נוסח מתוקן ומעודכן
הסכם למתן שירותי השגחות פרטיות
לחולים פסיכיאטריים
שנערך ונחתם בחיפה ביום __________ בחודש _________ שנת 2016
בין:

שירותי בריאות כללית
באמצעות הנהלת מרכז רפואי כרמל
רחוב מיכל  ,7חיפה
באמצעות מורשי החתימה מטעמה:
שם ושם משפחה_______________ :
ת"ז _________ תפקיד____________ :
שם ושם משפחה________________ :
ת"ז_____________ תפקיד__________ :
)להלן" :בית החולים" ו/או "המזמין"(
מצד אחד
______________________

לבין:

______________________
באמצעות מורשה/י החתימה:
______________________
__________________
)להלן" :הספק"(
מצד שני
והואיל:
והואיל:
והואיל:

והואיל:

והואיל:

ובית החולים פרסם מכרז למתן שירותי השגחות פרטיות לחולים פסיכיאטריים )להלן:
"המכרז"(;
והספק בדק את מסמכי המכרז וההסכם ומצא כי הוא מסוגל לספק לבית החולים את
השירותים המפורטים בהם במלואם;
והספק הגיש את הצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז וועדת המכרזים של בית החולים
החליטה לקבלה בישיבתה מיום _________ )ימולא ע"י בית החולים  -לספק שיזכה
בלבד(;
ובית החולים מעוניין בקבלת שירותי השגחות פרטיות לחולים פסיכיאטריים כהגדרתם
במסמכי המכרז ובהסכם זה )להלן" :השירותים" או "שירותי ההשגחה"( מאת הספק
כספק עצמאי;
והספק מסכים לבצע את שירותי ההשגחה כספק עצמאי ,על פי הוראות הסכם זה ובתנאים
המפורטים להלן;

לפיכך מוצהר ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא ונספחים:
1.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2

כותרות הסעיפים משמשות לשם הנוחות בלבד ואין ליחס להן משמעות פרשנית כלשהי.

.2

1.3

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות ההסכם לבין הוראה
מהוראות הנספחים ,תהא הוראת ההסכם עדיפה וגוברת והוראות הנספח תקראנה
ותפורשנה ביחד עם ובהתאם להוראת ההסכם ,אלא אם כן יוסכם אחרת במפורש.

1.4

בהסכם זה תהיה משמעות המונח "הספק"  -לרבות עובדיו ו/או מי שפועל מכוחו,
בשמו ,מטעמו ו/או כשליחו.

1.5

נציג בית החולים לצורך ביצועו של הסכם זה יהיה ____________ או כל אדם אחר,
אותו יסמיך בית החולים לשמש בתפקיד זה )להלן" :נציג בית החולים"(.

1.6

הספק יהא כפוף מבחינה מנהלית להוראות נציג בית החולים בכל הנוגע לביצועו של
הסכם זה.

1.7

לספק לא תעמוד כל טענה בדבר מצגים שהוצגו לו במהלך המכרז ו/או במסגרת מסמכי
המכרז ורק נוסח הסכם זה כשהוא חתום על ידי שני הצדדים ,הוא שיחייב את הצדדים.
חרף האמור ,כל הצהרות הספק ו/או התחייבויותיו ו/או מצגיו על פי מסמכי המכרז
יחשבו כחלק ממצגי הספק בהסכם זה.

הצהרות והתחייבויות הספק:
הספק מצהיר ,מאשר ומתחייב ,כי הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון ,המומחיות
והמקצועיות הדרושים לצורך אספקת שירותי ההשגחה ולצורך קיום כל התחייבויותיו עפ"י
הסכם זה באיכות וטיב מעולים לרבות כוח האדם ,הציוד ,כלי הרכב וכל אמצעי אחר הדרוש
לצורך אספקת השירותים כאמור לשביעות רצונו המלא של בית החולים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מצהיר ,מאשר ומתחייב בזה הספק כדלקמן:
2.1

כי אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ,ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע
התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם ,על פי
הסכם או על פי כל דין.

2.2

כי הינו נותן שירותים עצמאי לכל דבר ועניין ,ומנהל ספרים כחוק ובידיו אישור כדין
כאמור בסעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות
מס( התשל"ו – .1976

2.3

הספק מתחייב להמציא לבית החולים במועד חתימת הסכם זה תעודת עמותה רשומה /
רישום חברה  /עוסק מורשה  -לפי העניין ,העתק אישור ניהול ספרים.

2.4

כי הינו בקיא בכל הוראות כל דין ,לרבות חוקים ,תקנות ,צווים ,הנחיות וכיוצ"ב של כל
גוף מדיני ו/או ציבורי רלבנטי ,ולרבות משרד התמ"ת ומשרד המשפטים ,החלים או
הנוגעים ,במישרין או בעקיפין ,לביצוע התחייבויותיו ואספקת שירותיו על פי הסכם זה,
והספק מתחייב כי ביכולתו לקיים ולעמוד בכל ההוראות הנ"ל.

2.5

כי הוא מחזיק בכל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים ו/או הביטוחים הנדרשים
לניהול עסקו ולצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו ומתן שירותיו על פי הסכם זה) ,להלן:
"המסמכים"( ,וכי בכל תקופת ההסכם ימשיך להחזיק במסמכים כאמור ולקיים את
כל ההתחייבות הדרושות לצורך קבלת ו/או המשך אחזקת מסמכים אלה ,לרבות
בהתאם להוראות כל דין כפי שיהיו בתוקף ,מעת לעת .מבלי לגרוע מהאמור ,הספק
מתחייב כי בכל תקופת ההסכם יקיים ויעמוד בכל ההוראות והחוקים החלים על
אספקת השירותים.
הספק מתחייב להציג המסמכים ולהוכיח עמידה בכל התנאים הדרושים לקבלתם ו/או
המשך אחזקתם בתוך  24שעות מקבלת דרישת בית החולים.

2.6

הספק בלבד ישא בכל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהוצאת אישורים ,היתרים,
רישיונות וביטוחים הנדרשים לצורך הסכם זה ומתן השירותים במסגרתו ובקיום כל
התנאים להוצאתם.

2.7

הספק מתחייב להודיע לבית החולים בכל מקרה בו לא הוארכו ו/או בוטלו ו/או הוגבלו
ו/או שונו הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים המפורטים בסעיף  2.5לעיל ,וזאת
מיד עם קרות השינוי.

2.8

הספק מתחייב להעסיק לצורך ביצוע ההסכם עובדים מיומנים לביצוע העבודות
2

המפורטות בו.

.3

.4

.5

2.9

הספק מתחייב להפעיל מוקד טלפוני מכל סוג שהוא )לרבות איש קשר זמין( ,בשעות
 ,06:00-22:00בכל ימות השנה ,באמצעותו יתאפשר קשר שוטף בין בית החולים לבין
הספק ,לרבות לטיפול במקרה של בעיות שוטפות ו/או חריגות.

2.10

הספק מתחייב לבצע את השירותים בחריצות וברמה מקצועית נאותה .נציג בית
החולים יהיה רשאי מפעם לפעם לבדוק את טיב השירותים ולעמוד על מידת ביצועם.

2.11

כי נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ,ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים ו/או אחרים
המצורפים אליו והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,והוא בדק את מלוא התנאים,
הנתונים והנסיבות הקשורים באספקת השירותים ו/או הנובעים ממנו באופן יסודי.

2.12

הצהרות והתחייבויות הספק בהסכם זה מהוות תנאי יסודי בהסכם זה.

השירותים:
3.1

הספק מתחייב לספק לבית החולים שירותי השגחות פרטיות לחולים פסיכיאטריים
המאושפזים בבית החולים במומחיות ,ביעילות ובאופן מלא ,שלם ומדויק ,על פי כל
התנאים בהסכם זה על נספחיו )להלן" :שירותי השגחה"( ,ולשביעות רצונו המלאה של
בית החולים.

3.2

הספק יספק לבית החולים שירותי השגחה לפי דרישות בית החולים וצרכיו.

3.3

סוג שירותי ההשגחה הנדרשים ,היקפם ואופן ביצועם יהיו ,בין היתר ,כמפורט בנספח
השירותים )להלן" :נספח השירותים"(.
 -נספח השירותים מצורף כנספח א' להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

3.4

מובהר ,כי בית החולים אינו מתחייב להזמנת היקף שירותים מינימאלי כלשהו או
בכלל ,בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה.

תקופת ההסכם:
4.1

הסכם זה הינו לתקופה של  3שנים ,שתחילתה ביום _____________ )בתום  30יום
מיום חתימת בית החולים על הסכם זה ו/או במועד אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי של
בית החולים( )להלן "תקופת ההסכם"(.

4.2

למזמין תהא האופציה להאריך את ההסכם פעם אחת לתקופה של  12חודשים נוספים,
לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מותנה )להלן" :התקופה הנוספת"( .ככל שלא ניתנה
הודעה אחרת 30 ,יום לפני תום תקופת ההסכם ,יראו את המזמין כמי שמימש את
האופציה האמורה הנתונה בידו.

4.3

בית החולים רשאי מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ולרבות מקרה בו תחול
עליו התחייבות להעסיק את עובדי הספק ו/או יראו את עובדי הספק כעובדי בית
החולים מכח שינוי חקיקתי ובכלל כך חוק ו/או צו הרחבה ו/או החלטת עירייה ו/או כל
החלטה אחרת ,לבטל הסכם זה בכל עת ו/או להפסיק את המשך ביצוע השירותים על
ידי מתן הודעה בכתב לספק  30יום מראש.

4.4

בוטל ההסכם או הופסקו השירותים כאמור בסעיף  4.3לעיל ,ישלם המזמין לספק את
התשלום היחסי לפי ביצוע השירותים בפועל עד ליום ביטול ההסכם ,אשר ייקבע
בלעדית על ידי בית החולים ,ופרט לתשלום על פי סעיף זה לא יהא הספק זכאי לכל
תשלום אחר מאת המזמין בקשר להסכם זה.

התמורה:
5.1

בתמורה לביצוע השירותים על ידי הספק על פי הסכם זה ולמילוי כל התחייבויותיו על
פי הסכם זה ,ישלם בית החולים לספק את התמורה בהתאם לתעריף המפורט בנספח
התמורה )הצעת המחיר( המצורף להסכם זה ,בתנאים הקבועים בסעיף זה להלן )להלן:
"התמורה"(.
 -נספח התמורה )הצעת המחיר( מצורף כנספח ב' להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד
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הימנו.

.6

5.2

בתום כל חודש ולא יאוחר מה 10-לכל חודש יערוך הספק חשבון בגין החודש החולף.
החשבונות והדו"ח ימסרו לנציג ביה"ח לשם בדיקתם ואישורם )להלן" :החשבון"(.

5.3

בית החולים יבדוק ויאשר את החשבון ,או ,לפי הצורך ,יעיר הערות לספק ,אשר יתקן
את החשבון בהתאם להערות בית החולים ויגישו שוב לבית החולים .אישר בית החולים
את החשבון ולא חלק עליו הספק בתוך  30מיום האישור ,יהווה האישור האמור ראיה
מכרעת לנכונות האמור בו ,והספק מוותר על כל זכות התנגדות ו/או טענה בהקשר לכך.

5.4

בית החולים ישלם את התשלום החודשי לספק בתנאי תשלום של שוטף  45 +ימים
מתאריך החשבון ,ובתנאי שאושר על ידי נציג בית החולים.

5.5

התמורה המשתלמת לספק על פי האמור בהסכם זה על נספחיו הינה סופית ואינה
נתונה לשינויים כלשהם.

5.6

מובהר ,כי המחיר הנקוב בנספח ב' הינו קבוע וסופי וכולל מע"מ ,ככל שספק הינו
עוסק ,ולא 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.

5.7

למען הסר ספק ,מוצהר בזה כי כל הוצאות מתן השירותים ,לרבות שכר העובדים או כל
אדם אחר שיועסק על ידי הספק בביצוע השירותים וכל ההוצאות הנלוות ,יחולו אך ורק
על הספק.

5.8

התשלום יהא על פי שעות הנוכחות בפועל ובשום מקרה התשלום לא יחרוג משעות
העבודה שהוזמנו בכתב ,למעט מקום בו שונה מספר השעות בהתאם לדרישה בכתב של
בית החולים.

5.9

מובהר ,כי ביצוע התשלום מותנה בקיום אישור תקף במועד ביצוע התשלום על ניהול
ספרים ,וכי הספק אימץ את נהלי ההזמנות ומשלוח החשבוניות של בית החולים,
לפיהם משלוח הזמנות וחשבוניות יתבצע באמצעות טכנולוגיות מקוונות עליהן יורה
בית החולים מעת לעת .להסרת ספק ,חשבוניות שלא יתקבלו בהתאם להוראות בית
החולים ובניגוד להוראת סעיף זה לא יחייבו את בית החולים בכל צורה ואופן.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,הספק מאשר כי ידוע לו ,כי במהלך תקופת ההסכם ,בכוונת
בית החולים לעבוד באמצעות טכנולוגיה מקוונת מפיתוחה של חברת ניפנדו בע"מ,
בהתאם למפורט בנספח ג' להסכם זה.

עובדי הספק:
6.1

הספק יעסיק לצורך מתן שירותי ההשגחה בהתאם להסכם זה אך ורק עובדים העונים
על התנאים הבאים:
6.1.1

בעלי תעודת זהות ישראלית.

6.1.2

בעלי אישור עדכני מרופא תעשייתי על בריאות תקינה ,העומדים בכל התנאים
ו/או הדרישות הרפואיות בהתאם לנהלי המזמין ,לרבות חיסונים.

6.1.3

ידיעה טובה של השפה העברית ,כולל ידיעת קרוא וכתוב.

6.1.4

אושרו על ידי נציג בית החולים בכתב ומראש.

 6.1.5הציגו הן לספק והן לבית החולים אישור משטרה בדבר העדר רישום פלילי
בתחום עבירות מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסויימים ,התשס"א .2001 -
למען הסר ספק ,מובהר כי אין באישור נציג בית החולים כדי להסיר ו/או לפטור
מאחריות את הספק ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על נציג בית החולים ו/או על בית
החולים ו/או על אחר/ים מטעמו לטיבם ו/או לאיכותם ו/או לכישוריהם של העובדים
שאושרו.
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6.2

בכל מקרה בו יתברר לספק כי מסיבה כלשהי עשויה להיגרם תקלה כל שהיא בהספקת
השירותים לבית החולים ,יודיע הספק את הדבר באופן מיידי לנציג בית החולים ויתאם
עימו הספקת שירותים באופן אלטרנטיבי ,על מנת שבכל מקרה יסופקו שירותי הספק
באופן תקין ושוטף.

6.3

נציג בית החולים יהיה רשאי לדרוש מהספק להחליף עובד מסוים ,מבלי לנמק את
סיבת ההחלפה ,והספק יהיה חייב להחליפו בעובד מתאים אחר באופן מיידי.
מובהר ,כי אין באמור כדי לשלול זכותו של הספק להעסיק את העובד שלא לצורך מתן
שירותים לפי הסכם זה.

6.4

מובהר ,כי אין בהעסקת עובדים ו/או אחרים כאמור כדי לגרוע מאחריותו המלאה
והבלעדית של הספק לטיב ולאופן ביצוע השירותים.

6.5

הספק מתחייב לשאת בעצמו ועל חשבונו בכל נזק ,בין גוף או רכוש ,שיגרם למי מעובדיו
או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו תוך כדי ביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה
ו/או בקשר לו .הספק מתחייב לשפות את המזמין ו/או מי מעובדיו ,מנהליו ונושאי
משרה בו ,או מבקריו ,מייד עם דרישתו הראשונה לכך של בית החולים ,בגין כל תביעה
ו/או טענה שתוגש נגד בית החולים ו/או מי מעובדיו ,מנהליו ,ונושאי משרה בו בהקשר
לאמור לעיל .השיפוי יהיה במלוא סכום התביעה בתוספת כל ההוצאות ושכ"ט עו"ד
שעמדו בהם בית החולים ו/או מי מעובדיו ,מנהליו או נושאי משרה בו בקשר עם
התביעה ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין.

6.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הספק כדלקמן:
6.6.1

בית החולים לא יהא אחראי בצורה כלשהי כלפי הספק ו/או כל אדם כאמור,
בשל דרישתו להחליף עובד לעניין הסכם זה והאחריות לכל תביעה ו/או
דרישה בגין מקרה כאמור תחול על הספק בלבד ולא תהיה כל טענה ו/או
דרישה לספק ,ובית החולים לא יהיה חייב לפצות אותו בכל דרך שהיא ,לרבות
בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או שעשויים להיגרם לו בשל כך.

6.6.2

הספק לבדו יהא אחראי וישלם עבור העובדים המועסקים על ידו לביצוע
השירותים את כל משכורותיהם ,כולל תשלומים לביטוח לאומי ,תנאים
סוציאליים ותנאי עבודה )לרבות חופשה ,דמי מחלה ,תשלום בגין שעות
נוספות ,שעות שבת ,שעות לילה ,פנסיה ,תשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי
וכיו"ב( ,הכל בהתאם לקבוע על פי כל נוהג ו/או הסכם ו/או צו הרחבה ו/או כל
דין עבור עבודה דומה.
הספק מתחייב להעסיק את עובדיו על פי כל הכללים שנקבעו בהסכמי
העבודה המחייבים ו/או מקובלים בענף אליו משתייכים עובדיו ,ולמלא אחר
הוראת כל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל עליו כמעסיק.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מתחייב הספק לשלם לעובדים המועסקים
על ידו לביצוע השירותים על פי הסכם זה ,לפחות את השכר המינימאלי )שלא
יפחת משכר המינימום הקבוע במשק( הקבוע בחוק לעובדים בסוג השירותים
הקבוע בהסכם זה ,ולרבות הפרשה לזכויות סוציאליות.

6.6.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק מתחייב כי העובדים המועסקים על ידו
לביצוע השירותים נשוא הסכם זה ,לא יעבדו מעבר למספר שעות העבודה
המקסימאלי ביום בגין משרה מלאה ו/או באופן המקנה להם זכות לשעות
נוספות ,למעט במקרים בהם קיבל אישור מראש ובכתב מאת בית החולים.

6.6.4

הספק מתחייב ,במידת הצורך ,להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים
המועסקים על ידו לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה בהסכם העסקה
התואם את דרישות חוזה זה.

 6.6.5מיד עם דרישת בית החולים ,הספק מתחייב להעביר לבית החולים כל מסמך
ו/או מידע שיידרש על ידי בית החולים בהתאם להוראות הדין.
מובהר ,כי אין בסעיף זה כדי ליצור אחריות ו/או חבות כלשהי על בית החולים
ו/או לגרוע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה ,והאחריות המלאה בכל
הקשור לקיום חיובי הספק על פי הוראות הסכם זה תחול על הספק בלבד.
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6.7

6.7.1
6.7.2

6.8

הספק אינו רשאי למסור ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,כולן או מקצתן ,לצד
שלישי כלשהו ,כולל קבלני משנה אלא אם כן קיבל את הסכמת בית החולים לכך מראש
ובכתב .נתן בית החולים את הסכמתו כאמור לעיל ,לא יהיה בכך כדי לפטור את הספק
מאחריותו על-פי ההסכם ,והספק ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מי
מטעמו כאמור.

6.9

מובהר ,כי הספק לא יעסיק עובדים מעובדי בית החולים ,בתמורה ו/או שלא בתמורה,
וכן לא ישלם כל תמורה ולא ייתן כל טובת הנאה ו/או מתנות ו/או הטבות כלשהן
לעובדי בית החולים מכל סיבה שהיא.

היחסים בין הצדדים:
7.1

היחסים בין הצדדים הינם יחסים בין מזמין לנותן שירותים ובשום שלב של
ההתקשרות לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין הספק ו/או מי מטעמו לבין בית החולים
ולהיפך.

7.2

הצדדים מצהירים בזה ,כי אין לראות בהוראות ההסכם ו/או בזכויות בית החולים לפי
הסכם זה בדבר בדיקה ומתן הוראה לספק ,אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם
זה במלואן ,ולא תהיינה לספק ו/או לעובדיו ולכל הפועל מטעמו כל זכויות של עובד
המועסק על ידי בית החולים ,וכן לא יהיו זכאים לכל תשלומים ,או פיצויים ,או הטבות
אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו ,או בקשר עם ביטול ,או
סיום ההסכם ,או הפסקת ביצוע השירותים על פיו ,מכל סיבה שהיא ,למעט בהתאם
להסכם זה.

7.3

הספק מצהיר כי אין הוא ו/או עובדיו משתלבים במסגרת הארגונית של בית החולים
ואין בכוונתו לעשות כן .כמו כן ,מצהיר הספק כי הודיע והבהיר לכל העובדים
המועסקים על ידו לצרכי הסכם זה ,כי הינם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של
הספק וכי בינם לבין בית החולים לא יתקיימו כל יחסי עובד -מעביד .הספק מצהיר ,כי
הינו עצמאי בעל מערך ארגוני נפרד ועצמאי אשר בית החולים נמנה עם לקוחותיו.

7.4

הספק מצהיר שאין בין בית החולים לבין הספק ו/או כל הפועל מטעמו ,כל יחס של
עובד ומעביד לכל מטרה שהיא וכי כל התשלומים עבור ביטוח לאומי ,מס בריאות ויתר
הזכויות הסוציאליות המוטלות על מעביד חלים על הספק כלפי עובדיו ,והוא מתחייב
לשלמם לפי כל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה.

7.5

מובהר בזאת ,כי בית החולים לא יהא חייב לספק ו/או לכל הפועל ואו המועסק מטעמו
כל משכורת ,דמי חופשה או חופשה מכל סוג ,דמי מחלה או חופשת מחלה ,פיצויי
פיטורין או פיצויי פרישה ,וכן לא יהיה חייב בכל תשלום ו/או גמלה ו/או זכות ו/או
טובת הנאה כלשהם המחייבים ו/או הנהוגים ביחסים שבין המעביד ועובד וזאת בהיות
הספק במעמד של ספק עצמאי לכל צורך ועניין.

7.6

הספק מתחייב לשפות את בית החולים ו/או מי מטעמו ולהחזיר למי מהם כל סכום
אשר מי מהם ישלם ו/או יידרש לשלם בכל מקרה שבו הוגשו נגד בית החולים ו/או מי
מטעמו תביעה ו/או דרישה כלשהן לתשלום סכום כסף כלשהו ו/או לשיפוי ו/או לפיצוי
בגין כל נזק ,ליקוי ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא אשר נגרמו ו/או יגרמו בגין השירותים
ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לבית החולים עקב שינוי במעמד הספק
ו/או כל מי הפועל מטעמו כאמור לעיל ,לרבות הוצאות משפט ,שכ"ט עו"ד ,שכר עדים
וכו'.
בית החולים יודיע לספק בהקדם ולא יאוחר מתום  14יום מקבלת מכתב דרישה ו/או
הזמנה לדין על הדרישה או התביעה.
הספק רשאי תוך  7ימים מקבלת ההודעה ,לקבל על עצמו ועל חשבונו ,את ניהול המו"מ
ו/או ההגנה .לא ניתנה הודעה כאמור בתוך  7ימים ,יראו את הספק כמסכים מראש לכל
פעולה שתינקט על ידי בית החולים .הספק ישפה את בית החולים תוך  7ימים מיום
הודעתו כי שילם את הכסף או כי עליו לשלמו בתאריך הנקוב.

7.7

אם חרף כוונת והסכמת הצדדים ,יקבע על ידי גורם שיפוטי מוסמך ,כי נוצרו יחסי עובד
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7.7.1

מוסכם כי במקרה כזה ,התמורה המגיעה לספק הינה בגובה שכר המינימום לו
זכאים עובדי הספק בתקופה שמתחילת מתן השירותים על פי הסכם זה ועד
למועד ההחלטה על קיומם של יחסי עובד – מעביד בין הצדדים.

7.7.2

בנוסף מוסכם ,כי בתחשיב שייערך ,יובא בחשבון ,כי מתוך התמורה שקיבל
הספק  30%הינה תשלום בגין החזר הוצאות.

7.7.3

הספק יחזיר לבית החולים כל תשלום עודף שקיבל שלא בהתאם לאמור בסעיף
זה ,בערכים ריאליים בצירוף ריבית חוקית ,מיום קבלתו של כל תשלום ותשלום
וזאת בגין כל התקופה שמיום תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה.

7.7.4

הספק ישלם לעובדיו את ההפרשים בין שכרם לבין שכר עובדי בית החולים ,ככל
שבית החולים יחויב לעשות על ידי ערכאה מוסמכת וכן כל חיוב נוסף שיושתו על
בית החולים על ידי ערכאה אמור ו/או ישפה את בית החולים בגין כל סכום בו
יחויב בית החולים.

7.7.5

במקרה מן הסוג הנדון תהא לבית החולים הזכות להביא את ההתקשרות עם
הספק לסיומה לאלתר.

נהלים והתנהגות בבית החולים
8.1

הספק לא יפרסם בקול ,במודעה ו/או בכל דרך שהיא את שירותיו לבית החולים ,אלא
אם קיבל אישור מראש ובכתב על כך ,מבית החולים.
אין באמור כדי לחייב את בית החולים ליתן אישור כאמור ,ובית החולים ישקול כל
פניה לפי שיקול דעתו הבלעדי ולא יהיה חייב להיוועץ בספק טרם קבלת החלטתו.
הפרת סעיף זה על ידי הספק תחשב הפרה יסודית של ההסכם.
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8.2

כל ההוראות בדבר סדרי העבודה ,כללי המשמעת ,הבטיחות והביטחון החלים והנהוגים
בבית החולים ו/או הוראות אחרות באם קיימות כאלה בבית החולים ,תחייבנה את
הספק ,עובדי הספק וכל הפועלים ו/או המועסקים על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
פי הסכם זה ללא ערעור ,ועל הספק לדאוג ,כי עובדיו וכל הפועל מטעמו ימלאו ,יצייתו
וישמרו את אותן הוראות.

8.3

הספק ינחה את עובדיו ו/או שלוחיו בהוראות הסכם זה לרבות סעיף זה ויוודא קיומן.

פיקוח ובקרה:
9.1

הספק יהיה כפוף להוראות נציג בית החולים בכל הנוגע לביצוע השירותים על פי הסכם
זה.

9.2

הספק מתחייב למסור לבית החולים בכל עת ועל פי דרישתה דין וחשבון על כל דבר
ועניין הקשור במתן השירותים על ידו על פי כל האמור בהסכם זה.

9.3

הספק מתחייב לפקח בעצמו ו/או באמצעות פקח מטעמו על עובדיו ועל שירותי
ההשגחה המסופקים על ידו בבית החולים.

9.4

הספק מתחייב לאפשר לנציג בית החולים ו/או לכל אדם אחר שימונה לכך ע"י בית
החולים לערוך ,מעת לעת ,כל ביקורת הנדרשת לשם בדיקת ביצוע התחייבויות הספק
לפי הסכם זה והספק מתחייב בזאת להציג בפני אותו אדם כאמור מייד עם דרישה כל
מסמך או אישור או היתר או רישיון לו מחויב הספק בהתאם להסכם זה או הוראות כל
דין.
בית החולים רשאי לדרוש מעובדי הספק ו/או מי מטעמו ,העוסקים במתן השירותים,
למסור ישירות לבית החולים או למי מטעמו את כל הנתונים המצויים ברשותם
והקשורים למתן השירותים ו/או כל מידע אחר אשר יתבקש מהם ,מיד עם דרישה
ראשונה.
הספק מתחייב בזאת להנחות את עובדיו ו/או שלוחיו מראש להיענות לכל דרישה
כאמור בסעיף זה ולגרום לביצועה כאמור.
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9.5

בית החולים יהיה רשאי לפקח על ביצוע השירותים ו/או על העובדים המבצעים אותם,
לרבות בדרך של מתן כל הוראה או הנחיה בדרך שתראה לבית החולים או למי מטעמו
על מנת להבטיח את ביצועו המלא של הסכם זה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.

9.6

למען הסר ספק ,אין באמור לעיל כדי להטיל על בית החולים אחריות ו/או חבות כלשהי
ו/או לגרוע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה ,והאחריות המלאה בכל הקשור לקיום
חיובי הספק על פי הוראות הסכם זה תחול על הספק בלבד .כמו-כן ,שום מעשה או
מחדל מצד בית החולים או המפקח מטעמו לא יפטור את הספק ממילוי איזו
מהתחייבויותיו על פי ההסכם.

אחריות ושיפוי:
10.1

הספק ישא לבדו באחריות ,מכח ההסכם ו/או מכח הדין כאמור לעיל ,לכל נזק רכוש או
גוף ,הפסד ,הוצאה או אובדן ,ישירים ועקיפים שיגרמו לבית החולים ,למי מעובדיו או
לצד שלישי כלשהו ,לרבות כל עובדי הספק וכל ספק משנה ,שלוח ,סוכן ובר-רשות
מטעמו ,כתוצאה ישירה ו/או עקיפה ממעשה ו/או מחדל של הספק ,מי מעובדיו ,מנהלי
עבודה ,קבלני המשנה המועסקים על ידו ו/או ,כל גורם אחר מטעמו.

10.2

הספק ישפה את בית החולים בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ,הפסד ,אובדן ,חיוב ו/או
הוצאות שיגרמו לבית החולים בעטיו של הספק או מי מטעמו ,כמפורט לעיל ,וזאת מיד
עם דרישתו של בית החולים ממנו לעשות כן.

10.3

בכל מקרה בו יאלץ בית החולים לשלם פיצוי או כל תשלום אחר אשר על פי הוראות
סעיף זה חל על הספק ,מתחייב הספק לשפות ולפצות את בית החולים בגין כל סכום
ששולם על ידו כאמור ,בתוספת כל ההוצאות שבית החולים עמד בהן בשל כך ,בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית כחוק ,מיד כשיידרש לעשות כן ע"י בית החולים.

10.4

מבלי לפגוע מהאמור לעיל מתחייב הספק לפצות כל אדם ו/או גוף לרבות בית החולים
ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי שהוא ,בגין כל נזק שהוא אחראי לו כאמור בהסכם
זה.

10.5

מבלי לפגוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי כללית תצרף את הספק כנתבע נוסף בכל
מקרה בו תתבע כללית על ידי מבוטחיה ו/או עובדיה ו/או צד ג' כלשהו בקשר לביצוע
הסכם זה.

10.6

הספק מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים על מנת להבטיח את
שלומם של העובדים ,המבקרים והשוהים בבית החולים.

10.7

הספק מתחייב כי הוא ועובדיו וכל מי שפועל מטעמו יהיו לבושים ומוגנים בכל
האמצעים הנדרשים על ידי משרד התמ"ת ,משרד העבודה ו/או כל גוף ממשלתי או
מדיני רלבנטי אחר ,ולפי כל דין.

10.8

הספק מתחייב כלפי בית החולים לתקן בעצמו ועל חשבונו כל נזק או קלקול אשר ייגרם
לבית החולים ו/או למתקן ממתקניו ו/או לרכושו ו/או למי מהמבקרים בו ,כתוצאה
מפעילותו בקשר להסכם זה ,מיד עם היווצרות כל נזק או קלקול כאמור.

10.9

לא יתקן הספק נזק או קלקול כאמור לעיל יהא בית החולים רשאי ,לאחר שיודיע על כך
לספק ,לבצע את התיקונים בעצמו ולקזז את הסכומים אשר הוציא בקשר לכך מכל
סכום שיגיע ממנו לספק ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר שלה.

ביטוח
11.1

מבלי לגרוע מאחריותו של הספק כאמור בהסכם זה ,ידאג הספק ,כי יהיו ברשותו
במשך מלוא תקופת ההסכם ,ועל חשבונו בלבד ,כל הביטוחים הקיימים והנדרשים
למילוי התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,על בסיס יום האירוע ,לטובתו ולטובת המזמין
יחד ולחוד ,ולרבות גם הביטוחים המפורטים להלן:
 11.1.1פוליסת אחריות כלפי צד ג' – הפוליסה תכסה כל נזק או אובדן העלולים
להיגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מפעילות הספק עפ"י הסכם זה
לרבות נזקי גוף ורכוש לכל גוף משפטי או אדם לרבות עובדי הספק ,עובדי
המזמין ו/או כל אדם אחר הנמצא בשירותו של הספק או בשרות המזמין
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וזאת בגבולות אחריות של לא פחות מ) $2,000,000 -שני מליון( דולר ארה"ב
למקרה ו) $5,000,000 -חמישה מיליון( דולר ארה"ב לתקופת הביטוח .הביטוח
יורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הספק.
 11.1.2פוליסת חבות מעבידים – הפוליסה תכסה כל נזק בגין פגיעה גופנית או מחלה
מקצועית העלולים להיגרם לעובדי הספק וליתר המועסקים מטעמו באספקת
השירותים לרבות קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם וכן בגין העסקת נוער ,וכמו
כן ,תורחב הפוליסה האמורה למקרה בו יחשב המזמין ,מכל סיבה שהיא,
כמעביד של הספק ,עובדיו או מי משהם ,בגבולות אחריות של לא פחות מ-
) $5,000,000חמישה מיליון( דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח.
11.2

כל אחת מהפוליסות הנזכרות לעיל תקבע במפורש ,כי היא אינה ניתנת לביטול ו/או
לצמצום ללא הודעה מוקדמת בכתב בדואר רשום למזמין  30יום מראש ,וכן ייכלל בכל
אחת מהפוליסות סעיף הקובע ,כי הביטוחים על פיהן קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי
המזמין וכי המבטח על פי פוליסות אלה מוותר על כל דרישה או טענה לשיתוף ביטוחי
המזמין.

11.3

הפוליסות שצוינו לעיל תכלולנה הוראה ,כי המזמין הינו מבוטח נוסף בפוליסות.
בפוליסת ביטוח צד ג' יקבע במפורש כי לצורך הנזקים העלולים להיגרם לרכוש המזמין
ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו בקשר עם אספקת השירותים ,יחשבו הם כצד ג' .פוליסת צד
ג' תכלול סעיף אחריות צולבת.

11.4

להסרת ספק ,דמי ההשתתפות העצמית בהתאם לאמור בפוליסות הביטוח ,ככל שיהיו
כאלה ,יחולו על הספק .הספק מתחייב בקרות ארוע ביטוח להשיב את גבולות  /סכום
הביטוח שבפוליסות על כנן ולשאת בפרמיה המתבקשת ע"י מבטחיו לצורך כך.

11.5

בפוליסות יצוין באופן מפורש ,כי המבטח לא יהיה זכאי להגיש תביעת שיבוב או שיפוי
או כל זכות חזרה אחרת בכל דרך ו/או צורה אחרת כלשהי נגד המזמין ,עובדיו ומנהליו
בטענה כלשהי בקשר לכל תשלום שישולם לניזוק .הויתור לא יחול כלפי אדם שגרם
לנזק בזדון.

11.6

הספק ישלם את הפרמיות במועדן וימנע מלעשות כל מעשה ו/או מחדל העלול להשפיע
על תוקף הפוליסות .להסרת ספק ,היה ויגרם נזק שבגינו שולמו תגמולי ביטוח מתחייב
הספק לדאוג להשלמת הכיסוי הביטוחי כנדרש בסעיף  11.1לעיל ולשאת בעצמו בפרמיה
הנדרשת לשם כך.

11.7

הספק ימסור למזמין את העתקי הפוליסות הנזכרות לעיל ואת העתקי הקבלות על
תשלומי הפרמיות בקשר אליהן ,מייד לכשיידרש לעשות כן.

11.8

פוליסות הביטוח תעמודנה בתוקפן בכל תקופת ביצוע השירותים ובמקרה בו אינן על
בסיס מועד האירוע ,למשך  30יום נוספים לאחר תום תקופת ההסכם.

11.9

אין בהוצאתן ו/או בקיומן של הפוליסות כאמור בסעיף זה ו/או בערכים הנקובים בהם
כדי להטיל ו/או לצמצם ו/או לגרוע ו/או להפחית ו/או לשנות בצורה כלשהי מאחריותו
של הספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,ואחריותו של הספק תעמוד בהיקפה
כמפורט בהסכם ותחייב את הספק.

 11.10הספק מתחייב להמציא לידי בית החולים ,כתנאי מתלה ומקדמי למתן השירותים,
ולכל המאוחר תוך  14ימים מחתימת הסכם זה ו/או לא יאוחר מיום תחילת מתן
השירותים ,המוקדם מביניהם ,אישור על קיום ביטוחים בנוסח המצ"ב כנספח ד'  .לא
הומצא האישור כאמור יחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם ע"י הספק והמזמין
יהיה רשאי לדאוג לקיומו של כיסוי ביטוחי כאמור על חשבון הספק וזאת מבלי לגרוע
מכל סעד אחר העומד לרשות המזמין עפ"י הסכם זה.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בביטוחי הספק לבין האמור בחוזה זה ,לדרישת
בית החולים ,מתחייב הספק לגרום לשינוי הביטוחים האמורים באופן מידי ולא יאוחר
מ 3 -ימים מדרישת בית החולים ,על מנת להתאימם להוראות חוזה זה .מוסכם בזה
במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים ,בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות
אישור בדבר התאמתם ולא תטיל אחריות כלשהי על בית החולים ולא תצמצם את
אחריותו של הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין.
 11.11הספק מתחייב לגרום לכך כי הוראות הביטוח יובאו לידיעת מנהליו ועובדיו ,ויוודא כי
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השינויים הנדרשים למימוש הוראות הסכם זה יבוצעו במסגרת ביטוחיו.
 11.12מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הספק בכל עת למלא אחר כל דרישות
והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות
וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,על מנת שכל העובדים ,השליחים והמשמשים
בביצוע העבודות ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות
על פי החוקים המצוינים לעיל.
 11.13הספק מתחייב לנקוט על חשבונו בכל אמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים,
האובדן והקלקולים אשר הספק אחראי להם על פי כל דין ועל פי הוראות הסכם זה.
 11.14הספק מתחייב להציג את האישור הנ"ל באופן זה מידי שנה וכל עוד הסכם זה בתוקף,
לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצוין על גבי כל אישור.
 11.15סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
.12

.13

.14

סודיות:
12.1

הספק מתחייב לשמור על חיסיון כל ידיעה ו/או מידע ו/או נתונים ו/או מסמכים שיגיעו
לידיעתו ו/או לרשותו במהלך ביצוע הוראות הסכם זה ,והמתייחסים לבית החולים
ו/או למטופליו ו/או לעובדיו ו/או לפעולה רפואית ו/או עסקית מכל סוג שהוא של בית
החולים לרבות פרטי הסכם זה )להלן" :המידע"(.

12.2

הספק מתחייב לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליו תוך כדי ביצוע הוראות הסכם זה.
הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח שעובדיו ו/או שלוחיו
ישמרו על סודיות העניינים המובאים לידיעתם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך
עבודתם.

12.3

הספק מתחייב לחתום ולהחתים כל אחד מעובדיו על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו לא
להעביר ולא להודיע ,לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם
אגב או בקשר עם מתן שירותי ההשגחה.
 נספח התחייבות החברה והתחייבות עובד לשמירה על סודיות מצורפים כנספח ה'ונספח ו' להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

גביה וקיזוז
13.1

נשא בית החולים ,או מי מטעמו ,בתשלום כלשהו החל על הספק ,בין על פי ההסכם ובין
על פי כל דין ,יהא הספק חייב להחזירו לבית החולים מיד כשיידרש לעשות כן ,והכל
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

13.2

בית החולים רשאי לנכות ,לחלט או לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנו לספק בין על פי
ההסכם ובין בדרך אחרת ,כל סכום המגיע או שיגיע לו מאת הספק בין על פי ההסכם
ובין בדרך אחרת ללא צורך במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי ,החילוט או הקיזוז
כאמור.

13.3

הספק לא יהיה רשאי לקזז מסכומים המגיעים ממנו לבית החולים סך כלשהו ,והוא לא
יהיה רשאי ,מכל סיבה שהיא ,לעכב תחת ידו נכס כלשהו של בית החולים.

המחאת זכויות:
14.1

הספק לא יהא רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד זכויותיו בהתאם להסכם זה
זולת אם קיבל הסכמה מפורשת ,בכתב ומראש ,מאת בית החולים .ניתנה הסכמה
כאמור ,לא יהא בכך כדי לשחרר את הספק מכל התחייבויותיו לפי הסכם זה והוא יהא
אחראי כלפי בית החולים עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה ביחד ולחוד.

14.2

כל המחאה ו/או העברה ו/או שעבוד זכויות שיעשה ,אם בכלל ,בניגוד לאמור בסעיף
זה ,תהא בטלה מעיקרה וללא תוקף חוקי.

14.3

ככל שמדובר בהמחאת זכות לקבלת כספים ,הסכמת כללית משמעותה הסכמה בכתב,
חתומה ע"י הגורם המוסמך בהנהלה הראשית או ביחידה ,לפי העניין ,וע"י ראש אגף
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גזברות וביטוח בהנהלה הראשית.
14.4

.15

בית החולים יהא רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד זכויותיו ו/או התחייבויותיו
על פי הסכם זה לאחרים וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שמסר על כך הודעה
לספק.

הפרת ההסכם ,סעדים:
15.1

הפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,יהא חייב הספק לשלם לבית
החולים פיצויים בעד הנזקים וההפסדים שיגרמו לו כתוצאה מההפרה כאמור ,וזאת
מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אשר יעמדו לבית החולים לפי הסכם זה ולפי כל דין.

15.2

מעבר למפורט בהסכם זה ,מוסכם על הצדדים ,כי הצהרות והתחייבויות הספק
המפורטות להלן מהוות התחייבויות יסודיות ועיקריות והפרתן תחשב כהפרה יסודית
של הסכם 14.1 ,12 ,11.1 ,6.9 ,6.8 ,6.7 ,6.6 ,6.1 ,4.1 ,3.1 ,2 :ו ,16.1 -אשר תזכה את
בית החולים בזכות לבטל את ההסכם לאלתר ,וזאת בנוסף לכל תרופה וסעד לפי כל דין.

15.3

בכל מקרה של הפרה אחרת ,יתקן הספק את ההפרה בתוך  7ימים מיום שנדרש לכך
ע"י בית החולים או מי מטעמו .לא תיקן הספק את ההפרה כאמור לשביעות רצון בית
החולים ,יהא בית החולים רשאי לבטל הסכם זה ללא מתן כל התראה נוספת ויראו
בהפרה הפרה יסודית ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לבית החולים עפ"י
הסכם זה ועפ"י כל דין.

15.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן יהא בית
החולים רשאי לבטל את ההסכם ומתן השירותים ע"י הספק לאלתר ,ללא מתן הודעה
כלשהי לספק ו/או לבצע את התחייבויות הספק ,על פי הסכם זה ,בין בעצמה ובין בכל
דרך אחרת כפי שימצא לנכון ,לרבות בידי גורם חלופי ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ,והספק
מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת כלפי הספק בשל כך:
 15.4.1הספק הפסיק לבצע את השירותים ,ללא סיבה ו/או ללא תיאום מראש.
 15.4.2נודע לבית החולים כי רישיונו ו/או היתריו ו/או אישוריו של הספק אינם
תקפים מכל סיבה שהיא.
 15.4.3הספק העביר את זכויותיו לפי הסכם זה לאחר ללא קבלת הסכמת בית
החולים.
 15.4.4אי-קיום מכוון של הוראות או הנחיות בית החולים ,לאחר שנשלחה לספק
התראה.
 15.4.5הגשת כתב אישום פלילי ,למעט בענייני תעבורה ומיסים.
 15.4.6הספק הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או קבלת נכסים או צו
פירוק ,הכל בין באופן זמני ובין באופן קבוע ,מונה לו נאמן ו/או מנהל מיוחד
ו/או כונס נכסים ו/או מפרק זמני ו/או מפרק קבוע ,ניתן כנגדו צו הקפאת
הליכים ו/או הוטל עיקול על חלק מהותי מנכסיו באופן שיש בו לדעת בית
החולים חשש לפגיעה בהמשך יכולתו של הספק לבצע התחייבויותיו על פי
הסכם זה.
 15.4.7בפועל אין הספק מבצע את ההסכם ,לרבות אם הספק לא המציא אלו מן
המסמכים ו/או האישורים אשר נדרשו ע"י בית החולים עפ"י הסכם זה.
 15.4.8כנגד הספק ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או השולטים בו ננקטו הליכי חדלות
פרעון או כינוס נכסים או עיקולים או הגיעו לפשרה או הסדר עם נושיהם.
 15.4.9חל שינוי בבעלי השליטה בספק ללא קבלת הסכמת בית החולים.
 15.4.10נודע לבית החולים כי הספק ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו הורשע
בעבירה שיש עמה קלון.

15.5

מבלי לגרוע מהאמור והמפורט לעיל ו/או ההפרות המפורטות לעיל ו/או סעדי בית
החולים בגין ההפרות ,מוסכם כי אם בוצעה הפרה מההפרות המפורטות להלן ,יהיה
בית החולים רשאי לנכות מהסכומים אשר עליו לשלם לספק ,פיצוי קבוע ומוערך מראש
בגין כל אחת מההפרות שלהלן סך של  ,₪ 1,000וזאת מבלי לפגוע בזכות בית החולים
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לכל סעד אחר על פי דין ,חלופי משלים או מצטבר:
 15.5.1עובד אשר נעדר מעבודתו ולא הגיע ממלא מקום או אחר למשמרת.
 15.5.2עובד שיועסק בלא שאושר לעבודה על ידי נציג בית החולים.

.16

.17

15.6

בית החולים לא יהיה חייב לשלם לספק סכום כלשהו בקשר להסכם זה עד שיתבררו
ויאושרו בכתב על ידי בית החולים על פי שיקול דעתו מעת לעת ,כל ההוצאות שידרשו
לצורך ביצוע כלל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה למשך יתרת תקופת ההסכם,
וכן דמי הנזק שנגרמו לבית החולים בגין אי ביצוע כל או חלק מהתחייבויות הספק ,על
פי העניין ,בשל הפרת הספק את ההסכם כאמור ,וכל זאת מבלי לפגוע באיזה מזכויות
ביתה חולים לרבות זכות קיזוז של כל סכום שהספק חב בו או שבית החולים עומד
לשאת בו כתוצאה מההפרה.

15.7

הימנעות מפעולה כלשהי או מתן אורכה מטעם בית החולים לספק ,לא תיחשב כויתור
על זכויותיו ולא תיחשב כהסכמה להפרת תנאי מתנאי הסכם זה.

בטחונות:
16.1

להבטחת קיום כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ,ימסור הספק לבית החולים
עם קבלת ההודעה על זכייתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית על סך ₪ 30,000
ונוסחה יהיה הנוסח המצורף להסכם זה כנספח ז' .הערבות תהא צמודה למדד
המחירים לצרכן כשהמדד קובע הוא המדד שפורסם לאחרונה לפני הפקדת הערבות
והיא תישאר בתוקפה  120יום מתום תקופת ההסכם .החליט בית החולים להאריך
תוקפו של ההסכם בהתאם להוראות סעיף  4.2לעיל ,תישאר הערבות בתוקפה  120יום
לאחר תום תקופת האופציה.

16.2

בית החולים יהיה רשאי לחלט את הערבות כולה או מקצתה ,בכל מקרה בו הפר הספק
תנאי מתנאי ההסכם ולהשתמש בסכום הערבות לכיסוי נזקיו ו/או הוצאותיו ,וזאת
מבלי לגרוע מזכותו לקבלת כל סעד אחר שהיא זכאית לו לפי הסכם זה ולפי כל דין
ומבלי שיהא בכך כדי לשחרר את הספק מקיום מלוא התחייבויותיו בהתאם להסכם
זה.

16.3

גבה בית החולים סכום חוב כלשהו מהערבות הבנקאית ,מתחייב הספק להחזיר את
הערבות לגובה סכומה המקורי תוך  10ימים מגביית הסכום האמור.

שונות:
17.1

אי שימוש על ידי בית החולים בכל זכות מזכויותיו עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,לא
יחשב בשום פנים ואופן כוויתור מצד בית החולים ,אלא אם נעשה בכתב.

17.2

נוסח הסכם זה יחייב רק עם חתימת בית החולים על גביו.

17.3

הסכם זה מגבש וממצה כל הסכמה בין הצדדים ,ואין ולא יהיה תוקף לכל מצג ,הסכם
או הבנה שנעשו ,במידה ונעשו ,בין הצדדים ,בין בכתב ובין בעל פה ,עובר לחתימתו של
הסכם זה.

17.4

למען הסר ספק ,מוצהר בזאת כי לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ,ארכה ,ויתור ,דחייה,
הקלה או הנחה שיעשו בתנאי הסכם זה ו/או בחיובים על פיו אלא אם ייעשו בכתב
חתום על ידי הצדדים.

17.5

חשבונות ופנקסי בית החולים יהוו ראיה לכאורה לנכונות האמור בהם.

17.6

בתי המשפט המוסמכים בכל תובענה הקשורה בהסכם זה ו/או ביישומו ,יהיו אך ורק
בתי המשפט בעיר חיפה.

17.7

כתובות הצדדים בכל עניין הנוגע להסכם זה תהיינה כדלקמן:
בית החולים:
הספק____________________________________________ :

17.8

כל הודעה לעניין הסכם זה תישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המפורטות במבוא
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ותיחשב כאילו נתקבלה תוך  72שעות מעת שליחתה ,או בד בבד עם מסירתה ,אם
תימסר ביד.

ולראיה באו על החתום
____________________
הספק

____________________
בית החולים

אני הח"מ ____________ עו"ד  /רו"ח מרחוב __________________ שהנני עו"ד/רו"ח של
__________ )להלן" :הספק"( ,מאשר בזאת כי חתימותיהם של ה"ה ________________
בצירוף חותמת התאגיד כפי שנעשו כאמור לעיל ,מחייבות את הספק לכל דבר ועניין.
_____________________
עו"ד  /רו"ח
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נספח א'
היקף השירותים ואופן ביצועם
.1

הספק יחזיק כוננים מטעמו אשר יהיו במצב הכן להתייצב במחלקות בהן מאושפזים החולים
הזקוקים להשגחה עפ"י הוראת פסיכיאטר בהתראה קצרה לצורך השגחה על חולים המאושפזים
בה.

.2

הספק מתחייב כי מרבית הכוננים יתגוררו בקרבת ביה"ח ,זאת לצורך הגעתם בהקדם האפשרי
לביה"ח.

.3

מרבית הכוננים יעמדו במצב הכן בסמוך לביה"ח בימים א'  -ו' בשעות הערב והלילה ,וכן ביום
שבת בכל שעות היממה.

.4

הכוננים יגיעו בהקדם האפשרי ,ובכל מקרה לא יאוחר משעתיים מקריאה למחלקות בהן
מאושפזים החולים הזקוקים להשגחה עפ"י הוראת פסיכיאטר כאמור ,לפי הצורך ,בשעת הצורך
ועפ"י דרישתו של ביה"ח.
למען הסר ספק מובהר ,כי בית החולים איננו מתחייב לכמות שעות מינימאלית או בכלל.

.5

הספק מתחייב כי עובדיו יספקו השירותים במדים או בלבוש הולם הנושא את לוגו הספק .

14

נספח ב'
)צרופה  4למכרז(

15

נספח ג'

16

נספח ד'
לכבוד
שירותי בריאות כללית -מרכז רפואי כרמל
רח' מיכ"ל  ,7חיפה
)להלן" :הכללית"(
הנדון :אישור עריכת ביטוחים
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום ______________ ועד ____________ )להלן":תקופת
הביטוח"( ערך המפעיל את הביטוחים המפורטים בהמשך ,על שם ________________ )להלן:
"הספק "( וכללית בקשר להסכם למתן שירותי השגחה על חולים פסיכיאטריים בבית החולים מיום
__________.
 .1פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג' מס' _________
 .1.1בגין חבות הספק כלפי צד שלישי כלשהו ,לרבות מוזמניו לקוחותיו ,כללית וכל הבאים מכוחה
ומטעמה ,בגין נזקים לגוף ו/או לרכוש שיגרמו ע"י כל מעשה או מחדל כלשהם של הספק
עובדיו וכל הפועלים מכוחו ולמענו בקשר להסכם מתן השירותים.
 .1.2גבולות האחריות ) $2,000,000שני מיליון דולר ארה"ב( למקרה ו) $5,000,000 -חמישה מיליון
דולר ארה"ב( לתקופת הביטוח.
 .1.3הביטוח יורחב לשפות את כללית בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק.
 .1.4פוליסה זו אינה כוללת כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,פריקה,
וטעינה ,מתקנים סניטאריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או במשקה ,שביתה
והשבתה ,מכשירי הרמה ,קבלני מישנה ,נזק בזדון ,פרעות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד
לביטוח לאומי ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח הנערך עבור כל אחד
מיחידי המבוטח ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .2פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מס' ____________
.2.1

בגין אחריות הספק עפ"י פקודת הנזיקין כלפי המועסקים על ידו ומטעמו.

.2.2

ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,שעות עבודה וכן בדבר
העסקת נוער כחוק.

.2.3

גבול האחריות  $5,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.

.2.4

הביטוח יורחב לשפות את כללית במידה ותחשב כמעבידתם של עובדי הספק ו/או מי מהם.

 .3למען הסר ספק ,אנו מאשרים את הוספת כללית וכל הפועלים מטעמה ,לרבות עובדיה ,כמבוטחים
נוספים בכל אחת מהפוליסות הנ"ל בגין אחריותה/ם למעשי ו/או מחדלי המפעיל ו/או לביצוע
הוראות הסכם זה.
 .4ויתור על תחלוף – הביטוחים כוללים תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף )שיבוב(
כלפי כללית ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם נזק מתוך
כוונת זדון.
 .5הביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח אחר הנערך על ידי כללית וכי לא
תועלה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי כללית .כמו כן ,מתחייב מבטח המפעיל שפוליסות
לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם תישלח הודעה כתובה בדואר רשום לידי הכללית לכתובת
ברישא  30יום מראש.
 .6אי קיום תנאי הפוליסות על ידי הספק ו/או הבאים מטעמו לא יגרעו מזכותו של בית החולים לקבלת
שיפוי עפ"י הפוליסות הנ"ל.
 .7מוסכם כי הספק יישא בתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות בגין הביטוחים הנ"ל.
תאריך_____________ :

חתימת המבטח_________________ :
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נספח ה'

18

נספח ו'
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נספח ז'
לכבוד
שירותי בריאות כללית -מרכז רפואי כרמל
)להלן" :בית החולים"(
הנדון :ערבות מס' ____________
.1

לבקשת ____________ )שם הספק( ,ח.פ) _________ .להלן" :החייב"( אנו ערבים בזה
כלפיכם בערבות אוטונומית ובלתי מותנית לסילוק כל סכום עד לסך של ) 30,000שלושים
אלף(  ,₪שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך __________ )תאריך תחילת תוקף
הערבות( ,כמפורט להלן ,אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם הסכם למתן שירותי השגחות
פרטיות לחולים פסיכיאטריים מיום ____________.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:
.1.1

היה ויתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,אזי יחושב סכום הערבות
כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן:
"סכום הערבות המוגדל"(.

.1.2

היה ויתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו ,לא יחול שינוי
בסכום הערבות.

.2

אנו נשלם לכם מפעם לפעם כל סכום ,בגבול סכום הערבות המוגדל ,תוך ) 7שבעה( ימים
מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק ו/או לבסס את דרישתכם
ומבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב
כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב או להימנע בכל דרך
מביצוע התשלום ע"פ ערבות זו .

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ ) 120יום לאחר תום תקופה החוזה הראשונה(
ועד בכלל ואנו לא נהיה רשאים לבטלה מכל עילה שהיא .בנוסף לאמור לעיל ,ערבות זו הינה
עצמאית ,בלתי תלויה ובלתי מותנית.

.4

כל דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שמספרו ,_____________ :ושכתובתו:
__________________ ,פקס' מס'________________________.

.5

ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק ______________________
________________________
חתימה וחותמת

* דרישה כאמור בערבות זו – תעשה בכתב ו/או באופן שיקבע בהוראות הבנק כפי שיפורטו בגוף
הערבות.
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