יהיו בימים א'-ה' ,לפחות בין השעות  .20:00 - 07:00בימי ו',
ערבי חג וימי חול המועד ,בין השעות .13:00 - 07:00
 .3.6מעבר לשעות פעילות מוקד השירות ימנה הספק אדם מוסמך ומיומן מטעמו אשר יהיה
הנציג הניהולי או מי מטעמו ,אשר יצויד באמצעי תקשורת ובאמצעים נוספים הדרושים
לשם מתן השירות על פי הסכם זה ,שיאפשרו למזמין לפנות אליו בכל הנושאים הקשורים
באספקת השירותים לרבות אלה המצויינים בסעיף  3.4לעיל ,בכל עת שלא ניתן מענה
במוקד השירות ,בכל שעות היממה ובכל ימות השנה ,לרבות שבתות וחגים
 .4המוצרים והשירותים נשוא המכרז הינם:
 .4.1אספקת חמצן נוזלי למילוי בצוברים.
 .4.2אספקת חנקן נוזלי למילוי במכלים קריאוגניים.
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 .5היקף צריכת המוצרים
 .5.1כמויות המוצרים הנדרשים נקבעות ע"פ החלטת המזמין ,בהתאם לצרכיו ולשיקול דעתו
ונתונות לשינויים.
 .5.2מפורט להלן אומדן הכמות השנתית של צריכת המוצרים כפי שנצרכה בבתי החולים בשנת
 . 2021יובהר כי ,כמויות אלו ניתנות על מנת לתת סדרי גודל משוערים בלבד למציעים
במכרז והן אינן מהוות התחייבות כלשהי לכמויות אותן בית החולים יצרוך במהלך תקופת
ההתקשרות על פי מכרז זה.
מוצר

צריכה שנתית מוערכת ע"פ צריכה בשנת 2021

חמצן נוזלי

 720,000ק"ג

חנקן נוזלי

 15,300ק"ג

 .6הזמנה ואספקת המוצרים
 .6.1הספק יפעיל מוקד שירות טלפוני מאוייש לצורך קבלת הזמנות ,עדכונים להזמנות פניות
בשעות חירום וכיו"ב.
 .6.2הזמנות שוטפות יתבצעו בהתאם לצרכי המרכז הרפואי למוקד השירות של הזוכה במכרז
באמצעות פקס או דואר אלקטרוני כל יום בין השעות  08:00עד 16:00
הזוכה במכרז יאשר ההזמנה בפקס או בדואר אלקטרוני חוזר לא יאוחר משעתיים מרגע
קבלת ההזמנה.
מועד קבלת ההזמנה ייחשב אם נשלחה בפקס ,בהתאם לשעה על גבי אישור הפקס ,אם
נשלחה בדואר אלקטרוני ,בהתאם לשעה המופיעה על גבי הדואר האלקטרוני אצל השולח.
 .6.3זמני אספקה:
 .6.3.1מילוי  3הצוברים נעשה בתדירות של פעמיים ( )2בשבוע לכל הפחות ,יתכנו מצבים
בהם ישנה צריכה גבוהה המצריכה ומחייבת מילוי בתדירות יותר גבוהה בשבוע קרי
תדירות של  3או  4פעמים בשבוע וזאת בהתאם לדרישות וצרכי המרכז הרפואי ,מילוי
 3הצוברים כולם או חלקם מעבר לפעמיים בשבוע אינו כרוך בתשלום נוסף כלשהו
מעבר למחיר שבו זכה המציע.
 .6.3.2אספקת המוצרים תהיה לא יאוחר מ 3 -ימי עבודה מרגע קבלת הזמנה במוקד
השירות של הזוכה במכרז .המוצרים יסופקו למזמין בימים א' עד ו' בין השעות
 08:00עד .14:00
 .6.3.3הזמנה ואספקה דחופה של המוצרים  -למזמין תישמר הזכות לבצע הזמנה
דחופה ,בכל שעות היממה ,של המוצרים ,אשר אספקתה תתבצע לא יאוחר מ 8
שעות ממועד ההזמנה .יובהר כי ,הזמנות דחופות יתבצעו בכל שעות היום והלילה,
 365ימים בשנה ,לרבות בשעות חירום.
 .6.4יובהר כי הובלת המוצרים תעשה בהתאם לכל דין וכל הנחיה מטעם גורם מוסמך כפי
שקיימים היום וכפי שיהיו בעתיד ,לרבות תקנות משרד התחבורה ובאמצעות רכבים
המיועדים ומאושרים להובלת המוצרים.
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 .7טיב המוצרים ובדיקות מעבדה
 .7.1הספק הזוכה במכרז מתחייב לספק לבית החולים את המוצרים בהתאם להוראות משרד
הבריאות ,אגף הרוקחות ו/או כל הוראה ו/או נוהל המתייחס למוצרים וכל דין ובאיכות
גבוהה והוא אחראי אחריות מלאה לטיב ואיכות המוצרים המסופקים על ידו ,הספק
הזוכה במכרז מתחייב כי יהיה בידו גיליון בטיחות לכל אחד מהמוצרים וכי יספק גיליונות
הבטיחות המתאימים למזמין .בכל מקרה בו בדק המזמין וגילה כי המוצרים שסופקו
אינם באיכות מספקת ,יודיע על כך לספק הזוכה במכרז ועל הספק הזוכה במכרז יהיה
לפנותם מהצוברים ולמלא את הצוברים בתכולה חדשה וזאת ללא כל תשלום מצד
המזמין ,כמו כן ישא הזוכה במכרז בכל עלויות הנזקים שייגרמו למזמין ו/או למי מטעמו
ו/או לצד ג' כלשהו ,מכל סוג שהוא וזאת תוך לא יותר מ  6שעות.
אין בהוראות סעיף זה כדי להפחית מזכותו של בית החולים לכל סעד אחר המגיע לו לפי
כל דין ו/או לפי הוראות מכרז זה.
 .7.2למזמין נשמרת הזכות לביצוע בדיקות לטיב המוצרים ו/או כל בדיקה אחרת שימצא לנכון
בכל עת בה יבחר ובכל מקום בו יבחר ,הכל על חשבון הזוכה במכרז .היה ובמהלך בדיקות,
כאמור ,יתגלה כי איכות המוצרים אינה מספקת ,ו/או כי קיים פגם כלשהו במוצרים,
שמורה למזמין הזכות לכל סעד על פי חוק ובהתאם להוראות מכרז זה ובכלל זה לקנוס
את הספק ו/או לבטל עימו את ההתקשרות לאלתר ולרכוש את המוצרים מספקים אחרים.
הספק ישא בהפרש המחירים ,ככל שיהיה ,בין המחירים על פי הצעתו במכרז למחירים
בהם ירכוש בית החולים את המוצרים ,זאת בנוסף לקבוע בסעיף  7.1לעיל.
 .7.3היה ונודע לספק כי קיים פגם ו/או בעיה כלשהי במוצרים הכלולים במכרז זה ו/או
במוצרים שסופקו למרכז הרפואי יודיע על כך מיידית לבית החולים .בית החולים יהיה
רשאי לפעול בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל.
 .7.4בכל הנוגע לחמצן נוזלי ,נדרש אישור משרד הבריאות ,אגף הרוקחות ,כי הגזים המיוצרים
במפעל הזוכה במכרז ,נרשמו בפנקס התרופות (בהתאם לחוזר המנהל הכללי מספר 19/99
"גזים לשימוש ברפואה באמצעות מערכות הנשימה")
 .7.5על הזוכה במכרז יהא לצרף לכל משלוח של חמצן או חנקן נוזלי תעודת אנליזה המעידה
על איכות החמצן או החנקן.
 .8הכרת אתר המרכז הרפואי
 .8.1הספק מצהיר בזאת כי סייר באתר המרכז הרפואי ,לרבות המקומות בהם נמצאים
הצוברים (להלן – "האתר") ובדק היטב את טופוגרפית השטח ,דרכי הגישה לעבודה
להכנסה והוצאה של ציוד ולאספקת המוצרים ,מיקומים של מבנים וכן עמד על תנאי
העבודה במקום עם כל המשתמע מכך לגבי ביצוע השירותים על פי מכרז זה .
 .8.2הספק אחראי לשלמותו של האתר וכל נזק שיגרום יהא על אחריותו ויתוקן על ידו ועל
חשבונו ,לאלתר.
 .8.3הספק מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי מתן השירותים ופרטיהם.
 .8.4לא תוכרנה כל תביעות מציד הספק אשר תנומקנה באי –הכרת האתר ותנאי העבודה/תנאי
מתן השירותים.
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 .9דרישות כלליות לאספקת חמצן נוזלי
 .9.1תיאור העבודה
הצריכה הממוצעת השנתית של בית החולים עומדת על כ 720,000 -ק"ג חמצן נוזלי.
א.
ישנם  3צוברי חמצן בנפח של  11טון  13טון ו 6-טון ולהם נדרשת אספקת חמצן
ב.
נוזלי .
אספקת חמצן נוזלי רפואי תהיה באיכות גז . )GRADE 99.5%( 99.5%
ג.
האספקה תעשה בעזרת מכליות חמצן נוזלי המצוידות במתקן למדידת כמות חמצן
ד.
מסופק (להלן" :מד חמצן") .ככל שהמכלית באמצעותה מסופק החמצן הנוזלי אינה
מצוידת במד חמצן תישקל המכלית בתחנת שקילה הקרובה ביותר לבית החולים,
לפני מילוי החמצן הנוזלי ומיד אחרי מילוי החמצן הנוזלי.
 .9.2מילוי החמצן הנוזלי
פעולת מילוי החמצן הנוזלי מבוצעת במתקן חיוני ופעיל של מוסד רפואי ,לפיכך מתחייב
הספק הזוכה במכרז כדלקמן:
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

המזמין ימנה מטעמו גורם מוסמך לצורך הטיפול בנושא אספקת גזים רפואיים
ותחזוקת צוברים ("נציג המזמין").
נציג המזמין יפנה ,בהתאם לצרכי בית החולים ,למרכז השירות של הספק באמצעות
פקס או דוא"ל ,ויבצע הזמנה (להלן" :ההזמנה").
על הזוכה במכרז יהיה לדאוג למלא את צוברי החמצן הנוזלי של בית החולים במלוא
תכולתם .על הזוכה במכרז להקפיד כי המכלית המגיעה לבית החולים תהיה מסוגלת
לספק את מלוא הכמות ,כאמור לעיל .במקרה בו לא יעמוד הזוכה במכרז בדרישה
זו ,יהא עליו להשלים את כמות החמצן הנוזלי החסרה ,מבלי שבית החולים יחויב
במחיר הובלה נוספת.
עם קבלת ההזמנה יחזיר הספק לנציג המזמין הודעת אישור על קבלת ההזמנה
מספרה ומועד האספקה הצפוי.
הספק יספק את החמצן הנוזלי הנדרש לא יאוחר מ 3 -ימי עבודה ממועד קבלת
ההזמנה בימים א עד ו' בין השעות  08:00ל.14:00 -
במצבי חירום ,אשר יוגדרו על ידי בית החולים ,יספק הספק את החמצן הנוזלי
הנדרש תוך  8שעות ממועד קבלת הזמנה ,לרבות בשבתות וחגים.
מועד אספקת ומילוי החמצן הנוזלי באתר ,יתואם עם נציג המזמין ויתבצע אך ורק
בנוכחותו.
ההובלה והמילוי יתבצעו באמצעות רכב הובלה מורשה כדין ,בהתאם לנוהלי העבודה
של המרכז הרפואי ,המצורפים למפרט זה כנספח  ,'1בהתאם להוראות הבטיחות
המחייבות בעבודה עם חומרים קריאוגניים וחמצן נוזלי בהתאם להוראות נוהל G-
 01ובהתאם לכל דין הנוגע לעבודה עם חומרים מסוכנים .יובהר כי כל נוהל שאינו
מצוי בידי הספק ,עליו לדאוג להשיגו ,לרבות נהלי בית החולים.
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ט.

י.

עם סיום המילוי של חמצן נוזלי בצוברים ,יוציא הספק פלט מד ספיקה בגין כמות
החמצן שסופק ,אשר ייחתם ע"י נציג המזמין שיהיה נוכח במקום ,ככל שהמכלית
נושאת מד חמצן .לחילופין ,יספק הזוכה במכרז תעודות שקילה לבית החולים.
יובהר כי הספק לא יעמיד את רכבו במקומות המפריעים לתנועה חופשית בשטח בית
החולים .

 .9.3בטיחות
בהתחשב ברגישות המערכת והסכנות הטמונות בה ,מתבקש נותן השרות  ,עובדיו וכל אדם
שפועל מטעמו להקפיד על מילוי כללי הבטיחות המתחייבים במערכות חמצן לפי כל דין
או בהתאם להוראות יצרן המכלים ,התקנים המחייבים ,הוראות נוהל " G-01מערכות
גזים רפואיים" של משרד הבריאות ,נספח  1וגיליונות הבטיחות על פי תקנות הבטיחות
בעבודה  ,יובהר כי כל נוהל שאינו מצוי בידי הספק ,עליו לדאוג להשיגו ,ובין היתר,
הכללים המפורטים להלן:
 .9.3.1טיפול בחמצן נוזלי
א .אסור בה חלט להביא ו/או לגרום בדרך כלשהי ,למגע בין חמצן ,או כל פריט
המשמש לחמצן לבין שמנים ,משחות סיכה  ,חומרים דליקים וכימיקלים.
ב .אסור לחשוף בצורה כלשהי ,ו/או לגרום לחשיפת חמצן למקורות אש ,חום,
וניצוצות.
ג .אסור לטפל במערכות עם ידיים ,בגדים ,כפפות או כלי עבודה הנושאים שאריות
שמן ,שומן ,משחות סיכה וכדומה .
ד .אסור בהחלט לעשן בקרבת מערכות חמצן ובזמן הטיפול בהם .
ה .יש למנוע מכל וכל אפשרות חדירת מים וגופים זרים לתוך אביזרים המשמשים
מערכת חמצן.
ו .בכל מיקרה של פריצת חמצן במקום סגור – יש לאוורר את המקום ולכבות
מקורות אש וחום.
ז .לא כל חומר ולא כל אביזר מתאימים לשימוש עם חמצן -לכן אסור לאלתר או
לבצע כל פעילות במערכות חמצן ללא ידע או הנחיות מגורם מוסמך .
 .9.3.2אחזקת חמצן נוזלי – נהלי בטיחות כלליים
א .חמצן נוזלי שבא במגע עם חומרים בעלי כושר ספיגה ,כגון עץ ,ביגוד או
סמרטוטים ,אינו משתחרר במהירות .
חומרים אלה ,אם ספגו חמצן נוזלי  ,יש להרחיקם מכל מקור של אש או חום
וכן מחומרים דליקים אחרים .
תערובת של חומר אורגני וחמצן נוזלי עלולה להתלקח ספונטאנית בעוצמה רבה,
בתנאים מסוימים .
ב .אסור להחזיק מערכות חמצן נוזלי במקום סגור ללא אוורור מתאים .סכנות
רבות טמונות בסביבה רוויה בחמצן.
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ג.
ד.
ה.
ו.

ז.

ח.

חמצן נוזלי פוגע בתכונות חומרים רבים אם באים במגע איתו ,הן בגלל תכונותיו
הכימיות והן בגלל הטמפרטורה הנמוכה שלו (.)-C183
מגע בין חמצן נוזלי ועור אדם גורם כוויות קור חמורות .במקרה זה ,יש לשטוף
מידית את אזור הכוויה במים פושרים עד (  )C- 40ולהזעיק עזרה רפואית.
בכל מקרה של טיפול במערכות חמצן נוזלי – חובה ללבוש ציוד מגן אישי
מתאים –הכולל סרבל ,מגפיים ,כפפות ומגן פנים.
חמצן נוזלי מכפיל את הנפח שלו פי  860כאשר משתחרר ללחץ אטמוספרי,
לפיכך ,יש למנוע בכל דרך אפשרית אפשרות כלשהי של התפרצות בלתי
מבוקרת.
הציוד לחמצן נוזלי וסביבתו במרחק של  10מטר לפחות חייבים להיות נקיים
כל העת ובעיקר נקיים מחומרים אורגניים ,חומרים דליקים ,עצים ,עשבים,
וצמחיה.
במערכות חמצן נוזלי קיימות דרישות מיוחדות לגבי התפעול  ,התחזוקה,
הניקוי ,החומרים והאביזרים .מכאן מתחייב :


הטיפול ייעשה אך ורק על ידי עובדי הספק המיומנים שהודרכו
בהתאם .

בכל מקרה של תקלה  ,עבודות תחזוקה או שינויים במערכת – נדרשת

מעורבותו של מהנדס בית החולים ו/או גורם מקצועי מוסמך אחר.
ט .משטח אספלט שנשפך עליו חמצן נוזלי –אסור לדרוך עליו או לנסוע עליו ,למשך
חצי שעה לפחות .במקרה כזה ,יש לסגור את קטע האספלט עליו נשפך החמצן
הנוזלי .באחריות הזוכה במכרז להסב תשומת לב גורמי בית החולים לעובדה כי
נשפך חמצן נוזלי כאמור.
 .9.3.3הקפדה על הכללים הבאים בעת תקלה
במקרה של שריפה או התפוצצות בנוכחות חמצן ,קיים סיכון רב עקב וכתוצאה
מפעולה חפוזה או מוטעית  .מכאן יש להקפיד על הכללים הבאים:
א .הרחקת בני אדם מאזור הסכנה.
ב .הפעלת נוהל והוראות הקבע המחייבים למקרה דליקה.
ג .בדוק אם קיימים מקורות חמצן ונתקם רק אם ניתן לעשות זאת בבטחה.
ד .יש להרחיק גלילי חמצן מאזור הסכנה.
ה .אם לא ניתן להרחיקם ,יש להתרחק מהם בשל סכנת פיצוץ.
ו .בכל מקרה של טיפול במערכות חמצן מרכזיות ,מכלים וצנרת יש לוודא קיום
מתקני כבוי אש מתאימים.
ז .במקרה של דליקה ,יש לכבות ממרחק בטוח ע"י מים ,מטפי מים ,מטפי דו
תחמוצת פחמן או בכל שיטת כיבוי אחרת מאושרת לחמצן.
ח .חומרי כיבוי כימיים כגון מתיל ברומיד עלולים להתלקח באטמוספירה עשירה
בחמצן ,ולכן אסור להשתמש בהם ,במקרה זה.

14

 .9.3.4הבהרה:
הוראות הבטיחות כפי שפורטו דלעיל מובאות כאינפורמציה בלבד אין בהבאתן
כאמור ו/או בקיומן או אי קיומן ע"י הספק הזוכה כדי להטיל אחריות כלשהי על
בית החולים .על הספק הזוכה ,טרם תחילת מילוי החמצן הנוזלי לוודא כי
מתקיימים כל כללי הבטיחות כאמור לעיל.
 .9.4מפרט מיוחד
 .9.4.1טוהר הגז
חמצן רפואי יהא באיכות .) GRADE 99.5%( 99.5%
 .9.4.2הוראות החלות על נהג משאית המילוי
באחריות הספק הזוכה כי הנהגים מטעמו יפעלו בהתאם להוראות שלהלן:
א .על נהג המשאית להחנות את המשאית כך שהיא עומדת במצב אופקי וכל גלגלי
המשאית עומדים מעל משטח הבטון המיוחד.
ב .על נהג המשאית לדומם את המנוע.
ג .על נהג המשאית להקפיד כי הצובר למילוי יהא זה אשר איננו (לא) מספק חמצן
לצרכני המרכז הרפואי ,בעת המילוי .
ד .על נהג המשאית להקפיד כי הצנרת הגמישה ממכלית המילוי חוברה כהלכה
אל פיית המילוי של הצובר .
ה .לחץ עבודת הצוברים הינו  10עד  11אט' ,ולכן נהג משאית המילוי חייב למלא
את הצובר תוך הקפדה כי לאורך מלאכת מילוי החמצן בצובר ,לא ירד הלחץ
מתחת ל – 9אט'.
ו .נהג המשאית יחבר המכלית לחיבורי החשמל הקיימים ולחיבור הארקה.
ז .שמירת הלחץ על הערך הרצוי נעשית ע"י שינוי כיוון מילוי הצובר לסירוגין ,פעם
מתחתית המיכל (מצב נוזלי) ופעם מחלקו העליון של המיכל (מצב גז).
ח .על נהג המשאית לפתוח באופן חלקי את שסתום " .”6Vשסתום זה תפקידו
להתריע על סיום המילוי. .
כאשר נהג המשאית מזהה כי חמצן נוזלי מתחיל לנזול דרך שסתום ",V“ 6יש
להפסיק את מילוי הצובר מאחר והצובר מלא.
יובהר ויודגש כי אין בכל ההנחיות האמורות לעיל כדי להטיל אחריות כלשהי על
בית החולים.

יובהר ויודגש כי אין בהנחיות הבטיחות כפי שיפורטו להלן כדי להטיל אחריות כלשהי
על המרכז הרפואי לגליל.
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נספח "ה"
קבלת חמצן וחנקן נוזלי במרכז הרפואי לגליל

 .1כללי :
 .1.1במרכז הרפואי לגליל קיימים  3צוברי חמצן נוזלי בעלי קיבולת של כ 13,000 ,6,000 -ו-
 11,000ליטר חמצן נוזלי .צוברים אלה מספקים חמצן באמצעות צנרת ייעודית לכל צרכני
החמצן במרכז הרפואי.
 .1.2בכל שלב בטיפול בצוברי חמצן ,יש לפעול בהתאם להוראות הבטיחות ,הוראות גיליון
הבטיחות של הזוכה במכרז ,הוראות ,אחזקה ,נוהלי  G-01והוראות יצרן הצוברים.
 .2קבלת חמצן נוזלי :
 .2.1בהגעת המכלית שהוזמנה למילוי הצוברים ,יתלוו לנהג נציגי המחלקה שהוסמכו
לנושא.
 .2.2לפני ביצוע המילוי ,יזהה נציג המחלקה שהנהג הינו עובד החברה הזכיינית ושהעבודה
ותכולתה ברורים לנהג ,ירשום את שם הנהג ,מספר הרכב ,מספר הנגרר ומספר תעודת
המשלוח.
 .2.3נציג המחלקה יפתח את שער הצוברים ויכווין את המכלית בנסיעה אחורנית עד כ1-
מטר מחומת הבטון.
 .2.4הנהג יחבר את המכלית לחיבור החשמל המתאים ולחיבור הארקה.
 .2.5הנהג יחבר צינור המילוי מהמכלית אל פתח המילוי הראשי ויווסת כניסת החמצן
באמצעות ברזים  V1ו V2-ב 2-המכלים ,לקבלת לחץ של  10אטמוספרות.
 .2.6המילוי יבוצע עד ליציאת חמצן נוזלי מצינור שסתום גובה מקסימלי מצובר 6,000
ליטר ולאחר מכן בהתאמה מצובר  11,000ליטר וצובר  13,000ליטר.
 .2.7הנהג יסגור את ברז  V6במכלית ויפסיק את המילוי.
 .2.8בתום מילוי הצוברים ,ינתק הנהג את צינור המילוי מפתח המילוי הראשי של הצוברים
וינתק את החיבור של המכלית לחשמל ולהארקה.
 .2.9נציג המחלקה יוודא נעילת השער ואספקת חמצן תקינה
 .2.10נציגי המחלקה שקיבלו את החמצן ,יחתמו על תעודת המשלוח ויפרטו את הכמות
שנכנסה לצוברים.
 .3קבלת חנקן נוזלי:
 .3.1בהגעת המכלית שהוזמנה למילוי המכלים הקריאוגניים ,יתלוו לנהג נציגי המחלקה
שהוסמכו לנושא.
 .3.2לפני ביצוע המילוי ,יזהה נציג המחלקה שהנהג הינו עובד החברה הזכיינית ושהעבודה
ותכולתה ברורים לנהג ,ירשום את שם הנהג ,מספר הרכב ,מספר הנגרר ומספר תעודת
המשלוח.
 .3.3מכלית הספק תעמוד במיקום פתוח בבית החולים שיקבע על ידי בית החולים ,צוות
הגזים של בית החולים יביא את המיכלים למכלית לטובת מילוים
 .3.4המכלים הקריאוגניים יישקלו לפני ואחרי המילוי וכך יחושב משקל החנקן המסופק
לבית החולים.
 .3.5על הספק הזוכה לספק לבית החולים מאזני משקל מכוילים לשקילת החנקן הנוזלי
ובנוסף על הספק לכייל את המשקל פעם בשנה וכל זאת על חשבון הספק.
 .3.6נציגי המחלקה שקיבלו את החנקן ,יחתמו על תעודת המשלוח ויפרטו את הכמות
שנכנסה למכלים.
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נספח "ו"
הצעת מחיר:
המחירים המפורטים להלן כוללים את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים בהתאם לדרישות
המופיעות במסמכי המכרז המצ"ב ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הובלה ומילוי
המוצרים ,עבודות אחזקה עבור צובר חמצן נוזלי/חנקן נוזלי על כל הכרוך בכך ,שכר עבודה
לעובדים ,תנאים סוציאליים ,הוצאות ביטוחים , ,מיסים ,הוצאות מנהלה ורווח הספק ,לא כולל
מע"מ.

-

-

-

טופס הצעת מחיר לחמצן נוזלי וחנקן נוזלי
החיוב יעשה בשקילה במאזני גשר הקרוב ככל האפשר למרכז הרפואי ע"י שקילת המכלית
לפני המילוי ואחרי המילוי ,תוך שימוש בנוסחת המרה :
 1ק"ג חמצן נוזלי =  0.748מטר מעוקב חמצן גז)
לחילופין ,הכמות תקבע בהתאם למד החמצן הנמצא על גבי המכלית.
החיוב יתבצע ע"פ חשבונית ,אליה יצורף פלט מד חמצן או אישור שקילה ,החתום ע"י נציג
המזמין.
הספק יעביר את תעודת השקילה /פלט מד החמצן ,כשהיא חתומה ע"י נציג המזמין ,עם
החשבונית לחיוב.
במקרה שבית החולים זקוק לחמצן באופן דחוף (כתוצאה מתקלה  ,שע"ח וכ"ו) רשאי נותן
השרות להגיע לבית החולים ללא תעודת שקילה ולבצע המילוי .החיוב יעשה בהתבסס על
מע' השעונים הקיימים במרכז הרפואי על גבי הצוברים.
לא יתבצע חיוב נוסף בגין הובלת חמצן נוזלי עקב אי עמידת הספק בכמות המצוינת
בהזמנת העבודה שבוצעה ע"י בית החולים .
שם הפריט

יחידת מידה

חמצן

ק"ג

הצעת מחיר ספק
(ליחידת מידה)

החיוב לחנקן יעשה לפי ק"ג חנקן נוזלי בשקילה בתחומי המרכז הרפואי.
שם הפריט

יחידת מידה

חנקן

ק"ג

הצעת מחיר ספק
(ליחידת מידה)

ידוע לי כי המחיר האמור הינו סופי ואמור לגלם את כל הוצאותיי הכרוכות במתן השירותים ,ובכל
מקרה לא אהיה זכאי לכל תוספת על הסכום האמור.
הנני מצהיר כי ביכולתי לעמוד בהצעה זו ומתחייב לממשה ולהתקשר עם המרכז הרפואי לגליל
בהסכם למתן השירותים ,היה והצעתי תיבחר ואדרש לעשות כן על ידי המרכז הרפואי לגליל ,באופן
מיידי ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע בפניה זו.
_________________
חתימה וחותמת המציע
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נספח "ז"
הסכם התקשרות
שנערך ונתחם ב__________ ביום_________ לחודש________ שנת_________
בין
המרכז הרפואי לגליל
ת.ד 21 .נהריה 2210001
(להלן" :המרכז הרפואי ו/או המזמין")

מצד אחד;

לבין:
(להלן" :הקבלן" ו/או "הספק")

מצד שני;

הואיל

והואיל
והואיל

והמרכז הרפואי לגליל פרסם מכרז מס'  502/2022לאספקת חמצן נוזלי וחנקן נוזלי
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;
אין לכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1

מבוא ,כותרת ונספחים:
 1.1המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 1.2כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות וההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות של
הסכם זה או לכל תכלית אחרת.

2

נספחים:
להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:
נספח א' – מסמכי המכרז לאספקת חמצן נוזלי וחנקן נוזלי.
נספח ב' – כתב כמויות והצעת מחיר מיום ______ חתומה ע"י הספק.
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3

פרשנות:
 3.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות הסכם זה לבין הוראות
המופיעה בנספחיו ,יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה מבניהן.
 3.2מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל ,בכל מקרה שבו גילה הספק סתירה ו/או אי – התאמה
ו/או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות ההסכם לבין הוראה אחרת מהוראותיו או
שהיה לספק בפירושם הנכון ו/או סתירה ו/או אי-התאמה שבין הוראות ההסכם להוראות
כל דין ,יישא הספק באחריות הבלעדית לפנות למרכז הרפואי ,באופן מידי ובכתב ,על מנת
לקבל הוראות בכתב ,בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.
 3.3מובהר בזאת ,כי עד לקבלת הוראות כאמור ,לא יעכב הספק את ביצועו של כל חלק
מהשירותים אלא אם קיבל מהמרכז הרפואי הוראה לשם כך ,בכתב.

4

השירותים הנדרשים במסגרת הסכם זה (להלן" :השירותים) ,כוללים אספקת המוצרים
כמפורט במכרז.
 4.1הספק מתחייב לספק את הגזים הרפואיים בתנאים כמפורט במכרז ובהזמנה.
 4.2הספק מתחייב להקפיד על עמידה בלוח הזמנים ולדייק כמפורט במכרז.
 4.3הספק מתחייב כי יחזיק משך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה מלאי זמין ומספיק
של המוצרים .יובהר כי בהעדר יכולת של הספק לספק שירותים על פי הסכם זה ,המזמין
יהא רשאי לרכוש את המוצרים ו/או כל שירות אחר הכלול בהסכם זה מספקים אחרים.
 4.4במקרים כאמור לעיל ,בהם ירכוש המזמין שירותים ו/או מוצרים מספקים אחרים ,ישא
הספק בהפרש המ חירים ,ככל שיהיה ,בין המחירים על פי הסכם זה למחירים בהם ירכוש
המזמין את המוצרים ו/או השירותים.
 4.5הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

5

בדיקת המוצרים
 5.1הנציג מטעם המזמין לעניין זה יהיה המנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי לגליל,
או מי מטעמו (להלן – "הנציג").
 5.2הנציג רשאי בכל עת לבדוק את המוצרים המוזמנים לפני קבלתם ,בשעת קבלתם או אחרי
קבלתם ,והספק ירשה למזמין לבדוק את המוצרים בכל עת מתקבלת על הדעת.
 5.3הנציג רשאי לסרב לקבל את המוצרים המוזמנים כולם ,או מקצתם – אם לדעתו אינם
עומדים בתקן הנדרש.
 5.4הספק אחראי לכל מגרעת ,ליקוי ,או פגם אחר שיתגלה במוצרים המוזמנים ,או בכל חלק
מהם ,הנובעים מטיב העבודה ,או מטיב החומרים ,או מאי התאמתם למפרטים ,והוא יפצה
את המזמין בעד כל נזק והפסד שנגרמו ,או ייגרמו לו ,מחמת אחת או יותר מהסיבות
המנויות לעיל.
 5.5לא תיקן הספק את הטעון תיקון בהקדם האפשרי ,כאמור לעיל יהיה המזמין רשאי לפנות
לספק אחר וכל זאת מבלי לפגוע בזכות המזמין לתבוע את הספק בגין נזקים שנגרמו או
שיגרמו למזמין.
 5.6הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

19

6

זכויות המזמין
 6.1אם כתוצאה מהבדיקה ,הנזכרת בסעיף  5לעיל ,או בכל דרך אחרת ,יתברר למזמין כי
המוצרים  -כולם ,או מקצתם – לוקים בחסרונות ,או בליקויים ,וכן אם המוצרים – כולם,
או מקצתם – לא נמסרו למזמין במועד שנקבע וכן בכל מקרה אחר שהספק הפר או לא
קיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו :המזמין יהיה רשאי – לפי ראות עיניו ולפי ברירה
שבידיו – לבטל את ההזמנה ,או לצמצם את היקפה ,או להזמין על חשבון הספק אצל ספק
אחר את אותם המוצרים ,או מוצרים אחרים שלדעת המזמין מתאימים לשמש כתחליף
למוצרים המוזמנים ,כמו כן המזמין רשאי לתבוע את הספק בגין כל נזק שנגרם לו ו/או
למי מטעמו על-ידי כך .במקרים כאמור לעיל אף שמורה למזמין האפשרות לבטל את
ההתקשרות עם הספק ,והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 6.2מיד לאחר שנמסרה הודעת הביטול לספק ,תיחשב ההזמנה בטלה ומבוטלת.
 6.3במקרים בהם נעשה שימוש (בלית ברירה או בתום לב) בחלק מהסחורה שאינה תואמת
את המפרט ושהתקבלו לגביה תלונות מוצדקות מהצרכנים השונים ,הספק לא יקבל את
התמורה בגין הסחורה שנעשה בה שימוש ולא יהיו לו שום תביעות כספיות מהמרכז
הרפואי לגליל.
 6.4שום ויתור ,הימנעות מפעולה ,מתן אורכה מצד המזמין ,לא ייחשבו כויתור על זכויותיו של
המזמין לפי הסכם זה ,ולא ישמשו מניעה לתביעה ו/או לביטול הסכם זה ,אלא אם ויתר
המזמין במפורש ובכתב על זכויות אלה.
 6.5מסירת המוצרים המוזמנים – כולם ,או מקצתם – למזמין ,כמוה כהסכמת הספק לקבלת
ההזמנה על תנאיה.

7

נציגים
 7.1נציג/ת המזמין לצורך ביצוע הסכם זה הינו המנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי
לגליל המערבי או מי שיוסמך על ידו/ה בכתב (להלן" :נציג המזמין") .המזמין רשאי
להחליף את נציגו ו/או נציגיו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לספק.
 7.2הספק מתחייב להישמע להוראות נציג המזמין.
 7.3נציג הספק (להלן" :הנציג הניהולי") לעניין הסכם זה הוא __________________.
 7.4החלפת הנציג הניהולי מותנית באישור מוקדם של המזמין ,בכתב.
 7.5מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל המזמין יהא רשאי בכל עת לדרוש מן הספק להחליף
את נציגו ,ללא נימוק ו/או פיצוי ,והספק מתחייב לעשות כן בתוך  7ימים.
 7.6הספק יפעיל מוקד שירות טלפוני מאויש ,שיופעל על ידו בשעות שיפורטו להלן לצורך מתן
השירותים על פי הסכם זה לרבות לצורך קבלת הזמנות ,עדכונים להזמנות וכל פנייה אחרת
בנושא השירותים
 7.7שעות פעילות מוקד השירות יהיו בימים א'-ה' ,לפחות בין השעות  .20:00 - 07:00בימי ו',
ערבי חג וימי חול המועד ,בין השעות .13:00 - 07:00
 7.8מעבר לשעות פעילות מוקד השירות ימנה הספק אדם מוסמך ומיומן מטעמו ,אשר יצויד
באמצעי תקשורת ובאמצעים נוספים הדרושים לשם מתן השירות על פי הסכם זה,
שיאפשרו למזמין לפנות אליו בכל הנושאים הקשורים באספקת השירותים לרבות אלה
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המצויינים בסעיף  7.6לעיל ,בכל עת שלא ניתן מענה במוקד השירות ,בכל שעות היממה
ובכל ימות השנה ,לרבות שבתות וחגים.
 7.9הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
8

הצהרת והתחייבות הספק:
הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 8.1כל האמור במסמכי המכרז יחול על הסכם התקשרות זה אף אם אינו מצוין במפורש
בהסכם התקשרות זה.
 8.2הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמומחיות לרבות כח אדם מקצועי ומיומן
הדרושים לצורך קיום התחייבויותיו עפ״י הסכם זה ,ולרבות ציוד ,כלי רכב ,חלפים ,כלי
עבודה וכל אמצעי אחר הדרוש לאספקת השירותים והמוצרים ,וכי ברשותו כל
הרישיונות ,ההיתרים והאישורים התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו דרושים על פי כל
דין לניהול עסקיו ואספקת מלוא השירותים והמוצרים כאמור בהסכם זה ,עמידתם בכל
התקנים הנדרשים עפ״י דין.
 8.3הוא ידאג כי אלה יישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם (לרבות כל תקופת אחריות
ו/או שירות בתום תקופת האחריות) וכי ימלא אחר הוראות כל דין הקשורות במתן
השירותים ואספקת המוצרים בפרט.
 8.4מובהר ,כי אי השגת אישור ,היתר או רישיון כאמור בסעיף זה לא תהווה עילה בידי הספק
להעלאת כל טענה כלפי המזמין.
 8.5נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים המצורפים אליו
והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,והוא בדק באופן יסודי את מלוא הנתונים והנסיבות
הנדרשים לצורך אספקת השירותים והמוצרים על פי הסכם זה במוסדותיו השונים של
המזמין ,ולא תהיה לו כל טענה ,דרישה ו/או תביעה לרבות דרישה לתוספת מחיר כלפי
המזמין בקשר עם אי-ידיעה ,חסר ו/או טעות ו/או כל פגם בקשר לעובדות ו/או לנתונים
הקשורים במכרז ו/או הנקובים בהצעתו.
 8.6אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על
פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,על פי ההסכם או על פי
דין.
 8.7הספק 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.
 8.8התשלום שיקבל הספק יהווה את מלוא התמורה המלאה והסופית בגין מילוי כל
התחייבויותיו עפ״י הסכם זה לרבות בקשר לכל האמצעים ,האביזרים וציוד אחר
הדרושים לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ולא תהיינה לו תביעות כספיות
נוספות כלשהן בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 8.9הספק מצהיר ומתחייב לנהוג לפי כללי המקצוע המקובלים ,בהתאם להוראות כל דין וכן
לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
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8.10
9

הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

תקופת ההתקשרות
 9.1תוקף הסכם זה הינו לתקופה של שנתיים אשר תחל ביום _________ ותסתיים ביום
________ (להלן" :תקופת ההתקשרות").
 9.2המזמין רשאי להאריך ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,את תקופת ההתקשרות לתקופות
נוספות ,כאשר אורכה של כל תקופה לא יעלה על שנה כל פעם ,וזאת במתן הודעה בכתב
לצד השני ,לפחות  90יום לפני תום תקופת ההתקשרות .סך כל תקופות ההתקשרות לא
יעלה על חמש ( )5שנים.
 9.3על אף האמור לעיל ,המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת ,וזאת תוך מתן
הודעה מוקדמת בכתב של  30יום מראש לספק ,ומבלי שיצטרך לתת נימוקים לכך .בששת
( )6החודשים הראשונים לתקופת ההתקשרות ,שהנם תקופת ניסיון ,יהא רשאי המזמין
להפסיק את ההתקשרות בהודעה מראש ובכתב לספק בת  14ימים ,ומבלי שיאלץ לנמקה
(להלן" :תקופת הניסיון").
 9.4למען הסר ספק ,הארכה ,ו/או הפסקת ההסכם /כאמור בסעיף  9.2לעיל ,מתייחסת לכלל
ההסכם או לחלקו.
 9.5למרות האמור בסעיף  9.2לעיל ,המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק
ללא צורך במתן הודעה מוקדמת במקרה שימונה לספק מפרק סופי או זמני.
 9.6בכל מקרה של הפסקת ההסכם כאמור בסעיף זה ,לא יהיו לספק כל טענות ואו תביעות
ו/או דרישות תשלום בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור.
 9.7הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

 10שכר ותנאי תשלום:
תמורת ביצוע הפרויקט ישלם המרכז הרפואי לספק כמפורט בהצעת המחיר נספח
10.1
ב' ,מיום ___________.
ביצוע השירותים ו/או העבודות לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי
10.2
צרכיו ובכפוף לקיום תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.
התמורה לשירותים ,בגין ביצוע השירותים הנ"ל ,תשולם על ידי המרכז הרפואי
10.3
על בסיס הצעת המציע הזוכה במכרז.
הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע ,כולל כוח אדם ,הוצאות
10.4
נסיעה ,טלפונים ,עריכה לשונית וגרפית ,הכנת תחשיבים ,הכנת ניירות עמדה ,הכנת מצגות,
השתתפות בישיבות חיצוניות ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שיידרש  ,הכנת תקציר
העבודה.
למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הגורמים המקצועיים
10.5
במרכז הרפואי שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו ,בהתאם לתנאי ההסכם ,ולאחר הגשת
החשבונית למרכז הרפואי.
תנאי תשלום :שוטף  30 +יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית.
10.6
למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום.
10.7

22

 11היקף ההתקשרות
המזמין רשאי לשנות את הדרישות הרשומות במכרז על פי צרכיו והספק במכרז
11.1
מתחייב לעמוד בדרישות אלו .התשלום יעשה לפי כמות המוצרים שסופקו בפועל ובאישור
נציג המזמין.
הכמויות המפורטות בנספח ד' למסמכי המכרז הינן הערכה בלבד והן נועדו לשם
11.2
מתן קנה מידה .אין בהן משום התחייבות המזמין באשר לכמות השירותים/המוצרים
הנדרשת .אין המזמין מתחייב על כמות זו או אחרת של שירותים/מוצרים שידרשו מהספק.
 12ערבות ביצוע
להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ימסור הספק למזמין ,עם חתימת
12.1
הסכם זה ערבות בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית ובלתי מותנית בסכום של .₪ 50,000
משך תוקפה של הערבות יהיה  60יום אחרי תום תקופת ההסכם.
12.2
לא מילא הספק אחר איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה יהיה המזמין רשאי
12.3
לחלט את הערבות מבלי שיידרש להוכיח נזק והספק יהיה מנוע והוא מונע מעצמו כל זכות
לטעון כל טענה ולהגיש כל התנגדות כנגד מימוש הערבות ובלבד שניתנה הודעה בכתב לספק
על כוונה זו והספק לא תיקן את הנדרש תוך  7ימים מיום קבלת ההודעה.
אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק.
12.4
במקרה של הארכת ההסכם ,מתחייב הספק למסור למזמין ,לא פחות מאשר 30
12.5
יום בטרם גמר ההסכם ,ערבות חדשה על סך זהה לסכום הערבות המקורית .הערבות הנ"ל
תהיה בתוקף  60יום לאחר גמר תקופת ההסכם המחודש כנ"ל.
 13ניהול איכות ובקרה על טיב המוצרים
הספק ידאג שתשתיות מקום יצור המוצרים ,מחסניו ואתריו הלוגיסטיים ואמצעי
13.1
השינוע וההפצה של המוצרים בהם הוא עושה שימוש יהיו הולמים לביצוע הפעילויות
הנדרשות לצורך ייצור המוצרים ,אחסנתם והפצתם .באחריות הספק לשמור ולתחזק
תשתיות אלו באופן שוטף ,לוודא ולתחזק רמת ניקיון גבוהה ולמנוע היווצרותם של מפגעים
תברואתיים.
למזמין נשמרת הזכות לביצוע בדיקות לטיב המוצרים ו/או כל בדיקה אחרת
13.2
שימצא לנכון בכל עת בה יבחר ,לרבות במפעלי הספק.
בכל מקרה בו ייבדקו המוצרים ויתגלה כי איכותם אינה מספקת ,שמורה למזמין
13.3
הזכות לכל סעד על פי חוק ובהתאם להוראות הסכם זה ומסמכי המכרז ובכלל זה לקנוס
את הספק ו/או לבטל עימו את ההתקשרות.
למען הסר ספק ,אחריותו המלאה והבלעדית של הספק לביצוע התחייבויותיו על
13.4
פי הסכם זה ,לרבות בהתייחס לאיכות השירותים ואופן אספקתם למזמין ,לא תיגרע בכל
צורה ו/או אופן שהוא במקרה בו הספק נעזר בשירותים מצד ג' כלשהו.
המזמין ו/או מי מטעמו רשאי להורות לספק בכל עת לספק מחדש ,על חשבונו ,כל
13.5
כמות מן המוצרים שהוזמנה ושאיכותה לא הייתה לשביעות רצונו או בניגוד לתנאי
ההסכם ,ליטול בחזרה את המוצרים הפגומים ולזכות את המזמין בגינה.
בכל מקרה בו יתברר כי קיים ליקוי או פגם ו/או חשש לליקוי/פגם כאמור
13.6
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במוצרים ,ידאג הספק באופן מיידי ליתן למזמין הודעה על כך ויפעל לאיסוף חוזר של
המוצרים והחלפתם במוצרים חלופיים תקינים על חשבונו.
לא מילא הספק אחר הוראות המזמין כאמור לעיל ,יהא המזמין רשאי לבצע כל
13.7
פעולה שתידרש במקום הספק והספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור ובכל
הנזקים שיגרמו למזמין עקב כך ו/או לבטל הסכם זה עקב הפרתו ו/או לנקוט בכל אמצעי
אחר בהתאם להסכם זה ו/או עפ"י כל דין.
חשבונותיו של המזמין בדבר נזק ו/או הוצאה שנגרמו לו כאמור ישמשו כראיה
13.8
מוסכמת ומכרעת לנזקו של המזמין והספק יהיה מנוע מלטעון כנגד ראיה זו.
אספקת השירותים ,איכות והתאמתם לדרישות המזמין ו/או מי מטעמו ,תהיה
13.9
נתונה לפיקוחו של הנציג שימונה מטעם המזמין (כהגדרתו לעיל) ,אשר ישמש כנציגו של
המזמין ויהיה מוסמך להכריע מטעמו בכל שאלה שתתעורר בקשר עם ביצוע הסכם זה.
הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
13.10
 14אחריות
הקבלן מתחייב כלפי המרכז הרפואי לשאת באחריות לכל נזק לגוף ,לרכוש
14.1
ולנזקים כספיים ,לפחות על פי הדין ו/או אובדן שיגרם מכל סיבה שהיא למרכז הרפואי
אם נגרם במהלך ועקב ביצוע הסכם זה ו/או בשל הפרתו על ידי הקבלן ,לרבות בגין נזקים
כלכליים ,טהורים ,פיצויים בגין הפרת חוזה וכיו"ב.
הקבלן מתחייב לתקן ,להיטיב להשלים כל נזק ו/או אובדן ,כאמור לעיל במועד
14.2
הקרוב ביותר לאחר קרותם הכול לשביעות רצונו המלאה של המרכז הרפואי ,אך אין בכך
כדי לגרוע מזכות המרכז הרפואי לתקן את הנזק אם הקבלן לא עשה כן בהקדם ולחייב את
הקבלן בתשלום הוצאותיו.
הקבלן יהא אחראי באופן בלעדי כלפי המרכז הרפואי לכל הוצאה ,אובדן ,קלקול,
14.3
תאונה ,חבלה ,אובדן ו/או נזק מכל סיבה שהיא ,ישיר או עקיף ,בין מתוך זדון או רשלנות
או מכל סיבה אחרת ,אשר יתהווה תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או עקב ביצוע הסכם
זה ,לגופו ו/או לרכושו של גורם כלשהו ,לרבות למרכז הרפואי ,למטופלי המרכז הרפואי
ו/או עובדי הקבלן ו/או השוהים בתחום המרכז הרפואי ו/או לעובדי המרכז הרפואי ו/או
לכל צד ג׳ אחר ,והוא משחרר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות ו/או מכל חובה לפי כל
דין בקשר אובדן ,קלקול ,תאונה ,חבלה ,אובדן ו/או נזק שיגרמו כנ״ל.
הקבלן פוטר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות לנזק ו/או אבדן העלול להיגרם
14.4
לרכושו של הקבלן ,הנמצא במתחם המרכז הרפואי לצורך קיום הסכם זה .הקבלן מתחייב
בזה לשפות את המרכז הרפואי מיד עם דרישתו הראשונה בשל כל סכום שיאלץ לשלמו
לצד שלישי והנובע מנזק כאמור בסעיף זה לעיל.
 15ביטוח:
א .הספק מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה ,לטובתו ולטובת מדינת ישראל
– משרד הבריאות ,המרכז הרפואי לגליל ,כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים
הנדרשים להלן ,כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
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 .1ביטוח חבות מעבידים
( .)1הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות
למוצרים פגומים תש"ם  1980-כלפי עובדיו ,בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת
ישראל והשטחים המוחזקים.
( .)2גבול האחריות לא יפחת מסך  ₪ 20,000,000לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח.
( .)3הביטוח יורחב לשפות את חבותו של הספק כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה
ויחשב כמעבידם.
( .)4הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי לגליל ,היה
וייטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי
מי מעובדי הספק ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.
 .2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
( .)1הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי
גוף ורכוש ,בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
( .)2גבול האחריות לא יפחת מסך  ₪ 10,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.
( .)3בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת .Cross Liability -
( .)4הביטוח יורחב לשפות את חבותו של הספק כלפי צד שלישי בגין וכלפי פעילות של קבלנים,
קבלני משנה ועובדיהם.
( .)5כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו
פועלים או פעלו בו -יבוטל.
( .)6רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.
( .)7הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי
הרמה מכל סוג שהוא .אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה ,הוא יבוטל.
( .)8הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי לגליל ,ככל
שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
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 .3ביטוח אחריות מקצועית
( .)1הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.
( .)2הפוליסה תכסה כל נזק הנובע מהפרת חובה מקצועית של הספק ,עובדיו ובגין כל הפועלים
מטעמ ו ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג בלתי
נכון ,הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בקשר למתן שירותי אספקת חמצן נוזלי למילוי
בצוברים ואספקת חנקן נוזלי למילוי במכלים קריאוגניים עבור המרכז הרפואי לגליל,
בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי לגליל.
( .)3גבול האחריות לא יפחת מסך  ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.
( .)4הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:
 מרמה ואי יושר של עובדים. אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח. אחריות צולבת ,אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות הספק כלפי מדינת ישראל -משרד הבריאות ,המרכז הרפואי לגליל.
 תקופת הגילוי לפחות  6חודשים.הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי לגליל ,ככל
שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.
 .4ביטוח חבות מוצר PRODUCTS LIABILITY
( .)1הספק יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין אספקת חמצן נוזלי למילוי בצוברים
ואספקת חנקן נוזלי למילוי במכלים קריאוגניים עבור המרכז הרפואי לגליל ,בהתאם
למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי לגליל.
( .)2הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק
האחריות למוצרים פגומים.1980-
( .)3גבול האחריות לא יפחת מסך  ₪ 10,000,000למקרה ולתקופת הביטוח בגין נזק לגוף
ולרכוש.
( .)4הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:
 )1סעיף אחריות צולבת .CROSS LIABILITY -
 )2תקופת הגילוי  12חודשים.
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( .)5הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי לגליל לגבי
אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו על ידי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 .5ביטוחים נוספים
כלי הרכב המשמשים לביצוע השירותים יבוטחו בביטוח חובה ,ביטוח רכב רכוש וביטוח
צד שלישי רכוש כמקובל.

 .6כללי
בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק (למעט ביטוחי כלי הרכב) יכללו התנאים הבאים:
()1
()2

()3

()4
()5
()6

()7

()8

לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל  -משרד הבריאות ,המרכז
הרפואי לגליל ,בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא
אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  60יום במכתב למנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז
הרפואי לגליל.
המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל
 משרד הבריאות ,המרכז הרפואי לגליל ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדםשגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל
החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני
המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל (למעט אחריות מקצועית) לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי
פוליסות נוסח "ביט" ו/או נוסח המקביל לו אצל אותו המבטח בכפוף להרחבת הכיסויים
כמפורט לעיל.
חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

ב .הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד הבריאות,
המרכז הרפואי לגליל וכל עוד אחריותו קיימת ,להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח.
הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה מדי תקופת ביטוח ,כל עוד החוזה עם מדינת
ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי לגליל בתוקף.
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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 שבעה ימים 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 כאמור לעיל.

ד .מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי לגליל שומרים לעצמם את הזכות לקבל
מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן ,במקרה של גילוי נסיבות
העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הספק בסעיפי
ביטוח 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 הביטוח שלעיל .מוסכם כי הספק
יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי
להתקשרות זו.
ה .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.
ו .למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים ,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 ולקבוע מהם
הביטוחים הנחוצים לו לרבות היקף הכיסויים ,גבולות האחריות ותקופת הביטוח בהתאם
לכך.
ז .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 הגליל על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.
ח .אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
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 16קנסות/פיצויים מוערכים ומוסכמים מראש
בסעיף זה מפורטים הקנסות/הפיצויים המוערכים והמוסמכים מראש שיוטלו על
16.1
הספק באם לא יעמוד בסעיפי ההסכם ונספחיו על פי המוגדר להלן .הספק מתחייב בתשלום
פיצוי או דמי נזק באם יפר סעיף מסעיפי הסכם זה (להלן" :ההפרות").
הספק ישלם פיצויים מוסכמים בסך  ₪ 1,000ליום עבור כול יום איחור מעבר
16.2
לשני ימי האספקה שנקבעו במכרז.
הספק ישלם פיצויים מוסכמים בסך  ₪ 1,000על כול משלוח של חמצן נוזלי/חנקן
16.3
נוזלי שלא עמד במפרטים ובתקנים שנקבעו במסמכי המכרז.
המזמין רשאי לקזז את גובה הקנס מכל תשלום אשר יגיע ממנו לספק.
16.4
כמו כן ,רשאי המזמין לגבות את הקנסות באמצעות חילוט הערבות
16.5
הבנקאית/חברת ביטוח שהגיש הספק.
 17מניעת מטרדים והפרעות
הספק יבצע את האמור בהסכם זה תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים
17.1
הנוגעים בדבר אצל המזמין ,תוך התחשבות מרבית בצורכי העבודה הסדירה של המזמין
באתריו השונים ,ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא למזמין ו/או
לעובדיו ו/או למבקריו.
היה ותתקבל תלונה אצל הספק בקשר עם השירותים ,יפעל הספק לטפל בתלונה
17.2
מייד עם הפנייתה אליו ולשביעות רצון המזמין.
בכל מקרה מתחייב הספק כי הוא ישא באחריות הבלעדית בקשר לכל תלונה ו/או
17.3
תביעה מצד ג' כלשהו בגין הסכם זה ואספקת השירותים/המוצרים והספק מתחייב לשפות
ולפצות את המזמין לפי דרישתו הראשונה בגין כל סכום שהמזמין יחויב לשלם לצד ג'
כלשהו בקשר להסכם זה בצירוף כל ההפסדים ו/או הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו למזמין
כתוצאה מדרישה ו/או תביעה כאמור לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.
הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
17.4
18
 18המחאת זכויות
הספק לא יהא רשאי להמחות (להסב) את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה
18.1
או חלק מהן לאחר ,אלא אם כן נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של המזמין לכך .הספק
מתחייב כי במקרה העברת זכויותיו לגורם אחר ,ימשיך הספק לשאת באחריות למילויין
של כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 19עובדים
הספק יספק את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה וכן את
19.1
כל כוח האדם הדרוש לשם כך.
הספק ימנה מנהל פרויקט מטעמו שיהיה מקובל על המרכז הרפואי ויהא נוכח
19.2
באתר העבודה במשך כל שעות הפעילות.
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הספק יעסיק מטעמו בשטח המרכז הרפואי רק עובדים בעלי תעודת זהות ישראל
19.3
או בעלי אישורי עבודה כדין ויעברו את כל הבדיקות הביטחוניות שיידרשו ,ככל שיידרשו,
ע"י מחלקת הביטחון.
לפי דרישת המרכז הרפואי ,הספק ימציא כל אישור נדרש ,ביחס לכל עובד
19.4
שיידרש ,לרבות אישורי רשויות הביטחון ומשטרת ישראל.
הספק מתחייב שלא להעסיק עובדים זרים בביצוע העבודות נשוא מכרז זה.
19.5
הספק מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של המרכז הרפואי להעסקת כל קבלן
19.6
משנה .העסקת קבלן משנה לא תפטור את הספק מאחריותו המלאה לביצוע מלוא העבודה
לפי מכרז זה.
 20אי תחולת יחסי עובד מעביד
 20.1מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המזמין לבין הספק יהיו יחסים של
מזמין שירותים וקבלן עצמאי .לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הספק ,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 לספק 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.
למען הסר כל ספק ,היה ומסיבה כלשהיא ,יקבע ע״י רשות מוסמכת ,לרבות ע״י
20.2
גוף שיפוטי ,כי ביחסיו עם המזמין ,הספק או עובדיו הינם עובדים של המזמין אזי הספק
ישפה את המזמין בכל סכום שיאלץ לשלמו לפי פסק-דין של ערכאה מוסמכת ,הנובע
מתביעות עובד הספק או מי מטעמו ,או הטוען כי הוא עובדו ,נגד המזמין.
המזמין ,על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי ,יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיגיע
20.3
לספק ,אם וככל שיגיע ,את סכומי ההחזר ו/או השיפוי המגיעים לו.
 21הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרת /ביטול ההסכם
 21.1אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים 1-20 :בהסכם זה תחשב
כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך .אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות
ההפרות של ההוראות נוספות בנספחי ההסכם.
 21.2הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות)
תשל״א  1970 -או תנאי אחר מתנאי הסכם זה ,ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו
והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה ,אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי
המזמין לעמוד על קיום ההסכם עם הספק או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או
באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה להיעשות ע״י הספק ,וזאת על
חשבון הספק ובנוסף לזכויות המזמין על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה.
 21.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום,
התשמ״ז 1987-על ידי הספק ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם
זה ,מהווה הפרת הסכם.
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 21.4הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת
מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
 21.5לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור ,זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי
הסכם זה או מכוח הדין ,במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על זכות
אמורה או על זכויות אחרות.
 22כללי
 22.1כל שינוי בהסכם ,לא יהיה בר תוקף ,אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים
ובכפוף לכך שאושר תחילה על ידי המרכז הרפואי לגליל ,בכתב.
 22.2כל ויתור ,מתן אורכה ,הנחה ,שתיקה ,שיהוי או תגובה או הימנעות מפעולה על ידי צד
כלשהו להסכם זה בקשר להפרה של איזה מהוראות ההסכם ,לא ייחשבו כוויתור של אותו
צד על זכות כלשהי המוקנית לו לפי הסכם ולא ייגרעו מהתרופות שתועמדנה לרשותו בקשר
להפרות נוספות של אותה הוראה או הוראה אחרת בהסכם.
 22.3שום ארכה או דחייה או ויתור ,לא יהיה להם תוקף ,אלא אם יעשו בכתב ומראש על ידי
שני הצדדים.
 22.4לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד תהא סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או
עניין ,ישיר או עקיף שעלול להתעורר בין הצדדים בקשר עם הסכם זה .הוראות סעיף זה
חלות גם ביחס לכל תביעה כנגד המרכז הרפואי לגליל.
 22.5מען הצדדים יהיה כמפורט בכותרת להסכם זה וכל הודעה הנדרשת או המתבקשת בקשר
להסכם זה שתועבר בכתב ותישלח על ידי שליח או בדואר רשום ,תיחשב כאילו הגיעה
לתעודתה בתום  72שעות מעת מסירתה למשלוח כאמור בדואר רשום או בעת הימסרה על
ידי שליח לנמען.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________________
המרכז הרפואי לגליל

________________________
הקבלן
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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 במכרז ( 502.2022להלן" :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-
( 1976להלן" :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.
 .1הריני 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.
____________________
____________________
שם
תאריך

____________________
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 להצהי ר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

32

נספח "ט"
תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
נא לוודא סימון  Xבמשבצות המתאימות!
אם התצהיר יוגש מבלי שסומן  Xהמציע יידרש לפנות לעו"ד פעם נוספת לצורך הכנת תצהיר
חדש!
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  502.2022ואני 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  xבמשבצת 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 ,1998
הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר
לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
אישור עורך הדין
נא לוודא סימון  Xבמשבצות המתאימות!
אם התצהיר יוגש מבלי שסומן  Xהמציע יידרש לפנות לעו"ד פעם נוספת לצורך הכנת תצהיר
חדש!
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
"עובד" -
למזמין.
כל מידע ( ,)Informationידע ( ,)Know-Howידיעה ,מסמך ,תכתובת ,תוכנית,
"מידע" -
נתון ,מודל ,חוות 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

________________________
חתימה
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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  502/2022ולאחר 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.
אני נושא/ת המשרה אשר אחראי/ת בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.
בכוונתי להשתמש ,במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (ככל שהתקבל לדבר אישור
המזמין) (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):
שם הקבלן המשנה

התחום בו ניתנת קבלנות פרטי יצירת קשר
המשנה

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:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________
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אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק
ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח.1988-
תאריך

שם התאגיד

חותמת התאגיד

שם המצהיר

חתימת
המצהיר

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/מה בפני על התצהיר דלעיל.

______

______________________

___________

תאריך

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עורך הדין
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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' ( 502/2022להלן – 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.
_________________
_________________
_________________
חתימה/חותמת
שם החותם
תאריך
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אישור עורך דין
אני הח"מ ________________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ 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.
______________________ ______________________
מספר רישיון
תאריך

_____________________
חתימה וחותמת
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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
אני עו"ד ____________ מאשר בזאת כי המציע ______________ הוא עסק בשליטת אישה
כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
המחזיקה בשליטה בחברת ______________ ח.פ ______________ הינה גב' __________ ת.ז
____________.
שם מלא ______________ ת.ז ______________חותמת________ חתימה ____________.
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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' .502/2022
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 לניסיון כמפורט במכרז.
 1.2על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו:
בדבר
פרטים
שם הגוף /
או
השירותים
הארגון לו
השירות
מהות
ניתן
על-ידי
שניתן
השירות
המציע

מתן

האם הניסיון מתקיים שנות
במציע  /בבעל השליטה השירות
/מנכ"ל המציע (אם
עד
מחודש
בבעל השליטה  /מנכ"ל
חודש
ושנה
– יש לציין את שמו)
ושנה

איש
שם
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

הפעילות שנות
תיאור
הפעילות
שבוצעה מולו

שם
הממליץ

טלפון
ממליץ

טלפון
נייד

* 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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נספח ט"ו
חלקים חסויים בהצעה
אני הח"מ __________________ ,ת.ז ,____________________ .מבקש במסגרת הגשת
הצעתי במכרז  ,502/2022שלא 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 עלי ,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

_________________
חתימה/חותמת
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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

_________________
חתימה/חותמת
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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 עד למועד האחרון המצוין לעיל .הצעות שלא תתקבלנה
עד לתאריך והשעה ,הנקובים לעיל ,תפסלנה.
 .3אופן הגשת ההצעה:
 3.1ההצעה 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 מצהיר,
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.
 .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.
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 .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
 9.1המציע 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 ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח.
במקרה בו בשלב הגשת ההצעות במרכז הגיש מציע אישור ביטוח חתום בנוסח שאינו
זהה לנדרש ,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 המרכז ,בעקבות הודעת הזכייה.
 10.2המרכז הרפואי קיבל מידע על מציע ההצעה או תוכנה ,אשר היה משפיע על
החלטתו ,אילו היה בידו לפני ההחלטה בדבר זכייה המציע בהתקשרות ו/או התברר
למרכז הרפואי כי הספק הסתיר ו/או לא גילה לו מידע אשר היה בו כדי להשפיע על
החלטתו.
 10.3קיים 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.



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
 11.1עיון 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.
 11.2במידה 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 אלו כסוד מסחרי או סוד מקצועי גם בהצעת המציעים
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האחרים במרכז זה ואלו לא יועמדו לעיונו .המרכז הרפואי יפעל על פי הבנתו לפי כל דין.
 .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:
 12.1רק שתי הצעות או פחות הוגשו או עונות על כל תנאי הסף.
 12.2התקיים פגם בהליך המרכז ,במסמכיו ,בניהולו ,או בבחירת ההצעה הזוכה.
 12.3התברר בכל מועד לאחר פרסום מסמכי המרכז שנפלה טעות מכל סוג שהוא
במסמכי המרכז.
 12.4חל שינוי בנסיבות לרבות תקציביות ,או השתנו צרכי המרכז הרפואי ,באופן
המצדיק את
ביטול המרכז.
יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם ,תאמו הצעות או מחירים ,או פעל
12.5
באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את
מטרות המרכז.
 12.6המרכז הרפואי מבקש לבטל את המרכז כדי להתקשר עם מציע שהינו זוכה מרכז
חשכ"ל לפי תקנה  )28(3או כדי להשתתף במרכז מרכזי שעורך החשב הכללי באוצר
ו/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.
 .13שונות
 13.1כל הפרטים ,הנתונים ,המסמכים ,המפרטים ,התוכניות ,הידע והנתונים שנמסרו
ו/או ימסרו לו לצורך מכרז זה (להלן – "הנתונים") ,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 ,למסור ,לשתף ,לתת ,להעניק,
למכור ולשתף בכל דרך אחרת צד ג' כלשהו בנתונים.
 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
45

