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 תמצית תנאי המכרז וההתקשרות - א' נספח

 

בהתאם לרשימת הפריטים המופיעה  אספקת מוצרי טקסטיללמחיר בזאת הצעות  ןהמרכז הרפואי לגליל מזמי .1

 מטה.

 בלבד ולא מחייבות.  ומשוערות הינן כמויות שנתיות מוערכות הכמויות המופיעות במכרז .2

, את ההצעות בחוברת המכרז יש להגיש 12:00שעה  24.1.2022המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד ליום  .3

"המועד הקובע"(  –במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( )להלן  100/2021במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז מס' 

 .במתחם הנהלת המרכז הרפואי בתיבת המכרזים

יש להגיש את  12:00שעה  21/12/2021המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מאת המציעים הוא עד ליום .4

 .AvivitD@gmc.gov.ilבדוא"ל בדוא"ל  WORDהשאלות במסמך בפורמט של 

,  דוא"ל 050-7887903שר במכרז: הגב' אביבית דהן בנייד: את מסמכי המכרז ניתן לקבל בפניה לאיש הק .5

AvivitD@gmc.gov.il  או באתר האינטרנט של המרכז הרפואי לגליל שכתובתו  WWW.GMC.ORG.IL

 .מכרזי רכש -דרושים ומכרזים

ידי המרכז הרפואי. במקרה של פריט שלא להשתתפות במכרז נדרש שמגוון הפריטים נוסה ואושר לשימוש על  .6

ימים מיום קבלת ההודעה לביצוע ההדגמה.  7אושר לשימוש במרכז הרפואי, הספק יעביר דוגמאות תוך 

, אלא אם ניתן 050-7887470 בטל': מר דרור פאר –באחריות המציע לתאם את ההדגמה עם הגורם המקצועי 

. המציע יקבל אישור מהגורם המקצועי במרכז הרפואי על פטור על ידי הגורם המקצועי עקב הכרות קודמת

ההדגמה לפני הגשת מסמכי המכרז. אם לא יינתן פטור מהדגמה על ידי הגורם המקצועי, ולא תבוצע הדגמה על 

 ידי המציע, ההצעה תיפסל. 

 : המקודמים להשתתפות במכרז/סףהתנאי  .7

 רישום כדין כתאגיד או כעוסק מורשה. .א

 לרשם החברות.היעדר חובות אגרה  .ב

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

 ניהול פנקס חשבונות(.

, אספקה 2021אוקטובר  1לבין  2017בינואר  1על המציע להוכיח שסיפק באופן חיובי במהלך השנים שבין  .ד

 .מוסדות מוסדרים 3-ז זה לפחות לרציפה של מוצרי טקסטיל מן הסוג המפורט במכר

 המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל )המציע ימציא אישור עו"ד או רו"ח לאימות האמור לעיל(. .ה

 נספחים ה'+ו'. – יםעמידה מלאה במפרט .ו

 נספח ז'. –צירוף טופס חתום להתחייבות המציע  .ז

רים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע בעבירת לפי חוק עובדים ז .ח

 למסמכי המכרז. 'ינספח  תצהיר .1987-ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

והוראת שעה(  10המציע מעסיק עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס'  .ט

למסמכי  י"אבנספח תצהיר  – 1998-בלות, התשנ"חלאנשים עם מוג ולחוק שוויון זכויות 2016-התשע"ו

 המכרז.

על המציע לצרף אישורי מס על פי חוק מס הכנסה ומע"מ, אישור עוסק מורשה/תאגיד, אישור מורשי חתימה  .י

 וכל מסמך נוסף שנדרש על פי חוק לתמוך בסיווג שלו.

 הוראה מיוחדת למציע שחל שינוי באופן התאגדותו:

ופן פעילותו בשנים קודמות )מעבר מפעילות כעוסק מורשה לפעילות כתאגיד / פעילות במידה ומציע שינה את א

במסגרת שותפות / מעבר מפעילות במסגרת חברה אחת לחברה אחרת וכיו"ב( המרכז הרפואי יהיה רשאי 
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להתחשב בידע שצבר המציע במסגרת אופי פעילותו הקודמת, במידה ויסבור כי קיימת זהות משמעותית בין 

 יע לבין האישיות המשפטית האחרת במסגרתה פעל המציע בשנים קודמות.המצ

לא היא רשאית לקבל חלק של הצעה ו/או אין וועדת המכרזים מתחייבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר וכן  .8

 לקבל ההצעה בכלל , להרחיב או לצמצם את היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו/או מנהליות.

 ימים מהתאריך האחרון להגשת הצעות  המחיר. 90ספק תחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה במשך הצעת ה .9

 העדפת תוצרת הארץ .10

, רלוונטית  7.12.2במסגרת אמת מידה של המחיר וככל שהוראת תכ"ם, "העדפת תוצרת הארץ", מס' 

ההצעה, תינתן העדפה  לפחות ממחיר 35%להתקשרות זו, לרבות, טובין שמחיר המרכיב הישראלי בו מהווה 

לרכישת טובין מיובאים בתוספת להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות 

, כמפורט בהוראה הנ"ל ובכפוף לאמור בה. העדפה זו תיעשה בכפוף להסכמים בינלאומיים לרכישות 15%

בהתאם להסכמים בינלאומיים", מס'  ממשלתיות, כמפורט בהוראת תכ"ם, "התקשרות לרכישה מחוץ לארץ,

מציע המבקש לקבל העדפה כאמור לעיל, יצרף אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור המרכיב הישראלי  7.12.3

 במחיר ההצעה והתחייבויות מתאימות, בהתאם להוראת התכ"ם הנ"ל.

 .ט'נספח  – ערבות ביצוע .11

 מזמין, עם חתימת ההסכם ערבות בנקאית/חברת ביטוח להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימסור הספק ל

 .₪ 100,000אוטונומית )מקור(, ובלתי מותנית בסכום של 

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

 התמורה ואבני דרך לתשלום: .12

יב לנושא ביצוע השירותים לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו ובכפוף לקיום תקצ 12.1

 וקבלת כל האישורים הדרושים.

התמורה לשירותים, בגין ביצוע השירותים הנ"ל, תשולם על ידי המרכז הרפואי על בסיס הצעת המציע  12.2

 הזוכה במכרז.

הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע, כולל כוח אדם, הוצאות נסיעה, צילומים,  12.3

ת תחשיבים, הכנת ניירות עמדה, הכנת מצגות, השתתפות בישיבות טלפונים, עריכה לשונית וגרפית, הכנ

 חיצוניות ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שיידרש, הכנת תקציר העבודה ותרגומו לאנגלית וכדומה.

 המוצרים/שהעבודה הגורם המוסמךלמען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור  12.4

 אי ההסכם, ולאחר הגשת החשבונית למרכז הרפואי.לשביעות רצונו, בהתאם לתנ נמסר/בוצעה

 יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית. 30תנאי תשלום: שוטף +  12.5

 למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום. 12.6

 

 אמות המידה לבחירה בהצעה הזוכה: מחיר ואיכות כפי שיפורט בהמשך: .13

 

o ידתם בתנאי הסף. : תבדוק ועדת המכרזים את הצעות המציעים ועמשלב הראשון 

 

 -ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעתו של מציע היה והתרשמה כי

 המציע אינו עומד בתנאי הסף. .1

 מוצר הטקסטיל המוצע ע"י המציע אינו עומד בתנאי המפרט הנדרש ע"י המזמין. .2

 בדיקת איכות המוצר. –מוצר הטקסטיל לא עבר בהצלחה את ההדגמה  .3



ציע, לרבות איכות מוצר הטקסטיל, השירות המוצע על ידו וזמני מוצר הטקסטיל המוצע ע"י המ .4

האספקה, לא היה לשביעות רצון ו/או להנחת הדעת של המזמין בבי"ח בשל ניסיון קודם של המזמין 

עם מוצר זה/ או אחר או עם השירות של המציע, או בשל ניסיון קודם של לקוחות אחרים עם מוצר 

 ציע. טקסטיל זה או עם השירות של המ

 אופן ביצוע בדיקת איכות ההצעה:

הועדה, מסמיכה את מנהל מערך הטקסטיל ומנהל הרכש, להיפגש עם מציעים לצורך התרשמות מאיכות מוצרי  .א

הטקסטיל המוצעים על ידם, וכן רשאים לדרוש ממציעים קבלת דוגמאות של מוצרי הטקסטיל המוצעים על ידי 

ת במכבסת המרכז הרפואי, וזאת על מנת שיהא באפשרות המרכז המציעים, ואף לכבס את הדוגמאות המוצעו

 הרפואי לבחון את מוצרי הטקסטיל לשם קביעה האם המוצר עומד בתנאי המפרט והאיכות הנדרשת. 

הועדה תהא רשאית לדרוש ממציעים להמציא חוות דעת מלקוחות אחרים ופרטים אודות מוצרי הטקסטיל  .ב

 ומסמכים נוספים ככל שיידרש לצורך בדיקת ההצעה.  שסיפקו ו/או אופן השירות שסיפקו,

נציגי המרכז הרפואי יהיו רשאים לפנות ללקוחות של כל המציעים עם בקשה לחוות דעת. השאלות שישאלו יהיו  .ג

 בין היתר על איכות מוצר הטקסטיל, ועל אופן השירות וזמינות נותני השירות.

 ות אך ורק ללקוחות מהרשימה שימסור המציע.בנוסף, נציגי המרכז הרפואי אינם מתחייבים לפנ .ד

o :'שלב ב 

ועדת המכרזים תבחר בהצעה הזולה ביותר שעמדה בתנאי השלב הראשון, כאשר בחינת הצעות המחיר תיעשה  .א

 לגבי כל סל טקסטיל בנפרד, או לגבי כל מוצר טקסטיל בנפרד, בהתאם לשיקול דעת המרכז הרפואי.

המרכז הרפואי יהא רשאי על פי שיקול דעתו לערוך מו"מ עם מציעים  על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי  .ב

 שעמדו בתנאי השלב הראשון, אשר לאחריו יבקש מהמציעים להגיש הצעת מחיר סופית ומיטבית.

על אף האמור לעיל, ועדת המכרזים תהא רשאית לבחור בהצעה שעמדה בתנאי השלב הראשון אך אינה ההצעה  .ג

ק ועדת המכרזים בהחלטתה מדוע הצעה זו מיטיבה יותר עם המרכז הרפואי על פי הזולה ביותר, ובלבד שתנמ

מדדים כגון: איכות מוצר הטקסטיל, מקצועיות וזמינות נותן השירות, וכל פרמטר מיטיב אחר על פי חוות דעת 

 של הגורם המקצועי במרכז הרפואי.

 ביטוח:  .14

 

משרד הבריאות, המרכז –לטובתו ולטובת מדינת ישראל  הספק מתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה .א

 הרפואי לגליל, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 

 ביטוח חבות המעבידים .1

הספק תבטח אחריותה החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים  (1

 המוחזקים.

 לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.₪  20,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך  (2

 הביטוח יורחב לכסות חבות הספק כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשב כמעבידם. (3

משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל היה ונטען לעניין קרות  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  (4

תאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, 

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

 

 

 



 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש  (1

 בגין פעילותה בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. )כולל נזק גרר(

 למקרה ולשנת ביטוח )שנה(.                                                                              ₪   1,000,000 –גבולות האחריות לא יפחתו מ  (2

 (. CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) (3

 דינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.                                                              רכוש מ (4

 הביטוח יורחב לכסות את חבות הספק כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם. (5

שירי הרמה מכל סוג הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכ (6

 שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל.

משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל, ככל שייחשבו אחראים  -הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  (7

 למעשיו ו/או מחדליו של הספק וכל הפועלים מטעמו.

 
     PRODUCTS  LIABILITY- ביטוח חבות המוצר  .3

 
יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין אספקת פריטי טקסטיל עבור המרכז הרפואי לגליל,  הספק (1

 משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל.  -בהתאם להסכם עם מדינת ישראל 

נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים  -הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין  (2

 .1980 -פגומים  

 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( בגין נזק לגוף ולרכוש.₪  2,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך  (3

 

     כלול את ההרחבות הבאות:תהפוליסה  (4

  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת- CROSS LIABILITY. 

  חודשים 12הארכת תקופת הגילוי לפחות. 

, לגבי אחריותם בגין נזק ריאות, המרכז הרפואי לגלילמשרד הב –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  (5

 ו.וכל הפועלים מטעמ הספקעקב פגם במוצרים אשר סופקו על ידי 

                                                                                                                                     

 כללי .4

 
 יכללו התנאים הבאים:)ביטוח חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי וחבות מוצר(  הביטוח הנ"ל בכל פוליסות

  

בכפוף להרחבי , משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  .1

 השיפוי כמפורט לעיל.

 

הודעה     ניתנה על כך  לא יהיה להם כל תוקף אלא, אםבכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים  .2

 של המרכז הרפואי לגליל.  ילמנהל האדמיניסטרטיביום לפחות במכתב רשום  60מוקדמת של 

 

משרד הבריאות, המרכז  –המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  .3

 .שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון ועובדיהם, ובלבדהרפואי לגליל 



 

בלעדית כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על  תאחראיהספק תהיה  .4

 .המבוטח על פי תנאי הפוליסות

 

 הספק.ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  .5

 

לא יופעל  ביטוח אחר כאשר קיים ,בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטחכל סעיף  .6

 במלוא הזכויות על פי הביטוח.בחזקת ביטוח ראשוני המזכה והביטוח הינו  ,כלפי מדינת ישראל

 

להרחבת הכיסויים לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט" בכפוף  תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל .7

 כמפורט לעיל.

 

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. .8

 

וכל עוד משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל,  –בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  הספק מתחייב .ב

ה על ידו מדי כי פוליסות הביטוח תחודשנ מתחייב הספקקיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. ו אחריות

 , בתוקף.משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל –תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל 

 

, עד הספק למשרד הבריאות, המרכז הרפואי לגלילאישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים יומצא על ידי  .ג

למשרד טח אודות חידוש הפוליסות להציג את האישור חתום בחתימת המב מתחייבהספק למועד חתימת החוזה. 

 לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.  הבריאות, המרכז הרפואי לגליל 

 

לפי סעיפי הביטוח  הספקמובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות 

הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו 

ללמוד הספק אלו המופיעות לעיל. על הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן 

כאמור , על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ות הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמדרישות אלה ובמיד

  .לעיל

 

בכל עת את  הספקלעצמם את הזכות לקבל מים שומר המרכז הרפואי לגליל,משרד הבריאות,  –מדינת ישראל  .ד

העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת 

ו את העתקי הפוליסות במלואן א יעביר הספקבסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק שיוכלו לבחון את עמידת 

לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את  מתחייב הספקבחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. 

מוסכם כי הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח על פי הוראות סעיף א' לעיל.  הותיהפוליסות להתחייבוי

 .כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו

 

, לעריכת הבדיקה ולדרישת משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל –כי זכות מדינת ישראל  מתחייבו הירמצהספק  .ה

על מי מטעמם כל  , אומשרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל –השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל 

יבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, ט



לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין  הספקואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 אם נבדקו ובין אם לאו.

 

למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה  .ו

להיקף וגודל הסיכון לביטוח  , ואין בהם משום אישור מדינת ישראל או מי מטעמההספקהמוטלת על  מינימלית

לסיכונים רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף  הלבחון את חשיפת הועלי

 הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

 

על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את עליו מכל חובה החלה  הספקור את אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפט .ז

, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל –של מדינת ישראל האמור כוויתור 

 כל דין ועל פי חוזה זה.

 
 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה. .ח

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ב' נספח

 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. .15

 חברה( נוסח עדכני של פרטי החברה מרשם התאגידים )ככל שהמציע הינו .16

 מסמכים להוכחת ניסיון המציע בהפעלת עסקים, ככל שישנם. .17

 ניהול פנקס חשבונות. אישור .18

 אישור ניכוי מס במקור. .19

בדבר שיעור מחיר המרכיב  1995-אישור רו"ח בהתאם לתקנות חובת המכרזים ]העדפת תוצרת הארץ[, התשנ"ה .20

דרישת התקנות, המרכז הרפואי יתעלם מן הישראלי במחיר ההצעה. במידה ויצורף אישור רואה שאינו עומד ב

 האישור ללא כל צורך בפניה נוספת למציע!

 .י'נספח תצהיר היעדר הרשעות  .21

 .י"אתצהיר העסקת עובדים עם מוגבליות נספח  .22

 תדפיסי עדכונים ותשובות לשאלות הבהרה.  .23

 הנדרשים.מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד בחתימה + חותמת המציע וכשהם מלאים במקומות   .24

 כל מסמך נוסף הנדרש לפי תנאי המכרז אף אם לא צוין מפורשות בסעיף זה. .25

 

 הגשת המסמכים בסדר זה בלבד!יש להקפיד על 

 

 אין לכרוך המסמכים!

 

 עמודי שער/תוכן עניינים/דגלונים!לצרף  אין

 

 24/01/2022 םעד ליו את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הנמצאת באגף ההנהלה בבניין אשפוז פנימי

  12:00בשעה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 'גנספח  -

 והצעת מחיר תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף

 

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 ועריכת בירורים בקשר  .1

   למכרז.

 

 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 העתקים  .3

סמכי המקור וכי נכון למועד חתימתי על תצהיר זה, הם תקפים וכי לא ידוע לי על כל סייג, הגבלה, מצולמים של מ

 הוראה או התנייה שיש בהם לפגוע בתקופתם.

לרבות בהצעה הכספית המצורפת  כל הפרטים, הנתונים, ההצהרות וההתחייבויות הכלולים בהצעת הספק במכרז זה .4

 עה, כפי שפורטו על ידי המציע נכונים, מלאים, מדויקים ותקפים. לו ובמסמכים הנלווים המצורפים להצ

 

 הצהרות המציע לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המקצועיים: .5

 

 רשום במרשם התאגידים.  –המציע הינו עוסק מורשה ובמידה והינו תאגיד  .5.1

 למציע אין חובות אגרה לרשם החברות.  .5.2

ופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות ג .5.3

 על שם המציע. 1976 -התשל"ו 



אינו קרוב משפחה של עובד המרכז הרפואי ולצורך   -בעל השליטה במציע  –המציע, ובמידה והמציע הינו תאגיד  .5.4

, אח, אחות, גיס, גיסה, סעיף זה "קרוב משפחה = בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת

דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה לרבות קרבה משפחתית חורגת או קרבה 

 הנוצרת עקב אימוץ"

עבירת לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים בהמציע ובעל זיקה אליו לא הורשע  .5.5

 . 1987-י חוק שכר מינימום, תשמ"זולפ 1991-הוגנים(, התשנ"א

והוראת שעה(  10המציע מעסיק עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס'  .5.6

 .1998-ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 2016-התשע"ו

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 

 

__________________ 

 

 חתימה       

 

 

 אישור עו"ד

 

 

ֹ_______________ֹ ֹֹֹֹֹֹֹאותו/ה זיהיתי באמצעות ת.ז.  הופיע/ה בפני מר/גב'  _________________הנני מאשר כי ביום 

מס' ________________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהא צפוי/ה לעונשים 

 ן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליההקבועים בחוק אם לא תעשה כ

 

 

____________________ _________________________ 

 חתימה + חותמת תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 'ד נספח

 אספקת מוצרי טקסטילהתחייבות הספק ל

 ]נא למלא הפרטים כבר במסגרת הגשת ההצעה למכרז[

 

 שם הספק_____________________________

 

 תובת____________________________כ

 

 שם איש קשר ותפקידו____________________________

 

 סלולרי ____________________________

 

 פקס: ___________________________

 

 דואל: _________________________

 

"( המזמין" )להלן:י לגליל מטעם המרכז הרפוא 100.2021הריני לאשר כי נמסרה לי הודעת זכייה במכרז מס'  .1

 .מוצרי טקסטילרכישת ואספקת ל

 

חודשים מיום משלוח הודעת הזכייה, עם אופציה  12לתקופה של  הריני לאשר כי תקופת ההתקשרות עמי הינה .2

 60של המרכז הרפואי להארכת תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, עד לסה"כ תקופת התקשרות כוללת של 

 חודשים.

 

והכל לשביעות רצון מלאה  ןעל עצמי לספק את המוצרים הבאים, במחירים שיופיעו בטבלה שלהלהנני  מקבל  .3

 . לגליל של הנהלת המרכז הרפואי

 

 *אלא אם כן צוין אחרת, יש לרשום מחיר עבור יחידת בודדת*



מחיר מטר רץ/ליחידה לא כולל מע"ממספר מפרטכמות שנתי משוערתתיאור הפריט

סל לכלי מיטה

1מפרט לייצור מצעים כללי

100002סדין ישר 30/1, מידות 140*220

80003סדיניה 30/1, מידות 140*120

100004סדין גומי 30/1, מידות 90*200*40

60005ציפית לכר 30/1, מידות 20*70*50

40006כריות 50*70

10007שמיכות לתינוק פליז מעכב בערה

25008שמיכות פליז מבוגר מעכב בערה

6009שמיכות ממולאות מעכב בערה

סל לחיתולים מגבות וביגוד ליונקים

800010חיתול טטרה  80/80

200010חיתולי פלאנל 80/80

1,00011מגבות 50*100 + לוגו המרכז

12מפרט לביגוד יונק

800013כותונת ליונקים

800014מכנסיים ליונקים

15סל ביגוד למטופל

כותונת לילה לנשים צבעונית ש.ק פתח מקדימה 3 כפתורים 

S-4XL4000 + לוגו נהריה
16

כותונת ליולדות פתח מקדימה 3 כפתורים + פתח בצדדים 

1000להנקה - דגם חדש S-4XL + לוגו נהריה
17

500018כותונת סינור ש.ק פתח בגב + לוגו המרכז

4,00019חולצת פיגמה קייצי לגבר S-4XL + לוגו המרכז

4,00020מכנסי פיגמה קייצי לגבר S-4XL + לוגו המרכז

70021פיג'מה לילדים חולצה + לוגו המרכז מידות 4-16

70022פיג'מה לילדים מכנס + לוגו המרכז מידות 4-16

סל לשק אוגר לכביסה

שק אוגר כביסה עמיד לנוזלים עם 4 לולאות בפתח וגומי 

מסביב + לוגו המרכז
1,20023

24סל לביגוד מדים לפרסונל, רופא, וחדר ניתוח

2,00025חלוק רופא ש.א S-4XL + לוגו המרכז

1,50026חולצת רופא ש.קצר + צווארון S-4XL + לוגו המרכז

4,00027חולצת אחות V עם כיסים לבן מידה S-4XL + לוגו נהריה

4,00028מכנסי אחות ללא כיסים עם גומי לבן S-4XL + לוגו נהריה

1,50029חולצת כח עזר פס קישוט, עם כיסים S-4XL + לוגו המרכז

1,50030מכנסי כח עזר פס קישוט, ללא כיסים S-4XL + לוגו המרכז

1,50029חולצה עובדת משק לבן + פס כחול S-4XL + לוגו נהריה

1,50030מכנס עובדת משק לבן + פס כחול S-4XL + לוגו נהריה

-S חולצת שירות לאומי, לבן עם פס סגול, עם כיסים מידות

2XL + לוגו המרכז
40029

7,00031חולצת ח.נ ש.ק עם כיסים S-4XL + לוגו המרכז

7,00032מכנס ח.נ ללא כיסים S-4XL + לוגו המרכז

33סל טקסטיל ירוק

2,00034מגבת דריל ירוק 90*90

2,00035רגליות ירוק

2,00036מגבת ח.נ 90*90 + חור 12 או 14

סל מגבות כללי

 9,00037מגבות 50*100 + לוגו המרכז
 הנני מתחייב לבצע הזמנות אך ורק לפי הזמנות בכתב ממחלקת הרכש. .4

עד למחסני המרכז הרפואי ואך ורק לידי האפסנאות המשקית של המרכז הנני מתחייב לספק את הסחורה  .5

 הרפואי. 



מיום קבלת הזמנה או לפי מועד אחר  שעות 72הנני מתחייב לספק את הסחורה בהזמנה בפרק זמן של עד  .6

 שיאושר לי מראש ובכתב ע"י מנהל הרכש במרכז הרפואי לגליל. 

חודשים לפחות מיום האספקה  12פקים על ידי לתקופה של הנני מתחייב להיות אחראי לטיב המוצרים המסו .7

 ובמידה ואספק מוצר פגום או לא תקין הוא יוחלף מיידית על ידי ללא כל תמורה נוספת. 

הספק אחראי לטיב המוצרים וישא בכל נזק שיגרם מכל סוג שהוא הן למרכז הרפואי לגליל, עובדיו, מטופליו  .8

  ולכל צד ג'.

 

סכם זה ובנספחיו הנו שמור וניתן לשימוש הספק לביצוע הסכם זה  בלבד ואין לו רשות להשתמש כל המידע המופיע בה

 . לגלילבו או למוסרו לאחר ללא קבלת היתר מן הח"מ מטעם המרכז הרפואי 

 לראיה באתי על החתום:

 

______________ ________________ _______________ ________________ 

 חותמת הספק + חתימה תאריך תפקיד שם נציג הספק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נספח "ה"

 מפרט טובין

 תנאים כללים      

 

 בין זה במכרז הזכייה את לפצל הזכות את לעצמו שומר והמזמין ,סלי טקסטיל שונים 6-ל מחולק המכרז 1.1

 סלים ו/או לפי מוצר. לפי ,מספר מציעים

 בגינו בסל הפריטים כל מחירים עבור ליתן חובה יש אך כרזבמ הסלים לכל מחיר הצעת ליתן חובה אין 1.2

 .זה בסל הפריטים לכל מחירהצעת  ליתן חובהלכלי מיטה,  סל עבור הצעה מגישים אם ,קרי .הצעה מגישים

"הספק"( לספק את הטובין אותם הציע בהצעתו במכרז זה, על פי  –על המציע שיזכה במכרז )להלן  1.3

 למכרז זה, ועל פי דוגמאות שהוצגו על ידי המזמין. ו'המפורט במסמך זה ובמסמך 

מעלות צלזיוס או לפי דרישות משרד  70על פרטי הטקסטיל להיות עמידים בכביסה אגרסיבית של לפחות  1.4

 הבריאות.

 מועדי ותנאי אספקה .2

 המרכז הרפואי. ידי על הזמנה הוצאת ממועד קלנדריים ימים -90מ יאוחר לא הטובין את יספק הספק 2.1

 מורשי ידי על חתומה הזמנה קבלת לאחר רק תעשה כאמור הטובין אספקת כי יובהר 

 .המזמין של הטקסטיל מערך מנהל ידי על לספק תשלח אשר הרפואי המרכז של החתימה

 .איחור יום לכל ₪ 200 של בקנס הספק את יחייבימים,  90-מעבר ל באספקה איחור כל 2.2

או אתר אחר בבית החולים לפי  הרפואי המרכז לש הטקסטיל מערך מחסן הינו הטובין אספקת מקום 2.3

 ועל הספק ידי על תעשה הטובין של ופריקה הובלה ,העמסה שת מנהל מערך הטקסטיל של המזמין.דרי

 .חשבונו

 .יובהר כי המזמין אינו מתחייב לרכוש מהספק כמות כלשהי של טובין במהלך ההתקשרות על פי מכרז זה 2.4

הספק למנהל מערך הטקסטיל של המזמין דוגמא של הטובין אותו בטרם אספקת הטובין למזמין יגיש  2.5

רק לאחר אישור הטובין על ידי מנהל מערך הטקסטיל תשלח הזמנה  .בכוונתו לספק בהתאם להזמנה

  .לספק ותתבצע אספקת הטובין למרכז הרפואי

דרישות לאחר אספקת המשלוח הראשון ייבדק המוצר על ידי מנהל מערך הטקסטיל שהוא אכן עומד ב 2.6

 שביקש המזמין.

 מבחינת ,לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי לרבות ידו על שיסופקו הטקסטיל פרטי על אחריות לספק 2.7

                                                       ח וכיו"ב."לוגו ביה הדפסה טיב ,הכפתורים טיב ,הגומי עמידות ,הצבעים עמידות ,הבד עמידות

 חשבון התקנים על מכון של לבדיקה הטובין יישלחו ,הטובין לטיב בנוגע דעות חילוקי של מקרה בכל

 .סופית תהיה התקנים מכון וקביעת הספק

 .במקרה בו יסופקו טובין אשר אינם עומדים בדרישות מכרז זה לא ישלם המרכז הרפואי עבור טובין אלה  2.8

מהווה הפרה יסודית של ההתקשרות בין  ,אספקת טובין אשר אינם עומדים בדרישות המכרז וההסכם 2.9

 הספק למרכז הרפואי.

 לייצור הטובין דרישות .3

 השבלונות יהיו .איתו ובתאום המזמין הגדרת פי על )גלופות( הדפסה שבלונות לייצר מתחייב הספק 3.1

הצורך ולפי דרישת המזמין, במהלך ההתקשרות ו/או בסוף  במידת למזמין ויועברו המזמין בבעלות

או בכל דרך אחרת אשר ) ממוחשבת דוגמאות בגרפיקה להעביר יידרש הספק ,הייצור טרם ההתקשרות.

גרפיקה. השבלונה  לכל הנבחר הצבע מספר תאושר על ידי מנהל מערך הטקסטיל של המזמין( כולל

 המאושרת תודפס על גבי הטובין. 



 "ו"ספח נ

 מפרטים לייצור הטובין

 

 דרישות כלליות: -סל כלי מיטה 

 גיש דוגמאות בד או פריט מוגמר בהתאם לדרישות. הספק י

 תחילת הייצור רק לאחר אישור מגורם מוסמך במרכז הרפואי לגליל.

 כלי המיטה יסופקו ללא פגמים.

 

 1מפרט מספר  -מפרט לייצור מצעים 

 דרישות כלליות

גורם מוסמך במרכז הרפואי. הספק יגיש דוגמאות בד או פריט מוגמר בהתאם לדרישות. תחילת הייצור רק לאחר אישור 

 כל כלי המיטה יסופקו ללא פגמים.

 מבנה וצבע

היריעות מהם עשויים כלי המיטה יהיו מחתיכת בד אחת ללא חיבורים וייגזר לפי אורך השתי של הבד אלה אם הדוגמא 

 מחייבת חיבור שכזה. צבע ודיגום כלי המיטה יהיה כמסוכם בין המרכז הרפואי והספק.

 חוטי התפירה

חוטי התפירה יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות החוטים 

 בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.

 גימור

כלי המיטה יסופקו ללא שפות לא גמורות, לא יהיו בהם בדלי חוטים או חוטים רפויים, הזוויות בפינות יהיו ישרות 

 ומחוזקות בתפר חוזר.

 ניםתק

  אריגים לכלי מיטה. 278תקן ישראלי 

  בדיקות ליציבות צבע. 916תקן ישראלי 

  פגמים באריגים. 886תקן ישראלי 

 חוזק

  ניוטון לפחות בערב. 260 -ניוטון לפחות בשתי, ו  300חוזק למתיחה יהיה 

  ניוטון הן בשתי והן בערב. 10 -חוזק לקריעה לא יהיה קטן מ 

 בד מוגמר

 : ליציבות ממדים ולעמידה בתנאי גיהוץ של  הבד יעבור אשפרהC  °175. 

  תנאי גיהוץ מעגילה : בטמפרטורה שלC  °175 .עבור כלי מיטה 

  התכווצות הבד : ב- C  °70  בכל כיוון. 2%לא תעלה על 

 יציבות הצבע

 .916בדיקות יציבות הצבע בגורמי בליה שונים תבוצע בהתאמה לת״י 

  לפחות. 4יציבות צבע בדרגה  - 2חלק  916על פי ת״י  -בכביסה 

  לפחות. 4יציבות צבע בדרגה  - 3חלק  916על פי ת״י  -בזיעה 

  לפחות. 4מחזורים בדרגה  500יציבות צבע לאחר  - 7חלק  916על פי ת״י  -בשפשוף 

 



  לפחות. 4דרגה  -בהלבנה 

 

 הרכב הבד

  טר.סיבי פוליאס 50%-סיבי כותנה ו 50%חוטי שתי וחוטי ערב עשויים מתערובת 

  30/1חוטי שתי וערב 

 משקל הבד

 120 גרם למ"ר 

 

 2מפרט מספר  -מפרט לייצור סדינים למיטת מטופל 

  : ס״מ. 240*140מידות הסדין 

 .גוון הבד : צבעוני על פי דוגמא 

 .תפירה : קצוות הסדין בתפר ישר ויחוזקו בתפר חוזר 

 .הדפסה : יש להדפיס לוגו המרכז הרפואי לגליל לפי דוגמא 

  דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל.תינתן 

 

 3מפרט מספר  -מפרט לייצור סדיניה למיטת מטופל 

  : ס"מ. 140*120מידות סדיניה 

 .גוון הבד : צבעוני על פי דוגמא 

 .הדפסה : יש להדפיס לוגו המרכז הרפואי לגליל לפי דוגמא 

 ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל. תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון 

 

 4מפרט מספר  -מפרט לייצור סדין גומי ״במבינו״ למיטת מטופל 

  :)ס"מ. 25גובה  200*90מידות סדין גומי )במבינו 

 .גוון הבד : צבעוני על פי דוגמא 

 .גומי : השחלת גומי מטיב מעולה עמיד לכביסות חוזרות בטמפרטורת רתיחה 

 סה : יש להדפיס לוגו המרכז הרפואי לגליל לפי דוגמא.הדפ 

 .תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל 

 

 5מפרט מספר  -מפרט לייצור ציפית לכר למיטת מטופל 

  : ס״מ. 70*50מידות הציפית 

 .גוון הבד : צבעוני על פי דוגמא 

 יים של הציפית ייתפרו במכונת אוברלוק וכן קצוות כל תפרי הפתחים בתפר ישר תפירה : כל חלקיה העיקר

 ויחוזקו בתפר חוזר.

 .הדפסה : יש להדפיס לוגו המרכז הרפואי לגליל על פי דוגמא 

 .תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל 

 



 6מספר  –מפרט לייצור כר 

 ל על כר שינה מילוי ספוג.מפרט זה ח

  סיבי פוליאסטר. 50%סיבי כותנה  50%הרכב הבד העליון : חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים תערובת 

  : גרם למ״ר. 145משקל הבד העליון 

  : גרם 650/700משקל כר שינה 

  : ס״מ 50*70מידות כר שינה ספוג 

  : פוליאסטר.  100%מילוי פתיתים ספוג 

 יו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות חוטי התפירה: יה

 החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד. 

 .הדפסה : לוגו המרכז הרפואי לגליל במרכז כר השינה 

 .תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל 

 

 7מספר  -פליז ליונק  מפרט לייצור שמיכה

  : פוליאסטר. 100%הרכב הבד 

  : גרם למ״ר. 280משקל 

 )סוג הבד : מגורד אנטי פילינג. )כדרורים 

  : ס״מ. 80*80מידות 

 .צבע הבד : תכלת 

 .הדפסה : לוגו המרכז הרפואי לגליל יהיה במרכז השמיכה בהתאם לנדרש 

 מכבסת המרכז הרפואי לגליל. תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י 

 

 8מספר  –מפרט לייצור שמיכת פליז למבוגר 

  : פוליאסטר. 100%הרכב הבד 

  מעכב בערה 

  : ק"ג לשמיכה. 1.3-גרם למ״ר, כ 450משקל 

  : ס״מ. 200*150מידות 

 .צבע הבד : כחול כהה 

 .הדפסה : לוגו המרכז הרפואי לגליל יהיה במרכז השמיכה בהתאם לנדרש 

 מא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל.תינתן דוג 

 

  9מפרט מספר  –מפרט לשמיכה ממולאת מעכבת בעירה 

  שמיכה בגוון לבן מעכבת בעירה, העומדת בדרישות תקןBS5866-4. 

    150/200 -מידות השמיכה 

 מילוי השמיכה עשוי מסיבים סינטטיים חסין אש 

  פוליאסטר 50%כותנה  50%מעכב בעירה ציפוי בד עליון 



  :גרם לאחר כביסות 1350משקל השמיכה 

  ג'/מ"ר 138מסה ליחידת שטח של בד כיסוי 

  ג'/מ"ר 218מסה ליחידת שטח של חומר מילוי 

 144  30/1חוט  -חוטים לאינץ' /מ"ר 

 450 גרם למ"ר 

  הרפואי לגליל.תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז 

 

 

 

 סל לחיתולים, מגבות וביגוד ליונקים:

 

 10מפרט מספר  -מפרט לייצור חיתול טטרה וחיתול פלנל

 מפרט זה מיועד ליצור חיתולי בד כותנה )טטרה( וחיתולי פלנל.

  : סיבי כותנה. 100%הרכב הבד 

  :20/1חוטי שתי. 

  :16/1חוטי ערב. 

  :3% -גרם למ"ר +/ 130משקל בד טטרה מוגמר. 

  :3% -גרם למ"ר +/ 200משקל בד פלנל מוגמר. 

  3%ס״מ בסיבולת של  80*  80מידות חיתול טטרה : יהיו . 

  3%ס״מ בסיבולת של  80*80מידות חיתול פלנל : יהיו. 

 .גימור : האשפרה תהיה רגילה, הבד יהיה חופשי מכל חומר זר 

 .תפירה : החיתולים יתפרו במכונת אוברלוק 

 ם להיות נקיים, ללא קמטים, מוחלקים ורכים לא יהיו בחיתולים גופים זרים לא עמילן ולא כללי: על החיתולי

 חומרי הכבדה אחרים.

 .הדפסה : הדפסה כיתוב "המרכז הרפואי לגליל" לאורך החיתול 

 .תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל 

 

 11מפרט מספר  -)מגבת שעירה(  מפרט לייצור מגבת פרוטה

  : סיבי כותנה. 100%הרכב הבד 

  22/1חוטי שתי: יהיו חוטי . 

  18/1חוטי ערב: יהיו חוטי. 

  :גרם למ"ר. 400משקל 

  : 301סעיף  629באפיצות כמפורט בת״י  50*100מידות המגבת. 

  מכלל שטח המגבת. 15% - 20%שטח : נטול השיער במגבת לא יעלה על 

  המגבת יהיה לפי הדגם שהוסכם ואושר ע"י המרכז הרפואי לגליל.מבנה: מבנה 



 .גוון: לבן 

 .צבע הלוגו : על פי דוגמא 

 .תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל 

 

 12מספר  –מפרט לביגוד יונק 

 דרישות כלליות

  30/1כותנה בד סרוג, עובי החוט  100%: הרכב הבד. 

 .)סוג הבד : בדים סרוגים עם פלאנל, בחלק הפנימי בד אינטרלוק מגורד )לפי דוגמא שתינתן 

  יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות : חוטי התפירה

 החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.

  דוגמת הבד על פי דוגמא.: גוון הבד 

  ל החלקים העיקריים יתפרו בתפר אוברלוק.כ: תפירה 

  גימור הפתחים יהיה גימור עם סרט אלכסון מאותו בד סרוג.: סרט אלכסון 

  הגומי יהיה עמיד לכביסות חוזרות בטמפרטורת רתיחה.: גומי 

  הדפסת לוגו ביה״ח בתפזורת על כל שטח הבד.: הדפסה 

  הגימור יהיה גימור נאה ולא יהיו בדלי חוטים: גימור. 

 .תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל 

 

 13מספר  –מפרט כותונת יונק 

  סגירת מעטפת על פי דוגמא.: גזרת גופיה 

  לוגו ביה״ח יהיה מודפס בתפזורת על שטח הבד בהתאם לדרישה .: הדפסה 

 ר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל.תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצ 

 

 14מספר  –מפרט מכנסיים יונק 

 .לפי דוגמא שתינתן ותאושר ע"י המרכז הרפואי לגליל 

 .גומי : השחלת גומי בתוך תעלה המיועדת, הגומי יהיה עמיד לכביסות חוזרות בטמפרטורת רתיחה 

  הדפסה : לוגו ביה״ח יהיה מודפס בתפזורת על שטח הבד בהתאם לדרישה. 

 .תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל 

 

 

 15מפרט מספר  –סל למפרט ייצור ביגוד למטופל 

 דרישות כלליות

 הספק יגיש דוגמאות בד או פריט מוגמר בהתאם לדרישות. תחילת הייצור רק לאחר אישור גורם מוסמך במרכז הרפואי.

 מבנה וצבע

 דיגום הבד יהיה כמסוכם בין המרכז הרפואי והספק לפי פריט.צבע ו

 חוטי התפירה



חוטי התפירה יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות החוטים 

 בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.

 גימור

 שלם ומחוזק בתפר חוזר.בפריטים לא יהיו בדלי חוטים או חוטים רפויים, הגימור יהיה מו

 

 תקנים

  בדיקות ליציבות צבע. 916תקן ישראלי 

  פגמים באריגים. 886תקן ישראלי 

 חוזק

  ניוטון לפחות בערב. 260 -ניוטון לפחות בשתי, ו  300חוזק למתיחה יהיה 

  ניוטון הן בשתי והן בערב. 10 -חוזק לקריעה לא יהיה קטן מ 

 בד מוגמר

 ממדים ולעמידה בתנאי ייבוש/גיהוץ של  הבד יעבור אשפרה : ליציבותC  °110. 

  התכווצות הבד : ב- C  °70  בכל כיוון. 2%לא תעלה על 

 יציבות הצבע

 .916בדיקות יציבות הצבע בגורמי בליה שונים תבוצע בהתאמה לת״י 

  לפחות. 4יציבות צבע בדרגה  - 2חלק  916על פי ת״י  -בכביסה 

  לפחות. 4ציבות צבע בדרגה י - 3חלק  916על פי ת״י  -בזיעה 

  לפחות. 4מחזורים בדרגה  500יציבות צבע לאחר  - 7חלק  916על פי ת״י  -בשפשוף 

  לפחות. 4דרגה  -בהלבנה 

 הרכב הבד

  סיבי פוליאסטר. 50%-סיבי כותנה ו 50%חוטי שתי וחוטי ערב עשויים מתערובת 

  24/1חוטי שתי וערב 

 משקל הבד

 145 גרם למ"ר 

 

 16מפרט מספר  -ותונת נשים מפרט לייצור כ

 .דוגמא וגוון : דוגמת הכותונת וגוון הבד יהיה על פי דוגמא 

 .צווארון: עגול מעובד עם סרט אלכסון מאותו הבד 

 .אמצעי רכיסה : מטיב מעולה עמיד לכביסות חוזרות בטמפרטורת רתיחה וגיהוץ 

 סון סביב הצווארון בצבעים שונים.תווית זיהוי מידה : תפור במרכז הצווארון בשני הקצבות + סרט אלכ 

  תפירה : כל חלקיה העיקריים של הכותונת ייתפרו במכונת אוברלוק וכן קצוות כל תפרי הפתחים בתפר ישר

 ויחוזקו בתפר חוזר.

 .)הדפסה : לוגו המרכז הרפואי לגליל )על פי דוגמא 

 רפואי לגליל.תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז ה 

 



 17מפרט מספר  -מפרט לייצור כותונת נשים ליולדת 

 .דוגמא וגוון : דוגמת הכותונת וגוון הבד על פי דוגמא 

  יהיה פתח באמצע לאפשרות הנקה מקדימה עם לחצנים לסגירה ושני פתחים בצדדים לאפשרות הנקה מהצד עם

 לחצנים לסגירה.

  בשני הקצבות + סרט אלכסון סביב הצווארון בצבעים שונים.תווית זיהוי מידה : תפור במרכז הצווארון 

 .גימור : לכותונת יהיה גימור נאה ולא יהיו בדלי חוטים 

 .)הדפסה : לוגו המרכז הרפואי לגליל )על פי דוגמא 

 .תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל 

 

 18מפרט מספר  -מטופל מפרט לייצור כותונת סינר ל

 .דוגמא וגוון : דוגמת הכותונת וגוון הבד יהיה על פי דוגמא 

 .גב הסינר : יהיה פתוח לכל אורכו הוא יהיה מורכב משני חלקים זהים 

 .שרוולים : קצרים עד המרפקים, תפירת השרוולים גזור מחתיכה אחת 

 ק וכן קצוות כל תפרי הפתחים בתפר ישר התפירה : כל חלקיה העיקריים של הסינר ייתפרו במכונת אוברלו

 ויחוזקו בתפר חוזר.

 .גימור : לסינר יהיה גימור נאה ולא יהיו בדלי חוטים 

 .)הדפסה : לוגו המרכז הרפואי לגליל )על פי דוגמא 

 .תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל 

 

 19מפרט מספר  -לגברים מפרט לייצור חולצה פיג׳מה 

 .גוון הבד : על פי דוגמא 

 .תווית זיהוי מידה : תפור במרכז הצווארון בשני הקצבות + סרט אלכסון סביב הצווארון בצבעים שונים 

  דוגמא : דוגמת החולצה תהיה על פי דגם מוסכם הנמצא ברשות המרכז הרפואי, החולצה תהיה פתוחה בחלק

 גירה )כפתורים(.ואמצעי ס¥ הקדמי עם צווארון 

 .אמצעי רכיסה : מטיב מעולה עמיד לכביסות חוזרות בטמפרטורת הרתחה וגיהוץ 

 .שרוולים : ארוכים התפורים מחתיכה אחת 

 .כיסים : שני כיסים קדמיים 

 .התפירה : כל חלקי חולצת הפיג׳מה ייעשו מחתיכה אחת וייגזרו לפי אורך השתי של הבד 

 תפרו במכונת אוברלוק וכן קצוות תפרי הפתחים בתפר ישר ויחוזקו בתפר כל חלקיה העיקריים של החולצה יי

 חוזר.

 .רכיסת חולצה פיג׳מה גבר : בצד שמאל של החלק הקדמי 

 .גימור : לחולצה יהיה גימור נאה ולא יהיו בדלי חוטים 

  )הדפסה: לוגו המרכז הרפואי לגליל ) על פי דוגמא 

  של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל.תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי 

 



 20מפרט מספר  -מפרט לייצור מכנסיים פיג׳מה גברים 

 .דוגמא וגוון הבד : יהיה על פי דוגמא 

 .סימון מידות : בחלק האחורי של המכנסיים יהיה תפור סרט אלכסון בגוונים שונים 

 כנסיים + סרט אלכסון סביב הגומי מאחורה תווית זיהוי מידה : תפור בשני קצבות בחלק הקדמי חיצוני של המ

 בצבעים שונים מוסכמים מראש.

 .תפירה מכנסיים פיג׳מה גבר : כל חלקי המכנסיים ייעשו מחתיכה אחת וייגזרו לפי אורך השתי של הבד 

  כל חלקיה העיקריים של המכנסיים ייתפרו במכונת אוברלוק וכן קצוות כל תפרי הפתחים בתפר ישר ויחוזקו

 וזר.בתפר ח

  גומי מכנסיים פיג׳מה גבר : השחלת גומי מסביב לחגורת המותניים, גומי עמיד לכביסות חוזרות בטמפרטורת

 הרתחה.

 .אמצעי רכיסה פיג׳מה גבר : בחלק הקדמי מטיב מעולה עמידים בכביסה חוזרת בטמפרטורת רתיחה 

 .גימור : למכנסיים יהיה גימור נאה ולא יהיה בדלי חוטים 

 המרכז הרפואי לגליל) על פי דוגמא(. הדפסה : לוגו 

 .תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל 

 

 21מפרט מספר  –מפרט לייצור חולצת פיג'מה ילדים 

 .דוגמא וגוון הבד : על פי דוגמא 

 .תווית זיהוי מידה : יהיה תפור במרכז הצווארון בשני הקצבות 

  : דוגמת החולצה תהיה על פי דגם מוסכם הנמצא ברשות המרכז הרפואי, החולצה תהיה פתוחה בחלק דוגמא

 וכפתורים.¥ הקדמי עם צווארון 

  אמצעי רכיסה : הכפתורים לרכיסת החולצה תהיינה מטיב מעולה עמיד לכביסות חוזרות בטמפרטורת הרתחה

 וגיהוץ.

 . שרוולים : ארוכים גזור מחתיכה אחת 

 י כיסים קדמיים תפורים בחלק התחתון של החולצה.כיסים : שנ 

  התפירה : כל חלקי חולצת הפיג׳מה ייעשו מחתיכה אחת וייגזרו לפי אורך השתי של הבד. כל חלקיה העיקריים

 של החולצה ייתפרו במכונת אוברלוק וכן קצוות תפרי הפתחים יחוזקו בתפר חוזר.

 חוטים. גימור : לחולצה יהיה גימור נאה ולא יהיו בדלי 

  הדפסה: לוגו המרכז הרפואי לגליל מקדימה בצד שמאל, בנוסף תהיה מודפסת מתחת ללוגו המידה במספרים

 לאפשרות זיהוי המידה לאחר הקיפול ) על פי דוגמא(.

 .תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל 

 

 22מפרט מספר  –ם מפרט לייצור מכנסי פיג'מה לילדי

 .דוגמא וגוון הבד : יהיה על פי דוגמא 

  .תווית זיהוי מידה : תפור בשני קצבות בחלק הקדמי, החיצוני של המכנסיים 



  תפירה מכנסיים פיג׳מה ילד : חלקי המכנסיים יהיו שני חלקים קדמיים ושני חלקים אחוריים כל חלקיה

וכן קצוות כל תפרי הפתחים יחוזקו בתפר חוזר. המכנסיים העיקריים של המכנסיים ייתפרו במכונת אוברלוק 

 ייעשו מחתיכה אחת וייגזרו לפי אורך השתי של הבד.

  גומי מכנסיים פיג׳מה ילדים : השחלת גומי מסביב לחגורת המותניים, גומי עמיד לכביסות חוזרות בטמפרטורת

 הרתחה.

 .גימור : למכנסיים יהיה גימור נאה ולא יהיה בדלי חוטים 

  ( הדפסה : לוגו המרכז הרפואי לגליל בשני הצדדים למעלה עם הדפס המידה מתחת ללוגו לזיהוי לאחר הקיפול

 על פי דוגמא(.

 .תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל 

 

 סל לשק אוגר לכביסה

 :23ספר מפרט מ –מפרט לייצור שק לאוגר כביסה אטום לנוזלים 

  : פוליאסטר. 100%הרכב הבד 

  600/600צפיפות. 

 .מידות האוגר : ע"פ דוגמא שתינתן מהמרכז הרפואי לגליל 

  :סוג הבדPVCאטום לנוזלים , 

 .יריעת לעיבוד החלק העליון של שק האוגר ליצירת גמישות ולאפשר סגירה קלה 

 4  ד בכביסות רבות ובהרתחה וייבוש בטמפ' פוליאסטר חזק לנשיאה ועמי 100%לולאות בפתח השק מבד איכותי

 גבוהה. 

 .גוון הבד: כחול, אדום 

 .השחלת גומי מסביב לפתח עמיד לכביסות חוזרות בטמפרטורת הרתחה 

 .הדפסה : יש להדפיס לוגו המרכז הרפואי במרכז האוגר 

 .גוון הדפסה: האותיות וצורתן על פי דוגמא 

  המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל.תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של 

 

סל לחלוק רופא, חולצת רופא, מדים לפרסונל לבן, מדים לכוח עזר, משק ושירות לאומי לבן עם פס צבעוני ומדים לחדר 

 ניתוח/צבעוני:

 :24מספר  –דרישות כלליות לייצור ביגוד פרסונל 

 דרישות כלליות

 לדרישות. תחילת הייצור רק לאחר אישור גורם מוסמך במרכז הרפואי.הספק יגיש דוגמאות בד או פריט מוגמר בהתאם 

 מבנה וצבע

 צבע ודיגום הבד יהיה כמסוכם בין המרכז הרפואי והספק לפי פריט.

 חוטי התפירה

חוטי התפירה יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות החוטים 

 כווצות הבד.בכביסה תהיה כהת

 גימור

 בפריטים לא יהיו בדלי חוטים או חוטים רפויים, הגימור יהיה מושלם ומחוזק בתפר חוזר.



 

 תקנים

  בדיקות ליציבות צבע. 916תקן ישראלי 

  פגמים באריגים. 886תקן ישראלי 

 חוזק

  ניוטון לפחות בערב. 260 -ניוטון לפחות בשתי, ו  300חוזק למתיחה יהיה 

 ניוטון הן בשתי והן בערב. 10 -יהיה קטן מ  חוזק לקריעה לא 

 בד מוגמר

  הבד יעבור אשפרה : ליציבות ממדים ולעמידה בתנאי ייבוש/גיהוץ שלC  °110.הבד יהיה עמיד לכלור , 

  התכווצות הבד : ב- C  °70  בכל כיוון. 2%לא תעלה על 

 יציבות הצבע

 .916ת״י בדיקות יציבות הצבע בגורמי בליה שונים תבוצע בהתאמה ל

  לפחות. 4יציבות צבע בדרגה  - 2חלק  916על פי ת״י  -בכביסה 

  לפחות. 4יציבות צבע בדרגה  - 3חלק  916על פי ת״י  -בזיעה 

  לפחות. 4מחזורים בדרגה  500יציבות צבע לאחר  - 7חלק  916על פי ת״י  -בשפשוף 

  לפחות. 4דרגה  -בהלבנה 

 הרכב הבד

 סיבי פוליאסטר. 50%-סיבי כותנה ו 50%ערובת חוטי שתי וחוטי ערב עשויים מת 

  גרם למ"ר. 145, משקל 24/1חוטי שתי וערב 

 לפי דרישת המזמין 

 

 :25מפרט מספר  -מפרט לייצור חלוק רופא 

  כל החלקים של גזרת החלוק יהיו מחתיכה אחת וייגזר לפי אורך השתי של הבד, החלוק יהיה ללא פגמים

שלו, הפרטים שלא הוזכרו במפרט זה או שלא הוזכרו בהסכם שבין הספק  העלולים לפגוע במראה או בשימוש

 לבין המרכז הרפואי יהיו לפי כללי המקצוע.

 .צורה ודוגמא: צורת ודוגמת החלוק תהיה על פי דגם מוסכם ומאושר על ידי המרכז הרפואי 

 .גוון הבד : צבע לבן 

  ידי כפתורים, הכפתורים יהיו תפורים במרחקים חלק קדמי : החלוק יהיה פתוח לכל אורכו סגירתו תיעשה על

 שווים.

  כיסים, שני כיסים תחתונים וכיס אחד עליון, הכיס העליון בצדו השמאלי של החלוק. 3כיסים : לחלוק יהיו 

 .חלק גב : הגב יורכב משני חלקים שווים תפורים בתפר כפול 

 .שרוולים : יהיו ארוכים ללא חפת 

 ה יהיו עשויים מחומר פלסטי מעולה עמיד לכביסות ולטמפרטורת גיהוץ.אמצעי רכיסה : כפתורי הרכיס 

  התפירה : כל החלקים העיקריים של החלוק יחוברו בתפר אוברלוק, קצוות החלוק ייתפרו בתפר ישר ויחוזקו

 בתפר חוזר.

 .גימור : לחלוק יהיה גמור נאה ולא יהיו בדלי חוטים 



 ק העליון בצד שמאל על פי דוגמא.לוגו: הדפסת לוגו המרכז הרפואי לגליל בחל 

 .תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל 

 

 :26מפרט זה חל על חולצת רופא 

  החולצה תהיה ללא פגמים העלולים לפגוע במראה או בשימוש שלו, הפריטים שלא הוזכרו במפרט זה או שלא

 ין הלקוח, יהיו לפי כללי המקצוע.הוזכרו בהסכם שבין הספק לב

 .צורה : צורת החולצות תהיה על פי דגמים מוסכמים הנמצאים ברשות המרכז הרפואי 

 .גוון הבד : צבע לבן 

  פתוח עם כפתורים.¥ צווארון : צווארון פתח 

 .אמצעי רכיסה : כפתורים מטיב איכותי עמידים בכביסה בהרתחה ובטמפ' גבוהה מאוד של גיהוץ 

 : כיסים, שני כיסים תחתונים וכיס אחד עליון, הכיס העליון יהיה תפור בצדו השמאלי של  3לחולצה יהיו  כיסים

 החולצה.

 .שרוולים : יהיו קצרים הקצה יקופל פנימה 

 .גימור : לחולצה יהיה גמור נאה ולא יהיו בדלי חוטים 

  פי דוגמא.לוגו: לוגו של המרכז הרפואי לגליל מודפס על החלק העליון בצד שמאל על 

 .תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל 

 

 :27מספר  –מפרט לייצור חולצת אח/ות 

  סיבי פוליאסטר או לפי דרישת  50%סיבי כותנה  50%הרכב הבד : חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים תערובת

 המזמין.

  : גרם למ"ר. 145. משקל : 24/1יהיו חוטי אפשרות אחת : חוטי שתי וערב 

  ,גרם למ"ר. 150, משקל 110/71, צפיפות הבד 32/20חוטים , 2/1ארוג אפשרות שניה : בד גברדין 

  חוטי התפירה : יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות

 החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.

 כלליות דרישות

  החולצה תהיה ללא פגמים העלולים לפגוע במראה או בשימוש שלו, הפריטים שלא הוזכרו במפרט זה או שלא

 הוזכרו בהסכם שבין הספק לבין הלקוח, יהיו לפי כללי המקצוע.

 .צורה : צורת החולצות תהיה על פי דגמים מוסכמים הנמצאים ברשות המרכז הרפואי 

 מין.גוון הבד : על פי דרישת המז 

  סגור.¥ צווארון : צווארון פתח 

  תווית זיהוי מידה : תפור במרכז הצווארון בשני הקצבות + סרט אלכסון סביב הצווארון בצבעים שונים

 מוסכמים מראש.

  עליון בצד שמאל )לפי דוגמא(. 1כיסים תחתונים וכיס  2כיסים,  3כיסים : לחולצה יהיו 

 .שרוולים : יהיו קצרים 

 יהיה גמור נאה ולא יהיו בדלי חוטים. גימור : לחולצה 



 .לוגו ביה״ח : מודפס על החלק העליון בצד שמאל על פי דוגמא 

 .תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל 

 

 :28מפרט מספר  –מפרט לייצור מכנסי אח/ות 

 דרישות כלליות

לפגוע במראה או בשימוש שלהם, כל חלקי המכנסים יתפרו מאותו בד וייגזרו לפי  המכנסיים יהיו ללא פגמים העלולים

אורך השתי של הבד, הפריטים שלא הוזכרו במפרט זה או שלא הוזכרו בהסכם שבין הספק לבין המרכז הרפואי , יהיו 

 לפי כללי המקצוע.

  סיבי פוליאסטר. 50%סיבי כותנה  50%הרכב הבד : חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים תערובת 

  .סוג הבד : יהיה בד המסוכם ומתאים למרכז הרפואי לגליל 

  : גרם למ"ר. 145. משקל 24/1אפשרות אחת : חוטי שתי וערב 

  גרם למ"ר. 155, משקל 110/71, צפיפות הבד 32/30אפשרות שניה : בד גברדין, חוטים 

 ופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות חוטי התפירה: יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נ

 החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.

 .צורה : צורת המכנסיים תהיה על פי דגם מוסכם ומאושר הנמצא ברשות המרכז הרפואי 

 .גוון : על פי דרישת המזמין 

 וייגזרו לפי  הגזרה : למכנסיים יהיו חלקים קדמיים וחלקים אחוריים, כל חלקי המכנסיים ייעשו מחתיכה אחת

 אורך השתי של הבד.

  התפירה : כל חלקיה העיקריים של המכנסיים יחוברו בתפר אוברלוק וכל התפרים בשולי המכנסיים יהיו בתפר

 ישר ויחוזקו בתפר חוזר.

 .הגומי : לאורך המותניים, הגומי יהיה מסוג איכותי, עמיד לכביסות חוזרות בטמפרטורת רתיחה 

 ר בשני קצבות בחלק האחורי פנימי של המכנסיים + סרט אלכסון סביב הגומי מאחורה תווית זיהוי מידה : תפו

 בצבעים שונים מוסכמים מראש.

 .גימור : למכנסיים יהיה גימור נאה ולא יהיו בהם בדלי חוטים 

 .לוגו : לוגו המרכז הרפואי לגליל מודפס על החלק העליון בצד שמאל על פי דוגמא 

 ון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל.תינתן דוגמא לבדיקה, ניסי 

 

 :29מפרט מספר  -מפרט לייצור חולצה לכוח עזר/משק/שירות לאומי 

  סיבי פוליאסטר או לפי דרישת  50%סיבי כותנה  50%הרכב הבד : חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים תערובת

 המזמין.

  24/1חוטי שתי וערב : יהיו חוטי . 

 : גרם למ"ר. 145 משקל 

  חוטי התפירה : יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות

 החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.

  החולצה תהיה ללא פגמים העלולים לפגוע במראה או בשימוש שלו, הפריטים שלא הוזכרו במפרט זה או שלא

 לבין הלקוח, יהיו לפי כללי המקצוע. הוזכרו בהסכם שבין הספק



 .צורה : צורת החולצות תהיה על פי דגמים מוסכמים הנמצאים ברשות המרכז הרפואי 

 .גוון הבד : לבן עם פס צבעוני לפי דוגמא מסביב לצוואר ובחלק העליון של הכיסים 

  סגור.¥ צווארון : צווארון פתח 

 הקצבות. תווית זיהוי מידה : תפור במרכז הצווארון בשני 

  עליון בצד שמאל )לפי דוגמא(. 1כיסים תחתונים וכיס  2כיסים,  3כיסים : לחולצה יהיו 

 .שרוולים : יהיו קצרים 

 .גימור : לחולצה יהיה גמור נאה ולא יהיו בדלי חוטים 

 .לוגו ביה״ח : מודפס על החלק העליון בצד שמאל על פי דוגמא 

  של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל.תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי 

 

 

 :30מפרט מספר  –מפרט לייצור מכנס לכוח עזר/משק 

 דרישות כלליות

המכנסיים יהיו ללא פגמים העלולים לפגוע במראה או בשימוש שלהם, כל חלקי המכנסים יתפרו מאותו בד וייגזרו לפי 

הוזכרו בהסכם שבין הספק לבין המרכז הרפואי , יהיו  אורך השתי של הבד, הפריטים שלא הוזכרו במפרט זה או שלא

 לפי כללי המקצוע.

  סיבי פוליאסטר. 50%סיבי כותנה  50%הרכב הבד : חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים תערובת 

  24/1חוטי שתי וערב : יהיו חוטי . 

  : גרם למ"ר. 145משקל 

 ו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות חוטי התפירה: יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננ

 החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.

 .צורה : צורת המכנסיים תהיה על פי דגם מוסכם ומאושר הנמצא ברשות המרכז הרפואי 

  הרגליים בחלק החיצוני שלהן. 2גוון : לבן עם פס צבעוני לפי דוגמא לאורך 

 ים אחוריים, כל חלקי המכנסיים ייעשו מחתיכה אחת וייגזרו לפי הגזרה : למכנסיים יהיו חלקים קדמיים וחלק

 אורך השתי של הבד.

 .תווית זיהוי מידה : תפור בשני קצבות בחלק האחורי פנימי של המכנס 

  התפירה : כל חלקיה העיקריים של המכנסיים יחוברו בתפר אוברלוק וכל התפרים בשולי המכנסיים יהיו בתפר

 ישר ויחוזקו בתפר חוזר.

 .הגומי : לאורך המותניים, הגומי יהיה מסוג איכותי, עמיד לכביסות חוזרות בטמפרטורת רתיחה 

 .גימור : למכנסיים יהיה גימור נאה ולא יהיו בהם בדלי חוטים 

 .לוגו : לוגו המרכז הרפואי לגליל מודפס על החלק העליון בצד שמאל על פי דוגמא 

  של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל.תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי 

 

 :31מפרט מספר  –מפרט לייצור חולצת חדר ניתוח/צבעוני 

  סיבי פוליאסטר או לפי דרישת  50%סיבי כותנה  50%הרכב הבד : חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים תערובת

 המזמין.



  ר.גרם למ 145. משקל : 24/1אפשרות אחת : חוטי שתי וערב : יהיו חוטי" 

  גרם למ"ר. 155, משקל 110/71, צפיפות הבד 32/30אפשרות שניה : בד גברדין, חוטים 

  חוטי התפירה : יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות

 החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.

 וש שלו, הפריטים שלא הוזכרו במפרט זה או שלא החולצה תהיה ללא פגמים העלולים לפגוע במראה או בשימ

 הוזכרו בהסכם שבין הספק לבין הלקוח, יהיו לפי כללי המקצוע.

 .צורה : צורת החולצות תהיה על פי דגמים מוסכמים הנמצאים ברשות המרכז הרפואי 

 .גוון הבד : על פי דרישת המזמין 

  סגור.¥ צווארון : צווארון פתח 

 ר בשני קצבות בחלק האחורי פנימי של צווארון + סרט אלכסון בחלק האחורי סביב תווית זיהוי מידה : תפו

 הצווארון בצבעים שונים מוסכמים מראש.

  עליון בצד שמאל )לפי דוגמא(. 1כיסים תחתונים וכיס  2כיסים,  3כיסים : לחולצה יהיו 

 .שרוולים : יהיו קצרים 

 ים.גימור : לחולצה יהיה גמור נאה ולא יהיו בדלי חוט 

 .לוגו ביה״ח : מודפס על החלק העליון בצד שמאל על פי דוגמא 

 .תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל 

 

 32מפרט מספר  –מפרט לייצור מכנס חדר ניתוח/צבעוני 

 דרישות כלליות

שלהם, כל חלקי המכנסים יתפרו מאותו בד וייגזרו לפי המכנסיים יהיו ללא פגמים העלולים לפגוע במראה או בשימוש 

אורך השתי של הבד, הפריטים שלא הוזכרו במפרט זה או שלא הוזכרו בהסכם שבין הספק לבין המרכז הרפואי , יהיו 

 לפי כללי המקצוע.

  סיבי פוליאסטר. 50%סיבי כותנה  50%הרכב הבד : חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים תערובת 

 ד : יהיה בד המסוכם ומתאים למרכז הרפואי לגליל. סוג הב 

  : גרם למ"ר. 145. משקל 24/1אפשרות אחת : חוטי שתי וערב 

  גרם למ"ר. 155, משקל 110/71, צפיפות הבד 32/30אפשרות שניה : בד גברדין, חוטים 

 יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות חוטי התפירה :

 החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.

 .צורה : צורת המכנסיים תהיה על פי דגם מוסכם ומאושר הנמצא ברשות המרכז הרפואי 

 .גוון : על פי דרישת המזמין 

 ים אחוריים, כל חלקי המכנסיים ייעשו מחתיכה אחת וייגזרו לפי הגזרה : למכנסיים יהיו חלקים קדמיים וחלק

 אורך השתי של הבד.

  תווית זיהוי מידה : תפור בשני קצבות בחלק האחורי פנימי של המכנסיים + סרט אלכסון סביב הגומי מאחורה

 בצבעים שונים מוסכמים מראש.

 ק וכל התפרים בשולי המכנסיים יהיו בתפר התפירה : כל חלקיה העיקריים של המכנסיים יחוברו בתפר אוברלו

 ישר ויחוזקו בתפר חוזר.



 .הגומי : לאורך המותניים, הגומי יהיה מסוג איכותי, עמיד לכביסות חוזרות בטמפרטורת רתיחה 

 .גימור : למכנסיים יהיה גימור נאה ולא יהיו בהם בדלי חוטים 

 צד שמאל על פי דוגמא.לוגו : לוגו המרכז הרפואי לגליל מודפס על החלק העליון ב 

 .תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל 

 

 

 :36, 35, 34מס' פריטים  מפרט  –סל טקסטיל ירוק 

 

  סיבי פוליאסטר.  50%סיבי כותנה  50%הרכב הבד : חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים מתערובת 

  (.29) מספר חוטי שתי לס"מ יהיה  40/2חוטי שתי : יהיו חוטי 

  (27) מספר חוטי ערב לס"מ יהיה  24/1חוטי ערב : יהיו חוטי. 

  7000 –וחוטי ערב לפי המכפלה של  8000חוזק : חוטי שתי יהיה לפי המכפלה של. 

  גרם למ"ר. 165משקל הבד : יהיה 

  : ס"מ. 160רוחב הבד 

 .גוון הבד : ירוק על פי דוגמא 

 גיש דוגמאות בד או הפריט המוגמר בהתאם לדרישת המזמין, לאחר קבלת אישור יתחיל ביצור דרשות : הספק י

 הפריט.

  חוטי התפירה : יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות

 .החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד

  התכווצות בכביסה : שלC 85 בכל כיוון. %2 מעלות לא תעלה על 

 .יציבות הצבע : צבע הבד יהיה עמיד לחום, לגיהוץ לכביסות חוזרות, לשפשוף רטוב ולהלבנה בהיפוכלוריט 

מעלות צלסיוס  110אשפרה : הבד יעבור טיפול ליציבות מימדים ויעמוד בתנאי כביסה וגיהוץ במעגילה של 

 מעלות צלזיוס לסדינים ועטיפות חדר ניתוח. 160 -לביגוד ו

  גימור : המוצרים יהיו עם גימור נאה ולא יהיה בהם בדלי חוטים, המוצרים יסופקו מגוהצים ומקופלים היטב

 באריזה לפי הצורך.

 

 

 סל לחיתולים, מגבות וביגוד ליונקים:

 

 37מפרט מספר  -מפרט לייצור מגבת פרוטה )מגבת שעירה( 

  : סיבי כותנה. 100%הרכב הבד 

  22/1חוטי שתי: יהיו חוטי.  

  18/1חוטי ערב: יהיו חוטי. 

  :גרם למ"ר. 400משקל 

  : 301סעיף  629באפיצות כמפורט בת״י  50*100מידות המגבת. 

  מכלל שטח המגבת. 15% - 20%שטח : נטול השיער במגבת לא יעלה על 



 .מבנה: מבנה המגבת יהיה לפי הדגם שהוסכם ואושר ע"י המרכז הרפואי לגליל 

 .גוון: לבן 

 פי דוגמא. צבע הלוגו : על 

 .תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל 



 'זנספח 

 התחייבות המציע

 

 הריני מתחייב בזאת:

ימים מקבלת ההודעה ולהעביר ליחידת המכרזים את  7לבצע את ההדגמה בתיאום עם הגורם המקצועי תוך  .1

 אישור הגורם המוסמך להדגמה.

 יוד בהתאם לדרישות המכרז ולמפרט הטכני ללא יוצא מן הכלל.לספק הצ .2

 כולת לוגיסטית מלאה לאספקת הציוד.י לי .3

המרכז או לכל מקום אחר שיורה  המרכז הרפואיהטעינה, ההובלה והפריקה של הפריטים יהיו לתוך מחסן  .4

 ויהיו על ידי הספק ועל חשבונו בלבד. הרפואי

 .המרכז הרפואיכל המגוון שבשימוש חודשי צריכה על  3להחזיק מלאי של  .5

בפערי העלויות בין עלות הציוד  המרכז הרפואיבמידה ולא אוכל לספק את הציוד מכל סיבה שהיא, אפצה את  .6

 .המרכז הרפואיהמוצע ע"י הספק הזוכה לבין עלות הציוד של הספק החלופי המאושר על ידי 

 .במרכז הרפואית המוצר לשימוש איש מקצוע שילווה את הכנס המרכז הרפואילהעמיד לרשות  .7

 

 ידוע לי כי:

 שמורה הזכות לחלק את הזכייה בין מס' מציעים.כז הרפואי לגליל למר .1

המרכז הזכות להחזיר כל משלוח שאינו תואם למכרז, או שאינו בעל טיב מתאים לדעת  המרכז הרפואיבידי  .2

שעות ממתן ההודעה כשכל  24בתוך והספק חייב לקבל את הפריטים שנפסלו ולהחליפם על חשבונו  הרפואי

 ההוצאות יהיו על חשבון הספק.

מרכז הרפואי אי עמידה בדרישות המכרז, במפרט הטכני או חוסר בקבלת אישור הגורמים המקצועיים ב .3

 להשתתפותנו במכרז, יביא לפסילת הצעתי ו/או אי זכייתי במכרז.

 

 

                            תאריך:                                 ותמת המציע:חתימה וח                                 שם המציע: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 'חנספח 

 תשקיף משתתף

 

 על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן:

 

 _____________________________________________________.______הציע/המף ברה/הגוהחשם  .1

 

 _____________________________________.החברה )הרשום ברשם החברות(מס'  -הוא חברה  אם המציע .2

 

 כתובת המציע: _____________________________________________________. .3

 

 שמות הבעלים: ______________________________ ת.ז.: ______________________ .4

 ______  פקס: _____________________________טלפון במשרד: _________________ 

 טלפון של מנהל החברה )בבית(: ______________________________________________ 

 דואר אלקטרוני: ________________________________________________________ 

 

 צעה(:עובדים קבועים )שכירים( המועסקים ע"י החברה/המציע )במועד הגשת הה .5

 פירוט הכוח המנהלי 5.1

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 צועי )נא לפרט בהתאם למקצועות(פירוט הכוח הבי 5.2

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 פירוט הכוח הפיקוחי 5.3

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 פירוט הציוד ________________________________________________________ 5.4

____________________________________________________________________ 

 

 

   לפחות באספקת פריטים נשוא מכרז זה:חודשים  36על המציע להיות בעל ניסיון של  .6

 

שם מקבל 

 השירותים/פריטים
  טלפון  איש קשר 

תחילת מתן 

שירותים/ 

 פריטים

 מועד סיום 

         



   

 

 

 

         

         

         

 

 

הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים המפורטים לעיל עומדים לרשותנו לשם ביצוע  .7

 רש במכרז.הנד

 

 

 

                            תאריך:                               חתימה וחותמת המציע:                               שם המציע: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 ט'נספח 

 

 

 לכבוד המציעים,

 

 

 הקפדה בנושא ערבות בנקאית הנדון:

 

ף נוסח כתב ערבות כנדרש בתכ"מ יש לדאוג כי הערבות המוגשת על הפסיקה האחרונה קובעת שכאשר מצור

 ידכם תהיה זהה לנוסח כתב הערבות .

 

השמטה או הוספה של הערות לניסוח הנ"ל אינן נחשבות כטעות טכנית אלא כפגם מהותי המחייב פסילת 

 הערבות.

 

 וסח שונה מהנוסח המצורף.וועדת המכרזים נאלצת לפי הנחיות פרקליטות המדינה לפסול ערבויות בהן הנ

 

 אנא הקפידו!!

 

 

 

 ועדת המכרזים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



   

 

 

 

 שם הבנק/חברת הביטוח: _________

 לפון: _________מס' ט

 מס' פקס: _________

 

 לכבוד

 המרכז הרפואי לגליל

 כתב ערבות למכרז

 הנדון: ערבות מס' __________

 

 לבקשת ______________________________________________________________

 

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _________________________________

 

 מילים: _____________________________________________________________()ב

 

 מתאריך:__________________________  _________________________ 

 )מתאריך תחילת תוקף הערבות(                    

 

 אשר תדרשו מאת: ___________________________________________ )להלן "החייב"(

 

 בקשר עם מכרז_________________________________________________________

 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום,  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

ר מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקש

 לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________ עד תאריך _________

 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו: ___________________

 שם הבנק/חב' הביטוח                            

 

______________________________________________                      _____________ 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח    מס' הבנק ומס' הסניף   

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

 ____________   _______________         __________________ 

 ימה וחותמתחת     שם מלא             תאריך     

 



   

 

 

 

 י'נספח 

 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 עורך המציע__________________ שהוא המציע )להלן:  "הנני נותן תצהיר זה בשם _

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  מוצרי טקסטילאספקת ל 100.2021התקשרות מספר 

  )להלן: 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

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

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

לחוק  2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  , ולעניין עסקאות1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-התשנ"א

מנויות בתוספת השלישית , גם עבירה על הוראות החיקוקים ה2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.לאותו חוק. 

 

ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת  לא הורשעוהריני לאשר כי המציע ובעל זיקה אליו  .1

 "( מטעם המציע בהתקשרות שפרטיה מופיעים לעיל.  מועד להגשהההצעות )להלן: "

 

 במשבצת המתאימה:  X אינו נכון יש לסמן  1רק במידה והאמור בס'  .2

 

  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  הורשעואו בעל זיקה אליו המציע

 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 

.ז. ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת

____________ /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. 

 

 

 



   

 

 

 

 - אי"נספח  -

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

__________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי אני הח"מ _______________ ת.ז. _____

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

 

"( המבקש להתקשר עם המרכז המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם  טקסטילמוצרי אספקת ל 100.2021אי לגליל במסגרת מכרז הרפו

 המציע. 

 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לא חלות על המציע. 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

 ן.  אות

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

 :במשבצת המתאימה(

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

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

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

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

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998

 ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינתהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי ש  

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

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו  פעל ליישומןקיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 תחייבות זו(.התקשרות שלגביה נתן ה

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

 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 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 

_________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' _____

____________ /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



   

 

 

 

 

 - י"בנספח  -

 תנאי ניהול המכרז

 

 שאלות הבהרה ומתן תשובות לשאלות הבהרה, עדכונים ושינויים .1

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

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

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

 משקל ושיקולי יעילות מחייבים להשיב עליהן.

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

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

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

 הרפואי.   

 המען והמועד להגשת ההצעות: .2

לתיבת המכרזים המצויה במתחם ההנהלה בימים עד למועד האחרון  על המציעים להגיש את הצעותיהם

תמצית תנאי המכרז.  הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים )מכל סיבה שהיא( עד  –המצוין בנספח א' 

 לתאריך  והשעה, הנקובים לעיל, תפסלנה. 

 אופן הגשת ההצעה: .3

"י הגזברות, ללא ציון פרטי ההצעה במכרז תוגש במעטפה חלקה סגורה בלבד אשר תימסר למציע ע 3.1

המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר. על המעטפה יירשם שם המכרז ומספרו בלבד. בתיבת המכרזים 

עשויות להימצא מעטפות של מכרזים נוספים, לפיכך המציעים מתבקשים להקפיד על רישום שם 

 המכרז על גבי המעטפה.

אחד מנספחיו חייבים להיות חתומים כולם בכל  ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד כאשר כל 3.2

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

 עשויים להביא לפסילת ההצעה.

 איסור הסתייגות והוספות  .4

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

ההצעה בהסרתם תוך פרק זמן מוגדר ואף לפסול הצעה המופיעים בה הסתייגויות או התניות או 

 .שינויים. הסמכה לתנאים ולתניות

הגשת הצעה ע"י מציר, תהווה, לכל עניין ודבר, הסכמה מצד המציג לכל ההוראות והתנאים המופיעים 

 במסמכי המרכז.

חודשים מן המועד האחרון  6קף, ותחייב את המציע, לתקופה של הצעת המציע תהיה בתו – תוקף ההצעה .5

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.

 בכל משרד, מפעל, מתקן  או אתר המוחזקשאי לבקר המרכז הרפואי יהיה ר – בדיקת ההצעות והמציעים .6

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 

צעה במקרה הצורך או אם סבר שמגיש ההצעה לא שיתף שיובא לידיעתו להתייחס להצעות ואף לפסול ה

 פעולה עם צוות הבדיקה או לא מסר מידע כנדרש.



   

 

 

 

 

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

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

 הכלול בה או פרט אחר הכלול בה הנו בלתי סביר.

 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 

עם המציע,  מוצע, בנסיבות שלמרכז הרפואי היה ניסיון שלילי ו/או כושל במהלך חמש השנים האחרונות

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.   

 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 הנקוב  14עם קבלת הודעת זכייה, ימציא הספק הזוכה למרכז הרפואי, בתוך  9.2

בהודעה, המאוחר מביניהם, אישור ביטוח נספח ח' חתום על ידי חברת ביטוח. במקרה בו בשלב הגשת 

הרפואי  ההצעות במרכז הגיש מציע אישור ביטוח חתום בנוסח שאינו זהה לנספח ח', רשאי המרכז

 להתעלם מכל שינוי כאמור.

 מו"מ לאחר זכייה .10

לאחר קביעת הזוכה, רשאי מרת"א לבוא עמו בדברים ולנהל עמו משא ומתן במטרה לשפר או לתקן את  .א

 הצעתו.

מבלי לגרוע מהאמור, רשאי הזוכה במכרז, לאחר זכייתו ואף לאחר החתימה על ההסכם עמו, להציע   .ב

י המכרז וההסכם, אשר להערכתו יוזילו את מחירי השירותים ויובילו שינויים או שיפורים ביחס למפרט

 להפחתת המחיר הנדרש על ידו ו/או לשיפור וייעול. 

על אף האמור, יודגש כי מרת"א  אינו חייב לבחון או לדון בהצעה לשינוי או שיפור כאמור, וכן הוא רשאי  .ג

ו בכל תנאי שיראה לו, והכל, לפי שיקול לדחות הצעה כאמור ללא מתן כל הנמקה, או להתנות את הסכמת

 דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה או שימוע. 

מרת"א באמצעות ועדת המכרזים רשאי לשנות פרט מהותי בהסכם שייחתם או נחתם עם הזוכה במכרז,  .ד

 בהתקיים התנאים לכך בדין.

  .ה

 ביטול זכייה או הודעת זכייה .11

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

הספק לא מוציא מסמך לרבות אישור ו/או בטוחה שהמצאתם נדרשת, על פי מסמכי הליך המרכז, 11.1

 בעקבות הודעת הזכייה.  

המרכז הרפואי קיבל מידע על מציע ההצעה או תוכנה, אשר היה משפיע על  החלטתו אילו היה 11.2

 זכיית המציע המציע בהתקשרות ו/או התברר למרכז הרפואי כי הספק בידו לפני ההחלטה בדבר  

 הסתיר ו/או לא גילה לו מידע אשר היה בו כדי להשפיע על החלטתו.  

קיים ספק סביר, אם הספק יוכל או יהיה ערוך במועד לעמוד בקצב ובהיקף המחויבים, עפ"י            11.3

 לוחות הזמנים שנדרשו.             

 ית משתתף לאחר שפנייתו נמצאה מוצדקת ע"י הוועדה.בעקבות פני 11.4



   

 

 

 

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 

בטל את המרכז או לקבל כל החלטה אחרת עפ"י מסמכי המרכז ועל פי שהצעתו דורגה הבאה בתור או ל

 כל דין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 עיון במסמכי המרכז ובהצעת הזוכה  .12

להוראות כל עיון במסמכי המרכז ובהצעה הזוכה יתאפשר לפי בקשת משתתף במרכז בהתאם  12.1

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

 הרפואי לגליל.   

במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי                                  12.2

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

 הרפואי. יובהר, כי הצהרה זו אינה מחייבת את המרכז  

סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או סוד מקצועי בידי מציע מהווה  הסכמה מצד 

או נושאים כסוד מסחרי או סוד מקצועי גם בהצעת המחירים האחרים אותו מציע לראות נושא 

  במכרז ואלו לא יועמדו לעיונו. 

            ל המציע הזוכה, המרכזבמקרה ותתקבל פניה לפי חוק חופש המידע לעיין בהצעת המחיר ש 12.3

 הרפואי ימסור את המידע המבוקש לפונה מבלי הצורך לפנות לזוכה לקבלת אישורו לכך. 

             בהגשת הצעתו נותן המציע הסכמתו המפורשות והבלתי מסויגת לכך שהמידע אודות הצעת 12.4

אישורו לכך ומבלי הצורךהמחיר יימסר לידי פונים לפי חוק חופש המידע מבלי הצורך לקבלת  

 ליידעו אודות קבלת פניה כאמור.   

  ביטול המרכז .13

בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי המרכז הרפואי לבטל את הליך המרכז עפ"י דין, המרכז הרפואי שומר 

 הודעת זכיה, כאשר: לעצמו את הזכות לבטל את הליך המרכז, אף לאחר שניתנה

 ות על כל תנאי הסף.רק שתי הצעות או פחות הוגשו או עונ 13.1

 התקיים פגם בהליך המרכז, במסמכיו, בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה. 13.2

 י המרכז שנפלה טעות מכל סוג שהוא במסמכי ההליך.התברר בכל מועד לאחר פרסום מסמכ 13.3

 המרכז הרפואי, באופן המצדיק את  ביטול המכרז. חל שינוי בנסיבות, או השתנו צרכי  13.4

  באופן המהווה שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעל יש בסיס סביר להניח  13.5

 מטרות המכרז. הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את 

מכרז חשכ"ל לפי          המרכז הרפואי מבקש לבטל את המרכז כדי להתקשר עם מציע שהינו זוכה  13.6

ורך החשב הכללי באוצר או כל רשות מרכזית של( או כדי להשתתף במכרז מרכזי שע3)28תקנה  

 המדינה.   

 פי כל דין, אם יימצא כי שיקולי  יעילות מחייבים.כדי לבצע התקשרות שלא בדרך של מרכז, על  13.7

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

 המרכז.

המכרז כולו או חלקו, להרחיב או לצמצם את היקף המכרז בשל המרכז הרפואי רשאי לבטל את  13.8

 סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות.

המרכז הרפואי יהיה רשאי לבטל את המכרז ולצאת במכרז חדש, על פי החלטתו ללא מתן  13.9

 הסברים למציעים או לכל גורם אחר. במקרה כזה, תימסר הודעה מתאימה למציעים.



   

 

 

 

 לא יישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת המכרזהמרכז הרפואי  13.10

 ו/או הגשתו ו/או אי זכייתו, ו/או ביטולו.

 

 שונות .14

או ימסרו לו כל הפרטים, הנתונים, המסמכים, המפרטים, התוכניות, הידע והנתונים שנמסרו  14.1

צורך הגשת הצעתם במכרז זהלצורך מכרז זה הינם רכושו של המרכז הרפואי ונמסרו למציעים ל 

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.   

לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה, ולהם בלבד, הסמכות הבלעדית והייחודית  14.2

 ן בכל תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה.לדו

 

 המרכז הרפואי לגליל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 אספקת מוצרי טקסטיל -ה ס כ ם  

 

 2021לשנת  ______________ביום  ______   לחודש  לגליל  שנערך ונחתם במרכז הרפואי

 

 ב  י  ן  

 

 המרכז הרפואי לגליל    

  2210001נהריה  21ת.ד.    

     )להלן: "המרכז הרפואי ו/או המזמין"(   

 

 מצד אחד;         

                                                                                                                                                                

 ל   ב  י  ן 

 

__________________________ 

 

 תאגיד רשום כדין בישראל 

 אשר כתובתו: ___________________

 

 באמצעות המוסמך לחתום בשם התאגיד )להלן: "הספק"(

 

_______________________________ 

 

 מצד שני;

 

 

 

 ;לגלילוהמזמין מעונין להבטיח אספקת מוצרי טקסטיל עבור המרכז הרפואי  הואיל

  

אשר מסמכיו מצורפים להסכם זה כנספחים, המהווים חלק   100.20201זמין פרסם מכרז מס' והמ והואיל

 )להלן: "השרות"(. לגלילבלתי נפרד ממנו, ואשר על פיו הזמין  מוצרי טקסטיל עבור המרכז הרפואי 

  

 והספק הגיש הצעתו לאספקת השרות למזמין בהתאם לתנאי המכרז האמור לעיל; והואיל

  

 והמזמין ביקש  __________והצעת הספק התקבלה על ידי ועדת המכרזים של המזמין בתאריך        והואיל    

 לספק לו השירות בהתאם להסכם זה; מהספק        

  



   

 

 

 

והצדדים מעוניינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם, ולהעלות את ההסכמות ביניהם על  והואיל

 הכתב  בהסכם זה להלן;

  

צדדים הסכימו כי הספק יפעל כספק עצמאי, הנותן את שירותיו למזמין, והמזמין ישלם לספק על וה והואיל

 פי התעריפים המוסכמים, כמפורט להלן בהסכם זה;

  

 והואיל     והצדדים הסכימו כי לא יתקיימו ביניהם יחסי עובד ומעביד;

 

 כ ד ל ק מ ן :  ל פ י כ ך       ה ו ס כ ם       ב י ן        ה צ ד ד י ם    

 

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

מזמין בזה מהספק והספק מתחייב לתת למשרד את השירותים כמפורט להלן בהסכם   לגלילהמרכז הרפואי  .2

 זה בתמורה ובתנאים הנקובים ובהסכם זה להלן.

 פרשנות: .3

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

 בנספחיו, יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה מבניהן.

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

תירה בין הוראה אחת מהוראות ההסכם לבין הוראה אחרת מהוראותיו או שהיה לספק בפירושם הנכון ו/או ס

התאמה שבין הוראות ההסכם להוראות כל דין, יישא הספק באחריות הבלעדית לפנות למרכז -ו/או אי

 הרפואי, באופן מידי ובכתב, על מנת לקבל הוראות בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.

ם מובהר בזאת, כי עד לקבלת הוראות כאמור, לא יעכב הספק את ביצועו של כל חלק מהשירותים אלא א 3.3

 קיבל מהמרכז הרפואי הוראה לשם כך, בכתב.

 תקופת ההסכם 4

 ______________תוקף הסכם זה הוא לתקופה של שנה אחת אשר תחל ביום ________ ותסתיים ביום  4.1

 "תקופת ההתקשרות"(. -)להלן 

המרכז הרפואי רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות, באותם תנאי התקשרות ומחירים  - הארכת הסכם 4.2

יום לפני תום  30בהסכם זה, לתקופה נוספת של עד שנה עם מתן הודעה בכתב לצד השני לפחות  הנקובים

( שנים. הודעה על הארכת התקשרות 5תקופת ההתקשרות, סך כל תקופות השירותים לא יעלו על חמש שנים )

 מצד המרכז הרפואי תינתן ע"י האחראי.

ה למרכז הרפואי הזכות לסיים את ההתקשרות במועד לעיל, יהי 4.2 -ו   4.1מבלי לגרוע מן האמור בס"ק  4.3

מוקדם יותר לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובהודעה של שבועיים מראש ובכתב, וזאת מבלי שיידרש המרכז 

הרפואי לנמק את עילת סיום ההתקשרות. המרכז הרפואי יהא רשאי על פי בחירתו שלא להזמין מוצרי 

 מין המוצרים מספק אחר על פי בחירתו.טקסטיל נוספים מן הספק, ולחילופין להז

 למען הסר ספק, הארכה ו/או הפסקת ההסכם כאמור לעיל, מתייחסת לכלל ההסכם או לחלקו של ההסכם. 4.4

בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיה המרכז הרפואי חייב בתשלום כלשהו הקשור בהוצאות כלשהן  4.5

לום בגין מוצרי הטקסטיל שסופקו למרכז הרפואי עד כגון הערבות, ביטוח וכדומה, ותחול עליו חובת התש

 למועד סיום ההתקשרות בלבד.

 



   

 

 

 

 הצהרות והתחייבויות הספק 5

 :הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן       

כל האמור במסמכי המכרז יחול על הסכם התקשרות זה אף אם אינו מצוין במפורש בהסכם התקשרות  5.1

 זה.

מומחיות לרבות כח אדם מקצועי ומיומן הדרושים לצורך קיום הוא בעל כל האמצעים, הידע, הניסיון וה  5.2

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 

דין לניהול עסקיו ואספקת מלוא השירותים והמוצרים כאמור בהסכם זה, עמידתם בכל דרושים על פי כל 

 התקנים הנדרשים עפ״י דין.

הוא ידאג כי אלה יישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם )לרבות כל תקופת אחריות ו/או שירות בתום  5.3

 ת המוצרים בפרט.תקופת האחריות( וכי ימלא אחר הוראות כל דין הקשורות במתן השירותים ואספק

מובהר, כי אי השגת אישור, היתר או רישיון כאמור בסעיף זה לא תהווה עילה בידי הספק להעלאת כל  5.4

 טענה כלפי המזמין.

נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים המצורפים אליו והמהווים חלק  5.5

תונים והנסיבות הנדרשים לצורך אספקת השירותים בלתי נפרד ממנו, והוא בדק באופן יסודי את מלוא הנ

והמוצרים על פי הסכם זה במוסדותיו השונים של המזמין, ולא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה לרבות 

ידיעה, חסר ו/או טעות ו/או כל פגם בקשר לעובדות ו/או -דרישה לתוספת מחיר כלפי המזמין בקשר עם אי

 ו הנקובים בהצעתו.לנתונים הקשורים במכרז ו/א

אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה  5.6

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

ויותיו עפ״י הספק מתחייב לקיים אחר כל הוראות, הנחיות ונהלי המזמין ככל שהן נוגעות לביצוע התחייב 5.7

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.

לום שיקבל הספק יהווה את מלוא התמורה המלאה והסופית בגין מילוי כל התחייבויותיו עפ״י התש 5.8

הסכם זה לרבות בקשר לכל האמצעים, האביזרים וציוד אחר הדרושים לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי 

 זה.הסכם זה ולא תהיינה לו תביעות כספיות נוספות כלשהן בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם 

הספק מצהיר ומתחייב לנהוג לפי כללי המקצוע המקובלים, בהתאם להוראות כל דין וכן לנקוט בכל  5.9

 אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה. 5.10

 

ובכל מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד הספק מתחייב למלא אחר את כל המפורט בהסכם זה  5.11

 מההסכם.

בתקופת התקשרות זו על הספק לקיים לגבי עובדיו אחר האמור בחוקי העבודה, וכן אחר האמור בהוראות  5.12

ההסכמים הקיבוציים הכללים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכללים לבין ההסתדרות, או כל הסכם 

פי הסכמים -כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו עלתוקף בענף זה, או -קיבוצי שהוא בר

 אלו.



   

 

 

 

 הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם, שתגיע אליו בקשר 5.13

עם  ביצוע הסכם זה או בתוקף או במהלך ביצוע הסכם זה בתוך תקופת ההסכם לפני תחילתה או אחריה. 

ספק ולעובדיו כי חל איסור על מסירת פרטים בדבר אשפוזם של מטופלים בבית החולים, ככל מובהר בזאת ל

 שמידע כאמור יגיע לידיהם כתוצאה מאספקת השירות.  

הספק מתחייב לפעול על פי הנחיות בית החולים הבאות: הנחיות בטיחות שתימסרנה על ידי ממונת  5.14

נה על ידי קב"ט בית החולים, והנחיות אבטחת מידע הבטיחות של בית החולים, הנחיות ביטחון שתימסר

 שתימסרנה על ידי הממונה על אבטחת מידע של בית החולים.

הפרת הוראה על ידי הספק ו/או על ידי מי מטעמו של הוראות ממונת הבטיחות של בית החולים, קב"ט בית  5.15

 וא מכרז זה.החולים ו/או ממונה אבטחת מידע של בית החולים, מהווה הפרה של ההסכם נש

מובהר בזאת לספק כי בית החולים, הנו בית חולים ממשלתי של משרד הבריאות, המספק שירותי רפואה  5.16

שעות ביממה ובכל ימות השנה. לפיכך, מתחייב לספק את מוצרי הטקסטיל באופן רציף בכל ימות  24במשך 

כספק חיוני הנדרש לספק שירות . ככל שיידרש, יוגדר הספק על ידי בית החולים לרבות בשעת חירוםהשנה, 

 טקסטיל רציף בשעת חירום.

 

 אחריות .6

הקבלן מתחייב כלפי המרכז הרפואי לשאת באחריות לכל נזק ו/או אובדן שיגרם מכל סיבה שהיא לרכוש  6.1

המרכז הרפואי אם נגרם במהלך ועקב ביצוע הסכם זה ו/או בשל הפרתו על ידי הקבלן, לרבות בגין נזקים 

 הורים, פיצויים בגין הפרת חוזה וכיו"ב.  כלכליים, ט
הקבלן מתחייב לתקן, להיטיב להשלים כל נזק ו/או אובדן, כאמור לעיל במועד הקרוב ביותר לאחר  6.2

קרותם הכול לשביעות רצונו המלאה של המרכז הרפואי, אך אין בכך כדי לגרוע מזכות המרכז הרפואי 

 יב את הקבלן בתשלום הוצאותיו.לתקן את הנזק אם הקבלן לא עשה כן בהקדם ולחי

הקבלן יהא אחראי באופן בלעדי כלפי המרכז הרפואי לכל הוצאה, אובדן, קלקול, תאונה, חבלה,  6.3

אובדן ו/או נזק מכל סיבה שהיא, ישיר או עקיף, בין מתוך זדון או רשלנות או מכל סיבה אחרת, אשר 

סכם זה, לגופו ו/או לרכושו של גורם יתהווה תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או עקב ביצוע ה

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 

קול, תאונה, חבלה, אובדן ו/או נזק שיגרמו מכל אחריות ו/או מכל חובה לפי כל דין בקשר אובדן, קל

 כנ״ל.

הקבלן פוטר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות לנזק ו/או אבדן העלול להיגרם לרכושו של הקבלן,  6.4

הנמצא במתחם המרכז הרפואי לצורך קיום הסכם זה. הקבלן מתחייב בזה לשפות את המרכז הרפואי 

לשלמו לצד שלישי והנובע מנזק כאמור בסעיף זה  מיד עם דרישתו הראשונה בשל כל סכום שיאלץ

 לעיל

 

 השירותים וביצועם  .7

 

 הספק מתחייב לספק את מוצרי הטקסטיל בתנאים כמפורט בהזמנה. 7.1

 הספק מתחייב להקפיד על עמידה בלוח הזמנים ולדייק כמפורט בהסכם זה. 7.2

 הספק מתחייב לספק את הסחורה באמצעות כוח אדם מקצועי ומיומן. 7.3



   

 

 

 

ייב לספק את הסחורה ולפרקה במדפים/משטחים, בהתאם להנחיות מנהל מערך הטקסטיל הספק מתח 7.4

 של בית החולים.

אספקת הטקסטיל תבוצע במועד אשר יקבע ע"י המזמין בתיאום מול הספק, ובכל מקרה רק לאחר קבלת  7.5

 המזמין.אישור הדוגמא ע"י המזמין, וזאת בכדי להבטיח את תקינות המוצר, איכותו והתאמתו לדרישות 
 

 

 הגדרת הטובין:.8

 

הטובין שבהזמנה שיסופקו למזמין יהיו בהתאם לאמור בהזמנה, במפרט, ובכל מסמך אחר שיצורפו להזמנה )להלן 

 ידי שני הצדדים, כפי שיוצגו. -"המפרטים"( ויהיו זהים לדגמים שנקבעו על

 אם לא נקבעו מפרטים או דגמים, יהיו הטובין המוזמנים ממיטב האיכות.

 ל מקום שיש סתירה בין המפרט לדוגמא, הדוגמא היא שקובעת.בכ
 

 מועדי אספקה.9

 

 המזמין ינפיק לספק הזמנת רכש על פי צורך, בה תפורט אספקת הטקסטיל הנדרשת.*  

 -הספק יפעל לאספקת מוצרי הטקסטיל לבית החולים, בהתאם להזמנת הרכש שתונפק לו, לא יאוחר מ*  

 כש. ימים ממועד קבלת הזמנת ר 90

   

 

 בדיקת הטובין.10

 

 המפקח מטעם המזמין לעניין זה יהיה מנהל מערך הטקסטיל. 10.1

הטובין המוזמנים לפני קבלתם, בשעת קבלתם או לאחר קבלתם,  המפקח רשאי בכל עת לבדוק את10.2

 והספק ירשה למזמין לבדוק את הטובין בכל עת מתקבלת על הדעת.

אם לדעתו אינם תואמים  –המוזמנים כולם, או מקצתם  רשאי לסרב לקבל את הטוביןהמפקח 10.3

למפרטים שנקבעו בהזמנת הרכש, או אם לוקים בחסרונות, או בליקויים כגון: אספקת מוצרי טקסטיל 

 פגומים וכו'.

 

 מסירת הטובין.11

 

הספק ימסור את הטובין ליחידה, או למחסן הטקסטיל הנזכרים בהזמנה, בשעות ולפי סדרי העבודה  .א

באותו מקום, שיתואמו מול המזמין. מותנה בזה בפירוש, כי כל עוד הטובין לא נבדקו  המקובלים

הם לא ייחשבו כטובין שנמסרו למזמין ועל המזמין לא  ידי המזמין, או בא כוחו, -ולא אושרו על

 תחול אחריות כלשהיא לגביהם.

נה, ומשעשו כן, על המזמין, או בא כוחו, רשאים לפסול את הטובין משום שלא יהיו בהתאם להזמ .ב

שעות מעת  24הספק יהא לסלק את הטובין על חשבונו ולהחליפם בטובין שיתאימו להזמנה, תוך 

תוך אותו פרק זמן. במקרה שהספק לא יסלק במועד  –המזמין יקבע פרק  זמן אחר  שנפסלו או אם



   

 

 

 

ת הספק בהוצאות רשאי  לסלקם לפי ראות עיניו ולחייב א את הטובין שנפסלו, המזמין  או בא כוחו

 הכרוכות בכך.

המזמין רשאי לבחור  –אם הספק לא החליף במועד את הטובין שנפסלו את כולם, או את מקצתם  .ג

 האפשרויות הבאות או בשתיהן: משתי 

 .לבטל את ההזמנה בכל אופן הנראה לו ולהתייחס אליה כבטלה 

 ולחייב  –ן מסוג דומה לרכוש מכל מקור אחר טובין במקום אלו שנפסלו בין מאותו הסוג ובי

 הפרש ובכל הוצאה, או תשלום שנגרמו ע"י כך. את הספק בכל

 

 תעודת משלוח וחשבונית מס.12

 

הספק ימציא למזמין במועד מסירת הטובין חשבונית מס בשני העתקים המתייחסות לטובין. 

ונית לחילופין, ימציא הספק במועד מסירת הטובין תעודת משלוח בה יצוין מספר ההזמנה, וחשב

 המס תישלח למזמין במועד המוקדם האפשרי.

 

 זכויות המזמין.13

 

לעיל, או בכל דרך אחרת, יתברר למזמין כי הטובין  8אם כתוצאה מהבדיקה, הנזכרת בסעיף  13.1

אינם מתאימים לדגמים  ולמפרטים, או כי הם לוקים בחסרונות, או  –כולם, או   מקצתם  -המוזמנים

 –סטיל פגומים וכו', וכן אם הטובין המוזמנים כולם, או מקצתם כגון: אספקת מוצרי טק בליקויים

ידי המזמין, אם ניתנת אורכה כזאת, -לא נמסרו למזמין במועד שנקבע בהזמנה, או במועד שהוארך על

וכן בכל מקרה אחר שהספק הפר או לא קיים התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו: המזמין יהיה רשאי 

לבטל את ההזמנה, או לצמצם את היקפה, או להזמין על חשבון  –ירה שבידיו לפי ראות עיניו ולפי בר –

הספק אצל ספק אחר את אותם הטובין, או טובין אחרים שלדעת המזמין מתאימים לשמש כתחליף 

 ידי כך.-לטובין המוזמנים, כמו כן המזמין רשאי לתבוע את הספק בגין כל נזק שנגרם לו על

 ול למקבל ההזמנה, תיחשב ההזמנה בטלה ומבוטלת.מיד לאחר שנמסרה הודעת הביט 13.2

במקרים בהם נעשה שימוש )בלית ברירה או בתום לב( בחלק מהסחורה שאינה תואמת את המפרט  13.3

ושהתקבלו לגביה תלונות מוצדקות מהצרכנים השונים, הספק לא יקבל את התמורה בגין הסחורה 

 כז הרפואי.שנעשה בה שימוש, ולא יהיו לו שום תביעות כספיות מהמר

שום ויתור, הימנעות מפעולה, מתן אורכה מצד המזמין, לא ייחשבו כוויתור על זכויותיו של המזמין  13.4

 לפי הזמנה זו, ולא ישמשו מניעה לתביעה, אלא אם המזמין ויתר במפורש ובכתב.

למזמין, כמוה כהסכמת הספק לקבלת ההזמנה על  –כולם, או מקצתם  –מסירת הטובין המוזמנים  13.5

 יה.תנא

 

 

 תמורה.14

תמורת רכש מוצרי טקסטיל ישולם על ידי המזמין לספק תמורה בהתאם למחירים שנקב הספק  14.1

 (, או תמורה בשיעור אחר שהוסכם עליה בין הצדדים מראש ובכתב. מסמך ו'בהצעת המחיר )

התמורה תכלול, בין היתר, את עלות הטובין ואת כל ההוצאות  העקיפות כגון: הוצאות יבוא,  14.2

 "התמורה"(. –, שיווק, אריזה, העמסה, הובלה, פריקה, ביטוח וכו' ) להלן ייצור



   

 

 

 

התמורה תשולם לספק על פי תנאי התשלום הקבועים בחשכ"ל ובהוראות התכ"מ, בכפוף לקבלת  14.3

הסחורה על פי הזמנת הרכש בבית החולים לשביעות רצון המזמין, קבלת חשבונית מאת הספק ואישור 

הטקסטיל ו/או מנהלת הרכש ו/או מי מטעמה והעברת החשבונית החשבונית ע"י מנהל מערך 

 המאושרת למחלקת הכספים בבית החולים.

קיבל הספק תשלום שלא מגיע לו, עליו להחזירו מייד, גם אם לא נדרש לכך ואין לקזזו מתשלום  14.4

 עתידי.

 התשלום יעשה באמצעות זיכוי חשבון הבנק של הספק. 14.5

 . 1969 -בים על פי חוק המחאת חיובים, התשכ"טהספק מוותר על הזכות להמחות חיו 14.6

 

  

 אי תחולת יחסי עובד ומעביד.15

   

מוסכם כי הספק משמש ספק עצמאי לאספקת מוצרי טקסטיל, ללא יחסי עובד ומעביד, ואין  15.1

זכות הניתנת לפי הסכם זה למזמין לפקח להדריך או להורות לכל אחד מהמועסקים על  לראות בכל 

יח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו ולא תהיינה לספק ולכל המועסקים על ידו ידו אלא אמצעי  להבט

מדינה או עובד המועסק ע"י הממשלה והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים  כל זכויות של עובד

עם ביצוע הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול או סיום  או הטבות אחרות בקשר

 סיבות שהן.הסכם זה מכל 

על הספק יחולו כל המסים ותשלומי החובה האחרים שמעביד חייב לשלם בהתאם לדין ולנוהג,  15.2

לרבות תשלומים לביטוח לאומי, ויתר זכויות סוציאליות, והוא בלבד יהא אחראי לכל תביעה לעובד 

 בד מעובדיו. מעובדיו הנובעת מיחסי עבודה שבינו לבין עובדיו, לרבות תביעות נזיקין נגד הספק מעו

הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות מתאימים ותנאים לשמירת בריאות העובדים כדרוש על פי  15.3

 כל דין.

מוסכם בין הצדדים כי האמור בסעיף זה מהווה תנאי יסודי אשר בלעדיו לא היה המרכז הרפואי  15.4

 13.1עיף מתקשר עם הספק בהסכם זה. לפיכך מוסכם בין הצדדים כי במקרה של הפרת האמור בס

הנ"ל ע"י הספק או מי מעובדיו, יהיה על הספק להחזיר למרכז הרפואי כול סכום  ששולם מעבר 

 לאמור בהסכם הזה וזאת  במידה והמרכז הרפואי שילם לספק או  למי מעובדיו.

 

              

 ביטוח.16

 

–אל הספק מתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישר 16.1.1

משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים 

 כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 

 ביטוח חבות המעבידים .1

הספק תבטח אחריותה החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל  (1

 והשטחים המוחזקים.

 לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.₪  20,000,000א יפחת מסך גבול האחריות ל (2



   

 

 

 

 הביטוח יורחב לכסות חבות הספק כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשב כמעבידם. (3

משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל היה ונטען לעניין  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  (4

צוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי קרות תאונת עבודה ו/או מחלת מק

 הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש  (1

 דינת ישראל והשטחים המוחזקים.)כולל נזק גרר( בגין פעילותה בכל תחומי מ

 למקרה ולשנת ביטוח )שנה(.                                                                              ₪   1,000,000 –גבולות האחריות לא יפחתו מ  (2

 (. CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) (3

 שלישי.                                                              רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד  (4

הביטוח יורחב לכסות את חבות הספק כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה  (5

 ועובדיהם.

הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי הרמה מכל  (6

 ם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל.סוג שהוא. א

משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל, ככל שייחשבו  -הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  (7

 אחראים למעשיו ו/או מחדליו של הספק וכל הפועלים מטעמו.

 
     PRODUCTS  LIABILITY- ביטוח חבות המוצר  .3

 
ת המוצר בגין אספקת פריטי טקסטיל עבור המרכז הרפואי לגליל, הספק יבטח את חבותו בביטוח חבו (1

 משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל.  -בהתאם להסכם עם מדינת ישראל 

נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  -הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין  (2

 .1980 -למוצרים פגומים  

 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( בגין נזק לגוף ולרכוש.₪  2,000,000סך גבול האחריות לא יפחת מ (3

 

     כלול את ההרחבות הבאות:תהפוליסה  (4

  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת- CROSS LIABILITY. 

  חודשים 12הארכת תקופת הגילוי לפחות. 

, לגבי אחריותם משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  (5

 ו.וכל הפועלים מטעמ הספקבגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו על ידי 

                                                                                                                                     

 כללי .4

 
 יכללו התנאים הבאים:מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי וחבות מוצר( )ביטוח חבות  בכל פוליסות הביטוח הנ"ל

  



   

 

 

 

, משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  .1

 בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

 

    ניתנה על כך  אםבכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא,  .2

 של המרכז הרפואי לגליל.  ילמנהל האדמיניסטרטיביום לפחות במכתב רשום  60הודעה מוקדמת של 

 

משרד  –המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  .3

דם שגרם לנזק מתוך כוונת ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אהבריאות, המרכז הרפואי לגליל 

 .זדון

 

בלעדית כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות  תאחראיהספק תהיה  .4

 .המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות

 

 הספק.ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  .5

 

 ביטוח אחר כאשר קיים ,מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או .6

 במלוא הזכויות על פי הביטוח.בחזקת ביטוח ראשוני המזכה והביטוח הינו  ,לא יופעל כלפי מדינת ישראל

 

לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט" בכפוף להרחבת  תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל .7

 יל.הכיסויים כמפורט לע

 

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. .8

 

משרד הבריאות, המרכז  –בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  הספק מתחייב 16.1.2

 מתחייב הספקקיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. ו וכל עוד אחריותהרפואי לגליל, 

 –כל עוד החוזה עם מדינת ישראל  כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח,

 , בתוקף.משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל

 

הספק למשרד הבריאות, המרכז אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים יומצא על ידי  16.1.3

להציג את האישור חתום בחתימת  מתחייבהספק , עד למועד חתימת החוזה. הרפואי לגליל

לכל המאוחר שבועיים משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל להמבטח אודות חידוש הפוליסות 

 לפני תום תקופת הביטוח.  

 

לפי סעיפי הביטוח  הספקמובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות 

רות המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחב

ללמוד הספק אלו המופיעות לעיל. על הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן 

, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ות הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמדרישות אלה ובמיד



   

 

 

 

  .כאמור לעיל

 

לעצמם את הזכות לקבל ם ישומר משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל, –מדינת ישראל  16.1.4

בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות  הספקמ

בסעיפים אלו ו/או מכל הספק להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת 

 את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת יעביר הספקסיבה אחרת, ו

לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות  מתחייב הספקהדרישה. 

מוסכם כי הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות על פי הוראות סעיף א' לעיל.  הותילהתחייבוי

 .הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו

 

, לעריכת משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל –ישראל  כי זכות מדינת מתחייבו מצהירהספק  16.1.5

משרד הבריאות,  –הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל 

על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/  , אוהמרכז הרפואי לגליל

י העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגב

לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם  הספקשהיא המוטלת על 

 נבדקו ובין אם לאו.

 

למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם  16.1.6

משום אישור מדינת ישראל או מי  , ואין בהםהספקבבחינת דרישה מינימלית המוטלת על 

לסיכונים רכוש וחבות לרבות  הלבחון את חשיפת הלהיקף וגודל הסיכון לביטוח ועלי מטעמה

גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם 

 לכך.

 

על פי דין ועל פי עליו מכל חובה החלה  הספקאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את  16.1.7

משרד הבריאות, המרכז הרפואי  –של מדינת ישראל החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור 

 , על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.לגליל

 
 אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של ההסכם 16.1.8

 

 ערבות.17

 

הסכם זה יפקיד הספק בידי המזמין בעת חתימת ההסכם, וכתנאי להבטחת התחייבויותיו לפי  17.1

אשר תעמוד  ₪ 100,000להוצאת הזמנת רכש, ערבות בנקאית ו/ערבות מחברת ביטוח לביצוע על סך

 .'טבמסמך המופיע ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות, על פי הנוסח  60בתוקף עד 

לפי שיקול  דעתו בכל מקרה שלדעתו  המזמין יהיה רשאי לדרוש את מימוש הערבות או חלקה, 17.2

 הפר המציע  התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם. 

בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו, או שהמזמין  עשה כדין שימוש בזכויותיו והוציא  17.3

 סכומים שהספק חב בהם על פי ההסכם, יהא המזמין זכאי לממש את הערבות כולה או מקצתה.



   

 

 

 

ומש על ידי המזמין וההסכם לא יבוטל, ימציא המציע ערבות חדשה בתנאים היה והערבות תמ 17.4

 זהים לערבות שחולטה.

יום לפני מועד  30במקרה של התחדשות ההסכם, מתחייב הספק למסור למזמין לא פחות מאשר  17.5

אשר תעמוד בתוקף עד ₪  100,000גמר ההסכם, ערבות בנקאית ו/ערבות מחברת ביטוח לביצוע על סך 

דין ערבות על פי  .'טבמסמך ם לאחר תום תקופת ההתקשרות המאורכת, על פי הנוסח המופיע ימי 60

 ( דלעיל לכל  דבר ועניין.15.1פי סעיף קטן )-סעיף קטן זה כדין הערבות על

 אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק בכל מקרה שהוא. 17.6

 

 המחאת  זכויות.18

 

ולא יעביר לאחר הסכם זה או חלקו או כל זכות או חיוב הנובעים ממנו אלא בהסכמת המזמין  המציע לא ימחה,

 בלבד.

 

 הפרות.19

 

הפר הספק הוראה יסודית מהוראות הסכם זה ו/או נספחיו, רשאי המזמין בנוסף לזכויותיו על פי  19.1

 ק מהן:הוראות כל דין והוראות יסודיות של הסכם זה, לעשות את הפעולות דלהלן , או כל חל

 24להשעות ו/או לצמצם את אספקת מוצרי הטקסטיל ע"י הספק תוך מתן הודעה מוקדמת של  19.1.1

 שעות כדי לאפשר לו לתקן את הליקויים בתוך הזמן שיקבע ע"י הנהלת המרכז הרפואי.

ו/או מי מטעעמו ישלח לספק מכתב מרכז הרפואי ימים לאחר שה 7לראות הסכם זה מבוטל  19.1.2

 רשום על כך.

ע בזכותו לעשות כן על פי דין, תהא למזמין הזכות לבטל הסכם זה ו/או להביא לידי מבלי לפגו 19.2

 סיום לאלתר        בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:

מונה לספק מפרק זמני או כונס נכסים בין ארעי ובין קבוע, או ניתן נגדו צו כינוס נכסים, בין  19.2.1

 יום ממועד נתינתם. 30טלו תוך זמני ובין קבוע, וצווים או מינויים אלו לא בו

הספק לא יכול לעמוד בהתחייבויותיו מחמת פשיטת רגל, חוסר כשרות לפעולות משפטיות ו/או  19.2.2

 העדר אמצעים מתאימים לעמידה בהתחייבויותיו.

 

השתמש המזמין בזכותו לבטל את ההסכם כמפורט לעיל ו/או על פי כל דין, לא תהא לספק עילת  19.3

ין עקב כך והספק מוותר בזאת על כל תביעה, פיצוי או תשלום כלשהם בקשר תביעה כלשהי כנגד המזמ

 לכל היזק, הפסד או פגיעה שנגרמו או שעלולים להיגרם לו , עקב ביטול ההסכם או הפסקתו.

 

   

 פיצויים מוסכמים .20

 

ימים ממועד  90 -ליום עבור כול יום איחור מעבר ל₪  200הספק ישלם פיצויים מוסכמים בסך  20.1

 הזמנת רכש, ו/או איחור מעבר למועד אספקה שתואם עם המזמין.קבלת 

על כל משלוח של מוצרי טקסטיל אשר אחוז מוצרי ₪  500הספק ישלם פיצויים מוסכמים בסך  20.2

 מסך כל המשלוח. 5%הטקסטיל הפגומים עולה על שיעור של  



   

 

 

 

הנחיות אבטחת  להסכם זה, לעניין הפרת 4.4הפר הספק, או מי מעובדיו, הוראה מהוראות סעיף  20.3

המידע, הנחיות בטיחות והנחיות בטחון, יהא רשאי המזמין, בנוסף לזכויותיו על פי הוראות כל דין 

 והוראות הסכם זה, לחייב את הספק בתשלום פיצויים מוסכמים כמפורט להלן:

היה והפר הספק או מי מעובדיו את הוראות ההתחייבות לשמירה על סודיות או את הוראות  20.3.1

 בגין כל הפרה.₪  1,000פיצוי בסך  -ל אבטחת מידע של בית החוליםהממונה ע

היה והפר הספק את הוראות ממונה הבטיחות של בית החולים, הוראות נוהל בטיחות, או  20.3.2

 בגין כל הפרה.₪  500פיצוי בסך  -הוראות כל דין הנוגעות לבטיחות

 ין כל הפרה.בג₪  500פיצוי בסך  -היה והפר הספק את הוראות קב"ט בית החולים 20.3.3

קבלת הפיצויים המוסכמים אינם גורעים מזכותו של ביה"ח לפעול באמצעים נוספים כפי שנקבעו  20.4

 במסמכי המכרז.              

    

 

כל שינוי בהסכם, לא יהיה בר תוקף, אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים ובכפוף לכך .21

 .שאושר תחילה על ידי המרכז הרפואי לגליל, בכתב

כל ויתור, מתן אורכה, הנחה, שתיקה, שיהוי או תגובה או הימנעות מפעולה על ידי צד כלשהו להסכם .22

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

ראה או לו לפי הסכם ולא ייגרעו מהתרופות שתועמדנה לרשותו בקשר להפרות נוספות של אותה הו

 הוראה אחרת בהסכם.

 שום ארכה או דחייה או ויתור, לא יהיה להם תוקף, אלא אם יעשו בכתב ומראש על  ידי שני הצדדים..23
לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד תהא סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או עניין, ישיר או .24

סעיף זה חלות גם ביחס לכל תביעה עקיף שעלול להתעורר בין הצדדים בקשר עם הסכם זה. הוראות 

 כנגד המרכז הרפואי לגליל

 הודעות.25

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

שעות מעת  72שתועבר בכתב ותישלח על ידי שליח או בדואר רשום, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 

 ר רשום או בעת הימסרה על ידי שליח לנמען.מסירתה למשלוח כאמור בדוא

   

 

 ו ל ר א י ה    ב א נ ו     ע ל    ה ח ת ו ם :

 

 

 

_______________________     _____________________ 

 ספק )שם מלא וחותמת(           המרכז הרפואי לגליל  


