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כתב הזמנה (הזמנה להציע הצעות)
נספח א' – מודעה לעיתון (פורסם בעיתונות).
נספח ב'  -נתוני הגורם המציע.
נספח ג'  -תצהיר מנכ"ל.
נספח ד' -אישור רו"ח.
נספח ה'  -תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.
נספח ו'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו .1976
נספח ז'  -הצעת מחיר וכתב כמויות
נספח ח'  -הצהרת המציע.
נספח ט'  -תוכניות ביצוע.
נספח י'  -תצהיר בדבר הכרת תכניות המכרז.
נספח יא'  -מפרט טכני ותנאים מיוחדים לחוזה.
נספח יב'  -הסכם התקשרות.
נספח יג'  -ערבות ביצוע וערבות בדק.
נספח יד'  -אישור קיום ביטוח.
נספח טו' – נספח בטיחות לקבלן ראשי.
נספח טז' – הצהרה על היעדר תביעות.
נספח יז' – נספח הגנת מידע.

נספח יח'  -נספח הנחיות בדבר משלוח וקבלת מסרים אלקטרוניים.

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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כתב הזמנה

פרק א'  -מבוא
 .1שירותי בריאות כללית (להלן גם" :הכללית" או "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות מחיר
להתקשרות שעניינה ביצוע עבודות שיפוץ מסדרון מזרחי במלר"ד ובקומת מרכז האנרגיה ,בבי"ח
בלינסון פ"ת (להלן בהתאמה" :העבודות"" ,המוסד").
 .2העבודות תכלולנה את כל הפעילויות כמתואר במסמכי המכרז על צרופותיהם .לאורך כל תקופת
ביצוע העבודות ,העבודות תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים של המציע הזוכה העומדים בכל
הדרישות המקצועיות על פי הוראות כל דין ותקן ישים .העבודות יבוצעו בשיתוף פעולה מלא עם
כללית ,ובכ פוף להוראות כל דין ורשות מוסמכת .העבודות יבוצעו באופן שישמור על כל הרכוש
והתשתיות בבית החולים ויבטיח כי לא ייגרם להם כל נזק שהוא.
 .3המועד המדויק לתחילת ביצוע העבודות ,יקבע על ידי כללית ,והכל בכפוף להודעה מראש
שתימסר למציע הזוכה ,לפחות ( 14ארבעה עשר) ימים מראש.
 .4העבודות תתבצענה באופן רצוף ותושלמנה בתוך פרק זמן של שלושה חודשים לכל היותר ממועד
קבלת צו התחלת עבודה.
 .5תנאי החוזה הכלליים להתקשרות של כללית עם קבלנים ,על כל צרופותיהם ,לרבות כל עדכון
שלהם (להלן" :התנאים הכלליים") ,יחולו על ההתקשרות עם הזוכה בהליך זה ,יחייבו אותו
לכל דבר ועניין ביחס לביצוע העבודות ויראו אותם כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך .לפיכך,
יראו בהגשת הצעה במסגרת הליך זה כהסכמה בלתי חוזרת לתנאים הכלליים וכחתימה מחייבת
כדין על התנאים הכלליים.
מבלי לגרוע מהאמור ,קובץ התנאים הכלליים מצוי באתר האינטרנט של הכללית ,תחת לשונית
מכרז זה ,כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .על המציע להדפיס קובץ זה ,לכרוך אותו ולהעבירו
חתום כדבעי (בחתימה ובחותמת בכל עמוד) כחלק בלתי נפרד ממסמכי הצעתו.
כאמור ,יובהר ויודגש ,כי בכל מקרה ,התנאים הכלליים יחולו על ההתקשרות עם הזוכה בהליך
ויחייבו אותו לכל דבר ועניין ביחס לביצוע העבודות ויראו אותם כחלק בלתי נפרד ממסמכי
ההליך.
 .6היה והזוכה בהליך זה אינו חתום על התנאים הכלליים ,הרי שזכייתו בהליך תהא מותנית
בחתימה על התנאים הכלליים בנוסח הנוהג בכללית בתוך ( 7שבעה) ימים מן המועד שבו נתבקש
לעשות כן על ידי כללית.
 .7העבודות תבוצענה בהתאם לתנאים הכלליים ובהתאם לתנאים המיוחדים נשוא כתב הזמנה זה
על צרופותיו.

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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פרק ב'  -תנאי סף להגשת הצעות:
 .8תנאי הסף להשתתפות במכרז:
.8.1

בידי המציע כל אישור הנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו העתק אישור תקף על ניהול
פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,התשל"ו –  ,1976אישור לצורך ניכוי מס ,ותצהיר לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים התשל"ו –  ,1976בנוסח המצ"ב כנספח ו'.

.8.2

במהלך ה 36-חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות המציע השלים ביצועו
של לפחות פרויקט אחד הדומה במורכבותו המקצועית (מבנה עתיר מערכות ,עבודה
במבנה פעיל) לעבודות נשוא מכרז זה אשר עלותו הכספית עומדת על סך ₪ 650,000
כולל מע"מ.
לחילופין -
במהלך ה 36-חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות המציע השלים ביצועם
של לפחות  2פרויקטים שונים הדומים במורכבותם המקצועית (מבנים עתירי מערכות,
עבודה במבנה פעיל) לעבודות נשוא מכרז זה ,אשר כל אחד מהם לא פחת מסך של
( ₪ 335,00שלוש מאות שלושים וחמשה אלף שקלים) (כולל מע"מ) ,וכן עלותם
הכספית המצטברת עומדת על סך של ( ₪ 670,000שש מאות ושבעים אלף שקלים)
(כולל מע"מ) לפחות.
למען הסר ספק ,מובהר ,כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז
או שביצוען לא היה לשביעות רצון מזמין העבודות ו/או להנחת דעתה של הכללית ,לא
ייחשבו כעבודות שהושלמו לצורך סעיף זה .הקביעה הסופית ביחס לשאלה האם פרויקט
מסוים הנזכר בהצעה של מציע פלוני אכן דומה במורכבותו הטכנולוגית לפרויקט נשוא
מכרז זה ,תיעשה על ידי הכללית בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ולנתונים שישתקפו מן
ההצעה הנבחנת .קביעה זו תחייב את המציעים לכל דבר ועניין.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו תצהיר מנכ"ל בנוסח המצורף
כנספח ג' למסמכי המכרז.
בנוסף ,על המציע לצרף אישור הלקוח המזמין לכל פרויקט אותו הציג ,מטעם מזמיני
העבודה בלבד (מהנדס ראשי  /מנהלי אחזקה  /מנהלי נכסים  /מנכ"ל המזמין) ולא
מחברות פיקוח/ניהול.

.8.3

המציע בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע העבודה נשוא
מכרז זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו תצהיר מנכ"ל בנוסח המצורף
המצורף
בנוסח
רו"ח
אישור
וכן
המכרז
למסמכי
ג'
כנספח
כנספח ד' למסמכי המכרז.

.8.4

למציע מחזור כספי במתן שירותים הדומים במורכבותם המקצועית לעבודות נשוא
מכרז זה ,של ( 1,000,000מליון) ( ₪כולל מע"מ) לפחות בכל אחת מהשנים 2017, 2016

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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.2018,
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו תצהיר מנכ"ל בנוסח המצורף
המצורף
בנוסח
רו"ח
אישור
וכן
המכרז
למסמכי
ג'
כנספח
כנספח ד' למסמכי המכרז.
.8.5

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פירוק או פשיטת רגל.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצורף
כנספח ד' למסמכי המכרז.

.8.6

המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט -
 1969והתקנות ,הצווים והכללים שעל פיו בהיקף ובסיווג מתאימים בענפים ובעבודות
הנדרשים לצורך ביצוע העבודות הנ"ל על כל חלקיהן .מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,על המציע להיות קבלן בעל סיווג ג 1-בענף .100
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,המציע יצרף להצעתו העתק תעודת רישום לפי תקנות
רישום קבלני לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) ,התשמ"ח ,1988-בתוקף
למועד האחרון להגשת ההצעות.

.8.7

השתתפות בסיור קבלנים
נוכח מיוחדות העבודה ותנאי סביבתה ,ההשתתפות בסיור הקבלנים חשובה לצורך
הכרת הפרויקט וסביבתו והינה חובה ומהווה תנאי סף לגשת למכרז .בלא השתתפות
בסיור הקבלנים לא ניתן יהא להגיש הצעה למכרז.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע למלא את טופס השתתפות בסיור הקבלנים
אצל המציע ולוודא הגשתו במועד הסיור לנציג המציע אשר בסיור.

הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף כמפורט בפרק זה עלולה להיפסל על הסף ולא להיות מובאת לדיון
בפני ועדת המכרזים.

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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פרק ג' – מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו:
 .1בנוסף על המסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף אשר על המציע לצרף להצעתו (כמתואר לעיל)
על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן ,כשהם מלאים כנדרש וחתומים על
ידו בחתימה מחייבת בתחתית כל עמוד ,וזאת כתנאי לעמידה ביתר תנאי המכרז:
 .1.1כל מסמכי המכרז ,על נספחיהם ,כשהם מלאים וחתומים במקומות המיועדים לכך.
 .1.2פרטי ההצעה.
הכללית תהיה רשאית לפסול הצעה אשר לא צורפו אליה כל המסמכים הנזכרים לעיל .על אף האמור
לעיל ,הכללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לאפשר למציע אשר לא המציא
עם הצעתו מסמך כלשהו ,לרבות אישור הנדרש על פי תנאי הליך מכרזי זה להשלים את המצאת הנ"ל
לכללית ,תוך פרק זמן שיקבע על ידה .לא צירף המציע מסמך כלשהו על אף שנתבקש לעשות כן על ידי
הכללית לשם השלמת הצעתו ,תהיה הכללית רשאית לפסול את הצעתו.
סיור קבלנים
 .2בכוונת הכללית לערוך סיור קבלנים ביום ביום  14.4.19בשעה .10:00 :הכנס יחל בחדר ישיבות
במחלקת האחזקה אשר בחצר קפלן (קומת הכניסה) במשרדי המזמין – במרכז הרפואי רבין
ברחוב זבוטינסקי  ,39פתח תקווה (להלן" :כנס המציעים  /סיור מציעים").
 .3הכללית תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לערוך סיור קבלנים נוסף ,אחד או יותר ,במועדים
שייקבעו על ידה.
 .4נוכח מיוחדות העבודה ותנאי סביבתה ,ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף
לגשת למכרז .בלא השתתפות בסיור הקבלנים לא ניתן יהא להגיש הצעה למכרז .ההשתתפות
בסיור הקבלנים חשובה לצורך הכרת הפרויקט וסביבתו.
 .5לא יהיה תוקף לכל התייחסות של הכללית במהלך כנס המציעים לתנאי הפנייה ,אלא אם באה
לידי ביטוי בהודעה בכתב של הכללית .הודעה זו תפורסם באתר הכללית ,תחשב כחלק בלתי נפרד
ממסמכי הפנייה.
שלבי המכרז
 .6ההליך נשוא כתב הזמנה זה הנו בעל מספר שלבים ,בהתאם למפורט להלן:
(לאור מורכבות ואופי השירותים ,נכללו בהזמנה זו תהליכים מיוחדים כמפורט להלן .תהליכים
אלה מחייבים מעצם מהותם מגעים ישירים בין המזמינה לבין כל אחד מהמציעים בנפרד .בהגשת
ההצעות יראו את המציע כמסכים מראש להכללתם של תהליכים אלה בהליך .מציע לא יעלה כל
טענה כנגד קיומם של מגעים אלה עם מי מהמציעים ו\או כנגד תוכנם).
 .6.1חלק א'  -שלב קבלת הצעות:
בשלב זה יוגשו הצעות בהתאם למפורט בכתב הזמנה זה וכללית תבדוק את עמידת
המציעים בתנאים המקדמיים להגשת הצעות מחיר כמפורט לעיל .רק ההצעות
שתעמודנה בתנאים אלה תעבורנה לחלק ב'.
 .6.2חלק ב' – שלב בדיקת הצעת המחיר ( 100%מהציון הכולל).
שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה
 .7בכפוף להוראות מסמכי המכרז ההצעה שתמצא הזולה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה.
פרק ד'  -עריכת ההצעה והגשתה
 .8ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ,מלבד המקומות בהם המציע נדרש במפורש לצרף
מסמכים או אישורים נוספים.
 .9המציע ימלא בדייקנות כל חלק הטעון השלמה במסמכי המכרז ,בהתאם להוראות ולתנאים שבכל
חלק .כמו כן ,על המציע לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז (נספח יב').
 .10כתב כמויות והצעת מחיר
כתב הכמויות מצורף כקובץ נפרד על-גבי מדיה מגנטית (בפורמט "בינארית").
הנחיות מדוייקות באשר למילוי והכנת כתב הכמויות מצויות בנספח ז' – כתב הכמויות והצעת
המחיר.
 .11המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף עליהם או למחוק מהם ,להסתייג או לשנות
מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ובין בכל
דרך אחרת שהיא.
 .12כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,אשר המציע לא התבקש במפורש
להוסיף ,בין אם נעשו באמצעות תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא
יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה או בעת קיום ההתקשרות על פיה ,כאילו לא נכתבו ,ואף עלולים
לגרום לפסילתה של ההצעה ,על פי שיקול דעת הכללית.
 .13לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין.
 .14ההצעות תוגשנה בשפה העברית בלבד .המציע יגיש את הצעתו על כל צרופותיה ונספחיה ,ב2 -
העתקים.
 .15ההצעה תוגש לאחר שהושלמה כראוי וכשהיא נושאת את החותמת הרשמית של המציע
וחתימתו של המציע (באמצעות מורשי החתימה מטעמו) בכל עמוד ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל בהזמנה להציע הצעות זו ,בהסכם ההתקשרות ,בנספחים ובכל יתר מסמכי המכרז.
חתימת המציע תהיה מאומתת בידי עו"ד במקומות המיועדים לכך.
 .16ההצעה תוגש במעטפה סגורה ואטומה עליה ירשם "מכרז פומבי מס' (20-08/2019ב) לביצוע
עבודות שיפוץ במסדרון מזרחי שבמבנה המיון החדש בבית חולים בילינסון" ,בלבד .על
המעטפה לא יופיע כל סימן מזהה של המציע.
 .17על המציעים להפקיד את המעטפה בתיבה המיועדת לכך במשרדי המזמין אשר במרכז רפואי
בילינסון ,רח' זאב ז'בוטינסקי  ,39פתח תקווה ,בנין הנהלת חשבונות קומה ראשונה (הכניסה
משער יולדות – רחוב סורוקה) (אשת קשר -גב' אילה כהן) ,לא יאוחר מיום  12.5.19בשעה 12:00
(להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות") .אין לשלוח את ההצעות בדואר .לא תתקבל הצעה
שהופקדה בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :

8

מרכז רפואי רבין
 .18כללית רשאית ,בכל עת לפני פתיחת ההצעות ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את המועד
האחרון להגשת ההצעות.
 .19מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר ,כי המציע מחויב לקיים את כל התחייבויותיו במהלך תקופת
ההתקשרות בהתאם להצעתו במכרז ,גם ככל שהם מחמירים ביחס להוראות הסכם ההתקשרות,
כך שבמידה והצעתו של המציע או מסמך אחר שהוכן על ידו ואושר על ידי המזמינה כולל הוראה
מחמירה ,לפי קביעת המזמינה ,מהוראות אחרות של ההסכם למתן שירותים ,יהיה המציע מחויב
להוראה המחמירה ,אלא אם תקבע המזמינה אחרת.
 .20כל מציע אשר מגיש הצעה לפי ה זמנה זו ייחשב כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר לתנאי
המכרז ועל הזכות לבקש מבתי המשפט להוציא צו ביניים (לרבות צווי מניעה) בכל הליך משפטי
בקשר עם מכרז זה נגד המזמינה או מי מטעמה ו/או נגד המציע הזוכה ,ויהיה מנוע מלבקש צו
ביניים בהליך כאמור.
מסמכי המכרז
 .21אין לראות בנתונים הכלולים במסמכי המכרז משום מצג ,הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מטעם
המזמינה ו/או מי מטעמה ,ואין המזמינה ו/או מי מטעמה מתחייבים לנכונות ו/או לשלמות
האמור בהם.
 .22על המזמינה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות מכל מין
וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור
למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או
בעל פה במסגרת הליך מכרז.
תנאים כלליים
 .23משא ומתן וקיום הליך תחרותי נוסף לשיפור הצעות –
.23.1

במסגרת הליך זה לא יתנהל משא ומתן .תוצאות ההליך תקבענה על סמך הצעת
המחיר הראשונה והיחידה שתוגש (" ,)"One shotולא תינתן למציעים אפשרות
לשפרן ,למעט בהתקיים חריגים כמפורט להלן:
ועדת המכרזים רשאית להורות על קיומו של הליך תחרותי נוסף לשיפור ההצעות,
בתנאים להלן:
.23.1.1

נמצא פער שאינו עולה על  5%בין ההצעה המובילה לאיזה מבין יתר מן
ההצעות הכשרות;

.23.1.2

בנסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים שירשמו בפרוטוקול הועדה ,ובכל מקרה
רק בעבור קבוצת המציעים אשר הצעותיהם הכשרות לא חרגו מ 20%-סטייה
מעל האומדן.

.23.2

במידה והוחלט על קיומו של הליך תחרותי נוסף כאמור לעיל ,תהא הועדה רשאית
(אך לא חייבת) לבצע בנדון פניה לאיזה מבין המציעים המקיימים את התנאים
שפורטו לעיל (ולהם בלבד) ,ותהא רשאית ,על פי שיקול דעתה ומבלי שהיא חייבת
לעשות כן ,לציין בפנייתה פרקים ו/או סעיפים שנמצא כי קיים ביחס אליהם פער
מאומדן ו/או מההצעות האחרות שהתקבלו בידי ועדת המכרזים.

.23.3

מציע אשר לא הגיש הצעה משופרת במסגרת המועדים אשר יקצבו על ידי ועדת

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :

9

מרכז רפואי רבין
המכרזים יראו בו כמי שבחר שלא לשפר את הצעתו והצעתו המיטבית שהוגשה
באיזה מבין ההליכים הקודמים במסגרת פניה זו ,תחייבו לכל דבר ועניין.
.23.4
.23.5

לאחר ביצוע ההליך ,תערך בדיקה נוספת בהתאם להצעות המחיר המיטביות
שהוגשו ,במידה והוגשו ,ולאחריה יוחלט על הזוכה במכרז.
מבלי לגרוע מהאמור ,במקרה שבשלב כלשהו יתקבלו בידי ועדת המכרזים הצעות
כספיות מובילות שוות ,ועדת המכרזים תהא רשאית לקיים הליך תחרותי נוסף
לצורך שיפור ההצעות וקבלת הצעה מובילה ו/או לקיים הגרלה אשר על פי תוצאותיה
יבחר הזוכה באופן אקראי ,והכול כראות עיניה .במקרה שלאחר קיום הליך תחרותי
נוסף יתקבלו בידי ועדת המכרזים הצעות כספיות מובילות שוות ,ועדת המכרזים
תהא רשאית בנוסף לאמור ,לקבל החלטה באשר למציע הזוכה בהתבסס על הנתונים
שבידיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 .24לכל המונחים בכתב הזמנה זה (ובכל נספחיו) תהא המשמעות המפורטת לצדם בנספח ההגדרות
המהווה חלק ממסמכי המכרז.
 .25בכל מקרה של סתירה ,לרבות-בין היתר -סתירה בין הוראות אותו המסמך או סתירה בין האמור
בכתב ההזמנה לאמור בנספחיו ,תגבר תמיד הפרשנות העדיפה בעיני המזמינה .כל סתירה כאמור
תובא מיד לידיעת המזמינה.
 .26מובהר בזאת ,כי כל מועד ,לוח זמנים ,תקופה או פרק זמן המופיעים בכתב הזמנה זה על נספחיו
ניתנים לשינוי על פי החלטת המזמינה על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין בהתייחסות למועד ,לוח
זמנים ,תקופה או פרק זמן במסגרת הזמנה זו ו/או איזה מנספחיה כדי לגרוע מסמכות המזמינה
לשנותם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .27כללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,בכל שלב של הליכי המכרז ,לבטל תנאים (למעט תנאי סף)
שנכללו במסמכי המכרז ,אם תסבור ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא חובת הנמקה,
שהדבר עשוי לסייע בניהול יעיל של המכרז ו/או בבחירה של הצעה שתעניק לה את מירב
היתרונות .ביטול תנאים כאמור ייעשה באופן שיחול על כל מי שבאותו שלב יהיה זכאי להגיש
הצעה ,והודעה על כך תימסר לכל אותם גורמים.
 .28הכללית שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציעים השלמת מסמכים ,פרטים והבהרות ,וכן
לקיים כל בדיקה בקשר למוצרים ו/או לנתונים המצוינים בהצעתם.
 .29הכללית תהא רשאית להתקשר בהסכם למתן השירותים ,עם כל מציע שתבחר לפי שיקול דעתה
הבלעדי והבלתי מסויג ובתנאים הקבועים במכרז זה .הכללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה
הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .30מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הכללית תהיה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי
והבלתי מסויג שלא לקבל הצעה כלשהי בכפוף לאמור בתנאי מכרז זה ,או שלא לקבל אף הצעה,
או לקבל חלקים מהצעה ,או לממשה בשלבים ,או לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים או לבטל
הליך מכרזי זה ,והכול בהתאם להוראות הליך מכרזי זה ובכפוף להוראות כל דין.
 .31ועדת המכרזים תהא רשאית להפעיל שיקול דעת לגבי ההצעה שלא תעמוד בכל דרישות החובה
שפורטו במסמכי המכרז .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא קיים המציע את כל התנאים
להשתתפות במכרז המפורטים במכרז זה ו/או הגיש הצעה חסרה ו/או הצעה שאינה תואמת את
הוראות מסמכי המכרז ,במלואן או בחלקן ,רשאית ועדת המכרזים מטעם זה בלבד ולפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט לפסול את ההצעה או לחלופין; לבקש כי המציע ישלים ו/או יתקן ו/או
יבהיר איזה מהמסמכים ו/או הפרטים ו/או העניינים שבהצעתו .החלטת ועדת המכרזים וטעמיה
ירשמו בפרוטוקול.
שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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 .32מובהר בזאת ,למען הסר כל ספק ,כי היה ויתברר כי הוגשו במכרז  2הצעות בלבד או פחות ,או
שנותרו  2הצעות או פחות לדיון לפני ועדת המכרזים ,ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על
ביטול המכרז .ויודגש ,ההחלטה על ביטול המכרז תהא אפשרית אפילו אם ההצעות שנתקבלו
לעניין זה אינן במחיר המרע עם המזמין לעומת אמדן שווי ההתקשרות ומבלי שניתנה למגישי
ההצעה האפשרות להגיש הצעות מחיר בתנאים המיטיבים עם המזמין ,והכל אם ועדת המכרזים
תסבור כי ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש תחתיו או קיום משא ומתן בהתאם להוראות כל דין,
יאפשרו תחרות בין מספר מציעים בכח ו/או יעניקו את מירב היתרונות לכללית.
 .33ועדת המכרזים רשאית להחליט ,כי אי התאמה לתנאי ההזמנה הייתה בגדר טעות סופר או טעות
חשבונאית בהצעה ,ולתקנה; תיקון כאמור יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי ועדת המכרזים
וירשם בפרוטוקול.
 .34בגין שינוי כמפורט להלן ,או שינוי דומה למקרים המפורטים להלן ,שהתרחש לאחר מועד הגשת
ההצעות ,ואשר לא אושר מראש ובכתב על ידי המזמינה תהא המזמינה רשאית לפסול מציע ,או
להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או הנחיות שתקבע המזמינה:
 .34.1שינוי הגורם לאי עמידת המציע במי מתנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז.
 .34.2ככל שננקטו בנוגע למציע הליכי פירוק ,או כינוס נכסים או הקפאת הליכים או הסדר
נושים על-ידי צדדים שלישיים או על ידי הגוף עצמו ,ולרבות במקרה בו מונה לו מפרק
זמני ,כונס נכסים זמני או בעל תפקיד זמני אחר ,או כל הליך בעל אופי דומה.
 .34.3הרשעה של המציע ו/או מי מבעליו בעבירה פלילית ,או במקרה בו מתנהלים נגד המציע
ו/או מי מבעליו הליכים פליליים או חקירות בקשר עם עבירה פלילית שביצע לכאורה.
 .34.4התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו ,לפי שיקול דעתה של המזמינה ,השלכה שלילית
מהותית על יכולתו של המציע לבצע את השירותים.
 .34.5הגשת מידע שקרי או מטעה למזמינה.
 .35מבלי לגרוע מהאמור כללית תהיה רשאית לפסול או לדחות הצעות שונות בהתקיים אחד או יותר
מהמקרים הבאים:
 .35.1מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז או מהצעתו בהליך תחרותי אחר שנערכו על ידי כללית,
לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום
המכרז.
 .35.2קיים חוב כלשהו של המציע כלפי כללית וטרם נפרע.
 .35.3המציע ,לרבות נושאי משרה במציע או מי מבעל המציע ,התבטא באופן פומבי בצורה
מכפישה ,מעליבה או מתריסה כלפי או כנגד כללית.
 .35.4מציע אשר סיפק שירותים לכללית והחוזה עימו בוטל על ידי כללית עקב אי עמידתו
בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה ,וזאת בשלוש שנים האחרונות שקדמו למועד פרסום
המכרז.
 .35.5מציע המצוי לדעת כללית במצב המעורר חשש לניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים או
איזה מהם.
 .35.6מציע שמסר לכללית מידע מטעה ,או שנהג במהלך המכרז בעורמה ,וזאת בשלוש השנים
האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז.
שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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 .35.7מציע אשר לכללית היה עימו ניסיון שלילי ,רע ו/או כושל ,לרבות חוסר אמון ,חשד
למרמה ,היעדר שביעות רצון ניכרת ממתן השירותים על ידו ו/או מי מטעמו וכיו"ב.
 .35.8הפרת התחייבויות המציע כלפי כללית על פי חוזה ההתקשרות עימו ,התנהלות בלתי
הגונה וראויה מצידו וכיו"ב.
 .36בהגשת ההצעה יראו את המציע כמי שהסכים מראש לכל תנאי ושלבי המכרז ,לרבות הליך
בחירת ההצעה הזוכה .מציע לא יעלה כל טענה כנגד קיומם של מגעים בין המזמינה למי
מהמציעים אשר מתחייבים משלבי ההליך ,כמפורט לעיל ,ו\או כנגד תוכנם.
 .37המציע ,בעל עניין בו ,כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה באחד מהם ,או כל מי
מטעמו של המציע לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם מציע אחר כלשהו .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,תיאום הצעה ,לרבות :כריתה מפורשת או מכללא של הסכם או הבנה מכל
סוג עם אדם או גוף כלשהו  -למעט אדם או גוף שהינו בעל עניין במציע  -בעניין בעלות ,שיתוף
פעולה ,מימון ,מחירים ,העברת נכסים ,אסטרטגיות להצעה וכיו''ב; קבלה של מידע כאמור או
החלפתו בצורה אחרת ,פרסומו או גילויו לאדם או גוף כלשהו ,כאשר ידוע למציע כי האדם או
הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שליח או עובד במציע אחר (לעניין סעיף זה ,ייחשב "בעל
עניין" כמי שהחזיק ,במישרין או בעקיפין ,ב 10%-לפחות מסוג מסוים של אמצעי שליטה"; כמו
וכן" ,החזקה" היא ,לרבות החזקה כשלוח או כנאמן).
 .38כתנאי להשתתפותו של המציע במכרז מחויב המציע לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע ,בכתב או
בעל פה ,הנוגע במישרין או בעקיפין לנשוא המכרז ,אשר אליו נחשפו המציע עקב ובמסגרת
השתתפותו במכרז ובעקבות חשיפתו למידע הכלול במסמכי המכרז ,זולת מידע שהינו ברשות
הציבור .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא יקיים המציע כל קשר ,ישיר או עקיף ,עם גורמי
תקשורת מכל סוג שהוא ,ולרבות מדיה כתובה ,אלקטרונית ,טלוויזיונית ,רדיופונית ו/או אחרת
בכל עניין הנוגע למכרז ,אלא באישור המזמינה .האמור לעיל חל גם בנוגע לבעלי המציע ,ספקי-
המשנה של המציע ,יועציו ו/או מי מטעמו .המציע יהיה האחראי הבלעדי להבטיח כי בעליו ,ספקי
המשנה ,יועציו ומי מטעמו יצייתו לאמור בסעיף זה.
 .39הובא עניין הנוגע ,קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי
הוראה מהוראות מסמכי המכרז אינה עומדת בדרישות הדין ולפיכך היא פסולה או הוראה
מהוראות המכרז פסולה מכל טעם אחר ,תיראה אותה הוראה כאילו שונתה ונכתבה באופן הרחב
ביותר התקף לפי הדין ובנוסף לכך ,לא יפגע השינוי האמור ביתר הוראות המכרז אשר יוותרו
בתוקף ויוסיפו לחול בין הצדדים ,אלא אם ועדת המכרזים של כללית תחליט לפי שיקול דעתה
הבלעדי כי יש בשינוי כאמור כדי להביא לביטול המכרז.
 .40המציע מצהיר ומתחייב בזאת ,כי הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמקצועיות הדרושים
לצורך מתן השירות וקיום מלוא מחויבויותיו על פי מסמכי המכרז ,באיכות וטיב מעולים.
 .41אין לראות בהזמנה זו להציע הצעות ,או בהגשת ההצעה ,משום התחייבות מצד הכללית להזמין
את השירותים או להתקשר עם המציע בכל דרך שהיא ,ורק הוצאת הזמנה ו/או סידור שבועי
למתן שירות ,לאחר קבלת הצעת המציע ,תחייב את הכללית.
 .42המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות ,וכל מידע רלבנטי הקשור להליך
זה ,לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על
כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.
 .43מבלי לגרוע מהאמור ,פניות המציע אל הכללית בכל עניין הנוגע להזמנה זו תעשה אך ורק בכתב,
אולם מובהר כי אין בכך כדי להטיל על הכללית חובה כלשהי בהקשר זה ,והכול בהתאם לאמור
במסמכי המכרז.
שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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 .44הכללית שומרת לעצמה את הזכות להכין אומדן מוקדם של שווי ההתקשרות נשוא מכרז זה תוך
התייעצות עם היחידה המזמינה ובדיקת השווקים הרלוונטיים .ככל ולצורכי מכרז זה הכין
המזמין אומדן ,הרי שסטייה של כ( 20% -כעשרים אחוזים) ומעלה מן האומדן ,עשויה להביא
לפסילת ההצעה ו/או לביטול המכרז ,על פי שיקול דעת ועדת המכרזים והמציע מוותר על כל
טענה בהקשר זה .יובהר ,כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של הכללית לנהל מו"מ בהתאם
למתכונת המצויינת במסמכי המכרז.
.45
בנוסף ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שהינה בלתי סבירה
מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי
המכרז שעל פי דעת הועדה עלול למנוע מהמציע את היכולת למימוש ההצעה באופן מושלם.
 .46המציע יישא באחריות לכל נזק שייגרם לכללית  -אם ייגרם  -כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון
ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו.
 .47הצעת המחיר ,יחד עם נוסח הזמנה זו על נספחיה ,מהווה "הצעה בלתי חוזרת" מאת המציע אל
הכללית ,כמשמעותה בחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג  ,1973 -המחייבת את המציע וניתנת
לקיבול על-ידי הכללית בכל עת ,ובכפוף להוראות מכרז זה.
 .48הזמנה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי ההצעה ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים
במסמכי ההצעה ,אלא להוסיף עליהם.
 .49לבית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו בעיר תל אביב יפו ,תהא הסמכות המקומית
הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז זה או הנובע ממנו ,והמציעים מוותרים מראש
על זכותם לפנות לכל בית משפט אחר אשר מקום מושבו איננו בעיר תל אביב יפו.
 .50הכללית לא תהיה אחראית ,בכל צורה ואופן ,לכל נזק ,ישיר או עקיף ,שייגרם למי מן המשתתפים
כתוצאה מהשתתפותם במכרז.
 .51הכללית לא תהיה אחראית ,בכל צורה ואופן ,לכל טעות שבגינה יפגע מי מבין המשתתפים ,ו/או
לכל טעות אחרת שארעה במהלך הגשת ההצעות  .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא תהיה
הכללית אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו למאן
דהוא עקב תקלה ו/או טעות ,כאמור.
 .52למען הסר ספק מובהר בזה כי למשתתף במכרז ,לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות
בהן תנקוט הכללית ,עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף,
לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו לו עקב פעולות כאמור ,ובלבד שפעולות אלו נעשו ע"י
הכללית בתום לב.
 .53בכל מקרה שיוכח כי תקלה ,פגיעה או רשלנות של משתתף מאושר מנעה את יכולתו של משתתף
כאמור מלהשתתף בהליך תהיה הכללית פטורה מכל אחריות.
הודעה למציעים שהצעתם זכתה והשלמת ההתקשרות
 .54הכללית תודיע בכתב לזוכה על זכייתו ,בצירוף דרישה להמציא אישור ביטוח חתום על-ידי
החברה המבטחת של הזוכה וכתב ערבות בנקאית שתשמש כערובה לקיום כל התחייבויות הזוכה
כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות .הזוכה יהיה חייב למסור לכללית ,בתוך ( 7שבעה)
ימי עסקים ממועד קבלת הודעה על זכייתו כאמור ,את אישור הביטוח וכתב ערבות בנקאית
אוטונומית בלתי מותנית לפקודת הכללית ,שהוצאה על-ידי תאגיד בנקאי הרשום בישראל ,בסך
( 55,000חמישים וחמשה אלף שקלים חדשים) ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן .הערבות תהא
שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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בנוסח המופיע בנספח יג' (להלן" :ערבות הביצוע") .ערבות הביצוע תהא בתוקף החל ממועד
הודעת הכללית לזוכה על זכייתו ועד  90יום מתום תקופת ההתקשרות ,כמפורט בהסכם
ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז .ערבות הביצוע תוצא לבקשת הזוכה עצמו ,באופן שעל גבי
הערבות הבנקאית יירשם כי הוא המבקש על-פיה .לא תתקבל ערבות צד ג' כלשהו .ערבות הביצוע
תשמש בטוחה למילוי כל התחייבויות הזוכה על-פי תנאי המכרז והסכם ההתקשרות.
התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות
 .55מבלי לגרוע מזכויותיו על פי הוראות כל דין ,המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפנות בכל שלב
למציע השני במדרג ההצעות על מנת להתקשר עמו בהסכם נשוא המכרז וזאת גם לאחר שהוכרז
על זוכה אחר ,כל אימת שהזוכה הראשון אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.
 .56למציע שידורג שני תהא שהות של  20ימים קלנדאריים להודיע למזמין על קבלת פנייתו כאמור
לעיל .לא עשה כן המציע שידורג שני או שהשיב בשלילה ,תהא רשאית המזמינה על פי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט וככל שתחפוץ בכך ,לחזור ולפנות למציע שידורג שלישי וכך הלאה.
פרסום פרטי ההצעה
 .57מציע שיבקש לעשות כן ,יהיה רשאי לפנות לכללית בכתב בתוך  30יום ממועד קביעת ההצעה
הזוכה ולבקש לעיין בהחלטה הסופית של ועדת המכרזים ,בנימוקי הוועדה ובהצעת הזוכה
במכרז ,למעט בחלקים של ההחלטה או ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים
לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי של הכללית או של המציע שהצעתו נבחרה .לבקשה לעיון
כאמור יצורף שיק בנקאי לפקודת הכללית בסך  500ש"ח ,לכיסוי הוצאות הכללית בקשר עם מתן
זכות העיון כאמור.
 .58הכללית עשויה להתחיל ביישום ההתקשרות נושא המכרז מיד בסמוך לחתימת הסכם
ההתקשרות ועל כן לא תשמע טענה ,כי לא ניתנה למשתתף שהצעתו לא נבחרה שהות מספקת
לעיין במסמכים בהם ביקש לעיין בקשר עם מסמכי המכרז.
 .59הצעת המציע תיחשב ככזו שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי אם יקבע
כזוכה עשויה הצעתו לעמוד לעיונם של כל המשתתפים במכרז.
 .60רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי ,יציין בדף
נפרד את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו זו.
 .61ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה של סוד מסחרי או סוד מקצועי
נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של הכללית והחלטתה תהיה סופית ומחייבת
את המציע ואת יתר המשתתפים במכרז ,לכל דבר ועניין.
 .62מחירי ההצעה בכל מקרה ,לא יחשבו כסוד מסחרי או כסוד מקצועי.
שאלות לגבי המכרז
 .63עדכונים שוטפים ותשובות לשאלות המציעים בדבר המכרז עשויים להתפרסם מעת לעת באתר
המכרזים של הכללית ,בכתובת  ,www.clalit.org.ilובאחריות המציעים לעקוב אחר פרסומים
אלו ולהתעדכן בהם .מציעים לא ישמעו בכל טענה כי לא קיבלו הודעה בדבר עדכון מסמכי
המכרז ,או כל הודעה אחרת אשר פורסמה ,לרבות מתן הבהרות ומענה על שאלות ,ויהיו מנועים
להעלות כל תביעה או דרישה בעניין זה.
 .64על המציע לבדוק היטב את מסמכי ההליך בטרם הגשת הצעתו ולדאוג כי יצורפו כל
המסמכים הנדרשים וכי יוחתמו כל מסמכי המכרז.
שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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 .65בכל מקרה בו מתעוררת שאלה או נדרשת הבהרה ,יש לפנות את השאלות בכתב ,באמצעות דואר
אלקטרוני כתובת itamar.k@tafnit-eng.com :ולוודא קבלתו בטלפון .02-5331500 :פניות
ושאלות הבהרה בטלפון לא תיענינה .על הפונה מוטלת האחריות לוודא קבלת הפנייה .יש לציין
בנושא המייל המועבר ,כי הפנייה מיועדת לשאלות בנושא מכרז זה.
 .66המועד האחרון להעברת שאלות והבהרות הנו ביום  25.4.19בשעה  .12:00שאלות שתתקבלנה
לאחר מכן יתכן ולא תיענינה.
 .67יובהר ,כי לא יהיה מענה לשאלות בעל -פה .בהתאם לכך ,יחייבו את כללית רק תשובות או
הבהרות שניתנו בכתב.
 .68הפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת ,הערוכה במבנה כמפורט להלן:
פרק
מס"ד
מס' סידורי של שם פרק/נספח
השאלה

פרוט השאלה
מס' סעיף
השאלה
סעיף פירוט
מס'
בהירה
בלשון
בפרק/נספח
בשפה העברית

 .69הכללית אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק מהשאלות או
לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות .התשובות לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט של
הכללית בכתובת  www.clalit.co.ilו/או ישלחו אל כל המציעים באמצעות דוא"ל ו/או פקס.
 .70פרסום התשובות על-ידי הכללית באתר האינטרנט של הכללית בהתאם לאמור לעיל ייחשב
כמסירה למשתתף והמציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה או דרישה כי לא קיבלו תשובות
לשאלות ,וכי אחרים קיבלו תשובות.
 .71כללית תהיה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות ,לשנות את נוסח המכרז לרבות
איזה מנספחיו ,וזאת הן ביוזמתה והן בהתחשב בשאלות שיתקבלו על ידה ,ואזי הנוסח החדש
הוא שיחייב .אין באמור לעיל בכדי לחייב את כללית להסכים להסתייגויות כלשהן אשר נכללו
בשאלות המציעים ו/או להסכים לביצוע שינוי זה או אחר .כל שינוי כאמור יהיה בכתב ויפורסם
באתר האינטרנט של הכללית ,כאמור לעיל ,ויהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

שירותי בריאות כללית

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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נספח א'
מודעה לעיתון
פורסם בעיתונות

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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נספח ב'
נתוני הגורם המציע
ההתייחסות בנספח זה הינה ל"חברה" ,לפיכך ,יש למלא הפרטים בנספח זה בהתאם לסוג
האישיות המשפטית של המציע (חברה  /שותפות  /עוסק  /אחר) בשינויים המחויבים.
א.

נתונים כלליים:
סוג האישיות המשפטית:

_____________________________

שם החברה:
מס' חברה:
מועד יסוד:
כתובת:
מס' טלפון:
מס' פקס:
שם איש הקשר:
מספר טלפון נייד:
כתובת דואר אלקטרוני:
ב.

מנהלים ובעלי זכויות חתימה:
תפקיד

_________
תאריך

מס' תעודת זהות

_____________
שם מלא

__________
תפקיד

שם משפחה

שם פרטי

_____________
חתימה וחותמת

אישור
אני הח"מ עו"ד/רו"ח* ____________________ אשר כתובתי היא ___________________,
שהנני עו"ד  /רו"ח של המציע ,מאשר כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה _______________ ו-
____________ ,אשר חתימתם בצירוף חותמת המציע כפי שנעשו לעיל מחייבת את המציע לכל דבר
ועניין ולאמור במסמך זה.
_______________________
שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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עו"ד  /רו"ח

נספח ג'

תצהיר מנכ"ל
אני הח"מ ,______________ ,נושא ת.ז .מספר ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
( )1הנני משמש כמנכ"ל _________________________________ (להלן" :המציע").

( )2הריני להצהיר כי למציע מחזור כספי במתן שירותים הדומים במורכבותם המקצועית לעבודות
נשוא מכרז זה ,של ( 1,000,000מליון) ( ₪כולל מע"מ) לפחות בכל אחת מהשנים .2016,2017,2018
( )3הריני להצהיר כי המציע בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע העבודה
נשוא מכרז זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו.
( )4להלן פרטי הפרויקטים שבוצעו על-ידי המציע הדומים במורכבותם המקצועית לעבודות נשוא
מכרז זה ,המוכיחים עמידת המציע בתנאי סף  ,8.2בהתאם לתנאי סעיף  8.2לתנאי הסף:
מס"ד שם הפרוייקט

תיאור
מרכיבי
הפרוייקט*

מיקום

מועד
השלמת
הביצוע

עלות כספית
כולל מע"מ

שם תפקיד
וטלפון איש קשר

* יש להציג את המרכיבים המעידים על היות הפרוייקט דומה במורכבותו המקצועית לפרוייקט
נשוא המכרז (מבנה עתיר מערכות ,עבודה במבנה פעיל).
שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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בנוסף ,על המציע לצרף אישור הלקוח המזמין לכל פרויקט אותו הציג ,מטעם מזמיני העבודה
בלבד (מהנדס ראשי  /מנהלי אחזקה  /מנהלי נכסים  /מנכ"ל המזמין) ולא מחברות
פיקוח/ניהול.
( )5נכון למועד הגשת ההצעה ,המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פרעון ,פירוק ,כינוס נכסים או הסדר
נושים.
( )6ידוע לי והנני מסכים כי כללית תהא רשאית להסתמך על אישורי זה לצורך קבלת החלטה אם
להתקשר בהסכם עם המציע או לא.
זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי – אמת

תאריך______________ :

חתימה וחותמת

אישור
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מ.ר ______________ מאשר בזה כי ביום ________ הופיע
בפני מר ______________ ,אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז .מספר ______________ /המוכר
לי באופן אישי  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
______________ ,עו"ד

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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נספח ד'
אישור רו"ח
שם המציע:

.

תאריך:

.

(להלן" :המציע") וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המציע בדבר
לבקשת
המחזור הכספי של המציע בביצוע שירותים הדומים במורכבותם המקצועית לעבודות נשוא מכרז זה
כנדרש ע"פ תנאי הסף במכרז ,וכן את הצהרת המציע בדבר היותו בעל יכולת כלכלית ואיתנות
פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע העבודה נשוא מכרז זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו וכי אינו
נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פירוק או פשיטת רגל.
ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע .אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על
ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה
מטעה מהותית .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ,הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט
בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.
הננו מאשרים ,כי ידוע לנו ששירותי בריאות כללית תסתמך על אישורנו זה לצורך קבלת החלטה אם
להתקשר בהסכם עם המציע או לא.
ולראיה באתי על החתום:
תאריך__________ :
________________
חתימה וחותמת רו"ח

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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נספח ה'
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אני הח"מ _________________________ מס ת"ז ____________  ,המציע*  /העובד אצל המציע*
_____________ /בתאגיד* ____________________ (להלן" :המציע") מצהיר בזה כי:
אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם
.1
.2
.3
.4
.5

המציע.
המחירים 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.
המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע
הצעות במכרז זה או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז 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.
.6
הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם
.7
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז 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 ,אם כן ,אנא פרט:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

* מחק את המיותר



המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות
עבירות של תיאומי מכרזים ,אם כן ,נא פרט:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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_______________
תאריך

_______________
שם המציע  /התאגיד

_______________
חתימת המציע /

_______________
חתימת 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

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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נספח ו'
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ________________________ (להלן " -המציע") אשר מגיש הצעה
מכרז פומבי  - __/18ביצוע עבודות שיפוץ מסדרון מזרחי במלר"ד ובקומת מרכז האנרגיה ,בבי"ח
בלינסון פ"ת שפורסם על ידי שירותי בריאות כללית (להלן בהתאמה – "ההליך" ו"-כללית") .אני
מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו" -עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן" -החוק") ,תחת הכותרת "קיום דיני עבודה – תנאי לעסקה
עם גוף ציבורי" .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
 .3הנני מצהיר/ה בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) המציע לא הורשע בפסק
דין חלוט ביותר משתי עבירות או – לחלופין  -המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט
ביותר משתי עבירות ,אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.
 .4ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – יש למחוק את החלופה שאיננה נכונה מתוך החלופות הבאות:
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן " -חוק שוויון זכויות")
לא חלות על המציע.
או
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן אם המציע מעסיק 100
עובדים לפחות ,הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות
בקשר ליישומן; וכן אם המציע התחייב בעבר כלפי כללית לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת
הצורך -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן – ונעשתה אתו התקשרות שלגביה הוא מתחייב כאמור -
הוא פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל
ליישומן; וכן המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות (אם וככל שהצעת המציע תוכרז כהצעה
הזוכה בהליך).
 .5זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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אישור
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע/ה בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר,_________ .
במשרדי אשר ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז
_________________/המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות
תצהירו/ה דלעיל וחתם/ה עליו בפני.

________________
תאריך

שם המציע___________________ :

____________________
חותמת  +חתימת עוה"ד

חתימה וחותמת____________________ :
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הצעת מחיר וכתב כמויות
.1

נספח ז'

כתב הכמויות מצורף כקובץ נפרד על-גבי מדיה מגנטית.
על המציע להקליד בכתב הכמויות המצוי במדיה המגנטית את מחירי הפריטים ,בש"ח
ללא מע"מ וכן ,לציין את סה"כ מחיר העבודות (סיכום כללי בהתאם לכמויות ובהתאם
לשווי המצטבר בהתאם).
מילוי הצעת המחיר על-גבי המדיה המגנטית יעשה על-ידי שימוש בפונקציית "מכרז קל"
של תוכנת בינארית.

.2
.3

.4

.5
.6
.7

.8

מובהר כי יש למלא מחירים בלבד בקובץ ואין לבצע כל תיקון בקובץ הדיגיטאלי ,למעט
הקלדת המחירים ליחידה שנקבעה .כל תיקון מלל או שינוי בכמויות ,לא ייקלט ולא
יאפשר שימוש בפונקציית התוכנה .כמו כן ,אין לבצע יבוא של קובץ ממוחשב.
יש להדפיס את כתב הכמויות הכולל מחירים כאמור ,לחתום על כל עמוד ועמוד ולצרף
להצעה להליך .כמו כן ,יש לצרף את כתב הכמויות על-גבי המדיה מגנטית המקורית.
על המציע לוודא היטב כי הנוסח המודפס תואם לחלוטין לנוסח המופיע במדיה המגנטית.
יודגש ,כי במקרה של סתירה בין הפרטים במדיה המגנטית לאלו המופיעים בעותק
המודפס ,יהא המזמין רשאי לראות בנוסח המודפס או לחילופין ,במדיה המגנטית
(בהתאם לשיטת הבדיקה בה בחר) כנוסח המחייב את המציע .יובהר ויודגש ,כי כל נזק,
היה ויגרם ,בין אם למציע ו/או לכל גורם אחר ,עקב סתירה כאמור ,יהא באחריותו
הבלעדית של המציע ,על כל המשתמע מכך.
על המציע לבצע בדיקה של תקינות המדיה המגנטית המוגשת על ידו .בעצם הגשת ההצעה
המציע מצהיר כי ידוע לי שהכללית אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו
לפעילות התקינה של המדיה המגנטית ולא תשא באחריות כלשהי הנוגעת עם הצעת
המציע.
לכל המחירים המפורטים יתווסף מע"מ כחוק.
תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם ההתקשרות.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר כי המחירים הנקובים בהצעת המחיר הנם
סופיים וכוללים את כל ההתחייבויות ו/או השירותים האמורים בהצעה ,בהסכם
ובנספחיהם עד לגמר העבודות ,ובכלל זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל
התקורות הנלוות ,פחת ,אביזרים ,ציוד עבודה ,שכ"ט קבלני משנה וכל הוצאה אחרת וכן
יכללו פינוי פסולת בניין/ניקיון האתר לאחד מאתרי ההטמנה ומפעלי מחזור לסילוק
וטיפול בפסולת בניה כמופיע ברשימת אתרי הטמנה וטיפול בפסולת בניה שפורסמה ביום
 22/5/14על ידי המשרד לאיכות הסביבה וכן מיסים והיטלים במידה וישנם .לא ישולם
לספק כל תשלום נוסף מעבר לסכום זה ,למעט מע"מ שיתווסף לכל תשלום של הכללית על
פי שיעורו כדין בעת התשלום בפועל.
לא נקב המציע במחיר של פריט כלשהו לצדו של אותו פריט בכתב הכמויות ,רשאית
הכללית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
 .8.1לראות את מחירו של הפריט הנדון ,ככלול במחירם של כל הפריטים האחרים
ומחובתו של המציע יהיה לבצע את האמור בפריט הנדון ,ללא תשלום כלשהו מצידה
של כללית.

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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 .8.2להשלים ולקבוע את מחירו של הפריט הנדון בהתאם למחיר שננקב לגבי פריטים
מקבילים בפרק אחר כלשהו ומחובתו של המציע יהיה לבצע את האמור בפריט הנדון
בהתאם למחיר שנקבע.
 .8.3להשלים ולקבוע את מחירו של הפריט ע"פ מחירון רשמי בו המזמין עושה שימוש.

הצהרה והתחייבות
הצעת המחיר ,יחד עם מסמכי המכרז שנחתמו על-ידינו על נספחיה ,מהווה "הצעה בלתי חוזרת"
לשירותי בריאות כללית ,כמשמעותה בחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג  ,1973 -המחייבת אותנו
וניתנת לקיבול על-ידי שירותי בריאות כללית .לעניין התחייבותנו זו ,אם הוגש טופס הצעת מחיר ,או
מסמכים אחרים שיש לצרף אל מסמכי המכרז כשהם מסויגים ,מותנים ,לוקים בחסר או כוללים
שינוי ,תוספת או השמטה כלשהם ,תהיו רשאים לראות את הצעת המחיר ,מסמכי המכרז שבנדון
ויתר המסמכים שהוגשו ,כאילו הוגשו ללא השינויים ,ההסתייגויות או ההתניות האמורים לעיל ,או
לפסול את הצעתנו ,לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלי שתהיו חייבים לנמק זאת.
אנו מצהירים ,כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות וההתניות המפורטות במסמכי המכרז,
על נספחיהם וצרופותיהם והם יהוו חלק בלתי נפרד מהצעתנו הבלתי חוזרת ומהתחייבויותינו
כלפיכם אם הצעתנו תתקבל על-ידיכם.
המציע______________________ :

נחתם ביום_________________ :

חתימה__________________________________ :
על ידי ,_____________ :תפקיד _____________
ועל ידי ,____________ :תפקיד _____________

אישור
אני הח"מ ,_______________ ,עו"ד ,מס' רשיון _______ מרח' _______________ בעיר
____________ מאשר בזה ,כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה ______________ ו-
______________ הנושאים ת.ז .שמספרן ____________ ו ________________ -המוכרים לי
אישית ,וכי וחתימתם בשם המציע מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
_____________________
עו"ד
שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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נספח ח'
הצהרת המציע
 .1קראנו בעיון את כל הפרטים של מכרז זה על כל נספחיו ואנו מצהירים בזה ,כי הבנו את
הדרישות המופיעות במסמכי המכרז ,כי אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ולכל האמור
במסמכי המכרז וכי בהתאם לאמור במסמכי המכרז ערכנו הצעתנו זו .אנו מתחייבים לפעול
בהתאם לאמור במסמכי המכרז .אנו מוותרים על כל טענה או דרישה או תביעה בקשר עם
תנאי המכרז ואופן עריכתו ונהיה מושתקים מלהעלות כל טענה כאמור.
 .2אנו מאשרים כי הצעתנו זו נערכה בהתאם ועל סמך בדיקה עצמאית מקיפה אשר ביצענו
בעצמנו (או באמצעות מי מטעמנו) ביחס להתקשרות נשוא מכרז זה ולמכלול ולהיקף
החבויות הנובע הימנה .אנו מאשרים כי לא ניתנו לנו מאת הכללית מצגים כאלה או אחרים
ביחס למכלול ולהיקף החבויות שיכול ויוטל עלינו מכח ההתקשרות נשוא מכרז זה ,לבד מן
האמור במסמכי המכרז.
 .3בדקנו ושקלנו היטב ,ולרבות באמצעות מומחים ויועצים ,את תנאי המכרז ואנו מוותרים
בזאת על כל טענה בדבר אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או ההסכם ו/או הוראות
כל דין ,או השלכותיהם של תנאים כאמור ,או בדבר אי ידיעה או אי הכרת תנאי או נסיבה
כלשהם הקשורים בביצוע התחייבויותינו על פי תנאי המכרז.
 .4הצעתנו נערכה בהתאם ועל סמך בדיקות עצמאיות שנערכו על ידינו .לא הסתמכנו בשום
צורה על מצגים או התחייבויות כלשהן מצד הכללית (או מי מטעמה) ולא נהיה רשאים
להעלות כל טענה ,דרישה או תביעה בהסתמך על מצגים או התחייבויות ,אם וככל שניתנו לנו,
אשר נמסרו לנו במסגרת המכרז.
 .5אנו מאשרים כי לפני ולצורך הגשת הצעתנו ,קיבלנו מידע מלא על אופי החבות על פי
הפוליסה ופרטים אחרים ובדקנו את כל הנתונים הרלבנטיים להתחייבויות שקיבלנו על
עצמנו ,וכי אנו מוותרים על כל טענה ,קיימת ו/או עתידית ,בקשר לכך.
 .6יש בידינו את ההיתרים ,הרישיונות ,האישורים ,הידע המקצועי ,הניסיון והיכולת הפיננסית
ליתן את הכיסוי הביטוחי נשוא מסמכי המכרז ,ולבצע את כל ההתחייבויות המוטלות על
הזוכה במכרז.
 .7אנו מצהירים כי אין באמור בהצעה כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו ,בין במישרין ובין
בעק יפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,בינינו ובין הכללית וכי בכל מקרה שיווצר חשש כלשהו
לניגוד אינטרסים כזה נודיע על כך לכללית ללא כל שיהוי ונדאג מיידית להסרת ניגוד
האינטרסים האמור.
 .8אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת המונעת את התקשרותנו בהסכם ההתקשרות ומילוי כל
התחייבויותינו על פיו .הגשת הצעתנו ,וקיום כל התחייבויותינו בהתאם אליה ובהתאם
למסמכי המכרז (אם נבחר כמציע זוכה) אינם עומדים בניגוד לדין או הסכם כלשהו החלים
עלינו או המחייבים אותנו.

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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 .9הננו מצהירים שאין לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל המופיע בהצעתנו זו או
במסמכי המכרז ,וכל טענה או שאלה בקשר אליהם הובאו לידיעת נציגי המזמין וקיבלנו עליה
תשובה מספקת.
 .10הצעתנו הנה "הצעה בלתי חוזרת" הניתנת לקיבול על ידי הכללית בכל עת ,בכפוף לתנאי
המכרז.
 .11ידוע לנו שכל שינוי שייעשה על ידינו במסמכי המכרז ,וכל הסתייגות מהאמור בהם ,לא יובאו
בחשבון בעת הדיון בהצעתנו (ואם הצעתנו תיבחר  -לא יובאו בחשבון בהתקשרות עמנו),
כאילו לא נעשו מעולם ,והם אף עלולים להביא לפסילת הצעתנו ,ואנו מסכימים לכך.
 .12ידוע לנו ואני מסכימים כי הכללית אינה חייבת למסור פרטים ו/או נימוקים כלשהם בנוגע
לאי קבלת הצעה כלשהי ו/או בנוגע להצעה/הצעות שתתקבל/נה.
 .13אנו מתחייבים כי לא נפעל לתאום הצעתנו במסגרת המכרז עם מי מבין המשתתפים במכרז.
 .14ידוע לנו ,ואני מסכימים ,כי לא נהיה זכאים לכל שיפוי ו/או החזר כספי שהוא בקשר עם
המכרז ו/או תוצאותיו ,על כל הכרוך ,הנובע והקשור בכך.
 .15אנו מתחייבים כי במסגרת המכרז לא נגיש הצעות שאינן תואמות את יכולותינו או הצעות
שקריות או מניפולטיביות שאינן תואמות את כוונותינו האמיתיות.
 .16אנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז ,ואנו מוותרים על כל
טענה ,דרישה או תביעה בקשר עמם ,ונהיה מושתקים ומנועים מהעלאת כל טענה כאמור.
 .17ידוע לנו ואנו מסכימים כי זכייתנו במכרז תהא מותנת בכל מקרה בהתקיימות התנאי
המתלה כמפורט במסמכי המכרז וכי אין כל הכרח כי תנאי זה אכן יתקיים.
 .18הצעתנו מוגשת לאחר שהתקבלו במוסדותינו הפנימיים כל ההחלטות הנדרשות לשם כך,
והיא חתומה על ידי מורשי חתימה הרשאים לחתום עליה בשמנו ,ולחייבנו.
שם המציע_____________________________________________________ :
מס' חברה_____________________________________________________ :
כתובת________________________________________________________ :
תאריך________________________________________________________ :
שמות ותפקידי החותמים המוסמכים לחתום בשמה:
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :
_________________
חתימות וחותמת המציע
שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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נספח ט'
תכניות ביצוע – מצ"ב למסמכי המכרז

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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נספח י'
תצהיר בדבר הכרת תכניות המכרז
אני הח"מ _________________________ מס ת"ז ____________ מאשר בזאת כי המציע
___________________  ,המגיש הצעתו במכרז פומבי מס' (20-08/2019ב) לביצוע עבודות שיפוץ
מסדרון מזרחי במלר"ד ובקומת מרכז האנרגיה ,בבי"ח בלינסון פ"ת ,מצהיר בזה כי:
.1

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם המציע.

.2

הנני מצהיר כי עיינתי בכל תוכניות המכרז וידוע לי כי התוכניות מהוות חלק בלתי נפרד מחומר
המכרז ומחייבות את המציע.

.3

חתימתי על תצהיר זה ועל רשימת התוכניות מהווה הסכמה לכל האמור בתוכניות.

.4

ידוע לי כי אם אזכה במכרז זה יהיה עלי לחתום על כל תוכניות המכרז ללא כל סייג וכי אם לא
אעשה כן תחשב חתימתי זו כתחליף חתימה על התוכניות.

ולראיה באתי על החתום:
שם המציע__________________________ :
חתימת המציע (חותמת  +חתימות)__________________ :
תאריך________________:

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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נספח יא'

תנאי חוזה מיוחדים
נספח לחוזה שנעשה ונחתם ביום _______
בין כללית ובין _____________

עבודות שיפוץ מסדרון מזרחי
במלר"ד ובקומת מרכז האנרגיה,
בבי"ח בלינסון פ"ת
מכרז פומבי מס'(20-08/2019 :ב)

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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מפרט טכני מיוחד
 ---מצורף בנפרד ---

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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תנאים מיוחדים
.5

כללי
5.1

הגדרות
5.1.1

בתנאים מיוחדים אלו תהיה לכל מונח המשמעות שניתנה לו בתנאים
הכלליים ,אלא אם נאמר אחרת במפורש בתנאים מיוחדים אלו.

5.1.2

בתנאים מיוחדים אלו ובכל נספחיהם המונח "קופת חולים" או "קופ"ח" או
"קופת חולים כללית" או "שירותי בריאות כללית" פירושו  " -כללית".

5.1.3

בכל מקום בו מופיעים בנספחים לתנאים מיוחדים אלו המונחים "מנהל
הפרויקט"" ,יועץ"" ,מתכנן"" ,מפקח" ,או כל מונח אחר המתאר את בא-
כוחה של כללית ,הכוונה למהנדס.

5.1.4

"המהנדס" יהיה – מי שימונה ע"י כללית לעניין זה.

5.2

תנאים מיוחדים

5.3

התנאים המיוחדים מהווים פרוט והשלמה לתנאים הכלליים וכלולות בהם ,בין היתר,
הוראות בנושאים האופייניים להתקשרות בין קופת חולים והקבלן.
העבודות
חוזה זה הינו חוזה לביצוע העבודות עבודות שיפוץ מסדרון מזרחי במלר"ד ובקומת
מרכז האנרגיה ,בבי"ח בלינסון פ"ת עבור המרכז הרפואי רבין .באופן כללי ובלי לפגוע
בהתחייבויותיו של הקבלן בחוזה מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בהתאם לכל
הדרישות המוטלות עליו על פי החוזה (על כל נספחיו) וכן בכפיפות לכל ההוראות
הכלולות בחוקים ,צווים הוראות ותקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת.

.6

נספחים
נספחי תנאים מיוחדים אלה הינם כמפורט להלן:
 1.1נספח "א" – כתב הכמויות.
1.2

נספח "ב"  -מפרט טכני מיוחד.

1.3

נספח "ג"  -רשימת תוכניות +תוכניות.

1.4

נספח "ד"  -מפרט מיגון קרינה אלקטרומגנטית.

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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.2

לוח זמנים
משך הביצוע של העבודות (להלן לפי העניין " -משך הביצוע" או "תקופת הביצוע")
הוא כמפורט במסגרת מסמך  4למסמכי המכרז ובמסגרת הנספחים להסכם זה .בכל
מקרה ,מועד תחילת הביצוע ,תקופת הביצוע ולוח הזמנים של הקבלן יהיו בהתאמה
מלאה לתקופת הביצוע וללוח הזמנים שייקבע ע"י הקבלן הראשי ,והכל בכפוף לאישור
כללית.
מצורפת תמצית לוח הזמנים להשלמת העבודות
2.1

תקופת ביצוע ולוחות זמנים:
2.1.1

הקבלן יסיים את העבודה בתוך ( 3שלושה) חודשים קלנדריים מיום קבלת
הזמנה מהמזמין.
למען הסר כל ספק ,מודגש בזאת כי משך הביצוע האמור כולל מסירות,
הפעלות ,ניסיונות ,מסירת תכניות עדות לקופת חולים וכד .לוח הזמנים שיוכן
ע"י הקבלן כמפורט להלן יהיה כפוף ומוגבל למשך הביצוע האמור ומחייב את
הקבלן.

.3

קבלנים וגורמים אחרים
3.1

במסגרת הפרוייקט ישמש הקבלן הזוכה כ"קבלן ראשי" שאינו מבצע הבניה הכפוף
לקבלן ראשי שהוא מבצע הבניה ,כמפורט בפרק  – 00מוקדמות.

3.2

השירותים אותם יקבל הקבלן הזוכה מהקבלן הראשי מבצע הבנייה מפורטים בסעיפים
 4.2.6בחוזה הקבלן הראשי .סעיפים אלה מצורפים למסמך זה (נספח קבלן ראשי בניה).

3.3

הקבלן יהיה כפוף לנהלי הבטיחות והעבודה של הקבלן הראשי שהוגדר כמבצע הבנייה
לפי המפורט בנספח הבטיחות המצורף למכרז זה.

3.4

מובהר לקבלן כי כללית רשאית ,ע"פ שיקל דעתה הבלבדי ,להכניס בכל עת קבלנים
אחרים נוספים שיעבדו באתר בסמוך או אף בחפיפה עם אזור העבודה של הקבלן זוכה
מכרז זה ,אין ולא תהיה לקבלן כל טענה הנובעת מעבודות קבלנים אחרים העובדים
באתר וברור לקבלן כי אלו חלק מתנאי האתר.

.4

פיצויים מוסכמים
כמפורט בהסכם ההתקשרות.

.5

חישוב כמויות מדויק

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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תוך  7יום מיום קבלת דרישה לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,בטרם יבצע הקבלן
יותר מ 30% -מערך העבודות וכן בכל מועד אחר בו יידרש הקבלן על ידי המהנדס ,יכין הקבלן
וימציא למהנדס לאישורו חישובי כמויות מדויקים בגין כל עבודותיו נשוא חוזה זה ,על פי כל
התוכניות שיי מצאו ברשות הקבלן עד אותו מועד .על סמך חישובי הכמויות כמפורט לעיל יכין
הקבלן טיוטא לחשבון סופי והיא תוגש למהנדס תוך  14ימים נוספים (להלן " -טיוטת החשבון
הסופי") .טיוטת החשבון הסופי תהווה הערכה להיקף העבודות שהקבלן צופה ,במועד עריכת
טיוטת החשבון הסופי ,כי יבוצעו על ידו במסגרת הפרויקט .הכמויות הנ"ל יהוו את הבסיס
לאישור חשבונות והן יעודכנו על ידי הקבלן מידי כל חודש על פי קבלת תוכניות מעודכנות.
טיוטת החשבון הסופי תוגש לאישור המהנדס לפני ביצוע העבודות החורגות מכתב הכמויות
המקורי של הסכם זה .באם הקבלן לא יעמוד בלו"ז המפורט לעיל להכנת טיוטת החשבון
הסופי ,למזמין הזכות לקזז מהקבלן עלות הכנת כתב כמויות.

.6

המחאת זכויות
הקבלן אינו רשאי להמחות את זכויותיו (לרבות הזכות לקבלת כספים) על פי הסכם זה לצד ג'
כלשהו ללא הסכמת כללית מראש ובכתב והסכמה כאמור תינתן ,או לא תינתן ,על ידי כללית
על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג .אם וככל שתינתן הסכמה כאמור תהיה הסכמה
כאמור כפופה לתנאים שייקבעו על ידי כללית במסגרת מתן הסכמה כאמור" .הסכמת כללית"
כאמור בסעיף זה לעיל ,משמעותה הסכמה בכתב חתומה על ידי ההנהלה הראשית של כללית
או מי שהוסמך לכך מטעמה.

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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נספח יב'

חוזה
שנערך ונחתם בתל אביב ביום ___ לחודש _______2019

שירותי בריאות כללית – מרכז רפואי רבין
מרח' ארלוזורוב  ,101תל אביב
ע"י מורשי החתימה:

בין:

 ,____________ .1ת.ז ,___________.תפקיד_____________ :
 ,_______________ .2ת.ז ,_____________ .תפקיד______________ :
(להלן" :הכללית /המזמין")
מצד אחד
________________________
ח.פ_____________________ .
באמצעות מורשי החתימה ה"ה:
שם _________________ :ת.ז ______________ :.תפקיד_________ :
שם _________________ :ת.ז ______________ :.תפקיד_________ :
מרח' ____________________
טל' ,_____________________:פקס_______________:

לבין:

(להלן" :הספק")
מצד שני;
מוסכם ומוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 .1כללי
הסכם זה מהווה פרוט והשלמה לתנאי החוזה הכלליים להתקשרות עם קבלנים של שירותי
בריאות כללית (להלן" :התנאים הכלליים") המהווים חלק בלתי נפרד הימנו; התנאים הכלליים
מצורפים בזאת לחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,בין אם צורפו אליו בפועל ובין אם
לאו; הוראות הסכם זה ייחשבו כמשלימות זה את זה וכבאות להוסיף אלו על אלו; מסמכי
הפנייה ,הנספחים כמפורט להלן והצעת הקבלן (לרבות כל שיפור שלהם במסגרת שלבי ההליך
השונים) (להלן בס"ק זה" :המסמכים המשלימים") מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה;
עניינים ,תנאים והתחייבויות המופיעים במסמכים המשלימים ,גם אם לא נכללו בגוף ההסכם,
הנם חלק בלתי נפרד ומחייב מן ההסכם .כל נושא או עניין הנזכר בהסכם זה ,וכן נזכר
במסמכים המשלימים (או איזה מהם) ,ואשר מוסדר בהסכם זה באופן שונה מהאופן בו הוא
מוסדר במסמכים המשלימים ,יפורש בהתאם להסדר העדיף מבחינת כללית; במקרה של
מחלוקת בשאלה מהו ההסדר העדיף תכריע כללית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,
והחלטה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור; במקרה של סתירה בהסכם זה ,יהיה הספק מחויב
להוראה המחמירה מביניהן ,לפי קביעת כללית ,אלא אם תקבע כללית אחרת; במקרה של
שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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סתירה בין ההסכם לבין הוראות כל דין יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה מביניהן; מובהר
בזאת ,כי בכל מקום שמצוינת בהסכם זה ונספחיו התחייבות כלשהי מצדו של החברה ,גם אם
הדבר לא נאמר במפורש (למעט ,אם נכתב בהסכם ו/או בנספחיו במפורש אחרת) ,ייראו את
אותה התחייבות ,כאילו נאמר בה ,שאותה התחייבות תבוצע על-ידי החברה במימונה ו/או על-
חשבונה בלבד; הסכם זה לא יפורש כנגד מנסחו ויראוהו כאילו נוסח על ידי כל הצדדים.
 .2הסכם מסגרת והעדר בלעדיות
ידוע לקבלן כי הסכם זה מהווה הסכם מסגרת בלבד כאשר ביצוע העבודות על ידי הקבלן יעשה
בהתאם להזמנות שיוצאו לו על ידי המזמין מעת לעת ,ככל שיוצאו ,אולם המזמין אינו מחויב
להזמין מהקבלן את העבודות ,בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה ,והקבלן מוותר
על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה ,לרבות בקשר לכמות ,שינוי ,הפחתה ,היקף או
תדירות ההזמנות .מובהר ומוסכם במפורש ,כי אין בהסכם זה כדי להקנות לקבלן בלעדיות
כלשהי (לרבות ביחס לעבודות מזדמנות בהיקפים נמוכים ,כמפורט במסמכים המשלימים).
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,למזמין שיקול הדעת הבלעדי להתקשר עם קבלנים אחרים לשם
ביצוע העבודות ,והקבלן מוותר על כל זכות התנגדות ,טענה ,דרישה או תביעה בשל כך ,ומצהיר,
כי ידוע לו שהמזמין רשאי להזמין את העבודות מקבלנים אחרים ,ללא כל הגבלה .בכל מקרה,
אין בהסכם זה על מנת להקנות לקבלן בלעדיות מכל מין וסוג שהוא.
 .3תקופת ההסכם
הקבלן מתחייב לסיים את העבודות תוך פרק זמן כנקוב במסמכי המכרז (שלושה חודשים
מיום הוצאת צו התחלת עבודה).
על אף האמור ,המזמין רשאי בכל עת לבטל הסכם זה ו/או להשעות את ההסכם לפי שיקול
דעתו הבלעדי ,במתן הודעה לקבלן ( 60שישים) יום מראש ובכתב ,מבלי שיהיה בכך משום הפרת
הסכם זה ומבלי שהמזמין יהיה חייב לנמק את עילת ההפסקה ו/או ההשעיה כאמור ,והקבלן
מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה בקשר לכך .פעל המזמין מכח זכותו כאמור בסעיף זה,
הקבלן יהא זכאי לקבל אך ורק את התשלומים המגיעים לו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי
הסכם זה כפי שאושרו ע"י המזמין עד לתום ביצוע התחייבויותיו בפועל .למען הסר ספק ,הקבלן
לא יהיה זכאי לכל סכום נוסף מהמזמין והוא מוותר על כל דרישה בהקשר זה.

 .4לוחות זמנים
הספק מתחייב להשלים את ביצוע העבודות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז,
במלואן ולשביעות רצונה של הכללית ,בהתאם למועדים שיקבעו על ידי הכללית.
איחר הספק בביצוע העבודות באיחור העולה על  7ימים ,יהווה האיחור כאמור הפרה יסודית
של ההסכם על כל המשתמע מכך .למען הסר ספק ,מובהר כי עיכוב בביצוע העבודות אשר נובע
מכח עליון ו/או גורם אשר אינו בשליטת הספק ,לא יהווה הפרת ההסכם כאמור בסעיף זה,
ובלבד שהספק עשה ככל יכולתו ונקט בכל האמצעים כדי לסלק המניעה ו/או לקצר את משך
העיכוב.

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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 .5פיצויים מוסכמים
מבלי לגרוע מהאמור לעיל או מכל סעד אחר לו זכאית כללית על פי הסכם זה ולפי כל דין ,הפר
הקבלן התחייבויותיו ,ישלם הקבלן לכללית פיצויים מוסכמים קבועים ומוערכים מראש
בשיעורים כדלקמן:
 .5.1בכל מקרה של הפרה יסודית ,הספק ישלם למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש
סכום של ( 50,000חמישים אלף) ( ₪להלן" :פיצויים מוסכמים") ,כשסכום זה צמוד
למדד המחירים לצרכן מיום חתימת הסכם זה ועד לתשלום בפועל ,וזאת מבלי
לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה למזמין מכח הסכם זה ו/או כל דין .הצדדים
מצהירים כי גובה הפיצויים המוסכמים נקבע על ידם בהתחשב במהותו והיקפו של
ההסכם וכי הוא סביר בנסיבות העניין.
 .5.2מוסכם בזאת כי כל הפרה אשר אינה הפרה יסודית ולא תוקנה תוך פרק זמן של 7
(שבעה) ימים ממועד קבלת הודעה בכתב על כך אצל החברה (או אשר שבה
והתרחשה פעמיים נוספות לפחות בתוך ( 3שלושה) חודשים ממועד התרחשות
ההפרה הראשונה) ,תחשב כהפרה יסודית.
 .5.3בכל מקרה של אי ציות להוראות מאת המהנדס  /המפקח הנוגעת לניקיון הכללי של
אתר העבודה ,ישלם הקבלן לכללית פיצויים מוסכמים בסך ( 2000אלפיים) ש"ח לכל
יום איחור.
 .5.4עבור כל יום פיגור במועד שנקבע למסירת העבודה – ישלם הקבלן פיצוי מוסכם יומי
של  ₪ 2,000לא כולל מע"מ.
 .5.5למען הסר ספק מובהר כי במקרה של הטלת פיצויים מוסכמים על הקבלן בגין יותר
מעילה אחת מהעילות המנויות לעיל ,יחולו הוראות פרק זה במצטבר ולא בחילופין.

 .6התמורה
בתמורה לביצוע העבודות הקבלן יהיה זכאי לתשלום באופן ובמועד המפורט בנספח הצעת
המחיר ,נספח ז' ,ובתנאים הכלליים.
 .7חישוב כמויות מדויק – ראה סעיף  10למסמך התנאים המיוחדים.
 .8ביטוחים
את כל האמור להלן יש לקרוא בכפוף לפרק  ,3סעיף  10לתנאים הכלליים.

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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א.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה או לפי כל דין ,ומבלי שהמזמין נוטל על עצמו
אחריות כלשהי כלפי הקבלן ,מצהיר המזמין כי ערך פוליסת ביטוח עבודות קבלניות
כמפורט בהמשך (להלן " -ביטוח כללית") על מנת להגן על עצמה ו/או על הבאים
מכוחה מפני אבדן ,נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודה הקבלנית.

ב.

שיעור חלקו של הקבלן בפרמיות בקשר לביטוח המזמין יהיה  21.5( 0.215%מאיות
האחוז) מסך מחיר כל העבודות ,כולל מע"מ ,כמפורט בנספח ז' להצעה (הצעת
המחיר).

ג.

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעל-פי תנאי החוזה הכלליים עורכת כללית פוליסות
ביטוח לעבודות קבלניות כמפורט באותו סעיף ואילו הקבלן אחראי לערוך את כל יתר
הביטוחים הנזכרים בתנאי החוזה הכלליים.

ד.

ביטוח המזמין יהא בכפוף לתנאים ,סייגים ,גבולות אחריות המבטח וסכומי
ההשתתפות העצמית הכלולים בו ,ויכלול את פרקי הביטוח המפורטים להלן:
פרק א'  -נזק לעבודות
אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שיגרמו במקום העבודה במשך תקופת העבודה
להוציא תקופת הבדק.
פרק ב'  -אחריות כלפי צד ג'.
אחריות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת
עבודה.

ה.

מוסכם כי ביטוח המזמין יורחב לשפות גם את הקבלן ,והקבלן מתחייב לשלם
למזמין את הסכומים הקבועים להלן כהשתתפות בדמי הביטוח של ביטוח המזמין.

ו.

הקבלן מתחייב לשלם למזמין בגין חלקו בפרמיות בקשר לביטוח המזמין סכום
השווה לשיעור המפורט בתנאי החוזה המיוחדים (להלן " -השיעור הקובע") מסך כל
מחיר העבודות כמופיע בנספח ז' ובכל הזמנה שתבוצע על ידי הכללית (להלן " -סכום
ההשתתפות").

ז.

סכום ההשתתפות ינוכה במלואו מהתמורה ,כהגדרתה להלן ,ו/או מכל תשלום אחר
המגיע לקבלן מהמזמין לפי שקול דעתו המוחלט של המזמין.

ח.

על אף האמור לעיל ,היה ובכל עת ,גם לאחר חתימת החוזה ,הפרמיה שתשולם על ידי
המזמין עבור ביטוח המזמין לעבודות נשוא החוזה תגדל ,יהיה המזמין זכאי להגדיל
בשיעור דומה את השיעור הקובע כאמור בתנאים הכלליים ,ולדרוש מהקבלן לשלם
לו כל סכום הפרש בו חייב הקבלן עקב הגדלת השיעור הקובע כאמור והקבלן מתחייב
לשלם למזמין לפי דרישתו הראשונה כל סכום שיידרש על ידי המזמין כאמור.

ט.

מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח לעבודות המבוטחות על פי פרק א' של ביטוח המזמין,
ואם יחליט המזמין להטיל על הקבלן את קימום האובדן או הנזק נשוא מקרה
הביטוח כאמור ,יהיה הקבלן חייב לבצע את קימום האובדן או הנזק ,הכל לפי
הוראות המזמין ו/או המנהל האחזקה ,ועל פי תכניות ומפרטים ובלוח זמנים שיערכו
על ידי המזמין ו/או המנהל האחזקה ו/או מי מטעמם ,וימסרו לקבלן על ידי המנהל
האחזקה.

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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י.

הקבלן יהיה זכאי במקרה כזה ,בכפוף למילוי כל התחייבויותיו על פי החוזה ,לקבל
בתמורה לביצוע הקימום של הנזק או האובדן ,על פי האמור לעיל ,אך ורק כספים
מתוך תגמולי הביטוח שיתקבלו מאת המבטח (אם יתקבלו) עד לגובה הסכום
שיידרש לקימום האובדן או הנזק כפי שאושר על ידי המבטח והשמאי מטעמו ואשר
בוצעו על ידי הקבלן ,זאת בניכוי סכום ההשתתפות העצמית הנקוב בפוליסה.

יא.

התשלום לקבלן על ידי המזמין ייעשה על פי דרישת תשלום שתוגש בקשר עם כל
אובדן ו/או נזק כאמור ,על פי הוראות חוזה זה על ידי הקבלן לממונה אצל המזמין
או לכל גוף אחר עליו יורה המזמין .במידה ובקימום האובדן או הנזק ,ישתתפו גם
קבלנים וגורמים אחרים ו/או המזמין או מי מטעמו ,בנוסף לקבלן ,יהא הקבלן זכאי
אך ורק לחלק יחסי מהסכומים שיתקבלו על ידי המזמין מהמבטח בגין האובדן או
הנזק כאמור ,כפי שיקבע על ידי המנהל האחזקה ,וקביעתו של המנהל האחזקה
תהיה סופית.

יב.

למען הסר ספק ,הקבלן לא יהא זכאי לקבל עבור קימום האובדן או הנזק כל סכום
שהוא אלא אם כן יחליט המזמין להטיל עליו לבצע את קימום האובדן או הנזק ובכל
מקרה לא יהא זכאי לקבל יותר מהחלק היחסי כפי שיקבע על ידי המנהל האחזקה
כאמור מהסכומים שיתקבלו על ידי המזמין מהמבטח בגין האובדן או הנזק לאחר
ניכוי ההשתתפות העצמית.

יג.

לדרישות הקבלן בכתב ,יאפשר המזמין לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח המזמין .הקבלן
מתחייב ללמוד את תוכן פוליסת ביטוח המזמין ולהיות בקיא בכל תנאיה לפני
תחילת ביצוע העבודות.

יד.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה או דרישה או טענה מכל מין וסוג
כלפי המזמין בקשר לתוכן או היקף ביטוח המזמין והחיסוי הניתן על ידו והוא מוותר
על כל תביעה או דרישה כנ"ל ,והקבלן מאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה
כלשהי בקשר לכך.

טו.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין ,מתחייב הקבלן ,על
חשבונו הוא ,לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בהמשך (להלן " -ביטוחי
הקבלן").

טז.

ביטוח אחריות מעבידים (פרק ג' שבביטוח עבודות קבלניות) – בטוח חבות הקבלן
כלפי עובדים ומועסקים על ידו ומטעמו בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או מחלה שייגרמו
להם תוך ועקב עבודתם ,במשך כל תקופת העבודה .ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה
בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה ,ועובדיהם וכן
בדבר העסקת נוער" .שם המבוטח" בפוליסה יורחב לכלול את המזמין היה ויחשב
למעביד של עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו.

יז.

ביטוח חובה – כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב וכן ביטוח
אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי הרכב עד לסך של לפחות
 $50,000בגין נזק אחד.

יח.

ביטוח אחריות מוצר – לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין לציוד וחומרים לרבות
ע"פ חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס  1980וכן על פי פקודת הנזיקין (נוסח
חדש) תשכ"ח  1968בגבולות אחריות של  $ 50,000למקרה ולתקופת ביטוח .ביטוח
אחריות המוצר כולל סעיף של "תקופת גילוי" של  6חודשים מתום תקופת הביטוח.
ביטוח זה מורחב לשפות את הכללית בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק בכפוף
לסעיף אחריות צולבת ,לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי
המבוטח.

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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יט.

ביטוחי הקבלן יכללו התחייבות של חברת הביטוח כי הפוליסות יהיו בתוקף ברציפות
מיום הוצאתם ועד מתן תעודת השלמה לכל העבודות וכן כי הפוליסות לא יבוטלו או
ישונו או ישועבדו בצורה כלשהי ,ויכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי
לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשעבדם ו/או שלא לחדשם אלא אם כן מסר
המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן  60יום מראש .הקבלן
מצהיר מראש שהוא מסכים לתנאי סעיף זה.

כ.

הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ,תוך  15יום ממועד חתימת החוזה ,העתקים
חתומים של אישור ביטוח הקבלן .בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור
הביטוח של הקבלן לבין האמור בחוזה זה ,ולדרישת המזמין ,מתחייב הקבלן לגרום
לשינוי הביטוחים האמורים (במידת הצורך) על מנת להתאימם להוראות החוזה.
מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים ,בהמצאתם ו/או בשינויים,
כדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא יטילו אחריות כלשהי על המזמין או מי
מטעמו ולא יצמצמו את אחריותו של הקבלן על פי החוזה או על פי כל דין.

כא.

הקבלן מתחייב לקיים את כל תנאי ביטוח המזמין וביטוחי הקבלן .כן מתחייב
הקבלן לשתף פעולה עם המזמין ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויות כללית
על פיהם.

כב.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח המזמין הנזכר
בתנאים הכלליים אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן לקבלן
יובא לידיעתו בכתב.

כג.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בתנאים הכלליים על הקבלן למלא אחר כל
דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי
החוק הנ"ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדיו ,שליחיו
ומשמשיו שיועסקו בביצוע העבודות לרבות אלו שיעסקו בעבודות האמורות באופן
מקרי או זמני יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות
שעל פי החוק הנ"ל.

כד.

הקבלן יבצע את ביטוחי הקבלן על חשבונו בחברת ביטוח הפועלת בישראל שתאושר
מראש על ידי המזמין .סכומי הביטוח המינימליים ותנאי הפוליסות ייקבעו מראש על
ידי המזמין .אישור המזמין ו/או דרישותיו ביחס לחברת הביטוח והפוליסות לא
יגרעו מאחריות הקבלן ו/או חברת הביטוח שלו ואין באמור בסעיף זה כדי להטיל
אחריות כלשהי על המזמין ביחס לטיב הביטוח וסוגו ו/או אחריות אחרת כלשהי על
המזמין ,ולא תעמוד לקבלן טענה כלשהי בנוגע לעניין זה ,לרבות הטענה שעל המזמין
היה לבטח סיכון מסוים והקבלן פוטר את המזמין מכל חיוב או חבות בנוגע לעניין
הביטוח או אי הביטוח ו/או בנוגע לתשלום פיצויים כלשהם במקרה של נזק ו/או
חבות.

כה.

על הקבלן לגרום לכך ולוודא שכל קבלני המשנה והקבלנים האחרים המועסקים על
ידו או הפועלים בפיקוחו ו/או בשמו ו/או מטעמו ,הן קבלני המשנה עמם יתקשר
הקבלן ישירות והן הקבלנים האחרים שעמם יתקשר על פי הפניית המזמין ,יצטרפו
ו/או יצורפו לביטוחי הקבלן ,לרבות ציודם ומוצריהם.

כו.

אם לא ימלא הקבלן את הוראות סעיף זה או חלקן ,יהא המזמין רשאי ,אך לא חייב,
ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי החוזה או לפי הדין ,לבצע את הביטוחים בעצמו ולשלם
את התשלומים הקשורים בכך ,והוא יהא רשאי לנכות תשלומים אלה מכל סכום
שיגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך אחרת ,גם במקרה וכתוצאה מכך יחויב הקבלן
בהוצאות כפל ביטוח ,בכפוף למתן הודעה מוקדמת בכתב לקבלן של  7ימים.

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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כז.

כל חובות והתחייבויות הקבלן על פי סעיף זה (ביטוחים) הן בנוסף לכל חובה
והתחייבות אחרות המוטלות על הקבלן על פי החוזה ואינם מצמצמים ו/או גורעים
ו/או משנים מאחריות המוטלת על הקבלן על פי החוזה בכל צורה שהיא.

כח.

כמו כן ,מובהר בזאת מפורשות כי אין באמור בסעיף זה או בהוראות שיקבעו (אם
יקבעו) בתנאים מיוחדים לעניין ביטוח (אלא אם יאמר אחרת מפורשות בתנאים
המיוחדים) כדי להגביל את חבות הקבלן כלפי המזמין ו/או כל צד שלישי אחר בגין
נזקים שהקבלן אחראי להם על פי חוזה זה ו/או הדין והקבלן רשאי לבטח עצמו על
חשבונו בביטוחים נוספים אם ימצא לנכון לעשותם.

כט.

בכל מקרה של הפרת התחייבות מהתחייבויות הקבלן בענייני ביטוח כאמור ,תהא
כללית רשאית לעכב כל תשלום של תמורה ו/או כספים ,המתחייבים על פי ההסכם
לקבלן ,מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר המוקנים לכללית על פי
הסכם זה ו/או על פי כל דין ,וזאת עד להסרתה של הפרה כאמור לשביעות רצונה
המלא של הכללית.

הפרת תנאי זה תחשב להפרה יסודית של ההסכם.
 .9מבצע העבודות
 9.1במסגרת הפרוייקט ישמש הקבלן הזוכה כ"קבלן ראשי" שאינו מבצע הבניה הכפוף
לקבלן ראשי שהוא מבצע הבניה ,כמפורט בפרק  – 00מוקדמות.
 9.2השירותים אותם יקבל הקבלן הזוכה מהקבלן הראשי מבצע הבנייה מפורטים
בסעיפים  4.2.10 ,4.2.9 ,4.2.8 ,4.2.7 ,4.2.6בחוזה הקבלן הראשי .סעיפים אלה
מצורפים למסמך זה (נספח קבלן ראשי בניה).
 9.3הקבלן יהיה כפוף לנהלי הבטיחות והעבודה של הקבלן הראשי שהוגדר כמבצע
הבנייה לפי המפורט בנספח הבטיחות המצורף למכרז זה.
 9.4מובהר לקבלן כי כללית רשאית ,ע"פ שיקל דעתה הבלבדי ,להכניס בכל עת קבלנים
אחרים נוספים שיעבדו באתר בסמוך או אף בחפיפה עם אזור העבודה של הקבלן
זוכה מכרז זה ,אין ולא תהיה לקבלן כל טענה הנובעת מעבודות קבלנים אחרים
העובדים באתר וברור לקבלן כי אלו חלק מתנאי האתר.
 .10עבודות נוספות
הקבלן לא יבצע עבודות נוספות או עבודות חריגות מעבר לעבודות ,כהגדרתם במסמכי הפניה,
אלא אם יקבל מראש הזמנה נוספת או אישור בכתב מכללית .בהעדר אישור הנ"ל -ותבוצע
עבודה חריגה או נוספת -לא תשלם שירותי בריאות כללית לקבלן עבור העבודה החריגה או
הנוספת.

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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 .11קבלני משנה
במידה והקבלן ירצה להיעזר לצורך ביצוע העבודות בקבלני משנה ,הדבר יהא טעון קבלת
אישור ספציפי ושמי ,מראש ובכתב ,מאת כללית .אישור כאמור ,אם וככל שיינתן ,יכול
שיהיה מותנה בתנאים ובדרישות שונות שיקבעו על ידי כללית בהתאם לשיקול דעתה
המקצועי (כך למשל ,ומבלי למצות ,ניסיון מינימאלי ספציפי בתחום העבודות המדובר,
דרישה לרישום קבלני על פי דין בסיווג ובהיקף מסוים ,היקף מחזור כספי רלבנטי ,המלצות
וכן הלאה) .מובהר ומודגש ,כי לא יינתן אישור למסירת ביצוע העבודות ,כולן או חלקן,
לקבלן משנה ,אלא בכפוף לעמידתו של מבצע העבודה המוצע בכל התנאים והדרישות שנקבעו
על ידי מהנ דס שירותי בריאות כללית לעניין זה ולהוכחת העמידה בכל התנאים והדרישות
הללו להנחת דעתו של המהנדס .הקבלן הראשי יחליף כל קבלן משנה לבקשת כללית ,ללא
תוספת כספית כלשהי .בכל מקרה ,הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לעבודתם של קבלני
משנה מטעמו ,כאילו בוצעו במישרין על ידו ,ולקבלן לא תהיה כל טענה המבוססת על ביצוע
העבודות בידי מי מקבלני המשנה מטעמו .הסכמים אשר יערכו בין הקבלן ובין קבלני המשנה
יכללו סעיף מפורש לפיו כל הוראות חוזה זה יחולו על קבלני המשנה בכל הנוגע לביצוע
העבודות על ידם .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הקבלן ,והוא בלבד ,יהא אחראי כלפי
קבלני המשנה בכל הנוגע לביצוע הפרויקט על ידם.
הפרת תנאי זה תחשב להפרה יסודית של ההסכם.
 .12העסקת עובדים שאינם אזרחי מדינת ישראל
חל איסור מוחלט על הקבלן להעסיק במוסדות שירותי בריאות כללית אזרחים שאינם אזרחי
מדינת ישראל ,פרט לאזרחים מחו"ל שאושרו ע"י משרד הפנים .בכל מקרה חריג העסקה כזו
טעונה אישור קב"ט שירותי בריאות כללית.
הפרת תנאי זה תחשב להפרה יסודית של ההסכם.
 .13ערבויות
בהמשך לאמור בסעיף  15לתנאים הכלליים ,על הקבלן למסור לכללית ערבויות בנקאיות
אוטונומיות ובלתי מותנות כדלקמן :ערבות ביצוע ע"ס  55,000ש"ח; ערבות בדק לכל
העבודות ע"ס  30,000ש"ח; הערבויות תהיינה בנוסח שייקבע על ידי כללית.
הפרת תנאי זה תחשב להפרה יסודית של ההסכם.
 .11מניעת העסקת עברייני מין
בהתאם לדרישות הדין ,על הקבלן לדאוג כי כל אחד מעובדיו אשר יוצב לשם הספקת
השירותים בחצרי הכללית ,מחזיק ויחזיק באישור תקף ממשטרת ישראל כי אין מניעה
להעסקתו על פי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים ,התשס"א2001-
(כיום ,לגברים בלבד) .יובהר כי אין בסעיף זה כדי להוות כל אינדיקציה לקיומם של יחסי
עובד מעביד בין עובד הקבלן לכללית.

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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 .15המחאת זכויות
הקבלן אינו רשאי להמחות את זכויותיו (לרבות הזכות לקבלת כספים) על פי הסכם זה לצד ג'
כלשהו ללא הסכמת כללית מראש ובכתב והסכמה כאמור תינתן ,או לא תינתן ,על ידי כללית
על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג .אם וככל שתינתן הסכמה כאמור תהיה הסכמה
כאמור כפופה לתנאים שייקבעו על ידי כללית במסגרת מתן הסכמה כאמור" .הסכמת
כללית" כאמור בסעיף זה לעיל ,משמעותה הסכמה בכתב ,חתומה על ידי ההנהלה הראשית
של כללית או מי שהוסמך לכך מטעמה.
הפרת תנאי זה תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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 .16מחלוקת בין הקבלן לשירותי בריאות כללית
מוסכם ומוצהר כי אין בחילוקי הדעות בין הצדדים לחוזה זה משום עילה כלשהיא לאי ביצוע
העבודות בהתאם לחוזה ובפרט בהתאם ללוח הזמנים כמפורט בכל הזמנת עבודה ולאיכות
העבודה הנדרשת ,והקבלן מצהיר ומתחייב כי ימשיך בביצוע העבודות עד להשלמתן הסופית
בהתאם ללוח הזמנים ולהכרעת המפקח בכל נושא של חילוקי דעות .יובהר כי הקבלן אינו
רשאי לעצור ו/או להאט את קצב ביצוע העבודות בגין מחלוקות בינו ובין השירותי בריאות
כללית ו/או מי מטעמו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן כי בפרק הזמן
שממועד תחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן באופן מלא ולשביעות רצון הכללית ,לא יבוא
בפני בית המשפט בתביעה כספית ו/או הצהרתית כנגד שירותי בריאות כללית .שירותי
בריאות כללית מתחייבת שלא להעלות כל טענה בדבר התיישנות תביעתו של הקבלן ו/או
בדבר שיהוי בו נקט הקבלן ,מקום שאלו נבעו כתוצאה מקיום התחייבותו של הקבלן לפי
סעיף זה .למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם בין הצדדים כי לצורך בירור תביעותיו של הקבלן
כלפי שירותי בריאות כללית בפני בית המשפט ו/או כל גורם מוסמך אחר ,אם וככל שתהיינה,
תחל מניין תקופת ההתיישנות ביום מסירת תעודת ההשלמה .בגין הפרת התחייבותו של
הקבלן לפי סעיף זה תהיה שירותי בריאות כללית רשאית לקזז ו/או לעכב מהסכומים אשר
מגיעים ו/או אשר יגיעו לקבלן ו/או לחלט מתוך כל ערבות שהמציא הקבלן ,סכומים בשיעור
זהה להיקף הנזקים וההוצאות הכספיות אשר נגרמו לה כתוצאה מההפרה ,כפי שאלו
מוערכים על ידו.
 .17ביצוע התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה יעשה בהתאם להוראות כל דין וכל דרישה מצד
רשות מוסמכת .הקבלן יהיה אחראי להשיג ,לשמר ולחדש כנדרש ועל חשבונו את כל ההיתרים
הנחוצים על פי דין לביצוע העבודות (בכל תחום ולכל תכלית) ,במועדים ובזמנים אשר יאפשרו לו
לעמוד בהתחייבויותיו לפי הסכם זה.
 .18מובהר בזאת כי תנאי לתוקף התקשרות על פי פנייה זו הינו כי הספק יאמץ את נהלי שילוח
וקבלת מסרים אלקטרוניים של שירותי בריאות כללית ,באמצעות טכנולוגיות מקוונות עליהן
תורה כללית מעת לעת ,כמפורט בנספח יח' להסכם .להסרת ספק ,מסרים שלא יתקבלו וישלחו
בהתאם להוראות כללית ובניגוד להוראת סעיף זה לא יחייבו את כללית בכל צורה ואופן.
 .19כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן:
כללית  -שירותי בריאות כללית._________________________________________ ,
הקבלן___________________________________________________________ :

ולראיה באו הצדדים על החתום:
______________________
שירותי בריאות כללית

שם המציע___________________ :

______________________
הקבלן

חתימה וחותמת____________________ :
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נספח יג'1
ערבות ביצוע

לכבוד
שירותי בריאות כללית

הנדון :ערבות מס' ________________
לבקשת ___________________________________________ ,מס' רישומי _________(ח.פ,.
ח.צ ,.אג"ש ,עוסק מורשה וכן הלאה – לפי העניין) (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות
מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש ,עד לסכום של 55,000
(במילים :חמישים וחמשה אלף שקלים חדשים) ש"ח שיוצמדו למדד ,כמפורט להלן ,וזאת בקשר עם
מכרז מס' _____ ביצוע עבודות שיפוץ מסדרון מזרחי במלר"ד ובקומת מרכז האנרגיה ,בבי"ח
בלינסון פ"ת.
לצורכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו :מדד המחירים לצרכן ,הכולל ירקות ופירות ,המתפרסם ע"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם על
פי ערבות זו (להלן" :מדד התשלום") כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום הגשת הצעת
המציע (להלן" :המדד היסודי") אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית
המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן" :סכום הערבות המוגדל").
למניעת ספק ,אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו ,לא יחול שינוי בסכום
הערבות.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,בכל מקרה ,כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל תוך ( 7שבעה) ימים
מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה בכתב בסניפנו ,ומבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם או
לדרוש תחילה את תשלומו מהמבקש.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך ________ ועד בכלל.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניפנו ב ___________________ -לא יאוחר מאשר
התאריך הנ"ל .דרישה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.
דרישה בכתב כאמור בערבות זו ,אין פרושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה ,טלקס או
מברק ,ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.
תאריך

שמות החותמים

שם המציע___________________ :

חתימות וחותמת הבנק

חתימה וחותמת____________________ :
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נספח יג'2
(סעיף  8.1ו 8.2 -לתנאי חוזה מיוחדים)

ערבות בדק
[לא להשלים את חודש המדד אליו צמודה הערבות]
תאריך_______ :
לכבוד
שירותי בריאות כללית
א.ג.נ,.
הנדון :ערבותנו מס'

על סך

ש"ח (צמוד)

לפי בקשת _________ (להלן " -הקבלן") ,הננו ערבים בזה כלפיכם ו/או כלפי מי מכם לסילוק כל
סכום עד לסך ( 30,000שלושים אלף) ש"ח (להלן " -קרן הערבות") בתוספת הפרשי הצמדה למדד
מחירי התשומה בבניה למגורים (להלן " -הפרשי ההצמדה") המגיעים או העשויים להגיע לכם ו/או
למי מכם מאת הקבלן להבטחת טיב ואיכות ביצוע כל העבודות והמוצרים והאחריות ותיקוני הבדק,
הכל כאמור בהסכם לביצוע עבודות שיפוץ במסדרון מזרחי במבנה המיון החדש בבית החולים
בילינסון על כל נספחיו שנעשה ונחתם ביניכם לבין הקבלן ביום __________ (להלן " -ההסכם").
אנו נשלם לכם ו/או למי מכם תוך שלושה ימים מקבלת הדרישה הראשונה בכתב ממי מכם כל סכום
שיצוין בדרישה הנ"ל מבלי שיהיה על הדורש לנמק את הדרישה או לדרוש תחילה את סילוק הסכום
האמור מאת הקבלן ,וזאת בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם על פי ערבותנו זו לא יעלה על הסכום
האמור לעיל בתוספת הפרשי ההצמדה.
לגבי ערבות זו מדד החישוב (להלן " -המדד") משמעותו מדד מחירי התשומה בבניה למגורים
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי .הפרשי ההצמדה הנ"ל יחושבו
כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני ביצוע התשלום על פי ערבות זו (להלן " -מדד
התשלום") כי מדד התשלום עלה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הוצאת ערבות זו דהיינו,
המדד של חודש _______ שפורסם ביום ______ שהוא ____ נקודות (על בסיס ____) (להלן -
"מדד הבסיס") ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה למכפלת סכום הדרישה בהפרש שבין מדד
התשלום למדד הבסיס מחולק במדד הבסיס.
ערבותנו זו תהיה בתוקף עד ליום ______ וכל דרישה על פיה חייבת להגיע אלינו עד תאריך זה,
וזאת במסירה בדואר ,או ביד ,או בפקסימיליה ,או בדואר אלקטרוני .דרישה שתגיע לאחר יום
______ לא תיענה.

בנק ________ בע"מ

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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נספח יד'
אישור עריכת ביטוח
תאריך ____________
לכבוד
שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית")
רח' ארלוזורוב 101
תל אביב
א.ג.נ,.
הנדון :הסכם מיום ______ ביניכם לבין ___________
(להלן בהתאמה" :ההסכם" ו"-הקבלן")
 .1הננו מאשרים בזאת כי החל מיום _______ ועד ליום _______ ערכנו על שם הקבלן את
הביטוחים המפורטים להלן בהתאם להסכם:
 .1.1ביטוח אחריות מעבידים (פרק ג' שבביטוח עבודות קבלניות) – המבטח את חבות הקבלן
כלפי עובדים ומועסקים על ידו ומטעמו בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או מחלה שייגרמו להם תוך
ועקב ע בודתם ,במשך כל תקופת העבודה .ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה
ובעומק ,שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה ,ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער" .שם
המבוטח" בפוליסה הורחב לכלול את הכללית היה ותחשב למעביד של עובדי הקבלן ו/או מי
מטעמו.
 .1.2ביטוח חובה  -כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב וכן ביטוח אחריות
בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי הרכב עד לסך של לפחות  $50,000בגין נזק
אחד.
 .1.3ביטוח אחריות מוצר  -לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין לציוד וחומרים לרבות ע"פ חוק
האחריות למוצרים פגומים תש"ס  1980וכן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח 1968
בגבולות אחריות של  $ 50,000למקרה ולתקופת ביטוח .ביטוח אחריות המוצר כולל סעיף
של "תקופת גילוי" של  6חודשים מתום תקופת הביטוח .ביטוח זה מורחב לשפות את
הכללית בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו נחשב
הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .2למטרות הביטוח הנ"ל:
" 1.1המבוטח" בפוליסה יהיו – הספק ו/או כללית.
" 1.2כללית" – שירותי בריאות כללית ,מנהליה ועובדיה.
 .3בכל הפוליסות המוזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
 3.1ביטול זכות התחלוף כלפי כללית.
 3.2סעיף אחריות צולבת בביטוחי חבות.
 .4הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות המוזכרות לעיל ולתשלום השתתפויות עצמיות
במקרה נזק.
שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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 .5כל סעיף בפוליסות (אם קיים כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים
ביטוח אחר ולא יופעל כלפי כללית ולגבי כללית הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" –
המזכה את כללית במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ללא זכות השתתפות בביטוחי כללית וללא זכות
לתבוע ממבטחי כללית השתתפות בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה ביטוח התשמ"א .1981
 .6הפוליסות יהיו בתוקף ברציפות מיום הוצאתם ועד מתן תעודת השלמה לכל העבודות מושא ההסכם והן
לא יבוטלו או ישונו או ישועבדו בצורה כלשהי ללא שנמסרה לכללית הודעה בדואר רשום על כוונת
המבטח לעשות כן  60יום מראש.

בכבוד רב,
חתימת המבטח +
חותמת  +תאריך

שם המציע___________________ :

שם החותם

תפקיד החותם

חתימה וחותמת____________________ :
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נספח טו'

נספח בטיחות לקבלן ראשי שאינו מבצע העבודה באתר
[מצורף כקובץ נפרד]

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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נספח טז'

הצהרה על היעדר תביעות
לכבוד:
שירותי בריאות כללית – מרכז רפואי רבין
א.נ,
אנו הח"מ __________________________
מתכבדים בזה להגיש את החשבון הסופי לשירותי בריאות כללית.
עבור פרויקט_______________________ :
הזמנה מס'________________________ :
הננו מצהירים ומאשרים בזאת:
א .כי הסכום הכולל והסופי במחירי בסיס שאושר תמורת העבודות הינו כמפורט בחשבון הסופי.
ומסתכם בסך _____________ ( ₪לא כולל מע"מ) ,וזאת מתוך חשבון סופי מצטבר מאושר
בסך ______________ ( ₪לא כולל מע"מ).
ב .כי פרט לסכום החשבון הסופי הנ"ל ,אין לנו ולא יהיו לנו כל תביעות ו /או טענות מכל סוג
שהוא כלפיכם ו/או כל הבאים מכוחכם או מטעמכם בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך ו/או
הנובע ממנו ,לרבות דרישה לקיום בוררות או פתיחה בהליכים משפטיים אחרים כלשהם.
ג .כי על חשבון התמורה הסופית קיבלנו ____________ ( ₪כולל מע"מ).

ולראיה באנו על החתום:
שם  +משפחה__________________ :
חתימת קבלן___________________ :
תאריך_______________________ :

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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נספח יז'
נספח הגנת מידע
 .1החברה מתחייבת לעמוד בדרישות הגנת המידע מטעם הממונה על הגנת המידע וסייבר בשירותי
בריאות כללית (להלן" :הממונה") כפי שיפורטו להלן וכפי שיעודכנו מעת לעת על ידי הממונה,
הכל במתחם הסבירות ,בהתחשב בסיכונים הטמונים בתחום הגנת המידע ובאופיו הרגיש של
המידע המוחזק על ידי שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") .למען הסר ספק" :החברה"
משמעותה ,לצורך התחייבות זו ,לרבות כל העובדים ו/או השלוחים ו/או הקשורים עמה ו/או
הפועלים מטעמה.
 .2לעניין מסמך זה "מידע" רגיש או אישי" פירושו כל המפורט לעיל ,אשר מעצם טבעו או על פי הדין
הוא חסוי ,לרבות:
 .2.1כל מידע הנוגע לפרטים האישיים של עובדי כללית ,שכרם ותנאי עבודתם ,לרבות הסכמי
שכר ותלושי שכר.
 .2.2כל מידע הנוגע לפרטים האישיים של מבוטחי כללית ומטופליה ,למצבם הרפואי ,ולמצבם
הכלכלי ו/או הסוציאלי.
 .2.3כל מידע ניהולי ,מידע עסקי ומידע פיננסי ,ובכלל זה כל מידע הנוגע לעניינים הכספיים,
שיטות העבודה ,טכנולוגיות ,דרכי הטיפול הרפואי ,תהליכי המחשוב ,וכן מידע בדבר
התקשרויות ,וספקים של כללית.
 .2.4כל מידע של כללית ,אשר יגיע לידיעתה ואשר אינו נחלת הכלל.
 .3החברה תחתים כל עובד/ת או מי מטעמה אשר מעורב בביצוע ההסכם ,קודם לתחילת מתן
שירותים לכללית ,על התחייבות אישית לשמירת סודיות והגנת מידע .דרישות ההתחייבות
האישית יהיו תואמות לדרישות נוסח התחייבות זה.
 .4חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על:
 .4.1מידע שנתקבל בידי החברה מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת
סודיות.
 .4.2מידע אשר פותח על ידי החברה ללא קשר להסכם.
 .4.3מידע מקצועי של החברה ,עובדיה ומי מטעמה ו/או מתודולוגיה ו/או שיטות עבודה באופן
כללי ושאינם ייחודיים לכללית.
 .4.4מידע שחובה לגלותו על פי דין.
 .4.5מידע אשר הפך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות לסודיות של החברה.
 .5החברה מתחייבת כי לפחו ת פעם אחת בשנה ,תבצע לעובדיה העוסקים בפעילות מול ו/או עבור
כללית ,הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות ,הנחיות ,ונוהלי הגנת מידע ושמירת סודיות מטעם
הממונה.
 .6החברה מתחייבת להודיע לכללית מיד לכשייודע לה על אובדן ,גניבה או כל נזק אחר הקשור
במידע של כללית.
 .7החברה מצהירה כי ידוע לה כי אין בהסכם ובעצם גילוי המידע על ידי כללית ,כדי להעניק לחברה
ו/או למנהליה ו/או לעובדיה כל זכות לגבי פטנטים ,מדגמים ,זכויות יוצרים או זכויות אחרות.

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :
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 .8החברה מצהירה כי ידוע לה שבמסגרת ההתקשרות עם כללית ייתכן ותיחשף גם למידע סודי
ביותר של כללית ,לרבות מידע אשר קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של כללית
כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות ,וגילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך מימוש
ההתקשרות עם כללית ,עלול לגרום לכללית נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע
בסודיות .כן מצהירה החברה כי היא מודעת לכך שהמידע האישי הוא חלק מנכסיה של כללית
ובבעלותה המלאה.
 .9החברה מצהירה בזה כי ידועות לה הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות ,והיא
מודעת לסנקציות האזרחיות והפליליות להן היא צפויה אם תפר הוראות אלו ,לרבות הוראות
חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א  1981 -ותקנותיו ,חוק זכויות החולה ,תשנ"ו ,1996-דיני הגנת
הפרטיות ודיני שמירת הסודיות הרפואית על כל המשתמע מכך.
.10
.11
.12
.13

חתימת החברה על מסמך זה נעשית מתוך שיקול דעת מלא ומתוך הבנה לכך שכללית זכאית
להגנה לגיטימית על ענייניה וכי ההגבלות הכלולות בכתב התחייבות זה מגבילות אך ורק במידת
הנחוץ והמקובל לשם שמירה על אינטרסים חיוניים של כללית.
התחייבויות החברה על פי כתב התחייבות זה תפורשנה על דרך ההרחבה באופן בו תהיינה בעלות
תחולה רחבה.
התחייבויות החברה כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול
אלא בהסכמתה המפורשת מראש ובכתב של כללית.
החברה מתחייבת כי בכל מקרה בו החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה יפר התחייבות זו
ו/או חלק ממנה ,תהיה החברה חייבת לפצות ולשפות את כללית בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות
שייגרמו לה כתוצאה מההפרה כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אשר יעמדו לכללית
על פי דין כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה עקב הפרת התחייבות זו כאמור.

 .14החברה מצהירה כי ידוע לה שחובת שמירת הסודיות לגבי מידע רפואי או כל מידע ממנו ניתן
לזהות פרטי אדם פלוני  ,הינה ללא הגבלת זמן.
שם החברה
מספרי ת"ז

שמות החותמים ____________________
___________________
_______________ שם הפרויקט או השירות __________________
חותמת וחתימת החברה ________________________

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :

53

מרכז רפואי רבין

נספח יח'
נספח הנחיות בדבר משלוח וקבלת מסרים אלקטרוניים
משלוח וקבלת מסרים אלקטרוניים ייעשה אך ורק באמצעות טכנולוגיה מקוונת מפיתוחה של חברת
ניפנדו בע"מ (או כל אמצעי טכנולוגי אחר עליו תורה כללית בעתיד) .פרטים והרשאות שימוש ניתן
לקבל באמצעות פנייה לחברת ניפנדו בדוא"ל  sales@nipendo.comו/או טלפון .09-8600501

שם המציע___________________ :

חתימה וחותמת____________________ :

