עמוד  1מתוך 58

מרכז רפואי רבין

שירותי בריאות כללית
מרכז רפואי רבין

מיגון מיכלי חמצן
עבור המרכז הרפואי רבין של
שירותי בריאות כללית
מכרז פומבי עם מו"מ מס' 20-53/17 :ב'פ'
דצמבר 2017

עמוד  2מתוך 58

מרכז רפואי רבין

שירותי בריאות כללית
הנהלת מרכז רפואי רבין

מסמך  - 1הזמנה
תאריך:
לכבוד

א.ג.נ,.

הנדון :מכרז פומבי עם מו"מ מס'  20-53/17ב'פ'  -מיגון מיכלי חמצן
עבור המרכז הרפואי רבין של שירותי בריאות כללית
הנכם מוזמנים בזה להגיש הצעתכם לביצוע עבודות מיגון מיכלי חמצן (להלן" :העבודות") במרכז
הרפואי רבין בפתח תקווה (להלן" :המוסד") של שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית").
העבודות יכללו את כל הפעילויות כמתואר במסמכי המכרז על צרופותיהם .לאורך כל תקופת ביצוע
העבודות ,העבודות תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים של המציע הזוכה העומדים בכל הדרישות
המקצועיות על פי הוראות כל דין ותקן ישים .העבודות יבוצעו בשיתוף פעולה מלא עם כללית ,ובכפוף
להוראות כל דין ורשות מוסמכת .העבודות יבוצעו באופן שישמור על כל הרכוש והתשתיות בבית
החולים ויבטיח כי לא ייגרם להם כל נזק שהוא.
המועד המדויק לתחילת ביצוע העבודות ,יקבע על ידי כללית ,והכל בכפוף להודעה מראש שתימסר
למציע הזוכה ,לפחות ( 14ארבע עשר) ימים מראש.
העבודות תתבצענה באופן רצוף ותושלמנה בתוך פרק זמן של  15שבועות לכל היותר ממועד קבלת
ההזמנה.
תנאי החוזה הכלליים להתקשרות של כללית עם קבלנים ,על כל צרופותיהם ,לרבות כל עדכון שלהם
(להלן" :התנאים הכלליים ") ,יחולו על ההתקשרות עם הזוכה בהליך זה ,יחייבו אותו לכל דבר ועניין
ביחס לביצוע העבודות ויראו אותם כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך .לפיכך ,יראו בהגשת הצעה
במסגרת הליך זה כהסכמה בלתי חוזרת לתנאים הכלליים וכחתימה מחייבת כדין על התנאים
הכלליים.
היה והזוכה בהליך זה אינו חתום על התנאים הכלליים ,הרי שזכייתו בהליך תהא מותנית בחתימה על
התנאים הכלליים בנוסח הנוהג בכללית בתוך ( 7שבעה) ימים מן המועד שבו נתבקש לעשות כן על ידי
כללית.
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העבודות תבוצענה בהתאם לתנאים הכלליים ובהתאם לתנאים נשוא כתב הזמנה זה על צרופותיו.
את הצעתו יגיש המציע על גבי התקליטור שיימסר לידיו בעת התשלום עבור ההשתתפות ,בצירוף כל
המסמכים שימסרו לו במעמד זה ,למעט התוכניות המהוות חלק מנספח ג' ,כפי שיפורט להלן.
ואלה המסמכים:
.1

מסמך  - 1הזמנה

.2

מסמך  - 2הצעה ונספחים  IV ,III ,II, IןV-

.3

מסמך  - 3חוזה

.4

מסמך  - 4תנאי חוזה מיוחדים כולל נספחיהם המפורטים להלן:
4.1

מפרט טכני וכתב כמויות.

4.2

תוכניות  +רשימת תוכניות.

4.3

פרוטוקול סיור קבלנים וסיכום בדבר שטחי התארגנות ,לרבות תוכניות (אם ישנן) –
יצורף כנספח במועד מאוחר יותר.

4.4
.5

נוסח ערבויות.

מסמך  - 5תנאי חוזה כלליים ונספחיהם:
5.1

נספח "3.1.3א( - ")1נספח בטיחות.

5.2

נספח " 3.1.3א (-")3

נוהל קבלת מתקנים וציוד

5.3

נספח "- "1.1.10

נוהל התארגנות קבלן בשטח

5.4

נספח "- "6.4.1
המהנדס.

תרשים האתר  -יצורף לאחר שיוכן ע"י הקבלן ויאושר ע"י

5.5

נספח "- "9.3.1

לוח זמנים  -יצורף לאחר שיוכן ע"י הקבלן ויאושר ע"י

המהנדס.
5.6

נספח ".12.3.3ב" -

הצהרה על העדר תביעות.

תשומת לב המציע מופנית לכך שמסמך  5מאוגד בחוברת נפרדת.
.6

תקליטור

.7

רשימת מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
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מודגש כי על המציע לחתום על רשימת התוכניות בצירוף חתימה על נספח " - "IVהצהרה בדבר
הכרת תוכניות המכרז .מובהר כי המציעים אינם נדרשים לצרף את התוכניות המודפסות להצעותיהם
וכי חתימה על רשימת התוכניות ועל נספח " - "IVהצהרה בדבר הכרת תוכניות המכרז ,כמוה
כהצהרה כי תוכניות המכרז מוכרות למציע וכי לא תישמע כל טענה בדבר תוכנן.
כללית תהי ה רשאית שלא לקבל הצעה אשר לא כוללת את כל מסמכי המכרז ,או לחילופין ,לדרוש
מהמציע להשלים את המסמכים החסרים ,הכל לפי שיקול דעתה.
תשומת לב המציעים מופנית לכך כי כל המסמכים הם רכושה הבלעדי של כללית ומושאלים למציעים
אך ורק למטרת הגשת הצעתם .אין לראות בנתונים הכלולים במסמכים שום מצג ,הצהרה ו/או
התחייבות כלשהי מטעם כללית ו/או מי מטעמה ,ואין כללית ו/או מי מטעמה מתחייבים לנכונות ו/או
לשלמות האמור בהם .על כללית ו/או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות מכל מין וסוג
שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכים ו/או בכל הקשור למסמכים ו/או
בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך זה.
כל מי שיקבל מסמך ממסמכים אלה חייב להחזירו לכללית ביחד עם הגשת הצעתו ו/או מיד לכשיידרש
לעשות כן על ידי כללית ,לפי המוקדם מבין השניים ,ולא יעשה בהם כל שימוש אחר מעבר לשימוש
לצורך הכנת הצעתו.
.1

דרישות הסף להשתתפות במכרז

על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף  1זה להלן .מציע ,אשר הוא ו/או הצעתו לא יעמדו
בכל התנאים המפורטים בסעיף  1זה להלן ,הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא לדיון:
1.1

על המציע להיות קבלן בעל ניסיון בביצוע של לפחות  3פרויקטים בהתאם למפורט להלן:
פרויקט  /פרויקטים של מיגון מיכלי חמצן בבתי חולים הדומים במורכבותם
הטכנולוגית לפרויקט נשוא מכרז זה אשר עלותו הכספית של כל אחד מהם
(ללא מע"מ) (כשהוא משוערך למדד הבסיס לפיו מוגשת ההצעה או אם אין
מדד כזה למדד האחרון שפורסם לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות)
 50 %לפחות מסה"כ מחיר הפרויקט שיוצע על ידי המציע ואשר הושלמו על ידו
עד  3שנים מיום מועד הגשת הצעתו.
למען הסר ספק ,מובהר ,כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת
ההצעה למכרז או שביצוען לא היה לשביעות רצון מזמין העבודות ו/או להנחת
דעתה של הכללית ,לא ייחשבו כעבודות שהושלמו לצורך סעיף זה.
לעניין תנאי זה" ,בית חולים" – מוסד רפואי הרשום כבית חולים לפי פקודת
בריאות העם.1940 ,
1.1.1

למען הסר ספק ,הקביעה הסופית ביחס לשאלה האם פרויקט מסוים הנזכר
בהצעה של מציע פלוני אכן דומה במורכבותו הטכנולוגית לפרויקט נשוא מכרז
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זה ,תיעשה על ידי הכללית בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ולנתונים שישתקפו
מן ההצעה הנבחנת .קביעה זו תחייב את המציעים לכל דבר ועניין.
1.1.2

מודגש כי את רשימת הפרויקטים להוכחת תנאי זה יש להגיש ע"ג נספח ,I
כאשר כל הפרטים בו מולאו כנדרש והוא נחתם בידי המזמין .הכללית תהיה
רשאית ,אך לא חייבת ,לבקש מן המציע כי יציג לה חשבון סופי של הפרויקטים
שהוגשו להוכחת תנאי זה.

1.2

על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע העבודה
נשוא מכרז זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו.

1.3

ביום  7.12.17בשעה  10:00ייערך סיור במקום ביצוע העבודות .מקום המפגש  -במשרדו
של מר אמיר שגב באחזקה ,בי"ח בילינסון .מובהר במפורש ,כי על כל מציע במכרז חלה
חובת השתתפות בסיור.

1.4

בידי המציע אישור תקף לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -

1.5

על המציע לצרף להצעתו את מסמך  -3הצעה ונספח  Iבנוסח הרצ"ב ולפרט בו את סה"כ
מחיר הפרויקט כמוצע על ידו וכמפורט בכתב הכמויות ,נספח "א" לתנאי החוזה
המיוחדים.
מודגש כי אין להסתפק בציון המחיר על גבי כתב הכמויות וכי המציע נדרש לציין את
המחיר במפורש על גבי מסמך  3למסמכי המכרז ,ההצעה ,חתומה ומאושרת על ידו
כנדרש.
תוקפה של כל הצעה יהיה למשך  105ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות
כאמור בסעיף  5להלן .כללית תהיה רשאית להודיע למציעים בכתב על הארכת תוקף
ההצעות לתקופה/ות נוספת/ות שלא יעלו בסך הכל על  90יום נוספים .ההודעה/ות
תמסר/ימסרו לא יאוחר מאשר  15יום לפני תום תקופת תוקף ההצעות השוטפת .מסרה
כללית הודעה/ות כאמור ,יוארך תוקף ההצעות למועד הנוסף שנקבע בהודעה/ות
הרלבנטית/יות (להלן " -הארכת תוקף ההצעות").

1.6

על המציע לצרף להצעתו את מסמך  – 4מפרט טכני ,כתב הכמויות ותנאי החוזה
המיוחדים ,כשהוא מודפס וממולא .הנוסח המודפס ייחתם כראוי על ידי המציע ובו יופיע
סה"כ מחיר הפרויקט כמוצע על ידי המציע.

.2

מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה:
2.1

לצורך הוכחת הניסיון כאמור בסעיף  1.1לעיל ,על המציע לצרף להצעתו את רשימת
הפרויקטים שהושלמו על ידו כאמור ,בנוסח נספח " "Iלמסמכי המכרז ,כאשר הפרטים
הנדרשים בנספח זה מולאו על ידו במלואם לגבי כל הפרויקטים הנדרשים.
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2.2

תצהיר בדבר אי תאום מכרז חתום בידי המציע ומאושר כדין בנוסח נספח " " III
להצעה.

2.3

לצורך הוכחת האמור בסעיף  1.2לעיל ,על המציע לצרף להצעתו דו"ח עסקי או אישור
רואה חשבון ,לבחירת המציע ,כמפורט להלן:
2.3.1

אישור רו"ח כי היקף עסקיו של המציע מתאים להיקף ההתקשרות נשוא מכרז
זה וכן כי לא קיימת בדו"ח המבקר בדו"חות הכספיים ליום 31.12.16
הסתייגות מהותית העלולה לפגוע באיתנותו הפיננסית של המציע (במקרה
שקיימת הסתייגות יש לפרטה באישור רו"ח כאמור) .בנוסף יצוין באישור הנ"ל
כי לא קיימת תביעה/ות מהותית/יות העלולה/ות לסכן את פעילות המציע.

2.3.2

במידה והמגיש הינו מגיש יחיד/עצמאי עליו להגיש אישור רו"ח כי היקף עסקיו
של המציע מתאים להיקף ההתקשרות נשוא מכרז זה וכן כי לא קיימת
תביעה/ות מהותית/יות העלולה/ות לסכן את פעילות המציע.

2.4

על המציע לצרף פרוטוקול סיור קבלנים כשהוא חתום על ידו יחד עם הצעתו.

2.5

לצורך הוכחת האמור בסעיף  1.4לעיל על המציע לצרף להצעתו אישור תקף לפי סעיף 2
לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  1976 -או עותק שלו.

2.6

תצהיר בדבר הכרת תוכניות המכרז חתום בידי המציע בנוסח נספח " "IVלהצעה.

2.7

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח נספח " "Vלמסמכי הפניה.
מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג
שלא להתייחס לאישורים ו/או מסמכים אשר יוצגו לה בהתאם לסעיף  2.7-2.1לעיל,
במידה ואלה יהיו בלתי קריאים ו/או בלתי ברורים.

2.8

מבלי לגרוע מחובת המציע כמתואר לעיל ,ו/או מסמכויות הועדה על פי תנאי מכרז זה,
כללית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו אישור ו/או
מסמך מן המנויים בסעיפים  2.7-2.1שלעיל ,להשלים את המצאתם לכללית במסגרת
פרק הזמן אשר ייקבע על ידי כללית וזאת כל עוד עולה בבירור על פני האישורים ו/או
המסמכים הנ"ל( ,למעט המסמכים הנזכרים בסעיף  2.3שיכולים שיהיו ממועד מאוחר
יותר) ,כי היו קיימים ובעלי תוקף חוקי במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז.
מודגש כי האמור לעיל לא יחול על הצעות המחיר ו/או כתב הכמויות אשר אי הגשתם
כראוי במועד הגשת ההצעה יביא לפסילת ההצעה.
לא המציא המציע את האישור  /מסמך הנדרש גם במועד שנקבע על ידי כללית כאמור,
תהיה כללית רשאית לפסול את הצעתו.
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.3

הוראות ותנאים נוספים
3.1

שאלות

ובירורים

לגבי

המכרז

ניתן

להעביר

באמצעות

דוא"ל

לכתובת

 ,amirse@clalit.org.ilעבור "עבודות מיגון מיכלי חמצן עבור המרכז הרפואי רבין של
שירותי בריאות כללית" ,וזאת עד ליום  14.12.17בשעה .14:00
3.2

הפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת ,הערוכה במבנה כמפורט להלן:
מס"ד

פרק

מס' סעיף

מס' סידורי של שם פרק/נספח

מס'

השאלה

בפרק/נספח

פרוט השאלה
סעיף פירוט

השאלה

בהירה
בלשון
בשפה העברית

3.3

הכללית אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק
מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות.

3.4

בכל מקרה של סתירה ,לרבות-בין היתר -סתירה בין הוראות אותו המסמך או סתירה בין
האמור בכתב ההזמנה לאמור בנספחיו ,תגבר תמיד הפרשנות העדיפה בעיני כללית .כל
סתירה כאמור תובא מיד לידיעת כללית.

3.5

מובהר בזאת ,כי כל מועד ,לוח זמנים ,תקופה או פרק זמן המופיעים בכתב הזמנה זה על
נספחיו ניתנים לשינוי על פי החלטת כללית על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין בהתייחסות
למועד ,לוח זמנים ,תקופה או פרק זמן במסגרת הזמנה זו ו/או איזה מנספחיה כדי לגרוע
מסמכות כללית לשנותם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

3.6

במסגרת הסיור תינתן אפשרות למשתתפים בסיור לשאול שאלות ובמידת הצורך ,לפי
שיקול דעת המהנדס ו/או מנהל הפרויקט יינתנו הבהרות והסברים .למען הסר ספק,
מובהר מפורשות ,כי לא יהיה בהבהרות ובהסברים שינתנו בעל-פה במהלך הסיור כדי
לשנות את האמור במסמכים ו/או להוסיף עליהם ו/או כדי לחייב את כללית בכל צורה
שהיא ,אלא אם יועלו הבהרות והסברים אלו על הכתב על ידי הנהלת המוסד בכללית
וימסרו לכל המשתתפים בסיור.
מובהר ,כי על המציע להגיש את פרוטוקול הסיור כשהוא חתום על ידו יחד עם הצעתו.

3.7

על המציע לצרף להצעתו את קובץ כתב הכמויות גם על גבי התקליטור.

3.8

בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע מכלליותו ,בפירוט הכמויות במסמך  - 4תנאי החוזה
המיוחדים (ובתקליטור) יש למלא את מחירי היחידה לצדו של כל פריט ופריט ,לחשב את
סך הכל של כל פריט ,לחשב ולסכם כל פרק ,להעביר את סכומי הפרקים לטבלת
הסיכומים ואת סך הכל של טבלת הסיכומים למסמך  - 2הצעה.
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3.9

לא נקב המציע במחירה של יחידה כלשהי לצדו של פריט כלשהו ,רשאית כללית על פי
שיקול דעת הבלעדי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
3.9.1

לראות את מחירו של הפריט הנדון ,ככלול במחירם של כל הפריטים האחרים
ומחובתו של המציע יהיה לבצע את האמור בפריט הנדון ,ללא תשלום כלשהו
מצידה של כללית.

3.9.2

להשלים ולקבוע את מחירו של הפריט הנדון בהתאם למחיר שננקב לגבי סעיפי
עבודות זהים בפרק אחר כלשהו בכתב הכמויות ,בכפוף לאמור בסעיף ד .להלן,
ומחובתו של המציע יהיה לבצע את האמור בפריט הנדון בהתאם למחיר
שנקבע.

 3.10למען הסר כל ספק ,מובהר מפורשות כי במקרה שינקבו בפרק כלשהו מחירים גבוהים
יותר מהמחירים שננקבו לסעיפי עבודות זהים בפרק אחר כלשהו ,תהיה כללית רשאית
לקבוע (וקביעה כזו תחייב את הצדדים בלי כל ערעור) כי המחיר הנמוך הוא שיחול לגבי
אותו סעיף בכל כתבי הכמויות ו/או בכל הפרקים.
 3.11נתגלתה בכתב הכמויות אי-התאמה או טעות סופר או טעות חשבונאית ,רשאית כללית
לתקן את כתב הכמויות בהתאמה.
 3.12ניתנה על ידי המציע במסגרת כתב הכמויות הנחה כללית (בשורת הסכום לפרק מסוים או
הסכום הכולל לתשלום) ,תחול ההנחה על מחירי כל אחד מהסעיפים בכתב הכמויות
בהתאם לשיעור ההנחה כללית ,כאמור.
 3.13כללית רשאית לפסול כל הצעה שהינה בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה
ותנאיה או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי הליך זה ,שעל פי דעת כללית
עלול למנוע מהמציע את היכולת למימוש ההצעה באופן מושלם.
 3.14בגין שינוי כמפורט להלן ,או שינוי דומה למקרים המפורטים להלן ,שהתרחש לאחר מועד
הגשת ההצעות ,ואשר לא אושר מראש ובכתב על ידי כללית ,תהא כללית רשאית לפסול
מציע ,או להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או הנחיות שתקבע כללית :שינוי
הגורם לאי עמידת המציע במי מתנאי הסף הקבועים במסמכים; ככל שננקטו בנוגע
למציע הליכי פירוק ,או כינוס נכסים או הקפאת הליכים או הסדר נושים על-ידי צדדים
שלישיים או על ידי הגוף עצמו ,ולרבות במקרה בו מונה לו מפרק זמני ,כונס נכסים זמני
או בעל תפקיד זמני אחר ,או כל הליך בעל אופי דומה; הרשעה של המציע בעבירה
פלילית ,או במקרה בו מתנהלים נגד המציע הליכים פליליים או חקירות בקשר עם
עבירה פלילית שביצע לכאורה; התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו ,לפי שיקול
דעתה של כללית ,השלכה שלילית מהותית על יכולתו של המציע לבצע את הפרויקט;

הגשת מידע שקרי או מטעה לכללית.
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 3.15ההצעה וכל מסמכיה כאמור תוגש בעותק מקורי אחד ובקובץ סרוק על גבי דיסק און קי,
כאשר כל ההנחיות דלהלן יקוימו בו.
 3.16המציע יחתום על ההצעה ועל כל המסמכים המפורטים ברישת מסמך זה על כל
עותקיהם .כל מסמך ייחתם בסופו בחתימה מלאה .אם המציע הינו תאגיד ,יש להוסיף
בסופו של כל מסמך בצד החתימה גם את חותמת התאגיד.
 3.17חתימת המציע תאומת על ידי עו"ד או רו"ח בנוסח המופיע בסיפת המסמכים הרלבנטיים
דהיינו ,ההזמנה-מסמך  ,1ההצעה-מסמך  2והחוזה-מסמך .3
היה ולמרות האמור לעיל לא תאומת החתימה כאמור תהיה כללית רשאית לדרוש כתנאי
להתייחסותה להצעת המציע את השלמת האימות ובמידה שדרישה זו לא תענה במועד
שינקב על ידי כללית בדרישתה ,תהיה כללית רשאית לפסול את הצעת המציע.
 3.18מבלי לפגוע באמור לעיל ,את מחיר הפרויקט אשר ינקוב המציע בהצעתו יפרט המציע גם
בחוזה  -מסמך  3בסעיף המיועד לכך .במקרה של אי התאמה בין ס"כ מחיר הפרויקט
הנקוב בהצעה לבין ס"כ מחיר הפרויקט הנקוב בחוזה  -מסמך  ,3יהווה הסכום הנמוך
מבין שניהם את מחיר הפרויקט ולמציע לא תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר
לכך.
היה ולמרות האמור לעיל ,לא ינקוב המציע את מחיר הפרויקט בחוזה גופו ,תהיה כללית
רשאית להשלים סכום זה על פי האמור בהצעה או בכתב הכמויות והמחירים ולמציע לא
תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 3.19ההצעה תוגש לאחר שהושלמה כראוי וכשהיא נושאת את החותמת הרשמית של המציע
וחתימתו של המציע (באמצעות מורשי החתימה מטעמו) בכל עמוד ,לרבות ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל בהזמנה להציע הצעות זו ,בהסכם ההתקשרות ,בנספחים ובכל יתר
מסמכי המכרז .חתימת המציע תהיה מאומתת בידי עו"ד במקומות המיועדים לכך.
 3.20ההצעה תוגש במעטפה סגורה ואטומה עליה ירשם "מכרז פומבי עם מו"מ מס' 20-53/17
ב' פ' -מיגון מיכלי חמצן עבור המרכז הרפואי רבין" ,בלבד .על המעטפה לא יופיע כל
סימן מזהה של המציע.
 3.21המעטפה תופקד בתיבה המיועדת לכך הנמצאת במרכז הרפואי רבין ,בניין הנהלת
חשבונות ,קומה א' ,לא יאוחר מיום  25.12.17בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון
להגשת ההצעות") .אין לשלוח את ההצעות בדואר .לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבה
לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתיבה שאינה מיועדת למעטפות נשוא
פנייה זו.
 3.22כללית רשאית ,בכל עת לפני פתיחת ההצעות ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את
המועד האחרון להגשת ההצעות.
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 3.23הודיעה כללית למי מן המציעים כי החליטה לקבל את הצעתו ,יהיה המציע חייב למסור
את ערבות הביצוע בנוסח נספח "ה "1לתנאי החוזה מיוחדים (להלן " -ערבות הביצוע)
ובאופן הקבוע במסגרת תנאי החוזה המיוחדים ,וכן לחתום על התוכניות ,נספח 4
למסמכי המכרז ,וזאת תוך  72שעות מעת שתימסר לו הודעה בכתב של כללית על קבלת
הצעתו .כמו כן ,כללית תצרף את חתימתה על החוזה שהוגש על ידי המציע במסגרת
הצעתו ותמסור למציע העתק מהחוזה כשהוא חתום על ידה.
כללית רשאית לדרוש מן המציע הזוכה כי כתנאי לחתימת החוזה עמו ימציא לה לפני
חתימת החוזה את התעודה המקורית או האישור המקורי הנזכרים בסעיפים  1.1ו.1.4-
לעיל ,בהתאמה ,או עותקים שלהם המאושרים על ידי עו"ד או רו"ח כעותקים נכונים של
המקור.
 3.24מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,היה והמציע לא יקיים את הדרישה שנמסרה לו
כאמור לעיל ו/או לא ימציא את ערבות הביצוע ו/או לא ימציא את כל האישורים כמתואר
לעיל ,תוך  72שעות מעת מסירת הודעת כללית למציע כאמור לעיל ,תהא כללית רשאית
לבטל מיידית את קבלת הצעתו של המציע ולפנות לכל מציע אחר וזאת בלי שלמציע
תהיה זכות כלשהי לערעור ו/או להתנגדות בעניין והמציע מוותר בזאת על כל זכות ערעור
ו/או התנגדות כאמור וכמו כן ,בנוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר
או נוסף ,תהא כללית רשאית לממש את הערבות ולהשתמש בסכום הערבות כפיצויים
מוסכמים קבועים ומוערכים מראש.
 3.25מובהר כי עיון בהחלטה הסופית ,בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז ,בהתאם ובכפוף
להוראות תקנה (21ה) לתקנות חובת מכרזים ,תשנ"ג  1993 -ייעשה בכפוף לתשלום עבור
כיסוי העלות הכרוכה בכך לכללית ובהתאם לכמות המסמכים וזמן העבודה שיידרש
מכללית לצורך העיון.
 3.26המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף להם או למחוק מהם ,להסתייג או
לשנות מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב
לוואי או בכל דרך אחרת שהיא.
 3.27כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה
(ואם ההצעה תזכה -בהתקשרות בין הצדדים) ,כאילו לא נכתבו ואף עלולים לגרום
לפסילתה של ההצעה עפ"י שיקול דעתה של ועדת המכרזים של כללית.
 3.28שמירת סודיות ואבטחת מידע
3.28.1

המציע מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע על ושל כללית ,לרבות ומבלי
לפגוע בכלליות האמור מידע על עובדיה ,מבוטחיה ,שיטות עבודתה ,נתוניה
הכספיים ,מידע על ספקיה ,מידע רפואי ,מידע ניהולי ,מידע עסקי ,מידע פיננסי
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וכיו"ב נתונים ,מסמכים ותוכניות ,אשר יגיעו לידיעתו תוך או עקב ביצוע
ההסכם ואשר הם אינם בגדר נחלת הכלל.
3.28.2

המציע יחתים כל עובד מעובדיו או מי מטעמו אשר מעורב בביצוע ההסכם,
קודם לתחילת עבודתו עבור כללית על התחייבות אישית כלפי כללית לשמירת
סודיות .נוסח ההתחייבות מצ"ב כנספח .II

3.28.3

המציע מצהיר כי ידוע לו כי כל המידע כאמור לעיל אשר יגיע לידיו הוא רכושה
הבלעדי של כללית וכי הוא לא יהא רשאי לעשות בהם כל שימוש שאינו לצורך
ביצוע הסכם זה.

3.28.4

חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על:
3.28.4.1

מידע שהיה בידי המציע ו/או עובדיו ו/או נותני שירות מטעמו של
המציע טרם ההתקשרות עם כללית; ו/או-

3.28.4.2

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות
לשמירת סודיות; ו/או -

3.28.4.3

מידע אשר פותח על ידי המציע ללא קשר למכרז ולהתקשרות עם
כללית ו/או ידע מקצועי של המציע ,עובדיו ומי מטעמו ו/או
מתודולוגיה ו/או שיטות עבודה שאינם ייחודיים לכללית; ו/או-

3.28.4.4

מידע שחובה לגלותו על פי דין.

3.28.5

המציע מתחייב כי יקיים באופן מלא את דרישות אבטחת המידע הנהוגות
בכללית על פי מדיניות והנחיות הממונה על אבטחת המידע בכללית וכי יכלול
במערכותיו את כל האמצעים המתאימים הנדרשים לצורך אבטחת המידע.

3.28.6

המציע מתחייב כי בהתאם לדרישת כללית יעדכן מעת לעת את אמצעי אבטחת
המידע וזאת בהתאם לשינויים שיחולו באיומים בשטח אבטחת המידע.

3.28.7

כללית תהיה רשאית בכל עת לערוך אצל המציע (באתריו או בהתקשרות
מרחוק) ביקורות ובקרות בכל האספקטים והמרכיבים הנוגעים לשמירת
סודיות ואבטחת מידע ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ביקורות על אמצעים
פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים ,מהימנות עובדים וכיו"ב.

3.28.8

המציע מתחייב שלא לבצע שינויי הגדרות של אמצעי אבטחת מידע ללא אישור
מראש ובכתב של הממונה על אבטחת מידע בכללית.

3.28.9

המציע מתחייב שלא להעביר מידע ו/או כל חלק ממנו אשר הועבר אליו ,או
נוצר אצלו עבור כללית במסגרת הסכם זה ,לצד ג' בלא קבלת הסכמה מראש
ובכתב מאת הממונה על אבטחת המידע בכללית.
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 3.28.10המציע מתחייב שלא להעביר מידע של שירותי בריאות כללית או מידע ,שנוצר
אצלו עבור שירותי בריאות כללית עפ"י הסכם זה ,ברשת תקשורת אלחוטית
ללא אישור מיוחד מהממונה על אבטחת המידע בכללית.
 3.28.11המציע מצהיר כי הוא מודע לסנקציות הפליליות והאזרחיות להן הוא עלול
להיות צפוי (בנוסף לצעדים בשל הפרת ההסכם) ,אם יפר את ההוראות הנ"ל,
וזאת מכוח הדין לרבות דיני הגנת הפרטיות ,דיני שמירת הסודיות הרפואית,
חוק עוולות מסחריות וכיו"ב.
 3.28.12המציע מתחייב להודיע לכללית מייד לכשייודע לו על אובדן ,גניבה או כל נזק
אחר במדיה המגנטית ו/או במידע של כללית.
 3.28.13המציע מתחייב כי עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא ,יעביר לרשות כללית את
כל המידע שנותר ברשותו על גבי כל מדיה שהיא ,והוא מתחייב כי לא יישאר
בחזקתו מידע כלשהו.
 3.29המציע מתחייב כי המחירים ו/או הכמויות בהצעה יוחלטו על ידו באופן עצמאי וללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 3.30המציע מתחייב כי לא יהיה מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
 3.31המציע מתחייב שלא להיות מעורב בנסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או
נמוכה יותר מהצעתו זו.
 3.32המציע מתחייב לא להיות מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית
מכל סוג שהוא.
 3.33המציע מתחייב להגיש הצעתו בתום לב ושלא בעקבות הסדר או דין או דברים כלשהו עם
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 3.34בהגשת הצעתו ייחשב כל מציע כמאשר כי הצעתו אושרה כדין על ידי האורגנים
המוסמכים מטעמו ,וכי אין בהגשת ההצעה ובביצוע הפרויקט על ידו (ככל שהצעתו תבחר
כהצעה הזוכה) כדי לגרום לסתירה או להפרה של מסמכי התאגדות ,של הסכם בעלי
מניות או של כל מסמך או התחייבות אחרים אשר המציע צד להם או של הוראות כל דין.
 3.35כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא .כללית תנהג
בכל הנוגע להזמנה זאת לפי הנהלים הנוגעים לכך הקיימים בכללית מבלי לפגוע
בהוראות כל דין.
 3.36במסגרת מכרז זה כללית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לנהל משא ומתן עם המציעים
שהצעותיהם תמצאנה מתאימות ,כולם או חלקם ,בהתאם לשיקול דעתה ובכל דרך
שתמצא לנכון ,לרבות על דרך של התמחרות הכוללת סבב אחד או מספר רב יותר של
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סבבים ,ובכלל זה במסגרת של משא ומתן מצומצם ) ,(Shortlistהצעות
מתוקנות/משופרות ) (Re-Bidאו הצעות משופרות ) ,(Best and Finalהכל כפי שיוחלט
על ידי כללית ,ובכפוף להוראות כל דין .לא יהיה בניהול משא ומתן לקבלת הצעות
משופרות כדי לגרוע מתוקפה של הצעת מחיר שהוגשה לפני ניהול משא ומתן כאמור.
כללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,בסיומו של כל סבב התמחרות ,להודיע למי מבין
המציעים השונים כי היה והוא לא ישווה בתוך פרק זמן סביר שיקבע על ידה את הצעתו
להצעות אחרות אשר נתקבלו בידי כללית ,אזי הוא לא יורשה ליטול חלק בכל סבב
התמחרות נוסף ,אם וככל שייערך .כללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לקבוע תנאים
למעבר מסבב התמחרות אחד למשנהו .מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי למצות ,תוכל
כללית לקבוע ,כי רק מספר מסוים של מציעים שהצעותיהם תהינה הטובות ביותר יעלה
לסבב הבא; כי הצעות שאינן עונות על דרישות כלשהן ,לא תעלנה לשלב הבא; וכיוצ"ב.
 3.37מובהר בזאת כי על פי נהלי העבודה בכללית ,עם השלמת עבודה נערכת חוות דעת
מקצועית ביחס למבצע העבודה (הקבלן) .חוות הדעת ניתנת על ידי הגורמים מטעם כללית
(מנהל הפרויקט ,מהנדס הנהלת המוסד ובעל התפקיד הרלוונטי במוסד בו התבצעה
העבודה) ,וזאת בהתייחס לטיב ואיכות הביצוע ,עמידה בדרישות המפרט ,טיב ואיכות
הניהול (כולל מתן מענה ופתרון לדרישות שינויים או בעיות במהלך ביצוע העבודות ,ציות
להוראות המפקח ,זמן תגובה לביצוע הוראות המזמין ,שמירה על הוראות הבטיחות ועל
הסדר והניקיון באתר) ,עמידה בלוחות הזמנים הקפדה בנושא עריכת כמויות וחשבונות
לרבות עמידה בתקציב והתחשבנות.
מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעה
בהסתמך על חוות הדעת כנ"ל המצויות בידה.
 3.38בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,גם לאחר מסירת ההצעות לכללית תהיה כללית רשאית
לדרוש הסברים ו/או הבהרות מן המציעים ,כולם או אחד/ים מהם ,הכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי והבלתי מסויג .כללית תהא רשאית להתקשר בהסכם לביצוע הפרויקט על כל
חלקיו ונספחיו עם כל מי שכללית תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג
בתנאים הקבועים במכרז זה .בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע מכלליותו ,תהא כללית
רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג שלא לקבל הצעה כלשהי בכפוף
לאמור בתנאי מכרז זה או שלא לקבל כל הצעה או לבטל מכרז זה והכל בכפוף להוראות
מכרז זה ובכפוף להוראות כל דין.
 3.39המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז/תנאי הסכם ההתקשרות ,וכל מידע
רלבנטי הקשור למכרז ,לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים
ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,על המציע לבדוק בעצמו ,ועל אחריותו ,את כדאיות ההתקשרות
על פי מכרז זה ,את אפשרותו לבצעה ,וכל דבר אחר שיש לו ,לדעת המציע ,חשיבות או
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משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם כללית במידה והצעתו תזכה .המציע
יברר את כל האמור בעצמו ,על חשבונו ,טרם הגשת הצעתו ,והוא יהיה מנוע מלעורר כל
טענה בעניין זה כלפי כללית ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.
 3.40בכל מקרה ייחשבו המציעים כמי שערכו את כל הבדיקות ,המחקרים והניתוחים
הנדרשים לשם הגשת הצעה וכמי שקיבלו ייעוץ מקצועי (ובכלל זה יעוץ משפטי ,תכנוני,
מימוני ,תפעולי-לוגיסטי וכו') לגבי כל דבר ועניין הקשור במכרז ו/או הכרוך בו ,במישרין
או בעקיפין ,וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפות במכרז/במו"מ.
המציע לא ייחשב כמי שהסתמך באופן כלשהו על המידע אשר נכלל במסמכי המכרז.
 3.41ועדת המכרזים רשאית להחליט ,כי אי התאמה לתנאי ההזמנה הייתה בגדר טעות סופר
או טעות חשבונאית בהצעה ,ולתקנה; תיקון כאמור יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי
ועדת המכרזים וירשם בפרוטוקול.
 3.42בגין שינוי כמפורט להלן ,או שינוי דומה למקרים המפורטים להלן ,שהתרחש לאחר מועד
הגשת ההצעות ,ואשר לא אושר מראש ובכתב על ידי המזמינה תהא המזמינה רשאית
לפסול מציע ,או להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או הנחיות שתקבע המזמינה:

3.42.1

שינוי הגורם לאי עמידת המציע במי מתנאי הסף הקבועים במסמכי
המכרז/המו"מ.

3.42.2

ככל שננקטו בנוגע למציע הליכי פירוק ,או כינוס נכסים או הקפאת הליכים או
הסדר נושים על-ידי צדדים שלישיים או על ידי הגוף עצמו ,ולרבות במקרה בו
מונה לו מפרק זמני ,כונס נכסים זמני או בעל תפקיד זמני אחר ,או כל הליך
בעל אופי דומה.

3.42.3

הרשעה של המציע בעבירה פלילית ,או במקרה בו מתנהלים נגד המציע
הליכים פליליים או חקירות בקשר עם עבירה פלילית שביצע לכאורה.

3.42.4

התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו ,לפי שיקול דעתה של המזמינה,
השלכה שלילית מהותית על יכולתו של המציע לבצע את הפרויקט.

3.42.5

הגשת מידע שקרי או מטעה למזמינה.

 3.43המציע ישא באחריות לכל נזק שייגרם לכללית  -אם ייגרם  -כתוצאה מהכללת פרט
שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו.
 3.44הובא עניין הנוגע ,קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה
כי הור אה מהוראות מסמכי המכרז אינה עומדת בדרישות הדין ולפיכך היא פסולה או כי
הוראה מהוראות המכרז פסולה מכל טעם אחר ,תיראה אותה הוראה כאילו שונתה
ונכתבה באופן הרחב ביותר התקף לפי הדין ובנוסף לכך ,לא יפגע השינוי האמור ביתר
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הוראות המכרז/המו"מ אשר יוותרו בתוקף ויוסיפו לחול בין הצדדים ,אלא אם ועדת
המכרזים של כללית תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי כי יש בשינוי כאמור כדי להביא
לביטול המכרז/המו"מ.
 3.45לבית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו בעיר תל אביב  -יפו ,תהא הסמכות
המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז/למו"מ זה או הנובע ממנו,
לאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות לכך ,והמציעים מוותרים מראש על זכותם לפנות
לכל בית משפט אחר אשר מקום מושבו איננו בעיר תל אביב -יפו.
בכל מקום שבו מופיעה במסמכים המלה "מכרז" או "משתתף במכרז" ,הכוונה למכתב הזמנה
להציע הצעות זה ולמציעים שיציעו הצעות לפיו ,וכן בכל מקום שמופיעות במסמכים המילים
"קופת חולים" או "קופת חולים כללית" או "קופ"ח" או "שירותי בריאות כללית" הכוונה ל"
כללית".

שירותי בריאות כללית
שם המציע:
כתובת:
תאריך:
טלפון:
חתימת המציע:

אישור עו"ד או רו"ח
,
מרחוב
 ,עו"ד/רו"ח מס' רשיון
אני הח"מ
חתמו בשם המציע
ו-
 ,מאשר בזאת כי ה"ה
דלעיל על המסמך דלעיל וכי על פי תזכיר ותקנון המציע והחלטות דירקטוריון המציע ,חתימות אלה
מחייבות את המציע לכל הקשור במכרז זה והתחייבויות המציע על פיו.

 ,עו"ד/רו"ח
(*) מחק את המיותר
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רשימת המסמכים שיש לצרף להצעה
מכרז פומבי מס'  20-53/17ב'פ'  -מיגון מיכלי חמצן עבור המרכז הרפואי רבין של
שירותי בריאות כללית
לנוחיותך ,להלן יפורטו בקצרה המסמכים אשר עפ"י מסמכי המכרז עליך לצרף להצעתך.
מובהר כי רשימה זו מצורפת לנוחות המציעים בלבד ,ואין בה כדי לגרוע מהאמור בהזמנה להציע
הצעות (להלן " -ההזמנה") ובהצעה ומהאמור בכל מסמכי המכרז אלא אך להוסיף על הנדרש בהם
מהמציעים.
.1

כל מסמכי המכרז בעותק אחד כשהוא חתום ,כל מסמך בסופו בחתימה מלאה .אם המציע הינו
תאגיד ,יש להוסיף בסוף כל מסמך בצד החתימה גם את חותמת התאגיד וכן אימות חתימה על
ידי עו"ד או רו"ח בנוסח המופיע בסיפת המסמכים הרלבנטיים :ההזמנה ,ההצעה-מסמך 2
והחוזה-מסמך .3
(הזמנה ,הצעה ,חוזה ,תנאי חוזה כלליים ,תנאי חוזה מיוחדים וכולם על כל נספחיהם).

.2

דו"ח עסקי או אישור רואה חשבון ,לבחירת המציע ,כמפורט להלן:
2.1

אישור רו"ח כי היקף עסקיו של המציע מתאים להיקף ההתקשרות נשוא מכרז זה וכן כי
לא קיימת בדו"ח המבקר בדו"חות הכספיים ליום  31.12.16הסתייגות מהותית העלולה
לפגוע באיתנותו הפיננסית של המציע (במקרה שקיימת הסתייגות יש לפרטה באישור
רו"ח כאמור) .בנוסף יצוין באישור הנ"ל כי לא קיימת תביעה/ות מהותית/יות העלולה/ות
לסכן את פעילות המציע.

2.2

במידה והמגיש הינו מגיש יחיד/עצמאי עליו להגיש אישור רו"ח כי היקף עסקיו של
המציע מתאים להיקף ההתקשרות נשוא מכרז זה וכן כי לא קיימת תביעה/ות
מהותית/יות העלולה/ות לסכן את פעילות המציע.

.3

רשימת פרויקטים בנוסח נספח " "Iלמסמכי המכרז (ס'  1.1להזמנה).

.4

התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע בנוסח נספח " "IIלמסמכי המכרז.

.5

תצהיר בדבר אי תאום מכרז בנוסח נספח " "IIIלמסמכי המכרז.

.6

פרוטוקול סיור קבלנים.

.7

אישור או העתק אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

.8

תצהיר בדבר הכרת תוכניות המכרז בנוסח נספח " "IVלמסמכי המכרז.
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.9

הצעת המציע.

.10

כתב הכמויות :תקליטור  +עותק מודפס.

.11

קבלה בגין התשלום עבור השתתפות במכרז.

________________
שירותי בריאות כללית
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מסמך  - 2הצעה ונספחים IV, III ,II ,I

לכבוד
שירותי בריאות כללית
א.ג.נ,.

הנדון :מכרז פומבי מס'  20-53/17ב'פ'  -מיגון מיכלי חמצן עבור המרכז הרפואי רבין
.1

הנני מצהיר ומתחייב כי עיינתי ובדקתי והבנתי לשביעות רצוני המלאה בכל ו/או את כל
המסמכים שצורפו למסמך  - 1הזמנה (להלן " -ההזמנה") על כל נספחיהם בין אלה שצורפו
אליהם ובין אלה שלא צורפו .בדקנו ושקלנו היטב ,ולרבות באמצעות מומחים ויועצים ,את תנאי
ההליך ,התכניות והמפרטים ,היקף העבודות ,רשימת הכמויות האומדניות ולוח הזמנים ואנו
מוותרים בזאת על כל טענה בדבר אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או ההסכם ו/או
הוראות כל דין ,או השלכותיהם של תנאים כאמור ,או בדבר אי ידיעה או אי הכרת תנאי או
נסיבה כלשהם הקשורים בביצוע התחייבויותינו על פי ההסכם.

.2

כמו כן ,הנני מצהיר ומתחייב כי בקרתי באתר המיועד לביצוע הפרויקט במסגרת סיור הקבלנים
שנערך ביום  7.12.17ובדקתיו לשביעות רצוני המלאה.

.3

עוד הנני מצהיר ומתחייב כי ידועים ונהירים לי כל המידע ,הגורמים ,הסיכונים ,ההתחייבויות,
הדרישות והאפשרויות העשויים להשפיע על הגשת הצעתי לרבות בלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,כל האמור בהזמנה והצעתי מבוססת עליהם.

.4

סה"כ מחיר הפרויקט המוצע על ידי וכמפורט בכתב הכמויות במסמך  - 4תנאי חוזה מיוחדים
הנספחים לחוזה (כולל כל הנדרש לביצוע העבודות ,כולל הובלה ,הרמה ,התקנה ,פחת ,ניקיון,
אחריות ושירות ,ולאחר ביצוע כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודות) ,הינו ______________
(_______________________________________________) שקלים חדשים (לא כולל
מע"מ).
לא תשולם התייקרויות ,למעט בהתאם ובכפוף להוראות סעיף  12.2.8לתנאים הכלליים.

.5

להצעה זו מצורפים כל המסמכים הבאים:
5.1

רשימה של פרויקטים בהתאם למפורט בכתב ההזמנה.

5.2

תצהיר בדבר אי תאום מכרז חתום על ידי ומאושר כדין בנוסח נספח " "IIIלהצעה.

5.3

דו"ח עסקי או אישור רואה חשבון ,לבחירת המציע ,כמפורט להלן:
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5.3.1

אישור רו"ח כי היקף עסקיו של המציע מתאים להיקף ההתקשרות נשוא מכרז
זה וכן כי לא קיימת בדו"ח המבקר בדו"חות הכספיים ליום 31.12.16
הסתייגות מהותית העלולה לפגוע באיתנותו הפיננסית של המציע (במקרה
שקיימת הסתייגות יש לפרטה באישור רו"ח כאמור) .בנוסף יצוין באישור הנ"ל
כי לא קיימת תביעה/ות מהותית/יות העלולה/ות לסכן את פעילות המציע.

5.3.2

במידה והמגיש הינו מגיש יחיד/עצמאי עליו להגיש אישור רו"ח כי היקף עסקיו
של המציע מתאים להיקף ההתקשרות נשוא מכרז זה וכן כי לא קיימת
תביעה/ות מהותית/יות העלולה/ות לסכן את פעילות המציע.

5.4

פרוטוקול סיור הקבלנים ,כשהוא חתום על ידי המציע.

5.5

אישור או עותק של אישור לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו -

5.6

תצהיר בדבר הכרת תוכניות מכרז חתום על ידי בנוסח נספח " "IVלהצעה.

5.7

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח נספח " "Vלמסמכי הפניה.

5.8

עותק אחד מודפס של מסמך  – 4מפרט ,כתב כמויות ותנאי חוזה מיוחדים הנספחים
לחוזה ,כשהוא ממולא באופן מלא וחתום על ידי.

5.9

תקליטור ,הכולל את מסמך  – 4מפרט ,כתב כמויות ותנאי חוזה מיוחדים הנספחים

.1976

לחוזה.
.6

בנוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו ,הנני מצהיר ומתחייב כי:
6.1

בפירוט הכמויות במסמך  - 4תנאי החוזה המיוחדים הנספחים לחוזה ,מילאתי את מחירי
היחידה לצדו של כל פריט ופריט ,חישבתי את סך כל המחיר של כל פריט וחישבתי את סך
כל מחיר הפרויקט ,לפי הפרקים השונים וכמפורט לעיל ,הכל כמופיע בנספח האמור.

6.2

במידה ולא מילאתי מחיר של יחידה כלשהי לצדו של פריט כלשהו ,רשאית שירותי
בריאות כללית (להלן " -כללית") ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבחור באחת מהאפשרויות
הבאות:
6.2.1

לראות את מחירו של הפריט הנדון ,ככלול במחירם של כל הפריטים האחרים
ומחובתי יהיה לבצע את האמור בפריט הנדון ,ללא תשלום כלשהו מצידה של
כללית.

6.2.2

להשלים ולקבוע את מחירו של הפריט הנדון בהתאם למחיר שנקבתי לגבי
סעיפי עבודות זהים בפרק אחר כלשהו בכתב הכמויות ,בכפוף לאמור בסעיף ג.
להלן ,ומחובתי יהיה לבצע את האמור בפריט הנדון בהתאם למחיר שנקבע.
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6.3

במקרה שננקבו בפרק כלשהו מחירים גבוהים יותר מהמחירים שננקבו לסעיפי עבודות
זהים במי מהפרקים האחרים ,תהיה כללית רשאית לקבוע (וקביעה זו תחייב גם אותי
בלא כל ערעור) כי המחיר הנמוך הוא שיחול לגבי אותו סעיף בכל הפרקים.

6.4

נתגלתה בכתב הכמויות אי-התאמה או טעות סופר או טעות חשבונאית ,רשאית כללית
לתקן את כתב הכמויות בהתאמה.

.7

בנוסף על האמור לעיל ולמען הסר ספק ,הנני מצהיר ומתחייב כי חתמתי על ההצעה ועל כל
המסמכים המצורפים אליה .כל מסמך נחתם על ידי בסופו בחתימה מלאה .אם הנני תאגיד,
הוספה על ידי בסופו של כל מסמך בצד החתימה גם חותמת.

.8

הנני מצהיר ומתחייב עוד כי הצעה זו תעמוד בעינה ולא תבוטל ו/או לא תהיה ניתנת לביטול
במשך ( 105מאה וחמישה) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעה כקבוע בסעיף  1.5להזמנה,
בכפוף לזכות כללית להאריכה כאמור בסעיף  1.5להזמנה.

.9

הנני ער לעובדה כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר הדורשת תכנון ,מיומנות,
מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ,ובלוח הזמנים הנקוב ,ולגייס לצורך
העבודות את כל כוח האדם הדרוש בכל עת ,ואני מודע לכך שקבלתי על עצמי להציע ביצוע
העבודות במועדן ,ללא זכות לטענת עיכוב או השהיות כלשהם בגין תנאי שוק מכל סוג שהוא.
ידוע לנו והננו מסכימים באורח בלתי חוזר כי ככל שהצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז נדרש
לבצע את העבודות נשוא מכרז זה בלוח הזמנים הקבוע במסמכי המכרז ובאופן שלא יהיה בו על
מנת לגרום ,לא במישרין ולא בעקיפין ,לעיכוב ו/או לייקור ו/או להפרעה כלשהם בעבודות
הקבלן הראשי ,בעבודות קבלן העפר ובעבודות קבלני משנה (בין אם ממונים ובין אם לאו)
אחרים.

.10

למען הסר ספק הנני מצהיר ומתחייב כי במידה והצעתי תזכה ותתקבל על ידי כללית אמסור
לכללית את ערבות הביצוע שעלי למסור לכללית בנוסח נספח "ה "1לתנאי החוזה המיוחדים
כשהיא חתומה כראוי במעמד חתימת כל ההסכמים הנ"ל וכן את כל האישורים שהינם תנאי
לכניסת ההתקשרות לתוקף ,כמפורט בכתב ההזמנה ,והכל תוך  72שעות מקבלת הודעתה בכתב
של כללית על כי הצעתי נתקבלה על ידי כללית.
בנוסף ,הנני מתחייב למלא במועדה כתנאי לחתימת החוזה ולפני חתימת החוזה ,כל דרישה
שאקבל מכללית ,כמפורט בהזמנה.
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שם המציע:
כתובתו:
טלפון:
תאריך:
חתימת המציע (חותמת  +חתימות):
שם ות.ז .של החותם/ים בשם המציע:
תפקיד החותם/ים בשם המציע:
(אם המציע מורכב משני גופים או יותר תיחתם הצעה זו על ידי כל אחד מהם ,והתחייבויותיהם של
הגופים מהם מורכב המציע על פי הצעה זו תהיינה ביחד ולחוד).

אישור עו"ד או רו"ח
אני הח"מ

 ,עו"ד/רו"ח מס' רשיון

מרחוב

,

חתמו בשם המציע
ו-
 ,מאשר בזאת כי ה"ה
דלעיל על המסמך דלעיל וכי על פי תזכיר ותקנון המציע והחלטות דירקטוריון המציע ,חתימות אלה
מחייבות את המציע לכל הקשור בהצעה זו והתחייבויות המציע על פיה.

 ,עו"ד/רו"ח
(*) מחק את המיותר
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נספח ""I
ימולא לגבי כל אחד מהפרויקטים הנדרשים בהתאם למפורט בסעיף  1.1להזמנה.
הפרויקט
מועד הביצוע:

מיקום העבודה:
שם

כתובת

טל'/פקס

הערות

המזמין
מנהל הפרויקט

עלות כוללת של
הפרויקט (ללא
מע"מ):

הערות:

לוח הזמנים
שהוקצב לביצוע
הפרויקט:

משך ביצוע
הפרויקט בפועל:

הערות כלליות ותאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרויקטים:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

אישור מזמין הפרויקט המתואר לעיל
אני הח"מ ,_______________ ,מאשר בזאת ,כי הקבלן _______________ ביצע עבורי ובהזמנתי
את הפרויקט כמתואר לעיל.
_____________
תאריך

___________________
חתימה  +חותמת המזמין
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נספח ""II
התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע
 .1החברה מתחייבת לעמוד בדרישות הגנת המידע מטעם הממונה על הגנת המידע וסייבר בשירותי
בריאות כללית (להלן" :הממונה") כפי שיפורטו להלן וכפי שיעודכנו מעת לעת על ידי הממונה ,הכל
במתחם הסבירות ,בהתחשב בסיכונים הטמונים בתחום הגנת המידע ובאופיו הרגיש של המידע
המוחזק על ידי שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") .למען הסר ספק" :החברה" משמעותה,
לצורך התחייבות זו ,לרבות כל העובדים ו/או השלוחים ו/או הקשורים עמה ו/או הפועלים
מטעמה.
 .2לעניין מסמך זה "מידע" רגיש או אישי" פירושו כל המפורט לעיל ,אשר מעצם טבעו או על פי הדין
הוא חסוי ,לרבות:
 .2.1כל מידע הנוגע לפרטים האישיים של עובדי כללית ,שכרם ותנאי עבודתם ,לרבות הסכמי שכר
ותלושי שכר.
 .2.2כל מידע הנוגע לפרטים האישיים של מבוטחי כללית ומטופליה ,למצבם הרפואי ,ולמצבם
הכלכלי ו/או הסוציאלי.
 .2.3כל מידע ניהולי ,מידע עסקי ומידע פיננסי ,ובכלל זה כל מידע הנוגע לעניינים הכספיים,
שיטות העבודה ,טכנולוגיות ,דרכי הטיפול הרפואי ,תהליכי המחשוב ,וכן מידע בדבר
התקשרויות ,וספקים של כללית.
 .2.4כל מידע של כללית ,אשר יגיע לידיעתה ואשר אינו נחלת הכלל.
 .3החברה תחתים כל עובד/ת או מי מטעמה אשר מעורב בביצוע ההסכם ,קודם לתחילת מתן
שירותים לכללית ,על התחייבות אישית לשמירת סודיות והגנת מידע .דרישות ההתחייבות
האישית יהיו תואמות לדרישות נוסח התחייבות זה.
 .4חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על:
 .4.1מידע שנתקבל בידי החברה מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות.
 .4.2מידע אשר פותח על ידי החברה ללא קשר להסכם.
 .4.3מידע מקצועי של החברה ,עובדיה ומי מטעמה ו/או מתודולוגיה ו/או שיטות עבודה באופן
כללי ושאינם ייחודיים לכללית.
 .4.4מידע שחובה לגלותו על פי דין.
 .4.5מידע אשר הפך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות לסודיות של החברה.
 .5החברה מתחייבת כי 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.
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 .8החברה מצהירה כי ידוע לה שבמסגרת ההתקשרות עם כללית ייתכן ותיחשף גם למידע סודי ביותר
של כללית ,לרבות מידע אשר קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של כללית כלפי צדדים
שלישיים לשמור עליו בסודיות ,וגילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך מימוש ההתקשרות עם
כללית ,עלול לגרום לכללית נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות .כן
מצהירה החברה כי היא מודעת לכך שהמידע האישי הוא חלק מנכסיה של כללית ובבעלותה
המלאה.
 .9החברה מצהירה בזה כי ידועות לה הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות ,והיא
מודעת לסנקציות האזרחיות והפליליות להן היא צפויה אם תפר הוראות אלו ,לרבות הוראות חוק
הגנת הפרטיות ,התשמ"א  1981 -ותקנותיו ,חוק זכויות החולה ,תשנ"ו ,1996-דיני הגנת הפרטיות
ודיני שמירת הסודיות הרפואית על כל המשתמע מכך.
 .10חתימת 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.
 .11התחייבויות 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.

____________________
שמות החותמים
שם החברה ___________________
מספרי ת"ז _______________ שם הפרויקט או השירות __________________
חותמת וחתימת החברה

________________________

עמוד  25מתוך 58

מרכז רפואי רבין

נספח ""III
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
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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

אישור

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

____________
שם מלא
וחותמת
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נספח ""IV
תצהיר בדבר הכרת תוכניות המכרז
אני הח"מ _________________________ מס ת"ז ____________ מאשר בזאת כי המציע
___________________  ,המגיש הצעתו במכרז פומבי עם מו"מ מס' ____ לביצוע עבודות
_________________ בפרויקט ___________________מצהיר בזה כי:

.1

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

.2

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

.3

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

.4

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

ולראיה באתי על החתום:

שם המציע__________________________ :
חתימת המציע (חותמת  +חתימות)__________________ :
תאריך________________:
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נספח ""V
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ________________________ (להלן " -המציע") אשר מגיש הצעה
בהליך מכרז פומבי מס'  20-53/17ב'פ'  -מיגון מיכלי חמצן עבור המרכז הרפואי רבין של שירותי
בריאות כללית (להלן בהתאמה – "ההליך" ו"-כללית") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר
זה בשם המציע.
 .2בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו" -עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן" -החוק") ,תחת הכותרת "קיום דיני עבודה – תנאי לעסקה
עם גוף ציבורי" .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
 .3הנני מצהיר/ה בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) המציע לא הורשע בפסק
דין חלוט ביותר משתי עבירות או – לחלופין  -המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט
ביותר משתי עבירות ,אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
 .4ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – יש למחוק את החלופה שאיננה נכונה מתוך החלופות הבאות:
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן " -חוק שוויון זכויות")
לא חלות על המציע.
או
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן אם המציע מעסיק 100
עובדים לפחות ,הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן; וכן אם המציע התחייב בעבר כלפי כללית לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך-
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן – ונעשתה אתו התקשרות שלגביה הוא מתחייב כאמור  -הוא פנה
כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן;
וכן המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות (אם וככל שהצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה בהליך).
 .5זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר
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אישור
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע/ה בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר,_________ .
במשרדי אשר ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז
_________________/המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות תצהירו/ה
דלעיל וחתם/ה עליו בפני.

________________
תאריך

____________________
חותמת  +חתימת עוה"ד
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מסמך  - 3חוזה
שנערך ונחתם ב

ביום ______ לחודש ______ שנת ________

בין :שירותי בריאות כללית (מרכז רפואי רבין)
מרח' ז'בוטינסקי ,פתח תקווה
באמצעות ה"ה:
שם __________________ ת.ז _______________ .תפקיד _________
שם __________________ ת.ז _______________ .תפקיד _________
(להלן" :כללית" או "המזמין")
מצד אחד;
לבין________________________ :
ח.פ_____________________ .
מרח' ____________________
באמצעות מורשי החתימה ה"ה:
שם __________________ ת.ז _______________ .תפקיד _________
שם __________________ ת.ז _______________ .תפקיד _________
(להלן" :הקבלן")
מצד שני

הואיל:
והואיל:
והואיל:

וכללית פרסמה מכרז סגור מספר  20-53/17ב'פ' (להלן" :המכרז") למיגון מיכלי חמצן
(להלן" :העבודות") עבור המרכז הרפואי רבין (להלן" :המרכז הרפואי") ,והכל
כמפורט במסמכי המכרז.
והקבלן הגיש הצעה לביצוע העבודות ,בהתאם לתנאי המכרז על נספחיו ,לרבות תנאי
החוזה המיוחדים (מסמך  4על כל חלקיו) ויתר ההתחייבויות הכלולות במסמכי
המכרז ובהסכם זה על נספחיו;
והצדדים מעוניינים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם באופן שאם הצעתו של
הקבלן תזכה ,יחולו בין הצדדים הוראות הסכם זה ,לעניין ביצוע העבודות ,כמפורט
במסמכי המכרז ובהסכם זה על נספחיהם;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מסמכי המכרז ,על נספחיו ,ופרטי ההצעה (לרבות כל שיפור שלהם במסגרת שלבי המכרז
השונים) (להלן בס"ק זה" :המסמכים המשלימים") מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
עניינים ,תנאים והתחייבויות המופיעים במסמכים המשלימים ,גם אם לא נכללו בגוף ההסכם,
הנם חלק בלתי נפרד ומחייב מן ההסכם .כל נושא או עניין הנזכר בהסכם זה ,וכן נזכר
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במסמכים המשלימים (או איזה מהם) ,ואשר מוסדר בהסכם זה באופן שונה מהאופן בו הוא
מוסדר במסמכים המשלימים ,יפורש בהתאם להסדר העדיף מבחינת הכללית .במקרה של
מחלוקת בשאלה מהו ההסדר העדיף תכריע הכללית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,
והחלטה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
.2

במקרה של סתירה בהסכם זה ,יהיה הקבלן מחויב להוראה המחמירה מביניהן ,לפי קביעת
הכללית ,אלא אם תקבע הכללית אחרת.

.3

במקרה של סתירה בין ההסכם לבין הוראות כל דין יהיה הקבלן מחויב להוראה המחמירה
מביניהן ,אלא אם תקבע הכללית אחרת.

.4

הכללית מוסרת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו לבצע בשלמות ולשביעות רצון הכללית את
( ₪קרי
העבודות תמורת תשלום של סכום
 ,)₪לא כולל מע"מ ,או כל סכום אחר שיקבע ,לפי האמור בחוזה.

.5

תמורת תשלום שכר החוזה ,לפי המוסכם בחוזה ,מתחייב הקבלן:
5.1

לבצע את העבודות בהתאם לאמור בחוזה על כל חלקיו ,מסמכיו ונספחיו.

5.2

לקיים הוראות שכר המינימום לרבות כל ההפרשות הסוציאליות וכל יתר הוראות הדין.

.6

תמורת ביצוע העבודות הנ"ל במלואן ובמועדן ,מתחייבת הכללית לשלם לקבלן את שכר החוזה
לפי המסוכם בחוזה.

.7

הקבלן מתחייב לסיים את העבודות תוך פרק זמן כנקוב במסמכי המכרז(  90יום ) עבור כל יום
פיגור בלו"ז למסירת העבודה -ישלם הקבלן קנס של  2%מערך ההזמנה.

.8

חישוב התייקרויות :המחירים הינם סופיים ,לא תשולמנה כל התייקרויות מכל מין וסוג שהוא.

.9

ערבויות בנקאיות אוטונומיות :כלל הערבויות תהיינה בנוסח המאושר והמקובל על שירותי
בריאות כללית
9.1

ערבות בנקאית אוטונומית צמודה לביצוע החוזה למשך כל תקופת הביצוע :ערבות
בנקאית אוטונומית צמודה בשיעור .10%

9.2

ערבות הקבלן לשנת בדק :עם מסירת המערכת וגמר החשבון הסופי ימציא המבצע
למזמין ערבות בנקאית אוטונומית למשך  12חודשי הבדק ,בשיעור  7%מגובה החשבון
הסופי ,צמודה לתקופת הבדק.
כל הערבויות הינן בגין הסכומים הכוללים מ.ע.מ.

9.3

80,000

הוא
לעיל
6
בסעיף
כאמור
הערבות
סכום
תקופת
של
זמן
לפרק
)₪
אלף
שמונים
(קרי
הערבות הנ"ל צמודה למדד החוזה.

₪

הביצוע.
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.10

הגדלה או הקטנה של היקף העבודה
המזמין רשאי להגדיל או להקטין את היקף העבודה של החוזה ולבצע שינויים ביחידות,
בכמויות ובעבודות בשיעור של עד .40%
המזמין רשאי להגדיל או להקטין את היקף העבודה כאמור לעיל או על ידי הגדלה/הקטנה של
סעיפי חוזה בודדים ,או על ידי תוספת/ביטול של סעיפים בודדים בשלמות .בכל מקרה מוותר
הקבלן מראש ולא יקבל כל תוספת תשלום.

.11

מכרזים נפרדים
למרות שלמות המכרז ,רשאי מהנדס שירותי בריאות כללית להוציא מכרזים נפרדים ומיוחדים
לעבודות ולמלאכות שונות ,והקבלן מתחייב לשתף פעולה בהוצאת המכרזים האלה.
העבודה תימסר לקבלן המשנה או היצרן בהתאם לנוהלי שירותי בריאות כללית ,והקבלן
מתחייב לשתף פעולה עם קבלני המשנה.

.12

עבודות נוספות וחריגות
 12.1עבודות נוספות חריגות :לא יבצע הקבלן עבודות נוספות או עבודות חריגות מעבר לכתבי
הכמויות והתוכניות שהן חלק בלתי נפרד מההזמנה -אלא אם יקבל מראש הזמנה נוספת
או אישור בכתב מהנהלת המוסד.
 12.2החשבון הסופי (בהתאם לסעיפי החוזה וללא תביעות חריגות) ,יוגש לאישור שירותי
בריאות כללית ,וישולם לקבלן  93יום לאחר קבלתו (שוטף  .)93 +בזמן תשלום החשבון
הסופי ,יפקיד הקבלן ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה בגובה  7%מסך החשבון הסופי
המאושר ל 12 -חודשי בדק( .ראה סעיף  9בחוזה) .בעת קבלת התשלום בגין החשבון
הסופי ,יחתום הקבלן על טופס ויתור תביעות בגין העבודה בנוסח שיקבע על ידי שירותי
בריאות כללית.
 12.3כל שינוי אשר יוכנס בתנאי התשלום יפסול את הצעת הקבלן.

.13

ביטוח
 13.1שירותי בריאות כללית תערוך ביטוח עבודות קבלניות עבור הפרויקט הכולל פרקי ביטוח
של נזק לעבודות ואחריות כלפי צד ג' (כאמור בסעיף  3.10לתנאים הכלליים).
 13.2הקבלן ישלם לשירותי בריאות כללית בגין חלקו בפרמיות בקשר לביטוח שירותי בריאות
כללית סכום השווה לשיעור של  0.215%מסך כל מחיר העבודות במופיע בכתב הכמויות
של החוזה.
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 13.3סכום ההשתת פות ינוכה במלואו מהתשלום המאושר לקבלן על פי החשבון החלקי
הראשון שיוגש על ידו על פי החוזה לשירותי בריאות כללית ו/או מכל תשלום אחר המגיע
לקבלן משירותי בריאות כללית לפי שיקול דעתה המוחלט של שירותי בריאות כללית.
 13.4מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין ,מתחייב הקבלן ,על חשבונו
הוא ,לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בתנאים הכלליים.
.14

העסקת עובדים שאינם אזרחי מדינת ישראל ע"י קבלנים:
 14.1חל איסור מוחלט על הקבלן להעסיק במוסדות שירותי בריאות כללית אזרחים שאינם
אזרחי מדינת ישראל ,פרט לאזרחים מחו"ל שאושרו ע"י משרד הפנים.
 14.2בכל מקרה חריג העסקה כזו טעונה אישור קב"ט שירותי בריאות כללית.

.15

מחלוקת בין הקבלן לשירותי בריאות כללית:
 15.1מוסכם ומוצהר כי אין בחילוקי הדעות בין הצדדים לחוזה זה משום עילה כלשהיא לאי
ביצוע העבודות בהתאם לחוזה ובפרט בהתאם ללוח הזמנים ולאיכות העבודה הנדרשת,
והקבלן מצהיר ומתחייב כי ימשיך בביצוע העבודה עד להשלמתה הסופית בהתאם ללוח
הזמנים ולהכרעת המפקח בכל נושא של חילוקי דעות .יובהר כי הקבלן אינו רשאי לעצור
ו/או להאט את קצב ביצוע העבודות בגין מחלוקות בינו ובין השירותי בריאות כללית ו/או
מי מטעמו.
 15.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן כי בפרק הזמן שממועד תחילת ביצוע
העבודות ועד ליום מסירת תעודת ההשלמה (כלומר ,לאחר השלמת העבודות וסיום
הפרויקט בכללותו) לא יבוא בפני בית המשפט בתביעה כספית ו/או הצהרתית כנגד
שירותי בריאות כללית.
 15.3שירותי בריאות כללית מתחייבת שלא להעלות כל טענה בדבר התיישנות תביעתו של
הקבלן ו/או בדבר שיהוי בו נקט הקבלן ,מקום שאלו נבעו כתוצאה מקיום התחייבותו של
הקבלן לפי סעיף זה .למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם בין הצדדים כי לצורך בירור
תביעותיו של הקבלן כלפי שירותי בריאות כללית בפני בית המשפט ו/או כל גורם מוסמך
אחר ,אם וככל שתהיינה ,תחל מניין תקופת ההתיישנות ביום מסירת תעודת ההשלמה.
 15.4בגין הפרת התחייבותו של הקבלן לפי סעיף זה תהיה שירותי בריאות כללית רשאית לקזז
ו/או לעכב מהסכומים אשר מגיעים ו/או אשר יגיעו לקבלן ו/או לחלט מתוך כל ערבות
שהמציא הקבלן ,סכומים בשיעור זהה להיקף הנזקים וההוצאות הכספיות אשר נגרמו
לה כתוצאה מההפרה ,כפי שאלו מוערכים על ידו.

.16

בכל מקרה של פיגור בתשלומים ,ישלם המזמין -החל מיום הפיגור ה - 15-ריבית החשב הכללי.
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.17

על אף האמור בכל דין ,לא תהיה לקבלן כל זכות לעיכבון בכל עבודה שבוצעה על ידו בקשר
לחוזה זה או כל חלק של עבודה כאמור ,או בקשר לכל ציוד או חומרים שיוצרו על ידו.

.18

ביצוע התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה יעשה בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה בהתאם
לדיני איכות הסביבה ,דרישות התוכניות הסטטוטוריות החלות מעת לעת (לרבות הוראות
התב"ע) וכל דרישה מצד רשות מוסמכת .הקבלן יהיה אחראי להשיג ,לשמר ולחדש כנדרש ועל
חשבונו את כל ההיתרים הנחוצים על פי דין לביצוע העבודות (בכל תחום ולכל תכלית) ,במועדים
ובזמנים אשר יאפשרו לו לעמוד בהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

.19

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה,
כולן או חלקן ,או כל טובת הנאה על פי הסכם זה לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ו/או
לשעבד את זכויותיו ,כולן או חלקן ,אלא אם קיבל את הסכמת שירותי בריאות כללית מראש
ובכתב .הסכמה כאמור תינתן ,או לא תינתן ע"פ שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של שירותי
בריאות כללית ובמידה שתינתן ,תהיה כפופה לכללים שיקבעו ע"י שירותי בריאות כללית
במסגרת מתן הסכמתה זו.

.20

לחוזה זה מצורפים המסמכים האמורים להלן שהם חלק בלתי נפרד מן החוזה עצמו:
 20.1הצעת הקבלן .
 20.2תנאי החוזה הכלליים להתקשרות עם קבלנים של שירותי בריאות כללית.
 20.3פירוט הכמויות והמחירים.
 20.4תכניות מסמכים שאינם מצורפים שהם חלק בלתי נפרד מן החוזה עצמו :המפרט הכללי
המעודכן ביותר לעבודות בנין של הועדה הבינמשרדית הממשלתית.
 20.5לוח זמנים לביצוע העבודה במסגרת הזמן הקצוב שייערך ויימסר על ידי הקבלן תוך 14
ימים אחרי קבלת דרישת הכללית להתחלת העבודות ואשר טעון אישור מהנדס שירותי
בריאות כללית.

.21

כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן:

.22

שירותי בריאות כללית :בי"ח בילינסון מרכז רפואי רבין ז'בוטינסקי  39פ"ת.

.23

הקבלן:
ולראיה באנו על החתום:

________________
שירותי בריאות כללית

_____________
הקבלן
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אישור מורשי חתימה

אני הח"מ _______________ ,מס' רישיון  /תעודת זהות ____________ ,מרחוב
______________ בעיר __________________ ,המשמש כרו"ח/עו"ד של (שם התאגיד)
__________________________ (מספר התאגיד) __________________ (להלן:
"המציע") ,מאשר בזה כי ה"ה:

שם ,_______________:ת.ז ,_____________ :.תפקיד_________________:
דוגמת חתימה________________ :
שם ,_______________:ת.ז ,_____________ :.תפקיד_________________:
דוגמת חתימה________________ :

הנם מורשי החתימה מטעם המציע וכי חתימתם ,בצירוף חותמת המציע ,על ההצעה וההסכם
המוגשים לשירותי בריאות כללית במסגרת מכרז פומבי עם מו"מ מס'  20-53/17ב'פ' " -מיגון מיכלי
חמצן עבור המרכז הרפואי רבין" ,מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

תאריך

שם

חתימה וחותמת
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נספח להזמנה לביצוע עבודה  /הספקת סחורות
שהם חלק בלתי נפרד ממנה
 .1החומרים  /העבודה המפורטים בהזמנה שיש לספק  /לבצע תוך הזמן הנקוב בהזמנה ,שכן
המועדים הנקובים הם מעיקרי ההזמנה.
.1.1

החומרים  /העבודה שיש לספק  /לבצע יהיו מהמין המשובח ביותר וכן יהיו מותאמים
לדרישות ההזמנה.

.1.1

אם יתברר שטיב החומרים  /העבודה אינו בהתאם לדרישות ההזמנה ,הרשות בידי ש.ב.
כללית לבטל את ההזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,זאת בנוסף לכל צעד אחר על פי כל
דין לרבות פיצויים בעד כל נזק שיגרם לש.ב .כללית כתוצאה האמור לעיל.

 .1ש.ב .כללית שומרת על זכותה לבטל את ההזמנה בשלמותה או בחלקה בכל עת ,לפי הודעה בכתב
והספק  /הקבלן (להלן" :הקבלן") יהיה מנוע מלטעון איזו שהיא טענה בקשר לכך.במקרה כזה
תשלם ש.ב .כללית בעד אותו חלק מהטובין או מהעבודה שסופקו לשביעות רצונה עד ליום מתן
ההודעה כאמור ,ופרט לכך ש.ב .כללית לא תהיה חייבת בכל תשלום אחר ו/או נוסף.
 .3הקבלן יהיה אחראי ביחד ולחוד כלפי ש.ב .כללית על כל עבודה שהוא ימסור ,מתוך ההזמנה,
לקבלני משנה וכן על החומרים שהם יספקו.
 .4כל שינוי בתנאי ההזמנה (כולל מחירים ומועדים) טעון אישור ש.ב .כללית בכתב ,וכל עוד לא אושר
כנ"ל לא יהיה לו תוקף.
 .5הקבלן יהיה אחראי על טיב בצוע העבודה במשך שנה אחת מיום גמר העבודה וקבלתה ע"י מהנדס
ש.ב .כללית או בא כוחו ,וכן מתחייב לתקן כל פגם או קלקול כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מעבודה
לקויה או שימוש בחומרים פגומים על ידו ,מיד לכשיידרש לתקן.
 .5.1במקרה והקבלן לא יבצע את התיקונים הדרושים תוך  7ימים מיום דרישת מהנדס ש.ב.
כללית ,תהיה ש.ב .כללית רשאית לבצע תיקונים אלה בעצמה על חשבון הקבלן ,וחתימתו על
העתק ההזמנה מהווה הסכמה לתנאים ולדרישות אלה ,זאת מבלי לגרוע מחובת הקבלן לתקן
פגמים דחופים.
 .6הקבלן יהיה אחראי לכל התשלומים עבורו ועבור כל הפועל מטעמו המועסקים על ידו ,כגון :בטוח
לאומי ,מס הכנסה ,מס מקביל ותשלומים סוציאליים אחרים.
 .7הקבלן מתחייב לבטח את עצמו ואת כל הפועל מטעמו כנגד כל תאונה בעבודה.
מקרה אסון ,רשלנות וכו' ,וכן יבטח את מקום העבודה בבטוח צד ג' כנגד כל נזק העלול להיגרם
לצד ג' כתוצאה ממעשיו או מחדליו שלו או כל הפועל מטעמו במקום העבודה או בקשר לעבודה.
 .8הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לכל דין ובהתאם להנחיות בטיחות וגהות לעובדי קבלן מס' 01-06
מ 02/01/2002 -ו 01-06A -מ – ( 06/09/2004שניתן לקבל במשרדי מחלקת אחזקה במוסד)
ולמפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה.
 .9המבצע מתחייב שלא לנתק  /לחבר מערכות וקוים ללא התראה מוקדמת  ,ללא נקיטת פעולות
הזהירות והבטיחות הנדרשות.
 .11כל פעילות חפירה ,ניתוק  /חיבור מערכות וקוים חייבת לקבל אישור בכתב מראש ממהנדס
אחזקה באתר ובהעדרם ,ממנהל המוסד ומהנדס בטיחות כמקובל.
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 .11הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לתנאי המכרז ,ההזמנה ,התכניות המפרטים הטכניים
ותנאי החוזה הכלליים והמיוחדים של מינהל תשתיות ובינוי ש.ב .כללית.

 .11תחילת ביצוע ההזמנה תשמש כאישור להסכמת הקבלן לקבלת ההזמנה לפי התנאים והדרישות
האמורות לעיל והתחייבותו לבצע את העבודה או לספק את החומרים והציוד לפי האמור בהזמנה.

חתימה וחותמת הספק/קבלן ________________ תאריך______________
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נספח בטיחות
.1

מטרות
1.1

הוראה זו באה להגדיר את אחריותו של קבלני חוץ בנושא בטיחות ,בעת עבודתו בתוך
שטח המוסד בטיחות.

1.2
.2

.3

שיפור רמת הבטיחות במוסד.

מסמכים ישימים
2.1

פקודת הבטיחות בעובדה – (נוסח חדש) תש"ל.1970 ,

2.2

חוק ארגון הפיקוח על העבודה – .1954

מושגים והגדרות
3.1

בית חולים/מחוז/מכון/הנהלה ראשית/מערך לוגיסטי (להלן מוסד) – מקום שחלה עליו
ביצוע חוק/תקנה/הוראת בטיחות זו.

3.2

מחזיק במקום העבודה– כל אחד מאלה:
3.2.1

תופש או בעלת המפעל כמפורט בסעיפים הבאים לפקודת הבטיחות בעבודה
(נוסח חדש) ,התש"ל – ( 1970להלן :הפקודה).

3.3

3.2.2

המנהל בפועל את המוסד (להלן "מנהל המוסד").

3.2.3

מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל המוסד.

3.2.4

המנהל בפועל של תאגיד ,אם המפעל מצוי בבעלות תאגיד.

הממונה על הבטיחות – אדם שרוב עיסוקו בבטיחות ושיש לו הכשרה מתאימה לכך
מטעם המוסד לבטיחות וגיהות או מטעם גוף אחר שאישר לכך מפקח העבודה הראשי.

3.4

מפגע בטיחות – כל ליקוי במוסד ,העלול לגרום תאונה או דליקה.

3.5

סקר סיכונים – מיפוי ,גילוי ורישום של סיכוני בטיחות ,גהות ובריאות הנובעים משימוש
בציוד ,חומר ,תהליך ייצור או כל גורם אחר במקום עבודה ,הערכתם והצעת פתרונות
לסילוקם או להפחתתם.
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3.6

נאמן בטיחות – מי שנאמן לענייני בטיחות או גהות

3.7

קבלן ראשי  -כל אדם במוסד המבצע עבודה באמצעות צוות עובדים (החל מעובד אחד
ומעלה)  /קבלני משנה ,עליהם הוא ממונה בתוקף תפקידו.

3.8

קבלן משנה /צוות עובדים  -הגוף עליו מופקד הקבלן יחידה.

3.9

הוראות בטיחות -פרסום "הוראות בטיחות" ,המתייחסות לאבטחת תנאי בטיחות
וגהות במשך השעות בהן נמצא העובד בשטח החברה או בתפקיד מחוץ לשטח החברה וכן
כל הוראה בעל -פה הניתנת לעובד על ידי מנהל יחידה שלו.
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נספח חוזה  -הצהרת בטיחות

לאחר שעיינת בקובץ הוראות זה ובשאר הוראות בטיחות וגהות מחייבות ,מטעם שירותי בריאות
כללית ,הכלולות במסמך זה ,עליך לאשר הבנת תוכן הדברים על גבי טופס "הצהרת בטיחות"
המצורף ,שיופקד בידי מהנדס ביה"ח/מחוז ו/או מנהל פרויקט ו/או מנהל אחזקה ו/או ממונה
הבטיחות של המוסד.

התחייבות הקבלן:
מתחייב לפעול בהתאם לכל דין (דוגמא  :פקודת הבטיחות בעבודה ,נוסח חדש ,תש"ל  1970ותקנותיו,
חוק התכנון הבנייה ותקנותיו ,חוק החשמל ותקנותיו ,פקודת משלוח יד ותאונות וחוק שירותי
הכבאות) ובהתאם להנחיות בטיחות וגהות של שירותי בריאות כללית ובהתאם למפרט הכללי הבין
משרדי לעבודות בניה.
הקבלן המבצע בנייה או בניה הנדסית (שעליהן חלה פקודת הבטיחות בעבודה) מתחייב לדווח למפקח
האזורי לא יאוחר משבעה ימים לאחר התחלתן הודעה בכתב על העבודה ,פרט לעבודה שיש יסוד סביר
להניח שיימשכו פחות מ 6 -שבועות.
הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה ראשי אחד ומוסמך לאתר בנייה שישמש כתובת עיקרית לכל נושא
הבטיחות ,למסור (בכתב) את פרטיו המלאים לשירות הפיקוח על העבודה ולרשום אותם גם בפנקס
הכללי שינוהל באתר ולקבל את אישורו.
הקבלן יתחייב לגדר את האתר הבנייה ולייצור גבולות ברורים לאתר הבנייה על מנת להפרידו משאר
שטחי ביה"ח/מרפאה/מכון.
הקבלן מתחייב להציג באתר הבנייה שלט הכולל את פרטיהם ומענם של מבצעי הבנייה ושל מנהל
העבודה ,וכן את מהות העבודה המתבצעת.
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לתנאי המכרז ,ההזמנה ,התכניות ,המפרטים הטכניים
ותנאי החוזה הכלליים והמיוחדים של אגף הבינוי במרכז קופת-חולים.
הקבלן י היה אחראי כלפי שירותי בריאות כללית ,על נושא הבטיחות עבור כל עבודה שהוא ימסור
מתוך ההזמנה לקבלני משנה.
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הוראות בטיחות כלליות

.1

הקבלן אחראי לכך שהוא עצמו ,עובדיו ,סוכניו ,קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר הבא בשמו או
מטעמו ,ינהגו בהתאם לאמצעי זהירות והבטיחות המחויבים לפי הנסיבות בביצוע עבודות כאלה
ובהתאם להוראות כל חוק ,תקנה ,חוק עזר והוראות שיינתנו מדי פעם בפעם.

2.

חשוב :בכל ביה"ח/מחוז/מוסד קיים טלפון חירום שמספרו  03-9377222לצורך דיווח על כל
שריפה ,חבלה או מקרה חירום אחר ,יש לדווח מיד לטלפון הנ"ל ,תוך מסירת מלוא המידע על
המקרה!

.3

על הקבלן להודיע בכתב מיד למנהל הפרויקט/האחזקה על כל פגם אשר גילה או על כל תקלה
העלולה להוות סיכון בטיחותי לחולים/לעובדים/מבקרים בביה"ח/במרפאה/במוסד או לעובדים
של הקבלן או כל צד שלישי.

.4

על הקבלן לדאוג למסירת הודעה מידית למנהל פרויקט/אחזקה על כל תאונה (כולל נזק לרכוש)
שאירעה לו ,לקבלן משנה שלו או כל מי שבא בשמו או מטעמו בקשר עם הסכם זה.

.5

על הקבלן לספק לעובדיו ציוד עבודה תקין ובדוק וציוד מגן מתאים לעבודה אשר הוא אמור
לבצע.
על הקבלן לבטח את עובדיו ולוודא שכל אחד מהם מסוגל לבצע את העבודות המוטלות עליו
בצורה טובה מבלי לגרום נזקים ומבלי להוות סיכונים.

.6

מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בהסכם מתחייב בזה הקבלן לא להשתמש בציוד כל שהוא,
המחויב בחוק לבדיקה תקופתית ,בקשר לביצוע העבודות ,אלא אם כן ציוד כזה נבדק תחילה
ואושר לשימוש על ידי בודק מוסמך.

.7

באחריות הקבלן לקבל מחשמלאי מוסמך (לא של ביה"ח/מחוז/מוסד) אישור תקינות על כל
ציוד חשמלי שבשימושו ,כולל הכבלים המאריכים .בידוד הכבלים חייב להיות שלם ותקין כולל
התחברויות לשקע ותקע .חיבורי תקע-שקע לא יונחו בשבילים ומעברי רכב.
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.8

חשוב ביותר  :יש לתאם מראש בכתב כל הפסקה של אספקת גז ,נוזל או חשמל לצורך ניתוק או
התחברות או כל צורך אחר ,עם מחלקת האחזקה/מנהל מרפאה .מודגש בזה שאין בשום אופן
לנתק או להתחבר למערכות אספקה חיות ללא תאום ואישור מראש בכתב של מנהל
האחזקה/מנהל מרפאה או נציגיו .כל פעילות של הפסקה או ניתוק או כל פעילות בקרבת
אספקות חיוניות העלולה לגרום להפרעות באספקות ,תבוצע בנוכחות עובד אחזקה שהוסמך
לכך ע"י מנהל האחזקה .חובה לציין ע"י שלט מתאים ובולט על מקומות שניתקו או נאטמו
זמנית ,זאת כדי למנוע חיבור או פתיחה של קוים ,פעולה העלולה לגרום נזק או סיכון.

.9

על הקבלן לתאם מראש עם מנהל פרויקט/אחזקה כל עבודה על גגות או בחדרי מיזוג .זאת
למניעת מקרים של חדירת עשן ,אבק ,אדים וריחות דרך פתחי היניקה של מערכות המיזוג לתוך
המבנים .במקרה שיעורר צורך לצאת לגג ,על הקבלן לוודא נעילת השער לגג מיידית לאחר
המעבר דרכו.

.10

כל עבודה הכרוכה בקידוח ,חציבה ,הריסה של קירות ,תקרות ,רצפות ושבילים ותקיעת יתדות
באדמה תתואם מראש ובכתב עם מנהל פרויקט/אחזקה .לפני תחילת עבודות הריסת קירות
בתוך מבנים מאוכלסים יש לפרק תקרות אקוסטיות ברדיוס של  15מטר מהקירות המיועדים
להריסה.

.11

יש לתאם מראש עם מחלקת הנדסה/אחזקה כל עבודת גידור ועבודה אחרת שכוללת תקיעת
יתדות באדמה.

.12

באמצעות מנהל פרויקט/אחזקה של ביה"ח/מחוז/מוסד יש לבקש אישור לביצוע כל חפירה
בשטח ( .ראה נספח א 1 -כדוגמה לטופס שיש למלא).

.13

אינך רשאי להשתמש ,להפעיל וכו' בכל כלי ,ציוד ורכב ,מבלי קבלת אישור מראש לכך
מהאחראי הישיר לאותו פריט ,ולאחר שנקטת בכל אמצעי הנדרש להפעלה בטוחה.
חל איסור להשתמש בציוד כיבוי אש למטרות לא ייעודיות (כגון  :השקיית ערמות פסולת על-
ידי צינור כיבוי וכד') .קבלן שישתמש בציוד כיבוי אש ,יחויב מיידית במחיר ציוד חדש +
התקנתו.

.14

נהיגה ברכב מותרת רק לנושא רשיון נהיגה בר תוקף המתאים לסוג הרכב המופעל .אין להיכנס
לשטחים ציבוריים  -כגון דשא ,שבילים ,גינות ,חצרות בלי לקבל אישור מראש על כך ממחלקת
האחזקה /קצין הביטחון /ממונה הבטיחות.

.15

חובה עליך לגדר לבטח ובצורה ברורה ונכונה ולסמן בשלטי אזהרה כך שיראו גם בשעות
החשכה ,כל שטח או משטח העבודה בו קיים סיכון פגיעה ו/או נפילה ,עקב ביצוע העבודה.
הגידור יכלול סגירה הרמטית (ללא פתחים ברוחב מעל  12ס"מ) מפני כניסת אנשים לאתר.
דלתות ושערים יהיו סגורים בכל זמן למעט ברגע מעבר עובדים בשער או דלת .הסגירה מבחוץ
ע"י מנעול ומבפנים ע"י בריח .אין לפרק את הגידור לפני גמר כל העבודות כולל של קבלני משנה
ופינוי כל הפסולת ,הפיגומים והסולמות.
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חל איסור להשאיר כלי עבודה או לאחסנם מחוץ לאזור המגודר אסורים.
חובה על הקבלן למנוע כניסת אנשים זרים לאזור העבודה.
.16

חובה עליך לגדר לבטח ולחסום גישה לכל מקום שממנו אדם עלול ליפול יותר ממטר .מיד בתום
העבודה חובה להחזיר למקומו כל מגן ,משטח ,מעקה וכו' שהוסר לצורך העבודה.

חובה עליך לדאוג באופן שוטף לניקיון וסדר וכן להשאיר את האזור בו ביצעת עבודה כשהוא נקי
ומסודר .במידה ותישאר פסולת או אי סדר במקום והקבלן לא יפנה ויסדר תוך  3ימים מקבלת
ההתראה ,תפונה הפסולת ויסודר המקום ע"י ביה"ח/מחוז/מוסד והוצאות הפינוי והניקוי יחולו
על הקבלן.
מודגש בזה כי חל איסור מוחלט על:
הדלקת אש ,עישון ו/או שימוש בלהבה גלויה בכל אזור בו חומרים דליקים ו/או נפיצים בין אם
מסומן בשלט אזהרה או לא ,או באזור המוגן ע"י גלאי עשן ללא אישור בכתב ממנהל פרויקט/
אחזקה.
חסימת דרכי מילוט ומעברים ,דרכי גישה לרכב חירום וגישה להידרנטים (ברזי כיבוי אש).
ביצוע כל עבודה בגובה ,ללא משטח עבודה תקין ובטוח ו/או בהעדר משטח כנ"ל ללא חגורת
בטיחות תקינה קשורה למתקן ,ובכל מקרה העבודה תתבצע עפ"י חוקי ותקנות משרד העבודה.
ביצוע כל עבודה בתוך חלל סגור ,ללא רתמת בטיחות תקינה קשורה בצד אחד לעובד המבצע
והקצה השני של הרתמה בידי עובד אחר הנמצא מחוץ לחלל הסגור ,ובכל מקרה העבודה תתבצע
עפ"י חוקי ותקנות משרד העבודה.
השלכת חפצים ,חלקי פיגום ,פסולת בניה וכד' העלולים לגרום לפגיעות ותאונות.
בצוע כל עבודה במקום ו/או בצורה העלולים לגרום לפגיעה בעובד עצמו או בכל אדם אחר.
נהיגה ו/או נסיעה ו/או הסעה בכל כלי רכב ממונע בניגוד לתקנות התעבורה או בצורה מסוכנת.
השלכת פסולת ו/או גרוטאות מחוץ למקום שנועד לכך.
לסעיפים 18א' ו18 -ב'  -על הקבלן לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת דליקות ,כולל הצבת
אמצעי כיבוי במקום עבודתו על חשבונו ואחריותו.
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הנחיות בטיחות ייחודיות
.1

כללי :

.2

גזים רפואיים:

בנוסף לאמור ב"נספח חוזה  -הצהרת בטיחות" ,כל עבודה הקשורה במישרין או בעקיפין
לנושאים שבפרק זה ,תתואם מראש ותבוצע אך רק לאחר קבלת אישור בכתב ממהנדס
בית החולים/מחוז ו/או מנהל אחזקה בבית החולים/מחוז.

אם העבודה מתבצעת בסמיכות לצנרת נחושת של גזים רפואיים (צבועה בכחול ,ירוק,
לבן ,חום או סגול) יש להגן על הצנרת מפני נזקי חום ע"י יריעות בד חסין אש ומפני נזק
מכני ע"י מגן קשיח.

כל הפסקה של אספקת גז רפואי מחייבת את הקבלן לקבל אישור מראש בכתב ממנהל
פרויקט/אחזקה/מנהל מרפאה .לפני כל חיבור מחדש יש לבדוק אם ננקטו כל האמצעים
כדי שהפעלה מחדש לא תגרום לנזקים או פגיעות.
חל איסור מוחלט לבצע שינוי כלשהו מעבר לתוכניות המאושרות במערכות הגזים
רפואיים.
.3

כללי זהירות בחמצן:
3.1

אסור לחשוף בצורה כל שהיא חמצן למקורות אש ,חום וניצוצות.

3.2

אסור להביא ,בדרך כל שהיא ,למגע בין החמצן או כל פריט המשמש לחמצן ,לבין שמנים,
משחות סיכה ,חומרים דליקים וכימיקלים.

3.3

אסור לטפל במער כות חמצן או גליליהם באם הידיים ,הבגדים ,הכפפות או כלי העבודה
נושאים שאריות שמן ,שומן ,משחות סיכה וכדומה.

3.4

אסור בהחלט להביא למצב בו צינור מוביל חמצן או גליל יהיו חלק ממעגל חשמלי.

3.5

אין לשמן או לנקות בחומר דליק אביזרי חמצן.

3.6

אסור ומסוכן לפתוח פתיחה מהירה את ברזי החמצן.
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3.7

.4

.5

בכל מקרה של פריצת חמצן במקום סגור  -יש לאוורר את המקום ולכבות מקורות אש
וחום.

חשמל:
4.1

כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאמה מלאה לחוק החשמל  1954והתקנות הישימות
שפורסמו עד מועד ביצוע העבודה.

4.2

קבלני החשמל ידאגו לשילוט מושלם וברור של כל מפסיק שהותקן .לפני תחילת העבודה
על קווי חשמל יש לנעול לבטח את מפסק המעגל המזין את הקו ולתלות שלט" :אסור
לחבר ,עובדים בקו".

חפירות:
כל חפירה או חציבה תבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל פרויקט/אחזקה ,זאת
כדי למנוע פגיעה בכבלי חשמל או צינורות תת קרקעיים .אין לבצע עבודות חפירה ללא
מפרט ותכניות עבודה מאושרות ע"י המתכנן ,מנהל האחזקה וממונה הבטיחות המקומי.

.6

הקמת פיגום ו/או משטח דריכה:

הקמת פיגום ו/או משטח דריכה תעשה ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה ( עבודות בניה )
התשמ"ח  1988ותיקונים משנת  1991ו.1992-
.7

.8

עבודות צביעה:
7.1

לא יאוחסן צבע או מדללים מכל סוג שהוא ליד מכלים או בלוני חמצן או ניטרו אוקסיד
(בלונים ירוקים עם כתף לבנה או כחולה) עד למרחק של  5מטר.

7.2

משטחים שנצבעו ,ישולטו ב" -זהירות ,צבע טרי" עד התייבשות מושלמת של הצבע.

7.3

בזמן הצביעה יש למנוע טפטוף הצבע על קירות שכנים ,שמשות ,מכוניות וכו'.

מעליות:
כל עבודה כגון  :חציבה ,קידוח ,ניסור ,ריתוך וכו' במעליות ,בפירי המעליות (בפנים או
בחוץ) או בקרבתן ,תבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל פרויקט/אחזקה.

.9

נוהל ביצוע עבודות עם אש גלויה בשטח בית החולים/מחוז/מכון:
9.1

הנוהל מתייחס לכל עבודה הכרוכה בפליטת גצים ,גז לוהט ,אש וכד'.
לדוגמא  -ריתוך ,הלחמה ,חיתוך באוטוגן או בקשת חשמלית.
כמו כן לתהליכים ועבודות שבמהלכן נפלט עשן או אדים ,לדוגמא  -שריפת פסולת ,עצים,
חימום זפת או חומר אחר הפולט אדים.
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9.2

הנוהל ישים בשטח המבנים של המרכז הרפואי ובסמיכות אליהם ,כולל שטחים לא
מקורים אך מוקפים בשטח בנוי (פטיו).

9.3

הנוהל מחייב את כל מנהל פרויקט/אחזקה ,ראשי הצוותים של מחלקת האחזקה ואת כל
הקבלנים (כולל קבלני משנה) המופעלים על-ידם.

9.4

מחובתו של העובד האחראי ,המעסיק קבלן או רתך האמור לבצע עבודה כל שהיא
הכרוכה בפליטת גצים חמי ם או גז חם ,ליידע עם הזמנת העבודה את בא  -כוח הקבלן או
את מבצע העבודה מטעמו על הוראות הבטיחות שלהלן:

9.5

תיאום :כל עבודה הנ"ל תתואם מראש בין מנהל העבודה או ראש הצוות .חובת התיאום
חלה על כל עבודה כנ"ל ללא קשר עם הגורם שהזמינה .לפני תחילת העבודה על הקבלן
לסייר באתר יחד עם מנהל פרויקט/אחזקה או מנהל מרפאה או ב"כ ,ולקבל אישור
בטיחות ולשמוע הסבר על האתר ,העבודה ,בעיות וסיכונים מיוחדים .על הקבלן לברר את
מיקום הטלפון הקרוב (להודעות בחרום לחייג למס'  )03-9377222מיקום עמדת כיבוי
קרובה (אין לנסות כיבוי דלקים או שריפות חשמל במים).
לפני כל עבודה עם אש גלויה או עבודה הכרוכה בפליטת עשן או אדים יש למלא טופס
התחייבות להפסיק את מערכת גילוי העשן.
לאחר מילוי הטופס יש למוסרו במשרד הקבלה של מרפאה .הטפסים נמצאים במחלקת
האחזקה של המוסד  /ממונה על הבטיחות במחוז ,מחלקת האחזקה ומשרד קבלה בכל
מרפאה.
בכל מקרה מודגש שיש להפסיק את פעולת הגלאים באזור העבודה לפני תחילתה ולהחזיר
אותה לפעולה בסיום העבודה או בסוף כל יום או מה שקודם.

9.6

הגנה :אם העבודה נעשית בסמוך לחומרים דליקים כגון עלים יבשים ,ניירות ,וילונות,
מזרונים ,שמיכות ,קרטונים ,שלא ניתן להרחיק  -יש לכסותם לפני התחלת העבודה
בשמיכות אזבסט .אין לבצע עבודות עם אש גלויה בקרבת נוזלים בעירים או מכלי גז
בישול.
במקרה שהעבודה עם אש גלויה נעשית ליד או מעל תעלות הצמודות למבנים (חצר
אנגלית) יש לכסות את הרשתות של התעלות בשמיכות אזבסט כדי למנוע נפילת גיצים על
בידוד הצנרת או חדירתם דרך חלונות המרתפים לארכיונים או מעבדות.

9.7

השגחה :בכל זמן העבודה עם אש גלויה ישגיחו העובדים שלא נוצרו מקורות אש וששום
דבר לא החל לבעור .חובה להחזיק במקום ביצוע העבודה מטפים מסוג מתאים ושמיכות
אזבסט בכמות מספקת לחסימת האש( .ציוד הכיבוי של הקבלן ועל אחריותו)
בתום העבודה יש לוודא שלא נשארו גצים או נקודות לוהטות העלולות לגרום להתלקחות
עצמית.
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9.8

כאשר עבודות היווצרות גצים חמים מתבצעות מעל מקום העלול לשמש מעבר אנשים,
חובה לדאוג לגידור מקום נפילת הגצים או למנוע מעבר אנשים במקום זה בכל דרך
אפשרית .כמובן שיש לנקות את מקום נפילת הגצים מכל חומר דליק.

הצהרת בטיחות

מצהיר בזה ,כי הובאו
אני החתום מטה ,העובד כקבלן ראשי באתר הבניה/מוסד
לידיעתי הוראות ונוהלי הבטיחות הנהוגים במרכז הרפואי ,וכי ברורים לי הסיכונים האפשריים בשטח
בית החולים/מרפאה/מכון.
סיירתי באתר ושמעתי הסברים של מנהל פרויקט/אחזקה או בא כוחו על העבודה ,בעיות וסיכונים
מיוחדים ,והבנתי את ההסברים .הריני מתחייב להשתמש בעובדים מתאימים ,ציוד מתאים ותקין.
הריני מתחייב לקיים את כללי הבטיחות הרשומים בחוק או מקובלים ,לרבות אלה שבמסמך זה.

ולראיה באתי על החתום:

שם:
מס' ת .זהות:
מקצוע:
כתובת:
תאריך:
חתימה:

הנ"ל קיבל בנוכחותי עותק הנחיות בטיחות והסבר על חובותיו וסיכונים אפשריים.

שם הקבלן:
תאריך:

עותק יימסר לממונה על הבטיחות

חתימה:
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תאריך ________ :

לכבוד
מנהל אחזקה במוסד
טופס בקשה לנטרול אזור גילוי אש

פרטי מגיש הבקשה:
שם:

תפקיד:

משפחה:

מבקש לנטרל מערכת גילוי אש במקום:
לצורך ביצוע עבודה:
עד שעה:

משעה:

תאריך:

לתשומת לב מגיש הבקשה:
.1
.1

פעולת ניתוק והחזרת אזור גילוי אש מתבצע ע"י אנשי משרד קבלה על סמך טופס זה.
ניתוק מערכת גילוי אש באזור מסוים משאיר את אותו האזור חשוף ללא יכולת להרגיש או
לגלות עשן או שריפה.

.3

בגמר העבודה הקפד אישית להודיע למוקד הביטחון על סיום העבודה והחזרת אזור
המבוטל לפעולה.

.4

מגיש הבקשה אחראי ישירות להפעלת אזור המופסק בגמר העבודה.

מאשר ומתחייב לפעול בהתאם
שם מגיש הבקשה____________ :

חתימת מגיש הבקשה:

מאשר ביצוע הפסקת מערכת גילוי אש באזור מס':
משעה:

עד שעה:

תאריך:

שם המבצע ___________ :

חתימת המבצע:

מאשר חידוש פעולת מערכת גילוי אש באזור מס':
משעה:

עד שעה:

תאריך:

שם המבצע ___________ :

חתימת המבצע:
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שירותי בריאות כללית
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מסמך  - 4תנאי חוזה מיוחדים
נספח לחוזה שנעשה ונחתם ביום _______
בין כללית ובין _____________

מיגון מיכלי חמצן
עבור המרכז הרפואי רבין
מכרז פומבי עם מו"מ מס' 20-53/17 :ב'פ'
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מפרט טכני וכתב כמויות

 ---מצורף בנפרד ---
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המפרט המיוחד

 ---מצורף בנפרד ---
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תנאים מיוחדים
.1

כללי
1.1

הגדרות
1.1.1

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

1.1.2

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

1.2

1.1.3

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

1.1.4

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

תנאים מיוחדים
התנאים המיוחדים מהווים פרוט והשלמה לתנאים הכלליים וכלולות בהם ,בין היתר,
הוראות בנושאים האופייניים להתקשרות בין קופת חולים והקבלן.

1.3

העבודות
חוזה זה הינו חוזה לביצוע עבודות מיגון מיכלי חמצן עבור המרכז הרפואי רבין .באופן
כללי ובלי לפגוע בהתחייבויותיו של הקבלן בחוזה מתחייב הקבלן לבצע את העבודות
בהתאם לכל הדרישות המוטלות עליו על פי החוזה (על כל נספחיו) וכן בכפיפות לכל
ההוראות הכלולות בחוקים ,צווים הוראות ותקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת.

.2

נספחים
נספחי תנאים מיוחדים אלה הינם כמפורט להלן:
2.1

נספח "א"  -כתב כמויות.

2.2

נספח "ב"  -מפרט טכני.

2.3

נספח "ג"  -רשימת תוכניות +תוכניות.

2.4

נספח "ד"  -פרוטוקול סיור קבלנים וסיכום בדבר שטחי התארגנות לרבות תוכניות (אם
ישנם).

2.5

נספח "ה"  -נוסחי ערבויות.
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.3

לוח זמנים
משך הביצוע של העבודות (להלן לפי העניין " -משך הביצוע" או "תקופת הביצוע") הוא כמפורט
במסגרת מסמך  4למסמכי המכרז ובמסגרת הנספחים להסכם זה .בכל מקרה ,מועד תחילת
הביצוע ,תקופת הביצוע ולוח הזמנים של הקבלן יהיו בהתאמה מלאה לתקופת הביצוע וללוח
הזמנים שייקבע ע"י הקבלן הראשי ,והכל בכפוף לאישור כללית.
מצורפת תמצית לוח הזמנים להשלמת העבודות
3.1

תקופת ביצוע ולוחות זמנים:
3.1.1

הקבלן יסיים את העבודה בתוך ( 13שלוש עשרה) שבועות קלנדריים מיום
קבלת הזמנה מהמזמין.
למען הסר כל ספק ,מודגש בזאת כי משך הביצוע האמור כולל מסירות,
הפעלות ,ניסיונות ,מסירת תוכניות עדות לקופת חולים ועד להפעלה מלאה
וסופית של המערכת  .לוח הזמנים שיוכן ע"י הקבלן כמפורט להלן יהיה כפוף
ומוגבל למשך הביצוע האמור ומחייב את הקבלן.

.4

קבלנים וגורמים אחרים
4.1

מבצע הבניה
4.1.1

לכל דבר ועניין ,הקבל ייחשב כקבלן ראשי הנוטל על עצמו את האחריות
הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ"ח -
( 1988להלן " -התקנות") לגבי העבודות ויהיה "מבצע הבניה" לעניין התקנות
בכלל ולעניין תקנה (6ג) לתקנות בפרט וחתימת הקבלן על חוזה זה מהווה את
אישורו בכתב לכך ,הכל כאמור בתקנה (6ד) לתקנות .בלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל מובהר למען הסר ספק כי על הקבלן למנות מנהל עבודה
לעבודותיו ולשלוח הודעה על כך בהתאם להוראות תקנות  2ו ( 6 -ד) לתקנות.

4.1.2

כן נוטל על עצמו הקבלן את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות ארגון
הפיקוח על העבודה (ממונים על בטיחות) ,התשנ"ו ,1996-ולמינוי ממונה על
הבטיחות לעבודותיו.

4.1.3

כן נוטל על עצמו הקבלן את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות ארגון
הפיקוח על העבודה (ממונים על בטיחות) ,התשנ"ו ,1996-ולמינוי ממונה על
הבטיחות למבנה.

4.1.4

בנוסף על האמור לעיל ,על הקבלן להגיש למהנדס בכל חודש דו"ח בטיחות
באתר העבודה .הדו"ח יוכן ויוגש על ידי מפקח מוסמך (ממונה בטיחות חיצוני
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בנוסף לממונה בטיחות באתר) ,המועסק מטעם הקבלן ועל חשבונו .הדו"ח
יצביע על ליקויי הבטיחות באתר ,במידה וישנם ,ויפרט תיקון הליקויים
מהדו"ח הקודם.
לכללית תהיה הזכות המלאה לעכב תשלומים במידה ולא הוגש דו"ח בטיחות
כמפורט לעיל ו/או לא תוקנו הליקויים.
.5

קנסות ופיצויים מוסכמים
5.1

בנוסף לאמור בתנאים הכלליים ,מתחייב הקבלן להישמע להוראות המהנדס/המפקח.
הפר הקבלן התחייבויותיו ,ישלם הקבלן לכללית פיצויים מוסכמים קבועים ומוערכים
מראש בשיעורים כדלקמן:
5.1.1

בכל מקרה של אי ציות להוראות מאת המהנדס /המפקח הנוגעת לניקיון הכללי
העבודה ,ישלם הקבלן לכללית פיצויים מוסכמים בסך ( 500חמש
של אתר
מאות) ש"ח לכל יום איחור.

5.1.2

בכל מקרה של אי ציות להוראה מאת המהנדס/המפקח הנוגעת לפינוי מכולה
מלאה ,ישלם הקבלן לכללית פיצויים מוסכמים בסך ( 2,000אלפיים) ש"ח לכל
יום איחור.

5.1.3

למען הסר ספק מובהר כי במקרה של הטלת קנס /פיצויים מוסכמים על הקבלן
בגין יותר מעילה אחת מהעילות המנויות לעיל ,יחולו הוראות פרק זה במצטבר
ולא בחילופין.

.6

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

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

על סך

ש"ח (צמוד)

לפי בקשת _____________ (להלן " -הקבלן") ,הננו ערבים בזה כלפיכם ו/או כלפי מי מכם
לסילוק כל סכום עד לסך __________ (________________) ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה
למדד מחירי התשומה בבניה למגורים (להלן " -הפרשי ההצמדה") ,המגיעים או העשויים להגיע
לכם ו/או למי מכם מאת הקבלן להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם לביצוע עבודות
אתר
החולים/
בבית
_________________
במבנה
________________
_________________ על כל נספחיו שנעשה ונחתם ביניכם לבין הקבלן ביום _______ להלן -
"ההסכם).
אנו נשלם לכם ו/או למי מכם תוך שלושה ימים מקבלת הדרישה הראשונה בכתב ממי מכם כל
סכום שיצויין בדרישה הנ"ל מבלי שיהיה על הדורש לנמק את הדרישה או לדרוש תחילה את
סילוק הסכום האמור מאת הקבלן ,וזאת בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם ו/או למי מכם על פי
ערבותנו זו לא יעלה על הסכום האמור לעיל בתוספת הפרשי ההצמדה.
לגבי ערבות זו מדד החישוב (להלן " -המדד") משמעותו מדד מחירי התשומה בבניה למגורים
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי .הפרשי ההצמדה הנ"ל יחושבו
כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני ביצוע התשלום על פי ערבות זו (להלן " -מדד
התשלום") כי מדד התשלום עלה לעומת המדד של חודש ___________ שפורסם ביום
__________ שהוא ______ נקודות (על בסיס ______ ) (להלן " -מדד הבסיס") ,יהיו הפרשי
ההצמדה סכום השווה למכפלת סכום הדרישה בהפרש שבין מדד ,התשלום למדד הבסיס מחולק
במדד הבסיס.
ערבותנו זו תהיה בתוקף עד ליום _________ וכל דרישה על פיה חייבת להגיע אלינו עד תאריך
זה ,וזאת במסירה בדואר ,או ביד ,או בפקסימיליה ,או בדואר אלקטרוני .דרישה שתגיע לאחר יום
_________ לא תיענה.
בנק _________ בע"מ
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ערבות בדק
[לא להשלים את חודש המדד אליו צמודה הערבות]
תאריך_______ :
לכבוד
שירותי בריאות כללית
א.ג.נ,.
הנדון :ערבותנו מס'

על סך

ש"ח (צמוד)

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

 ---מצורף בנפרד ---

