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שירותי בריאות כללית
באמצעות המרכז הרפואי כרמל
)להלן" :המזמין" או "בית החולים"(
מכרז מס'  21-07/16למתן שירותי השגחות פרטיות לחולים פסיכיאטריים
המאושפזים בביה"ח כרמל )להלן" :המכרז" או "ההליך"(
0B

פרק א' – מבוא

 .1מוזמנות בזה הצעות להתקשרות למתן שירותי השגחות פרטיות לחולים פסיכיאטריים
המאושפזים בביה"ח כרמל כמפורט בהסכם המצוי במסגרת מסמכי ההליך ,על תנאיו )להלן:
"ההסכם"( ובמסמכי המכרז )להלן" :השירותים"(.
1B

 .2הפרטים המופיעים בפניה זו ביחס לדרישות המזמין ,הינם לצורך מיון המציעים ובחירת
זוכה ,ורק ההסכם המצוי במסגרת מסמכי ההליך ,על תנאיו ,יחייב בהתקשרות בין הצדדים,
ככל שתתקבל הצעת המציע.
2B

 .3למען הסר ספק ,בכל סתירה ו/או אי התאמה בין ההסכם למסמכי ההליך ו/או נספחי
ההסכם ,תגברנה הוראות ההסכם.
3B

 .4תקופת ההתקשרות הראשונית הינה ל) 3-שלוש( שנים עם אופציה למזמין להארכת תקופת
ההתקשרות בתקופה נוספת בת  12חודשים ,כמפורט בהסכם.
4B

 .5מובהר ,כי המזמין אינו מחויב להזמנת היקף שירותים מינימאלי כלשהו או בכלל ,בין
בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,יצוין כי במהלך השנתיים האחרונות נזקק המזמין ,בממוצע מידי
חודש לכ 550 -שעות השגחה.
5B

6B

 .6על כל מציע לצרף להצעתו כל אישור ו/או רישיון הדרושים בהתאם למפורט במסמכי ההליך.
7B

 .7הצעת המחיר תיערך כמפורט בצרופה  4למסמכי ההליך.
8B

 .8הגשת הצעה בהתאם לפנייה זו ,תתפרש כהסכמה של המציע להשתתף בהליך בתנאים
המפורטים לעיל ולבצע את השירותים על פי תנאי ההסכם.
9B

 .9פנייה זו אינה מהווה הצעה מטעם המזמין ואין לראות בה כמטילה על המזמין חבות כלשהי
ו/או הסכמה מצידו להתקשר בהסכם עם מציע כזה או אחר אשר השתתף בהליך .המזמין
אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא .המזמין ינהג בכל הנוגע
להליך זה לפי הנהלים הנוגעים לכך הקיימים במזמין מבלי לפגוע בהוראות כל דין .המזמין
יהא רשאי להתקשר בהסכם לביצוע השירותים עם כל מי שהמזמין יחליט לפי שיקול דעתו
הבלעדי ובהתאם לתנאים הקבועים בהליך זה.
10B

 .10קבלת הצעה על ידי המזמין תשתכלל אך ורק בחתימתו של המזמין על ההסכם שיכרת בין
המציע שהצעתו התקבלה לבין הכללית.
1B

 .11כל האמור בפניה זו ובמסמכי ההליך בזכר  -גם בלשון נקבה במשמע וכן להפך.
12B

13B

פרק ב' – תנאי סף להגשת הצעות

 .12להלן פירוט תנאי הסף להשתתפותו של מציע במכרז:
14B

.12.1

המציע מנהל ספרים כחוק ובידיו אישור תקף כאמור בסעיף  2לחוק עסקאות גופים
ציבוריים התשל"ו – .1976

.12.2

המציע מעסיק עובדיו כחוק ,מקיים וממלא אחר כל חוקי העבודה לרבות ההסכמים
הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על הענף ,ובפרט תשלום שכר מינימום והפרשות
סוציאליות ,בקביעות בשלוש השנים האחרונות לפחות.

.12.3

המציע ו/או מי מבעלי הזיקה אליו לא הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון

64B

65B

6B
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להגשת ההצעות בפניה בשל הפרת דיני העבודה.
.12.4

המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5
לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,1985-בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת
ההצעות בפניה ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה ; "בעל זיקה" –
כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
מובהר כי בהתאם לתקנות חובת מכרזים רשאית ועדת מכרזים להחליט מטעמים
מיוחדים שיירשמו שלא לדחות הצעה אף אם התקיים לגביה אחד התנאים האמורים
לעיל ,וזאת ,בין היתר ,בהתחשב בהתנהלותו של המציע ,בדרך כלל ,בכל הקשור
לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף פעילות המציע שבשלה הורשע או נקנס
בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל.

.12.5

בוטל.

.12.6

המציע בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות במתן שירותי שמירה והשגחה על
חולים פסיכיאטריים במוסדות רפואיים כדוגמת בתי חולים ,מרפאות ומוסדות
אחרים ,לרבות  5מאושפזים בו זמנית ובכלל כך לגופים ממשלתיים ו/או למוסדות
ציבור ו/או רשויות מקומיות ו/או חברות ציבוריות ו/או חברות פרטיות בהיקפי
פעילות דומים.

.12.7

בעל המלצות חיוביות מלפחות שלושה גופים כאמור שהיו לקוחותיו במהלך  3השנים
האחרונות.

12.8

על המציע לשלם דמי השתתפות בהליך בסך של  ,₪ 800בקופת המזמין ולצרף את
הקבלה למסמכי ההליך .מובהר כי תשלום דמי השתתפות הינו תנאי להשתתפות
בהליך וכי הסכום כאמור לא יוחזר בשום מקרה.

67B

15B

16B

17B

18B

68B

הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף כמפורט בפרק זה לעיל ,עלולה להיפסל על הסף ולא להיות
מובאת לדיון בפני ועדת מכרזים.
19B

20B

פרק ג' – מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

 .13על המציע להשלים הפרטים ככל שנדרש בנספחים למסמכי ההליך וכן לצרף את המסמכים
והאישורים כאמור במסמכי ההליך ובהתאם לרשימה שלהלן:
21B

.13.1

אישורים ומסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף:
2B

.13.1.1

אישור על ניהול ספרים כאמור בסעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו – .1976

.13.1.2
.13.1.3

אישור על ניכוי מס במקור.
תצהיר המציע ,בחתימת מורשי החתימה מטעמו ,בדבר קיום האמור
בסעיפים  12.2-12.4לעיל ,בנוסח המצורף )צרופה  (1ואישור רו"ח
)צרופה .(2
בוטל.
תצהיר המציע בדבר הניסיון האמור בסעיף  12.6לעיל ,לרבות תקופות
מתן השירותים והגופים מקבלי השירות בתקופות אלו ,בנוסח המצורף
)צרופה .(3
קבלה ע"ס  ₪ 800בגין רכישת מסמכי ההליך.

.13.1.4
.13.1.5

.13.1.6

23B

24B

25B

72B

26B

27B

 .13.2אישורים ומסמכים  -כללי:
69B

.13.2.1
.13.2.2
.13.2.3

הצעת המחיר ,מלאה וחתומה על ידי המציע )צרופה  – 4מהווה גם נספח
ב' להסכם(.
אישור עו"ד של המציע בדבר מורשי חתימה בשם המציע בנוסח המצורף
לפניה זו) .צרופה .(5
טופס נתוני הגורם המציע בנוסח המצורף לפניה זו )צרופה .(6
73B

28B

29B
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תצהיר בדבר אי  -תיאום מכרז בנוסח המצורף חתום ומאושר על ידי
.13.2.4
עו"ד )צרופה .(7
הצהרת המציע )צרופה .(8
.13.2.5
ההסכם ,לרבות נספחיו ,כשהוא חתום על ידי המציע בכל עמוד ומאושר
.13.2.6
על ידי עוה"ד  /רו"ח מטעם המציע )למען הסר ספק ,יש למלא ולחתום
על כל עמוד מעמודי ההסכם ונספחיו ,אולם בשלב הגשת ההצעות אין
למלא את נספחים ד' ו-ז'(.
נוסח מכרז זה ,על כל צרופותיו ,כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי
.13.2.7
המציע.
 .14המזמין יהא רשאי לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנזכרים לעיל.
על אף האמור לעיל ,המזמין יהא רשאי ,אך לא חייב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לאפשר למציע
אשר לא צירף להצעתו מסמך כלשהו )למעט הערבות הבנקאית ו/או כל מסמך אחר שלא ניתן
להשלימו בהתאם להוראות הדין( להשלים את המצאת המסמך הנ"ל למזמין ,תוך פרק זמן
שיקבע על ידו .לא צירף המציע מסמך כלשהו על אף שנתבקש לעשות כן על ידי המזמין לשלם
השלמת הצעתו ,יהא המזמין רשאי לפסול את הצעתו.
30B

31B

32B

3B

34B

35B

36B

פרק ד' – עריכת ההצעה והגשתה:
 .15ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי פנייה זו ,מלבד המקומות בהם המציע נדרש במפורש
לצרף מסמכים או אישורים נוספים.
 .16המציע ימלא בדייקנות כל חלק הטעון השלמה במסמכי המכרז ,בהתאם להוראות ולתנאים
שבכל חלק.

 .17המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי הפנייה ,להוסיף עליהם או למחוק מהם ,להסתייג או
לשנות מן האמור במסמכי הפנייה או להתנות עליהם ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי
ובין בכל דרך אחרת שהיא.
 .18כל שינוי או תוספת במסמכי הפנייה או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף המסמכים
ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה )ואם ההצעה
תזכה  -בהתקשרות בין הצדדים( ,כאילו לא נכתבו ,ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה
עפ"י שיקול דעת המזמין.
 .19על המציע להגיש את הצעתו בשני עותקים ,הכוללים את כל מסמכי ההליך לרבות נוסח פניה
זו וכל המסמכים הנדרשים על פי תנאי ההליך ,חתומים ,בכל עמוד ,עם חותמת וחתימת
מורשי חתימה מטעם המציע באופן הקבוע במסמך הרלוונטי ,לעורכם בשפה העברית
ולהכניסם במעטפה סגורה שתימסר במסירה אישית לתיבה בכתובת :מיכל  ,7חיפה )משרדי
הנהלת בית החולים( עד השעה  12:00ביום  .29/08/16על המעטפה ירשם" :מכרז מס'
 21-07/16למתן שירותי השגחות פרטיות לחולים פסיכיאטריים המאושפזים בבי"ח
כרמל".
למען הסר ספק ,הצעות שתשלחנה בדואר ,לא תובאנה בחשבון ולא תישקלנה ע"י ועדת
המכרזים.
37B

 .20המזמין רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות
בכל עת לפני פתיחת ההצעות.
38B

 .21הצעת המציע תעמוד בעינה עד להודעה על תוצאות המכרז והודעה על בחירתה של ההצעה
הזוכה.
פרק ה' – אמות המידה לבחירת ההצעה:
 .22ההצעה הזולה ביותר העומדת בתנאי מכרז זה ,תהא ההצעה הזוכה ,אלא אם החליט המזמין
 בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים ,אשר גם תנמק החלטתה -לפסול ההצעה הזולה ביותר ו/או להעדיף הצעה אחרת על פניה.
למען הסר ספק ,מובהר כי ההצעה הזולה ביותר משמעה ההצעה הזולה ביותר כולל מע"מ,
ככל שקיים חיוב במע"מ.
מבלי לפגוע בכלליות האמור ,המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול הצעה
39B

40B

41B

42B
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בהסתמך על ניסיון עבר שלילי בעבודה מול המזמין.
 .23מחירה של כל הצעה יחושב לצורך סעיף זה בהתאם למחירים הנקובים בהצעת המחיר
)צרופה  ,(4במכפלת השיעורים המפורטים להלן ,הנובעים מתוך שעות העבודה שנדרשו בפועל
בשנה שקדמה למכרז זה:
43B

חול בוקר

0.6%

חול ערב

19.8%

חול לילה

47.0%

שישי בוקר

0.1%

שישי

4.7%

שישי לילה
שבת
שבת לילה

16.4%
0.1%
11.3%

למען הזהירות ולשם הבהרה ,אין באמור לעיל ,כדי להוות התחייבות או מצג של המזמין
בדבר שעות העבודה והחלוקה למשמרות שיידרשו בפועל בתקופת ההסכם.
4B

פרק ו' – תנאים כללים:
 .24המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לאחר קבלת ההצעות ,לדרוש הסברים ו/או הבהרות ו/או
השלמות ו/או מסמכים מן המציעים כולם או אחד/ים מהם.
 .25המציע יהיה אחראי לבדיקת מסמכי ההליך ותנאיו ,לרבות תנאי ההסכם וההתקשרות עפ"י
ההליך ,הדין וכל מידע רלבנטי אחר הקשור להליך ,ובהגשת הצעתו מסכים המציע לתנאים
ולפרטים כאמור והוא מוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.
 .26הערות ,השגות ושאלות:
מציע שיש לו שאלות ו/או השגות בקשר למסמכי המכרז ו/או מתן השירותים מוזמן להעלותן
בכתב בלבד אל ועדת המכרזים של המזמין ,באמצעות פקס מס'  04-8559940או דואר
אלקטרוני לכתובת  ,torem_nili@clalit.org.ilואולם מובהר כי אין בכך כדי להטיל על המזמין
חובה כלשהי בהקשר זה .שאלות ,הערות והשגות  -כאמור יתקבלו עד ליום 07/08/16
בשעה  .12:00על המציע לוודא כי בידו אישור כתוב מהנמען ששאלותיו ו/או השגותיו
התקבלו.
45B

46B

47B

48B

תשובות ושינויים למסמכי המכרז או להסכם ,ככל שייערכו כאלה ,יינתנו בכתב .מובהר
שהתשובות שינתנו יחייבו את המציעים כחלק ממסמכי המכרז.
 .27המזמין יהא רשאי להתקשר בהסכם למתן השירותים ,עם כל מציע כפי שיבחר לפי שיקול
דעתו הבלעדי והבלתי מסויג ובתנאים הקבועים במסמכי מכרז זה .המזמין אינו מתחייב
לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .28מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג,
לבטל את המכרז ,כולו או חלקו ,או לצאת בהליך חדש ,וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים
או פיצוי/שיפוי.
 .29המציע מצהיר ומתחייב בזאת ,כי הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמקצועיות
הדרושים לצורך מתן השירותים וקיום מלוא מחויבויותיו על פי מסמכי המכרז ,באיכות וטיב
מעולים.
49B

50B

51B

52B

פרק ז' – הודעה למציע שהצעתו זכתה והשלמת ההתקשרות:
 .30המזמין יודיע בכתב לזוכה על זכייתו ,בצירוף דרישה להמצאת ערבות ביצוע בהתאם להסכם
ההתקשרות .הזוכה יהיה חייב למסור למזמין ,בתוך ) 7שבעה( ימי עסקים ממועד קבלת
הודעה על זכייתו כאמור ,ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לפקודת המזמין ,שהוצאה
על ידי תאגיד בנקאי הרשום בישראל ,על סך של – ) ₪ 30,000שלושים אלף שקלים חדשים(
53B

54B

5

צמודה למדד המחירים לצרכן .הערבות תהא בנוסח המופיע כנספח ז' להסכם )להלן" :ערבות
הביצוע"(.
 .31מובהר ,כי עד לחתימת ההסכם בפועל ע"י המזמין ,לא יהא קיים חוזה בר-תוקף בין הצדדים.
 .32המזמין לא יהיה חייב בכל זמן שהוא למסור נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי ו/או למסור
פרטים בקשר להצעה כלשהי ,לרבות זו שתתקבל.
5B

פרק ח' – פרסום פרטי ההצעה הזוכה
 .33מציע שיבקש לעשות כן יהא רשאי לפנות למזמין בכתב בתוך  30יום ממועד קביעת ההצעה
הזוכה ולבקש לעיין במסמכי המכרז כמתחייב מכל דין ,למעט בחלקים של המסמכים ו/או
ההחלטה ו/או ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד
מקצועי של המזמין או של המציע שהצעתו נבחרה .לבקשת עיון כאמור יצורף שיק בנקאי
לפקודת שירותי בריאות כללית בסך  ₪ 1,500לכיסוי הוצאות המזמין בקשר עם מתן זכות
כאמור.
 .34המזמין עשוי להתחיל ביישום ההתקשרות נשוא המכרז מיד בסמוך לחתימת ההסכם ועל כן
לא תשמע טענה ,כי לא ניתנה למציע שהצעתו לא נבחרה שהות מספקת לעיין במסמכים בהם
ביקש לעיין בקשר עם המכרז.
 .35הצעת המציע תיחשב ככזו שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי אם
יקבע כזוכה הצעתו עשויה לעמוד לעיונם של כל המשתתפים במכרז.
 .36רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי ,יציין בדף
נפרד את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו זו.
 .37ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה בשל טענה לסוד מסחרי או סוד
מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של המזמין והחלטתה תהא
סופית ומחייבת את המציע ואת יתר המשתתפים במכרז ,לכל דבר ועניין.
 .38מחירי ההצעה ,בכל מקרה ,לא יחשבו כסוד מסחרי או כסוד מקצועי.
56B

57B

58B

59B

60B

61B

62B

___________________

שירותי בריאות כללית
מרכז רפואי כרמל
63B
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צרופה '1
תצהיר בדבר קיום סע'  12.2-12.4למכרז – שמירת זכויות עובדים
אני הח"מ :המציע _________________ ח.פ / .ת.ז .מס' _________________
שם __________________________ נושא/ת ת.ז .מס'_________________
שם __________________________ נושא/ת ת.ז .מס' _________________
לאחר שהוזהרנו ,כי עלינו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה
כן ,מצהירים בזאת ,בשם המציע – ____________________ ,וכבעלי השליטה או המנהלים
במציע ,כדלקמן:
.1

מורשי החתימה מטעם המציע הינם _______________ ,_______________ :עלי
הזיקה הינם _______________ ,_______________ :והרינו עושים תצהירנו זה
בהתאם לתקנות חובת המכרזים.
"בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים

.2

אנו מצהירים כי _______________ )המציע( מעסיק עובדיו כחוק ,מקיים וממלא אחר
חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים החלים עליו כמעסיק ,ובפרט תשלום שכר מינימום והפרשות סוציאליות,
בקביעות בשלוש השנים האחרונות לפחות.

.3

המציע _________________ או מי מבעלי הזיקה אליו ,לא הורשע בשל עבירת דיני
העבודה ,בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.

.4

המציע ________________ או מי מבעלי הזיקה אליו ,לא נקנס ע"י מפקח עבודה
שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות המנהליות ,התשמ"ו –  ,1985ביותר משני קנסות בשל
הפרת דיני העבודה ,בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת פנייה זו.

.5

במקרה של קיום הרשעות  /קנסות – להלן פירוט:
מס' העבירות .______________ :מס' הקנסות.________________ :
עילות העבירות._____ _______________________________________:
עילות הקנסות._ ____________________________________________:
ההליכים שהתנהלו בגין העבירות  /הקנסות )משפטי  /מינהלי  /גישור  /אחר(:
______________________________________________________________
______________________________________________________________.
גובה הקנס שהוטל  /העונש שנפסק:

70B

 .6הרינו לאשר כי אלו חתימותינו ,וכי תוכן תצהירנו אמת.
___________
חתימה

__________
___________________
חתימה
חתימה  +חותמת המציע
אישור
הריני מאשר/ת בזה ,כי ביום _______________ הופיעו בפני עורך דין _______________
במשרדי ברחוב ____________________ מר/גב' :שם ______________________ :ת.ז.
ת.ז.
מס' __________________________ ומר/גב' :שם______________________ :
מס' __________________________ שמורשים לחתום מטעם המציע , ,ולאחר שהזהרתי
אותם ,כי עליהם להצהיר אמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,אישרו
את נכונות התצהיר דלעיל וחתמו עליו בפני ,בשם המציע ובשמם.
___________________
חותמת

_________
חתימה

_____________________
חתימת עו"ד
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צרופה '2
אישור רואה חשבון בדבר קיום חובות המציע

אני_______________ רו"ח ,מרחוב _____________________________מאשר כי המציע
שפרטיו כדלקמן _______________________________________ :משלם לעובדיו ו/או
לכל הפועל מטעמו ו/או לכל רשות ו/או צד ג' כלשהוא בקשר עם עובדיו ,כאמור ,כל תשלום מס
ו/או גמלה המחויבים עפ"י כל דין ו/או הנהוגים ביחסים שבין מעביד ועובד ,לרבות ומבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל ,משכורת שאינה פחותה משכר המינימום לעובדים ,דמי חופשה ,דמי מחלה,
פיצויי פיטורין ,פיצויי פרישה ,הפרשות לקופות פנסיה ,מס בריאות וביטוח לאומי.

________________
תאריך

_________________
חתימה
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_______________
חותמת

צרופה '3
74B

תצהיר בדבר קיום האמור בסעיף  12.6למכרז

אני הח"מ _____________________ מס' ח.פ) ____________ .להלן" :המציע"( מצהיר
בזה כי:
.1

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע.

.2

המציע בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות במתן שירותי שמירה והשגחה על חולים
פסיכיאטריים במוסדות רפואיים כדוגמת בתי חולים ,מרפאות ומוסדות אחרים ,לרבות 5
מאושפזים בו זמנית ובכלל כך לגופים ממשלתיים ו/או למוסדות ציבור ו/או רשויות
מקומיות ו/או חברות ציבוריות ו/או חברות פרטיות בהיקפי פעילות דומים..

.3

המציע בעל המלצות חיוביות מלפחות שלושה גופים כאמור בסעיף  2לעיל ,שהיו
לקוחותיו במהלך  3השנים האחרונות כמפורט להלן) :במקרה הצורך ,ניתן להגיש את
הטבלה המצורפת בנפרד ,בהמשך לעמוד זה(
)רצוי לצרף המלצות כתובות ,למעט במקרה בו הממליץ הינו גוף ממשלתי שאז צירוף
המלצה כתובה הינו רשות בלבד(.

שם החברה  /גוף

תקופת מתן
השירותים לחברה

שם הממליץ

תפקיד הממליץ

פרטי התקשרות

1
2
3
4

_________
תאריך

_________________________
חתימת המציע  /חתימת התאגיד

____________
שם המציע  /התאגיד

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ____________ ,מ"ר____________ ,מרח' ____________ מאשר בזאת כי ביום
____________ הופיע בפני ____________ שזיהה את עצמו ע"י ת"ז  /המוכר לי באופן אישי ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן,
אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.
_______________
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שם מלא וחותמת

צרופה '4
)נספח ב' להסכם(

התמורה /הצעת המחיר )כולל מע"מ(:
מחיר שעה ליום
שישי /ערב חג

מחיר שעה ליום חול

מחיר שעה לשבת /חג

משמרת בוקר
)(7:00-15:00

משמרת ערב
)(15:00-22:00

משמרת לילה
)(22:00-7:00

שם המציע______________________:
___________________
חתימת המציע  +חותמת

___________________
תאריך
הערות:

 .1המחירים המוצעים ,הנקובים לעיל ,יהיו בתוקף בכל תקופת ההסכם ו/או האופציה ולא ישתנו מכל סיבה שהיא,
למעט במקרה של עדכון שכר המינימום לכלל העובדים במשק ו/או שינוי השכר השעתי של עובד ,מסוג העובדים
הנדרשים בהתאם להסכם זה ,על פי חוק ו/או צו הרחבה.
 .2המחיר המוצע ,הנקוב לעיל ,הינו עבור שעות השגחה פיסיות בימים ובשעות כמפורט לעיל.
" .3יום שבת"  -החל מכניסת השבת ועד לצאתה אך בכל מקרה לא יותר מ 24-שעות.
"יום חג"  -אחד מהימים הבאים :שני ימי ראש השנה ,יום הכיפורים ,ראשון ושמיני עצרת של
חג הסוכות ,ראשון ושביעי של פסח ,חג השבועות ויום העצמאות ,החל מכניסת החג ועד לצאתו
אך בכל מקרה לא יותר מ 24-שעות.
 .4המחיר הנקוב לעיל הינו המחיר הכולל והסופי לרבות מע"מ כדין )ככל שחל(.
 .5מובהר ,כי לא תשולם כל תוספת ו/או תמורה מכל סוג שהוא לספק בגין שעת השגחה .למען הסר ספק ,אין
באמור כדי לפגוע בחובת הספק לעמוד בכל דיני העבודה ותשלום מלוא הזכויות להם זכאי העובד ,ובכלל כך
תשלום בגין שעות נוספות ,תשלום בגין שעות עבודה במנוחה שבועית ,תשלום בגין ימי חג ,דמי הבראה וכיו"ב .
 .6בית החולים ישלם לספק )המציע הזוכה( את התמורה על פי שעות הנוכחות בפועל ובשום מקרה התשלום לא
יחרוג משעות העבודה שנקבעו על ידי בית החולים.
 .7למען הסר ספק ,התשלום יתבצע בהתאם להוראות ההסכם בכלל וסעיף התמורה בפרט ,ובכפוף לקיום
התחייבויות הספק )המציע הזוכה( על פי ההסכם.
 .8למען הסר ספק ,המחיר הנקוב עבור "שעת השגחה פיסית" כאמור לעיל ,כולל גם את כל הציוד ו/או השירותים
ו/או החיובים החלים על הספק בהתאם להסכם בגינם לא יישא בית החולים בתשלום נוסף ,ולרבות:
א .כלל הציוד הדרוש לביצוע השירותים.
ב .מדי עבודה.
ג .הוצאות נסיעה ואש"ל.
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צרופה '5

אישור בדבר מורשי חתימה

אני ,הח"מ ,_____________________ ,עו"ד ,מרח' ______________________ ,רישיון
מס' ________ מאשר בזאת כי החתומים על ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת המכרז
המפורטים להלן:
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
מורשים מטעם________________________ )להלן" :המציע"( לחתום על מסמכים אלה
בשם המציע ,מכוח החלטת המציע שנתקבלה כדין ,וחתימתם כאמור ,בצירוף חותמת המציע,
מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

תאריך

תפקיד

שם מלא
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חתימה וחותמת

צרופה 6

נתוני הגורם המציע
פרופיל חברה/עסק
ההתייחסות בנספח זה הינה ל"חברה" או "מציע" ,לפיכך ,יש למלא הפרטים בנספח זה בהתאם
לסוג האישיות המשפטית של המציע )חברה  /שותפות  /עוסק  /אחר( בשינויים המחויבים.
א .נתונים כללים
שם החברה

_________________________________

שמות קודמים

_________________________________

מס' החברה

_________________________________

מועד ייסוד

_________________________________

כתובת

_________________________________

מס' טלפון

_________________________________

מס' פקס

_________________________________

כתובת דואר אלקטרוני_________________________________ :
ב .פירוט בעלי השליטה במציע ופירוט אחזקותיהם )במידת הצורך ,ניתן להגיש את הטבלאות
שלהלן בנפרד בהמשך לצרופה זו(
במקרה בו אין בעלי שליטה במציע יצורף אישור עו"ד/רו"ח המעיד על האמור.
שם פרטי

מס' תעודת זהות

שם משפחה

12

שיעור אחזקות וסוג
מניות

ג .מנהלים
שם פרטי

שם משפחה

מס' תעודת זהות

תפקיד בחברה

מועד תחילת
עבודה בחברה

ד .מספר עובדי החברה.____________ :
ה .נא פרט מספר שנות ניסיון באספקת השירותים נשוא המכרז _____
ו .שמות לקוחות עיקריים:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ז .הערות:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________
חתימה וחותמת מורשי חתימה

______________
תאריך
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צרופה '7
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
)להלן" :המציע"(

אני הח"מ _________________________ מס ח.פ____________ .
מצהיר בזה כי:
 .1אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם
המציע.
 .2המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
.3
.4
.5
.6
.7

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע
הצעות במסגרת הליך זה או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במסגרת הליך זה.
המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במסגרת הליך זה.
המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר
מהצעתי זו.
המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר בהליך זה.

יש לסמן  Vבמקום המתאים
המציע*  /אם המציע הינו תאגיד  -המצהיר ו/או מי מנושאי המשרה בתאגיד המציע ,אינו
נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז ו/או הליך תחרותי אחר אם כן ,אנא פרט:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות
עבירות של תיאומי מכרזים ו/או הליך תחרותי אחר אם כן ,נא פרט:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
אני מודע לכך ,כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
_________
תאריך

_________________________
חתימת המציע  /חתימת התאגיד

____________
שם המציע  /התאגיד
אישור

אני הח"מ ,עו"ד ____________ ,מ"ר____________ ,מרח' ____________ מאשר בזאת
כי ביום ____________ הופיע בפני ____________ שזיהה את עצמו ע"י ת"ז  /המוכר לי
באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים
הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן ,אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.
________________
שם מלא וחותמת
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צרופה '8
71B

הצהרות המציע

אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים
בזה כדלקמן:
 .1הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,אנו מסכימים לכל האמור
במסמכי אלה ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו
מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .2אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים בהליך זה ,הצעתנו זו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו את השירותים בהתאם לתנאים
המופיעים שם ,לרבות בהסכם ההתקשרות.
 .3המידע והנתונים שמולאו על ידינו במסמכי המכרז הם נכונים ושלמים.
 .4הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במשך  180יום
מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 .5אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה
מחייב בינינו לביניכם.
 .6במידה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד ,אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות
והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,וכי אנו זכאים לחתום בשם
התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
_________
תאריך

_________________________
חתימת המציע  /חתימת התאגיד

_______________
שם המציע  /התאגיד

חתימות מורשי החתימה:
_______________
שם מורשה החתימה

__________________
חתימת מורשה החתימה

_______________
שם מורשה החתימה

__________________
חתימת מורשה החתימה

אישור עורך-דין
אני הח"מ ,עו"ד ____________ ,מ"ר____________ ,מרח' ____________ מאשר בזאת כי
____________ שזיהה את עצמו ע"י ת"ז
ביום ____________ הופיע/ו בפני
______________________/המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן ,אישר בפני את נכונות
התצהיר דלעיל וחתם עליו .כמו כן הנני מאשר את דבר הסכמת החותם/מים לחתום בשם
התאגיד.
___________________
,עו"ד

15

