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נספח א'
שירותי בריאות כללית ("המזמין")
באמצעות הנהלת המרכז הרפואי "העמק" ("בית החולים")

מכרז פומבי מס' 26-03-2018
לשכירה והפעלה של חנות למכירת מוצרים אורתופדיים בשטחי המרכז הרפואי "העמק"
(להלן" :המכרז")

נוסח המודעה
.1

מוזמנות בזה הצעות לשכירה והפעלה של חנות למכירת מוצרים אורתופדיים במרכז הרפואי
"העמק" (להלן" :המכרז"; "השירותים") והכל ,כמפורט במסמכי המכרז.

.2

תקופת ההתקשרות הינה ל( 24 -עשרים וארבעה) חודשים ,הכל כאמור בתנאי ההסכם הנכלל
במסמכי המכרז.

.3

ריכוז המועדים במסגרת הליך זה:
פעילות

תאריך

שעה

סיור מציעים (אופציונאלי)

31/05/2018

10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

05/06/2018

12:00

מועד אחרון להגשת הצעות להליך

14/06/2018

12:00

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועדים שפורטו בטבלה לעיל ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ובכפוף לכל דין.
.4

תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:
.4.1

על המציע לצרף להצעתו כל אישור ו/או רישיון הדרוש ,ככל שנדרש ,על-פי כל דין לצורך
התקשרותו בהסכם נשוא מכרז זה לרבות ,אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ
ובמס הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -

.4.2

על המציע עצמו להיות במועד הגשת הצעתו להליך ,בעל תעודת הכשרה למתן שרותי
אורתטיסט ופרוסתטיסט.

.4.3

על המציע להיות במועד הגשת הצעתו להליך ,בעל הסדר תקף לאספקת השירותים
והמוצרים ,דוגמת אלו האמורים בהליך זה ,במימון ו/או סבסוד (מלא או חלקי) של
חברות הביטוח המשלים הפועלות מטעמן של לפחות שתי ( )2מהגופים הבאים :שירותי
בריאות כללית ,קופת חולים מאוחדת ,קופת חולים מכבי ,קופת חולים לאומית ,המכון
הלאומי לקטועי גפיים (מכון "לואיס").

הוכחת תנאי הסף הינה כמפורט במסמכי המכרז.

דף  2מתוך  59דפים

-3.5

הליכי ניהול המכרז יתקיימו בשלבים ובאופן כמפורט במסמכי המכרז.

.6

מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא שומר
לעצמו את הזכות לבחור יותר מזוכה אחד ו/או לקבל הצעה בחלקה והוא שומר לעצמו את הזכות
לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ו/או לבחור זוכה חלופי מבין המציעים במכרז זה ,תחת מציע
שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה זכייתו בכל שלב של המכרז ו/או ההתקשרות והכל,
באופן המקנה למזמין את מירב היתרונות.

.7

לצורך בחירת ההצעה הזוכה ,יהא המזמין רשאי להביא בחשבון אף את אמות המידה כאמור
בתקנה (22א) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1993-וכן ,להסרת ספק ,המזמין יהיה רשאי
לשקול במסגרת שיקוליו ,את מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות של המציע
עם המזמין ו/או מי ממוסדותיו והכל ,באופן המקנה למזמין את מירב היתרונות.

.8

המזמין שומר לעצמו את הזכות ,בהתאם לשקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז כולו ו/או חלקו
ו/או לצאת במכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל עת ללא צורך במתן הסבר ו/או במתן פיצוי כספי
כלשהו למציע ו/או לכל מי ששילם דמי השתתפות ו/או עיין במסמכי המכרז ולרבות ,במקרה של
ביטול בשל טעות המזמין ו/או כשל במערכותיו ו/או מערכות מי מטעמו.

.9

הגשת ההצעות תיעשה לתיבת ההצעות של המזמין שמצויה ב_מחלקת כספים מרכז רפואי העמק
ביתן  .23אין לשלוח את ההצעות בדואר .הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים לאחר המועד
האחרון שנקבע להגשה ,לא תבחן.

.11

יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז
לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.

.11

אופן ניהול הליכי המכרז מפורטים במסמכי המכרז המלאים ,המתפרסמים וניתנים להורדה ללא
תשלום באתר הכללית שכתובתו .www.clalit.org.il
שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי "העמק"
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נספח ב'
שירותי בריאות כללית ("המזמין")
באמצעות הנהלת המרכז הרפואי "העמק" ("בית החולים")

מכרז פומבי מס' 26-03-2018
לשכירה והפעלה של חנות למכירת מוצרים אורתופדיים בשטחי המרכז הרפואי "העמק"
(להלן" :המכרז")

פניה לקבלת הצעות
.1

מוזמנות בזה הצעות לשכירה והפעלה של חנות למכירת מוצרים אורתופדיים במרכז הרפואי
"העמק" (להלן" :המכרז"; "השירותים") והכל ,כמפורט במסמכי המכרז.

.2

תקופת ההתקשרות הינה ל( 24 -עשרים וארבעה) חודשים ,הכל כאמור בתנאי ההסכם הנכלל
במסמכי המכרז.

.3

ריכוז המועדים במסגרת הליך זה:
פעילות

תאריך

שעה

סיור מציעים (אופציונאלי)

31/05/2018

10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

05/06/2018

12:00

מועד אחרון להגשת הצעות להליך

14/06/2018

12:00

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועדים שפורטו בטבלה לעיל ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ובכפוף לכל דין.
.4

תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:
 .4.1על המציע לצרף להצעתו כל אישור ו/או רישיון הדרוש ,ככל שנדרש ,על-פי כל דין לצורך
התקשרותו בהסכם נשוא מכרז זה לרבות ,אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ
ובמס הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -
 העתקי האישורים יצורפו כנספח ג'.
 להוכחת התנאי האמור בסעיף זה ,יומצא תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח
המצורף כנספח ד'.
 .4.2על המציע עצמו להיות במועד הגשת הצעתו להליך ,בעל תעודת הכשרה למתן שרותי
אורתטיסט ופרוסתטיסט.
 להוכחת התנאי האמור בסעיף זה יצרף המציע להצעתו תעודת הכשרה למקצועות
אורתטיסט ופרוסתטיסט ויסמנם כנספח ה'.
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-5 .4.3על המציע להיות במועד הגשת הצעתו להליך ,בעל הסדר תקף לאספקת השירותים
והמוצרים ,דוגמת אלו האמורים בהליך זה ,במימון ו/או סבסוד (מלא או חלקי) של חברות
הביטוח המשלים הפועלות מטעמן של לפחות שתי ( )2מהגופים הבאים :שירותי בריאות
כללית ,קופת חולים מאוחדת ,קופת חולים מכבי ,קופת חולים לאומית ,המכון הלאומי
לקטועי גפיים (מכון "לואיס").
 להוכחת התנאי האמור בסעיף זה ,יצרף המציע להצעתו אישור מאת לפחות שני גופים
כאמור .ויסמנו כנספח ו'.
.5

סיור מציעים:
 .5.1סיור מציעים ייערך ביום כמפורט לעיל .נקודת המפגש הינה :בכניסה למחלקת אורתופדיה
ליד חנות האורתופדיה הנוכחית .לתיאומים ניתן לפנות לגב' מזל גווילי בטלפון14- :
.6495498
 .5.2ההשתתפות בסיור מציעים הינה רשות ונתונה לשיקול דעתו של כל מציע ,על אחריותו
המלאה .כללית ממליצה על השתתפות בסיור המציעים לצורך הכרת אתר החנות וסביבתה.
מציע המחליט שלא להשתתף בסיור המציעים ,מוותר באורח בלתי חוזר על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כנגד כללית וכל מי מטעמה ,בקשר עם אי השתתפותו בסיור ,על כל
הנובע והכרוך בכך ,לרבות בקשר עם המידע שהוצג במהלכו ו/או המתקנים שבהם נערך
הסיור .כללית שומרת לעצמה את הזכות לקיים סיורי מציעים נוספים ,ככל שתמצא לנכון.
 .5.3על המציע לדאוג לצרף להצעתו את פרוטוקול סיור המציעים כשהוא חתום על-ידו (בצירוף
תשובות הבהרה ככל וימסרו) ולסמנם כנספח ז'.

.6

הגשת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה:
הליכי ניהול המכרז ית קיימו בהתאם לשלבים המפורטים להלן ,ככל שאלו לא עודכנו ושונו על-ידי
המזמין.
 .6.1שלב א' – שאלות הבהרה:
 .6.1.1מציעים רשאים להגיש את שאלותיהם בנוגע להליך בכתב עד ולא יאוחר מן המועד
לעיל .על שאלות ההבהרה להיות מוגשות בכתב באמצעות דוא"ל
_____________________ .על המציעים החובה לוודא הגעת המייל באמצעות
פונקציית אישור קריאה.
 .6.1.2שאלות ההבהרה יוגשו בטבלה כדלקמן על-גבי קובץ ( WORDלא נעול לעריכה):
מס"ד

הסעיף אליו מתייחסת ההערה

ההערה  /שאלה

 .6.1.3בכל מקרה של פגם או חסר במכרז ,חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב
בדבר האמור מיד עם גילויה על-ידו ,במסגרת ובאופן האמור לעיל ,שאם לא כן ,יהא
מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.
 .6.1.4מובהר בזאת כי אין בהעלאת שאלה ו/או הערה ,כדי להטיל כל חובה שהיא על
המזמין בהקשר זה ,לרבות ,חובה ליתן תשובה לשאלות כאמור .ניתנו על-ידי
המזמין תשובות הבהרה יצרף המציע את התשובות בצירוף חתימתו למסמכי
המכרז ויסמנם כנספח ז' (תשובות הבהרה) .תשובות ההבהרה שיינתנו על-ידי
המזמין יהוו חלק מהוראותיו של מכרז זה וההסכם על-פיו .לא יהא כל תוקף לכל
תשובה ו/או הבהרה ו/או מצג ככל שניתנו ,אם נתנו ,שלא במסגרת מכתב הבהרה
כאמור.
 .6.2שלב ב'  -הגשת הצעות למכרז:
דף  5מתוך  59דפים

-6 .6.2.1ההצעה תיערך בשפה העברית ,בעותק אחד ותכלול את כל מסמכי ההליך ,לרבות
הסכם ההתקשרות ונספחיו ,כשכל המסמכים חתומים בכל עמוד ועמוד עם
חותמת וחתימת מורשה החתימה של המציע ובצירוף כל מסמך ו/או אישור
הנדרש בהתאם לתנאי ההליך.
 .6.2.2ההצעה תוכנס במעטפה סגורה ,לתיבת ההצעות של המזמין ,הממוקמת במחלקת
כספים ביתן  , 23וזאת עד ולא יאוחר מן המועד הנקוב לעיל .על המעטפה ירשם:
"מכרז פומבי מס'  26-03-2018לשכירה והפעלה של חנות למכירת מוצרים
אורתופדיים בשטחי המרכז הרפואי "העמק"".
 .6.2.3להסרת ספק ,על המציע להשלים הפרטים ולצרף את כל האישורים ,ככל שנדרש
בנספחי המכרז ,בהתאם לרשימה שלהלן:
 .6.2.4אישורים ומסמכים הנדרשים להוכחת תנאי סף:
 .6.2.4.1אישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ותצהיר
(נספח ג' ,נספח ד');
 .6.2.4.2העתק תעודת הכשרה (נספח ה');
 .6.2.4.3אישור התקשרות בהסדר עם קופות החולים (נספח ו');
 .6.2.4.4תשובות הבהרה (נספח ז');
 .6.2.5אישורים ומסמכים  -כללי:
 .6.2.5.1הצעת מחיר (נספח ח');
 .6.2.5.2רשימת מוצרים (נספח ט');
 .6.2.5.3רשימת מוצרי בסיס (נספח י');
 .6.2.5.4בוטל (נספח יא');
 .6.2.5.5אישור מורשיי חתימה (נספח יב');
 .6.2.5.6נתוני גורם מציע (נספח יג');
 .6.2.5.7אישור על כיסוי ביטוחי (נספח יד');
 .6.2.5.8נוסח ערבות בנקאית (ערבות ביצוע) (נספח טו');
 .6.2.5.9תצהיר בדבר אי תאום מכרז (נספח טז');
 .6.2.5.11כתב התחייבות לשמירת סודיות (נספח יז');
 .6.2.5.11הסכם.
 .6.3שלב ג'  -בחינת הצעות:
 .6.3.1טרם דיון לגופו של עניין או במקביל לו ,יבדוק המזמין את עמידת ההצעות
בדרישות הסף להשתתפות במכרז.
 .6.3.2מובהר ,כי המזמין לא יהא חייב להודיע למציע שהצעתו לא עמדה בתנאי הסף ,עד
לאחר בחירת ההצעה הזוכה במכרז וכי בכל שלב (אף לאחר מתן הודעת הזכייה),
יהא המזמין רשאי לפסול מציע שיתברר כי אינו עומד בדרישות המכרז.
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-7 .6.3.3המזמין יהיה רשאי ,אך לא חייב ,בכל שלב של הליכי המכרז ,ובהתאם לכל דין,
לבטל תנאים שנכללו במסמכי המכרז ,אם יסבור ,לפי שיקול דעתו הבלעדי
והמוחלט וללא חובת הנמקה ,שהדבר עשוי לסייע בניהול יעיל של המכרז ו/או
בבחירה של הצעה שתעניק למזמין 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 ,כמתחייב על-פי דין.
 .6.3.4המזמין יהיה רשאי בכל שלב לדרוש מהמציע השלמת מסמכים והבהרות ,על-פי
שיקול דעתו ובכפוף לכל דין ,ובלא שתהיה למציע זכות כלשהי בהקשר זה .השלמת
פרטים ו/או מסמכים הנוגעים להוכחת תנאי הסף תתאפשר במידה ואלו היו
קיימים ו/או תקפים במועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות .למען הסר ספק ,אין
על המזמין כל חובה לדרוש מן המציע השלמת מסמכים ו/או הבהרות כאמור וככל
והמדובר בפרטים ו/או מסמכים הנוגעים להוכחת תנאי הסף ,יהא המזמין רשאי
לפסול הצעה בשל פגם ו/או חסר שנפל במסמכים ו/או הפרטים שנמסרו ,בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי.
 .6.3.5במסגרת הליך זה לא יתקיים הליך תחרותי נוסף ומשכך ,המציעים נדרשים ליתן
את הצעתם המיטבית במועד הגשת ההצעה כאמור לעיל.
 .6.3.6מבלי לגרוע מהאמור ,בנסיבות בהן יתקבלו הצעות מובילות דומות ,תהא הכללית
רשאית (אך לא חייבת) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לנקוט בהליכים נוספים,
בין המציעים שהצעתם תמצא דומה ,שמטרתם שיפור ההצעות עד לקבלתה של
הצעה מובילה .על אף האמור ,מטעמים שירשמו ואשר יש בהם כדי להטיב עם
הכללית ,רשאית הכללית להכריע בין הצעות דומות אף בהעדר נקיטת הליך
לשיפור הצעות כאמור.
 .6.4שלב ד' – בחירת ההצעה הזוכה:
 .6.4.1בסיום שלבי המכרז כמפורט לעיל ,תבחר ועדת המכרזים בהצעה הזוכה ,בהתאם
לשיקול דעתה ותנאי המכרז.
 .6.4.2לאחר בחירת ההצעה הזוכה ,יהיה המזמין רשאי לחזור ולנהל עם המציע הזוכה
משא ומתן ,על-מנת לקבל הצעת מחיר משופרת וכתנאי למימוש ההתקשרות.
כללי

.7
.7.1

פנייה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים
במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין
האמור בפניה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז האחרים (ככל שלא נכתב אחרת).

.7.2

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז,
לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר על כל טענת אי
ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה .בכל מקרה של פגם או חסר במכרז ,חובה על המציע ליתן
למזמין הודעה בכתב בדבר האמור ,שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

.7.3

המזמין רשאי ,על-פי שיקול דעתו ,בכל שלב (לרבות לאחר בחירת ההצעה הזוכה ולאחר
התקשרות עימו בהסכם) לפסול הצעת מציע שימצא כי לא עמדה בתנאים המפורטים בפניה זו
ו/או בתנאי המכרז ו/או שנמצא כי פרטי הצעתו ו/או הצהרותיו נמצאו כלא נכונים ו/או אשר
ניסה להשפיע שלא באופן הוגן על הליך ההתמחרות וזאת ,מבלי שהמציע ו/או הזוכה יהא זכאי
לכל פיצוי בגין האמור מאת המזמין.

.7.4

כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם על-ידי תוספת בגוף
המסמכים ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה (ואם
ההצעה תזכה – בהתקשרות בין הצדדים) ,כאילו לא נכתבו והם אף עלולים לגרום ,על-פי שקול
דעת המזמין ,לפסילתה של ההצעה.
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על אף האמור לעיל ,מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל
הצעה שהיא והוא שומר לעצמו את הזכות לבחור יותר מזוכה אחד ו/או לקבל הצעה בחלקה
והוא שומר לעצמו את הזכות לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ו/או לקבוע הסדרים לבחירת
זוכה חלופי מבין המציעים במכרז זה ,תחת מציע שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה
זכייתו וככל ופניית המזמין כאמור תהא בתוך ( 6שישה) חודשים מהמועד הקבוע להגשת
ההצעות במכרז זה ,מתחייב המציע כאמור ,להתקשר בהסכם עם המזמין על-פי תנאי הצעתו.
כמו כן ,יהיה המזמין רשאי להביא בחשבון במסגרת בחינת ההצעות גם ניסיון בהתקשרויות
קודמות של המרכז הרפואי או של מוסדות אחרים של המזמין עם המציע/ים .במקרה של אי
שביעות רצון בהתקשרות עבר עם מציע אשר תפורט על-ידי הגורם המקצועי אצל המזמין בפני
ועדת המכרזים ,יהיה המזמין רשאי אף לפסול הצעה כאמור .מבלי לגרוע מהאמור ,המזמין
רשאי להתחשב בשיקולים נוספים כקבוע בסעיף  22לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג1993-
ועל-פי כל דין.
כל האמור ,באופן אשר יש בו כדי להטיב עם המזמין ולהקנות לו את מירב היתרונות ועל-פי כל
דין.

.7.6

המזמין שומר לעצמו את הזכות ,בהתאם לשקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז כולו ו/או
חלקו ו/או לצאת במכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל עת וזאת ,ללא צורך במתן הסבר ו/או
במתן פיצוי כספי כלשהו למציע ו/או עיין במסמכי המכרז ולרבות ,במקרה של ביטול בשל
טעות המזמין ו/או כשל במערכותיו ו/או מערכות מי מטעמו.

.7.7

מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמין יהא רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,להמציא פנייה
חדשה לקבלת הצעות ,בין בנוסח זהה לנוסח פנייה זו ובין בנוסח שונה ,מבלי שהאמור יקים
למציע כל זכות טענה ו/או זכות לפיצוי כספי.

.7.8

תוקפה של כל הצעה יהיה עד למועד בו המזמין יודיע למציע על אי קבלתה .בכל מקרה ,בהעדר
הנחיה אחרת מטעם המזמין ,תפקע ההצעה בתוך ( 121מאה ועשרים) ימים מהמועד האחרון
הקבוע להגשתה ועד למועד זה ,יראו בה כהצעה בלתי חוזרת של המציע לטובת המזמין.

.7.9

החלטת המזמין תימסר למציעים שלא זכו במכרז לכתובת המצוינת על הצעתם .אל הזוכה
תשלח הודעה על זכייתו ודרישה להפקיד ערבות בנקאית ואישורי ביטוח כאמור בהסכם.

 .7.11המזמין יהא רשאי לדרוש כי מציע אשר זכה במכרז יחתום על נוסח הסכם מעודכן (ככל וזה
שונה במסגרת המשא ומתן ו/או שאלות ההבהרה) והמציע יעשה כן ,בתוך ( 3שלושה) ימי
עבודה ממועד דרישת המזמין את האמור .לא קיים המציע שזכה את האמור ולא פעל בהתאם
להנחיות המזמין שנמסרו לו ,יהא המזמין רשאי ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,להורות על
ביטול זכיית המציע.
 .7.11עיון בהחלטת המזמין ,לרבות בהצעה הזוכה ,יהא כרוך בתשלום הוצאות ,בסכום של .₪ 511
ידוע למציע כי יתכן והפרטים הכלולים בהצעתו יהיו פתוחים לעיונם של המציעים האחרים
זאת ,בכפוף ובמידה כמתחייב על-פי כל דין .בקשה לעיון תתאפשר בתוך ( 31שלושים) ימים
בלבד ממועד מתן ההודעה על תוצאות המכרז והמציע מוותר על כל טענה בהקשר זה.
 .7.12מציע המבקש למנוע עיון בחלק מהצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי ,יציין בדף
נפרד את החלקים החסויים בהצעה תוך מתן נימוקים לטענתו זו .כל חלק שצוין על-ידי מציע
מסוים כסוד מסחרי או מקצועי ייראה ככזה גם בהצעותיהם של מציעים אחרים ,אם וככל
שאותו מציע יבקש לעיין בהצעותיהם .ההחלטה הסופית בדבר היתר ו/או מניעת עיון בחלקים
מהצעת הזוכה לגביהם נטען כי הם כוללים סוד מסחרי או מקצועי מוקנית באופן בלעדי
למזמין והחלטתו תהא סופית ומחייבת.
 .7.13לצרכי מכרז זה הכין המזמין אומדן.
 .7.14כל זכויות היוצרים במסמכי המכרז מוקנות לשירותי בריאות כללית בלבד והמציע יהא מנוע
מלעשות כל שימוש במסמכי המכרז שלא למטרת הקבוע במכרז זה ואספקת השירותים על-פיו.
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-9שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי "העמק"

אישור
הרינו מאשרים שקראנו את האמור לעיל ומסכימים לתנאי המכרז ,כמפורט במסמכי פנייה זו.

________________
תאריך

_________________
שם וחתימה
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נספחים הנוגעים להוכחת התנאים להשתתפות במכרז


אישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ותצהיר (נספח ג' ,נספח
ד' );



העתק תעודת הכשרה (נספח ה');



אישור התקשרות בהסדר עם קופות החולים (נספח ו');



תשובות הבהרה (נספח ז');
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נספח ג'

אישורים על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
יש לצרף העתקי האישורים הנדרשים לפי סעיף ( 2א) לחוק.
לנוחות ,להלן נוסח הסעיף:
"(א) לא יתקשר גוף ציבורי עם תושב ישראל בעסקה למכירת נכס או למתן שירות לגוף הציבורי
אלא לאחר שהומצא למי שמייצג את הגוף הציבורי באותה עסקה אישור מפקיד מורשה ,מרואה-
חשבון או מיועץ מס ,או העתק ממנו ,המעיד שאותו תושב -
( )1מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך
מוסף או שהוא פטור מלנהלם;
( ) 2נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס
לפי חוק מס ערך מוסף".
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נספח ד'

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-
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:
.1

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ________________________ (להלן" :המציע") אשר מגיש הצעה
למכרז פומבי מס'  26-03-2018לשכירה והפעלה של חנות למכירת מוצרים אורתופדיים בשטחי
המרכז הרפואי "העמק" (להלן בהתאמה" :ההליך" ו"-כללית") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת
לתת תצהיר זה בשם המציע.

.2

בתצהירי 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.

.3

הנני 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 בהליך חלפה שנה לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.

.4

ייצוג 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 הספק.
או
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים אותן; וכן אם הספק מעסיק
 111עובדים 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 הספק 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 הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  31ימים ממועד ההתקשרות.

.5

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_______________________
חתימת המצהיר
אישור

אני הח"מ ______________ ,עו"ד מרח'_______________ מאשר בזאת כי ביום ____________
התייצבו מר/גב' ___________ המוכרים לי אישית  /שזוהו על-ידי באמצעות תעודת זהות ולאחר
שהזהרתיהם כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ואישרו
את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני.
היום____________:

______________
עו"ד
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נספח ה'

העתק תעודת הכשרה
על המציע עצמו להיות במועד הגשת הצעתו להליך ,בעל תעודת הכשרה למתן שרותי אורתטיסט
ופרוסתטיסט.
להוכחת התנאי האמור לעיל ,יצרף המציע להצעתו תעודת הכשרה למקצועות אורתטיסט ופרוסתטיסט
ויסמנם כנספח ה'.

דף  13מתוך  59דפים
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נספח ו'

אישור התקשרות בהסדר
על המציע להיות במועד הגשת הצעתו להליך ,בעל הסדר תקף לאספקת השירותים והמוצרים ,דוגמת אלו
האמורים בהליך זה ,במימון ו/או סבסוד (מלא או חלקי) של חברות הביטוח המשלים הפועלות מטעמן של
לפחות שתי ( )2מהגופים הבאים :שירותי בריאות כללית ,קופת חולים מאוחדת ,קופת חולים מכבי ,קופת
חולים לאומית ,המכון הלאומי לקטועי גפיים (מכון "לואיס").

להוכחת התנאי האמור בסעיף זה ,יצרף המציע להצעתו אישור מאת לפחות שני גופים כאמור לעיל ויסמנם
כנספח ו'.

דף  14מתוך  59דפים
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נספח ז'

תשובות לשאלות הבהרה
היה ויערוך המזמין נספח הבהרות ,יצורפו הבהרות אלה לנספח זה ,כשהם חתומים על-ידי המציע במקום
המיועד לכך.

דף  15מתוך  59דפים

- 16 -

נספחים כלליים
 הצעת מחיר (נספח ח');
 רשימת מוצרים (נספח ט');
 רשימת מוצרי בסיס (נספח י');
 בוטל (נספח יא');
 אישור מורשיי חתימה (נספח יב');
 נתוני גורם מציע (נספח יג');
 אישור על כיסוי ביטוחי (נספח יד');
 נוסח ערבות בנקאית (ערבות ביצוע) (נספח טו');
 תצהיר בדבר אי תאום מכרז (נספח טז');
 כתב התחייבות לשמירת סודיות (נספח יז');
 הסכם.
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נספח ח'

הצעת המחיר
 .1בתמורה לשכירת החנות על-ידי הספק ולהרשאתו להפעלת החנות למכירת מוצרים אורטופדיים
בתחומי המרכז הרפואי "העמק" כאמור במסמכי ההליך ,ישלם הספק למזמין סכום חודשי קבוע
כמפורט להלן שלא יפחת מ( ₪ 6,511 -ללא מע"מ) לחודש.
סכום בש"ח לחודש (לא כולל מע"מ)

_______________ ₪

 .2למחיר האמור לעיל יתווסף מע"מ כשיעורו על-פי חוק במועד התשלום בפועל.
 .3במהלך תקופת השכירות ,יהיה התשלום הנקוב בסעיף  1לעיל צמוד למדד העדכני ליום מתן הודעת
הזכייה בהליך .להסרת ספק ,במידה וירד המדד הידוע במועד תשלום כלשהו ביחס למדד היסודי (מדד
שלילי) ,לא יוחזרו כספים כלשהם למציע ,והמציע מוותר על כל טענה בעניין זה ,לרבות על טענת קיזוז.
 .4הפרשי ההצמדה שיתווספו לתשלומים יחושבו אחת לשנה בתום  12חודשי שכירות ויתווספו לתשלום
דמי השכירות של החודש ה 13 -באותה שנה.
 .5לצורכי האמור המונח "מדד" משמעו :מדד המחירים לצרכן ,הכולל ירקות ופירות ,המתפרסם על-ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.
 .6יתר תנאי התשלום הינם כמפורט בהוראות ההסכם.

תאריך

שם

חתימה וחותמת
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נספח ט'

רשימת מוצרים
המציע מתחייב להחזיק במלאיו ,בכל עת את כל המוצרים המנויים ברשימה שלהלן ,לרבות המוצרים
המופיעים ברשימת מוצרים המותאמים למטופל ( ,)Custom Madeכמפורט להלן.
למען הסר ספק ,יובהר כי אין ברשימה זו כדי לחייב את המזמין והוא יהא רשאי לדרוש מעת לעת הוספתם
של פריטים ומוצרים נוספים על-פי שיקול דעתו הבלעדי וכקבוע בהסכם (ולרבות ,תוך דרישה למכירת
מוצר מאת יצרן פרטני).
אביזרים אורתופדיים נדרשים
מס"ד

שם האביזר

1

PIC UP BRACE

2

FOAM CERVICAL COLLAR

3

FIRM CERVICAL COLLAR

4

PLASTIC COLLAR

5

PHILADELPHIA COLLAR

6

DREAM PILLOW

7

POUCH ARM SLING

8

FIXATION ARM SLING

9

ARM SLING STRAP

10

TUBE ARM SLING

11

SHOULDER SUPPORT

12

ARM SHOULDER BANDAGE

13

ARM & SHOULDER IMMOBILLIZER

14

TENNIS BANDAGE SUPPORT

15

TENNIS BANDAGE

16

ELBOW BANDAGE

17

ELBOW SUPPORT

דף  18מתוך  59דפים
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מס"ד

ELBOWSIL BANDAGE

18

ELBOW BANDAGE

19

BLBOWSUPPORT

20

ELBOW HYPER-EX SUPPPORT

21

WRIST BANDAGE

22

WRIST SUPPORT

23

WRIST SUPPORT

24

WRIST BANDAGE

25

WR1ST SILICINE BANDAGE

26

WRIST SPLINT WITH SILICONE CUSHION

27

WRIST SPLINT

28

LONG WRIST SPLINT

29

THUMB AND WRIST SPLINT

30

THUMB SPLINT

31

THUMB SPLINT

32

CLAVICLE SUPPORT

33

SHOOULDER SUPPORT

34

LUMBO DORSAL BELT

35

ABDOMINAL AIR BELT

36

ABDOMINAL BELT

37

ABDOMINAL BELT

38

POST SURGICAL BELT (width: 30 cm /12")

39

LOMBO BELT

40
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- 21 שם האביזר

מס"ד

WOMEN LUBAR BELT - FORTE

41

WOMEN LUBAR BELT -LIGHT

42

LUMBOSIL SACRAL BELT

43

DORSO SACRAL

44

MATERNITY BELT

45

LUMBO BELD

46

MICDO BELT

47

MAGNETO BELT

48

INDUSTRIAL BELT

49

BACK BELT

50

BACK BELT

51

LUMBO SACRAL

52

CRISS CROSS BELT

53

LUMBOSIL SACRAL BELT

54

LUMBO SACRAL BELT

55

ATHLEEEEEETIC BELT

56

LUMBO SACRAL

57

LUMBO SACRAL

58

LORDOSIS BELT - FORTE

59

SACR-ILIAC-BELT

60

SUSPENSORY

61

HERNIA BELT - SUTABLE FOR BOTH SIDES

62

PAVLIK BANDAGE

63

 דפים59  מתוך21 דף

- 21 שם האביזר

מס"ד

ABDUCTION SUPPORT

64

HIP PROTECTOR

65

THIGH SLEEVE

66

HIP BANDAGE

67

HIP BANDAGE FORTE

68

PATELLA FIX SUPPORT

69

PATELLA STRAP BANDAGE

70

PATELLA STRAP KNEE SUPPORT

71

BICYCLE KNEE BRACE

72

CRISS CROSS KNEE BRACE

73

KENN SLEEVE

74

LONG KENN SLEEVE

75

THERMO KENN SLEEVE

76

KENN SLEEVE

77

KENN SLEEVE

78

SHIN SLEEVE

79

GENUSIL KENN SLEEVE

80

GENUSIL KENN SLEEVE

81

GENUSIL HINGED KENN SLEEVE

82

LONG GENUSIL KENN SLEEVE

83

SKI BANDAGE

84

HINGED KNEE SUPPORT

85

DUAL CENTRIC HINGED

86
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מס"ד

HINGED KNEE BRACE

87

HINGED KNEE BRACE

88

KNEE SPLINT

89

KNEE IMMOBILIZER

90

KNEE SPLINT DUALCENTRIC HINGED

91

ANKLE SUPPORT (ADJUSTABLE)

92

ANKLE SUPPORT

93

ANKLE SOCK

94

ANKLE SILICONE BANDAGE

95

MALLEOFLEX SUPPORT

96

ACHILLOPLEX SUPPORT

97

ANKLE AIR BRACE

98

LIGHT ANKEL SPLLINT

99

PERFECT FITTING

100

POST-OP-SHOE

101

FORRRRRREFOOT RELIEVER

102

CAST SANDAL

103

WALKING CAST

104

WALKING CAST

105

TOE SPREADER

106

CORN PAD

107

CORN REMOVER

108

CORN PAD PROTECTOR

109
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מס"ד

TOE TUBE

110

TOE/FINGER TUBE CUSHION

111

BUNION CUSHION

112

BUNION PROTECTION RING

113

TOE SPREADER

114

HALUX VALGUS NIGHTTIME SPLINT

115

HALUX VALGUS BANDAGE

116

ACTIVE GEL PLASTER

117

TOE REGULATOR

118

HAMMER-TOE CUSHION

119

TOE CUSHION

120

FOREFOOT CUSHION BANDAGE

121

METATARSAL CUSHION

122

CALLUS PAD

123

IMPRVED ARCH SUPPORT

124

ORTHOPEDIC INSOLE

125

SILICONE DIABETIC ARCH SUPPORT

126

SILICONE DIABETIC ARCH SUPPORT

127

SILICONE FOREFOOT RELEASER

128

SILICONE HEEL CUSHIONS

129

SILICONE HEEL CUSHIONS

130

SILICONE HEEL SUPPORT CUSHIONS

131

DIABETIC SILVER SOCKS

132
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- 24 שם האביזר

מס"ד

ANTISEPTIC SILVER SOCKS

133

SPORT SILVER SOCKS

134

TERRY COMFORT

135

SHOCK ABSORBER

136

LATEX CUSHION

137

ODOUR DESTROYER

138

THERMO INSOLE

139

SPECIAL CORSETS, AFTER PLASTIC SURGERY LINK -LIPOSUCTION

140
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צווארון רך

141

צווארון קשיח

142

SOMI צווארון

143

EXTENSION BRACE חגורת גב מסוג

144

FRAME BRACE חגורת גב מסוג

145

)CUSTOMADE BRACE(TLSO חגורת גב מסוג

146

) גדול מאד, גדול, בינוני,גבס פלסטי לסוגיו (קטן

147

 - 25מס"ד

רשימת מוצרים המחייבים התאמה על המטופלים (*ראה הערה)

1

פילדלפיה

2

בוסטון

3

בוסטון עם מנופים

4

מילווקי

5

פריים פלוס

6

אקסטנשן

7

סומי

*

הערה הזוכה מחויב להיות מסוגל לבצע כדלקמן :הגעה לביה"ח ומדידה על
המטופל ,ייצור המוצר ,הרכבה על המטופל ,ביצוע שינויים והתאמות.

תאריך

שם

חתימה וחותמת
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נספח י'

רשימת מוצרי בסיס
.1

המציע מתחייב לספק למזמין את המוצרים המנויים להלן (להלן" :מוצרי הבסיס") ,בהתאם
להזמנות שימסרו למציע ,מעת לעת ,על-ידי המזמין.

.2

התמורה שתשלום למציע עבור מוצרי הבסיס שיסופקו לשביעות רצונו של המזמין ,תהא – עלות
רכישת המוצרים ו/או עלות ייצורם על-ידי המציע ,בפחת של  21%ממחיר העלות.

.3

תנאי התשלום בגין רכישת מוצרי הבסיס מאת המזמין למציע ,יהיו שוטף  93 +ימים ,מרגע קבלת
החשבונית אצל המזמין.

.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר כי המציע לא יהא רשאי לנכות ,לחלט או לקזז ,כל
סכום שיגיע ממנו למזמין לרבות בשל רכישת מוצרי הבסיס על-ידי המזמין.

.5

יתר הוראות ההסכם יחולו בשינויים המחויבים על הצדדים.

מוצרי הבסיס:
.1

גבס פלסטיק (בגדלים :גדול ,בינוני וקטן);

.2

חבישות אלסטיות (בגדלים :גדול ,בינוני וקטן);

.3

בריסים (בגדלים :גדול בינוי וקטן);

.4

חגורות אקסטנשן מסוג פילדלפיה ,פריים ,סומי (בכל הגדלים).

למען הסר ספק ,יובהר כי אין ברשימה זו כדי לחייב את המזמין וכי הוא יהא רשאי לדרוש מעת לעת
הוספתם לרשימת מוצרי הבסיס של פריטים ומוצרים נוספים ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי וכקבוע בהסכם
(ולרבות ,תוך דרישה למכירת מוצר מאת יצרן פרטני).
מכירת מוצרים אורתופדיים נוספים ונלווים:
המציע יהיה רשאי למכור מוצרים אורתופדיים נלווים ,כגון :נעלי ספורט ,נעלי בריאות ,ציוד ספורט ,ציוד
פיזיותרפיה וכיוצ"ב וזאת ,בכפוף לאישור המזמין ,כפי שיינתן מעת לעת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי.

תאריך

שם

חתימה וחותמת
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נספח יא'

בוטל
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נספח יב'

אישור מורשי חתימה
אני  ,הח"מ ,_____________________ ,עו"ד/רו"ח ,מרח' ________________________ ,מאשר כי
חתימתם יחד  /לחוד (מחק את המיותר) של ה"ה המפורטים להלן ,על ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת
מכרז פומבי מס'  26-03-2018לשכירה והפעלה של חנות למכירת מוצרים אורתופדיים בשטחי המרכז
הרפואי "העמק" ,בצירוף חותמת המציע מחייבת את המציע:

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

וכן ,כי הינם מורשים מטעם חברת ______________ (שם הספק) לחתום על מסמכים אלה בשם
התאגיד ,מכוח החלטת התאגיד כאמור ,שנתקבלה כדין.

תאריך

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת
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נספח יג'

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:
כתובת דואר אלקטרוני:
ב.

פירוט בעלי השליטה במציע ושיעור אחזקותיהם:
שם פרטי

ג.

תעודת זהות

שם משפחה

מנהלים ובעלי זכויות חתימה:
שם פרטי

שם משפחה

ד.

מספר עובדי החברה.____________ :

ה.

מספר שנות ניסיון באספקת
עיקריים)____________:

תעודת זהות

ו/או

ייצור

המוצרים

תפקיד

(נא

פרט

סוגי

פריטים
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()1
תיאור הנסיון

ו.

ניסיון בניהול והפעלה של עסק למכירת עזרים אורתופדיים:
מספר מצטבר של שנות
הנסיון

השנים בהם הופעל
העסק

כתובת העסק

איש קשר לשם קבלת מידע
נוסף מאת משכיר הנכס ממנו
ו/או שלו סופקו השירותים
ו/או לקוחות עיקריים להם
סופקו השירותים

לקוחות עיקריים

הערות _______________________________________________________________:
____________________________________________________________________.

תאריך וחותמת

תפקיד

שם

חתימה  +חותמת

אישור

אני הח"מ עו"ד/רו"ח* ____________________ אשר כתובתי היא ___________________ ,שהנני
עו"ד  /רו"ח של המציע ,מאשר את נכונות הפרטים האמורים בנספח זה לעיל וכי מסמך זה נחתם בפני על-
ידי ה"ה _______________ ו ,____________ -אשר חתימתם בצירוף חותמת המציע כפי שנעשו לעיל
מחייבת את המציע לכל דבר ועניין ולאמור במסמך זה.

________________________
* עו"ד  /רו"ח
(* מחק את המיותר)
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בהגשת ההצעה יש לחתום על מסמך זה בחתימת המציע בלבד.
הגשת מקור תקף תעשה על-ידי הזוכה בהתאם לקבוע בהסכם .נוסח סופי יקבע על-ידי
הכללית ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי לאחר בחינת הערות יועץ הביטוח של הזוכה
נספח יד'

אישור בדבר קיום כיסוי ביטוחי
לכבוד
הכללית
(להלן :ה"כללית" או ה"מזמין")
א.ג.נ,.
הנדון :מבוטחנו ____________________ (להלן "הספק")
אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום _______ בין המזמין לבין הספק לשכירה והפעלה של
חנות למכירת מוצרים אורתופדיים בשטחי המרכז הרפואי "העמק" (להלן" :השירותים" ו/או "ההסכם",
לפי העניין).
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות הספק ,לרבות בגין השירותים
למזמין:
.1

ביטוח אחריות צד שלישי
לכיסוי אחריות הספק על-פי דין בגין פגיעה ו/או נזק שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או
גוף כלשהו (לרבות במפורש המזמין) ,בגבולות אחריות בסך של ( $2,111,111שני מיליון דולר
ארה"ב) למקרה ו( $3,111,111-שלושה מיליון דולר ארה"ב) לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח אינו
כולל כל סייג בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ו/או הנפה ,פריקה
וטעינה ,מתקנים סניטאריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או במשקה ,פרעות ,שביתות,
נזק בזדון ,חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם וכן ,תביעות תחלוף מצד המוסד
לביטוח לאומי .הביטוח כאמור הורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף לעניין אחריותו למעשי
ו/או מחדלי הספק ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
בפוליסה זו ייקבע במפורש כי לעניין הנזקים העלולים להיגרם לרכוש הכללית ו/או לעובדיה ו/או
לשלוחיה ו/או ללקוחותיה ו/או מבקריה בקשר עם מילוי הוראות הסכם זה ייחשבו הם כצד ג'
לעניין ביטוח זה.
המבטחים מסכימים בזאת לוותר על כל זכות תחלוף נגד הכללית ו/או כל הפועלים מטעמה ו/או
מבקריה ,מוזמניה ו/או מבוטחיה ,בגין כל תביעה על נזק שייגרם לצד שלישי בקשר עם מתן
השירותים.
כל אדם שאינו נכלל ברשימות השכר של הספק ייחשב כצד שלישי לצורך ביטוח אחריות כלפי צד
שלישי.
כמו כן ,מכסה הביטוח תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי במקרה והתשלום למוסד
לביטוח לאומי בגין העובד הנפגע בוצע בפועל על-ידי מעסיק אחר.
תקופת הביטוח :מיום ____________ עד ליום ____________________.

.2

פוליסת חבות מוצר
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 - 32לכיסוי אחריות הספק למוצרים המסופקים על-ידו על-פי ההסכם (לרבות חלקי חילוף) לרבות,
בהתאם לחוק אחריות למוצרים פגומים ,התש"ם– ,1981בגבולות אחריות שלא יפחת מ-
( $1,111,111מיליון דולר ארה"ב) למקרה ולתקופת ביטוח .הפוליסה כוללת תקופת גילוי של חצי
שנה שתחל ביום ___________.
הפוליסה מורחבת לכסות את המזמין בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או הקבלן.
תקופת הביטוח :מיום ____________ עד ליום ____________________.
.3

ביטוח אחריות מעבידים
לכיסוי חבותו של הספק על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים,
התש"ם 1981-כלפי כל המועסקים לצורך מתן השירותים לרבות ,במפורש עובדי המזמין
שבשירותו של הספק ,בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם,
בגבולות אחריות של ( $1,511,111אחד וחצי מיליון דולר ארה"ב) לעובד ו( $5,111,111 -חמישה
מיליון דולר ארה"ב) לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית .הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר עבודות
בגובה ובעומק ,פיתיונות ורעלים ,שעות עבודה ,העסקת נוער וכן ,בדבר חבות הספק כלפי קבלנים,
קבלני משנה ועובדיהם ,בביטוח חבות מעבידים זה נכלל גם לכיסוי לאחריותו של הספק בגין חבות
מעבידים (פרק ג') שבפוליסת עבודות קבלניות שערך הספק.
הביטוח מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף היה וייחשב למעביד של מי ממועסקי הספק או
אם ייקבע כי הוא נושא באחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי מי מהמועסקים על-ידו.
תקופת הביטוח :מיום ____________ עד ליום ____________________.

.4

ביטוח אש מורחב
לכל הרכוש שבבעלותו ו/או באחריות הספק ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ,במלוא ערכו
כחדש ,כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות אש ,ברק ,עשן ,התפוצצות ,רעידת
אדמה ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי מים ,פגיעה על-ידי כלי טייס ,התנגשות ,פרעות ,שביתות,
פריצה ,שוד ונזק בזדון (להלן" :סיכוני אש מורחב").
תקופת הביטוח :מיום ____________ עד ליום ____________________.

כללי לכל הפוליסות


הננו מאשרים כי היקף הכיסוי הניתן על-פי הפוליסות (למעט הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית)
בכפוף לאמור לעיל ,אינו נופל מהכיסוי הניתן על-פי נוסח הפוליסות הידוע כביט  .2111זאת ,מבלי
לגרוע מכל הרחבה ו/או הוראה מפורשת ו/או ספציפית המפורטת בביטוחים דלעיל .מובהר ,למען
הסר ספק ,כי כל הרחבה ו/או הוראה מפורשת ו/או ספציפית כזאת גוברת.



"המזמין" לצורך הביטוחים הנ"ל ו/או אישור זה הינו לרבות חברת אם ו/או חברות בנות ו/או
חברות שלובות ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם.



כל הביטוחים כאמור כוללים ויתור על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ובלבד,
שהויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם נזק מתוך כוונת זדון.



הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על
הספק בלבד ובשום מקרה לא על המזמין.



הפרת תנאי הפוליסות על-ידי הספק בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין על-פי הפוליסות.



הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי המזמין
ו/או לטובתו ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.



הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצמצמו במשך תקופת הביטוח ,אלא בהודעה
מראש ( 31שלושים) יום למזמין בכתב ,בדואר רשום.
דף  32מתוך  59דפים

 - 33אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן ,עד כמה שלא שונו על-פי האמור
באישור זה.
תאריך___________ :

חתימת המבטח___________:
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נספח טו'

נוסח ערבות בנקאית
(ערבות ביצוע  -לקיום התחייבויות הספק)
(צמודה למדד המחירים לצרכן)
לכבוד
שירותי בריאות כללית
הנדון :ערבות מס' ________________
לבקשת ______________ ח.פ( ________________ .להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם
בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש ,עד לסכום של _____
(_________)  ₪שיוצמדו למדד ,כמפורט להלן וזאת ,בקשר עם מכרז פומבי מס'  26-03-2018לשכירה
והפעלה של חנות למכירת מוצרים אורתופדיים בשטחי המרכז הרפואי "העמק".
לצורכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו :מדד המחירים לצרכן ,הכולל ירקות ופירות ,המתפרסם על-ידי
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,
דהיינו המדד של חודש _____ שנת _______שפורסם ביום  _____ 15שנת _______(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 .מובהר כי ערבות זו הינה עצמאית ,בלתי
תלויה ובלתי מותנית.
דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניפנו ב ___________________ -לא יאוחר מאשר התאריך
הנ"ל .דרישה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

תאריך

שמות החותמים

חתימות וחותמת הבנק
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נספח טז'

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אני הח"מ _________________________ מס' ת.ז , ____________ .המציע*  /העובד אצל המציע*
_____________ /בתאגיד* ____________________ (להלן" :המציע") מצהיר בזה כי:
.1

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

.2

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.

.3

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.

.4

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

.5

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי
זו.

.6

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

.7

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם
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.
_______________
תאריך

_______________
שם המציע  /התאגיד

_______________
חתימת המציע

/

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

____________
שם מלא
וחותמת
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נספח יז'

נספח הגנת מידע
.1

.2

.3
.4

החברה 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.
לעניין 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.
החברה 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.
חובת 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 לפחות 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.

דף  37מתוך  59דפים

 - 38.8

.9

.11
.11

החברה 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.
החברה 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.
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.

 .12התחייבויות החברה כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא
בהסכמתה המפורשת מראש ובכתב של כללית.
 .13החברה 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
שמות החותמים
מספרי ת"ז

___________________
____________________
_______________

שם הפרויקט או השירות __________________
חותמת וחתימת החברה ________________________
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הסכם
שנערך ונחתם בעפולה ביום ___ לחודש _______ 2118
בין:

שירותי בריאות כללית
באמצעות הנהלת המרכז הרפואי "העמק"
טלפון:
פקס:
ע"י ה"ה:
___________ .1ת.ז __________.תפקיד__________
___________ .2ת.ז __________.תפקיד__________
(להלן" :המזמין")

לבין:

מצד אחד
_____________________
ח.פ__________________.
מרחוב________________
(להלן" :הספק")
מצד שני
הואיל:

והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'  26-03-2018לשכירה והפעלה של חנות למכירת מוצרים
אורתופדיים בשטחי המרכז הרפואי "העמק" (להלן" :המוצרים");

והואיל:

והספק מעוניין לקבל מהמזמין הרשאה ליתן שירותי אספקה ,ייצור ומכירה של מוצרים
אורתופדיים ,בשטח המרכז הרפואי "העמק" ,בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו (להלן:
"השירותים");
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא ונספחים
.1.1

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנו.

.1.2

כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות.

.1.3

בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה וכיוצ"ב ,בין הוראות הסכם זה לבין הוראה
הכלולה בנספחיו ,יגברו הוראות הסכם זה ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

.1.4

מצ"ב להסכם זה הנספחים כמפורט להלן:
 .1.4.1נוסח המודעה (נספח א');
 .1.4.2פנייה לקבלת הצעות (נספח ב');
 .1.4.3אישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ותצהיר (נספח ג',
נספח ד');
 .1.4.4העתק תעודת הכשרה (נספח ה');
 .1.4.5אישור התקשרות בהסדר עם קופות החולים (נספח ו');
 .1.4.6תשובות הבהרה (נספח ז');
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 .1.4.8רשימת מוצרים (נספח ט');
 .1.4.9רשימת מוצרי בסיס (נספח י');
 .1.4.11בוטל (נספח יא');
 .1.4.11אישור מורשיי חתימה (נספח יב');
 .1.4.12נתוני גורם מציע (נספח יג');
 .1.4.13אישור על כיסוי ביטוחי (נספח יד');
 .1.4.14נוסח ערבות בנקאית (ערבות ביצוע) (נספח טו');
 .1.4.15תצהיר בדבר אי תאום מכרז (נספח טז');
 .1.4.16כתב התחייבות לשמירת סודיות (נספח יז').
.2

.3

הגדרות
.2.1

בכל מקום בהסכם זה על נספחיו יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור בצידם ,אלא
אם נאמר במפורש אחרת:

.2.2

"בית החולים" :המרכז הרפואי "העמק" בעפולה ,לרבות כל שטחי בית החולים ,מבניו,
חצריו ,מתקניו וכיוצ"ב.

.2.3

"המכרז" :מכרז פומבי מס'  26-03-2018לשכירה והפעלה של חנות למכירת מוצרים
אורתופדיים בשטחי המרכז הרפואי "העמק" כמפורט במסמכי הסכם זה.

.2.4

"המוצרים" – רשימת המוצרים אשר על הספק לספק ,לייצר ולמכור לצורך קיום
התחייבויותיו על-פי הסכם זה וכמפורט ,בין היתר ,בנספח ט' ונספח י' להסכם זה ואשר
מכירתם אושרה על ידי המזמין.

.2.5

"החנות" ו/או ה"מושכר" :שטח של כ 21 -מ"ר ,אשר ישמש את הספק לצורך קיום
הפעילות האמורה בהליך ושיווק המוצרים ,על-פי כל דין ובהתאם להוראות ההסכם.

.2.6

"תכולת החנות" :כל האביזרים ,המכשירים ,הציוד ,המוצרים וכיוצ"ב אשר יותקנו ו/או
יוחזקו על-ידי הספק בחנות ,בתיאום מראש עם המזמין ,הכל על חשבונו של הספק
ובאחריותו המלאה והבלעדית.

.2.7

"הרישיונות" :כל הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הדרושים ו/או שידרשו ,מעת
לעת ,לשם הפעלת החנות וניהולה וממכר המוצרים במסגרתה .הכל בהתאם לאמור
בהסכם זה ועל-פי כל דין.

מטרת ההתקשרות
.3.1

מטרת ההתקשרות על-פי הסכם זה הינה מתן הרשאה להפעלת חנות למכירת מוצרים
אורתופדיים מתוך המושכר כמפורט בנספח ט' ונספח י' ,לרווחת מבקרי בית החולים,
מאושפזו ועובדי בית החולים.

.3.2

מובהר כי הספק לא יהא רשאי לקיים כל פעילות מסחרית אחרת במושכר ,אלא על-פי
אישור מראש ובכתב מאת המזמין ,כפי שזו תוענק מעת לעת על-ידי המזמין ובהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי .המזמין לא יידרש לנמק את הסכמתו ו/או סירובו ו/או פעולתו
מעת לעת ,להרחבה ו/או לצמצום הרשאתו לקיום כל פעילות נוספת כאמור.

(האמור לעיל יקרא להלן" :השירותים").
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אי תחולת הגנת הדייר
הצדדים מצהירים בזה ,כי המושכר הינו נכס פנוי ו/או שהתפנה במובן החוק וכי ביום 21.18.1968
הספק לא היה זכאי להחזיק במושכר ו/או כל מבנה נבנה לאחר תאריך זה וכי הספק לא שילם ולא
ישלם כל דמי מפתח ו/או כל תמורה אחרת (למעט ,דמי שכירות ושאר התשלומים החלים עליו
כדייר בלתי מוגן על-פי הסכם זה) .הספק לא יהיה מוגן בכל דרך שהיא על-ידי חוקים להגנת
דיירים קיימים או עתידיים ואלו לא יחולו על השכירות לפי הסכם זה.

.5

.6

העדר חבות בגין היקף פעילות ו/או פעילות מתחרה
.5.1

ידוע לספק כי המזמין איננו ערב ו/או מתחייב בכל צורה ואופן שהוא ,להיקף פעילותו
המסחרית של הספק במושכר ו/או לקיום היקף רכש כלשהו ואין בהסכם זה משום
התחייבות מטעם המזמין להיקף פעילות כלשהיא של הספק .לפיכך ,מובהר ומוסכם בזאת
כי הספק מוותר באופן מוחלט וגורף על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות שהיא כלפי
המזמין לנדון מהמושכר.

.5.2

המזמין איננו מתחייב למנוע פעילויות שיווק ו/או אספקה של מוצרים ו/או שירותים
כדוגמת המוצרים האמורים בהסכם זה ,על-ידי צדדים שלישיים והספק מוותר באופן
מוחלט וגורף ,על כל זכות ו/או טענה כנגד המזמין וכל מי מטעמו בהקשר זה ולרבות ,כל
טענה שבעצם קיומה של פעילות כאמור ו/או העדר פעולה מצד המזמין למניעת פעולות צד
ג' כאמור נגרם לספק נזק ו/או אובדן הכנסה ו/או כל נזק אחר ,ישיר או עקיף.

הצהרות הספק
הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי:
.6.1

הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמומחיות לרבות כוח אדם מקצועי ומיומן ,ציוד
ומכשירים ,הדרושים לצורך קיום התחייבויותיו על-פי הסכם זה וכי ברשותו כל
הרישיונות ,ההיתרים והאישורים התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו דרושים על-פי כל
דין לקיום מלוא התחייבויותיו על-פי הסכם זה והוא ידאג כי אלה יישארו בתוקף ,במשך
כל תקופת ההסכם.
מובהר ,כי אי השגת אישור ,היתר או רישיון עסק כאמור בסעיף זה ,לא תהווה עילה בידי
הספק להעלאת כל טענה כלפי המזמין.

.6.2

במועד חתימתו על הסכם זה ,הינו בעל מעמד של מורשה לאספקת שירותים ומוצרים,
דוגמת אלו האמורים בהסכם זה ,לכל אחת מקופות החולים כהגדרתן בחוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,התשנ"ד 1994-והוא מתחייב להישאר בעל מעמד כאמור ,לכל תקופת
ההתקשרות על-פי הסכם זה.

.6.3

במועד חתימתו על הסכם זה ,הינו בעל הסדר תקף לאספקת שירותים ומוצרים ,דוגמת
אלו האמורים בהסכם זה ,במימון ו/או סבסוד (מלא או חלקי) של חברות הביטוח
המשלים ,הפועלות מטעמן של כל אחת מקופות החולים ,כהגדרתן בחוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,התשנ"ד 1994-והוא מתחייב להישאר בעל מעמד כאמור ,לכל תקופת
ההתקשרות על-פי הסכם זה.

.6.4

הוא ביקר במזמין ובדק את מלוא התנאים ,הנתונים והנסיבות הקשורים במילוי
התחייבויותיו על-פי תנאי הסכם זה והנספחים המצורפים לו וכי על יסוד בדיקתו כאמור,
נהירים לו מלוא תנאי הסכם זה ודרישותיו ובכלל זה ,כל המסמכים ו/או הנספחים
המצורפים אליו והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כלפי המזמין ,בקשר עם אי ידיעה ו/או אי גילוי ו/או חוסר ו/או טעות ו/או
פגם בקשר לנתונים ו/או לעובדות הקשורים בהסכם זה ו/או בשרות.
מבלי לגרוע מהאמור ,מאשר הספק כי ביקר במושכר וכי הוא יודע שהמושכר מושכר לו
במצבו  as isולא תהיה לו כל טענה בהקשר זה לרבות ,לא ביחס למצבו הפיזי ו/או התכנוני
ו/או המשפטי של המושכר.
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.7

.6.5

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

.6.6

הספק מתחייב לקיים אחר כל הוראות ,הנחיות ונהלי המזמין ככל שהן נוגעות לביצוע
התחייבויותיו על-פי הסכם זה ובכלל זה ,הוראות מחלקת הבטיחות והוראות מחלקת
הביטחון של מזמין ובהתאם לכל דין ,כפי שיעודכנו מעת לעת ובין היתר ,בדרך של העמדת
הרכבים הנכנסים והיוצאים מחצרי מזמין ו/או המשמשים אותו לצרכי אספקת
השירותים כאמור בהסכם זה ,לבדיקה ביטחונית וכי הוא מתחייב לשתף פעולה עם
הגורמים הרלוונטיים במזמין ,ככל שיידרש ומוותר על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.

.6.7

הוא בלבד אחראי באחריות מלאה ובלעדית בכל הקשור לאספקת המוצרים ולטיב
המוצרים שיסופקו על-ידו על-פי הסכם זה וכי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות
שהיא ,בקשר לאספקת המוצרים וטיבם.

.6.8

יישא על חשבונו בכל הוצאה ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא ,הקשורים בניהול החנות
והפעלתה במישרין ו/או בעקיפין ,לרבות תשלום ארנונה ,מיסים לעירייה ,חשמל ,מים,
הוצאות ניקיון ,אגרות שונות ,כולל אגרת שילוט וכן ,ירכוש על חשבונו ובאחריותו את כל
הציוד והחומרים הדרושים לניהול ,הפעלת החנות ואחזקתה הנאותה והשוטפת לרבות,
כל הדרוש לצורך שמירה נאותה על החנות וסביבתה ,תכולתה ,המוצרים שבתוכה
ובטיחות המבקרים בה.

.6.9

הצהרות הספק והתחייבויותיו על-פי תנאי הסעיף הנ"ל על סעיפי המשנה שבו ,הינן
מעיקרי ההסכם שהפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

תקופת ההסכם
.7.1

תנאי להפעלת החנות על-פי הסכם זה הינו מתן הודעה בכתב מטעם המזמין (להלן:
"הודעת התחלה") וקיום הדרישות המקדמיות המפורטות בהודעת ההתחלה על-ידי
הספק ו/או הסכם זה ועד אותו מועד ,לא תהיה למזמין התחייבות כלשהי כלפי הספק
אשר מוותר על כל טענה בהקשר זה .ניתנה הודעת התחלה ,יהא הספק ערוך לביצוע
חיוביו ,תוך ( 14ארבעה עשר) ימים ,ממועד מתן ההודעה ו/או במועד מאוחר יותר והכל,
כמפורט בהודעה.

.7.2

תקופת ההתקשרות להפעלת החנות על-פי הסכם זה הינה ל( 24 -עשרים וארבעה)
חודשים ,שתחילתם מיום גמר ביצוע עבודות ההתאמה כהגדרתם להלן ,אולם לא לפני
מועד חתימת הסכם זה על-ידי המזמין לפי המאוחר מבין השניים ,אלא אם בוטל קודם
לכן על-ידי המזמין בהתאם להוראות הסכם זה ו/או על-פי כל דין.

.7.3

נמשכה בפועל אספקת השירותים מעבר לתקופות המפורטות לעיל ,מסיבה כלשהי ,יהיה
המזמין רשאי בכל עת ,להפסיק את אספקת השירותים בהודעה מראש של ( 31שלושים)
ימים ואילו הספק יהא רשאי להפסיק את אספקת השירותים ,בהודעה מראש של 181
(מאה ושמונים) ימים והספק מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה בעניין זה ,לרבות כי
בהמשך אספקת השירותים בפועל מעבר לתקופת ההסכם ,היה משום הארכת תקופת
ההסכם לתקופה ארוכה מתקופת ההודעה הנ"ל .יובהר כי בהתקיים מקרה כאמור יחולו
הוראות ההסכם בכפוף לשינויים המחויבים ועל הספק להמשיך ולספק את השירותים
במלואם עד לתום תקופת ההתקשרות ,לרבות בכל תקופת הודעה מוקדמת בדבר הפסקת
התקשרות.

.7.4

תקופות ההתקשרות האמורה לעיל וכל הארכה לה כאמור לעיל ,יכונו להלן" :תקופת
ההסכם" ו/או "תקופת ההתקשרות".
למען הסר ספק ,תנאי הסכם זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם לרבות בכל תקופת
ארכה ,בשינויים המחויבים.
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.7.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהא המזמין רשאי להביא הסכם זה לידי סיום מיידי,
מכל סיבה שהיא וזאת ,בהודעה בכתב שתימסר לספק הן ביחס למלוא השירותים
שהוזמנו והן ביחס לחלקם בלבד( 31 ,שלושים) ימים מראש ובכתב .עם זאת ,מובהר כי
אין בכך כדי למנוע מאת המזמין לצמצם (עד כדי הפסקה) ו/או להשהות מעת לעת את
אספקת השירותים מבלי שתקום בשל כך כל עילה ו/או טענה ו/או זכות לספק כלפי
המזמין.

.7.6

הפסיק המזמין את ההתקשרות עם הספק ו/או השהה ו/או צמצם אותה כאמור ,לרבות
לצורך יציאה בהליך חדש בתנאי מטיבים ,יהא הספק זכאי לקבל אך ורק את התשלומים
היחסיים המגיעים לו בגין ביצוע התחייבויותיו בפועל על-פי הסכם זה ,נכון למועד קבלת
הודעת המזמין ,בשים לב לשלב הפסקת השירותים והיקף ביצועם בפועל.

.7.7

הספק לא יהיה רשאי להפסיק את מתן השירותים על-פי הסכם זה ,ללא הסכמת המזמין
מראש ובכתב .הפסיק הספק את מתן השירותים שלא על-פי הסכמת המזמין ,יהא הספק
חייב לפצות את המזמין בגין כל הנזקים שיגרמו לו עקב כך ,לרבות הוצאותיו בגין
התקשרות עם ספק אחר וזאת ,מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה למזמין על-פי כל דין ו/או
הסכם.

.7.8

על אף כל האמור בהסכם זה ,מובהר כי תוקף ההתקשרות יהא מוגבל לתקופת
ההתקשרות של הזוכה בהסכם עם כללית מושלם למכירת מוצרים אורתופדיים ו/או כל
התקשרות תקפה אחרת של הספק עם כללית מושלם וכי בכל מקרה של ביטול התקשרות
הספק עם חברות הביטוח של הקופות השונות יהא המזמין רשאי להורות על ביטול
ההתקשרות ללא כל חובת הנמקה ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

.7.9

סעיף זה לעיל ,על סעיפי המשנה שבו ,הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.

התמורה ותנאי התשלום
.8.1

.8.2

במשך כל תקופת ההסכם כאמור בסעיף  7לעיל ,על הספק לשלם למזמין דמי שכירות
חודשיים בסך כאמור בנספח ח' (להלן" :דמי השכירות") ,אשר ישלמו מדי חודש בחודשו
ב 11-לכל חודש בתוספת הפרשי הצמדה כמפורט בנספח ח'.
תקופת עבודות ההתאמה כהגדרתה להלן ,תיחשב במניין תקופת השכירות לכל דבר ועניין
לרבות ,לעניין תשלום דמי השכירות למזמין.
להקלת גביית דמי השכירות והבטחת קיום התחייבויות הספק על-פי הסכם זה יבוצע
תשלום התמורה בהתאם למפורט להלן:
 .8.2.1כתנאי לחתימת המזמין על הסכם זה ,ישלם הספק למזמין סך השווה לדמי
שכירות ל( 3-שלושה) חודשי שכירות ,במועד עליו יורה המזמין וכתנאי למסירת
החזקה במושכר לידי הספק.
 .8.2.2כמו כן ,יפקיד הספק ( 24עשרים וארבעה) שיקים מעותדים ,כל אחד בגובה דמי
השכירות החודשיים ,מועד פירעונו של השיק הראשון יהא ( 7שבעה) ימים לפני
המועד שיקבע למסירת החזקה במושכר ולאחר מכן ,ב 11-לכל חודש עוקב,
בהתאם למפורט בסעיף  8.1לעיל.
השיקים ישמשו לתשלום דמי השכירות לתקופת השכירות הרלבנטית.
 .8.2.3מעת לעת על-פי דרישות המזמין ולכל הפחות אחת לשנה ,יעביר הספק שיק בגין
הפרשי הצמדה וריבית ,ככל ונצברו לחובתו .אי תשלום הפרשי ההצמדה ,כמוהו
כאי תשלום דמי השכירות.
 .8.2.4מובהר בזה ,כי מסירת השיקים ,הינה להקלת הגביה בלבד ורק פירעון השיקים
בפועל על-חשבון דמי השכירות ,יהווה תשלום של דמי השכירות.

דף  43מתוך  59דפים

 - 44בכל מקרה בו הספק לא שילם איזה מן התשלומים אותם הוא חב על-פי הסכם זה
במועדם ,יהא המזמין רשאי להגיש את שיקים שבידיו ,כולם ו/או חלקם ו/או
לשיעורין ,לפירעון מיידי וחתימת הספק על הסכם זה ,מהווה הסכמה לאמור
ולתיקון מועד הפירעון הנקוב על גבי השיקים.
 .8.2.5להקלת גביית התקבולים והעברתם לידי המזמין ,יחתום הספק על כתבי הרשאה
לחיוב חשבון הבנק ,בנוסח שיקבע מעת לעת על-ידי המזמין ובלבד שיהא מקובל
בבנקים בישראל .הספק מתחייב להמציא למזמין את כתבי ההרשאה הנ"ל,
כשהם חתומים על-ידי סניף הבנק של הספק באופן ובמועד עליו יורה המזמין
מעת לעת .הספק מתחייב כי ההרשאות יהיו תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות
על-פי הסכם זה ובמידת הצורך ,יפעל הספק לחדשם ולעדכנם מעת לעת ועל-פי
הנחיות המזמין.

.9

.8.3

כל סכום שיגיע מהספק למזמין כאמור בסעיף זה ולא יפרע במועדו ,יישא ריבית פיגורים
בשיעור ריבית חח"ד חריגה ,כפי שזו תהא נהוגה באותה עת בבנק הפועלים בע"מ ,בגין
חריגה ממסגרת אשראי וזאת ,החל מהמועד הנקוב בהסכם לתשלום לגבי הסכום שבפיגור
ועד לתשלומו בפועל של אותו סכום (להלן" :דמי הריבית") .דמי הריבית ישולמו למזמין
במועד תשלום הסכום שבפיגור ,לגביו הם משתלמים .אין באמור בסעיף זה ,כדי לגרוע
מכל סעד או תרופה אחרת ,להם יהיה זכאי המזמין על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין.
אישור הבנק בדבר גובה דמי הריבית ,יהווה ראיה מכרעת לצורך חישוב דמי הריבית
כאמור והספק יהא מנוע מלטעון כל טענה בהקשר זה.

.8.4

האמור לעיל לא יתפרש כמקנה לספק זכות ו/או הרשאה לפגר פיגור כלשהו בתשלום
התמורה על-פי הסכם זה .לתשלום דמי השכירות ,יתווסף מע"מ כשיעורו במועד כל
תשלום בפועל .הספק מצהיר כי ידוע לו שהמזמין הינו מלכ"ר וכי אינו מוציא חשבונית
מס .הספק יפעל בעניין זה לפי הוראות הדין והוא מתחייב לדאוג לכך שהדיווח לגבי חבות
המע"מ וסכום המע"מ כדין ,ככל שחל ,יועבר לשלטונות מע"מ על-ידו במועדו.

.8.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ככל ויידרש ,על הספק למלא טופס ( 36דיווח על עסקת אשראי
בהתאם לתקנות מס ערך מוסף (רישום) ,התשל"ו –  )1976ולהחזיר למזמין העתק חתום
על-ידי משרדי המע"מ המקומיים.

.8.6

כמו כן ,הספק מתחייב להנפיק חשבונית עצמית במועד כל תשלום ולדווח לשלטונות מע"מ
בדבר העסקה בהתאם לסעיף  21לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו –  .1975חשבונית המקור
תועבר למזמין במצורף לתשלום התמורה.

.8.7

בכפיפות לאמור לעיל ,מובהר בזאת כי חבות תשלום מס ערך מוסף והסדרת נושא תשלום
מס ערך מוסף ,הינה באחריותו הבלעדית של הספק והוא יישא בכל נזק ו/או הוצאה
שתגרם למזמין בגין אי פעילותו להסדר האמור.

.8.8

סעיף זה לעיל על סעיפי המשנה שבו ,הינם מעיקרי ההסכם והפרתם מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.

תשלומים ,הוצאות ומיסים
בתוך ( 3שלושה) ימים ממועד חתימת הסכם זה ,ימסור הספק הודעה למחלקת הארנונה
.9.1
והמים של עיריית עפולה על חתימתו של הסכם זה והוא ימציא למזמין אישור על מסירת
הודעתו זו.
.9.2

החל ממועד חתימת הסכם זה ומסירת החזקה במושכר לספק ובמשך כל תקופת השכירות
ובנוסף לתשלום דמי השכירות ,יחולו כל התשלומים וההוצאות בגין המושכר במשך
תקופת השכירות ,לרבות מסים עירוניים  /ארנונה ,תשלומי מים ,חשמל ,גז ,טלפון,
וכדומה על הספק וישולמו על-ידו במועדם ,בהתאם לחשבונות הצריכה .כמו כן ,יישא
הספק בתשלומי מסים ,אשר יחולו על המושכר והנובעים מהפעלתו לצורכי העסק שלו או
למטרת השכירות ,לרבות מס עסקים ,מס שלטים וכיו"ב.
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.9.3

מוצהר ומוסכם בזאת על-ידי הספק ,כי ככל ולמושכר לא מוצא חיוב פרטני על-ידי הגורם
ו/או הרשות המוסמכת אזי ,ביצוע התשלום יתבצע באמצעות זיכוי המזמין באופן יחסי
לכלל החשבונות המתקבלים בידי המזמין ,בהתאם לתחשיב אותו יערוך המזמין ,על-פי
שיקול דעתו וכמקובל במזמין .מובהר בהקשר זה ,כי המזמין הינו מלכ"ר ואיננו מנפיק
חשבוניות מס וכי זיכוי מס ערך מוסף בגין ביצוע תשלומים כאמור ,חל על הספק בלבד.

.9.4

הספק יציג למזמין על-פי דרישתו ,קבלות ואישורים לביצוע התשלומים אלה וימציא
למזמין צילומיהם מדי ( 6שישה) חודשים ו/או על-פי דרישת המזמין ,מעת לעת.

.9.5

הספק יהיה רשאי להזמין לחנות קווי טלפון מחברות התקשורת השונות ויתקשר עם
חברות אלו באורח עצמאי .המזמין יספק תשתית לקווי הטלפון כאמור ,אם יידרש .כמו
כן ,יספק המזמין על-פי שיקול דעתו הבלעדי קו טלפון פנימי שיקשר בין מרכזיית מזמין
לבין החנות.

.9.6

למניעת כל ספק ,מובהר בזאת ,כי למעט תשלום מס רכוש ממשלתי ו/או כל מס ממשלתי
אחר ו/או היטלים של הרשות המקומית המוטלים על בעלי נכסי מקרקעין על-פי דין או
על-פי טיבעם ,במידה ויחולו ,יישא הספק בכל הוצאה ,מסים ,אגרה ,היטל וכיו"ב מכל סוג
ומין הקיימים ביום חתימת ההסכם או שיוטלו אם יוטלו בעתיד ובלבד ,שיחולו על תפעול
ואחזקת המושכר או עסקו של הספק במושכר.

.9.7

הספק יהיה חייב להחזיר למזמין מיד עם דרישה ראשונה ,כל תשלום אשר על-פי הסכם
זה ו/או לפי כל חוק חל תשלומו על הספק ואשר שולם על-ידי המזמין במקומו של הספק.

.9.8

מובהר ,במפורש ,כי הספק יהיה מנוע מלקזז כל סכום שהוא מן הסכומים שעליו לשלם
למזמין על-פי הסכם זה ,תהא הסיבה אשר תהא.

.9.9

הוראות סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינן מעיקרי ההסכם שהפרתן תהווה הפרה
יסודית של ההסכם.

עבודות התאמה
11.1

מוסכם בין הצדדים ,כי הספק יהא רשאי לבצע במושכר ,על חשבונו ובאחריותו המלאה,
עבודות התאמה לצרכי התאמת המושכר למטרותיו (לעיל ולהלן" :עבודות ההתאמה").

11.2

בהתאם לאמור בהודעת ההתחלה ,יקבל הספק לידיו את החזקה במושכר לצורך ביצוע
עבודות ההתאמה .עבודות ההתאמה במושכר יושלמו לכל המאוחר בתוך ( 31שלושים) ימי
עבודה (לא כולל ימי שישי ושבת) ממועד קבלת החזקה במושכר על-ידי הספק כאמור .כל
שינוי במועד שנקבע לצורך השלמת עבודות ההתאמה ,יהיה חייב בהסכמת המזמין ,מראש
ובכתב.

11.3

תנאי לביצוע כל עבודת התאמה שהיא ,בקשר עם המושכר ,הינו אישור מראש ובכתב של
מהנדס המזמין והממונה על הבטיחות מטעם המזמין ,לתוכניות המפורטות הנדרשות
לצורך ביצוע עבודות ההתאמה ,שיוכנו על-ידי הספק ועל חשבונו כאמור .כמו כן ומבלי
לגרוע מהוראות סעיפי המשנה של סעיף זה ,מובהר ,כי מהלך ביצוע העבודות בפועל ,יהיה
נתון לפיקוח מטעם המזמין ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של מזמין והספק ישתף פעולה עם
מזמין ונציגיו ,באופן מלא .עבודות ההתאמה במושכר יושלמו בתוך ( 21עשרים ואחד)
ימים ,ממועד מסירת החזקה במושכר.

11.4

ביצוע עבודות ההתאמה במושכר בפועל ,יתואם ויאושר מראש ובכתב עם מחלקת
הביטחון ומחלקת האחזקה של המזמין.

11.5

במסגרת ביצוע עבודות ההתאמה ,הספק מתחייב לקיים כל דרישה על-פי דיני התכנון
והבנייה ורישוי עסקים ועל-פי כל דין ,כך שלא תהא כל מניעה לקבלת רישיון עסק להפעלת
החנות במושכר.
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כל הפועלים ,החומרים ,הציוד ,המתקנים ,כלי העבודה ,שכר יועצים ,מתכננים ,המפקח
ומהנדסים ,כל האגרות ו/או התשלומים ו/או העלויות השונות הכרוכות בביצוע עבודות
ההתאמה וכל אמצעי אחר יסופקו על-ידי הספק ועל חשבונו ויהיו מאיכות משובחת
וראויים לשימוש ,לצורכי מבנה מהסוג הנדון בהסכם זה ויעמדו בדרישות כל תקן ישים.

11.7

מובהר ומוסכם בזאת כי עבודות ההתאמה תעשנה בימים א'-ה' בין השעות 17:11-19:11
ובימי ו' או ערבי חג בין השעות  17:11-14:11בלבד ,אלא אם אושר אחרת מראש ובכתב
על-ידי המזמין.
הספק יעשה ככל יכולתו להקטין ככל האפשר גרימת רעש ,נזק ,לכלוך ,אבק וכל מטרד
שהוא אשר עלולים להיגרם למזמין ,מאושפזיו ,מבקריו ,עובדיו וכיוצ"ב.

11.8

מוסכם בזאת כי כל עבודות ההתאמה ,יהוו חלק מן המושכר ויחשבו כשייכות למזמין
לרבות ,השארתן על כנן במושכר בתום תקופת השכירות ,מכל סיבה שהיא והספק לא יהא
זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הרי שבתום תקופת השכירות ולפי דרישת המזמין ,ככל
שתהיה כזו ,יפרק הספק איזה מבין עבודות ההתאמה אשר המזמין יורה לו וישיב את
המצב המושכר ,למצבו ערב ביצוע עבודות ההתאמה ,זאת על חשבון הספק.
הספק מתחייב ,כי למעט עבודות ההתאמה לעיל ,לא יבוצעו על-ידו כל שינויים ו/או
תוספות במושכר או בכל חלק הימנו ,אלא אם כן ,נתקבלה לכך הסכמת המזמין מראש
ובכתב.

11.9

ביצוע עבודות ההתאמה יפעל הספק בהתאם להוראות כל דין העוסק בתחום הבטיחות
בעבודה ובכלל זה ,פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל ( 1971 -להלן" :פקודת
הבטיחות בעבודה") ,תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ"ח –  ,1988חוק
ארגון הפיקוח על העבודה  ,1954 -לרבות כל התקנות ,ההוראות והצווים שפורסמו מכוחם
ו/או שיפורסמו מכוחם בעתיד ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות
הכלולות ו/או שייכללו בהם.
כמו כן ,יהיה הספק אחראי לביצוע מלא ומדויק של הוראות הממונה על הבטיחות מטעם
המזמין.

 11.11הספק יספק ,יתקין ויתחזק על חשבונו אמצעי בטיחות זמניים במקום ביצוע עבודות
ההתאמה לטיפול ראשוני בכל בעיית חירום שתתעורר ,לרבות לכיבוי אש ,פינוי ,חילוץ,
עזרה ראשונה וכיו"ב (להלן בס"ק זה" :אמצעי בטיחות") .בכלל זה ומבלי לגרוע ,הספק
יתקין מעקות ,גדרות בטיחות ,תקרות בטיחות ,שלטי אזהרה ,מחסומי בטחון ,מחסומי
הכוונה וכיו"ב מסביב ,מעל ומתחת למקום מבנה המושכר ,בין שהעבודות מבוצעות על-ידו
ובין אם על-ידי אחרים ובהתאמה עם שלביהן השונים ויחזיקם במצב תקין ,הכל כנדרש
בפקודת הבטיחות בעבודה ,תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ"ח 1988 -ו/או
בכל דין אחר ו/או על-ידי הממונה על הבטיחות של מזמין ,במשך כל זמן ביצוע עבודות
ההתאמה .אמצעי הבטיחות או כל חלק מהם ,יפונו עם גמר ביצוע העבודות ,בכפוף
לאישור הממונה על הבטיחות במזמין.
 11.11כל דרישה במהלך ביצוע עבודות ההתאמה לביצוע עבודות בטיחות ,לא תשמש בידי הספק
כעילה לתביעות כספיות מכל סוג ומין שהן ו/או לתשלומים כלשהם בגין כך ,כאשר באלה
יישא הספק על חשבונו .כמו כן ,הדרישות האמורות לא ישמשו בידי הספק כעילה
להארכות תקופת ביצוע עבודות ההתאמה.
 11.12בתום ביצוע עבודות ההתאמה ,יפנה הספק למזמין לצורך קבלת אישור בכתב על כי
העבודות עמדו בתנאים שנקבעו על-ידי מזמין .אישור זה הינו תנאי מוקדם ,אשר בלעדיו
לא יותר לספק להתחיל להפעיל את החנות מתוך המושכר .במידה וימצא כי העבודות לא
תואמות את דרישות מזמין ,יפעל הספק לתיקונן לאלתר ,עד לשביעות רצון מזמין ולצורך
קבלת האישור על סיום העבודות כאמור.
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 - 47 11.13למען הסר ספק ,מובהר כי בכל מקרה בו יקבע על-ידי המזמין כי הספק הפר הוראה
מהוראות הבטיחות ,יופסקו עבודות הספק לאלתר עד למילוי ההוראות כאמור ולספק לא
יהיו כל טענות בעניין זה .הספק יחדש עבודות ההתאמה עם מילוי הוראות הבטיחות
ולאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהמזמין.
 11.14הספק משחרר את המזמין מאחריות וחובה מכל סוג שהם ,שיהיו מוטלים ו/או יחולו
בקשר עם בטיחות בעבודה ו/או שמירת העובדים ורווחתם כאמור לעיל ומבלי לפגוע
באחריות הספק ,בהתאם לאמור בהסכם זה ,הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את
המזמין עבור כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או תשלום שיידרשו ממנו ו/או שיוצאו על-
ידו בנוגע לעבודות התאמת המושכר ,כאמור בהסכם זה.
 11.15הספק מצהיר כי ידוע לו שהמזמין ו/או הנציג ו/או מי מכוחם אינם "מבצע בניה" ,כמוגדר
בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ"ח  1988 -ובכל דין אחר וכל האחריות
המשפטית בגין בטיחות בעבודות יחולו על הספק.
 11.16הוראות סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינן מעיקרי ההסכם שהפרתן תהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
.11

הפעלת החנות
 .11.1הפעלת החנות תהיה בהתאם להוראת כל דין ישים ועל-פי מטרת ההתקשרות כאמור
בהסכם זה .מובהר ומוסכם בזאת ,כי ככל ובוצעו על-ידי הספק עבודות התאמה במושכר,
כי אז הספק לא יהא רשאי לפתוח ולהפעיל את החנות כל עוד לא אושר על-ידי המזמין כי
עבודות ההתאמה בוצעו בהתאם לאישור המזמין כאמור בסעיף  11לעיל.
.11.2

הספק מתחייב להפעיל את החנות בשעות המפורטות להלן ,אלא אם קיבל את אישור
המזמין בכתב לחריגה מהאמור:
 .11.2.1בימים א'  -ה' בין השעות ;18:11 - 21:11
 .11.2.2בימי ו' וערבי חג בין השעות ;18:11 - 14:11
 .11.2.3הספק רשאי להפעיל את החנות בשבתות וחגים יהודיים ,כשעה לאחר יציאת
החג/שבת.
 .11.2.4המזמין יהיה רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,לשנות את שעות הפעילות
ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בשל כך.

.12

.11.3

טעינה ופריקה של ציוד וסחורה על-ידי הספק או עבורו לחנות או מחוצה לה יעשו בין
השעות  17:11 – 18:11בלבד ובמקומות שהמזמין יקצה לכך.

.11.4

הספק מתחייב לדאוג לתחזוקה ,ניקיון וסדר בחנות וסביבתה ,בכל שעות פעילות החנות
ומתחייב להימנע מהצבת מוצרים ו/או אריזות ו/או כל חפץ שהוא ,בסמוך לחנות
ובסביבתה.

.11.5

הספק יפקיד את מפתחות וקוד מערכת האזעקה של החנות בידי הקב"ט הראשי של
ביה"ח למקרה חירום ,שיופקדו בכספת מיוחדת אליה יש לקב"ט גישה בלעדית .למען
הסר ספק ,התקנת מערכת האזעקה בחנות ,תעשה על חשבון הספק בלבד והספק מתחייב
כי חיבור מערכת האזעקה של החנות ,תעשה למוקד של בית החולים או ישירות לחברת
אבטחה ו/או מוקד ביטחון חיצוני לבית החולים בלבד ומערכת האזעקה לא תחובר לצופר
ו/או מערכת אזעקה ו/או מערכת קריזה וכיוצ"ב אחרת בשטח החנות או בית החולים.
למען הסר ספק ,מובהר כי אין בית החולים אחראי לאבטחת ו/או ביטוחה של החנות ו/או
תכולתה.

.11.6

סעיף זה לעיל ,על סעיפי המשנה שבו ,הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.

אספקת השירותים
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בכל תקופת ההתקשרות על-פי הסכם זה ,תינתן לעובדי בית החולים ,כנגד הצגת תעודת
עובד ,הנחה על כל המוצרים בגובה  11%מהמחירים הנקובים לצרכן (ככל שאין המדובר
במחירים בפיקוח ממשלתי) .הספק יציג במקום בולט במושכר ,שלט אשר יציין את אחוז
ההנחה לעובדי בית החולים כאמור.

.12.2

מכירת ואספקת המוצרים
 .12.2.1הספק יחזיק בכל זמן נתון במלאיו בכמות מספקת ובאיכות וטיב מעולים את כל
המוצרים המופיעים ברשימת המוצרים נספח ט' ונספח י' להסכם זה ויעמידם
למכירה לשוהיי ו/או מבקרי ו/או עובדי בית החולים ו/או למזמין ,כאמור בהסכם
זה.
 .12.2.2למזמין שיקול הדעת לדרוש ,בכל עת ,כי הספק יחזיק במלאיו ויפעל למכירתם של
מוצרים נוספים ,שאינם מנויים ברשימת המוצרים נספח ט' ונספח י' ,עליהם
יורה בכתב ולרבות ,בהקשר זה מוצרים אשר יוצרו על-ידי יצרן נקוב .בהתקיים
דרישה כאמור ובהעדר הוראה אחרת לסתור ,יפעל הספק בתוך ( 7שבעה) ימים
מקבלת דרישת המזמין להוספת המוצר/ים כאמור ,באופן אשר יהיו זמינים
למכירה.
 .12.2.3הספק יפעל לאספקת מוצרים בטיב ואיכות מעולים העונים על כל תקן ישים.
המוצרים יהיו חדשים ,בעלי אחריות יצרן (ככל וישנה) ונקיים מזכויות עיכבון
ו/או בעלות של צדדים שלישיים כלשהם.
 .12.2.4אספקת המוצרים תהא באופן מיידי במידת הניתן ובכל מקרה לא יאוחר מ48-
(ארבעים ושמונה) שעות ממועד הזמנתם ,על-ידי רוכש המוצר .מוצרים אשר
אספקתם הוגדרה כדחופה על-ידי המזמין ו/או מי מטעמו ,יסופקו בתוך 24
(עשרים וארבע) שעות ממועד הזמנתם ובהתאם לנוהל אשר יקבע על-ידי המזמין
מעת לעת.
 .12.2.5הספק לא יהא רשאי להציע למכירה מוצרים החורגים ממהות ההתקשרות
האמורה בהסכם זה ,שלא על-פי אישור המזמין מראש ובכתב ,שיינתן על-פי
שיקול דעתו הבלעדי וללא חובת הנמקה.
 .12.2.6הספק יספק את המוצרים במחירים קבועים אשר יפורסמו על-ידו מראש.

.12.3

גביית תשלום בגין המוצרים ו/או השירותים
 .12.3.1מבואר בזאת מפורשות ,כי התשלום בגין המוצרים ו/או השירותים המסופקים
על-ידי הספק ,ייגבה על-ידי הספק באופן בלעדי וישיר מרוכשיי המוצרים וכי
המזמין לא יחוב בכל תשלום שהוא ,בקשר עם אספקת המוצרים.
 .12.3.2הספק יגבה תשלום מאת הלקוחות בגין השירותים המסופקים להם אשר יהיה
שווה למחירים לו הם זכאים המסופקים בהתאם להסדר הביטוח שבידם
(מושלם ,פלטיניום וכד' ו/או דומיו ו/או מקביליו) – וזאת ,אף אם אין הספק
מצוי בהסדר עם איזה מקופות החולים ו/או חברות הביטוח המשלים מטעמן .
 .12.3.3ביחס לכל מוצר שאיננו מצוי בהסדר עם הקופות כאמור ,מובהר כי מחירם של
המוצרים ,יהא תחרותי ביחס למחירי מוצרים דומים ברשתות השיווק הגדולות.
 .12.3.4הספק לא יגבה תשלום כלשהו מאת רוכש מוצר טרם אספקתו של המוצר בפועל.
הספק יהא רשאי לקבל לידיו המחאת ביטחון להבטחת תשלום מוצר ,אשר מחייב
התאמה אישית טרם וכתנאי לאספקתו.

.12.4

אספקת מוצרי בסיס לבית החולים
 .12.4.1הספק יספק למזמין ,בהתאם להזמנות שימסרו לו על-ידי המורשה שיקבע לשם
כך על-ידי המזמין ,את המוצרים המפורטים בנספח ט' ונספח י' להסכם זה ו/או
מוצרים נוספים עליהם יורה המזמין מעת לעת (להלן" :המוצרים").
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 - 49 .12.4.2המוצרים יסופקו למזמין בכמויות ,באופן ובמועדים כפי שיפורטו בהזמנות
שיועברו לספק בכתב .על הספק מוטלת האחריות לוודא כי בידיו הזמנות בכתב
בחתימת המורשה מטעם המזמין.
 .12.4.3אספקת המוצרים למזמין תעשה במחיר עלות רכישתם על-ידי הספק ו/או עלות
יצורם על-ידו בתוספת ( 12%שניים עשר אחוזים).
 .12.4.4המזמין יהא רשאי ,מעת לעת ועל-פי שיקול דעתו ,לדרוש כל מסמך ו/או הצהרה
ו/או אישור אחר ,לשם הוכחת העלות האמורה לעיל והספק יפעל לאספקת
האמור ,מיד עם דרישתו על-ידי המזמין.
 .12.4.5אספקת המוצרים תתבצע בתוך ( 72שבעים ושתים) שעות ,ממועד הדרישה ,ככל
שלא נתקבלה בידי הספק דרישה אחרת מאת המזמין.
.12.5

התאמת מוצרים ושירותי אורטוטיסט
 .12.5.1הספק יספק לשוהיי בית החולים מוצרים "מותאמי מטופל" (,)Custom Made
ובפרט את המוצרים המופיעים בסעיף מוצרים מותאמי מטופל ברשימת
המוצרים נספח י' וכן ,מוצרים מותאמי מטופל נוספים ,במידה והמזמין יורה על
אספקתם.
 .12.5.2בנוסף ומבלי לגרוע ,מובהר כי שירותי אספקת המוצרים מותאמי המטופל ,יכללו
אף אספקתם של שירותי אורטוטיסט (מומחה לייצור פרוטזות) .זהותו של
האורטוטיסט ,אשר יועסק על-ידי המזמין לצורך אספקת השירותים על-פי הסכם
זה ,תאושר מעת לעת וטרם תחילת אספקת השירותים על-ידו ,מראש ובכתב על-
ידי המזמין ,שלו שיקול הדעת הבלעדי בהקשר זה .אספקת שירותי האורטוטיסט
תתבצע בתוך ( 72שבעים ושתים) שעות ,ממועד הדרישה לאספקת השירות.
 .12.5.3אספקת המוצרים מותאמי המטופל ,תכלול ביצוע מדידות ,הרכבה ,תיקונים
והתאמות לצרכי רוכש המוצר (ככל שיידרש ועד להתאמת המוצר לשביעות רצונו
של הרוכש) וכפי שיורה לספק ו/או למי מטעמו הצוות הרפואי ו/או המקצועי ו/או
הסיעודי של המזמין.
 .12.5.4מובהר כי השירותים יסופקו בחדר ,כהגדרתו לעיל ו/או על-פי הנחיות המזמין
במחלקות בהן מטופלים המאושפזים.

.12.6
.13

.14

סעיף זה לעיל ,על סעיפי המשנה שבו ,הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם

פרסום
 .13.1הספק יהיה רשאי לפרסם את החנות והמוצרים הנמכרים בה ,באמצעות לוחות המודעות
הציבוריים של בית החולים זאת ,לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהמזמין ,שיינתן לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,הן לגבי אופן ,היקף ותדירות הפרסום והן לגבי המקומות בהם
יורשה הספק לפרסם.
.13.2

הספק לא יהיה רשאי לעשות שימוש כלשהו ,במישרין ו/או בעקיפין ,בשם המזמין ו/או
בשם המרכז הרפואי "העמק" ו/או בסמליהם ו/או בסימוניהם ,מכל סיבה ו/או צורך
שהם ,אלא אם יקבל לכך אישור מראש ובכתב ו/או כמתחייב על-פי דין .מובהר ,כי אין
באמור לעיל כדי לחייב בכל צורה או אופן את המזמין להסכים או ליתן אישור לשימוש
כאמור וכל הסכמה תינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

.13.3

סעיף זה לעיל ,על סעיפי המשנה שבו ,הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.

אחזקת המושכר
 .14.1הספק מתחייב להשתמש במושכר שימוש סביר וזהיר ,לשמור היטב על המושכר ולהחזיקו
במצב נאות ותקין במשך כל תקופת השכירות.
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.15

.16

.14.2

הספק מתחייב לתקן על חשבונו ,כל קלקול או נזק שיגרמו למושכר במהלך תקופת
השכירות למעט ,נזק או קלקול שמקורם בבלאי סביר הנובע משימוש סביר ורגיל במושכר,
אלא אם כן המדובר בתיקון המתייחס למערכות המושכר אשר שונו במסגרת השינויים
שיבוצעו במושכר על-ידי הספק ,שאז יחולו תיקונים אלה בכל מקרה על הספק.

.14.3

כל פעולה הדרושה ,כאמור לעיל ,תבוצע לאלתר ובאמצעות בעלי מקצוע מוסמכים
ומיומנים ובתיאום מראש עם מהנדס בית החולים ומהנדס האחזקה של בית החולים.

.14.4

היה ולא יעשה הספק כן מיד ,יהיה המזמין רשאי אך לא חייב ,לתקן בעצמו ו/או על -די
מי מטעמו כל נזק וזאת ,על חשבון הספק ולצורך כך ,להיכנס למושכר בכל עת שימצא
לנכון ,לאחר תיאום עם הספק ,ככל שניתן .הספק ישלם למזמין מיד עם דרישה ראשונה
כל הוצאה שהוצאה על-ידיו לצורך תיקון כאמור בזה .להסרת ספק ,מובהר כי האמור
לעיל לא יחו ל ביחס לתיקונים שחובת ביצועם חלה על המזמין מכוח הסכמים אחרים
שנערכו בכתב בין הצדדים.

.14.5

כל תיקון אשר אינו חל על הספק כאמור בסעיף זה ,יבוצע על-ידי המזמין תוך זמן סביר
מקבלת הודעה בכתב על הצורך בתיקון ,הכל בהתאם לנסיבות.

.14.6

הספק יהיה רשאי להכניס למושכר חפצים הדרושים לניהול עסקו בתנאי ,כי לא תהיה כל
מניעה חוקית לכך.

.14.7

הספק מתחייב לשמור על ניקיון המושכר ,הכניסה אליו וסביבתו ,להקפיד על ציות לכל
חוקי העזר ונהלי המזמין ולהימנע ולמנוע כל מטרד ו/או מפגע מכל סוג שהוא במושכר
ו/או בסביבתו לרבות רעש ו/או ריחות ו/או זוהמה ו/או עשן.

.14.8

פינוי אשפה שמקורה בחנות ו/או בהפעלתה יעשה על חשבונו של הספק באופן ולאתר עליו
יורה המזמין.

.14.9

סעיף זה לעיל ,על סעיפי המשנה שבו ,הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.

כניסה למושכר והעברת זכויות
 .15.1המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו יהיו רשאים להיכנס למושכר בלוויית כל אדם לרבות,
ספקים חלופיים פוטנציאליים ,בכל שעה סבירה ,לאחר שהודיעו על כך מראש לספק
ובלוויית נציגו כמלווה וזאת ,לכל מטרה שהיא ,לרבות ביצוע כל תיקון שיידרש במבנה או
במושכר לפי שיקול דעת המזמין .במקרה של אירוע חירום או תיקון חירום יהא המזמין
רשאי להיכנס אף ללא תיאום כאמור.
.15.2

הספק מתחייב להעמיד למזמין מלווה מטעמו כאמור .לא יעשה כן  -יחשב כמי שוויתר על
זכותו להעמיד מלווה ,כאמור בסעיף זה.

.15.3

הספק מתחייב בזאת ,במפורש ,לא להעביר כל זכות או הנאה שהיא או כל חלק מזכות כזו
המוקנית לספק בהתאם להסכם זה ולכל הסכם אחר המתייחס למושכר ,לאחר ו/או
לאחרים ,אדם או תאגיד ,בכל צורה שהיא ,בין בתמורה ובין בלעדיה ,בין בדרך של העברת
מניות בספק או הקצאתן לאחרים או בכל דרך אחרת ,לא לשעבד או למשכן איזו זכות
הנובעת לו מהסכם זה ולא להרשות כל שימוש במושכר או בחלק הימנו ,תהא הגדרת
שימוש זה אשר תהיה.

.15.4

מוסכם בזאת ,כי המזמין יהיה רשאי ,בכל עת ,להעביר זכויותיו במושכר או כל חלק מהן,
לרבות זכויותיו על-פי הסכם זה או לשעבדן ,לכל אדם ו/או גוף אחר ובלבד ,שלא תפגענה
בשל כך זכויותיו של הספק על-פי הסכם זה.

.15.5

הפרת האמור בסעיף זה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

פיקוח מטעם המזמין
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.17

.16.1

המזמין יהיה רשאי למנות ,על-פי שיקול דעתו ,מפקח מטעמו (להלן" :המפקח") ,אשר
ישמש בא כוחו המקצועי של המזמין ,על-מנת להשגיח ולפקח על איכות ורמת ביצוע
השירותים והמחירים הנגבים מרוכשיי המוצרים והתאמתם להוראות הסכם זה והוא
יהא רשאי להורות על ביצוע שינויים על-פי שיקול דעתו לרבות ,ביטול אספקת מוצר
כלשהו נשוא מכרז זה ,דרישה להוספת מוצר למלאי המוצרים למכירה וכל שינוי נדרש
אחר והספק מתחייב למלא אחר כל הוראות המפקח או בא כוחו כפי שיינתנו מעת לעת,
בקפדנות ,בדייקנות ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.

.16.2

זכות הפיקוח והביקורת הניתנת בהסכם למזמין ולמפקח ,אין בה כדי לשחרר את הספק
ממילוי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על-פי ההסכם או להוות אישור לביצוען כראוי.
שום מעשה או מחדל מצד המפקח לא יפטור את הספק ממילוי התחייבויותיו על-פי
ההסכם או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין בקשר עם מתן השירותים.

כוח אדם
.17.1

הספק מתחייב לבצע את התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,בין בעצמו ובין באמצעות עובדים
מתאימים מטעמו ,מקצועיים ,מיומנים ומנוסים ,לשביעות רצון המזמין .הספק יבטיח
וידאג לכך שהעובדים ו/או כל מי מטעמו אשר מועסק על-ידו לצורך קיום התחייבויותיו
על-פי הסכם זה ,יעמוד בסטנדרטים מקובלים וסבירים ויספק לרוכשיי המוצרים ,רמת
שירות סבירה ונאותה .לצורך האמור ,הספק מתחייב להעסיק בעצמו ועל חשבונו את כל
כוח האדם המתאים והדרוש לביצוע השרות ומילוי שאר התחייבויותיו על-פי ההסכם.
הספק ידאג כי עובדיו יענדו תגי זיהוי ויקפיד על הופעה נקייה והתנהגות הולמת שלו ושל
עובדיו ,במגע עם קהל ובעת השהייה בשטחי בית החולים.

.17.2

בעבודה שלצורך ביצועה נדרש ,על-פי דין ,היתר או רישום ,מתחייב הספק להעסיק רק מי
שרשום או שיש לו את הרישיון ו/או ההיתר המתאים ,הכל לפי העניין .עובדים שאינם
אזרחי ישראל יועסקו בעבודה ,אך ורק בתנאי שהעסקתם הינה ברישיון כנדרש על-פי כל
דין.

.17.3

הספק יהא אחראי בעצמו ועל חשבונו לשכרם ,תנאי עבודתם ,העסקתם וביטחונם
הסוציאלי של עובדיו ויישא בעצמו ועל חשבונו בתשלומי מס הכנסה ,ביטוח סוציאלי,
ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות ,קרנות עובדים ,תשלומי פנסיה וכל תשלום אחר שחל או
יחול על מעביד בגין עובדיו .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הספק ועובדיו אינם עובדי
המזמין וכי על המזמין לא תחול כל חבות שהיא ,במישרין ו/או בעקיפין ,ביחס להעסקת
עובדי הספק בידי הספק.

.17.4

הספק מתחייב להעסיק את עובדיו על-פי כל הכללים שנקבעו בהסכמי העבודה המקובלים
בענף אליו משתייכים עובדיו ולמלא אחר הוראת כל דין ו/או הסכם קיבוצי ,החלים על
מעביד בגין עובדיו והם רלבנטיים ,לסוג ביצוע השרות נשוא ההסכם.

.17.5

הספק מתחייב להפסיק עבודתו של כל עובד שלו או כל אדם אחר הנמצא בשירותו
והמועסק על-ידו בביצוע ההתקשרות על-פי הסכם זה או בקשר אליו ,מיד לכשיידרש
לעשות כן על-ידי המזמין או המפקח ,להרחיקו מתחום המזמין ולמצוא לו מחליף תוך 24
(עשרים וארבע) שעות .המזמין או המפקח לא יהיה חייב לנמק את דרישתו והספק
מתחייב למלא אחריה ללא כל ערעור .למען הסר ספק ,המזמין ו/או מי מטעמו לא יהיה
אחראי בכל צורה ואופן שהוא כלפי הספק ו/או מי מעובדיו בשל דרישת המזמין להפסקת
עבודתו של עובד עם המזמין ,באופן האמור לעיל בסעיף זה וכי היה והמזמין ו/או מי
מטעמו יחויב בגין תשלום פיצוים ו/או כל תשלום אחר בגין האמור ,ישפה הספק את
המזמין בגובה כל סכום שהמזמין יחויב בו בגין כך.

.17.6

הספק מתחייב לשאת בעצמו ועל חשבונו בכל נזק מכל סוג שהוא לרבות ,נזקי גוף ו/או
רכוש ,שיגרם למי מעובדיו או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו תוך כדי ביצוע
התחייבויותיו על-פי הסכם זה או בקשר אליהם .הספק מתחייב לשפות מייד עם דרישה
ראשונה את המזמין ו/או מי מעובדיו ,מנהליו ,נושאי משרה בו ובעלי מניותיו ,בגין כל
תביעה ו/או טענה שתוגש נגדם בהקשר לאמור לעיל .השיפוי יהיה במלוא סכום התביעה
בתוספת כל ההוצאות שעמדו בהן המזמין או מי מעובדיו ,מנהליו או נושאי משרה בו
בקשר עם התביעה ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין.

דף  51מתוך  59דפים

 - 52.17.7
.18

.19

.21

סעיף זה לעיל ,על סעיפי המשנה שבו ,הינו מעיקרי ההסכם ,והפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.

העדר יחסי עובד  -מעביד
.18.1

הצדדים מצהירים כי הספק הינו בבחינת "קבלן עצמאי" אשר אינו משתלב במסגרת
המזמין ועובדיו וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו ,כדי לשנות את היחסים המשפטיים
בין הצדדים או כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין המזמין לבין הספק או מי מעובדיו.

.18.2

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם לשכירה והפעלה של חנות למכירת
מוצרים אורתופדיים ובשום אופן ,איננו הסכם עבודה ו/או הסכם להעסקת עובדים
מסוימים ו/או התקשרות לאספקת כוח-אדם ו/או הסכם עם ספק כוח-אדם.

.18.3

הספק ישפה את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה ,בכל סכום בו יחויב המזמין בקשר
לתביעה של מי מעובדי הספק או כל אדם או גורם הקשור עם הספק ,שעניינה קיומם של
יחסי עובד ומעביד בינם ובין הספק.

.18.4

מובהר בזה אפוא במפורש כי הספק הוא קבלן עצמאי וכי הוא אינו פועל בשם הכללית
ו/או מכוחה ו/או מטעמה ,בכל עניין ודבר הקשור להסכם זה ,פרט להרשאה הניתנת לו
במפורש על-פי הסכם זה ועל-פי תנאיו.

.18.5

סעיף זה לעיל ,על סעיפי המשנה שבו ,הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.

מניעת מטרדים וטיפול בתלונות
.19.1

הספק מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לטיפול בתלונותיהם של לקוחותיו .בכל מקרה
מתחייב הספק כי הוא יי שא באחריות הבלעדית בקשר לכל תלונה ו/או תביעה מצד ג'
כלשהו ,בגין הסכם זה והספק מתחייב לשפות ולפצות את המזמין ו/או מי מטעמו ,לפי
דרישתו הראשונה ,בגין כל סכום שיחויב לשלם לצד ג' כלשהו ,בקשר להסכם זה ,בצירוף
כל ההפסדים ו/או הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו למזמין כתוצאה מדרישה ו/או תביעה
כאמור לרבות ,הוצאות משפטיות.

.19.2

מובהר כי מכירת המוצרים הינה באחריותו הישירה ,המלאה והבלעדית של הספק כלפי
רוכש המוצרים והמזמין ו/או כל מי מטעמו ,לא יישא בכל אחריות ו/או חוב כלשהו בגין
האמור .הספק יפעל להבהרת האמור ,בכל התקשרות בה יתקשר ,לרבות בדרך של הצבת
שילוט נאות בחדר ועל-גבי קבלות אותן יפיק.

.19.3

הספק יבצע התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים
הנוגעים בדבר ובכלל זה המפקח ,המזמין ועובדיו וכל גורם אחר העובד במזמין או בסמוך
לו ,תוך התחשבות מרבית בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת בביה"ח ,שמירה קפדנית על
נהליו .כן ,מתחייב הספק לעשות כמיטב יכולתו על-מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג
שהוא למזמין.

.19.4

היה ותתקבל תלונה אצל המזמין ו/או אצל הספק בקשר עם מוצרים אשר נרכשו אצל
הספק בעקבות הפניית מאושפז ו/או מטופל של בית החולים אל הספק ,יפעל הספק לטפל
בתלונה מייד עם הפנייתה אליו ולשביעות רצון הפונה .ככל ולא נפתרה הפניה לשביעות
רצון הפונה ,יהא המזמין רשאי ליתן לספק הוראות בקשר עם טיפולו בתלונה (לרבות
הוראות להשבת כספים ו/או אספקה חוזרת של המוצרים) והספק מתחייב לפעול
בהתאמה להוראות המזמין .מובהר ,כי אין בכך כדי להטיל חובה על המזמין לפעול ו/או
להתערב כאמור.

.19.5

סעיף זה לעיל ,על סעיפי המשנה שבו ,הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.

ביטול ההסכם עקב הפרה

דף  52מתוך  59דפים

 - 53.21.1

מוסכם ומוצהר ,כי היה והספק יפר איזו מהתחייבויותיו על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל
דין ,המזמין יהיה רשאי ליתן לספק הודעה בכתב על ההפרה האמורה ולספק יהיו 7
(שבעה) ימי עבודה לתיקון ההפרה לשביעות רצונו המלאה של המזמין .לא פעל הספק
לתיקון ההפרה כאמור בהודעת המזמין לספק ,המזמין יהא רשאי לבצע את השירותים
בעצמו או בכל דרך אחרת כפי שימצא לנכון ,לרבות בידי ספק חלופי (תוך שהספק יישא
בעלות ההוצאה אשר נגרמה למזמין בשל כך) ו/או לבטל את התקשרותו עם הספק ,ללא
מתן כל התראה נוספת על כך ולספק לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת
כלפי המזמין בשל כך.

.21.2

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן יהא המזמין רשאי לבטל את ההסכם לאלתר ,ללא
מתן הודעה כלשהי לספק ו/או לבצע את השרות בעצמו או בכל דרך אחרת כפי שימצא
לנכון ,לרבות בידי ספק חלופי ,תוך שהספק יישא בעלות ההוצאה אשר נגרמה למזמין בשל
כך ,והספק מוותר על כל טענה בהקשר זה:

.21.3

הספק הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או קבלת נכסים או צו פירוק ,בין
באופן זמ ני ובין באופן קבוע או הוטל עיקול על חלק מהותי מנכסי הספק באופן שיש בו,
לדעת המזמין ,חשש לפגיעה בהמשך יכולת עבודת הספק.
 .21.3.1הספק הסב או התיימר להסב ,את ההסכם כולו או מקצתו לאחר/ים מבלי לקבל
את הסכמת המזמין מראש ובכתב לכך.
 .21.3.2בפועל אין הספק מבצע את ההסכם ו/או איננו מספק למזמין העתק אישור ו/או
מסמך אחר על-פי הסכם זה.
 .21.3.3הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית כהגדרתה בהסכם זה ועל-פי כל דין.

.21.4

במקרה של הפרה כאמור ,הספק ישלם למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש סכום של
( ₪ 25,111.עשרים וחמישה אלף ( )₪להלן" :פיצויים מוסכמים") ,כשסכום זה צמודלמדד המחירים לצרכן מיום הודעת המזמין לספק בכתב על זכייתו במכרז ועד לתשלום
בפועל וזאת ,מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה למזמין מכוח הסכם זה ו/או
כל דין .הצדדים מצהירים כי גובה הפיצויים המוסכמים נקבע על-ידם בהתחשב במהותו
והיקפו של ההסכם והוא סביר בנסיבות העניין.

.21.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים למזמין על-פי
הסכם זה ועל-פי כל דין ומבלי שהדבר ישמש בידי הספק כטענה כי בביצוע התשלום
האמור תוקנה ההפרה ,מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות ההסכם המפורטת להלן ,יהא
המזמין זכאי אף לפיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך  ₪ 2,111בהתקיים כל אירוע ,כדלקמן:
 .21.5.1במקרה בו הספק לא החזיק במלאיו ולא פעל להציע למכירה איזה מבין המוצרים
האמורים בנספח ט'.
 .21.5.2במקרה בו הספק לא החזיק במלאיו ולא פעל להציע למכירה איזה מבין המוצרים
אשר ביחס אליהם ניתנה הוראת המזמין להחזקתם במלאיו ומכירתם.
 .21.5.3במקרה בו הספק לא סיפק למזמין בהתאם להזמנתו מוצר ממוצרי הבסיס
המפורטים ברשימת מוצרי הבסיס נספח י' או שהוספו על-ידי המזמין ו/או מי
מטעמו לרשימת מוצרי הבסיס בהודעת המזמין ,אשר נמסרה לספק ו/או שלא
במחיר הנקוב בהסכם.
 .21.5.4במקרה בו הספק לא פרט בפני רוכש מוצר את יכולתו לקבל סבסוד ו/או
השתתפות אחרת מביטוח המושלם אשר בידיו ,כלל וקיים.
 .21.5.5במקרה בו הספק צמצם את שעות הפעילות שלא על-פי הרשאת המזמין.
 .21.5.6במקרה בו הספק לא נענה לקריאת מחלקת האורתופדיה של המזמין במסגרת
המועדים אשר נקבעו בהסכם.
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 - 54 .21.5.7במקרה בו נציג הספק התנהג באופן לא נאות ו/או בגין הופעה לא נקייה או
מסודרת של נציג הספק;
 .21.5.8במקרה בו החדר יוחזק שלא על-פי הקבוע בהסכם זה ושלא באופן נקי ומסודר.
 .21.5.9במקרה בו הספק לא יספק את המוצר לרוכשו בטיב ו/או באיכות ו/או במועד
אשר נקבע בהסכם זה ו/או אשר ביחס אליו ניתנה התחייבות הספק.
 .21.5.11במקרה בו הספק יפעל למכירתם של מוצרים בניגוד להוראות הסכם זה.
 .21.5.11בביטול ההסכם לא יהא כדי לפתור את הספק מלשלם למזמין סכום כלשהו אותו
חייב הספק ו/או כדי לפתור אותו מחובתו לספק מוצרים אשר תמורתם נתקבלה
על-ידו.
.21

פינוי המושכר
.21.1

עם סיום ההתקשרות על-פי הסכם זה ,לרבות במקרה של ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא,
מתחייב הספק להחזיר החזקה במושכר למזמין כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ ובמצב תקין,
פרט לבלאי ופחת הנובעים כתוצאה משמוש סביר במושכר.

.21.2

מובהר כי כל עבודות ההתאמה אשר בוצעו במושכר הינן בבעלות המזמין והספק לא יהא
זכאי לכל תמורה בגינן ,בתום תקופת ההתקשרות.

.21.3

כל תוספת ,שינוי ,ציוד ,אביזר או מוניטין אשר ישאיר הספק במושכר ,ככל שישאיר,
לאחר תום תקופת ההתקשרות ,לא יוכל הספק ולא יהיה רשאי לדרוש אותם או תמורתם
והם יחשבו לכל דבר ועניין כרכוש המזמין והמזמין יהיה פטור מתשלום כלשהו לספק
בגינם.

.21.4

להסרת ספק ,אין באמור לעיל כדי להתיר לספק לבצע שינויים במושכר ,אלא בכפוף
להוראות הסכם זה.

.21.5

היה ובמעמד פינוי המושכר והחזרתו לידי המזמין כאמור לעיל ,יתברר כי יש צורך לבצע
במושכר תיקון ו/או החלפה כלשהם בגין נזקים ו/או פגמים שנגרמו במהלך תקופת
ההתקשרות ,יהיה הספק חייב לבצע מיד ועל חשבונו הוא כל תיקון ו/או החלפה כנ"ל.

.21.6

המזמין רשאי ,אך לא חייב ,לבצע כל תיקון ו/או החלפה כאמור על חשבון הספק והספק
יהיה חייב להחזיר למזמין כל סכום שהוצא על-ידו ואשר דרש אותו בכתב ,לבצוע התיקון
ו/או ההחלפה ,בתוספת ריבית בשיעור המרבי שיהיה מקובל באותה עת בגין משיכות יתר
בבנק לאומי לישראל בע"מ ,אשר תחושב מתאריך הוצאתו של כל סכום כסף על-ידי
המזמין ועד להחזרתו בפועל על-ידי הספק.

.21.7

למען הסר ספק ,משך הזמן אשר יידרש למזמין לשם ביצוע כל תיקון ו/או החלפה במושכר
כאמור בהסכם זה ,יחשב כתקופה בה פיגר הספק בפנוי המושכר ועל תקופה זו יחולו כל
הוראותיו של הסכם זה המתייחסות לפיגור בפינויו של המושכר.

.21.8

לא פינה הספק את המושכר בתום תקופת ההתקשרות לפי הוראות הסכם זה ו/או בכל
מועד אחר לסיומה כאמור בהסכם זה ,לרבות במקרה של ביטול ההתקשרות ,הרי בנוסף
ומבלי לפגוע בכל הסעדים המוקנים למזמין על-פי הדין ישלם הספק למזמין ,סכום השווה
ל 1/11-מהתמורה בנספח ח' בגין כל יום איחור ועד לפינויו בפועל.

.21.9

הצדדים מצהירים בזאת ,כי הסכום הנ"ל הינו בבחינת פיצויים קבועים ,מוסכמים
ומוערכים מראש הבאים לכסות את הנזקים שיגרמו למזמין במידה והספק לא יפנה את
המושכר במועד המוסכם ,אך אין בכך כדי לפגוע בזכותו של המזמין על-פי כל דין.
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 - 55 .21.11מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים למזמין על-פי הדין ,במידה והספק לא יפנה את
המושכר בתום תקופת ההתקשרות ,לרבות במקרה של ביטול ההסכם על-ידי המזמין על-
פי הוראות הסכם זה או על-פי דין ,יהיה המזמין רשאי להיכנס למושכר ולפנות ממנו את
כל חפציו של הספק וכן ,יהיה זכאי לנתק את המושכר משרותי המים והחשמל .כל
ההוצאות ו/או התשלומים ו/או הנזקים שיגרמו כתוצאה מהפינוי הנ"ל ,יחולו על הספק
בלבד.
 .21.11מותנה ומוסכם בזה בין הצדדים מפורשות ,כי אין באמור בסעיף זה משום ויתור כלשהו
על זכויות המזמין ו/או הסכמה לכך שהספק יפגר פיגור כלשהו בפנוי המושכר .פנוי
המושכר במועד והחזרתו לידי המזמין בפועל ,הנם מעיקרי הסכם זה ועם תום תקופת
ההתקשרות יהא המזמין רשאי לפנות את הספק מן המושכר לאלתר.
 .21.12הוראות סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינן מעיקרי ההסכם שהפרתן תהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
.22

.23

ערבות
.22.1

להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק על-פי הסכם זה ,ימציא הספק למזמין מיד ,אך לא
יאוחר מ( 7 -שבעה) ימים מקבלת הספק הודעה מהמזמין על זכייתו במכרז ,אלא אם כן
האריך המזמין מועד זה ,ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית על סך של שלושים
אלף ( ₪ )31,111כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן ,ערוכה לטובת המזמין על-ידי
תאגיד בנקאי (כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א )1981-המקיים סניף
בישראל ,כדוגמת הנוסח המפורט בנספח טו' .הערבות לפי סעיף זה תהא תקפה במהלך כל
תקופת ההתקשרות ועד ל ( 91 -תשעים) יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

.22.2

היה והספק יפר ו/או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על-פי הסכם זה ,יהיה המזמין רשאי
לממש את הערבות בחלקה ו/או במלואה ולגבות באמצעותה כל נזק ,הפסד ו/או הוצאה
שנגרמו לו ,במישרין ו/או בעקיפין ,עקב ההפרה ו/או אי קיום התחייבויות הספק כפיצוי
מוסכם וקבוע מראש ואולם ,חילוט הערבות לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו על-פי
הסכם זה ואין באמור כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של מלוא התחייבויותיו
על-פי הסכם זה ,לרבות המצאת ערבות מספקת להשלמת הסכום שחולט התואמת
לתנאים כאמור.

.22.3

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

סודיות ,אבטחת מידע וזכויות יוצרים
.23.1

הספק ישמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע רפואי ,מסחרי או אחר ,מפורט או כללי,
בכתב ו/או בעל-פה ,מכל סוג שהוא ,שיגיע לידיעתו ו/או לחזקתו תוך כדי ביצוע הבדיקות
נשוא הסכם זה (להלן" :המידע") וימנע מכל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא
ובכל זמן שהוא ,למעט לצורך ביצוע ישיר של אספקת השירותים על-פי הסכם זה ,וכי יפעל
בהתאם להוראות כתב התחייבות מטעם הספק בדבר חובת מנהליו ועובדיו לשמור על
סודיות המידע המגיע לידיהם והשייך למזמין ,עובדיו ומבוטחיו ,הרצ"ב כנספח יז'
להסכם זה ו/או כל נוסח אחר שיהיה מקובל אצל המזמין מעת לעת.

.23.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר ומתחייב בזאת הספק כדלקמן:
 .23.2.1כי ידוע לו כי במסגרת ביצוע השירותים נשוא הסכם זה ,עשויים להגיע לידיו ו/או
לידי עובדיו ,בין השאר ,מסמכים ו/או מידע ו/או פרטים לגבי מבוטחי המזמין
ו/או מבוטחי קופות חולים אחרות אשר הינם מוגנים על-פי דין והוא מתחייב
לשמור על סודיות מוחלטת לגבי פרטים אלה ולהימנע בכל עת מכל פרסום ו/או
גילוי שלהם בכל דרך ,למעט ביצוע ישיר של השירותים על-פי הסכם זה ו/או
כמתחייב מכל דין.
 .23.2.2כי לא יעשה כל שימוש במידע כאמור ,בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ולא
להעביר ו/או למסור כל מידע לצד שלישי ,לכל מטרה ,אלא כמתחייב מכל דין
ומכל סיבה שהיא ולמלא אחר כל הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א – 1981
והתקנות על-פיו וחוק זכויות החולה ,התשנ"ו – .1996
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.24

.25

.23.3

הספק מתחייב בזאת לאפשר למבקר כללית ו/או לקב"ט הארצי של כללית ו/או לקב"ט
של המרכז הרפואי "העמק" ו/או לממונה על אבטחת מידע ו/או למי מטעמם ,גישה למידע
הקשור למזמין לעובדיו ,ללקוחותיו ולשירותים נשוא הסכם זה.

.23.4

סעיף זה לעיל ,על סעיפי המשנה שבו ,הינו מעיקרי הסכם זה והפרתו תהווה הפרה יסודית
של ההסכם.

אחריות ושיפוי
.24.1

הספק יישא באחריות לכל נזק רכוש או גוף ,הפסד ,הוצאה או אובדן ,בין ישירים ובין
עקיפים ,שיגרמו למזמין ,למי מעובדיו או לצד שלישי כלשהו ,לרבות כל עובדי הספק וכל
ספק משנה ,שלוח ,סוכן ובר-רשות מטעמו ,כתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה ו/או מחדל
של הספק  ,מי מעובדיו ,מנהלי עבודה ,קבלני המשנה המועסקים על-ידו ו/או כל גורם אחר
מטעמו.

.24.2

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

.24.3

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

.24.4

הספק יישא באחריות לכל נזק אשר יגרם במהלך ביצוע השרות כתוצאה ממעשה ו/או
מחדל של הספק  ,מי מעובדיו ,מי מקבלני המשנה המועסקים על-ידו ו/או כל גורם אחר
מטעמו והוא מתחייב בזאת לתקן על חשבונו כל נזק כאמור ולהביאו לאותו מצב בו היו
לפני הנזק לשביעות רצון המזמין ,מיד כשיידרש לעשות כן.

.24.5

מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לו על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,המזמין יהיה
רשאי לממש את הערבות הבנקאית ,שניתנה על-ידי הספק על-פי הסכם זה ,לכסוי כל נזק,
הוצאה ,חיוב ,אבדן או הפסד שעל הספק לשאת בהם כאמור לעיל.

.24.6

סעיף זה לעיל ,על סעיפי המשנה שבו ,הינו מעיקרי הסכם זה והפרתו תהווה הפרה יסודית
של ההסכם.

ביטוח
.25.1

מבלי לגרוע מאחריותו של הספק כאמור בהסכם זה ,הספק ידאג במשך מלוא תקופת
ההסכם ועל חשבונו בלבד ,לכיסוי ביטוחי מתאים לגבי כל התחייבויותיו ופעולותיו על-פי
הסכם זה ,על בסיס יום האירוע ,לטובתו ולטובת המזמין יחד ולחוד ,לרבות הביטוחים
כמפורט להלן וכפי שיאושר על-ידי חברת הביטוח בנוסח נספח יד':
 .25.1.1פוליסת אחריות כלפי צד ג' – הפוליסה תכסה כל נזק או אובדן העלולים להיגרם
במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה ספקות הספק על-פי הסכם זה ,לגופו ו/או לרכושו
של כל אדם ו/או גוף לרבות נזקי גוף ורכוש למזמין ,בגבולות אחריות של לא
פחות מ( $2,111,111.-שני מיליון דולר ארה"ב) למקרה ו( $3,111,111. -שלושה
מיליון דולר ארה"ב) לתקופת ההסכם .בביטוח זה יבוטלו החריגים :התפוצצות
בהלה ,הרעלה ,מכשירי הרמה פריקה וטעינה ,מתקנים סניטאריים פגומים ,כל
דבר מזיק במאכל ובמשקה ,שביתה והשבתה וכן ,חבילות תחלוף מצד המוסד
לביטוח לאומי.
הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המזמין למעשיו ו/או מחדליו של
הספק ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
בפוליסה זו ייקבע במפורש כי לעניין הנזקים העלולים להיגרם לרכוש הכללית
ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או ללקוחותיה ו/או מבקריה בקשר עם מילוי
הוראות הסכם זה ייחשבו הם כצד ג' לעניין ביטוח זה.
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הפועלים מטעמה ו/או מבקריה ,מוזמניה ו/או מבוטחיה ,בגין כל תביעה על נזק
שייגרם לצד שלישי בקשר עם ההתקשרות.
כל אדם שאינו נכלל ברשימות השכר של הספק ייחשב כצד שלישי לצורך ביטוח
אחריות כלפי צד שלישי.
כמו כן ,מכסה הביטוח תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי במקרה
והתשלום למוסד לביטוח לאומי בגין העובד הנפגע בוצע בפועל על-ידי מעסיק
אחר.
 .25.1.2פוליסת ביטוח בגין אחריות מוצר – הספק יבטח את אחריותו בגין נזק הנובע
מפגם במכשיר על-פי חוק באחריות למוצרים פגומים ,התש"ם ,1981-בביטוח
אחריות מוצר בגבול אחריות בסך ( $1,111,111אחד מיליון דולר ארה"ב) למקרה
ולתקופת ביטוח שנתית.
הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המזמין למעשיו ו/או מחדליו של
הספק.
פוליסה זו תכלול "תקופת גילוי" של לפחות ( 12שנים עשר) חודשים.
 .25.1.3פוליסת חבות מעבידים  -הפוליסה תכסה כל נזק או אבדן העלולים להיגרם
לעובדי הספק וליתר המועסקים מטעמו במתן 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 מהם,
בגבולות אחריות של לא פחות מ( $1,511,111 -אחד וחצי מיליון דולר ארה"ב)
לעובד ו( $5,111,111-חמישה מיליון דולר ארה"ב) לאירוע ולתקופת ההסכם.
 .25.1.4ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" של התכולה והציוד המשרת את הכללית בבעלות
ו/או באחריותו של הספק והנמצא במושכר ו/או מחוצה לו וכן ,כל שינוי ,שיפור,
שיפוץ ותוספת למושכר וחצריו שנעשו ו/או יעשו על-ידי הספק ו/או בעבורו וכן,
ריהוט ,ציוד ,מתקנים ומלאים מכל מין וסוג שהוא ,במלוא ערכם בערך כינון כנגד
אובדן או נזק עקב :אש ,עשן ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה פרעות ,שביתות ,נזק
בזדון ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות ,פגיעה תאונתית ושבר
זכוכית ,פגיעה על-ידי כלי טייס ופריצה.
הספק מצהיר ומתחייב כי תגמולי הביטוח אשר יקבל בגין הביטוח שערך לפי
האמור בס"ק זה ,ישמשו ראשית לשם קימום  /כיסוי נזקיה של הכללית ולתיקון
אותם נזקים שנגרמו לה.
 .25.1.5פוליסת ביטוח רכב מנועי – הפוליסה הוצאה עבור כל אחד מכלי הרכב של הספק
המשמשים או העשויים לשמש באספקת המוצרים ,בהתאם להוראות פקודת
ביטוח רכב מנועי ,התש"ל – .1971
.25.2

כל אחת מהפוליסות הנזכרות לעיל תקבע במפורש ,כי היא אינה ניתנת לביטול ו/או
לצמצום ללא הודעה מוקדמת בכתב למזמין ( 31שלושים) יום 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.

.25.3

כמו כן ,יצוין בפוליסות כי דמי ההשתתפות העצמית ,אם ישנן כאלו ,יחולו אך ורק על
הספק.

.25.4

הפוליסות שצוינו לעיל תכלולנה הוראה ,כי המזמין הנו מבוטח נוסף בפוליסות .בפוליסת
ביטוח כלפי צד ג' יקבע במפורש כי לצורך הנזקים העלולים להיגרם לרכוש המזמין ו/או
לעובדיו ו/או לשלוחיו בקשר עם השירותים ,יחשבו הם כצד ג' .הביטוח האמור מורחב
לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשה ו/או מחדלי הספק בכפוף לסעיף אחריות צולבת
לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידות המבוטח.
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.26

.27

.25.5

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 לעיל ולשאת בפרמיה הנדרשת לשם כך.

.25.6

הספק ימסור למזמין אישורי ביטוח בגין הביטוחים הנזכרים (לבד מביטוחי כלי הרכב)
לעיל ואת העתקי הקבלות הנוגעות לתשלומי הפרמיות בקשר אליהם.

.25.7

פוליסות הביטוח תעמודנה בתוקפן בכל תקופת ההסכם ,ולמשך ( 31שלושים) יום נוספים
לאחר תום תקופת ההסכם.

.25.8

אישור כיסוי ביטוחי מהמבטח הישיר ,מופנה אל המזמין ,המאשר קיומו של כיסוי ביטוחי
בהתאם לפוליסות הנזכרות לעיל ,יומצא למזמין בתוך ( 7שבעה) ימים מיד עם חתימת
הסכם זה .לא הומצא האישור כאמור ,יחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם על-ידי
הספק והמזמין יהיה רשאי לדאוג לקיומו של כיסוי ביטוחי כאמור על חשבון הספק וזאת,
מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המזמין על-פי הסכם זה.

.25.9

סעיף זה לעיל ,על סעיפי המשנה שבו ,הינו מעיקרי הסכם זה והפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.

הסבה ואיסור המחאה
.26.1

הספק אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על-פי הסכם זה ,כולן או מקצתן,
לכל גורם שהוא בכל דרך שהיא ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לרבות על-ידי העברת השליטה
במורשה לבעלי מניות ו/או לאחרים לרבות ,התקשרות עם קבלני משנה מבלי לקבל את
הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב (למען הסר ספק ,יודגש כי על קבלני המשנה להיות
רשומים כחוק ,עוסקים מורשים ,ובעלי ידע מקצועי) .ניסה הספק להמחות את זכויותיו
ו/או חובותיו על-פי ההסכם כאמור לעיל ,ללא קבלת אישור המזמין לכך ,לא יהיה
להמחאה כאמור כל תוקף ולא יהיה בכך כדי לפטור את הספק מאחריותו למילוי
התחייבויותיו על-פי הסכם זה .למען הסר ספק ,המזמין רשאי לסרב לבקשת הספק
להמחות זכויותיו ו/או חובותיו על-פי הסכם זה כאמור לעיל ,ללא צורך בנימוק כלשהו
ולא יהיה בכך כדי לפטור את הספק מביצוע איזו מהתחייבויותיו על-פי ההסכם .הספק
מסכים לתנאים אלה ומוותר על זכותו לערעור ,לבוררות או לתביעה משפטית כשלהי או
להנמקה כלשהי על קביעת מהנדס כללית.

.26.2

בלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לו ,ככל שמדובר בהמחאת זכות לקבלת כספים ,הסכמת
המזמין משמעותה הסכמה בכתב ,חתומה על-ידי הגורם המוסמך בהנהלה הראשית או
ביחידה ,לפי העניין ועל-ידי ראש אגף גזברות וביטוח בהנהלה הראשית.

.26.3

מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמין יהא רשאי ,בכל עת ,להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו
על-פי ההסכם כולן או כל חלקן ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בקבלת אישור
הספק לכך וללא כל תמורה ו/או פיצוי כלשהו .להסרת ספק וככל שיידרש ,חתימת הספק
על הסכם זה ,תהווה אישור והסכמה מראש לאמור בסעיף זה.

.26.4

סעיף זה לעיל ,על סעיפי המשנה שבו ,הינו מעיקרי הסכם זה והפרתו תהווה הפרה יסודית
של ההסכם.

גביה וקיזוז
.27.1

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

.27.2

המזמין 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.
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.27.3

למזמין תהא זכות עיכבון בכל נכס של הספק שנמצא בידי (או שיגיע לידי) המזמין או
שנמצא בחצרו של המזמין וזאת ,עד לגובה סכום הפיצויים אשר הספק חייב (או יהא
חייב) למזמין על-פי הסכם זה.

.27.4

סעיף זה לעיל ,על סעיפי המשנה שבו ,הינו מעיקרי הסכם זה והפרתו תהווה הפרה יסודית
של ההסכם.

שונות
.28.1

תוקפו של הסכם זה מותנה בחתימת המזמין עליו.

.28.2

הסכם זה ונספחיו ממצים את כל המוסכם בין הצדדים ולא יהא כל תוקף לכל מו"מ,
סיכום ,התחייבות ,הבטחה ,מצג או הסכם קודם ,שרטוטים ,אינפורמציה ,מחירים,
מסמכים ,כתבים ופרטים אחרים שנמסרו לספק על-ידי המזמין או מי מטעמו ,בין בכתב
ובין בעל-פה ,אלא אם כן נכללו במפורש בהסכם זה ובנספחיו.

.28.3

לשינויים בהסכם זה לא יהיה תוקף ,אלא אם כן נעשו בכתב בהסכמת הצדדים.

.28.4

מחדל ,השהיה או ויתור על-ידי אחד הצדדים במימוש זכות מזכויותיו לפי הסכם זה ,לא
יחשבו כויתור ,כמניעה ,כהסכמה או כהודאה מצדו והוא יוכל להשתמש בזכויותיו על-פי
הסכם זה ,בכל עת שיחפוץ מבלי שיהיה מנוע מלעשות כן.

.28.5

לבית-המשפט המוסמך ,שמקום מושבו בעיר עפולה (שלום) או נצרת (מחוזי) ,תהא
הסמכות המקומית היחידה והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם או הנובע ממנו
והצדדים מוותרים מראש על זכותם לפנות לכל בית-משפט אחר אשר מקום מושבו איננו
בעיר עפולה.

.28.6

כל הודעה בכתב שתשלח על-ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה לעיל,
תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה הידנית באותה הכתובת או בתום  72שעות מעת
שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית הדואר .הודעה שהועברה בפקס יראו אותה
כנתקבלה במועד העברתה ,אם צורף לה אישור על העברתה המלאה והתקינה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________
הספק

_____________________
המזמין
אישור

היא
שכתובתי
________,
רישיון
מס.
________________,
הח"מ,
אני,
_______________________משמש כרו"ח  /עו"ד של הספק ומאשר בזאת כי החתום מעלה מר/גב'
___________________ ,ת.ז _______________ .הינו מורשה חתימה מטעמו לחתום על הסכם זה
וחתימתו מחייבת אותו מכוח החלטת הספק שנתקבלה בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו וכל דין.

חתימה  +חותמת
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