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 - נספח א' -
 תמצית תנאי המכרז

 

 תיאור השירותים: .1

מרכז הרפואי מעליות ב 33-ל ם שנתייםלמתן שירותיהמרכז הרפואי מעוניין בקבלת הצעות מחיר  .1.1

זאת בדיקות תקופתיות, תחזוקה שוטפת, תיקונים, אספקת חלקי חילוף וכיו"ב. מפרט מלא  ובכלל

 .הנדרשים לכל מעליות מפורט בנספח ד' של השירותים

סלים, בית החולים מעוניין בקבלת הצעת מחיר עבור כל סל שלושה רשימת המעליות מחולקת ל .1.2

 בנפרד.

ור אותו סל , יוכרז כזוכה במכרז עבור בע ו תקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר המציע שהצעת  .1.3

 .12אופן שקלול הציון להצעות יפורט בסעיף  .יהרלוונטהסל 

 השירות השנתי יכלול אספקת חלפים, אשר התשלום בגינם יבוצע במו"מ בין המרכז הרפואי לזוכה.  .1.4

 הסכם השירות.קיימת אופציה להוספת מעליות ללמרכז הרפואי  .1.5

לפי הצעת המחיר עבור סל  המחיר עבור כל מעלית שתתווסף להסכם השירות, אם תתווסף, יהיה .1.6

 . המעליות הרלוונטי

 
יש להגיש את ההצעות על גבי , 12:00שעה 02/05/2022המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד ליום  .2

במסירה אישית )לא  1/2022במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז מס' מסמכי המכרז המקוריים בלבד 

 "המועד הקובע"( בתיבת המכרזים במתחם הנהלת המרכז הרפואי. –לשלוח בדואר( )להלן 

יש להגיש  12:00שעה  07/04/2022המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מאת המציעים הוא עד ליום .3

 .AvivitD@gmc.gov.il בדוא"ל WORDאת השאלות במסמך בפורמט של 

יש לתאם מראש עם - קבלנים חובהסיור -, 09:30שעה  31/03/2022המועד לסיור קבלנים הוא ביום  .4

 .050-7887903בנייד: הגב' אביבית דהן 

או באתר  AvivitD@gmc.gov.ilניתן לקבל את מסמכי המכרז בפניה לגב' אביבית דהן בדוא"ל   .5

 . https://www.gmc.org.il/?CategoryID=2695האינטרנט של המרכז הרפואי לגליל 

הספק אינו רשאי להפעיל קבלני משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה, אלא בכפוף לקבלת אישור מראש  .6

המציע בלבד, והוא שיהיה האחראי הבלעדי לכל הפעולות והתוצרים, ובכתב מהמשרד. ההצעה תוגש ע"י 

 המהווים חלק ממתן השירותים, מושא מכרז זה, והוא בלבד יחתום על ההסכם עם המשרד.

 יובהר, כי בין הספק או מי מנותני השירותים מטעמו לא יתקיימו יחסי עבודה. .7

 תקופת ההתקשרות: .8

 .שנתייםה לתקופת ההתקשרות במכרז זה הינ .8.1

המזמין יהיה רשאי על פי החלטתו הבלעדית לממש את האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות  .8.2

הארכות בנות שנה כל אחת לוש קרי ש – לוש שניםות נוספות שלא תעלנה במצטבר על שבתקופ

 ת התקופה המוארכת חמש שנים.ו"( והס"כ תקופת ההתקשרות לרבהתקופה המוארכת)להלן:" 

 כת יחולו הוראות מכרז זה בשינויים המחוייבים.ראובתקופה המ .8.3

בכל עת תעמוד למזמין הזכות להביא את ההתקשרות במרכז או במקצתה לידי סיום ע"י הודעה  .8.4

יום מראש, המזמין לא חייב לנמק את החלטתו כאמור. בגין סיום  30בכתב על כך למציע הזוכה 

ום או פיצוי כלשהו, למעט תשלומים מוקדם של ההתקשרות לא יהיה למציע הזוכה זכאי לתשל

 בגין הביצוע בפועל של הזוכה במכרז עד למועד הסיום המוקדם.

mailto:AvivitD@gmc.gov.il
mailto:AvivitD@gmc.gov.il
https://www.gmc.org.il/?CategoryID=2695
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 .יום מראש 30הודעה על מימוש זכות ברירה, ככל שיחליט על כך המזמין, תינתן ע"י המשרד  .8.5

ששת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון, אשר במהלכה יהא המזמין רשאי לבטל  .8.6

ימים מראש, וזאת מבלי שיאלץ לנמק את  12קשרות עם הספק הזוכה בהתראה בכתב בת את ההת

 .הסיבה להפסקת ההתקשרות

 
 התמורה ואבני דרך לתשלום: .9

ביצוע השירותים לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו ובכפוף לקיום תקציב לנושא  9.1

 וקבלת כל האישורים הדרושים.

ן ביצוע השירותים הנ"ל, תשולם על ידי המרכז הרפואי על בסיס הצעת המציע התמורה לשירותים, בגי 9.2

 הזוכה במכרז.

הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע, כולל כוח אדם, הוצאות נסיעה, צילומים,  9.3

 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.

בוצעה לשביעות רצונו, הגורם המוסמך שלמען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור  9.4

  .בהתאם לתנאי ההסכם, ולאחר הגשת החשבונית למרכז הרפואי

 החודש שבו הוגשה החשבונית.יום מתום  30תנאי תשלום: שוטף +  9.5

 למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום.  9.6

 :תנאי סף כלליים .10
 רישום כדין כתאגיד או כעוסק מורשה. .10.1

 היעדר חובות אגרה לרשם החברות. .10.2

)אישור ניכוי  1976-החזקת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .10.3

 חשבונות(.מס ואישור ניהול פנקס 

על הקבלן לצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים שמאשרים את כל דרישות הסף,  .10.4

 יחד עם ההצעה.

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירת לפי חוק עובדים זרים )איסור  .10.5

 . 1987-ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

מה על תצהיר העסקת אנשים עם מוגבלויות בהתאם לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם חתי .10.6

 .  1998 –מוגבלויות, התשנ"ח 

חתימה על תצהיר היעדר מניעה חוקית או ניגוד עניינים בקשר להגשת הצעות או התקשרות  .10.7

 במכרז זה.

 חתימה על תצהיר אי תיאום מחירים/הצעות בקשר למכרז זה. .10.8

 מסחרי, עסקי או מקצועי.הצהרה בדבר סוד  .10.9

 

  תנאי סף מקצועיים .11

 ג+נספח י"*לצורך הוכחת עמידה בתנאים אלו יש למלא את הפרטים הנדרשים בתצהיר בנספח ב'

  ולצרף את המסמכים הדרושים.
 )מעליות ומדרגות נעות(. 1-סיווג א 180רישום ברשם הקבלנים בענף  .11.1

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  להתקנת מעליות ולמתן שירות למעליות לפי רישיון תקף .11.2

 . 1984-)התקנת מעליות ומתן שירות למעליות(, תשמ"ד
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שנים הרצופות  5-תקף למתן שרות והתקנה למעליות מטעם משרד הכלכלה ב ןרישיולמציע  .11.3

 .תהרישיונוהקודמות לתאריך הגשת ההצעה. // מסמך לצירוף כאסמכתא: העתקי 

שנים הרצופות הקודמות  5-מעליות בשרות ב 3000למציע תיק שרות מעליות הכולל לפחות  .11.4

 לתאריך הגשת ההצעה. // מסמך לצירוף כאסמכתא: הצהרת מנכ"ל חתומה ע"י רו"ח.

למציע ידע מוכח וחלקי חילוף מתאימים למתן שרות בהתאם להנחיות היצרן עבור  .11.5

 מסמך לצירוף כאסמכתא: הצהרת מנכ"ל חתומה ע"י רו"ח. /המעליות לגביהן יגיש הצעה. /

ימים בשנה הממוקם צפונית לקו  365למציע מחסן חלפים זמינים המאפשר פעולה שוטפת  .11.6

הצפון(. // מסמך לצירוף כאסמכתא: מסמכים המעידים על שכירות /  אזורהעיר חדרה )להלן 

 מופעל מחסן שעונה על הנ"ל. בעלות של המחסן והצהרת מנכ"ל חתומה ע"י רו"ח שבכתובת

מעליתנים מוסמכים לפחות בהעסקה ישירה של המציע מהם לפחות אחד נמצא  2למציע  .11.7

הצפון. // מסמך לצירוף כאסמכתא: העתקי תעודות מעליתן,  באזורבכל עת )בשעות הפעילות( 

 הצפון בכל עת. באזוראישורי העסקה והצהרת מנכ"ל חתומה ע"י רו"ח לגבי נוכחות 

הצפון המאפשרת הגעה לטיפול בכל קריאה בתוך  באזורלמציע נוכחות רצופה של טכנאים  .11.8

שעות ולהגיע לטיפול בקריאת חירום בתוך פרק זמן מקסימלי של שעה  3פרק זמן מקסימלי של 

 . // מסמך לצירוף כאסמכתא: הצהרת מנכ"ל חתומה ע"י רו"ח.24/7אחת 

ברה. // מסמך לצירוף כאסמכתא: תעודת למציע לפחות מהנדס אחד במחלקת השרות בח .11.9

 מהנדס ואישור העסקה.

 בחירת ההצעה הזוכה: .12

 בדיקה עמידה בתנאי הסף:שלב ראשון : 

 בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף המנהליים והמקצועיים.

 לעיל תעבורנה לשלב השני. 11-ו 10רק הצעות שהוגשו כנדרש ועמדו בתנאים המפורטים בסעיף 

 40%לקריטריון המחיר ומשקל של  60%ציון להצעות עפ"י חלוקת משקל של  שקלול : שלב שני 

 לקריטריון האיכות.

 :המחיר מדד

של  המרביבדיקת הצעות המחיר כאשר ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות תקבל את הציון 

60% . 

ע"י חלוקה של ההצעה ב ביחס אל ההצעה הזוכה שאר ההצעות יקבלו ציון מחיר, אשר יחוש

 להלן: ה. החישוב יתבצע לפי הנוסח60-הזוכה, בהצעה הנבדקת, ומוכפל ב

 

P 1 =  
זוכההההצעה   

נבחנתהצעה 
 × 60 
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 :האיכות מדד

ניקוד איכות להצעות שעברו את שלב תנאי הסף בהתאם לאמות המידה  ןיינתבשלב זה תיתן 

 .1-10 המפורטות בטבלה להלן. בכל אמת מידה יינתן ציון איכות כללי בסקלת דירוג של

 

 ציון הממליץ מדד

  זמן ואיכות מענה לתקלות שבר

 בודק יטיפול בתסקיר
 

הגשת תקלות הדורשות זמן ואופן הטיפול ב

 הצעות מחיר

 

  כמות התקלות החוזרות ואופן הטיפול בהן

 

 הוא הציון הטוב ביותר. 10הוא הציון הגרוע ביותר ו  1כאשר  10 -1כל אחד מהמדדים ידורג בציון מ 

 לכל אחד מהמדדים משקל שווה בשקלול הציון מהממליץ.

 

שיחות  יצוין כי בשלב קביעת ציון האיכות מתקיים הליך בחינה של איכות המציעים, הכולל גם

 מתוך בית החולים. 1ככל שעבד המציע עם בית החולים נפנה לפחות לממליץ   טלפוניות עם ממליצים.

במסגרת שיחות אלה רשאי בית החולים לבצע אימות של פרטים ונתונים עליהם הצהיר המציע 

מד בהצעתו לצורך עמידה בתנאי הסף. בית החולים שומר על זכותו לקבוע, בדיעבד, כי מציע לא ע

בתנאי הסף הנוגעים לניסיונו, אם התברר לו, במסגרת השיחות עם הממליצים, כי הפרטים שמסר 

 המציע במסגרת הצעתו, אינם נכונים ו/או אינם מדויקים.

 שיחות עם ממליצים:

 

בית החולים רשאי, אך לא חייב לפנות לארגונים הממליצים שנרשמו על ידי המציע, כולם או  .1

ך לא חייב לפנות לאיש הקשר שנכתב, או לכל אדם אחר הנוגע לפרויקט נשוא חלקם, וכן רשאי א

ההמלצה, או כל פרויקט אחר אותו ביצוע המציע , אף אם פרטיו לא צוינו בהצעת המציע )להלן יכונה 

 ."הממליץ"( -בסעיף זה כל אחד מהם 

בית החולים רשאי, על פי שיקול דעתו, לשוחח עם כל הממליצים שציין המציע בהצעתו או רק עם  .2

חלקם, לבחור חלק מבין הממליצים לצורך שיחה, באופן אקראי או באופן מושכל, ורשאי שלא 

להתחשב בדבריו של ממליץ, אם התברר לו בשיחה טלפונית ו/או בכל הליך בחינה אחר שיעשה בקשר 

שומר על זכותו לקיים  בית החוליםיקט נשוא ההמלצה, כי המציע אינו עומד בתנאי המכרז. עם הפרו

 שיחת ממליצים גם עם כל אדם אחר אשר יש לו ידיעה על איכות עבודתו של המציע.

בית החולים לא ימסור את שמות הממליצים אליהם נערכה פניה וכן לא יאפשר לעיין בחוות דעת  .3

 בית החוליםת של שיחות שנערכו עם ממליצים )כולל ממליצים אליהם יפנה של ממליצים ותרשומו

בהגשת ההצעה למכרז מוותר המציע מראש על כל זכות ודרישה לקבלת שמות הממליצים  מיוזמתו(.

ולעיון בחוות הדעת ובהמלצות שיינתנו עליו או על משתתפים אחרים, הן של ממליצים שנכללו 

 יפנה בית החולים ביוזמתו.בהצעות והן של אחרים אליהם 
 

 .40% המרבישתקבל את הציון הגבוה ביותר תקבל את הציון  ההצעה
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ע"י חלוקה של ההצעה ב ביחס אל ההצעה הזוכה , אשר יחושאיכות שאר ההצעות יקבלו ציון  

 להלן: ה. החישוב יתבצע לפי הנוסח40-הזוכה, בהצעה הנבדקת, ומוכפל ב

 

P2 =  
 ההצעה נבחנת

 הצעה הזוכה
 × 40 

 

  בהתאם לציון המשוקלל שיחושב עפ"י הנוסחה הבאהההצעות תדורגנה. 

 

𝑃1 + 𝑃2 = 𝑃זוכה 

 

  ההצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר, תדורג במקום הראשון ותיבחר להצעה הזוכה, קרי

 תוכרז כזוכה. בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותרההצעה 

  אחד, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור ביותר מזוכה 

 

 ערבות ביצוע .13

  להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימסור הספק למזמין, עם חתימת הסכם זה ערבות

 ₪. 45,000סכום של בלתי מותנית ב ,)מקור( בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית

    יום אחרי תום תקופת ההסכם. 60משך תוקפה של הערבות יהיה 

 מיוחדת למציע שחל שינוי באופן התאגדותו:הוראה  .14

  כל הצעה תוגש אך ורק על ידי מציע אחד אשר נדרש לעמוד בכל תנאי הסף בעצמו, אלא אם הותר אחרת

 במפורש במסמכי במרכז. 

  על אף האמור לעיל, במידה ומציע שינה את אופן פעילותו בשנים קודמות )מעבר מפעילות כעוסק מורשה

פעילות במסגרת שותפות / מעבר מפעילות במסגרת חברה אחת לחברה אחרת וכיו"ב( לפעילות כתאגיד / 

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. 

 

 טוח: יב .15

הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותם/עבודות אותם מספק ומבצע,  .א

המרכז הרפואי לגליל )להלן: "המזמין"(, ככל  –עבור מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות 

שנהוגים בתחום פעילותו )לדוגמא: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, 

צועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות ביטוח אחריות מק

מקצועית/מוצר, ביטוח כלי רכב, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח 

נאמנות או כל ביטוח אחר לפי העניין(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של 

ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו השירותים המבוצעים על ידו. ככל 

כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, 

 כנדרש בסעיף זה, לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.
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ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא  .ב

עבודות קבלניות/הקמה( המזמין יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין 

 כמקובל באותו סוג ביטוח.

הקבלן יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות,  .ג

 חים נוספים.ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוט

הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על  .ד

 זכות התחלוף/השיבוב כלפי המזמין ועובדיו )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהקבלן אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת   .ה

 לפי דרישה.לעת ו

 פוליסות, מעת לעת ולפי דרישה. .ו

 ניגוד עניינים .16

הספק יהיה רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה בכך  .16.1

 משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.

על אף האמור, הספק אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו, לדעת המשרד, משום  .16.2

 השירותים למדינה לפי הסכם זה.פגיעה בהספקת 

לפיה אין למיטב ידיעתו בהגשת הצעה על  לנספח י'המציע יצרף להצעתו הצהרה בהתאם  .16.3

 פי המכרז משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלו או של עובדיו המעורבים בהצעה או בביצועה.

 לענין עידוד נשים בעסקים .17

, לענין עידוד 1992-בת המכרזים, התשנ"בב לחוק חו2על מציע העונה על הדרישות בסעיף  .17.1

נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר, לפיו העסק הוא בשליטת אישה )על משמעותם של המונחים: 

 ב לחוק(.2ראה סעיף  –"עסק", "עסק בשליטת אישה", "אישור" ו"תצהיר" 

 לעניין עסק בשליטת אישה. בנספח י" מציע אשר עומד בדרישות אלו ימלא יצרף את .17.2

 זכויות המשרד .18

מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, מהוראות כל דין ומן ההלכה הפסוקה, המשרד יהיה רשאי, לפי 

 דעתו הבלעדי:-שיקול

לקבל הצעה כלשהי, בשלמותה או חלקים ממנה, או ליישם אותה בשלבים, או שלא להזמין  .18.1

יה בין מספר יל את הזכאת כל השירותים לפי מכרז זה, או שלא לבחור בזוכה כלשהו במכרז, או לפצ

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, 

 פי דין, או לא להתקשר בהסכם עם גורם כלשהו.-או לקיים תהליך אחר על

, לגרוע או לשנות כל פרט שייראה לו מהפרטים המופיעים במכרז. שינויים אלו להוסיף .18.2

 יפורסמו ויובאו מראש לידיעת המציעים.

להרחיב, לצמצם או לממש את המכרז בשלבים, מכל סיבה שהיא, לרבות לאחר החתימה  .18.3

 על ההסכם עם הספק לפי מכרז זה.

הקשר שפורטו על ידי המציע בהצעתו, לפנות למציע או לכל גורם רלוונטי אחר, לרבות אנשי  .18.4

 בקשר עם הליכי המכרז.

לזמן לראיון את המציע או מי מטעמו. במידה ש המציע או מי מטעמו לא התייצב לראיון  .18.5

 במועד שקבע המשרד, רשאי יהיה המשרד לפסול את ההצעה. 
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, לא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר, לעומת הנדרש לפי מכרז זה .18.6

 או 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  .18.7

 מדן.ומדן ובין שלא הופקד אוהעלויות, כפי שיידרשו בהצעות שהתקבלו, בין אם הופקד א

לל הגבוה ביותר לפי מכרז זה כהצעה הזוכה, שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון המשוק .18.8

אם 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 

ית, מבוססת על הנחות בלתי שיבצעו את הפעילות הנדרשת, או  אם נמצא כי ההצעה חסרה, מוטע

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.

לתקנות חובת  7צעתם, והכל בהתאם לקבוע בתקנה לנהל משא ומתן עם מציעים בקשר לה .18.9

 המכרזים.

 .לעיל 12לבחור מציע ככשיר שני או שלישי, בהתאם למנגנון המפורט בסעיף  .18.10

במידה שקיימת מניעה  כלשהי  להתקשר עם הזוכה במכרז,  זכאי המזמין להתקשר עם  .18.11

"הספק  –)להלן  לעיל 12 המציע שנבחר ככשיר שני או שלישי, בהתאם למנגנון האמור בסעיף

על הספק החלופי יחולו כל תנאי מכרז זה וההסכם המצורף לו, בין היתר בכל אחד  החלופי"(.

מהמקרים הבאים: הספק לא ביצע את כל הפעולות ולא המציא את כל האישורים הנדרשים 

לא נחתם הסכם עם הספק; ההתקשרות עם הספק לא יצאה אל הפועל מכל סיבה שהיא;  ;במועד

 התקשרות עם הספק בוטלה במהלך תקופת הניסיון.ה

לפסול הצעה, שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז, או בשל חוסר התייחסות מפורטת  .18.12

לסעיף מסעיפי המכרז, אשר לדעת המשרד, מונע הערכה של ההצעה או החלטה כראוי, או במקרה, 

במסמכי המכרז. במידה שההצעה כוללת הסתייגויות, שינויים או תוספות כלשהם על האמור 

גויות או תוספות, מעבר לאמור במסמכי ישהמשרד יבחר בהצעה, בה בוצעו שינויים או  צוינו הסתי

ידי תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, ייראו כאילו לא נכתבו -המכרז, על

 ולא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ולא יחייבו את המשרד.

תיקון של כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על פגם, מנימוקים שיירשמו, אם להורות על  .18.13

 נמצא כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה. 

 הארכת מועדים .19

מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמכי מכרז זה, ועדת המכרזים תהיה רשאית לדחות כל 

, לרבות המועד האחרון להגשת ההצעות, המועד אחד מהמועדים הקבועים במכרז זה

האחרון להשלמת ההתארגנות לאספקת השירותים מושא המכרז וכיו"ב, ככל שתמצא 

לנכון, ואף מספר פעמים. במקרה של דחיית מועד במסגרת הליכי המכרז, לפני בחירתו 

נט של מציע זוכה, תימסר ההודעה בדבר דחיית המועדים באמצעות פרסום באתר האינטר

של המשרד. החלטה על דחיית מועדים, לאחר בחירתו של מציע זוכה תימסר למציע הזוכה 

או למציעים אחרים, לפי הרלוונטיות, בכתב ובהתאם לפרטי ההתקשרות המצויים בידי 

המשרד. על מועד ההגשה החדש אשר ייקבע על ידי ועדת המכרזים, במידה שייקבע, 

פי העניין והרלוונטיות, אלא אם כן קבעה ועדת תחולנה כל הוראותיו של מכרז זה, ל

 המכרזים אחרת בהחליטה על דחיית המועד.
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 נספח ב'

 רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה

 1.2022במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז מס' יש להגיש את ההצעות על גבי מסמכי המכרז המקוריים בלבד 

"המועד הקובע"( בתיבת המכרזים במתחם הנהלת המרכז  –במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( )להלן 

 המסמכים הבאים, לפי הסדר הבא בלבד: יש לצרף את   הרפואי.

 תעודת התאגדות/עוסק מורשה. א.

נוסח עדכני של פרטי החברה מרשם התאגידים )ככל שהמציע הינו חברה(  או תעודת עוסק מורשה  ב.

 )במידה והמציע אינה חברה(.

 אישור ניהול פנקס חשבונות.  .ג

 אישור ניכוי מס במקור. .ד

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

 הנדרשים.

 תדפיסי עדכונים ותשובות לשאלות הבהרה.   .ו

לרבות כל המסמכים  א צוין מפורשות בסעיף זה.כל מסמך נוסף הנדרש לפי תנאי המכרז אף אם ל  .ז

 הנדרשים לאימות תנאי הסף המקצועיים.

 

 יש להקפיד על הגשת המסמכים בסדר זה בלבד. •
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 - 'נספח ג -
 תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף

 

שהוזהרתי כי אני הח"מ ________________________ נושא ת.ז. ____________________ לאחר 

 עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר כדלקמן:

 

ונים ועריכת אני משמש כ ______________________ במציע ואני נציג המציע לצורך קבלת עדכ .1

   בירורים בקשר למכרז למתן שירות שנתי למעליות.

 אלו פרטי יצירת הקשר עמי:

 __________________________טל' 

 סלולרי:_______________________

 דוא"ל:________________________

 בפקס:________________________

 

 אלו פרטי המציע: .2

 שם המציע ___________________________________

 ח.פ. ______________________________________

 ____________________________________כתובת 

 

הריני להצהיר כי כל המסמכים, האישורים, ההיתרים והרישיונות המצורפים להצעת המציע הינם  .3

העתקים מצולמים של מסמכי המקור וכי נכון למועד חתימתי על תצהיר זה, הם תקפים וכי לא ידוע לי 

 וע בתקופתם.על כל סייג, הגבלה, הוראה או התנייה שיש בהם לפג

לרבות בהצעה  א. כי כל הפרטים, הנתונים, ההצהרות וההתחייבויות הכלולים בהצעת הספק במכרז זה .4

הכספית המצורפת לו ובמסמכים הנלווים המצורפים להצעה, כפי שפורטו על ידי המציע נכונים, מלאים, 

 מדויקים ותקפים. 

 :בתנאי הסף המקצועיים הצהרות המציע לצורך הוכחת עמידה .5
 במתן שירות למעליות. שנים  5-ניסיון של למעלה מכי למציע הריני להצהיר  .5.1

למציע רישיון תקף להתקנת מעליות ולמתן שירות למעליות לפי צו הפיקוח על הריני להצהיר כי  .5.2

 . 1984-מצרכים ושירותים )התקנת מעליות ומתן שירות למעליות(, תשמ"ד

בתוקף עם לקוחות, למתן שירות לכמות מעליות כוללת הריני להצהיר כי למציע הסכמי התקשרות  .5.3

 מעליות. 3,000-הגבוהה מ

נוספים לפחות, כאשר לכל גוף לקוחות  5-הריני להצהיר כי מספק שירותי תחזוקת מעליות ל .5.4

 מעליות להן ניתן שירות ע"י הספק. אלו פרטי הלקוחות: 30לפחות 

 X מס' מעליות )ניתן לרשום "מעל  שם הלקוח

 מעליות" ואין חובה לציין מס' מדויק(

איש קשר אצל הלקוח )שם, 

 תפקיד וסלולרי(
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 לפחות.  1-בסיווג א 180הריני להצהיר כי המציע רשום ברשם הקבלנים בענף  .5.5

 מצ"ב המסמכים הבאים, לצורך הוכחת עמידה המציע בתנאי הסף הכלליים: .6

אישור ניכוי מס במקור + אישור ניהול פנקס  -עסקאות גופיים ציבוריים  אישורים לפי חוק  .6.1

 חשבונות.

 העסקת עובדים זרים ושכר מינימום. תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין .6.2

 תצהיר העסקת אנשים עם מוגבלות. .6.3

 העתק תדפיס מרשם הקבלנים המעיד על סיווגו של המציע.  .6.4

שירות למעליות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים רישיון תקף להתקנת מעליות ולמתן העתק  .6.5

 .1984-)התקנת מעליות ומתן שירות למעליות(, תשמ"ד

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

__________________ 

 חתימה       

 אישור עו"ד
 

ֹֹֹֹֹֹֹֹאותו/ה זיהיתי  ֹ_______________ מר/גב'  בפני ה/הופיע _________________הנני מאשר כי ביום 
להצהיר את האמת וכי  ו/הכי עלי ו/הואחרי שהזהרתיבאמצעות ת.ז. מס' ________________________ 

 מ/האת נכונות ההצהרה הנ"ל וחת ה/עשה כן, אישרתלעונשים הקבועים בחוק אם לא  ה/צפוייהיה/תהא 
 עליה.

 

____________________ _________________________ 

 חתימה + חותמת תאריך
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 -'דנספח  -
 שוטף למעליתמפרט שירות 

 
מעליות אשר הספק מתחייב לבצע על פי הסכם זה יבוצע בהתאם להוראות היצרן, התקן לרות יהש 1

 .יבטיח כי המעליות תהינה בכל עת במצב פעילות תקיןווהרשויות המוסמכות 

 :היתריכלול השרות בין מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

 פעמים 10שבועות, אך לא פחות מאשר  6עד  4-לעריכת בדיקה של המעליות בתדירות של אחת  1.1

 בשנה. הבדיקה תכלול את המערכות החשמליות והמכאניות כדלקמן:

 וויסות עצירה התנעה וכווני עצירה בקומות. 1.1.1

 בדיקת כל הפרטים של המעליות לשימוש ועבודה נאותה. 1.1.2

פס השיניים, הציוד המכאני, החשמלי, מנגנוני הביטחון וכל יתר  ניקוי שימון וגירוז הפסים, 1.1.3

 החלקים הדורשים ניקוי ושימון.

 חיזוק ברגים. 1.1.4

 טיפול בלוחות הפיקוד כולל חיזוק ברגים, כיול הגנות וניקיון הלוחות. 1.1.5

 .על פי דרישת הבודק המוסמך ללא תמורהכיול ושיפוץ וסת מהירות  1.1.6

 תקינה של המעליות.סילוק תקלות המפריעות לפעולה  1.2

ביצוע תיקונים לרבות אלה שנדרשו ע"י הבודק המוסמך והם בתחום טיפולו של הספק כולל שעות  1.3

 עבודה.

 שעות ביממה. 24קיום תורנות והענות לקריאות במקרי חירום במשך  1.4

ללא  -ביצוע הדרכות חילוץ לנציגי המזמינה לפי דרישתה ובכפוף להוראות מפקח עבודה ראשי  1.5

 וספת.תמורה נ

 שעות לחמש בחודש ופעם שעתיים למשך בשבוע פעם מעליות טכנאי לשלוח תחייבמ הספק 1.6

לטובת ליווי של צוות ניקיון של בית החולים בביצוע נקיון למעליות במקומות  במועדים קבועים

 .נוסף חיוב וללא השרות במחיר כלולה כל בגין והתמורה (33-34ומעליות  15-18נבחרים )מעליות 

בין הצדדים כי התמורה בגין השרות למעליות כוללת את כל העלויות לרבות בגין שינוע,  מוסכם 1.7

תחבורה, שמנים, חומרי עזר וכן בגין כל שעות העבודה של טכנאים לצורך תיקון המעליות ו/או 

 ולמעט עלות חלקי החילוף עצמם. 4החלפת חלקים למעט במקרים המפורטים בסעיף 

 

 הערות בודק / יועץ:נציג מטעם הספק וביצוע  2

מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקה השגרתית שתיערך מפעם לפעם בהתאם לדרישות הספק  2.1

 "(.המוסמך הבודקעל ידי בודק מוסמך אשר יוזמן ע"י המזמין ועל חשבונו )לעיל ולהלן: " החוק

 בזאת כי קביעתו הטכנית של הבודק המוסמך מחייבת את הצדדים.מוסכם  2.2

לעת ע"י נציג המזמין,  מעתמתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקות טיב השרות שיערכו הספק  2.3

 .מועד מבעוד הספק עם יתואם הבדיקהמועד 

 או נציג/וניים ו/או החשמליים אשר הבודק המוסמך אמתחייב לתקן את כל הליקויים המכהספק  2.4
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ו/או בודק  נציג המזמין /המזמין  מאתהמזמין יצביעו עליהם, וזאת מיד לאחר קבלת הודעה על כך 

 למועדיםוזאת בהתאם  דין כל פי עלמלאה של המתקנים  תקינות, על מנת להבטיח המעליות

 :להלן כמפורט

 .הבדיקה ימים מיום קבלת דו"ח 14שתיקונם כלול בשרות עפ"י הסכם זה יתוקנו בתוך ליקויים  2.4.1

בתוספת מע"מ בגין החריגה  ₪ 500סך אי עמידה בהוראות סעיף זה תוביל להטלת קנס על הספק ב

 ועד לתיקון הליקוי. 15-בגין כל יום פיגור החל מהיום ה ₪ 50מפרק הזמן שהוגדר וקנס נוסף בסך 

ימים מיום קבלת הזמנה  14שתיקונם אינו כלול בשרות עפ"י הסכם זה יתוקנו בתוך ליקויים  2.4.2

 מחייבת מהמזמין.

בתוספת מע"מ בגין החריגה  ₪ 500אי עמידה בהוראות סעיף זה תוביל להטלת קנס על הספק בסך 

 ועד לתיקון הליקוי. 15-בגין כל יום פיגור החל מהיום ה ₪ 50מפרק הזמן שהוגדר וקנס נוסף בסך 

בתוך פרק הזמן הקצר ביותר האפשרי בנסיבות העניין ובכל בעלי אופי בטיחותי יתוקנו ליקויים  2.4.3

ימים מיום היוודע דבר הליקוי או מיום קבלת דו"ח  7אופן יתוקנו בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

 הבדיקה על פי המוקדם מביניהם.

בתוספת מע"מ בגין החריגה  ₪ 1,000אי עמידה בהוראות סעיף זה תוביל להטלת קנס על הספק בסך 

 ועד לתיקון הליקוי. 8-ל מהיום הבגין כל יום פיגור הח ₪ 100מפרק הזמן שהוגדר וקנס נוסף בסך 

במקרים בהם המעלית הושבתה על ידי הבודק עד לתיקון הליקויים שהתגלו יבוצע התיקון בתוך  2.4.4

 3פרק הזמן הקצר ביותר האפשרי בנסיבות העניין ובכל אופן יתוקנו בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

 ימים מיום היוודע דבר הליקוי.

בתוספת מע"מ בגין החריגה  ₪ 1,000יל להטלת קנס על הספק בסך אי עמידה בהוראות סעיף זה תוב

 ועד לתיקון הליקוי. 4-בגין כל יום פיגור החל מהיום ה ₪ 100מפרק הזמן שהוגדר וקנס נוסף בסך 

ימים מיום ביצוע התיקון  14מתחייב להעביר למזמין אישור לביצוע תיקון הליקויים בתוך  הספק 2.5

 בפועל.

בתוספת מע"מ בגין החריגה  ₪ 500יף זה תוביל להטלת קנס על הספק בסך עמידה בהוראות סע אי

ועד להעברת  15-בגין כל יום פיגור החל מהיום ה ₪ 50מפרק הזמן שהוגדר וקנס נוסף בסך של 

 אישור הביצוע.

 .זה הסכם מתוקף לספק המגיע תשלום מכל הקנסות את לקזז הזכות למזמין 2.6

 

בפעילות התקינה של המעליות לאחר קבלת הודעה מתאימה מאת בכל מקרה של הפרעה או תקלה  3

שעות העבודה בימי שישי וערבי חג )להלן: " 13:00בימי חול, ועד השעה  17:00המזמין עד השעה 

שעות מקבלת ההודעה, את התיקונים הדרושים לשם  3"( מתחייב הספק להופיע ולבצע בתוך הרגילות

ת במשך שעות העבודה הרגילות. לקריאות שיתקבלו לאחר הבאת המעליות למצב פעילות תקין וזא

של יום  10:00שעות העבודה הרגילות מתחייב הספק להופיע ולתקן את המעליות לא יאוחר משעה 

 13:00המחרת או ביום העבודה הראשון שלאחר השבתון כך שהמעליות תפעלנה לא יאוחר מאשר השעה 

 באותו יום. 

קן הספק את המעליות באותו יום על אף שהודעת המזמין ניתנה לאחר באם, על פי דרישת המזמין, ית

שעות מקבלת ההודעה. במקרה  3שעות העבודה הרגילות, מתחייב הספק להגיע לביצוע התיקון בתוך 

 בתוספת מע"מ לקריאה.₪  300זה יחויב המזמין בתשלום בסך של 

ות שמעבר להן לא יחויב בתשלום למען הסר הספק תיקון שהחל בשעות העבודה הרגילות ונמשך לשע

 קריאה מיוחדת.
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 מוסכם בין הצדדים כי במסגרת הסכם זה אין הספק אחראי ל: 4

קלקולים הנובעים מתקלה שנגרמה על ידי שימוש לא נכון במעלית ו/או התערבות חיצונית ו/או  4.1

אש, חלודה, כח עליון ו/או על ידי טיפול בה מטעם אנשים מחוץ לנציגי הספק ובכלל זה נזקי מים, 

 וכן תיקוני דקורציה.  , חבלותונדליזם

ביצוע שינויים שידרשו ע"י המזמין ו/או הרשויות המוסמכות לרבות כל שינוי ו/או תיקון שיידרש  4.2

עקב שינוי בתקן המחייב ו/או משרד הכלכלה, רשויות מקומיות, רשויות ממשלתיות, חברות 

פקח עבודה ראשי ו/או כל רשות מוסמכת ביטוח, חברת חשמל, מכון התקנים, בודק מוסמך מ

 אחרת.

 
 חלקי חילוף: 5

 ועלותם תהיה על חשבון המזמין. חלפיםהאספקת את כולל אינו מוסכם בין הצדדים כי השרות  5.1

זאת בהתאם לצו ההגבלים העסקיים  על הספק להוכיח כי המחירים סבירים והרווח אינו מופרז, 5.2

 תשמ"ד(.ה)דרכי אספקה של חלקי חילוף לשירותי תיקון ואחזקת מעליות 

יום מגמר החודש בו הוגשה חשבונית  30התשלום עבור אספקת החלפים יבוצע ע"י המזמין תוך  5.3

 מתאימה על ידי הספק ואושרה על ידי המזמין.

 חודשים 12תהיה  וכן לטיב העבודה ידי הספק תקופת אחריות הספק לחלפים השונים שסופקו על 5.4

 .לפחות 

הספק מתחייב להחליף מיד, הכל על חשבונו בלבד, כל חלק חילוף שסופק על ידו אשר נפגם ו/או  5.5

 לסעיף זה. 5.4התבלה בתוך תקופת האחריות כמפורט בס"ק 

התבלה, כן מתחייב הספק להחליף, על חשבונו, בלבד, כל חלק של המעליות אשר נפגם ו/או  5.6

בעקיפין או במישרין, כתוצאה מהתקנה לא נכונה או שירות לקוי שבוצע על ידי הספק במסגרת 

 השרות אף לאחר סיום תקופת האחריות הנ"ל.

בכל אחד מהמקרים שצוינו בסעיף זה, יחליף מיד הספק את החלקים ו/או חלקי החילוף האמורים  5.7

ליו לשאת בהוצאות הכרוכות בהחלפות במקרה של מחלוקת לגבי הצד אשר עובאותם הסעיפים 

מתחייב הספק, בכפוף לאישור המזמין, לבצע את העבודה ורק לאחר מכן לדון בנושא הנ"ל, 

 האחריות לתשלום.

יש לקבל  לפריט ₪ 500 -גבוה מתיקון או החלפת חלקים שערכם מוסכם בין הצדדים כי לצורך  5.8

 .העבודה ביצועאישור המזמין לפני 

זיק במלאי מחסניו בכל עת, את חלקי החילוף הנדרשים באופן סביר לשם הספק מתחייב להח 5.9

הבטחת פעולתן התקינה של המעליות משך תקופת תוקפו של הסכם זה. בכל מקרה בו לא נמצא 

בידי הספק חלק חילוף כלשהו כנדרש, הספק מתחייב להפעיל המעליות בכל דרך שהיא תוך ביצוע 

 ית גבוהה, תוך הקפדה על פקודות הבטיחות בעבודה.תיקון זמני ברמה מקצועית ובטיחות

 

 רישום ודיווח: 6

על הספק לבצע רישום מסודר של כל הפעולות שבוצעו במעליות ביומן שרות המעליות שימצא  6.1

 במקום שתורה המזמינה. 
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בעבור  כל תיקון שיבוצע במעליות יעביר הספק דו"ח תיקון הכולל את פירוט התיקון והחלפים  6.2

 בחתימה וחותמת. ןחתום ע"י נציג המזמיכאשר הוא 

במידה ועל פי הוראות הסכם זה התיקון שבוצע הינו בחיוב, יצורף הדו"ח החתום והמאושר 

 לחשבונית החיוב. חשבונית תיקון שתוגש ללא דו"ח תיקון חתום כמפורט לעיל לא תשולם.

 

 חילוץ לכודים: 7

להופיע ולבצע החילוץ במהירות האפשרית חילוץ נוסעים מהמעליות מתחייב הספק במקרה של  7.1

שעות  24ולכל היותר בתוך שעתיים מקבלת ההודעה. החילוץ יבוצע ללא תמורה וזאת במשך 

 ביממה כולל שבתות וחגים.

, בכפוף יעביר למזמין הדרכה בנושא חילוץ אנשים לכודים מתא המעלית לפי דרישההספק  7.2

 וללא תמורה. להנחיות מפקח עבודה ראשי

 

 :כללי 8

 המגיעים לספק לא יהווה עילה לאי מתן שרות כפי שמוגדר בחוזה זה.פיגור בתשלומים  8.1
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 -' הנספח  -

 

 הצעת מחיר

 

 מצ"ב קובץ נפרד יש למלא את הטבלה בהתאם
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 -' ונספח  -
 הסכם התקשרות

 שנת_________ שנערך ונתחם ב__________ ביום_________ לחודש________

 

    בין

 המרכז הרפואי לגליל    

  2210001נהריה  21ת.ד.    

 מצד אחד;    )להלן: "המרכז הרפואי ו/או המזמין"(   

 

    לבין:

    

 )להלן: "הקבלן" ו/או "הספק"(   

    

 

 מצד שני;           

 

 

 

מתן שירות שנתי ל 1.2022מכרז מס'  והמרכז הרפואי פנה לקבלת הצעות מחיר עבור  הואיל

מסמכיו מצורפים להסכם זה מסומנים כנספח א' ומהווים חלק בלתי נפרד  ואשר .למעליות

 ממנו;

 הספק הגיש הצעתו למזמין והמזמין קיבל הצעתו מיום _______ כזוכה;ו  והואיל

 ;מצורפת הצעת הספק מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומסומנת כנספח ב'   

מצהירים כי אין כל מניעה ו/או הגבלה עפ"י דין או הסכמה להתקשרותם בהסכם והצדדים     והואיל

 זה עפ"י תנאיו;

 

 אין לכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, כותרת ונספחים: .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

ישמשו לצרכי פרשנות של הסכם זה כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות וההתמצאות בלבד ולא  1.2

 או לכל תכלית אחרת.

 

 נספחים: .2

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:

 .יםמפרטמסמכי המכרז לרבות  –נספח א' 

____________₪ על סך  הספקתומה ע"י חכתב כמויות והצעת מחיר מיום ______  –נספח ב' 

 לא כולל מע"מ.
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 פרשנות: .3

התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות הסכם זה לבין הוראות בכל מקרה של סתירה ו/או אי  3.1

 .)המטיבה עם המזמין( המופיעה בנספחיו, יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה מבניהן

התאמה ו/או דו  –מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל, בכל מקרה שבו גילה הספק סתירה ו/או אי  3.2

אה אחרת מהוראותיו או שהיה לספק משמעות בין הוראה אחת מהוראות ההסכם לבין הור

התאמה שבין הוראות ההסכם להוראות כל דין, יישא הספק -בפירושם הנכון ו/או סתירה ו/או אי

באחריות הבלעדית לפנות למרכז הרפואי, באופן מידי ובכתב, על מנת לקבל הוראות בכתב, בדבר 

 הפירוש שיש לנהוג לפיו.

ר, לא יעכב הספק את ביצועו של כל חלק מהשירותים מובהר בזאת, כי עד לקבלת הוראות כאמו 3.3

 אלא אם קיבל מהמרכז הרפואי הוראה לשם כך, בכתב.

 

 הצהרת והתחייבות הספק: .4

 :הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן       

כל האמור במסמכי המכרז יחול על הסכם התקשרות זה אף אם אינו מצוין במפורש בהסכם  4.1

 התקשרות זה.

הוא בעל כל האמצעים, הידע, הניסיון והמומחיות לרבות כח אדם מקצועי ומיומן הדרושים   4.2

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 

ו הדרושים ו/או שיהיו דרושים על פי כל דין לניהול עסקיו ואספקת מלוא השירותים התקפים ו/א

 והמוצרים כאמור בהסכם זה, עמידתם בכל התקנים הנדרשים עפ״י דין.

הוא ידאג כי אלה יישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם )לרבות כל תקופת אחריות ו/או שירות  4.3

ות כל דין הקשורות במתן השירותים ואספקת בתום תקופת האחריות( וכי ימלא אחר הורא

 המוצרים בפרט.

מובהר, כי אי השגת אישור, היתר או רישיון כאמור בסעיף זה לא תהווה עילה בידי הספק להעלאת  4.4

 כל טענה כלפי המזמין.

נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים המצורפים אליו והמהווים  4.5

ממנו, והוא בדק באופן יסודי את מלוא הנתונים והנסיבות הנדרשים לצורך חלק בלתי נפרד 

אספקת השירותים והמוצרים על פי הסכם זה במוסדותיו השונים של המזמין, ולא תהיה לו כל 

ידיעה, חסר -טענה, דרישה ו/או תביעה לרבות דרישה לתוספת מחיר כלפי המזמין בקשר עם אי

 עובדות ו/או לנתונים הקשורים במכרז ו/או הנקובים בהצעתו.ו/או טעות ו/או כל פגם בקשר ל

אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא  4.6

 יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי ההסכם או על פי דין.

י המזמין ככל שהן נוגעות לביצוע הספק מתחייב לקיים אחר כל הוראות, הנחיות ונהל 4.7

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 

ר על כל טענה ו/או תביעה לשתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים אצל המזמין, ככל שיידרש, ומוות

 בהקשר זה.

התשלום שיקבל הספק יהווה את מלוא התמורה המלאה והסופית בגין מילוי כל התחייבויותיו  4.8
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עפ״י הסכם זה לרבות בקשר לכל האמצעים, האביזרים וציוד אחר הדרושים לביצוע מלוא 

ן בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ולא תהיינה לו תביעות כספיות נוספות כלשה

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

הספק מצהיר ומתחייב לנהוג לפי כללי המקצוע המקובלים, בהתאם להוראות כל דין וכן לנקוט  4.9

 בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה. 4.10

 

 העבודה המבוקשתתיאור  .5

 מסמכי המכרז.בכמפורט 

 

 תקופת ההתקשרות: .6

מיום __________, ועד ליום _________ )להלן: "תקופת  תייםהסכם זה נחתם לתקופה של שנ 6.1

 ההתקשרות"(.

למזמין נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את תקופת ההתקשרות   6.2

תקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי )להלן: "תקופת  לושבש

 .חמש שניםההתקשרות הנוספת"(. יובהר כי סך תקופות ההתקשרות הנוספות לא יעלו במצטבר על 

יום מראש מכל סיבה שהיא וללא נימוק,  30המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות בהודעה של  6.3

לתשלום כלשהו ו/או פיצוי כלשהו, מעבר לתשלום בגין השירותים שניתנו על  והזוכה לא יהיה זכאי

 ידו בפועל עד למועד סיום ההתקשרות על פי ההודעה.

 שלושת החודשים הראשונים ישמשו כתקופת ניסיון למתן השירותים. באם בתום תקופה זו לא יהיה 6.4

המזמין שבע רצון מהשירותים המתבקשים נשוא מכרז זה, תסתיים ההתקשרות עם המציע הזוכה 

ין השירות שניתן עד הזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה. הזוכה יהיה זכאי לתשלום רק בג ולמציע

 למועד סיומו.

 הספק מסכים בזאת כי למזמין נשמרת הזכות לבטל את המכרז מסיבות תקציביות. 6.5

המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם ספק ללא צורך במתן הודעה מוקדמת במקרה  6.6

 שימונה לספק מפרק סופי או זמני.

ו אלא בהסכמת המזמין, והמזמין יהיה מובהר כי הספק אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע ב 6.7

 רשאי לפעול בעניין זה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

ידי המזמין, לא תהיה על המזמין חובה לפצות את הספק או לשלם -בכל מקרה של ביטול ההסכם על 6.8

לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול 

 זו תשולם לספק ע"פ הצגת חשבוניות כנדרש ולאחר בדיקתן ואישורן ע״י המזמין.ההסכם. תמורה 

בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ״ל לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום  6.9

 בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור.

 

 שכר ותנאי תשלום: .7

מחיר נספח ב', מיום תמורת מתן השירותים ישלם המרכז הרפואי לספק כמפורט בהצעת ה 1.1

 לא כולל מע"מ.₪ ____________ ___________ על סך 

ביצוע השירותים ו/או העבודות לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו ובכפוף  1.2

 לקיום תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.
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על בסיס הצעת רפואי התמורה לשירותים, בגין ביצוע השירותים הנ"ל, תשולם על ידי המרכז ה 1.3

 .המציע הזוכה במכרז

הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע, כולל כוח אדם, הוצאות נסיעה,  1.4

טלפונים, עריכה לשונית וגרפית, הכנת תחשיבים, הכנת ניירות עמדה, הכנת מצגות, השתתפות 

 קציר העבודה.בישיבות חיצוניות ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שיידרש , הכנת ת

למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הגורמים המקצועיים במרכז הרפואי  1.5

שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו, בהתאם לתנאי ההסכם, ולאחר הגשת החשבונית למרכז 

 הרפואי. 

 דהיינו, התמורה הסופית תקבע על פי חישוב כמויות השירותים שבוצעו בפועל ע״י הספק. 1.6

תמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין. הספק מתחייב לשאת על מה 1.7

חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים 

 לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות.

ין בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות למזמ 1.8

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.

למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המזמין לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם  1.9

 השירותים. לספק עקב מתן

הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמזמין העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת  1.10

שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה 

 אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים.

 יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית.  30תנאי תשלום: שוטף +  1.11

 למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום. 1.12

6.10  

 

 ערבות ביצוע .8

להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימסור הספק למזמין, עם חתימת הסכם זה ערבות  7.1

 ₪.   45,000בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית ובלתי מותנית בסכום של 

 יום אחרי תום תקופת ההסכם. 60שך תוקפה של הערבות יהיה מ 7.2

לא מילא הספק אחר איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות  7.3

מבלי שיידרש להוכיח נזק והספק יהיה מנוע והוא מונע מעצמו כל זכות לטעון כל טענה ולהגיש כל 

יתנה הודעה בכתב לספק על כוונה זו והספק לא תיקן את התנגדות כנגד מימוש הערבות ובלבד שנ

 ימים מיום קבלת ההודעה. 7הנדרש תוך 

 אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק. 7.4

יום בטרם גמר  30במקרה של הארכת ההסכם, מתחייב הספק למסור למזמין, לא פחות מאשר  7.5

יום  60ם הערבות המקורית. הערבות הנ"ל תהיה בתוקף ההסכם, ערבות חדשה על סך זהה לסכו

 לאחר גמר תקופת ההסכם המחודש כנ"ל. 
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 ציוד חומרים ופסולת .9

הספק מתחייב כי כל החומרים והמוצרים בהם ישתמש בעבודתו יתאימו לדרישות התקנים  8.1

לתקן  הישראליים העדכניים ובהעדר תקן ישראלי לדרישות התקנים המצוינים במפרט העבודה או

 ארץ הייצור של החומר או המוצר בו הוא משתמש.

 על החומרים להיות מסוג מעולה אלא אם כן צוין אחרת. 8.2

הספק לא ישאיר חומר כל שהוא ברשות הרבים במשך כל זמן הביצוע, בין אם זו פסולת או חומר  8.3

בצורה חדש ויהא אחראי לפנותו מהאתר. כל כלי עבודה של הספק או מי מטעמו יונחו במקום ו

 שתמנע כל נזק לכל אדם ולרכוש.

כל פסולת שהיא, בין כתוצאה מהריסות ובין כתוצאה מעיבוד חומרים באתר, תפונה ע"י הקבלן על  8.4

 חשבונו ועל אחריותו הבלעדית.

  

 אחריות .10

הקבלן מתחייב כלפי המרכז הרפואי לשאת באחריות לכל נזק ו/או אובדן שיגרם מכל סיבה שהיא  9.1

לרכוש המרכז 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.  

להשלים כל נזק ו/או אובדן, כאמור לעיל במועד הקרוב ביותר לאחר  הקבלן מתחייב לתקן, להיטיב 9.2

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.

כז הרפואי לכל הוצאה, אובדן, קלקול, תאונה, חבלה, הקבלן יהא אחראי באופן בלעדי כלפי המר 9.3

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 

פלי המרכז הרפואי ו/או עובדי הקבלן ו/או השוהים גורם כלשהו, לרבות למרכז הרפואי, למטו

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.

מרכז הרפואי מכל אחריות לנזק ו/או אבדן העלול להיגרם לרכושו של הקבלן, הקבלן פוטר בזה את ה 9.4

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

 

 סעיף ביטוח .11

 

בלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס הק .א

לשירותם/עבודות אותם מספק ומבצע, עבור מדינת ישראל ו/או 

המרכז הרפואי לגליל )להלן: "המזמין"(, ככל  –משרד הבריאות 

שנהוגים בתחום פעילותו )לדוגמא: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח 

יטוח חבות אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ב

מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות 

מקצועית/מוצר, ביטוח כלי רכב, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח 
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סחורה בהעברה, ביטוח נאמנות או כל ביטוח אחר לפי העניין(, 

בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים 

על ידי הקבלן קבלני משנה, עליו המבוצעים על ידו. ככל ויועסקו 

לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם 

לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, לוודא 

 כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.

הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא  .ב

)למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה( המזמין  ההתקשרות

יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל 

 באותו סוג ביטוח.

הקבלן יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס  .ג

לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים 

 ים.וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספ

הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא  .ד

ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי 

 המזמין ועובדיו )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהקבלן אישור על קיום   .ה

 ה.ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דריש

 אי עמידה בתנאי סעיפים אלו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. .ו

 

 קבלני משנה .12

הספק אינו רשאי למסור את אספקת השירות או חלק ממנו לקבלן משנה מבלי שקיבל תחילה את   .א

 אישורו מראש ובכתב של המרכז הרפואי.

 המרכז הרפואי. לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון, אף אם יגיעו לו או לזוכה כספים מאת .ב

מסירת אספקת השירות או חלק ממנו מהזוכה לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את הזוכה  .ג

מאחריותו ומחובה כלשהיא מחובותיו על פי החוזה או המכרז והוא יישאר אחראי לכל הפעולות, 

השגיאות, ההשמטות, המגרעות והנזקים שייגרמו ע"י קבלן המשנה או שנגרמו מחמת התרשלותו 

 של קבלן המשנה, ויהיה דינם כאילו נעשו ע"י הזוכה או נגרמו על ידו.

 

 עובדים .13

הספק יספק את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה וכן את כל כוח  12.1

 האדם הדרוש לשם כך.

הספק ימנה מנהל פרויקט מטעמו שיהיה מקובל על המרכז הרפואי ויהא נוכח באתר   12.2

 העבודה במשך כל שעות הפעילות.

הספק יעסיק מטעמו בשטח המרכז הרפואי רק עובדים בעלי תעודת זהות ישראל או בעלי אישורי  12.3

 ת הביטחון.עבודה כדין ויעברו את כל הבדיקות הביטחוניות שיידרשו, ככל שיידרשו, ע"י מחלק

לפי דרישת המרכז הרפואי, הספק ימציא כל אישור נדרש, ביחס לכל עובד שיידרש, לרבות  12.4

 אישורי רשויות הביטחון ומשטרת ישראל.

 הספק מתחייב שלא להעסיק עובדים זרים בביצוע העבודות נשוא מכרז זה.  12.5



24 
 

 

נה. העסקת הספק מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של המרכז הרפואי להעסקת כל קבלן מש 12.6

 קבלן משנה לא תפטור את הספק מאחריותו המלאה לביצוע מלוא העבודה לפי מכרז זה. 

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .14

מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המזמין לבין הספק יהיו יחסים של מזמין  13.1

הספק, עובדיו או מי מטעמו. שירותים וקבלן עצמאי. לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין 

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 

״י המזמין, והם לא יהיו זכאים על ידו, כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק ע״י הממשלה או ע

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 גוף שיפוטי, כי  13.2

המזמין, הספק או עובדיו הינם עובדים של המזמין אזי הספק ישפה את המזמין בכל ביחסיו עם 

דין של ערכאה מוסמכת, הנובע מתביעות עובד הספק או מי מטעמו, -סכום שיאלץ לשלמו לפי פסק

 או הטוען כי הוא עובדו, נגד המזמין.

ם שיגיע לספק, אם וככל המזמין, על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי, יהיה רשאי לקזז מכל סכו 13.3

 שיגיע, את סכומי ההחזר ו/או השיפוי המגיעים לו.

 

 ביטול ההסכםותרופות בשל הפרת/  ההסכםהפרת  .15

בהסכם זה תחשב  1-12אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים:  14.1

ההפרות של כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות 

 ההוראות נוספות בנספחי ההסכם.

הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות( תשל״א  14.2

או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא  1970 -

רשאי המזמין לעמוד על קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד ממקרים אלו 

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.

 1987-לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ״זמבלי לגרוע מכלליות האמור  14.3

על ידי הספק ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהווה הפרת 

 הסכם.

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים  14.4

 ה לכל מקרה אחר בעתיד.לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שוו

לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה  14.5

או מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על 

 זכויות אחרות. 

 כללי .16

חתם על ידי שני הצדדים ובכפוף כל שינוי בהסכם, לא יהיה בר תוקף, אלא אם נערך בכתב ונ 15.1

 לכך שאושר תחילה על ידי המרכז הרפואי לגליל, בכתב.
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כל ויתור, מתן אורכה, הנחה, שתיקה, שיהוי או תגובה או הימנעות מפעולה על ידי צד כלשהו  15.2

להסכם זה בקשר להפרה של איזה מהוראות ההסכם, לא ייחשבו כוויתור של אותו צד על זכות 

ו לפי הסכם ולא ייגרעו מהתרופות שתועמדנה לרשותו בקשר להפרות כלשהי המוקנית ל

 נוספות של אותה הוראה או הוראה אחרת בהסכם.

שום ארכה או דחייה או ויתור, לא יהיה להם תוקף, אלא אם יעשו בכתב ומראש על  ידי שני  15.3

 הצדדים.

סוך או עניין, לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד תהא סמכות שיפוט ייחודית בכל סכ 15.4

ישיר או עקיף שעלול להתעורר בין הצדדים בקשר עם הסכם זה. הוראות סעיף זה חלות גם 

 ביחס לכל תביעה כנגד המרכז הרפואי לגליל.

מען הצדדים יהיה כמפורט בכותרת להסכם זה וכל הודעה הנדרשת או המתבקשת בקשר  15.5

ם, תיחשב כאילו הגיעה להסכם זה שתועבר בכתב ותישלח על ידי שליח או בדואר רשו

שעות מעת מסירתה למשלוח כאמור בדואר רשום או בעת הימסרה על ידי  72לתעודתה בתום 

 שליח לנמען.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

____________________ ________________________ 

 קבלןה                         המרכז הרפואי לגליל    
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 'זנספח 

 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:

 

"( המבקש להתקשר עם המציע___________________ שהוא המציע )להלן:  "הנני נותן תצהיר זה בשם 

)להלן: "המכרז"( אז אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר  מתן שרות שנתי למעליותעורך התקשרות ל

 זה בשם המציע. 

 1976-התשל"ו" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן:  "

 אותו. 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2בסעיף 

 בתוספת השלישית לאותו חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

  עד האחרון להגשת ביותר משתי עבירות עד למו לא הורשעוהריני להצהיר המציע ובעל זיקה אליו

 "( במכרז.  מועד להגשהההצעות )להלן: "

 במשבצת המתאימה:  X אינו נכון יש לסמן  1רק במידה והאמור בס' 

  לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  שעוהורהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

____________________  ____________________  ____________________ 

 חתימה וחותמת                            שם                              תאריך    

 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 

לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי  על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
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 'חנספח 

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

 במשבצות המתאימות! X נא לוודא סימון 

 המציע יידרש לפנות לעו"ד פעם נוספת לצורך הכנת תצהיר חדש! X אם התצהיר יוגש מבלי שסומן 

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:

"( המבקש להתקשר עם המציעמציע )להלן:  "הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא ה

ואני מצהיר/ה כי הנני  רחבת כניסה – מתן שרות שנתי למעליותלהמרכז הרפואי לגליל במסגרת מכרז 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  על המציע.לא חלות  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא מקיים  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף

 אותן.  

נדרש  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xלסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

 עובדים או יותר. 100יע מעסיק המצ 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

בלות, התשנ"ח זכויות לאנשים עם מוג לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

, הוא פנה 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו  פעל ליישומןות ליישום חובותיו כאמור ואם קיבל הנחי

 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 עורך הדיןאישור 

 במשבצות המתאימות! X נא לוודא סימון 

 המציע יידרש לפנות לעו"ד פעם נוספת לצורך הכנת תצהיר חדש! X אם התצהיר יוגש מבלי שסומן 

 

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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  - 'טנספח  -
 שמירת סודיות

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 :הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמןהאמת וכי אהיה צפוי לעונשים 

 

"המציע"( המבקש להתקשר  –הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע )להלן 

 .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. - בד""עו

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

או  חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה

 דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת.

כל מידע אשר יגיע לידי הספק או העובד בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך  - "סודות מקצועיים"

כל  מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המזמין,

 גורם אחר או מי מטעמו. 
 

הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק 

מושאי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא  השירותיםלצורך מתן 

, בישראל את המידע או הסודות המקצועייםלפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם 

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.

 

ב של המזמין הובהר לי כי גילוי כולל, בין היתר, מסירת מידע על נתונים, תכניות ישומיות ומערכות המחשו

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.

 

זאת אך ורק לצורך מתן המידע של המזמין, אעשה -אני מתחייב, כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי

השירותים למזמין, ובהסכמה מפורשת בכתב של המזמין. אני מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר לאחר את 

 המידע.-פרטי הזהוי ואת הסיסמה, שישמשו אותי לשם גישה למאגרי

 

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

 

 –לחוק העונשין, תשל"ז   119-ו 118היר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי סעיף הנני מצ

 וצפוי לעונש מאסר. 1977
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הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה 

-לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 5פי סעיף -תבע לדין עלבפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להי

1981. 

 

 ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג על פיה.

________________________ ________________________ ________________________ 

 חתימה שם החותם תאריך
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  - 'ינספח  -
 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 

ולאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  1/2022

 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

ש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )ככל שהתקבל לדבר אישור בכוונתי להשתמ .3

 המזמין( )יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו(:

 פרטי יצירת קשר התחום בו ניתנת קבלנות המשנה שם הקבלן המשנה

   

   
המחירים או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו נקבעו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות,  .4

 3הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

 לעיל(. 

הצעות במכרז המחירים או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  .5

זה, או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צויינו 

 לעיל(.  3בסעיף 

 המציע לא הניא ולא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

הה או נמוכה יותר המציע לא גרם ולא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבו .7

 מהצעתי זו. 

המציע לא גרם ולא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר או למציע פוטנציאלי להגיש הצעה בלתי  .8

 תחרותית מכל סוג שהוא. 

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי  .9

 אחר במכרז זה. 

 המתאיםבמקום  Xיש לסמן 
  .למיטב ידיעתי, מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 אום מכרז, יש לפרט:_________מציע ההצעה הורשע בקשר לתי

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________ 
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א לחוק ההגבלים 47לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף אני מודע 

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 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 

חרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באופן אישי, וא

 אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

          _____________             ______________________              _____________

     

 חתימת עורך הדין               חותמת ומספר רישיון עורך דין              תאריך                  
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 - '"אנספח י -
 הצהרה והתחייבות המציע בדבר עמידה בתנאי הסף הכלליים וניגוד עניינים

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: האמת

המציע( המבקש להתקשר עם  –הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע )להלן 

המכרז(. אני מצהיר/ה כי  –)להלן  למתן שירותי מעליות 1/2022 המרכז הרפואי לגליל בקשר למכרז מס'

 .סמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציעהנני מו
עיינתי בכל מסמכי המכרז, הבנתי אותם והבאתי בחשבון את תוכנם באופן מלא בעת עריכת הצעתי  .1

והצעתי עונה על כל הדרישות המפורטות במכרז. ברור ומוסכם עליי, כי ההצעה המוגשת היא שלמה 

ירה בין רכיבי הצעתי השונים. הנני ומלאה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית אחת והנני מצהיר כי אין סת

מצהיר ומתחייב כי הבנתי את מהות העבודה, כי אני מסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגשתי את הצעתי, 

כי הבאתי בחשבון את קיבלתי את מלוא המידע האפשרי, בדקתי את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, 

ם וליתר האילוצים, הכרוכים בביצועם של הזמני-כל המידע, שנתקבל מהמשרד, וכי אני מודע ללוחות

 .השירותים, ולא יהיו לי כל טענות בגין קשיים או אילוצים כאמור

נכון למועד עריכת תצהיר זה, אינני יודע על מניעה חוק כלשהי, שיש בה כדי למנוע ממני לבצע את  .2

יף, בכל צורה או דרך, השירותים הנדרשים נשוא מכרז זה, ואינני קשור ו/או מעורב, באופו ישיר או עק

 בכל עניין אחר, שיש בו חשש ממשי לניגוד עניינים, ביחס להתחייבותיי על פי מכרז זה.

אין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים  .3

 מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום מתן השירותים.

אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום מתן השירותים, למעט מטעם המשרד, במהלך תקופת לא  .4

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.

ם שילמתי בקביעות בשנה האחרונה שכר לכל עובדיי כמתחייב מדיני העבודה, צווי הרחבה, ההסכמי .5

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.

 ם לפי המכרז.אם אזכה במכרז, אעשה שימוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל השירותי .6

אם אזכה במכרז, בכל מסמך שיישלח על ידי למקבלי השירות מכוח המכרז, יצוין על המסמך כי השירות  .7

 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' _________________ 

תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה /שזיהה 

להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על 

 התצהיר דלעיל.

 

______________________ ______________________ _____________________ 

 חתימה וחותמת              שיוןימספר ר             תאריך                
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 בנספח י"
 הצהרה והתחייבות המציע בדבר "עסק בשליטת אישה" 

 הגדרות:
לא התקיים אף אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי  -"אישור"  .א

 אחד מאלה:

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

  אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 

 ;1981 -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -"אמצעי שליטה"  .ב

מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או נושאת משרה בעסק אשר  -"מחזיקה בשליטה"  .ג

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50% -בעקיפין, למעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד  -"נושא משרה"  .ד

 כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

ולא הוציאו לציבור על פי  רשומות למסחר בבורסה חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן -"עסק"   .ה

 תשקיף או שותפות הרשומה בישראל;

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים  -"עסק בשליטת אישה"   .ו

 של ההגדרה אישור; 2 -ו 1אחרות, היכולת לכוון פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 

 ג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא;בן זו -"קרוב"  .ז

 תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה. -"תצהיר"  .ח

אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה 

במכרז, ובלבד  ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה

 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 ____________ 

 2002 –(, התשס"ג 15בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים )מספר מצהירה בזאת כי העסק נמצא 

 לעניין עידוד נשים בעסקים,

 שם מלא _______________ חתימה ________________

 

 אישור

אני עו"ד ____________ מאשר בזאת כי המציע ______________ הוא עסק בשליטת אישה כהגדרתו בחוק 

 .1981-התשמ"אהבנקאות )רישוי(, 

המחזיקה בשליטה בחברת ______________ ח.פ ______________ הינה גב' __________ ת.ז 

.____________ 

 שם מלא ______________ ת.ז ______________חותמת________ חתימה ____________.
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 גנספח י"
 ניסיון המציע והמלצות לבדיקת עמידה בתנאי הסף

____________________, ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

"המציע"(, המבקש  –הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________, שהוא המציע )להלן 

 .מתן שירותי מעליותל 1/2022מכרז מס'  במסגרת י לגלילהמרכז הרפואלהתקשר עם 

 אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

: בעת מילוי הטבלאות ביחס למציע ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת הערה כללית

בתנאי הסף יערכו על סמך הנתונים מובהר בזה כי, בדיקת עמידתו של המציע  את כל העמודות הנדרשות.

 המפורטים בטבלאות המצורפות בלבד.
 

 ניסיון המציע .1

 מכרז.ל יה לא נמצא.שגיאה! מקור ההפנהמציע עומד בתנאי הסף לנסיון כמפורט בסעיף  1.1

 למכרז( Xעל המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו ב]___________ [ )סעיף  1.2

שם הגוף / 

הארגון לו 

ניתן 

 השירות

פרטים בדבר 

השירותים או מהות 

-השירות שניתן על

 ידי המציע

האם הניסיון מתקיים 

במציע / בבעל השליטה 

מנכ"ל המציע )אם בבעל /

יש  –השליטה / מנכ"ל 

 לציין את שמו(

שנות מתן 

שם איש קשר  השירות

ופרטי 

 התקשרות
מחודש 

 ושנה

עד 

חודש 

 ושנה

      

      

      

      
 * ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

 המלצות ביחס למציע  .1

 לצרף המלצות בסוף נספח זה: 

 תיאור הפעילות שבוצעה מולו שם הגוף
שנות 

 הפעילות

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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 דנספח י"
 חלקים חסויים בהצעה

 
מבקש במסגרת הגשת הצעתי ____________________, אני הח"מ __________________, ת.ז. 

 , שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:1/2022במכרז 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

והמוחלט, לקבוע אם אכן כל נתון ו/או ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי  -

 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  -

 זאת על כל טענה כאמור.מלטעון, שאין לחשפו בפני מציעים אחרים ואני מוותר ב

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.

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

 החסויים מושחרים.

 

 :חתימת המציע

 
 

_________________ _________________ _________________ 

 חתימה/חותמת שם החותם תאריך
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 ט"ונספח 

 שעת חירום

 כדלקמן:"שעת חירום" תהיי בהתקיים אחד או יותר מהתנאים  –הגדרה  .1

הכרזת הממשלה על מצב מיוחד בעורף או שעת התקפה, בהתאם לחוק התגוננות אזרחית,  .א

 .1951 –התשי"א 

ב'  90הכרז על אירוע אסון המוני בשטח המדינה כולה או בחלק מסויים ממנה בהתאם לס'  .ב

 .1971 –לפקודת משטרת ישראל )נוסח חדש(, התשל"א 

 עפ"י החלטת המרכז הרפואי לגליל. .ג

השירותים במסגרת מכרז זה הינם חיוניים בשעת חירום ואספקתו נדרשת למרכז הרפואי בשעת  .2

 חירום באופן רציף וסדיר, באיכות הנדרשת על פי מכרז זה לרבות נספחיו.

המרכז הרפואי יודיע לזוכה כי הוא נמצא בשעת חירום, המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז, הרי  .3

 השירותים תוך פרק זמן שיקבע ע"י המרכז הרפואי.שעם קבלת ההודעה יספק את 

 יידוע למציע ואף מתחייב כי, בשעת חירום תהא למרכז הרפואי זכות ראשונים לקבל את השירות כפ .4

 שהוגדר במסמכי המכרז.

יתן מענה יהמציע מתחייב, לתת שירות רצוף על פי אמות מידה שנקבעו במסמכי המכרז באופן ש .5

 ההתקשרות במכרז ובכלל בשעת חירום.מקצועי ראוי בכל תקופת 

הספק מאשר כי מובנת לו חשיבות אספקתם הרציפה של השירותים והוא מתחייב של להשבית או  .6

לפגוע או לשבש או למנוע במעשה או במחדל את קבלת השירותים שהמרכז הרפואי זכאי להם לרבות 

 בשעת חירום.

מבוקשים בשעת חירום לרבות תגבור כ"א, הספק מתחייב לעשות הכל על מנת לספק את השירותים ה .7

 כלי רכב וקווי אספקה נוספים לפי הצורך גם מעבר לשעות הפעילות הרגילות לרבות בשבתות וחגים.

האמור לעיל גם חל גם במקרה שהשירות מסופק באמצעות קבלן משנה וכל האחריות בגין ביצוע  .8

 השירותים באמצעות קבלן משנה חלה על הספק.

 לסייע בכל הדרוש על מנת להגדירו כמפעל חיוני וגם בעניין קבלני משנה מטעמו. המציע מתחייב .9

בויות הספק בהסכם ההתקשרות במכרז, ובמיוחד התחייבותו להמשיך מתן שירותים למכרז יהתחי .10

תהא בתוקף גם במקרה של מחלוקת או סכסוך בין הצדדים או בין הספק לבין קבלני המשנה שלו, 

הליכים משפטיים נגד הספק לרבות הטלת עיקולים ומינוי כונס נכסים,  והן במקרה שמתקיימים

 והספר לא יהיה רשאי לבטל התקשרותו במכרז או לפגוע באספקת השירותים אותן עליו לבצע.

 אי עמידה בהתחייבות לפי סעיף זה תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז. .11

 

 :חתימת המציע

 
 

_________________ _________________ _________________ 

 חתימה/חותמת שם החותם תאריך
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 זט"נספח 

 שאלון איכות מציעים

 

 ____                 ___________    שם המציע : .1

 פרטי הממליץ:  .2

 ___________________________ שם הלקוח/ארגון/מוסד 

  :כתובת הלקוח/ארגון/מוסד או מקבל השירות________________________ 

 ___________________  שם פרטי ושם משפחה 

 ___________________:טלפון :_______________          נייד 

 _________________:תפקיד:________________       ותק בתפקיד 

 

 על שיחה שיקיים עם, על פי שיקול דעתו, בהסתמך בית החוליםהציונים בטבלה שלהלן ימולאו על ידי נציג 

שומר על  בית החוליםהממליצים. הנושאים שיבחנו בשיחות אלה יהיו הנושאים המפורטים להלן, כאשר 

להרחיב ולשאול, בהתאם להבנתו ובהתאם לתשובות שיקבל בשיחות והתרשמותו מהן. כמו כן  זכותו

 יע במסגרת הצעתו .רשאי לבצע וידוא פרטים של הפרויקט שהציג המצבית החולים השיחה  במסגרת

 הוא הציון הנמוך ביותר. 1הוא הציון הגבוה ביותר ו  10כאשר  10 -1בכל קריטריון יש לתת ציון מ 

 
 ציון  מדד 

  זמן ואיכות מענה לתקלות שבר 1

 טיפול בתסקיר בודק 2
 

  טיפול בתקלות הדורשות הצעת מחיר 3

  תקלות חוזרות 4

  שביעות רצון מהספק באופן כללי  5

  ציון משוקלל  

 

הערות נוספות: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 שם מבצע השיחה ______________ תאריך ______________ חתימה __________

 

 

 

 

 תאריך ______________                                                  חתימה +חותמת _____________
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 -נספח י"ז -

 תנאי ניהול המכרז

 עדכונים ושינוייםשאלות הבהרה ומתן תשובות לשאלות הבהרה,  .1

לאיש   אך ורק" WORD, בפורמט של "באמצעות הדוא"ל בלבדשאלות הבהרה יש להפנות  1.1

 המכרז. וחל איסור מוחלט על פנייה אל כל גורם אחר במרכז הרפואי, בקשר עםהקשר 

המרכז הרפואי שומר על זכותו להשיב על שאלות שהגיעו לאחר המועד האחרון במידה והן 

 ולי יעילות מחייבים להשיב עליהן.בעלות משקל ושיק

 אין בכוחו של כל פרט, נתון, הבהרה שיימסרו בע"פ, כדי לשנות את תנאי המכרז.  1.2

המרכז  תשובות, פרטים, מידע, או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו את

, יחייבו רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב על ידי איש הקשור של המרכז הרפואי הרפואי.

 את המרכז הרפואי.   

 המען והמועד להגשת ההצעות: .2

על המציעים להגיש את הצעותיהם עד למועד האחרון המצוין לעיל.  הצעות שלא תתקבלנה עד 

 לתאריך  והשעה, הנקובים לעיל, תפסלנה. 

 אופן הגשת ההצעה: .3

ת חתומים כולם ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד כאשר כל אחד מנספחיו חייבים להיו 3.1

בכל עמוד ועמוד על ידי מורשה החתימה של המציע בכתב ברור או בהדפסה. מחיקות שינויים 

 או הוספות עשויים להביא לפסילת ההצעה.

 איסור הסתייגות והוספות  .4

המרכז הרפואי שומר את הזכות להתעלם מכל הסתייגויות, התניות או שינויים / להתנות את 

ך פרק זמן מוגדר ואף לפסול הצעה המופיעים בה הסתייגויות או שקילת ההצעה בהסרתם תו

התניות או שינויים. הסמכה לתנאים ולתניות הגשת הצעה ע"י מצהיר, תהווה, לכל עניין ודבר, 

 הסכמה מצד המציג לכל ההוראות והתנאים המופיעים במסמכי המרכז.

חודשים מן המועד  3ופה של הצעת המציע תהיה בתוקף, ותחייב את המציע, לתק – תוקף ההצעה .5

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.

 המרכז הרפואי יהיה רשאי לבקר בכל משרד, מפעל, מתקן    – בדיקת ההצעות והמציעים .6

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 

 סבר שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות הבדיקה או לא מסר מידע כנדרש. או אם

המרכז הרפואי יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לקבל  –פסילת הצעות בלתי סבירות  .7

כל הצעה, אם סבר עי היא אינה משקפת מציאות או כי לא הובא בה מידע רלוונטי, או אם סבר כי 

 רט אחר הכלול בה הנו בלתי סביר.המחיר הכלול בה או פ

 פסילת מציע על בסיס ניסיון קודם .8

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 

אליו משויך המוצר המוצע, לרבות בנסיבות של תקלות חוזרות ונשנות עם  עם המציע, או עם המותג

 מוצרי המותג ו/או בנסיבות של תקלות חמורות שאירעו במוצרי המותג.   
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 הודעת זכייה ותקפותה .9

המציע שהצעתו נבחרה על ידי המרכז הרפואי כהצעה הזוכה, יקבל על כך הודעה בכתב מהמרכז  9.1

 הרפואי.

ימים או בתוך המועד  14יה, ימציא הספק הזוכה למרכז הרפואי, בתוך עם קבלת הודעת זכי 9.2

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.

 ביטול זכייה או הודעת זכייה .10

 המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הזכייה ו/או הודעת הזכייה, כאשר

הספק לא מוציא מסמך לרבות אישור ו/או בטוחה שהמצאתם נדרשת, על פי מסמכי הליך  10.1

 המרכז, בעקבות הודעת הזכייה.

 משפיע על   המרכז הרפואי קיבל מידע על מציע ההצעה או תוכנה, אשר היה  10.2

 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.           

 וד בקצב ובהיקף   קיים ספק סביר, אם הספק יוכל או יהיה ערוך במועד לעמ 10.3

 המחויבים, עפ"י לוחות הזמנים שנדרשו.              

 בעקבות פניית משתתף לאחר שפנייתו נמצאה מוצדקת ע"י הוועדה. 10.4

  מציע שזכייתו בוטלה בהתאם להוראות סעיף זה, לא יהיה זכאי לכל פיצוי, אף אם נגרם לו נזק ו/או

 הפסד.

  התקשרות שומר לעצמו המרכז הרפואי את הזכות להתקשר עם במקרה של ביטול זכייה ו/או סיום

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.

 עיון במסמכי המרכז ובהצעת הזוכה  .11

להוראות  תתף במרכז בהתאם עיון במסמכי המרכז ובהצעה הזוכה יתאפשר לפי בקשת מש 11.1

ימים ממועד מסירת הודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של המרכז  30 -כל דין, ולא יאוחר מ

 הרפואי. 

במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי משום שמהווה  11.2

 'סוד מסחרי', עליו לציין זאת מראש במסמך שיצרף להצעתו.

 הרה זו אינה מחייבת את המרכז הרפואי.יובהר, כי הצ 

  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 האחרים במרכז זה ואלו 

 בנתו לפי כל דין.לא יועמדו לעיונו. המרכז הרפואי יפעל על פי ה

  ביטול המרכז .12

 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:       

 רק שתי הצעות או פחות הוגשו או עונות על כל תנאי הסף. 12.1

 קיים פגם בהליך המרכז, במסמכיו, בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה.הת 12.2
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במסמכי  התברר בכל מועד לאחר פרסום מסמכי המרכז שנפלה טעות מכל סוג שהוא 12.3

 המרכז.

 חל שינוי בנסיבות לרבות תקציביות, או השתנו צרכי המרכז הרפואי, באופן המצדיק את    12.4

 ביטול המרכז.              

    סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעליש בסיס   12.5

באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את    מטרות  

 המרכז.

המרכז הרפואי מבקש לבטל את המרכז כדי להתקשר עם מציע שהינו זוכה  מרכז חשכ"ל  12.6

כזי שעורך החשב הכללי באוצר ו/או כל רשות ( או כדי להשתתף במרכז מר28)3לפי תקנה 

 מרכזית של המדינה.

 כדי לבצע התקשרות שלא בדרך של מרכז, על פי כל דין, אם יימצא כי שיקולי    12.7

 יעילות מחייבים.                 

  בנסיבות המפורטות לעיל, המרכז הרפואי יהיה פטור מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בקשר לביטול

 המרכז.

 שונות .13

כל הפרטים, הנתונים, המסמכים, המפרטים, התוכניות, הידע והנתונים שנמסרו ו/או  13.1

"הנתונים"(, הינם רכושו של המרכז הרפואי ונמסרו למציעים  –ימסרו לו לצורך מכרז זה )להלן 

לצורך הגשת הצעתם במכרז זה בלבד. חל איסור לעשות כל שימוש בנתונים לכל מטרה אחרת 

לט להעביר, למסור, לשתף, לתת, להעניק, למכור ולשתף בכל דרך אחרת צד ג' וחל איסור מוח

 כלשהו בנתונים.

לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה, ולהם בלבד, הסמכות הבלעדית  13.2

 והייחודית לדון בכל תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה.

 

 

 

 

 

 

 

 להמרכז הרפואי לגלי



 

 רץ סל

לפי מספר 
רישומי 

בית 
  חולים 

קוד 
 אפיק

 הערות מחיר מוצע משהע הגדרה הינע תחנות עומס אתר

1 

   14796 אגף ילדים שמאלית 8 מבוקר 4 1600 בניין ילדים 7\194 8 1
תצטרף להתקשרות   -באחריות לאחר שיפוץ

 מול המציע הזוכה בתום האחריות

   14797 אגף ילדים ימנית 7 מבוקר 4 1600 בניין ילדים 8\194 7 2
תצטרף להתקשרות   -באחריות לאחר שיפוץ

 מול המציע הזוכה בתום האחריות

3 11 194\9 
בית 

 מרקחת
450 2 

שתי 
 מהירויות

            83537 בית מרקחת 11

            63378 אודיטוריום 12 מבוקר 3 600 אודיטוריום 10\194 12 4

5 21 194\11 
מרפאות 

 חוץ
            63514 מרפאות חוץ ימנית 21 מבוקר 3 1500

6 22 194\12 
מרפאות 

 חוץ
 מבוקר 3 1500

מרפאות חוץ  22
 שמאלית

63515     

     2555 ילדים צפון 9 מבוקר 3 1250 בניין ילדים 13\194 9 7

     2556 ילדים דרום 10 מבוקר 3 1600 בניין ילדים 14\194 10 8

9 13 194\15 
בניין 

אישפוז 
 כירורגי

 מבוקר 7 2250
מעלית שירות חדרי  13

 ניתוח שמאל 
2582     

10 14 194\16 
בניין 

אישפוז 
 כירורגי

 מבוקר 7 2250
מעלית שירות חדרי  14

 ניתוח ימין 
2583     

11 15 194\17 
בניין 

אישפוז 
 כירורגי

 מבוקר 5 1200
קהל )"שקופה"(  15

 מערב שמאל
28584     

12 16 194\18 
בניין 

אישפוז 
 כירורגי

 מבוקר 5 1200
קהל )"שקופה"(  16

 מערב ימין
2585     

13 17 194\19 
בניין 

אישפוז 
 כירורגי

 מבוקר 5 1200
קהל )"שקופה"(  17

 מזרח שמאל
2586     

14 18 194\20 
בניין 

אישפוז 
 כירורגי

 מבוקר 5 1200
קהל )"שקופה"(  18

 מזרח ימין
2587     

15 19 194\21 
אספקה 
 סטרילית

     2588 חדר ניתוח נקיה 19 הדראולי 2 500



16 20 194\22 
אספקה 
 סטרילית

     2589 חדר ניתוח מזוהמת 20 הדראולי 3 500

17 25 194\23 
הדרכת 

 הילד
     63930 אגף הדרכת ילדים 25 מבוקר 3 2000

18 26 194\24 
התפתחות 

 הילד
 מבוקר 3 2500

התפתחות אגף  26
 הילד

63931     

     64305 דיאליזה ילדים ב 24 מבוקר 2 1600 דיאליזה 25\194 24 19

     64306 דיאליזה ילדים ב 23 מבוקר 2 1600 דיאליזה 26\194 23 20

21 27 194\27 
אגף טיפול 

 נמרץ
 מבוקר 2 2000

שמאלית מעלית  27
 אורחים

48451     

22 28 194\28 
אגף טיפול 

 נמרץ
 מבוקר 2 2000

טנ ימנית מעלית  28
 פרסונל

48452            

            48453 טנ בודדת" 29 מבוקר 2 2000 אגף רנטגן 29\194 29 23

            10259 קרדיולוגיה 6א מבוקר 3 2550 קרדיולוגיה 38\194 א6 24

            7400 מעלית מיון 6 מבוקר 3 2550 מבנה מיון 32\194 6 25

            226895 מע משא חדשה הדראולי 2 1000 דיאליזה 39\194 37 26

2 
            204317 שמאלית חניון 1מס  MRL 30 6 800 חניון 30\194 30 27

            204316 ימנית חניון 2מס  MRL 31 6 800 חניון 31\194 31 28

3 

29 33 194\33 
אגף 

לבריאות 
 האשה

2000 5 MRL 
שקופה שמאלית  33

 בלובי 
218378            

30 34 194\34 
אגף 

לבריאות 
 האשה

2000 5 MRL 34  218471 שקופה ימנית בלובי            

31 35 194\35 
אגף 

לבריאות 
 האשה

2500 6 MRL 35 218226 שמאלית            

32 36 194\36 
אגף 

לבריאות 
 האשה

2500 6 MRL 36 218227 ימנית            

            MRL 32 215894 2 2000 שיקום 37\194 32 33

 


