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מודעה לעיתונות
מכרז פומבי מס'  19-91/91עם אפשרות למו"מ
למתן שירותי רנטגן ואולטראסאונד בכפר יאסיף או באבו סנאן
עבור שירותי בריאות כללית -מחוז חיפה וגליל מערבי
 .1מוזמנות בזה הצעות למתן שירותי רנטגן ואולטראסאונד (למעט אולטראסאונד גינקולוגי) ביישוב כפר
יאסיף או ביישוב אבו סנאן (להלן" :השירותים") ,והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
 .2תקופת ההתקשרות הינה ל 63 -חודשים עם אופציה למזמין להארכת תקופת ההתקשרות לתקופה
נוספת בת  12חודשים ,כמפורט בהסכם.
 .6המציע מתחייב  ,כי אם יזכה במכרז ,יקים ויפעיל מכון רנטגן ואולטרסאונד בכפר יאסיף או באבו סנאן
תוך פרק זמן של  3חודשים ממועד חתימת הסכם.
 .4המכרז הינו דו שלבי :בשלב הראשון תיבחן עמידת ההצעות בתנאי הסף ,ובכלל זה הציוד המוצע
ועמידתו בדרישות המקצועיות של הכללית ,כמפורט במסמכי המכרז .הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף,
ובכלל זה הצעות אשר הציוד שהוצע במסגרתן אינו עומד בדרישות המקצועיות  -ייפסלו על הסף ,ללא
התייחסות להצעה הכספית או כל בחינה אחרת של ההצעה.
בשלב השני ,ייבחנו ההצעות הכספיות של המציעים הכשירים ,והכללית תהא רשאית לערוך הליך מו"מ
מכרזי בין המציעים הכשירים.
 .5תנאי הסף להשתתפות במכרז:
.5.1

הציוד המוצע ע"י המציע עומד בדרישות המקצועיות של הכללית המפורטות במסמכי המכרז,
ואושר ע"י ועדת הציוד של הכללית ,או לחלופין יאושר ע"י היועצים המקצועיים של הועדה.

.5.2

המציע מנהל ספרים כחוק ובידיו אישור תקף כאמור בסעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו – .1793

.5.6

המציע הינו בעל נסיון בהפעלה של מכון רנטגן ו/או אולטראסאונד ,כך שבחמש עשרה השנים
האחרונות היה הבעלים ו/או המפעיל של מכון רנטגן ו/או אולטראסאונד בישראל שפעל למשך
תקופה של  12חודשים רצופים לפחות.

.5.4

המציע מעסיק צוות מקצועי מוסמך שיכלול ,לכל הפחות ,רופא מומחה ברדיולוגיה אחד
וטכנאי רנטגן אחד ,בעלי נסיון של  12חודשים לפחות בביצוע בדיקות רנטגן ואולטראסאונד
(מובהר כי ביצוע בדיקות אולטראסאונד גינקולוגי אינו נחשב כנסיון לצורך מכרז זה).

.5.5

על המציע להשתתף בכנס מציעים אשר יערך ביום  121291בשעה  91:41בחדר ישיבות בבניין
המחוז שד' המגינים  911חיפה קומה 29
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.5.3

על המציע לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך של  ₪ 55,555לטובת
שירותי בריאות כללית  ,כמפורט במסמכי המכרז.
הוכחת תנאי הסף הינה כמפורט במסמכי המכרז2

 .3דמי השתתפות :על כל מציע לצרף להצעתו דמי השתתפות במכרז בסך של  ,₪ 2,555אטשר לא יוחזרו
בשום מקרה.
 .9מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא שומר לעצמו
את הזכות לבטל את המכרז כולו ו/או לצאת במכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל עת ו/או לקבוע
הסדרים לבחירת זוכה חלופי מבין המציעים במכרז זה (לרבות לאחר מתן הודעת הזכיה) ,מבלי שיידרש
לנמק האמור ומבלי שלמציע תהא כל זכות לפיצוי כספי כלשהו (לרבות זכות להשבת דמי ההשתתפות)
ו/או כל זכות טיעון אחרת בהקשר זה ,לרבות כל טענה בדבר הפסד ו/או אובדן רווח ,לרבות במקרה של
ביטול בשל טעות המזמין ו/או כשל במערכותיו ו/או מערכות מי מטעמו.
 .8יש להגיש את ההצעות עד ליום ( 9121291כולל) בשעה  ,91:11לתיבת המכרזים של המזמין הממוקמת
במשרדי המזמין ,ברח' ארלוזורוב  115תל -אביב ,קומת כניסה ,מול עמדת המודיעין  ,ת"א בהתאם
לנוהל המפורט במסמכי המכרז.
 .7יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעות הזוכות מפורטים במסמכי המכרז המלאים ,המתפרסמים
באתר המכרזים של הכללית ,בו עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים שוטפים אודות המכרז ,בכתובת:
. WWW.CLALIT.ORG.IL
 .15בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
__________________
כללית

מודעה זו מתפרסמת גם באתר האינטרנט של שירותי בריאות כללית מדור מכרזים כתובת האתר
www.clalit.org.il
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מכרז פומבי מס'  19-91/91עם אפשרות למו"מ
למתן שירותי רנטגן ואולטראסאונד בכפר יאסיף או באבו סנאן
עבור שירותי בריאות כללית -מחוז חיפה וגליל מערבי
(להלן" :המכרז")
פרק א'  -מבוא
.1

מוזמנות בזה הצעות למתן שירותי רנטגן ואולטראסאונד (למעט אולטראסאונד גינקולוגי) ביישוב כפר
יאסיף או ביישוב אבו סנאן (להלן" :השירותים") ,והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

.2

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

.6

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

.4

תקופת ההתקשרות הינה ל 63 -חודשים עם אופציה למזמין להארכת תקופת ההתקשרות לתקופה
נוספת בת  12חודשים ,כמפורט בהסכם.

25

המציע מתחייב  ,כי אם יזכה במכרז ,יקים ויפעיל מכון רנטגן ואולטרסאונד בכפר יאסיף או באבו סנאן
תוך פרק זמן של  3חודשים ממועד חתימת הסכם.

26

מובהר ,כי המזמין אינו מחויב להזמנת היקף שירותים מינימאלי כלשהו או בכלל ,בין בתקופה
מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה2

המכרז הינו דו שלבי :בשלב הראשון תיבחן עמידת ההצעות בתנאי הסף ,ובכלל זה הציוד המוצע ועמידתו
בדרישות המקצועיות של הכללית ,כמפורט בסעיף  .8.1.1הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף ,ובכלל זה הצעות אשר
הציוד שהוצע במסגרתן אינו עומד בדרישות המקצועיות - ,ייפסלו על הסף ,ללא התייחסות להצעה הכספית או
כל בחינה אחרת של ההצעה.
בשלב השני ,ייבחנו ההצעות הכספיות של המציעים הכשירים ,והכללית תהא רשאית לערוך הליך מו"מ מכרזי
בין המציעים הכשירים.

דמי השתתפות:

על כל מציע לשלם דמי השתתפות במכרז בסך של  ,₪ 2,555בשיק כמפורט
בסעיף  8.1.9להלן.
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פרק ב' – תנאי סף להגשת הצעות:
.9

להלן פירוט תנאי הסף להשתתפות במכרז:
.9.1

הציוד המוצע ע"י המציע עומד בדרישות המקצועיות של הכללית המפורטות בנספח א' "-אפיון
ומפרט טכני של המערכות הנדרשות"  ,ואושר ע"י ועדת הציוד של הכללית או לחלופין יאושר
ע"י היועצים המקצועיים של הועדה.

.9.2

המציע מנהל ספרים כחוק ובידיו אישור תקף כאמור בסעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו – .1793

.9.6

המציע הינו בעל נסיון בהפעלה של מכון רנטגן ו/או אולטראסאונד ,כך שבחמש עשרה השנים
האחרונות היה הבעלים ו/או המפעיל של מכון רנטגן ו/או אולטראסאונד בישראל שפעל למשך
תקופה של  12חודשים רצופים לפחות.

.9.4

המציע מעסיק צוות מקצועי מוסמך שיכלול ,לכל הפחות ,רופא מומחה ברדיולוגיה אחד
וטכנאי רנטגן אחד ,בעלי נסיון של  12חודשים לפחות בביצוע בדיקות רנטגן ואולטראסאונד
(מובהר כי ביצוע בדיקות אולטראסאונד גינקולוגי אינו נחשב כנסיון לצורך מכרז זה).

.9.5

על המציע להשתתף בכנס מציעים אשר יערך ביום  121291בשעה  91:41בחדר ישיבות בבניין
המחוז שד' המגינים  911חיפה קומה 29

.9.3

על המציע לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך של  ₪ 55,555לטובת
שירותי בריאות כללית עפ"י הנוסח המצורף כצרופה  '7ערוכה כדין ,שתהא תקפה החל ממועד
הגשת ההצעה ועד יום ( 926291להלן" :ערבות הבנקאית").
הערבות הבנקאית תשמש כבטוחה להתקשרות עם המציע שהצעתו תתקבל ,ותחולט כפיצוי
קבוע ומוסכם מראש ,במקרה בו יחזור המציע מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו והמציע
מוותר מראש על כל טענה בהקשר זה.
במקרה בו יאריך המזמין ,לפי שיקול דעתו הבלעדי את המועד להגשת ההצעות ו/או תעוכב
החלטתו לאחר קבלת ההצעות מכל סיבה שהיא ,יהיה על המציע להאריך את תוקף הערבות
הבנקאית בהתאם לדרישת המזמין.

5

ההנהלה הראשית
מחוז חיפה וגליל מערבי

פרק ג' – מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו:
.8

על המציע להשלים את הפרטים ,ככל שנדרש במסמכי ההליך ,וכן לצרף את כל המסמכים והאישורים
כאמור במסמכי ההליך ובהתאם לרשימה שלהלן:
.8.1

אישורים ומסמכים הדרושים להוכחת תנאי הסף:
.8.1.1

אישור ועדת ציוד של הכללית בדבר הציוד המוצע  .מציע אשר הציוד שלו לא
אושר בעבר ע"י ועדת ציוד של הכללית -יצרף מסמכים ותיעוד אודות הציוד
המוצע ,וכן פרטים אודות האפשרויות לבדיקת ובחינת הציוד ע"י היועצים
המקצועיים של הועדה.

.8.1.2

העתק נאמן למקור מאושר על ידי עו"ד של אישור על ניהול ספרים כאמור
בסעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – ( 1793יצורף כנספח ב'
להסכם).

 8.1.6תצהיר המציע לאימות העובדות המפורטות בסעיפים 9.4 ,9.6 :לעיל בנוסח המצורף
לפניה זו (צרופה .)6
.8.1.4

.8.2

וטכנאי הרנטגן
(רשימת שמ/ות הרופא/ים המומחים ברדיולוגיה
המוסמכ/ים העובדים ו/או יעבדו במכון וכן לגבי כל אחד מהם :תפקיד ,מס'
רישיון מטעם משרד הבריאות ,שם המוסד המלמד ,שנות ניסיון ,והתמחויות
נוספות.

.8.1.5

ערבות בנקאית (צרופה .)9

.8.1.3

פרוטוקול כנס מציעים חתום על ידי המציע.

.8.1.9

המחאה ע"ס  ₪ 2,555לפקודת שירותי בריאות כללית.

אישורים ומסמכים כלליים:
.8.2.1

אישור עו"ד/רו"ח של המציע בדבר מורשי חתימה בשם המציע בנוסח
המצורף לפניה זו (צרופה )1

.8.2.2

טופס נתוני הגורם המציע בנוסח המצורף לפניה זו (צרופה .)2
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.8.2.6

הצעת המחיר מלאה וחתומה על ידי המציע (צרופה  – 3מהווה גם נספח ו'
להסכם)

.8.2.4

תצהיר בדבר אי  -תיאום מכרז בנוסח המצורף לפניה זו חתום ומאושר על ידי
עו"ד (צרופה .)8

.8.2.5

אישור רו"ח (צרופה  ,)5התחייבויות לאבטחת מידע ושמירת סודיות (מהווה
גם נספח ז להסכם).

.8.2.3

ההסכם ,לרבות נספחיו ,כשהוא חתום על ידי המציע בכל עמוד ומאושר על
ידי עוה"ד  /רו"ח מטעם המציע (למען הסר ספק ,יש למלא ולחתום על כל
עמוד מעמודי ההסכם ונספחיו ,אולם בשלב הגשת ההצעות אין למלא את
נספחים :ד' ,ז' ,ח' ו -ט').

.8.2.9

נוסח פניה זו ,על כל צרופותיה ,כשהיא חתומה בתחתית כל עמוד על ידי
המציע.

.8.2.8

האישורים הנזכרים במפרט הטכני ( אישור אמ"ר , CE /FDA ,וכן יתר
האישורים המפורטים בנספח הנ"ל).

.7

המזמין יהא רשאי לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנזכרים לעיל.
על אף האמור לעיל ,המזמין יהא רשאי ,אך לא חייב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לאפשר למציע אשר לא
צירף להצעתו מסמך כלשהו ,לרבות אישור הנדרש על פי תנאי מכרז זה (ולמעט הערבות הבנקאית)
להשלים את המצאת המסמך הנ"ל למזמין ,תוך פרק זמן שיקבע על ידו .לא צירף המציע מסמך כשלהו
על אף שנתבקש לעשות כן על ידי המזמין לשם השלמת הצעתו ,יהא המזמין רשאי לפסול את הצעתו.

פרק ד' – עריכת ההצעה והגשתה:
.15

ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי מכרז זה ,מלבד המקומות בהם המציע נדרש במפורש לצרף
מסמכים או אישורים נוספים.

.11

המציע ימלא בדייקנות כל חלק הטעון השלמה במסמכי המכרז ,בהתאם להוראות ולתנאים שבכל חלק.

.12

המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף עליהם או למחוק מהם ,להסתייג או לשנות מן
האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת
שהיא.
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.16

כל 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 דעת המזמין.

.14

על המציע להגיש את הצעתו בשני עותקים ,הכוללים את כל מסמכי ההליך לרבות נוסח פניה זו וכל
המסמכים הנדרשים על פי תנאי ההליך ,חתומים ,בכל עמוד ,עם חותמת וחתימת מורשי חתימה מטעם
המציע באופן הקבוע במסמך הרלוונטי ,יערכו בשפה העברית ויוכנסו במעטפה סגורה לתיבה בכתובת
ארלוזרוב  115תל אביב קומת כניסה ,מול עמדת המודיעין ,ביום  9121291עד השעה  .91:11על המעטפה
ירשם" :מכרז מספר  - 19-91/91למתן שירותי רנטגן ואולטראסאונד בכפר יאסיף או באבו -סנאן ".

.15

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

.13

הצעת המציע תעמוד בעינה עד להודעה על תוצאות המכרז והודעה על בחירתה של ההצעה הזוכה.

פרק ה' – אמת המידה לבחירת ההצעה:
.19

אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה הינה המחיר הכולל .המציע ,אשר יציע את המחיר הכולל הנמוך
ביותר – יוכרז כזוכה במכרז והכל בכפוף ליתר התנאים המנויים בפנייה זו.

.18

המחיר הכולל יחושב כך :המחיר המוצע עבור כל שירות (רנטגן ו )U.S -יוכפל במכסה של אותו שירות.
המחיר הכולל הינו הסכום המתקבל מסכימה של הכפולות כאמור לעיל.
[הסכום הכולל =(תעריף לנבדק רנטגן  Xהמכסה לנבדקי רנטגן) ( +תעריף לנבדק  X U.S.המכסה
לנבדקי ] )U.S.

פרק ו' – תנאים כלליים ואפשרות מו"מ:
.17

המציע שומר לעצמו את הזכות ,לאחר קבלת ההצעות ,לדרוש הסברים ו/או הבהרות ו/או השלמות ו/או
מסמכים מן המציעים כולם או אחד/ים מהם.

.25

המציע יהיה אחראי לבדיקת מסמכי ההליך ותנאיו ,לרבות תנאי ההסכם וההתקשרות עפ"י ההליך,
הדין וכל מידע רלבנטי אחר הקשור להליך ,ובהגשת הצעתו מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור
והוא מוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.
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.21

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,פניית המציע אל המזמין בכל עניין הנוגע להליך זה ,תעשה אך ורק בכתב
לועדת המכרזים בפקס  14-7611557או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת lorenkr@clalit.org.il
וזאת עד ליום  ,41219294אולם ,מובהר ,כי אין בכך כדי להטיל על המזמין חובה כלשהי בהקשר זה.

.22

המזמין יהא רשאי להתקשר בהסכם למתן השירותים ,עם כל מציע כפי שיבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי
והבלתי מסויג ובתנאים הקבועים במכרז זה .המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או
כל הצעה שהיא.

.26

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלי מסויג ,לבטל מכרז זה,
כולו או חלקו ,או לצאת במכרז חדש ,וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או פיצוי/שיפוי.

.24

הכללית תהיה רשאית לנהל במסגרת המכרז מו"מ 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 סבבים כפי שיוחלט על ידי ועדת המכרזים ,ובכפוף להוראות כל דין.
לא יהיה בניהול משא ומתן לקבלת הצעות משופרות כדי לגרוע מתוקפה של הצעת מחיר שהוגשה לפני
ניהול משא ומתן כאמור.

.25

למען הסר ספק ,מובהר כי ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מקצועי מטעמה לבדיקת ההצעות
השונות.
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פרק ז' – הודעה למציע שהצעתו זכתה והשלמת ההתקשרות:
.23

המזמין יודיע בכתב לזוכה על זכייתו ,בצירוף דרישה להחליף את הערבות הבנקאית שנמסרה על ידי
הזוכה עם הצעתו ,בערבות בנקאית שתשמש כערובה לקיום כל התחייבויות הזוכה כמפורט במסמכי
המכרז ובהסכם ההתקשרות .הזוכה יהיה חייב למסור למזמין ,בתוך ( 9שבעה) ימי עסקים ממועד קבלת
הודעה על זכייתו כאמור ,ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לפקודת הכללית ,שהוצאה על ידי
תאגיד בנקאי הרשום בישראל ,על סך של ( ₪ 155,555מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) צמודה למדד
המחירים לצרכן .הערבות תהא בנוסח המופיע כנספח ט' להסכם (להלן" :ערבות הביצוע") .כנגד מסירת
ערבות הביצוע תוחזר לזוכה הערבות שהגיש עם הצעתו.
ערבות הביצוע תהא בתוקף החל ממועד הודעת המזמין לזוכה על זכייתו ועד  75יום מתום תקופת
ההסכם ו/או האופציה ככל שתמומש ,כמפורט בהסכם המצורף למסמכי המכרז .ערבות הביצוע תוצא
לבקשת הזוכה עצמו ,באופן שעל גבי הערבות הבנקאית יירשם כי הוא המבקש על פיה .לא תתקבל
ערבות צד ג' כלשהו .ערבות הביצוע תשמש כבטוחה למילוי כל התחייבויות הזוכה על פי תנאי המכרז
וההסכם.

.29

המציע יקבל בחזרה את הערבות הבנקאית אשר הופקדה על ידו עם הגשת ההצעה בתנאים הבאים:
.29.1

אם לא נבחר כזוכה במכרז.

.29.2

אם נבחר כזוכה במכרז והמיר את הערבות שהגיש בערבות הביצוע כאמור לעיל.

.28

מובהר כי אין המציע זכאי לקבל בגין מתן הערבות או החזרתה כאמור ,כתוספת ,פיצוי ,שיפוי ,ריבית או
הפרשי הצמדה כלשהם.

.27

כמו כן מובהר ,כי עד לחתימת ההסכם בפועל על ידי המזמין ,לא יהא קיים חוזה בר-תוקף בין הצדדים.
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פרק ח' – פרסום פרטי ההצעה הזוכה
.65

מציע שיבקש לעשות כן יהא רשאי לפנות למזמין בכתב בתוך  65יום ממועד קביעת ההצעה הזוכה
ולבקש לעיין במסמכי המכרז כמתחייב מכל דין ,למעט בחלקים של המסמכים ו/או ההחלטה ו/או
ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי של המזמין או
של המציע שהצעתו נבחרה .לבקשת עיון כאמור יצורף שיק בנקאי לפקודת הכללית בסך ₪ 1,555
לכיסוי הוצאות המזמין בקשר עם מתן זכות כאמור.

.61

המזמין עשוי להתחיל ביישום ההתקשרות נשוא המכרז מיד בסמוך לחתימת ההסכם ועל כן לא תשמע
טענה ,כי לא ניתנה למציע שהצעתו לא נבחרה שהות מספקת לעיין במסמכים בהם ביקש לעיין בקשר
עם המכרז.

.62

הצעת המציע תיחשב ככזו שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי אם יקבע כזוכה
הצעתו עשויה לעמוד לעיונם של כל המשתתפים המכרז.

.66

רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי ,יציין בדף נפרד את
החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו זו.

.64

ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי
נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של המזמין והחלטתה תהא סופית ומחייבת את
המציע ואת יתר המשתתפים במכרז ,לכל דבר ועניין.

.65

מחירי ההצעה ,בכל מקרה ,לא יחשבו כסוד מסחרי או כסוד מקצועי.

___________________

שירותי בריאות כללית
מחוז חיפה וגליל מערבי
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נספח א' -אפיון ומפרט טכני של המערכות הנדרשות
.1

מובהר כי האפיון והמפרט של המערכות הינם האפיון והמפרט המומלץ והמועדף על ידי הכללית .על
המציע לציין כל חריגה של המערכות המוצעות מאפיון ומפרט זה ,אם בכלל .לא ציין המציע כל חריגה
כאמור ,ייחשב הדבר ,לעניין חיובי המציע על פי מסמכי המכרז ,כאילו המערכות המוצעות על ידו עומדות
באופן מלא ומדויק באפיון ובמפרט של המערכות.

.2

אם הצעה כלשהי תחרוג באופן מהותי מהאפיון ומהמפרט של המערכות ,תהיה כללית רשאית (אך לא
חייבת) להודיע על כך לאותו מציע ,ולאפשר לו לתקן את הצעתו בעניין זה ..משך הזמן לתיקון ההצעה
יקבע על ידי הכללית  ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ולמציע לא תהיה כל תביעה או טענה כלפי
הכללית בעניין זה .מובהר במפורש ,כי בקביעת משך הזמן לתיקון ההצעה יכול ויובאו בחשבון שיקולים
שונים ,ואפשר שמשך הזמן לתיקון ההצעה יהיה קצר.

.6

אם הצעה כלשהי תחרוג מהאפיון ומהמפרט של המערכות ,באופן שלדעת הכללית אינו מהותי (תהיה
הכללית רשאית (אך לא חייבת) להתיר את הסטייה ולאשרה לפי שיקול דעתה המקצועי והמוחלט.
קביעתה המקצועית של הכללית בעניינים כאמור תחייב את כל המציעים ללא כל זכות השגה או ערעור.
המציעים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הכללית בקשר עם האמור לעיל ,על כל
הכרוך והקשור בו.

.4

להלן עיקרי האיפיונים הנדרשים לציוד המוצע:
מכשיר אולטרא סאונד:
על המכשיר לעמוד בדרישות כדלקמן:
4.1.1
4.1.2
4.1.6
4.1.4
4.1.5
4.1.3
4.1.9
4.1.8
4.1.7

מכשיר דופלר צבע ברמת  MID RANGEלאפליקציות רדיולוגיות;
המכשיר מיועד לבצע בדיקות בטן עליונה ,בטן תחתונה ,דרכי שתן וSMALL -
PARTS
מכשיר דיגיטלי הכולל פרוטוקול תקשורת  DICOM 3.0לצרכי העברת
התמונות לארכיב (;)PACS
המכשיר כולל מינימום שני מתמרים ;LINEAR ,CONVEX
מדפסת וידאו מובנית ;B\W VIDEO PRINTER
המכשיר בעל אישור אמ"ר בתוקף
המכשיר בעל אישורי FDA\CE
המכשיר בעל אישור תקני בטיחות חשמלית IEC 60601-1
הדגם הינו תקני ומאושר על ידי הכללית ויועציה המקצועיים עבור השירותים
נשוא ההסכם.
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מכשיר רנטגן ( צילום):
על המכשיר לעמוד בדרישות כדלקמן:
 4.1.15המכשיר בעל אישור אמ"ר בתוקף;
 4.1.11המכשיר בעל אישורי ;FDA\CE
מכשיר הצילום
 4.1.12המכשיר בעל אישור אמ"ר בתוקף;
 4.1.16המכשיר בעל אישורי ;FDA\CEאשור ביקורת קרינה של משרד הבריאות
היחידה לפיקוח על הקרינה.
 4.1.14המכשיר בעל הספק גנראטור של לפחות  55KWוסיבוב אנודה במהירות של
 7,555סל"ד.
 4.1.15נדרשת שפופרת בעלת שני מוקדים ,מוקד גדול לא יותר  mm1.2והספקו לפחות
,50kWמוקד קטן לא יהיה יותר מ  mm5.3והספקו לא יותר מ. 65 KW -
 4.1.13שולחן עבודה עם בוקי לעבודה עם מסכי צילום בטכנולוגיה של  CRבכל הגדלים
הנדרשים,בעל מערכת צילום אוטומאטית (פוטוטימר) עם  6תאי יוניזציה
המשמש לצילומי חשיפה אוטומאטית.
הסריג ( )Gridבבוקי השולחן מותאם לעבודה עם מוקד מתאים למרחקי הצילום הנדרשים ,בעל תנועה
בזמן החשיפה לביטול קרינת הפיזור .
התקן להחזקת קסטות עם  Buckyלעבודה עם מסכי צילום בטכנולוגיה של  CRבכל הגדלים הנדרשים,בעל
מערכת צילום אוטומאטית (פוטוטימר) עם  6תאיי יוניזציה המשמש לצילומי חשיפה אוטומאטית.
הסריג ( )Gridבבוקי המעמד לצילומים בעמידה מותאם לעבודה עם מוקד מתאים למרחקי הצילום
הנדרשים ,בעל תנועה בזמן החשיפה לביטול קרינת הפיזור .
סורק  ( CRאו פתרון סריקה ברמה טובה מזה )
 4.1.19המכשיר בעל אישור אמ"ר בתוקף;
 4.1.18המכשיר בעל אישורי ;FDA\CE
קורא מסכי  CRבכל הגדלים כנדרש בחדרי צילום רנטגניים35x43cm , 35x35cm , 24x30cm , ,.
. 18x24cm
קצב קריאה של מסכי צילום בטכנולוגיה של : CR
 35x43cmזמן נדרש לא יותר מ , 60sec -
 35x35cmזמן נדרש לא יותר מ , 54sec -
 24x30cmזמן נדרש לא יותר , 51sec
 18x24cmזמן נדרש לא יותר מ – 42sec
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גודל מטריצה של מסכי הקריאה (  ) IPנדרשים לפחות :
 35x43cmמטריצה של , 1760x2140pixels
 35x35cmמטריצה של , 1760x1760pixels
 24x30cmמטריצה של , 1576x19760pixels
 18x24cmמטריצה של , 1770x23700pixels

.5 pixels/mm
.5 pixels/mm
.6.7 pixels/mm
10 pixels/mm

קריאת רמות אפור לפחות של .21bits
 4.1.17המכשיר יכלול מערכת צריבת  CDעם תוכנת צפיה אשר תאפשר צפיה בכל
מחשב וצריבת מידע מלא בתקן ;DICOM
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צרופה '9

אישור בדבר מורשי חתימה

אני ,הח"מ ,_____________________ ,עו"ד/רו"ח ,מרח' ______________________ ,רישיון מס'
________ מאשר בזאת כי החתומים על ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת מכרז מס' ____ ,המפורטים
להלן:
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

מורשים מטעם________________________ (להלן" :המציע") לחתום על מסמכים אלה בשם המציע ,מכוח
החלטת המציע שנתקבלה כדין ,וחתימתם כאמור ,בצירוף חותמת המציע ,מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
כן אני מאשר בזה כי בין מטרות המציע אינה כלולה מטרת שירותי כוח אדם או תיווך בכוח אדם.

תאריך

תפקיד

שם מלא
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צרופה 1

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

_________________________________

מס' החברה

_________________________________

מועד ייסוד

_________________________________

כתובת

_________________________________

מס' טלפון

_________________________________

מס' פקס

_________________________________

כתובת דואר אלקטרוני_________________________________ :

ב .פירוט בעלי השליטה במציע פירוט אחזקותיהם
שם פרטי

שם משפחה

מס' תעודת זהות

13
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ג .מנהלים ובעלי זכויות חתימה
שם פרטי

שם משפחה

מס' תעודת זהות

תפקיד בחברה

מועד תחילת
עבודה בחברה

ד .מספר עובדי החברה.____________ :

ה .נא לפרט ניסיון באספקת השירותים נשוא הפניה:
סוג המכון (רנטגן/אולטרסאונד)________________
מספר שנות הנסיון __________
בין השנים ______
(במידה והמדובר ביותר ממכון אחד ,יש לפרט לגבי כל אחד מהמכונים)
פרטים נוספים:
__ ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________ ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
רשימת רופאים מומחים ברדיולוגיה וטכנאי רנטגן המיועדים לעבוד במכון:
( יש לצייין פרטים מלאים ,לגבי כל אחד מהם :תפקיד ,מס' רישיון מטעם משרד הבריאות ,שם המוסד המלמד ,שנות ניסיון,
והתמחויות נוספות

ו .שמות לקוחות עיקריים ,המלצות ,וכן פרטי הממליצים לצורך עריכת בירורים:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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ז .הערות:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

______________
תאריך

______________________
חתימה וחותמת מורשי חתימה

אני הח"מ עו"ד/רו"ח ______________ אשר כתובתי היא ____________________ ,והנני עו"ד/רו"ח של
המציע ,מאשר כי מסמך זה נחתם בפני ביום ________________ ע"י ה"ה ________________________
אשר חתימתו/חתימתם בצירוף חותמת המציע כפי שנעשו לעיל מחייבים את המציע לכל דבר וענין לאמור
במסמך זה.

_______________
עו"ד/רו"ח
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צרופה '4

תצהיר המציע על עמידה בתנאי הסף והתחייבות להקמת מכון רנטגן

אני הח"מ _________ ,בעל/ת ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא
אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:
.1

אני מנהלו של המציע _________________ ח.פ / .ע.מ ______________ ומוסמך מטעמו ליתן
תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע במסגרת מכרז מס'__________2

5

הנני מצהיר כי המציע עומד בכל תנאי הסף המפורטים במכרז בכלל ובסעיפים  9.6-9.4בפרט.

3

מבלי לפגוע בכלליות האמור ,הנני מצהיר כדלקמן:
 3.1המציע הינו בעל נסיון בהפעלה של מכון רנטגן ו/או אולטראסאונד ,כך שבחמש עשרה השנים
האחרונות היה הבעלים ו/או המפעיל של מכון רנטגן ו/או אולטראסאונד בישראל שפעל למשך
תקופה של  12חודשים רצופים לפחות.

שם המכון

כתובת המכון

פרק הזמן בו פרטי התקשרות
המכון
פעל עם
פועל/
ופעיל
(במידה
המכון
כיום)

 3.2המציע הינו בעל היכולת ,האמצעים ונסיון מוכחים להקמת ו/או הפעלת מכון רנטגן
ואולטרסאונד בכפר יאסיף או באבו סנאן תוך פרק זמן של  3חודשים ממועד חתימת הסכם,
הממלא אחר כל התנאים המפורטים בפניה על נספחיה ,והוא מתחייב לעשות כן אם יזכה
במכרז.
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 3.6המציע בעל צוות מקצועי מוסמך של רנטגנאים ורופאים מומחים ברדיולוגיה .בצרופה  2פורטו
שמות הרנטגנאים והרופאים המומחים ברדיולוגיה המוסמכים העובדים במכון וכן לגבי כל
אחד מהם :תפקיד ,מס' רישיון מטעם משרד הבריאות ,שם המוסד המלמד ,שנות ניסיון,
והתמחויות נוספות.
 3.4המציע הינו בעל ניסיון כנדרש בתנאי המכרז.
9

אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_______________
חתימת המצהיר/ה

אישור
אני הח"מ ,עו"ד _____________ ,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 בפני.
________________
שם מלא וחותמת
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צרופה '1
תצהיר  -שמירת זכויות עובדים

אנו הח"מ :נותן השירותים ________________________ :ח.פ /ת.ז .מס' ___________________
נושא/ת ת.ז .מס' ______________________
שם _________________________
שם

_________________________

נושא/ת

ת.ז

מס'

______________________

לאחר שהוזהרנו ,כי עלינו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן ,מצהירים
בזאת ,בשם נותן השירותים וכבעלי השליטה בו ,כדלקמן:
 .1מורשי החתימה מטעם נותן השירותים הינם__________________________ :
בעלי השליטה בנותן השירותים הינם._____________________________ :
 .2אנו מצהירים ,כי נותן השירותים מקיים חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי
ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו כמעסיק.
 .6נותן השירותים או מי מבעלי השליטה בו ,לא הורשע בשל הפרת דיני העבודה ,בשלוש השנים שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 .4הקבלן או מי מבעלי השליטה בקבלן ,לא נקנס ע"י מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות
המנהליות ,התשמ"ו , 1785 -ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה ,בשנה שקדמה למועד האחרון
להגשת הצעות למכרז.
 .5במקרה של קיום הרשעות /קנסות -להלן פירוט :
______________________________________________________
______________________________________________________
 .3הרינו לאשר כי אלו חתימותינו ,וכי תוכן תצהירנו אמת.

________________
חתימה+חותמת המציע

___________
חתימה

__________
חתימה
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אישור

הריני מאשר /בזה ,כי ביום ______________ הופיעו בפני עורך/דין ________________ במשרדי ברח'
__________________________:
מר/גב' :שם ____________________________ ת.ז מס' ________________________,
מר/גב' :שם ____________________________ ת.ז מס' ________________________,
שמורשים לחתום מטעם המציע ,שזיהו עצמם על ידי ת.ז______________________ .כאמור לעיל ,ולאחר
שהזהרתי אותם ,כי עליהם להצהיר אמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,אישרו את
נכונות התצהיר דלעיל וחתמו עליו בפני ,בשם המציע ובשמם.

____________________

__________________

חתימת עו" ד  +חותמת

תאריך
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צרופה '6
(נספח ו' להסכם)

סכום הצעת המחיר לנבדק לביקור(לא כולל מע"מ):
המחיר עבור ביצוע צילומי רנטגן לנבדק אחד,לביקור :
במספרים______________________:
במילים________________________:

המחיר עבור ביצוע בדיקות אולטרא סאונד לנבדק אחד לביקור :
במספרים______________________:
במילים________________________:
שם המציע______________________:

___________________

___________________

חתימת המציע  +חותמת

תאריך
הערות:
.2

כללית תשלם לנותן השירותים (המציע הזוכה) את התמורה הנקובה בטופס זה לעיל ,בגין כל
נבדק אשר קיבל שירותים ,עד למכסות החודשיות המפורטות להלן:
 1.1צילומי רנטגן  665 -נבדקים בחודש.
 1.2בדיקות  655 - U.S.נבדקים בחודש.
(להלן" :המכסה").

.1

למען הסר ספק ,מובהר ,כי התשלום ו/או המכסה הינם לפי מספר הנבדקים אשר קיבלו שירות
לביקור  ,פר חודש ,ולא לפי מספר הצילומים ו/או הבדיקות.

.3

במידה ומספר הנבדקים שקיבלו שירות יעלה על המכסה ,כללית לא תשלם לנותן השירותים
(המציע הזוכה) תשלום נוסף מעבר לתשלום הנקוב בטופס זה לעיל.

.4

הכללית אינה מתחייבת להזמין מנותן השירותים (המציע הזוכה) כמות מסוימת של שירותים
ו/או להפנות כמות מסוימת של נבדקים.
למען הסר ספק ,התשלום יתבצע בכפוף לקיום התחייבויות נותן השירותים (המציע הזוכה) על
פי ההסכם ובהתאם להוראות ההסכם.

.5
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צרופה '7
נוסח ערבות בנקאית
לכבוד
שירותי בריאות כללית
הנדון :ערבות מס' ____________
.1

לבקשת __________________ (שם המציע) ,ח.פ( _________ .להלן" :החייב") אנו ערבים בזה
כלפיכם בערבות אוטונומית ובלתי מותנית לסילוק כל סכום אשר תדרשו מאת החייב עד לסך של
( 51,111חמישים אלף) ש"ח ,כמפורט להלן.

.2

אנו נשלם לכם מפעם לפעם כל סכום ,בגבול סכום הערבות ,תוך ( 9שבעה) ימים מתאריך דרישתכם
הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק ו/או לבסס את דרישתכם ומבלי שנהיה רשאים לטעון
כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק
הסכום האמור מאת החייב או להימנע בכל דרך מביצוע התשלום ע"פ ערבות זו .

.6

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  926291ועד בכלל ואנו לא נהיה רשאים לבטלה מכל עילה שהיא.
בנוסף לאמור לעיל ,ערבות זו הינה עצמאית ,בלתי תלויה ובלתי מותנית.

.4

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

.5

ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
בנק ______________________

________________________
חתימה וחותמת

* דרישה כאמור בערבות זו – תעשה בכתב ו/או באופן שיקבע בהוראות הבנק כפי שיפורטו בגוף הערבות.
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צרופה '1
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.

.6

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.

.3

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

.9

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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הסכם מתן שירותים
שנערך ונחתם ביום_____

בחודש__________ שנת ________

בין:

שירותי בריאות כללית
באמצעות מחוז חיפה וגליל מערבי
משדרות המגינים  ,154חיפה 65524
(להלן" :כללית")
באמצעות מורשי החתימה מטעמה:
שם ושם משפחה_______________ :
ת"ז _________ תפקיד____________ :
שם ושם משפחה________________ :
ת"ז_____________ תפקיד__________ :

לבין:

_______________ ח"פ _____________
שכתובתו__________________ :
(להלן" :נותן השירותים")
באמצעות מורשי החתימה מטעמה:
שם ושם משפחה_______________ :
ת"ז _________ תפקיד____________ :
שם ושם משפחה________________ :
ת"ז_____________ תפקיד__________ :

הואיל:

וכללית הינה תאגיד המורשה ,עפ"י דין ובהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,תשנ"ד 1774 -
והתקנות על פיו לספק ולקבל שירותים רפואיים שונים;

והואיל:

וכללית מעוניינת לספק למבוטחיה שירותי רנטגן ואולטרא סאונד (למעט אולטרא סאונד גינקולוגי),
ביישוב כפר יאסיף/אבו סנאן ,ממכון מורשה ,בדרישות איכות ובזמינות גבוהה ,כמפורט בהסכם זה
על נספחיו (להלן" :השירותים");

והואיל:

המציע הינו בעל נסיון בהפעלה של מכון רנטגן ו/או אולטראסאונד ,כך שבחמש עשרה השנים
האחרונות היה הבעלים ו/או המפעיל של מכון רנטגן ו/או אולטראסאונד בישראל שפעל למשך
תקופה של  12חודשים רצופים לפחות.

והואיל:

ו נותן השירותים מצהיר כי יש בידיו היכולת ,האמצעים ,המכשור וכל האישורים ,ההיתרים
והרישיונות הדרושים להקמת ו/או הפעלת מכון רנטגן ואולטרסאונד בכפר יאסיף (להלן" :המכון")
ולאספקת השירותים בתוך ( 3שישה) חודשים ממועד חתימת הסכם זה.

והואיל:

ונותן השירותים פנה לכללית והציע לה לספק את השירותים כקבלן עצמאי למבוטחיה של הכללית
(להלן" :המבוטחים");

והואיל:

והכללית קיבלה את הצעת נותן השירותים והסכימה להתקשר עימו לרכישת השירותים ,הכל בכפוף
למפורט בהסכם זה להלן;

מצד אחד

מצד שני

אי לכך הוסכם ,הותנה ,אושר והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
29

ההנהלה הראשית
מחוז חיפה וגליל מערבי

1

המבוא
 8.1המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד ממנו.
 8.2במקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות ההסכם לבין הוראה מהוראות
הנספחים ,תהא הוראת ההסכם עדיפה וגוברת והוראות הנספח תקראנה ותפורשנה ביחד עם
ובהתאם להוראת ההסכם ,אלא אם כן יוסכם אחרת במפורש.
 8.6כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד .אין הן מהוות חלק מההסכם ולא תשמשנה אמצעי
לפרשנותו.
 8.4בהסכם זה תהיה משמעות המונח "נותן השירות"  -לרבות עובדיו ו/או מי שפועל מכוחו ,בשמו,
מטעמו ו/או כשליחו.

1

הצהרות נותן השירותים
נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
 7.1נותן השרות מתחייב כי בתוך פרק זמן של עד ( 3שישה) חודשים ,יופעל וינוהל על ידו מכון רנטגן
ואולטרסאונד בכפר יאסיף או ביישוב אבו סנאן.
נותן השירות מתחייב כי בתוך פרק הזמן האמור ולמשך כל תקופת ההסכם ,יחזיק בכל הרישיונות
הנדרשים ,ויהיה רשאי לנהל ולהפעיל את המכון לצורך מתן השירותים למבוטחי הכללית.
העתק נאמן למקור מאושר ע"י עו"ד של תעודת עמותה רשומה  /רישום חברה  /עוסק מורשה  -לפי
העניין מצורף כנספח א' להסכם זה.
העתק נאמן למקור מאושר ע"י עו"ד של אישור על ניהול ספרים כדין מצורף כנספח ב' להסכם זה.
העתק נאמן למקור מאושר על ידי עו"ד של אישור על ניכוי מס במקור מצורף כנספח ג' להסכם זה.
העתק טופס בקשה לביצוע תשלום כשהוא חתום כנדרש מצורף כנספח ד' להסכם זה.
 7.2נותן השירותים מתחייב להודיע לכללית על כל שינוי שחל בבעלות על מניותיו ועל כל שינוי בהנהלת
נותן השירותים ,וזאת מייד עם קרות השינוי.
 7.6אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ,ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא
יהיה משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם ,על פי הסכם או על פי כל דין.
 7.4נותן השירות מצהיר כי עיסוקו במתן שירותים כאמור לעיל ואין הוא קבלן כוח אדם במובן חוק
העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו.1773 -
 7.5נותן השירות מצהיר ,כי הוא יעניק שירותים גם לאחרים וכי אינו משתלב במסגרת הארגונית של
הכללית ואין בכוונתו לעשות כן.
 7.3נותן השירות מתחייב כי בתוך פרק הזמן האמור בסעיף  9.1לעיל ולמשך כל תקופת ההסכם הוא
יהיה בעל כל האמצעים ,מכשור ,ציוד ,כלים ,מיכון ,מחשוב ,הידע ,הניסיון וכח האדם הדרושים
לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.
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 7.9נותן השירות מתחייב כי בתוך פרק הזמן האמור בסעיף  9.1לעיל ולמשך כל תקופת ההסכם הוא
יחזיק בכל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו על
פי הסכם זה ,לרבות להפעלת המכון ומתן השירותים ,וכי הנו בעל הידע ,הניסיון ,המומחיות
והיכולת הטכנית ,הארגונית והמקצועית לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ברמת מיומנות
ומקצועיות גבוהה ,ביעילות ובהתאם לצרכים שהוצגו לו ע"י כללית.
 7.8הוא אחראי לכך שכל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים יישארו בתוקף לאורך כל תקופת
ההסכם ,וכי במשך תקופת ההסכם הוא ימלא אחר הוראות כל דין הקשורות במתן השירותים ,כפי
שתהיינה ו/או תקבענה ,מעת לעת ,על ידי הרשויות המוסמכות לכך ,ולרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור נהלי משרד הבריאות ונהלי הכללית( ובכלל זה  :הפחתת קרינה אבטחת מידע,
וחוזרי מנכ"ל משרד הבריאות מס'  -18/57 ,29/11בדבר קרינה מייננת).
 7.7הוא מתחייב להעניק את השירותים באמצעות מכשור ו/או ציוד ו/או חומרים תקינים ,באיכויות
והמפרטים הקיימים והנהוגים ,עפ"י סטנדרטים מקצועיים מקובלים או מאושרים ע"י משרד
הבריאות ,וכי הצוות מטעמו של נותן השירות הינו מקצועי ומיומן וכל הנמנים עליו מורשים על פי
דין להפעיל את הציוד וליתן את השירות הרפואי.
 7.15נותן השירותים מתחייב ומצהיר ,כי כל צוות עובדיו וכל מי מטעמו ,ולרבות הרנטגנאים
והרנטגנולוגים ,המועסקים ו/או שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו ע"פ הסכם זה הינם
בעלי נסיון מקצועי של  12חודשים לפחות ,מוסמכים ומיומנים ובעלי כל הרישיונות ו/או התארים
ו/או האישורים ו/או ההיתרים התקפים הנדרשים ע"פ כל דין ,לעסוק במקצועם ו/או בתחום
מומחיותם ,לרבות רישיון מקצועי בתוקף ממשרד הבריאות בישראל.
 7.11הוא מתחייב ,כי המבנה בו יפעל המכון כולל את כל התנאים המאפשרים שמירה על פרטיות
המבוטחים ,ובכלל זה ,כולל חדר המתנה ,חדר שירותים וכיור.
 7.12הוא מתחייב לדאוג ,כי המבנה יישמר נקי ומסודר כל העת וכי יהיה ממוזג -מחומם /מקורר בכל
שעות הפעילות בהתאם לצורך.
 7.16נותן השירותים מתחייב ,כי יציב במקום בולט על המבנה בו פועל המכון שלט עליו יירשם באופן
ברור שם המכון ,שעות עבודת המכון ומספרי טלפון לתאום תור.
 7.14נותן השירות מתחייב כי המבנה בו פועל המכון נגיש לאנשים בעלי מוגבלויות וכי הינו עומד
בדרישות כל דין בנוגע לבטיחות במכון וסביבתו.
 7.15ידוע לו שהשירותים הניתנים על ידו על פי הסכם זה הינם שירותים חיוניים שחיי אדם כרוכים
בנתינתם ,ועל כן נודעת חשיבות המיוחדת לאספקה תקינה ,סדירה ,רצופה ומדויקת של השירותים
ברמה מעולה בכל עת ובכל מקום.
 7.13נהירים לו מלוא תנאי ההסכם וכל המסמכים ו/או הנספחים ו/או אחרים המצורפים אליו,
והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 7.19הוא בדק את מלוא התנאים ,הנתונים והנסיבות הקשורים במילוי התחייבויותיו על פי ההסכם ,ולא
תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הכללית בקשר עם אי-ידיעה ,חוסר ו/או טעות.
 7.18הוא מכיר ומבין היטב את דרישות כללית בקשר לשירותים הנדרשים בהסכם זה לרבות טיב
השירותים ,איכותם היקפם ודרכי ביצועם ,וכי יבצע באופן מלא את התחייבויותיו למתן
השירותים ,וזאת במומחיות ,במסירות ובנאמנות.
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 91משך תקופת ההסכם
 15.1תקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה הינה ל( 63 -שלושים וששה) חודשים ,ממועד חתימת הסכם זה
על ידי הכללית ,אלא אם בוטל ההסכם קודם לכן על ידי הכללית בהתאם להוראות הסכם זה ו/או
על פי כל דין (להלן" :תקופת ההסכם").
 15.2לכללית נתונה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת בת ( 12שנים עשר) חודשים
(להלן" :תקופות האופציה").
 15.6על אף האמור לעיל ,תהיה הכללית רשאית ,בכל עת ,להביא הסכם זה ,כולו או ביחס
לשירותים מסוימים ,לידי סיום על פי שיקול דעתה הבלעדי מכל סיבה שהיא ,ובלבד שנתנה על כך
הודעה מוקדמת בכתב של  155יום מראש ,בלא שהביטול יקנה לנותן השירות זכות כלשהי כלפי
כללית.
 15.4היה והודיע הכללית על סיום ההסכם ,ימשיך נותן השירותים לספק שירותים כרגיל לכל המבוטחים
אשר הופנו אליו בתקופת ההסכם ובתקופת ההודעה המוקדמת ,אלא אם הודיעה הכללית אחרת.

 99מתן השירותים
 11.1נותן השירותים יספק את השירותים למבוטחים אשר יופנו אליו ע"י כללית ,בכפוף לקבלת מכתב
הפניה שיציגו מבוטחי הכללית בפני מזכירות המכון בצירוף טופס ( 19טופס התחייבות).
 11.2השירותים יינתנו במכון ,עפ"י כל הדרישות ,התקנים וההיתרים הנובעים מהנחיות ו/או הוראות
משרד הבריאות ו/או הכללית ו/או על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה.
 11.6השירותים כוללים ,בין היתר ,ביצוע צילומי רנטגן ובדיקות אולטראסאונד ,ובכלל זה פענוח
הצילומים וממצאי הבדיקות (להלן יקראו יחד פענוח הצילומים וממצאי הבדיקות" :התשובות").
 11.4יובהר ,כי שירותי האולטראסאונד יכללו אך ורק אולטראסאונד בטן עליונה ו/או תחתונה ו/או דרכי
השתן.
בכל מקרה לא יכללו השירותים אולטראסאונד גינקולוגי ו/או אולטראסאונד לתינוקות עד לגיל
שנתיים ו/או כל בדיקה גינקולוגית ,מיילדות וקרדיולוגית.
 11.5מבוטחים אשר הופנו על ידי הכללית לאולטראסאונד יוזמנו לביצוע הבדיקה תוך לא יאוחר מ21-
ימים ממועד פנייתם למכון.
 11.3מבוטחים אשר הופנו על ידי הכללית לצילום רנטגן יוזמנו לביצוע הצילום לא יאוחר מ 9-ימים
ממועד הפנייתם.
 11.9נותן השירותים מתחייב להשלים את פיתוח והדפסת הצילומים ומסירת התשובות לידי המבוטח
באופן אישי ,תוך  48שעות ממועד הבדיקה.
 11.8נותן השירותים מתחייב ,כי יינתנו למבוטח תשובות מודפסות  +צילומים על גבי .CD
התשובות המודפסות יכללו ,בין היתר ,את הפרטים הבאים:
תאריך ביצוע
תאריך הדפסה
שם משפחה ושם פרטי של המבוטח.
מספר ת.ז של המבוטח.
שנת לידה של המבוטח.
הגורם שהפנה לבדיקה (רופא).
שם הבדיקה.
ממצאים.
סיכום והמלצות.
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ציון העובדה כי המבוטח קיבל צילומים על גבי .CD
חתימת הרופא.
(להלן" :תשובה מפורטת").
 CDאשר יימסר למבוטח יכלול תו כנת צפייה אשר תאפשר לצפות בתוכנו מכל מחשב והבדיקה
תשמר ב.DICOM-
 11.7נותן השירותים מתחייב לשמור את התשובות על גבי מדיה מגנטית למשך  9שנים ,באופן שיאפשר
גישה למידע באופן מלא ומיידי .שמירת המידע הרפואי תתבצע בהתאם להנחיות הממונה על
אבטחת מידע בשרותי בריאות כללית.
הכללית שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות תקופתיות בתשובות שנשמרו.
 11.15נותן השירותים מתחייב לערוך ולנהל בצורה מסודרת רשימות של הנבדקים כולל סוג הבדיקה
שנערכה לנבדק.
 11.11נותן השירותים מתחייב ,ככל שיידרש לכך על ידי הכללית בתקופת ההסכם ,להתאים את מערכות
המחשוב שברשותו ,ולעשות כל תוספת ו/או התאמה ו/או שינוי שיידרשו על ידי הנהלת הכללית,
על מנת לאפשר העברת מידע כולל תשובות הבדיקות בפורמט ממוחשב ממכון הרנטגן למערכת
הממוחשבת של הכללית.
 11.12נותן השירותים מתחייב להחזיק ברישיון תקף "למכשירי קרינה למטרות רפואיות"  -מטעם משרד
הבריאות ,לכל מכשירי הרנטגן בהם נעשה שימוש במכון וכן לדאוג לעריכת ולקבלת "דו"ח בדיקת
בטיחות קרינה -מכשירי רנטגן לאיבחון" -מטעם משרד הבריאות .על נותן השירותים להציג
לכללית הרישיון והדו"ח הנ"ל מיד עם קבלתם ממשרד הבריאות.
 11.16נותן השירותים מתחייב כי כל השירותים יבוצעו על ידי צוות מקצועי מוסמך של רנטגנאים
ורנטגנולוגים.
 11.14נותן השירותים מתחייב לעשות שימוש בציוד מיגון מתאים ,ובכלל זה לדאוג כי כל העובדים ישאו
על גופם תגי קרינה בעת שהייתם בחדרי רנטגן (להלן" :תגי הקרינה").
 11.15נותן השירותים מתחייב להעביר את תגי הקרינה מדי חודש לבדיקה במעבדה מוסמכת .הכללית
תהיה רשאית לקבל בהתאם לדרישתה את תוצאות הבדיקה לעיונה.
 11.13נותן השירותים מתחייב כי בדיקות האולטראסאונד תבוצענה אך ורק ע"י רופא רנטגנולוג מוסמך
ו/או רנטגנאי מוסמך.
 11.19נותן השירותים מתחייב ,כי בדיקות האולטראסאונד תבוצענה באמצעות מכשיר העומד בדרישות
המכרז ,כמפורט בנספח הטכני.
 11.18נותן השירותים מתחייב ,כי מכשיר האולטראסאונד יעבור אחת לשנה בדיקה וטיפול ,כולל איכות
התמונה על ידי מעבדה מוסמכת.
 11.17נותן השירותים מתחייב ,כי בדיקות הרנטגן במכון תבוצענה באמצעות מערכת המורכבת ממכשיר
צילום ומערכת דימות דיגיטאלית-סורק  CRהעומדים בדרישות המכרז ,כמפורט בנספח הטכני.
 12נותן השירותים מתחייב להציג בתוך  9ימים ממועד חתימת הסכם זה ,דו"ח על מצב ותקינות המערכת על
ידי הגורם המתחזק.
 12.1נותן השירותים מתחייב כי המכשיר יטופל על ידי גורם מוסמך לבצע תחזוקה למכשירים מסוג זה.
 12.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על הכללית ו/או להסיר
אחריות כלשהי מנותן השירותים ,הכללית תהיה רשאית לבצע בדיקות תקופתיות במכשיר על ידי
מהנדס שרות רנטגנאי מטעמה.
סורק  ( CRאו פתרון סריקה ברמה טובה מזה )
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 12.6נותן השירותים מתחייב כי הסורק יטופל על ידי גורם מוסמך לבצע תחזוקה למכשירים מסוג זה.
 12.4נותן השירותים מתחייב להציג בתוך  9ימים ממועד חתימת הסכם זה ,דו"ח על מצב ותקינות
המערכת על ידי הגורם המתחזק.
 12.5מבלי לגרוע מהאמור לע יל ,ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על הכללית ו/או להסיר
אחריות כלשהי מנותן השירותים ,הכללית תהיה רשאית לבצע בדיקות תקופתיות במכשיר על ידי
מהנדס שרות רנטגנאי מטעמה.
 12.3נותן השירותים מתחייב ,כי מכונת הצילום תעבור אחת לשנה כיול על ידי מעבדה מוסמכת ,וכי היא
תעמוד במבדקים הנערכים על ידי משרד הבריאות.
 12.9נותן השירותים מתחייב לדאוג כי איכות הצילומים תהיה לשביעות רצון הכללית ,והוא מתחייב
לתקן כל פגם ו/או פגיעה באיכות הצילומים ככל שיימצאו בבקרה תקופתית ועל פי דרישות
הכללית.
 12.8נותן השירותים יהא אחראי לשמירת הרשומות הרפואיות על פי כל דין ויפעל בהתאם לקבוע בחוק
זכויות החולה ,התשנ"ו –  ,1773ככל שהוא מחויב לעשות כן.
 12.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,נותן השירותים מתחייב למלא אחר הוראות הדין בכל הכרוך במתן
השירותים נשוא הסכם זה ,לרבות כל תקני ביצוע השירותים ,קבלת אישורים ,רישיונות והיתרים,
תשלומים לרשויות וכיו"ב.

 94ימי וזמני פעילות המכון
 16.1המכון יופעל בימים ובשעות כדלקמן:
ימים ____________ :בשעות________________ :
ימים ____________ :בשעות________________ :
המכון יפעל במתכונת מלאה בימי חג יהודיים וכן בערבי חג של כל הדתות במתכונת של יום ראשון.
המרכז לא יפעל בימי חג נוצריים  /דרוזים  /מוסלמים.
או לחילופין:
המרכז יפעל בערבי חג במתכונת יום שישי.
המרכז לא יפעל בימי חג יהודים.
 16.2כל שינוי בימים ו/או בשעות הפעילות מחייב קבלת אישור מראש ובכתב מטעם הכללית.
 16.6מבלי לפגוע בשעות הפעילות האמורות לעיל מוסכם בין הצדדים כי המכון יפעל לפחות  25שעות
בשבוע לביצוע בדיקות צילומי רנטגן ,במסגרתן לפחות פעמיים בשבוע אחה"צ .כמו כן ,המכון יפעל
לפחות  15שעות בשבוע לבצוע בדיקות  ,U.S.במקביל לשעות שבהן יבוצעו בדיקות צילומי רנטגן,
ולפחות פעם אחת בשבוע בשעות אחר-הצהריים.
 16.4במידה והכללית תחליט שיש צורך בפתיחה בשעות וימים אחרים ו/או נוספים על המפורט לעיל –
הכללית תודיע על כך למכון  9ימים מראש ובכתב ושעות הפתיחה ישונו בהתאם.
ככל שיהיה באמור לעיל ,כדי להגדיל את כמות שעות הפעילות יעודכנו המכסות בהתאמה.
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 91התמורה
 14.1בתמורה לקיום כל התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה ,תשלם הכללית לנותן השירותים,
בגין כל מבוטח אשר קיבל שירותים ,בכפוף לסעיף  14.2להלן ,את המחיר כמפורט בהצעת המחיר
המצורפת להסכם זה .למחיר הנקוב בהצעת המחיר יתווסף מע"מ כדין.
הצעת המחיר מצורפת כנספח ו' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
(להלן" :התמורה").
 14.2מובהר ומוסכם ,כי התמורה תשולם פר מבוטח שקיבל שירות ,עד למכסה החודשית המפורטת
להלן:
14.2.2

רנטגן  665 -נבדקים בחודש.

 655 - U.S.נבדקים בחודש.
14.2.6
(להלן" :המכסה")2
הכללית רשאית להגדיל את המכסה מעת לעת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה,
והכל בתנאי שניתנה לכך הודעה מפורשת מראש ובכתב.
 14.6למען הסר ספק ,מובהר ,כי התשלום ו/או המכסה הינם לפי מספר המבוטחים אשר קיבלו שירות,
פר חודש ,ולא לפי מספר הצילומים ו/או הבדיקות.
 14.4מוסכם בין הצדדים ,כי הקפדה על מסירת תשובה מפורטת ,כהגדרתה בסעיף  11.8להסכם זה,
למבוטחים ,תהווה תנאי בסיסי ומקדמי לקבלת תמורה בגין השירותים.
 14.5לתמורה הנקובה לעיל לא תתווסף הצמדה למדד במהלך תקופת ההסכם ו/או האופציה.
 14.3בתום כל חודש ולא יאוחר מה 15 -לכל חודש ,ימסור נותן השירותים לכללית חשבון בגין החודש
שחלף ,בהתאם לפורמט שייקבע על ידי הכללית בקובץ חיובים (קרי -קובץ הנערך על פי תיאום עם
הכללית ,באמצעות תוכנת חיובים באינטרנט במתכונת המקובלת בכללית ,אשר יכלול את פרטי
המבוטחים להם ניתנו השירותים ,סוגי הבדיקות שבוצעו בהם ,מספר ההתחייבות וכן כל פרט אחר
עפ"י דרישות הכללית) וכן חשבונית מס בגובה התמורה (להלן יקראו קובץ החיובים והחשבונית
יחד" :החשבון").
 14.9מבלי לגרוע מכל התחייבות של נותן השירותים לפי הסכם זה ,לא יהיה זכאי נותן השירותים לכל
תשלום בגין צילומים אשר יבוצעו ,אלא אם צרף לגבי כל מבוטח בגינו נדרש תשלום את טופס 19
שנמסר לו על ידי המבוטח.
 14.8למען הסר ספק ,יובהר ויודגש ,כי נותן השירותים לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין מבוטח אשר לא
בוצעו לו צילומים בפועל.
 14.7כמו כן ,יובהר ויודגש ,כי ביצוע התשלום מותנה בקיום אישור תקף במועד ביצוע התשלום על ניהול
ספרים.
 14.15הכללית תבדוק ותאשר את החשבון ,או ,לפי הצורך ,תעיר הערות לנותן השירותים ,אשר יתקן את
החשבון בהתאם להערות הכללית כאמור ויגישו שוב לכללית .אישרה הכללית את החשבון ולא חלק
עליו נותן השירותים בתוך  65מיום האישור ,יהווה האישור האמור ראיה מכרעת לנכונות האמור בו,
ונותן השירותים מוותר על כל זכות התנגדות ו/או טענה בהקשר לכך.
 14.11במקרה בו לא הגיש נותן השירותים את החשבון עד ( 15עשרה) ימים לאחר המועד שנקבע להגשתו
כאמור לעיל ,תהיה הכללית רשאית ,אך לא חייבת ,לערוך את הדו"ח האמור בעצמה ובמקרה
כאמור ,ולנותן השירותים לא יהיו כל טענות ,דרישות ו/או תביעות בשל כך.
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 14.12התשלום יתבצע לנותן השירותים תוך ( 76תשעים ושלושה) יום מתום החודש שבגינו הוגש החשבון
לתשלום על ידי נותן השירותים ("שוטף  ,)"76 +ובתנאי שהחשבון הוגש ע"י נותן השירותים כאמור
בסעיף  14.6לעיל ,ואושר קודם לכן ע"י הכללית וכנגד חשבונית מס כדין (להלן" :מועד התשלום").
 14.16במידה ומועד התשלום הינו ביום שישי או שבת או חג או חול המועד ,ביצוע התשלום יוקדם או
יידחה לפי שיקול דעתה הבלעדי של הכללית.
 14.14למען הסר ספק מובהר ,כי התמורה הנקובה לעיל  ,מהווה את מלוא התמורה הסופית והמלאה בגין
אספקת השירותים וביצוע התחייבויות נותן השירותים על פי ההסכם ועל פי כל דין ,לרבות כל
הוצאות נותן השירותים בקשר עם מילוי כל התחייבויותיו על-פי ההסכם לרבות ומבלי לגרוע
מכלליות האמור ,ככל שהדבר רלבנטי ,הקמת המכון ,רכישת ציוד ,שכר עבודה ותנאים סוציאליים,
הוצאות השימוש במכשירים ובציוד ,פחת וכו' של ציוד ,הוצאות מנהלה וכלליות כגון נזקי טבע,
ביטוחים ,ערבויות ,תשלומים בגין אישורים היתרים רישיונות וכו' ,וכל המסים ,האגרות ,ההיטלים
ותשלומי חובה אחרים המוטלים על נותן השירותים ,ועל השירותים.
 14.15כל מס ,היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין השירותים ו/או אספקתם
יחולו באופן בלעדי על נותן השירותים וישולמו על ידו .הכללית תנכה מכל תשלום לנותן השירותים
כל סכום אותו עליה לנכות על פי כל דין ,לרבות מסים ,היטלים ותשלומי חובה אחרים ותשלומם
כאמור יהווה ראיה לביצוע מלוא התשלום המגיע לנותן השירותים מהכללית.
 14.13מוסכם בין הצדדים ,כי במקרה ובכל עת שהיא לאחר חתימת הצדדים על ההסכם ,יחולו או יוטלו
על מי מהצדדים מסים או היטלים אחרים ,אשר לא היו קיימים במועד חתימת הצדדים על הסכם
זה ,או שהועלו השיעורים של המסים ו/או ההיטלים ו/או תשלומי החובה הקיימים ,יחולו מסים
ו/או היטלים אלה על נותן השירותים.
 14.19למען הסר ספק ,לנותן השירותים לא תהיינה תביעות כספיות נוספות כלשהן מכללית ו/או דרישות
להעלאת התמורה בגין ביצוע התחייבויותיו ע"פ הסכם זה בכלל וביצוע השירותים בפרט ,מעבר
לתמורה הנקובה לעיל ,לרבות מחמת שינויים בעלות שכר עבודה ,שינויים בשער החליפין של
המטבע ,הטלתם או העלאתם של מסים ,היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג ,בין
ישירים ובין עקיפים ,או מחמת כל סיבה אחרת.
 14.18למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם בין הצדדים כי נותן השירותים לא ייגבה ו/או יחייב ו/או ידרוש
תשלום ו/או תמורה כלשהי מהמבוטח ו/או מי מטעמו ,בגין צילומים שתמורתם משולמת על ידי
הכללית בהתאם להסכם זה.

 95עובדים
 15.1נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בהיקף ובכמות שלא יפחתו מדרישות הכללית
וכמפורט בהסכם זה ובנספחיו ,בין בעצמו ובין באמצעות רנטגנאים ורנטגנולוגים מוסמכים,
מתאימים ,מקצועיים ,מיומנים ובעלי ניסיון רב אשר הוסמכו לבצעם לפי כל דין ,לשביעות רצון
הכללית ו/או מי מטעמה .לצורך האמור ,נותן השירותים מתחייב להעסיק בעצמו ועל חשבונו את
כל כח האדם המתאים והדרוש ,ולהדריך את עובדיו ככל הנדרש לצורך ביצוע השירותים ,ללא כל
תמורה נוספת מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה.
 15.2נותן השירותים לבדו יהא אחראי וישלם לעובדיו את כל משכורותיהם ,כולל תשלומים לביטוח
לאומי ,תנאים סוציאליים ותנאי עבודה (כולל חופשה ,דמי מחלה וכולל תשלומים לקרנות ביטוח
סוציאלי) ,הכל בהתאם לקבוע על פי כל נוהג ו/או הסכם ו/או כל דין עבור עבודה דומה.
 15.6נותן השירותים מתחייב להעסיק את עובדיו על פי כל הכללים שנקבעו בהסכמי העבודה המחייבים
ו/או מקובלים בענף אליו משתייכים עובדיו ,ולמלא אחר הוראת כל דין ו/או הסכם קיבוצי החל
עליו כמעסיק.
 15.4נותן השירותים מתחייב להפסיק מתן השירותים למבוטחי הכללית על ידי כל עובד שלו ,וכל אדם
אחר הנמצא בשירותו והמועסק על ידו בביצוע השירותים ,או בקשר לכך ,מיד לכשיידרש לעשות כן
ע"י הכללית ,ולמצוא לו מחליף מתאים תוך פרק זמן סביר.
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 15.5אם לצורך ביצוע השירותים יהיה צורך ברישום כלשהו על פי דין ו/או ברשיון או בהיתר לפי כל דין,
מתחייב נותן השירותים לדאוג להעסיק רק מי שיש לו רישיון או היתר כאמור ושהוסמך לבצע
השירותים כדין ,לרבות רנטגנאים ורנטגנולוגים מוסמכים לפי העניין.
 15.3למען הסר ספק ,הכללית ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל צורה ואופן שהוא כלפי נותן
השירותים ו/או מי מעובדיו בשל דרישת הכללית להפסקת עבודתו של עובד באופן האמור לעיל
בסעיף זה ,וכי היה והכללית ו/או מי מטעמה תחויב בגין תשלום פיצוים ו/או כל תשלום אחר בגין
האמור ,ישפה נותן השירותים את הכללית בגובה כל סכום שהכללית תחויב בו בגין כך ,מיד עם
דרישתה הראשונה של הכללית.
 15.9נותן השירותים מתחייב לשאת בעצמו ועל חשבונו בכל נזק ,בין גוף או רכוש ,שיגרם למי מעובדיו
או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו תוך כדי ביצוע התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או
בקשר לו .נותן השירותים מתחייב לשפות את הכללית ו/או מי מעובדיה ,מנהליה ונושאי משרה בה,
או מבקריה מייד עם דרישתה הראשונה לכך של הכללית ,בגין כל תביעה ו/או טענה שתוגש נגד
הכללית ו/או מי מעובדיה ,מנהליה ונושאי משרה בה בהקשר לאמור לעיל .השיפוי יהיה במלוא
סכום התביעה בתוספת כל ההוצאות ושכ"ט עו"ד שעמדו בהן הכללית או מי מעובדיה ,מנהליה או
נושאי משרה בה בקשר עם התביעה ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין.

 96העדר יחסי עובד ומעביד
 13.1הצדדים מצהירים ,כי נותן השירותים הנו בבחינת "נותן שירותים עצמאי" אשר אינו משתלב
במסגרת הכללית ועובדיה ,וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד בין
נותן השירותים ו/או מי מעובדיו והכללית ו/או מי מעובדיה.
 13.2למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם בזה כי הסכם זה הינו לרכישת שירותים או תפוקות עבודה בלבד,
ולא להעסקת עובדים מסוימים ואין בו משום התקשרות לאספקת כח אדם ו/או הסכם עם קבלן כח
אדם.
 13.6מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות ,כי בין כללית לבין נותן השירותים וכל מי מטעמו לרבות עובדיו
ו/או המועסקים על ידו ,לא חלים ולא יחולו יחסי עובד-מעביד ,וכל זכות שיש לכללית לפקח,
להורות ,להנחות ולהדריך את נותן השירותים ו/או כל מי שמטעמו ,לרבות עובדיו ו/או המועסקים
על ידו במתן השירותים על פי הסכם זה ,אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה ,ואין בו כדי
ליצור יחסי עובד-מעביד בין כללית לנותן השירותים ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ,וכל עובד כאמור
הוא עובד של נותן השירותים בלבד.
 13.4נותן השירותים יהא אחראי בעצמו ועל חשבונו לשכרם ,תנאי עבודתם ,העסקתם ולתנאים
הסוציאליים של עובדיו וישא 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 נותן השירותים ועובדיו אינם עובדי הכללית וכי על
הכללית לא תחול כל חבות שהיא ,במישרין ו/או בעקיפין ,ביחס להעסקת עובדי נותן השירותים
בידי נותן השירותים.
 13.5עוד מצהיר נותן השירותים ,כי כל עוד הסכם זה בתוקף ,הוא וכל מי מטעמו לרבות עובדיו ו/או
המועסקים על ידו ,לא ישתלבו בכללית ואין בכוונתו ו/או מי מטעמו ו/או המועסק על ידו לעשות כן.
 13.3במידה ונותן השירותים ו/או מי מעובדיו מועסק כעובד שכיר בשירות הכללית ,מוצהר בזאת כי
עבודתו של אותו עובד במסגרת ההסכם הנוכחי איננה קשורה לעבודתו כשכיר ,ועל כן איננה הופכת
את עבודתו לפי הסכם זה לעבודה של עובד שכיר בכללית.
 13.9עוד מוסכם ומוצהר בזאת ,כי אין ולא יהיו לנותן השירותים ולכל מי מטעמו ,לרבות עובדיו ו/או
המועסקים על ידו כל זכות של עובד בכללית בכל דרך וצורה שהיא וכי נותן השירותים ו/או
העובדים ו/או המועסקים כאמור לא יהיו זכאים לתשלום ו/או פיצוי ו/או הטבות מהכללית בקשר
עם ביצוע הסכם זה ו/או הוראה שניתנה בקשר עם סיום ההתקשרות בין הצדדים ו/או הפסקת
ביצוע השירותים על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא.
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 13.8נותן השירותים מתחייב להבהיר את האמור לעיל באופן מפורש וברור לכל עובד ו/או מי שיועסק על
ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ולהחתים את אותו עובד ו/או מי שיועסק על ידו על
כתב אישור כי הוא מסכים לכך שלא יהיה זכאי לתשלום או פיצוי או הטבות כלשהן מהכללית
בקשר עם ביצוע הסכם זה ו/או בקשר עם סיום ההתקשרות בין הצדדים ו/או הפסקת ביצוע
השירותים מכל סיבה שהיא.
 13.7נותן השירותים מתחייב לטפל מיד ועל חשבונו בכל דרישה ו/או תביעה הנובעים על פי הנטען
בדרישה ו/או בתביעה ,במישרין ו/או בעקיפין ,מצד עובד ו/או חליפיו ו/או מצד רשות ו/או גוף
הנזכרים לעיל ו/או כל גורם שהוא בגין ו/או בקשר לעובדים ו/או למשכורתם ו/או לזכויותיהם ו/או
לתנאיהם.
מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות ,כי היה ויקבע ע"י גורם מוסמך כלשהו לרבות ,ומבלי לפגוע
13.15
בכלליות האמור לעיל ,בית משפט ו/או בית דין ו/או בורר ו/או טריבונל שיפוטי או מעין שיפוטי
אחר ,כי חלים יחסי עובד-מעביד בין כללית לבין נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או מטעמו ,והיה
וכללית תידרש לשאת בתשלום ו/או הוצאה בגין כך ,ישפה נותן השירותים את כללית בכל חבות
כספית מכל מין וסוג שהוא ,לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד ,שכללית תחויב בה .במקרה כזה ,תהיה
כללית רשאית לקזז את הסכום מכל תשלום שתהא חייבת לנותן השירותים.
מובהר ומוסכם בזה ,כי כללית לא תשפה את נותן השירותים בגין תשלום זה ,ונותן
13.11
השירותים מקבל על עצמו את הסיכון כי יוחלט שהעובדים זכאים לתנאים של עובדי כללית.

 97נאמנות ושמירת סודיות
 19.1נותן השירותים ,עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו יבצעו את המוטל עליהם על פי הסכם זה
בנאמנות כלפי הכללית .נותן השירותים ,עובדיו וכל מי מטעמו ינהגו ביושר ,באמינות ובהגינות
ביחסיהם עם הכללית ועם המבוטחים ,לא יעמידו עצמם במצב של ניגוד אינטרסים ולא ישתמשו
במידע שיקבלו במסגרת הסכם זה לצורך פעילותם בכל מסגרת אחרת.
 19.2נותן השירותים ,עובדיו ,ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ישמור על סודיות בכלל ועל סודיות רפואית
בפרט ביחס לכל מידע רפואי או אחר ,מפורט או כללי ,בכתב ו/או בעל-פה ,מכל סוג שהוא ,שיגיע
לידיעתו ו/או לחזקתו תוך כדי מתן השירותים וביצוע הסכם זה או אי ביצועו (להלן" :המידע"),
וימנע מכל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא למעט לצורך ביצוע ישיר של
מתן השירותים הרפואיים עפ"י הסכם זה ,וכי יפעל בהתאם להוראות כתב התחייבות מטעם נותן
השירותים בדבר חובת מנהליו ועובדיו לשמור על סודיות המידע המגיע לידיהם והשייך לכללית,
עובדיה ומבוטחיה ,הרצ"ב כנספח ה' להסכם זה.
 19.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר ומתחייב בזאת נותן השירותים כדלקמן:
19.6.2

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 המבוטחים אשר הינם מוגנים על
פי דין והוא מתח ייב 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.

19.6.6

כי לא יעשה כל שימוש במידע כאמור ,בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ,ולא יעביר
ו/או ימסור כל מידע לצד שלישי מכל סיבה שהיא ולכל מטרה ,אלא כמתחייב מכל דין,
ולמלא אחר כל הוראות חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א –  1781והתקנות על פיו ,וחוק
זכויות החולה התשנ"ו – .1773

19.6.4

כי ינקוט כל אמצעי כדי שעובדיו ו/או מי מטעמו הפועלים במסגרת השירותים
נשוא הסכם זה ,יקפידו אף הם על שמירת סודיות המידע כאמור לעיל.

19.6.5

נותן השירותים מתחייב להחתים כל עובד ו/או מי מטעמו על כתב התחייבות אישי
לשמירת סודיות המידע הרצ"ב כנספח ה' להסכם זה.
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 19.4שום דבר האמור בהסכם זה אין בו כדי לשלול מכללית את הזכות לחקור באמצעות המחלקה
המוסמכת של כללית (לרבות המחלקה הרפואית ,המשפטית ,מחלקת ביקורת ,הממונה על אבטחת
המידע ו/או מי מטעמם) או בידי מי שהוסמך על ידה ,כל תלונה הקשורה או הנובעת מהוראות
הסכם זה ,ונותן השירותים מתחייב להשיב לכללית על כל שאלה ותחקיר ולספק לה מלוא המידע
הקשור לכללית ,לנותן השירותים ולעובדיו ,למבוטחים ולשירותים נשוא ההסכם ,למרות האמור
בסעיף  17לעיל ,הכל בכפוף לכל דין הקשור לצנעת הפרט וסודיות רפואית על כל המשתמע מכך.
 19.5למבקר הכללית ,לקב"ט הארצי של הכללית ולממונה על אבטחת מידע בכללית תהיה גישה לכל
מידע הקשור לכללית ,לעובדיה ולמבוטחיה.

 91אחריות נותן השירותים ושיפוי
 18.1האחריות על עבודת נותן השירותים וצוותו תהא על נותן השירותים בלבד ,וכך גם לגבי טיב ואופן
מתן השירותים על ידו ו/או על ידי כל הפועל משמו או מטעמו .הסכמתה ו/או אישורה של כללית
בקשר לעניינים הקשורים לביצוע השירותים אינה משחררת את נותן השירותים מאחריותו
הבלעדית להם.
 18.2אחריות נותן השירותים למלא את כל התחייבויותיו ע"פ ההסכם ,בין באמצעות עובדים ו/או מי
מטעמו ו/או גוף אחר ,ובכל מקום בהסכם זה בו מופיעה התחייבות נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או
מטעמו ,יראו את נותן השירותים כאחראי מלא לקיומם של אלו ,ולכללית תהא הזכות המלאה
לפנות אל נותן השירותים ו/או לתבוע ו/או לדרוש ממנו פיצוי ו/או שיפוי בגין הפרת התחייבויות
שלו ו/או של עובדיו ו/או של מי מטעמו ע"פ הסכם זה.
 18.6נותן השירותים יהא אחראי לבדו על כל נזק ו/או הוצאה כספית ו/או הפסד שייגרמו לכללית ואשר
ינבעו כתוצאה ישירה או עקיפה מרשלנותו של נותן השירותים ,לרבות מכל מעשה רשלני ו/או מחדל
שלו ו/או של מי מטעמו על פי הסכם זה.
 18.4נותן השירותים יהא אחראי כלפי צד ג' לרבות עובדיו וכל הפועלים בשמו ומטעמו ,לכל נזק שייגרם
להם כתוצאה מן ו/או עקב השירותים ו/או קיום הסכם זה ו/או אי קיומו.
 18.5אם הכללית תחויב לשלם סכום כלשהו ,נותן השירותים מתחייב לפצות ו/או לשפות ,לפי העניין את
כללית או מוסד ממוסדותיה עבור כל נזק ו/או הפסד שייגרם לכללית ,כתוצאה מביצוע או אי ביצוע
הסכם זה וכן עבור כל תביעה מכל סוג שהוא ,אשר תוגש נגדה ו/או נגד מוסד ממוסדותיה ו/או מי
מטעמה לרבות עובדיה  ,ו/או מי מעובדיה ,בקשר עם הסכם זה ו/או עם מתן השירותים בכל אופן
שהוא ו/או כל מה שנובע ממנו ,לרבות כתוצאה ממעשה או מחדל ו/או רשלנות של נותן השירותים
ו/או עובד מעובדיו לרבות בקשר עם בטיחותם ו/או תקינותם של מכשירי הבדיקה השונים אף אם
תביעה כאמור תוגש גם כנגד נותן השירותים.
 18.3מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוסכם בזאת כי היה ונותן השירותים יתבע על ידי צד ג' בגין האמור לעיל,
לא ישלח נותן השירותים ו/או חברת הביטוח המבטחת את נותן השירותים הודעת צד ג' לכללית
ולא יחזור אל הכללית בכל דרך שהיא וכל התשלומים שתחויב או שתשא בהם הכללית עקב תביעה
כאמור ,ישולמו  /ישופו ,לפי העניין ,על ידי נותן השירותים בלבד.
 18.9היה והכללית תתבע ע"י צד ג' כלשהו בכל עניין הקשור להסכם זה ,רשאית הכללית לשלוח הודעת
צד ג' לנותן השירותים וכל התשלומים שתחויב או שתשא בהם הכללית עקב התביעה ומשלוח
ההודעה כאמור ,לרבות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות ישולמו ע"י נותן השירותים בלבד .לחילופין,
תהא הכללית רשאית להעביר את המשך הטיפול וניהול ההגנה כנגד התביעה לידי נותן השירותים.
נותן השירותים ידאג למנות על חשבונו עו"ד אשר יוסכם ע"י הכללית מראש ובכתב והוא ינהל את
ההגנה כנגד התביעה וכל ההוצאות ו/או התשלומים שהכללית תחויב בהם או תשא בהם ישולמו ע"י
נותן השירותים בלבד.
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 18.8מבלי לפגוע באמור לעיל ,במקרה ותוגש מטעמו של מבוטח ו/או צד שלישי תביעה נגד הכללית ו/או
נגד נותן השירותים ,הנוגעת לשירותים או קשורה עם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה – מתחייב
כל צד להסכם להמציא לצד השני ,באופן מיידי ,עותק מכל תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה שיגיעו
לידיהם והמתייחסים לצד השני וליתן לצד השני את האפשרות הנאותה להתגונן ו/או לנהל מו"מ
ו/או להגיע להסדר בכל מקרה תביעה כאמור.

 91ביטוחים
 17.1מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים עפ"י כל דין יבטח נותן השירותים על חשבונו את פעילותו
בפני כל הסיכונים שהוא אחראי להם לפי האמור בהסכם זה.
 17.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ידאג נותן השירותים במשך כל תקופת ההסכם לקיומם
ולהיותם בתוקף גם של הביטוחים המפורטים להלן אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעסוק בביטוח
בישראל כאשר כללית תצורף ל"שם המבוטח" בביטוחים הרלבנטיים הנוגעים לפעילות אשר נעשית
עבור הכללית:
17.2.2

ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" -של המבנים אשר בבעלות נותן השירותים וכל הציוד
המשרת את הכללית שבבעלותו של נותן השירותים וכן כל שינוי ,שיפור ,שיפוץ ותוספת
לנכסים שנעשו ו/או יעשו על ידי נותן השירותים ו/או עבורו ,וכן ריהוט ,ציוד מתקנים
ומלאי מכל מין וסוג שהוא ,במלוא ערכם בערך כינון כנגד אובדן או נזק עקב :אש ,עשן,
ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,פרעות ,נזקי טרור ,שביתות ,נזק בזדון ,סערה ,סופה,
שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות ,פגיעה תאונתית ושבר זכוכית ,פגיעה על ידי כלי טייס,
שוד ופריצה .נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי תגמולי הביטוח אשר יקבל בגין הביטוח
שנערך לפי האמור בסעיף זה ,ישמשו ראשית לשם קימום/כיסוי נזקיה של הכללית
ולתיקון אותם נזקים שנגרמו ,אם נגרמו לה.

17.2.6

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -בגין כל פגיעה או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל
אדם ו/או גוף שהוא ,בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ( $1,111,111שני מיליון דולר
ארה"ב) לאירוע ולתקופה .ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש,
התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטאריים פגומים ,הרעלה,
כל דבר מזיק במאכל או משקה .הביטוח יורחב לשפות את הכללית בגין אחריותה למעשי
ו/או מחדלי נותן השירותים ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .מבוטחיה של הכללית ייחשבו כצד ג'
לעניין ביטוח זה .נותן השירותים מתחייב להשיב לקדמותם את גבולות האחריות בקרות
מקרה ביטוח שבגינו שולמו תגמולי ביטוח עפ"י פוליסה זו.

17.2.4

ביטוח אחריות מעבידים -בגין חבות נותן השירותים כלפי כל המועסקים על ידו ומטעמו
בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ( $9,511,111מיליון וחמש מאות אלף דולר ארה"ב)
לתובע לאירוע ,ומסך של ( $5,111,111חמישה מיליון דולר ארה"ב) במצטבר למשך
תקופת ביטוח שנתית .ביטוח זה לא יכלול הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות
עבודה ,פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער .הביטוח יורחב לשפות את הכללית
היה ותיחשב למעבידם של עובדי נותן השירותים או מי מהם.

17.2.5

ביטוח אחריות מקצועית -בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של ( $1,511,111שתיים ןחצי
מיליון דולר ארה"ב) לאירוע ,ומסך של ( $5,111,111חמישה מליון דולר ארה"ב) במצטבר
למשך תקופת ביטוח שנתית ,וזאת לכיסוי אחריותם של נותן השירותים וכל אחד
מהעובדים מטעמו של נותן השירותים .נותן השירותים מתחייב להשיב לקדמותם את
גבולות האחריות בקרות מקרה ביטוח שבגינו שולמו תגמולי ביטוח עפ"י פוליסה זו.
בפוליסה זו ייכלל סעיף "תקופת גילוי" של שנה לפחות מתום תקופת הביטוח.
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 17.6ביטוחי נותן השירותים יכללו תנאי מפורש ,לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי הצד השני
להסכם וכל הבאים מטעמו ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק מתוך כוונת זדון .למען הסר ספק ,ל"שם המבוטח" שבביטוחי נותן השירותים יתווסף
שם הכללית כמבוטחת נוספת.
 17.4ביטוחי נותן השירותים יכללו תנאי מפורש על פיו הנם קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י
הכללית ,וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוח הכללית .כמו כן יתחייב
המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ,לא תפוגנה ולא תבוטלנה ,אלא אם תימסר הודעה כתובה
בדואר לידי הכללית לפחות  65יום מראש.
 17.5נותן השירותים מתחייב לעדכן את סכום הביטוח מעת לעת ,כך שישקף תמיד את מלוא ערכו של
הרכוש המבוטח עפ"י ערך הכינון .נותן השירותים מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כנגד הכללית בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא
ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ,והוא פוטר בזאת את הכללית מכל תביעה או דרישה
כאמור .האמור בסעיף זה יוסיף ולא יגרע על כל הוראה אחרת בהסכם זה בדבר פטור מאחריות
כלפי הכללית.
 17.3לא יאוחר מ( 7 -שבעה) ימי עסקים ,ממועד חתימתו על הסכם זה ,ימציא נותן השירותים לידי
כללית אישור בדבר עריכת הביטוחים כאמור ,כשהוא חתום כדין ע"י המבטח .למען הסר ספק,
מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד כאמור בסעיף לא תפגע בהתחייבות נותן השירותים
והוא מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה .היה ונותן השירותים לא ימציא את
המסמכים הנ"ל כנדרש עפ"י הסכם זה ,תהא הכללית רשאית לגרום לביטוח נותן השירותים על
חשבונה תוך חיוב נותן השירותים בהוצאות הביטוח  12%+דמי טיפול ,או לבטל את ההסכם תוך
חיוב נותן השירותים בפיצוי בגין הנזקים וההוצאות שנגרמו לכללית. .
העתק אישור עריכת ביטוחים ,מצ"ב כנספח ו' להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו.
 17.9נותן השירותים מתחייב לעמוד בתנאי הפוליסות ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג
ולוודא כי פוליסות נותן השירותים תחודשנה לפי העניין מעת לעת ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת
הסכם זה .בכל מקרה בו יידרש נותן השירותים על ידי כללית להמציא אישורי ביטוח כאמור
לחידוש הביטוח לתקופה נוספת או במקרה ונותן השירותים יחליף מבטח ידאג נותן השירותים
לעשות כן בתוך  14יום מיום הדרישה או מיום החלפת המבטח.
 17.8הכללית רשאית לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי נותן השירותים כאמור לעיל ,ונותן
השירותים ידאג לביצוע שינוי או תיקון על מנת להתאימם להתחייבות עפ"י הסכם זה .נותן
השירותים מצהיר כי זכות הביקורת של הכללית ביחס לאישורי הביטוח כמפורט לעיל אינה מטילה
על הכללית או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח ולגבי הביטוחים
כאמור ,טיבם ,היקפם ותוקפם ,או לגבי היעדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על
נותן השירותים עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין.
 17.7אם לדעת הכללית יהיה צורך בעריכת ביטוחים נוספים או ביטוחים משלימים מעבר לביטוחים
שצוינו לעיל ,כי אז יהא חייב נותן השירותים לערוך את הביטוחים הנוספים  /המשלימים ,ויהא זה
באחריותו הבלעדית לדאוג לכך שבכל ביטוח ייכלל סעיף בדבר וויתור על תחלוף כפי שהוגדר לעיל.
מוסכם ,כי במקרה זה הקבלן יהא רשאי לסיים את ההסכם בתוך  14יום מקבלת הודעה כאמור.

 11פיקוח ובקרה על איכות השירות
 25.1נותן השירותים מתחייב לנהל את המכון ברמה גבוהה ,ובסטנדרטים גבוהים בהתאם להוראות כל
דין והתקנים המקובלים בסוג זה של שירותים.
 25.2לכללית תהא הזכות לפקח ולבקר את השירותים הניתנים ע"י נותן השירותים ו/או כל התחייבות
אחרת של נותן השירותים ע"פ הסכם זה.
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 25.6לכללית מוקנית בזאת הזכות (ולא החובה) לערוך מדי פעם בפעם ביקורת במכון כדי לעמוד מקרוב
על רמת השירותים והתחזוקה ,וביצועם בפועל של השירותים בהתאם להסכם .מובהר בזאת ,כי
זכות הפיקוח לא תשחרר את נותן השירותים בשום צורה או אופן מהתחייבויותיו כלפי הכללית
בקשר למתן השירותים ומילוי תנאי הסכם זה.
 25.4נותן השירותים מתחייב לתקן מיד ובתוך זמן סביר כל ליקוי ו/או פגם שיתגלה ע"י הכללית ,אם
יתגלה וזאת על פי דרישה בע"פ או בכתב מטעם הכללית.
 25.5בנוסף לאמור לעיל ,מתחייב נותן השירותים ,לאפשר לנציגי הכללית ו/או אנשי יחידת הביקורת
שלה גישה חופשית לכל מידע אשר לפי שיקול דעתם דרוש ומועיל לצורך מילוי תפקידם ו/או
ביקורת אפקטיבית ,ולרבות מבלי לפגוע בכלליות ,להעמיד לרשותם (על פי העניין ובכפוף להוראות
הדין) את המסמכים והצילומים של המבוטחים וזאת לצורך ביצוע בדיקות ו/או בדיקות מדגמיות.
 25.3מבלי לגרוע מכלליות האמור נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת כי לכללית זכות מלאה ובלתי
מוגבלת לערוך לפי בחירתה ,כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר עם ביצוע התחייבויותיו של נותן
השירותים על פי הסכם זה ,בכל דרך ו/או צורה שהיא ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
בדרך של בדיקה ו/או ביקורת סקר ,שיערכו ע"י הכללית ו/או מי מטעמה ,ולרבות באמצעות קשר
ישיר עם מנהלי ו/או עובדי נותן השירותים ו/או מי מטעמו.
 25.9נותן השירותים מתחייב בזאת לנקוט בכל הצעדים הדרושים על מנת לאפשר ולשתף פעולה עם
הכללית ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לביצוע בדיקות מכל מין וסוג שהוא ו/או ביקורות סקר כאמור.
 25.8בכל מקרה בו לא סיפק נותן השירותים את השירותים לשביעות רצונה המלאה של הכללית ו/או
המפקח מטעמה ,הכללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לבצע את השירותים ,בין בעצמה ובין על ידי
צד שלישי ,ונותן השירותים יפצה את הכללית בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לכללית בגין כך מיד
עם דרישתה הראשונה לכך של הכללית מנותן השירותים ,וזאת מבלי לגרוע מזכות הכללית לכל
סעד אחר על פי הסכם זה ו/או כל דין.
 25.7זכות הפיקוח והביקורת הניתנת בהסכם לכללית ולמפקח מטעמה ,אין בה כדי להטיל חבות כלשהי
על הכללית ואין בה כדי לשחרר את נותן השירותים ממילוי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי
ההסכם ,או להוות אישור לביצוען כראוי .שום מעשה או מחדל מצד הכללית או המפקח מטעמה לא
יפטור את נותן השירותים ממילוי איזו מהתחייבויותיו על פי ההסכם.
למען הסר ספק ,מוסכם ומוצהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה לעיל בכדי לגרוע ו/או לשנות
25.15
מאחריות נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או כל דין ו/או לשנות את היחסים המשפטיים בין
הצדדים.

 19העדר התחייבות להיקף הזמנות והעדר בלעדיות
 21.1מוסכם וידוע לנותן השירותים כי אין הכללית מתחייבת להזמין מנותן השירותים כמות מסוימת
של שירותים ו/או להפנות כמות מסוימת של מבוטחים ונותן השירותים מוותר על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.
 21.2הכללית רשאית ,על פי שקול דעתה ,לשנות את פרטי השירותים ,להרחיב או לצמצם את היקף
השירותים מעת לעת ו/או לערוך כל שינוי אחר בקשר עם השירותים ובהתאמה להתאים את
התמורה המשולמת לנותן השירותים בהתאם למפורט בסעיף  ,14ונותן השירותים מתחייב להיערך
בהתאם ולפעול על פי הודעות הכללית שימסרו לו זמן סביר מראש .בחתימתו על הסכם זה ,מוותר
נותן השירותים על כל זכות התנגדות ,טענה ,דרישה ו/או תביעה בגין כך.
 21.6מובהר בזאת כי צמצום ו/או הרחבה ו/או כל שינוי בהיקף הזמנת השירותים נשוא ההסכם מצד
הכללית לא יהוו הפרת הסכם זה ו/או לא יגררו אחריהם כל תביעה ו/או טענה מצד נותן השירותים
כנגד הכללית ,לרבות תביעה בגין מניעת רווח באופן ישיר או עקיף.
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 11העברת זכויות
 22.1נותן השירותים אינו רשאי להעביר או להמחות או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם
זה ,לרבות את זכותו לקבלת כספים ,כולן או מקצתן ,לכל גורם שהוא בכל דרך שהיא ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,לרבות ע"י העברת השליטה בנותן השירותים לבעלי מניות ו/או לאחרים ,ולרבות
התקשרות עם קבלני משנה מבלי לקבל את הסכמת הכללית לכך מראש ובכתב .ניסה נותן
השירותים להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י ההסכם כאמור לעיל ללא קבלת אישור הכללית
לכך ,לא תהיה להמחאה כאמור כל תוקף ,ולא יהיה בכך כדי לפטור את נותן השירותים מאחריותו
למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 22.2למען הסר ספק ,הכללית רשאית לסרב לבקשת נותן השירותים להמחות זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י
הסכם זה כאמור לעיל או להתנותה בתנאים ,ללא צורך בנימוק כלשהו ולא יהיה בכך כדי לפטור את
נותן השירותים מביצוע איזו מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם.
 22.6ככל שהמדובר בהמחאת זכות לקבלת כספים ,הסכמת כללית משמעה הסכמתה בכתב ,חתומה ע"י
הגורם המוסמך בהנהלה הראשית או ביחידה ,לפי העניין ,וע"י ראש אגף גזברות והכנסות בהנהלה
הראשית של כללית.
 22.4מבלי לפגוע באמור לעיל ,הכללית תהא רשאית בכל עת להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה עפ"י
ההסכם כולן או חלקן הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בקבלת אישור נותן השירותים לכך.

 14הפרות ותרופות
 26.1התנאים בסעיפים ,0 ,0 ,11.14 ,0 ,0 ,0 ,11.4 ,11.2 ,11.1 ,10.1 ,9.10 ,9.9 ,9.8 ,9.7 ,7.2 ,7.1
 22.1 ,19.6 ,19.2 ,17.3 ,17.2 ,17.1 ,16.5 ,13.1 ,12.8ו 27 -להסכם ,הם תנאים יסודיים ,והפרת
כל אחד מהם תהווה הפרה יסודית של ההסכם ,אשר תזכה את הכללית בזכות לבטל את ההסכם
לאלתר ,וזאת בנוסף לכל תרופה וסעד לפי כל דין.
 26.2בכל מקרה של הפרה אחרת ,יתקן נותן השירותים את ההפרה בתוך  9ימים מיום שנדרש לכך ע"י
הכללית או מי מטעמה .לא תיקן נותן השירותים את ההפרה כאמור לשביעות רצון הכללית ,תהיה
הכללית רשאית לבטל הסכם זה ללא מתן כל התראה נוספת ויראו בהפרה הפרה יסודית ,וזאת
מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לכללית עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין.
 26.6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה הכללית רשאית
לבטל את ההסכם ומתן השירותים ע"י נותן השירותים לאלתר ,ללא מתן הודעה כלשהי לנותן
השירותים ו/או לבצע את התחייבויות נותן השירותים ,על פי הסכם זה ,בין בעצמה ובין בכל דרך
אחרת כפי שתמצא לנכון ,לרבות בידי גורם חלופי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ,ונותן השירותים
מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת כלפי הכללית בשל כך:
26.6.2

נות ן השירותים הפסיק ליתן השירותים ,ללא סיבה ו/או ללא תיאום מראש ,למשך
 5ימים רצופים.

26.6.6

נודע לכללית כי רישיונו ו/או היתריו ו/או אישוריו של נותן השירותים אינם תקפים
מכל סיבה שהיא.

26.6.4

נותן השירותים העביר את זכויותיו לפי הסכם זה לאחר ללא קבלת הסכמתה של
הכללית.

26.6.5

אי-קיום מכוון של הוראות או הנחיות כללית ,לאחר שנשלחה לנותן השירותים
התראה.
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26.6.3

סירוב חוזר ונשנה ,חסר בסיס סביר ,ליתן את השירותים למבוטחי כללית.

26.6.9

הגשת כתב אישום פלילי ,למעט בענייני תעבורה ומיסים.

26.6.8

סגירה פתאומית של המכון ללא הודעה לכללית ו/או למבוטחים ,ללא סיבה סבירה.

26.6.7

העברת המכון לכתובת אחרת ללא הסכמת הכללית מראש ובכתב.

26.6.15

נותן השירותים הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או קבלת נכסים
או צו פירוק ,הכל בין באופן זמני ובין באופן קבוע ,מונה לו נאמן ו/או מנהל מיוחד ו/או
כונס נכסים ו/או מפרק זמני ו/או מפרק קבוע ,ניתן כנגדו צו הקפאת הליכים ו/או הוטל
עיקול על חלק מהותי מנכסיו באופן שיש בו לדעת הכללית ,חשש לפגיעה בהמשך יכולתו
של נותן השירותים לבצע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

26.6.11

בפועל אין נותן השירותים מבצע את ההסכם ,לרבות אם נותן השירותים לא המציא
אלו מן המסמכים ו/או האישורים אשר נדרשו ע"י הכללית עפ"י הסכם זה.

26.6.12

כנגד נותן השירותים ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או השולטים בו ינקטו הליכי חדלות
פרעון או כינוס נכסים.

26.6.16

חל שינוי בהנהלת נותן השירותים או בשליטה בו.

26.6.14

נתברר לכללית כי החשבונות שהוגשו ע"י נותן השירותים אינם תואמים את השירותים
שניתנו בפועל למבוטחים.

26.6.15

נודע לכללית כי נותן השירותים ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו הורשע
בעבירה שיש עמה קלון.

26.6.13

נותן השירותים אינו מחזיק ברישיון תקף "למכשירי קרינה למטרות רפואיות" -
מטעם משרד הבריאות ,לכל מכשירי הרנטגן בהם נעשה שימוש במכון או לא העביר
הרישיון לכללית עם קבלתו.

26.6.19

נותן השירותים לא העביר לכללית את "דו"ח בדיקת בטיחות קרינה -מכשירי
רנטגן לאיבחון" -מטעם משרד הבריאות-מיד עם קבלתם ממשרד הבריאות או שלא
נערך לנותן השירותים הדו"ח כמתחייב מידי  6שנים.

26.6.18

יתברר לכללית כי השירות אשר ניתן ע"י נותן השירותים או מי מטעמו למבוטחים,
אינו הולם ,מהיר ,טוב ,או מקצועי.

 26.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הכללית לא תהיה חייבת לשלם לנותן השירותים סכום כלשהו בקשר
להסכם זה עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי הכללית על פי שיקול דעתה מעת לעת ,כל ההוצאות
שידרשו לצורך ביצוע כלל התחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה למשך יתרת תקופת
ההסכם ,וכן דמי הנזק שנגרמו לכללית בגין אי ביצוע כל או חלק מהתחייבויות נותן השירותים ,על
פי העניין ,בשל הפרת נותן השירותים את ההסכם כאמור ,וכל זאת מבלי לפגוע באיזה מזכויות
הכללית לרבות זכות קיזוז של כל סכום שנותן השירותים חב בו או שהכללית עומדת לשאת בו
כתוצאה מההפרה.

 11סיום ההסכם
 24.1השתמשה הכללית בזכותה לבטל ההסכם או להשעותו או להפסיק מתן השירותים ע"י נותן
השירותים ו/או הגיע ההסכם לסיומו ,בהתאם להוראות ההסכם או עפ"י כל דין ,יהא נותן
השירותים זכאי לקבל אך ורק את התשלומים המגיעים לו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה
כפי שאושרו ע"י הכללית עד לתום ביצוע התחייבויותיו בפועל ,בקיזוז כל סכום המגיע לכללית
מנותן השירותים.
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 24.2פרט לתשלומים עפ"י סעיף זה ,נותן השירותים לא יהיה זכאי והוא מוותר מראש ,על כל דרישה
לתשלום נוסף או פיצוי אחר מכללית בגין ביטול או הפסקת ההסכם ,השעייתו ,סיומו או הפסקת
מתן השירותים ,לרבות במקרה בו לטענתו כללית הפרה את ההסכם.

 15קיזוז
 25.1בחתימתו על הסכם זה נותן נותן השירותים לכללית הוראת קיזוז בלתי חוזרת של כל סכום או
תשלום המגיע או שיגיע לכללית מאת נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או לפי כל דין ,מכל סכום
או תשלום המגיע או שיגיע לנותן השירותים מהכללית.
 25.2על אף האמור בהסכם זה ,לרבות הוראות סעיף  ,14.9נשאה הכללית ,או מי מטעמה ,בתשלום יתר
כלשהו לנותן השירותים על פי ההסכם ,יהא נותן השירותים חייב להחזירו לכללית מיד כשיידרש
לעשות כן ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
 25.6נשאה הכללית ,או מי מטעמה ,בתשלום כספי כלשהו החל על נותן השירותים ,בין על פי ההסכם
ובין על פי כל דין ,יהא נותן השירותים חייב להחזירו לכללית מיד כשיידרש לעשות כן ,בצירוף
הפרשי הצמדה וריבית כדין.
 25.4לכללית תהא זכות עיכבון בכל נכס של נותן השירותים שנמצא בידיה ,או שיגיע לידיה של הכללית
או שנמצא בחצרה של הכללית ,וזאת עד לגובה סכום הפיצויים אשר נותן השירותים חייב ,או יהא
חייב ,לכללית על פי הסכם זה.
 25.5למען הסר ספק ,יובהר כי חיובים כספיים הנובעים מהסכם זה ניתנים לקיזוז ע"י כללית בלבד.

 16ההסכם -תוקפו ותיקונו
 23.1הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ולא יהא כל תוקף לכל מו"מ ,סיכום ,התחייבות,
ויתור ,הסכמה ,הסדר ,הבטחה ,מצג או הסכם קודם ,אינפורמציה ,מחירים ,מסמכים ,טיוטות
ומסמכים קודמים בין הצדדים ,כתבים ופרטים אחרים שנמסרו לנותן השירותים ע"י הכללית או
מי מטעמה ,בין בכתב ובין בעל-פה ,אלא אם כן נכללו במפורש בהסכם זה.
 23.2הסכם זה אינו ניתן לתיקון או שינוי אלא במסמך בכתב חתום על ידי שני הצדדים.

 17ערבות ביצוע
 29.1להבטחת מילוי כל התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה ,ימציא נותן השירותים לכללית
מיד ,אך לא יאוחר מ( 7 -שבעה) ימי עסקים ,ממועד הודעת הכללית על קבלת הצעת נותן
השירותים ,אלא אם כן האריכה הכללית מועד זה ,ערבות ביצוע בנקאית אוטונומית בלתי
מותנית בסכום של ( ₪ 155,555מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) צמודה למדד המחירים
לצרכן ,ערוכה לטובת הכללית בנוסח המפורט להסכם זה .לכללית יהיה שיקול הדעת הבלעדי
לשנות את גובה הערבות מעת לעת ,ולמבצע השירותים לא יהיו כל תביעות ו/או טענות ו/או
זכויות בנוגע לקביעת הכללית בדבר גובה הערבות והוא יהיה מושתק מלטעון כנגד החלטת
הכללית.
נוסח ערבות ביצוע מצ"ב כנספח ז' להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו.
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 29.2היה ונותן השירותים יפר ו/או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,תהא הכללית
רשאית לממש את הערבות בחלקה ו/או במלואה ולגבות באמצעותה כל נזק ,הפסד ו/או הוצאה
שנגרמו לה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עקב ההפרה ו/או אי קיום התחייבויות נותן השירותים,
ואולם ,חילוט הערבות לא ישחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ואין
באמור כדי לשחרר את נותן השירותים ממילוי מלא ומדויק של מלוא התחייבויותיו על פי הסכם
זה ,לרבות המצאת ערבות להשלמת הסכום שחולט התואמת לתנאים כאמור.
 29.6תוקף הערבות יחל ממועד חתימת הסכם זה והערבות תפקע בתום ( 75תשעים) יום ממועד סיום
ההסכם (כולל תקופות האופציה ככל שימומשו).
 29.4הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

 11סמכות השיפוט
 28.1הצדדים מסכימים ,כי בכל הנוגע להסכם זה ו/או הנובע ממנו ,תהא סמכות השיפוט הייחודית
והבלעדית לבתי המשפט המוסמכים בחיפה.

 11הודעות
 27.1כל עוד לא הודיע צד כלשהו למשנהו בכתב אחרת ,יהיו כתובות הצדדים לצורך הסכם זה כמופיע
במבוא ,וכל הודעה כזו שישלח צד כלשהו למשנהו אם נמסרה בכתובתו תיחשב כאילו נתקבלה ע"י
הצד אליו נשלחה באותו יום .אם נשלחה בדואר רשום תיחשב כאילו נתקבלה ע"י הצד אליו נשלחה
בתום ( 4ארבעה) ימי עסקים מיום שנשלחה בדואר.

 41כללי
65.1

שום התנהגות של הכללית לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיה על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,או
כויתור או כהסכמה מצידה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי ההסכם על ידי נותן השירותים או כנותנת
דחייה ,ארכה או שינוי ,ביטול או תוספת איזה תנאי שהוא ,אלא אם כן ויתרה על כך בכתב.

 65.2הימנעות הכללית מלאכוף זכות מזכויותיה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ כל דין ,לא תחשב למניעות
מצידה ולא תמנע ממנה לעשות כן בעתיד.
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 49נציג הכללית
 61.1נציג הכללית אשר יהיה אחראי מטעמה לביצוע הסכם זה הינו _____________ ו/או כל נציג אחר
עפ"י שיקול דעת הכללית ,כפי שיודע לנותן השירותים בהודעה בכתב.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

---------------------------נותן השירותים

---------------------------שירותי בריאות כללית
מחוז חיפה וגליל מערבי

אישור זכויות חתימה

אני הח"מ שם ושם משפחה ……………… :ת.ז ..…………… .כתובת ..………………… :עו"ד/רו"ח
של התאגיד בשם ……………………………… :שמספרו ……………… (להלן" :התאגיד") ,מאשר בזה
כי ה"ה:
.1שם ……………………… :שם משפחה..……………… :
ת.ז ..…………………… :.תפקיד..…………………… :
.2שם ……………………… :שם משפחה..……………… :
ת.ז ……………………… :.תפקיד..…………………… :
הינם מורשי חתימה מטעם התאגיד וכי חתימתם בצירוף חותמת התאגיד על הסכם מיום ……………… עם
שירותי בריאות כללית ,מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
כן אני מאשר בזה כי בין מטרות התאגיד אינה כלולה מטרת שירותי כוח אדם או תיווך בכוח אדם.

--------------------------חתימה

-----------------------------------חתימת עוה"ד  /רו"ח
וחותמת
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נספח ד'
תאריך ______________
לכבוד שירותי בריאות כללית
מחוז ________________
שלום רב,
הנדון :בקשה לביצוע תשלומים באמצעות העברת כספים(ט) 2995-
ישירות לחשבון הבנק
אני הח"מ _______________________________ ,ת.ז/ _______________________ .
מטעם
חתימה
מורשי
הח"מ_______________________________________________,

אנו*
חב'

________________________ ח.פ( __________________ .להלן" :החברה") /מס' עוסק מורשה
___________________

מס'

תיק

מס

הכנסה

____________________

כתובת

___________________________ מס' טל ,___________________ .טלפון נייד _________________ פקס
___________________._____________________ Email ,
.1

מבקש/ים בזאת שהכספים שיגיעו לי/לחברה משירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") מפעם לפעם ישולמו
לי/לחברה באמצעות העברתם ישירות לחשבון הבנק ,שפרטיו הם כמפורט להלן ,למעט במקרים בהם קיימת
מניעה משפטית מלעשות כן.

2.

הריני/ו מצהיר/ים בזה ,שכל תשלום שירשם בחשבון הבנק יחשב כמשולם ע"י כללית לידי/לידי החברה
באותו יום בו נתנה הכללית הוראה לבנק לזכות חשבוני/חשבון החברה ,וכאילו אושרה קבלתם בחתימת ידי
הח"מ.

.6

הנני/ו מתחייב/ים להודיע בכתב למחלקת _______________ במחוז ____________ של כללית על כל
שינוי בפרטי חשבון הבנק המצוינים להלן ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על כל שינוי בבעלות על
חשבון הבנק ו/או בזכויות הפעולה בחשבון הבנק ו/או בפרטי חשבון הבנק שאליו מבוקשת העברת הכספים
וברור לי/נו שאם לא אעשה/נעשה כן ,כללית תוסיף ותשלם לי/לחברה באמצעות העברה ישירות לחשבון
הבנק ולא תהיינה לי/לחברה כל טענה ו/או תובענה בקשר לכך.

.4

ניתנה על ידי/החברה הודעה כאמור על שינוי פרטי חשבון הבנק לאחר שכללית הורתה להעביר כספים
לחשבון הבנק שפרטיו מצוינים להלן ,אך לפני שהכספים הועברו בפועל לחשבון הבנק ,כי אז אני/החברה
פוטר/ת את כללית מכל אחריות במקרה שלא יעלה בידי כללית לעצור את ביצוע העברת הכספים.

* מחק את המיותר2
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.5

הנני מתחייב /הננו מתחייבים בשם החברה להחזיר לכללית תוך  6ימים מעת שהכללית פנתה בדרישה ,בין
בכתב ובין בע"פ ,כל סכום אשר שולם בטעות או שלא כדין עפ"י הוראת הכללית לזכות חשבוני /חשבון
החברה בבנק.
בחתימתי/נו להלן הנני/ו נותנים בזאת היתר לבנק להשיב לכללית לפי דרישתה כספים מתוך חשבון הבנק,
וזאת אם כללית תפקיד לחשבון הבנק כספים אשר שולמו בטעות או שלא כדין ,כאמור.

3.

ניתנת בזאת היתר לכללית לבקש ולקבל מהבנק בו מתנהל החשבון כל הבהרה ,וכמו כן היתר לבנק ליתן
לכללית הבהרות כאלה ,הכל בין בכתב או בע"פ לגבי העברות כספים ופעולות זיכוי חשבון הבנק ע"י כללית.

.9

ידוע לי/לחברה ,כי הכללית שומרת לעצמה את הזכות לבצע תשלומים באמצעות המחאות או בכל דרך אחרת
שתמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

.8

בקשה זו תהיה בתוקף עד לביטולה על ידי/ידי החברה או על ידכם לאחר מתן הודעה בכתב  65יום מראש של
צד למשנהו.
להלן הפרטים :
שם הבנק _______________________________ קוד הבנק ________________ שם הסניף
______________________________ קוד הסניף________________ מס' חשבון
________________ ע"ש __________________________________
ת.ז/.ח.פ ________________.כתובת ומיקוד ____________________________ מס' טל.
____________________ מס' פקס__________________ .

_______________
חתימה

_________________
תאריך
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אישור הבנק /לחילופין מסמך של הבנק
הבנק מאשר בזאת כי החתום/ים לעיל הוא/הם בעל/י החשבון המורשים לחתום בחשבון:
מספר ____________________________ :מספר הסניף________________ :
והרשאים לחייב את החשבון בחתימתכם.
תאריך______________ חתימה וחותמת_______________

__________
תאריך

*

_____________________
חותמת וחתימה

אישור רואי חשבון  /עורך דין
אני ___________________ :רו"ח/עו"ד ,מרחוב_____________________ מאשר בזאת כי ביום
_____________ חתמו מעלה ____________ :ו ,______________ -המורשים לחתום בשם:
________________.
תאריך ____________:חתימה וחותמת רו"ח/עו"ד_______________________ :

* במידה והבנק לא הסכים למלא את הטופס הנ"ל וצרף מסמך שלו ,יש למלא אישור רו"ח  /עו"ד.
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נספח ה'

כתב התחייבות לשמירת סודיות המידע
של שירותי בריאות כללית ,מבוטחיה ועובדיה
נותן השירותים מתחייב בזאת לקיים את ההוראות הבאות:
.1

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע ,תכנית ,חומר ,מסמך עיוני או מדעי או מעשי בין בכתב ובין בעל פה,
שיגיע לידיעת נותן השירותים ,מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות בקשר עם הכללית ,מבוטחיה או
עובדיה ,תוך כדי או עקב מתן השירותים על החברה ,מנהליה ו/או עובדיה ,תוך כדי או עקב מתן השירותים על
ידיהם ,ולמנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא.

.2

לעשות את כל הסידורים הדרושים לאבטחת המידע ,להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדי נותן השירותים
המורשים לכך  ,ולגרום לכך שכל אחד מהם יחתום על כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות ,כאמור בנספח ז'
שלהלן2

.6

לא לעשות כל שימוש במידע בין אם על ידי נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ובין באמצעות אחרים,
ולא להעביר ו/או למסור כל מידע לצד שלישי ,לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

.4

א.

להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדי נותן השירותים ו/או מי מטעמו.

ב.

לדאוג כי כל אחד מעובדי נותן השירותים ו/או מי מטעמו יתחייב אישית בפני נותן השירותים ,לפעול על
פי הוראות כתב התחייבות זה ,לרבות על ידי חתימתו על כתב התחייבות אישי לפי הדוגמא המצורפת
בנספח ז'2

ג.

להיות אחראים כלפי שירותי בריאות כללית ,למילוי האמור בכתב התחייבות זה ,על ידי עובדי נותן
השירותים ו/או מי מטעמו.

.5

למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם בזאת ,כי אין בעצם גילוי המידע על ידי שירותי בריאות כללית ,כדי להעניק
לנותן השירותים ,למנהליו ולעובדיו ו/או מי מטעמו ,זכות מכל מין וסוג שהוא ,כל זאת לגבי פטנטים ,מידגמים,
זכויות יוצרים או זכויות אחרות.

.3

בכל מקרה שנותן השירותים או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו יפרו התחייבות זו או כל חלק ממנה ,יהיה נותן
השירותים חייב לפצות את שירותי בריאות כללית בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה כתוצאה מכך,
וזאת מבלי לגרוע מכל יתר האמצעים שיעמדו לשירותי בריאות כללית נגד נותן השירותים ו/או נגד עובדיו ו/או
מי מטעמו ,עקב הפרת ההתחייבויות הנ"ל.

----------------------------נותן השירותים
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נספח ז'
כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות מידע

א.

אני הח"מ.……………………………………………………………………… ,

העובד בשירותו של………………………………………………………………….

מתחייב/ת בזה כלפי שירותי בריאות כללית כדלקמן:

ב.

.1

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע ,תכנית ,חומר ,מסמך עיוני או מדעי או מעשי ,בין בכתב
ובין בעל פה ,שיגיע לידיעתי תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים על ידי לשירותי בריאות כללית ,וכי
אמנע מכל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא.

.2

לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ,ולא להעביר ו/או למסור כל מידע לצד
שלישי ,לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

אני מצהיר בזאת שאם אפר התחייבות זו או כל חלק ממנה ,תהיה בכך משום עבירה על חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א  1781ותקנותיו ,עם כל המשתמע מכך.

חתימה..…………………… :

תאריך.…………………… :

עד לחתימה (מטעם נותן השירותים)
אני הח"מ …………………………… ת.ז.……………………… .

הגר בכתובת …………………………………………… מאשר בזה ,כי הנ"ל חתם/ה על כתב התחייבות זה
בנוכחותי.

חתימה..…………………… :

תאריך.…………………… :
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נספח ח'
אישור על קיום ביטוחים של מכון רנטגן והדמייה
תאריך_______ :
לכבוד
שירותי בריאות כללית/מחוז חיפה (להלן" :כללית")
המגינים 154
חיפה
א.ג.נ,

הנדון :אישור על קיום ביטוחים בקשר להסכם מיום ________ (להלן" :ההסכם")
ביניכם לבין ___________ (להלן" :המכון") למתן שירותי רנטגן והדמיה
בכפר יאסיף או אבו סנאן2
אנו הח"מ _____________________________ חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים בזאת כלהלן:
.1

אנו ערכנו עבור המכון ביטוחים בקשר עם ההסכם למתן שירותי רנטגן והדמיה כמפורט להלן:
 .1.1ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" המבטח את כל המבנים של המכון ,המתקנים והציוד המשמשים את
המכון בין אם בבעלותו ובין אם בחזקתו במלוא עלות ערך כינונם לרבות מפני אובדן או נזק עקב אש,
עש ן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,פרעות ,נזקי טרור ,שביתות ,נזק בזדון ,סערה ,סופה ,שיטפון,
נזקי נוזלים והתבקעות ,פגיעה תאונתית ושבר זכוכית ,פגיעה על ידי כלי טייס ,שוד ופריצה" .שם
המבוטח" לעניין האמור יורחב לכלול את כללית.
פוליסה מס' __________2

 .1.2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבותו של המכון המוטלת עליו על פי דין בגין פריצה או נזק
שיגרמו לגופו ו/או לרכוש של כל אדם ו/או גוף שהוא עקב מתן השירותים על ידי המכון ו/או מי
מהבאים מטעמו ,בגבול אחריות של  $2,555,555לאירוע ולתקופה .ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר
חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטאריים פגומים,
הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה .הביטוח יורחב לשפות את הכללית בגין אחריותה למעשי ו/או
מחדלי נותן השירותים ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור
כל אחד מיחידי המבוטח .מבוטחיה של הכללית ייחשבו כצד ג' לעניין ביטוח זה.
פוליסה מס' ___________2
 .1.6ביטוח חבות מעבידים המכסה את המכון כלפי כל עובדי ,קבלני משנה ועובדיהם והמועסקים על ידו,
בגין פגיעה גופנית או מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב מתן השירותים בגבול אחריות של $1,555,555
לתובע ,לאירוע ,ו 5-מיליון דולר במצטבר במשך תקופת ביטוח שנתית .ביטוח זה לא יכלול הגבלה
בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער .הביטוח כאמור
יורחב לשפות את כללית היה ויטען כלפי כללית לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי כללית נושאת
בחובות מעביד כלשהו כלפי מי מעובדי המכון.
פוליסה מס' ___________2
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 .1.4ביטוח אחריות מקצועית התואם את הפעילות נשוא ההסכם המבטח את חבותו של המכון בגין כל
מעשה או מחדל מקצועי מצד המכון ,עובדיו ,והבאים מטעמו ,תוך כדי ו/או בקשר למתן השירותים
בגבול אחריות של  $2,555,555לאירוע ו $ 5,555,555 -במצטבר לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח מורחב
לשפות את כללית בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי המכון וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו
נחשב הביטוח כאילו נעשה בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .פוליסה זו כוללת סעיף "תקופת
גילוי" של שנה לפחות מתום תקופת הביטוח.
פוליסה מס' ___________2
.2

תקופת הביטוח היא החל מ ________ ועד _______.

.6

למטרות הפוליסות הנ"ל:
" .6.1המבוטחים" בפוליסות יהיו – המכון ו/או כללית.
" .6.2כללית" – שרותי בריאות כללית ,מנהליה ,עובדיה ופעילים מטעמה.

.4

בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
 .4.1ביטול זכות התיחלוף כלפי כללית ובתנאי שמקרה הביטוח ארע שלא בכוונת זדון.
 .4.2סעיף אחריות צולבת בביטוחי החבות למעט חבות מעבידים.
 .4.6ביטול הביטוח יעשה בהודעה מוקדמת שתימסר במכתב רשום גם לכללית  65יום (שלושים יום) לפחות
לפני מועד הביטול המבוקש.

.5

המכון לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות הנזכרות לעיל ולתשלום ההשתתפות העצמית במקרה
נזק.

.3

כל סעיף בפוליסות (אם קיים כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים
ביטוח אחר לא יופעל כלפי כללית .לגבי כללית הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה
את כללית במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ללא זכות השתתפות בביטוחי כללית וללא זכות לתבוע ממבטחי
כללית השתתפות בנטל החיוב כאמור בסעיף  57לחוק חוזה ביטוח התשמ"א .1781

.9

בטלים ומבוטלים כל חריג או הוראה המפקיעים או המגבילים את הכיסוי ,כאשר התביעה מעוגנת בנזק
המתייחס למעליות ,מנופים ,מכשירי הרמה ,טעינה ופריקה ,עגלות ,אש ,התפוצצות ,אדים ,שיטפון,בהלה,
זיהום תאונתי ,הרעלה מכל סוג שהוא.

.8

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידיכם באישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב המכון בקשר עם פעילותו עבור
הכללית כאמור ולפיכך לא יחולו בפוליסות שינויים לרעה ללא הסכמתכם מראש ובכתב ובכפוף לתנאים
ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות.
ולראיה באנו על החתום

______________________

____________________

חתימת וחותמת חברת הביטוח

תאריך
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נספח ט'

כתב ערבות -לזוכה בלבד
לכבוד :שירותי בריאות כללית
הנדון :ערבות מס' ________________
לבקשת________________ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 951,111במילים :מאה
וחמישים אלף שקלים חדשים) שיוצמד למדד ,כמפורט להלן מתאריך ______________אשר תדרשו
מאת(___________:להלן" :החייב") בקשר עם הסכם למתן שירותי רנטגן והדמיה בכפר יאסיף או אבו
סנאן.
לצרכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו :מדד המחירים לצרכן ,הכולל ירקות ופירות ,המתפרסם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתבר ר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם על פי ערבות
זו (להלן" :מדד התשלום") כי מדד התשלום עלה לעומת מדד חודש ________(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 ,כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל ,תוך שבעה ימים מתאריך דרישתכם
הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה
לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב .ערבות זו תישאר
בתוקפה עד תאריך ________ ( 75יום ממועד סיום ההסכם) ועד בכלל .דרישה על פי ערבות זו יש להפנות
לסניף הבנק שכתובתו _________________ :מס' הסניף_______
השם____________________:

הכתובת_______________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
תאריך______________ :

שם מלא______________

חתימה וחותמת________________ :

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