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מכרז מס'  28-101/17למתן שירותי שינוע והובלה
למרכז רפואי מאיר  -שירותי בריאות כללית
 .1מוזמנות בזה הצעות למתן שירותים של שינוע והובלה של ציוד ומטלטלין ,וכן שינוע של ציוד
רפואי  ,דגימות מעבדה (לרבות דמים) ודברי דואר (להלן" :השירותים")  -הכל כפי שמפורט
במסמכי המכרז ,חוזה השירותים והנספחים.
 .2ההתקשרות הינה למשך תקופה של ( 12שנים עשר)חודשים מיום חתימת החוזה ע"י כללית.
לכללית קיימת אופציה להארכת ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של  12חודשים כל אחת.
 .3תנאי סף להגשת ההצעה:
א .המציע הינו  ,במועד הגשת הצעתו למכרז ,בעל ניסיון קודם במתן השירותים ,כהגדרתם
לעיל ,וזאת לפחות במשך תקופה של  36חודשים רצופים הקודמים למועד הגשת ההצעה
למכרז ,בהיקף שלא יפחת מ 10-הובלות ליום עבור לקוח יחיד למשך שנה ברציפות
במהלך תקופה זו.
להוכחת התנאים האמורים לעיל יומצא אישור רו"ח כמפורט בנספח י' למכרז זה.
ב .אישור לקוח  -המציע יצרף להצעתו אישור מגוף לו נתן שירותים בשנים  2014 ,2013או
.2015
ג .בידי המציע יהיה אישור תקף לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976 -
ד .בידי המציע יהיו כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין למתן השירותים על
ידיו.
 .4המזמין אינו מתחייב לקבל את הצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא שומר לעצמו את
הזכות לקבל הצעה לחלק מהשירותים ,לצמצם את היקף השירותים ,או לבטל את המכרז.
 .5המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,לרבות פרטי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור
למכרז ,ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים כאמור ,ומוותר על כל טענת אי ידיעה
ו/או אי גילוי ו/או טעות ו/או אי התאמה.
 .6המזמין יפסול מועמדותו של מציע אשר לא עמד בתנאי הסף המפורטים בסעיף  3לעיל  ,כולם
או חלקם ,והוא רשאי לפסול מועמדות מציע ,אשר לא צירף להצעתו את המסמכים שנדרשו,
או חלקם ,כשהם מלאים וחתומים כנדרש.
על אף האמור לעיל ,ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך כלשהו ,לרבות אישור ,היתר או רשיון
כנדרש ע"פ תנאי מכרז זה (למעט הערבות הבנקאית) להשלים את המצאת הנ"ל תוך פרק זמן
שיקבע על ידיה ,ובלבד שכל מסמך כאמור יהיה בעל תוקף ותחולה נכון למועד האחרון
להגשת הצעות ,כפי שנקבע בתנאי מכרז זה.
 .7העיון בהחלטותיה של ועדת המכרזים ,לרבות בהצעה הזוכה ,יהיה כרוך בתשלום ההוצאות
הכרוכות בכך ,כפי שתיקבענה ע"י המזמין.
 .8כל עמוד מעמודי ההזמנה ,יחתם בידי המציע בצרוף חותמתו ,ואם הוא תאגיד  -בידי מי
שהוסמך להתחייב ולחתום בשם התאגיד ובצרוף חותמת התאגיד.
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 .9הגשת המכרז על כל נספחיו כשהוא חתום כמפורט להלן ,תהווה הסכמה מצד
המציע לכל התנאים ,ההתניות וההוראות המופיעים במסמכי המכרז ונספחיו.
 .10מבוטל.
 .11מסמכי המכרז הינם רכוש המזמין ונמסרים למציע לצרכי הגשת הצעתו למכרז זה בלבד .אין
לעשות כל שימוש במסמכים אלו ,לרבות לצורכי הגשת הצעות למכרז אחר ו/או נוסף של
המזמין ו/או מי מטעמו.
 .12המציע יגיש את הצעתו ,כשהיא כוללת את כל מסמכי המכרז ונספחיו( ,כמפורט ברשימה
להלן) כשהיא שלמה ,ממולאת כראוי ונושאת את החותמת הרשמית של המציע וחתימתו של
המציע ,במעטפה חלקה ,סגורה ואטומה עליה יירשם "מכרז למתן שירותי שינוע והובלה
למרכז רפואי מאיר מס'  , "28-101/17ויפקידה ,בתיבה המיועדת לכך ,במשרדי הנהלת המרכז
הרפואי מאיר ,רח' טשרניחובסקי  ,59כפר סבא  ,לא יאוחר מיום  15/3/17בשעה 14:00
(להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות").
 .13המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי הקשור
למכרז ,לרבות הדינים הרלוונטיים ,ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור והוא
מוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.
מבלי לגרוע מהאמור ,פניות המציע אל המזמין בכל עניין של שאלות ובירורים בנוגע למכרז
זה תעשינה אך ורק בכתב ,באמצעות פקסימיליה ,למספר  ,09-7483052או באמצעות דואר
אלקטרוני לכתובת sima.robbas@clalit.org.il
 .14רשימת המסמכים שיש לצרף להצעה:
המסמכים יוגשו כשהם חתומים בחותמת המציע וחתימת מורשי החתימה:
א .ההזמנה להציע הצעות על נספחיה (כולל חוזה)  -חתימה וחותמת על כל עמוד.
ב .נספח ב'  -הצעת המחיר לאחר מילוי המחיר המבוקש.
ג .נספח ג'  -פרופיל חברה.
ד .אישור זכויות חתימה  -נספח ד' ,ממולא וחתום ע"י עו"ד/רו"ח.
ה .נספח ה  -אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו - 1976-נוסח מפורט.
ו .נספח ו'  -נוסח ערבות ביצוע  -חתום.
ז .תצהיר בדבר אי תיאום מכרז  -נספח ז'.
ח .תצהיר שמירת זכויות עובדים  -נספח ח'.
ט .נספח ט' -נספח בטיחות בדרכים למכרזי שינוע דמים.
י .נספח י' -אישור רו"ח לעמידה בתנאי הסף.
יא .נספח יא' -רישיונות.
יב .נספח יב' -אישור על כיסוי ביטוחי
יג .נספח יג' -הסכם התקשרות.
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נספח א'
שינוע ציוד ובדיקות

 .1הסבר כללי
השירות יינתן במתכונת  - 24/7כולל שבתות וחגים ויום הכיפורים.
הזוכה יהיה ערוך למתן שירות לביה"ח תוך  20דקות מקריאה.
.2

סוגי השינוע וההובלה הנדרשים
 .aשינוע בדיקות/דמים
שינוע בדיקות דם/מנות דם בצידניות השומרות על טמפרטורה נכונה .
הצידניות מוגשות לנהג סגורות ,אין לפתוח אותן ,יש לשאתן ולהובילן במצב
אופקי .כמו כן ,יש לקבע אותן במצב אופקי ברכב.
על רכב השינוע להיות ממוזג כל זמן שיש בתוכו דגימות.
דרישות רכב :ניתן לביצוע (מבחינת נפח המטען) בטרנזיט/טנדר/מונית.
יש לעמוד בכל דרישות הבטיחות לשינוע דמים כמפורט בנספח ט'.
 .bשינוע ציוד לוגיסטי/דואר/ציוד לתיקונים/כביסה/מזון
איסוף ,העמסה ומסירה של הנ"ל בתחנות השונות .החתמת המקבלים על
תעודות משלוח .מסירת התעודות לאחראי/ת רכב מוסדי.
ציוד לוגיסטי :ציוד משרדי ,ציוד רפואי מתכלה ,תיקי דואר  ,שקי כביסה ,ריהוט
קטן ,מיכשור רפואי וכיו"ב.
ישנו ביקוש קבוע יומיומי וישנו ביקוש משתנה .
דרישות רכב :טרנזיט או משאית קלה (עד  10טון).
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נספח ב'-הצעת המחיר
יעדי הנסיעה
יעד
הדסה עין כרם
חיפה
סורוקה
גריאטריה רכב קטן
גריאטריה רכב גדול
קפלן
איכילוב/ת"א
בילנסון/פ"ת
אבו כביר
נס ציונה
וולפסון/ראשון לציון
תה"ש
נתניה
הרצליה
אור יהודה רכב גדול
רעננה

שליחויות
כמות חודשית משוערת
6
8
5
17
13
7
42
27
5
7
1
55
14
2
8
4

מחיר לנסיעה

התשלום יהיה לפי הביצוע בפועל
.1
.2
.3
.4
.5
.6

כל נסיעה משולבת למספר יעדים תחושב לפי היעד הרחוק ביותר.
בנוסף ישולם עבור כל גישה סכום נוסף .₪ 20-
במידה ויש נסיעה הלוך וחזור ,מחיר הנסיעה חזור יהיה  50%ממחיר היעד.
לא יהיה תשלום עבור חניות.
עבור המתנה ישולם סך של  ₪ 25-לחצי שעת המתנה.
עם החזרת הצידנית לבית החולים תונפק לחברה תעודה על כך.
כל המחירים לפני מע"מ.
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ס"ה חודשי

נספח ג'
פרופיל חברה/עסק
 . 1כללי
שם החברה/עסק

_____________________________

שמות קודמים

_____________________________

מס' ח.פ.

_____________________________

מס' עוסק מורשה

_____________________________

מועד יסוד

_____________________________

כתובת

_____________________________

מס' טלפון

_____________________________

מס' פקס

_____________________________

 .2רשימת בעלי המניות:
שם פרטי

שם משפחה

מס' תעודת זהות

שיעור אחזקות וסוג מניות

 .3רשימת מנהלים/מפקחים/
מס' תעודת זהות

מקצוע/השכלה

שם פרטי

שם משפחה

מספר עובדים

_________________________________________

מועד תחילת
עבודה בחברה

 .4פירוט לגבי המערכת הממוחשבת העומדת לרשותו של הספק.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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 .5פירוט של שלושה לקוחות הספק הגדולים ביותר בתחום ההתקשרות נשוא המכרז,
במהלך השנתיים האחרונות.
שם הלקוח+טלפון

_______
תאריך

תקופת ההתקשרות
(בציון שנות
ההתקשרות)

מחזור כספי של
התקשרות (שנתי)

_______________ _____________
מס' ת.ז.
שם המדווח
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________________
חתימה וחותמת

נספח ד'

אישור זכויות חתימה

אני הח"מ שם ושם
משפחה______________:ת.ז____________כתובת___________________
עו"ד/רו"ח של _________(שם התאגיד)
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 ביחד/לחוד ( מחק המיותר) וכי חתימתם בצרוף חותמת
התאגיד מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.

___________

________________

חתימת עוה"ד  /רו"ח
וחותמת

חתימה
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נספח ה
אישור על ניהול פנקסי חשבונות רשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ותשלום חובות מס ) ,תשל"ו. 1976-
 .1אני הח"מ ____________ רו"ח  ,מס' רשיון _____________
מרחוב ___________

מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי _____________

( שם הקבלן) ח.פ.________________ .
 1.1מנהל  /פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי
פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו ( 1976-להלן" :חוק מס ערך
מוסף") .
 1.2נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על העסקאות
שמוטל עליהן מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף.

 .2אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות  ,אין בו
כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית משפט  ,ואין הוא קובע
עמדה ביחס לתקינותם של הדוחות  ,מועדי הגשתם או נכונות הסכומים
ששולמו על פיהם.
 .3תוקף אישור זה מיום הנפקתו.

____________
תאריך

______________
חתימה

________________
חותמת
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נספח ו

לכבוד
שירותי בריאות כללית
מרכז רפואי מאיר
רח' טשרניחובסקי ,45
כפר סבא
א.נ,.
הנדון :כתב ערבות
(להלן" :המשתתפים") אנו ערבים בזה
ח.פ.
על פי בקשת
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 25,000עשרים וחמישה אלף  )₪וזאת בקשר עם
השתתפותם במכרז מס' ___________ (שירותי הובלה ושינוע) ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי
המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  14יום מקבלת דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו
או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך
אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו
כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד__________(תום הסכם ההתקשרות) ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי
לאחר יום

לא תענה.
ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

בנק:

תאריך:
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נספח ז'
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אני הח"מ __________ מס' ת.ז , __________ .המציע /העובד אצל המציע
_________ בתאגיד ________________ (להלן" :המציע") מצהיר בזה כי :
 .1אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת
מטעם המציע.
 .2המחירים 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.
 .3המחירים 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.
 .4המציע לא היה מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
 .5המציע לא היה מעורב בנסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או
נמוכה יותר מהצעתי זו.
 .6המציע לא היה מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל
סוג שהוא.
 .7הצעה 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
ם

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:

ם

המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים
העסקיים לרבות עבירות של תיאומי מכרזים .אם כן ,נא פרט :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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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 ___________ ,מרחוב ___________
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 ח'
תצהיר שמירת זכויות עובדים
אנו הח"מ  :המציע _________________:ח.פ/.ת.ז .מס' ____________________
שם ____________________ נושא/ת ת.ז .מס' ____________________
שם _____________________ נושא/ת ת.ז .מס' ____________________
לאחר שהוזהרנו ,כי עלינו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הרבועים בחוק אם לא נעשה
כן,מצהירים בזאת ,בשם המציע  ,______________ -וכבעלי השליטה במציע,
כדלקמן:
 .1מורשי החתימה מטעם המציע במכרז הינם ______________ ,__________ :
בעלי השליטה במציע הינם  ___________ ,__________ :והרינו עושים תצהירנו זה
בהתאם לתקנות חובת המכרזים.
 .2אנו מצהירים כי _______________ מקיימת חובותיה בעניין שמירת זכויות
עובדים לפי דיני העבודה,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים עליה
כמעסיק.
 .3המציע _____________ או מי מבעלי השליטה במציע,לא הורשע בשל הפרת
דיני העבודה,בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 .4המציע ___________ או מי מבעלי השליטה במציע ,לא נקנס ע"י מפקח עבודה
שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות המנהליות,התשמ"ו , 1985ביותר משני קנסות
בשל הפרת דיני העבודה ,בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 .5במקרה של קיום הרשעות/קנסות-להלן פירוט :
 .6הרינו לאשר כי אלו חתימותינו,וכי תוכן תצהירנו אמת.
___________

__________

חתימה+חותמת המציע

______________

חתימה

___________

חתימה

אישור
הריני מאשר בזה ,כי ביום ______________ הופיעו בפני עורך דין
________________ במשרדי ברחוב __________________
מר/גב' :שם ____________________ ת.ז .מס' _____________________
מר/גב' :שם ____________________ ת.ז .מס' _____________________
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חתימה

שמורשים לחתום מטעם המציע ,שזיהו עצמם ע"י 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.

__________________

__________________

חותמת

חתימת עו"ד
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נספח ט'

נספח בטיחות בדרכים למכרזי שינוע דגימות דם
 .1כללי
על הספק להיות בעל כל האמצעים ,המכשור ,הציוד ,הכלים ,המיכון ,המחשוב ,הידע,
הניסיון וכח האדם הדרושים לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי הוראות המכרז.
על הספק להיות בעל כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין,
לרבות רישיון עסק תקף ,לצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי מסמי המכרז לרבות
אישורים ו/או רישיונות ו/או היתרים מטעם משרד התחבורה ,אישורים של קצין
בטיחות תעבורה ולרבות כל אישור ו/או היתר ו/או רישיון הדרושים על פי דין על מנת
לספק את השירותים גם בימי מנוחה שבועיים ,חגים ויום כיפור ככל שהדבר נדרש על פי
תנאי המכרז והוא אחראי לכך שכל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים יישארו
בתוקף לאורך כל עוד הוא ממשיך ליתן שירותים לכללית.
הספק מצהיר ומתחייב כי כל עוד הוא ממשיך ליתן שירותים לכללית הוא ימלא אחר
הוראות כל דין הקשורות במתן השירותים ובביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז,
כפי שיהיו ,מעת לעת ,על ידי הרשויות המוסמכות לכך.
הספק מצהיר ומתחייב כי לוחות הזמנים לביצוע השירותים ומשך הזמן המקסימאלי
לביצוע כל סבב ,כמפורט במסמכי המכרז או כפי שייקבעו על ידי המפקח כהגדרתו
להלן ,לפי העניין ,הינם קשיחים ונובעים מזמני התגובה להם מחויבת הכללית לצורך
מתן שירות מיטבי למבוטחיה ,ממשך החיים של כל דגימה ומשעות הפעילות של
המעבדות השונות .משכך ,בכל מקרה לא תתאפשר כל חריגה מלוחות הזמנים כאמור
לעיל .מבלי לגרוע מכל יתר זכויותיה של הכללית במקרה כאמור ,כל שינוי שהוא
במסלול הנסיעה בנוגע לסבב מסוים מחייב אישור מראש ובכתב של הכללית; כל חריגה
בלתי מתוכננת ממסלול הסבב ו/או ממשך הזמן המקסימאלי לביצוע הסבב ו/או תקלה
במהלך הסבב מחייבת דיווח מיידי ובזמן אמת לכללית.
 .2קצין בטיחות בתעבורה
הספק מתחייב כי לצורך מתן השירותים הוא יעסיק ,כל עוד הוא ממשיך ליתן שירותים
לכללית  ,קצין בטיחות תעבורה בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה
שזהותו תאושר מראש ובכתב על ידי הכללית (להלן" :קצין הבטיחות") .קצין הבטיחות
יבקר וינהל את מתן השירותים על פי מסמכי המכרז .בין היתר ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,קצין הבטיחות יוודא כי רישיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי
הספק הינם בתוקף ,כי כלי הרכב המשמשים להסעות הינם במצב תקין וכי פוליסות
הביטוח והרישיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים
להסעות.
קצין הבטיחות יבקר (לאחר תיאום מראש עם הכללית) באופן שוטף וקבוע בכל
המוסדות המשמשים כתחנת יציאה או כתחנת קצה במסגרת מתן השירותים ובכל
מסלולי הנסיעה הקבועים ,זאת כדי לאתר מפגעי בטיחות אפשריים ולפעול על מנת
להימנע מהם או לצמצם את הסתברותם.
הספק מתחייב כי בכל מקרה בו בכוונתו להחליף מכל סיבה שהיא את קצין הבטיחות
בקצין בטיחות אחר ,הדבר לא יעשה אלא לאחר בתיאום מראש ובכתב עם קצין
הבטיחות הארצי בתעבורה של הכללית והעברת פרטיו האישיים וכתב ההסמכה של
המיועד לשמש כקצין בטיחות חדש.
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לפחות אחת ל 6 -חודשים ו/או לפי דרישת הכללית ,הספק יבצע באמצעות קצין
הבטיחות ,לפי הוראות הכללית ,בדיקות וביקורות על פי הנחיות המפקח כהגדרתו
להלן ,וימסור את התוצאות לידי הכללית לצורך הוכחת עמידת השירותים בדרישות
הסכם זה.
.3

כלי רכב
מתן השירותים יעשה באמצעות כלי רכב תקינים ובעלי כל האישורים ,הרישיונות
וההיתרים התקפים הנדרשים על פי הוראות כל דין ודרישות כל רשות מוסמכת (לרבות
משרד התחבורה ורשות הרישוי) לצורך מתן השירותים(להלן" :כלי הרכב").
כלי הרכב יהיו בעלי פוליסות ביטוח מקיף תקפות ומתאימות במשך כל תקופת ההסכם.
גילם של כלי הרכב לא יעלה על ( 5חמש) שנים.
כלי רכב יהיו ארבע גלגליים (אלא אם יינתן אישור אחר מראש ובכתב מטעם הכללית,
ובכפוף לתנאי האישור ככל שיינתן) ממוזגים (לרבות בחלק שבו תאוחסנה הצידניות
הייעודיות) ,נקיים ומצוידים בחגורות בטיחות תקניות והמתאימים לייעודם ,הכוללים
את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה ,לרבות תרמיל עזרה
ראשונה ,הכל כמפורט בתקנות התעבורה ,כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.
כלי הרכב וכן הנהגים יצוידו באמצעי קשר שיאפשר לכללית להתקשר עם הנהג בכל עת
ולכל צורך שהוא .הספק ימציא לידי הכללית ,מראש ,פרטים מספיקים לצורך יצירת
קשר ישיר עם כלי הרכב ועם הנהגים וכן פרטים של מוקדן מטעמו היכול ליצור מיידי
עם כלי הרכב ועם הנהגים.
הספק מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת מתן
השירותים ,כי מרכב הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של כלי
הרכב ,כי כלי הרכב השונים ,ציודם ,אביזריהם ,סימוניהם ומבניהם הם בהתאם
לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו בתוקף ,מעת לעת ,לרבות התנאים
הקבועים בהם או ברישיונותיהם של כלי הרכב.
הספק מתחייב לשמור ,לטפל ולתחזק את כלי הרכב בהתאם להוראות משרד התחבורה
ובהתאם להוראות היצרן וכן לערוך בדיקות תקופתיות של כלי הרכב על ידי מוסך
מורשה ,הכל בהתאם להוראות כל דין.

.4

הנהגים
השירותים יינתנו על ידי נהגים קבועים שיאושרו ע"י הכללית ויעברו הדרכה מתאימה
על ידי קצין הבטיחות ועל ידי הכללית .בכל מקרה ,החלפת נהג מחייבת אישור מראש
ובכתב של הכללית .בכל מקרה של הפרת משמעת ,התנהגות חריגה או סטייה מהוראות
ומתנאי מסמכי המכרז ,הכללית תהא רשאית להורות לספק ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ,להחליף נהג המשמש לצורך מתן השירותים בנהג אחר (שזהותו
תאושר על ידה מראש ובכתב).
הספק מתחייב להעסיק נהגים מיומנים וכשירים ,בעלי רישיונות נהיגה תקפים לסוגי
הרכב בהם יינתנו השירותים והעומדים בתנאי הסף הבאים :הנהג הינו בעל ניסיון של 3
שנים לפחות; הנהג הינו לפחות בן  21שנים; לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות
תקין; הנהג לא הורשע ב 5-השנים האחרונות :בשלילת רישיון ,בעבירה אשר גרמה
לתאונת דרכים שבה נפגע אדם ,בנהיגה תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול; הנהג לא
הורשע ב 3 -השנים האחרונות :אי ציות לתמרור תן זכות קדימה ו/או רישיונו של הנהג
לא נשלל ליותר מפעם אחת עקב עבירות מהירות ו/או עקב עבירת אי ציות לרמזור
אדום ו/או חצית קו לבן רצוף.

16

עבור כל אחד מהנהגים המשמש לצורך מתן השירותים ,ובכפוף להוראות כל דין הספק
יחזיק אישור ממשטרה מעודכן ברמה שנתית על גיליון הרשאות נקי לגבי עבירות הנ"ל
או כל אישור חלופי אחר שיהא מקובל על הכללית.
הספק מתחייב לבצע לכל הנהגים השתלמות נהלים ובטיחות עם תחילת מתן
השירותים לכללית ,בכל מקרה של החלפת נהג וכן כל  12חודשים לכל הפחות,
במסגרתה יתודרכו הנהגים בנושאים הבאים :הנחיות בטיחות ,התמודדות עם קשיים
ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה ,נקודות תורפה בטיחותיות בציר התנועה ,בעלי
תפקידים אצל הכללית להם חובה לדווח ללא דיחוי על אירועים חריגים ,ניתוח מקרים
ותגובות בזמן ההסעה ,נהלי דיווח מחייבים ,ניתוח תאונות ולקחים מהן ,התנהגות
במצבי חירום ,בדיקות רכב בתום הנסיעה וכו'.
כל אימת שמבוצע סבב שירותים מסוים (או שמבוצעים מספר סבבים) ,הרי שבמשך כל
זמן עריכת הסבב הספק יעמיד בכוננות לקריאה מיידית רכב חלופי ונהג כונן לכל מקרה
של תקלה ,עיכוב או צורך בתגבור מיוחד.
.5

בטיחות
השירותים יינתנו באופן שיבטיח הובלה בטוחה של הדגימות בהתאם לכל תקן ,הוראה
והנחיה ישימה של כל רשות מוסמכת ,ובכלל זה – משרד הבריאות.
השירותים יינתנו תוך הקפדה ושמירה הדוקה על כל ההוראות וההנחיות הרלבנטיות
שבנוהל בטיחות לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים ודגימות לאבחנה רפואית
מעבדתית (מספר סידורי  )SF51-001-5שפורסם על ידי המחלקה למעבדות במשרד
הבריאות ,כפי שיעודכן ויתוקן מעת לעת (ו/או בכל נוהל שיבוא במקומו או לצדו) ,והכל
בשינויים המחויבים כפי שייקבעו על ידי המפקח ,כל שייקבעו ,במסגרת הנחיה מחייבת
בכתב ובכפוף להוראות כל דין.
בכל אחד מכלי הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים תוחזק ערכה הכוללת חומר
סופח ,חומר חיטוי כלוריני ,מיכל אטום לסילוק פסולת ביורפואית וכפפות עמידות
במיוחד לשימוש חוזר.
הסעת נוסעים בכלי רכב בשעת מתן שירותי שינוע דגימות לכללית (למעט במקרים
מיוחדים בהם נדרש ,על פי הנחייה מפורשת בכתב ,ליווי של עובד/ת הכללית לדגימות)
הינה אסורה בתכלית האיסור .ככל שהמדובר בכלי רכב אשר משמשים במשימות
אחרות ,גם לצורך ביצוע היסעים ,יש להקפיד ולוודא כי לאחר תום כל סבב של שינוע
הדגימות ,גם צידניות ייעודיות ריקות (שאינן מכילות דגימות מעבדה) לא יימצאו בחלל
אחד פתוח יחד עם נוסעים בכלי הרכב.
שינוע הדגימות ייעשה באמצעות צידניות ייעודיות בנפחים ששונים ובכלים מיוחדים
שכולם יסופקו לספק על ידי הכללית .כל צידנית תצויד באמצעים לשמירת טמפרטורה
– קרחומים שיסופקו על ידי הכללית.
הספק מתחייב לנהוג בהתאם להוראות כל דין ולפי כללי המקצוע המקובלים ,וכן לנקוט
באמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז ועל פי כל
דין ,ובין היתר ,למלא בדייקנות אחר כל תקנות התעבורה.
הספק מתחייב כי בביצוע השירותים תהא הקפדה מלאה על חוקי התנועה ,על נוהלי
מוסדות הכללית הרלבנטיים (לרבות שטח תפעולי והנחיות מפקח שטח תפעולי) ועל
הכללים וההוראות החלים על פי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] התש"ל1970-
והתקנות שהותקנו מכוחה.
השירותים יינתנו תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות הנדרשים על פי הוראות כל דין
וכמקובל בחברות המוכרות והמובילות בענף.
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הספק יטעין את הצידניות בכלי הרכב ויפרוק אותן מהם באופן מקצועי ומתאים
ובזהירות מירבית והכל תוך הקפדה שלא ליצור מפגע בטיחות להולכי רגל ו/או כלי רכב
בין אם הם עוברי אורח ובין אם הם לקוחות הכללית או עובדיה.
.6

.i
.ii
.iii

פיקוח
הכללית רשאית למנות מפקח מטעמה כדי להשגיח ולפקח על ביצוע השירותים ו/או כל
התחייבות אחרת של הספק על פי מסמכי המכרז (להלן" :המפקח") לרבות בדיקת כלי
הרכב ,תקינותם וניקיונם ,רישיונות נהיגה תקפים לנהגים ולכלי הרכב וכיוצ"ב ,והוא
יהיה מוסמך להכריע בכל שאלה הקשורה לאספקת השירותים על פי מסמכי המכרז.
הספק מתחייב לשתף פעולה עם המפקח באופן מלא.
ביצוע האמור בנספח זה ,לרבות הכרעה בכל שאלה שתתעורר בהקשר זה ,יהיו נתונים
לפיקוחו ,השגחתו והחלטתו של המפקח אשר יחייבו את הספק .הספק יפעל בהתאם
להוראות המפקח לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
הספק יאפשר למפקח לערוך בכל עת בקורת על אופן ביצוע השירותים ומתחייב לבצע
את כל השינויים הסבירים הנדרשים על ידי הכללית על מנת להבטיח את מתן
השירותים באופן סדיר וללא תקלות.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף לכל זכות אחרת המוקנית למפקח על פי
מסמכי המכרז ,רשאי המפקח ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,בין בעצמו ובין באמצעות מי
מטעמו:
לבקש ולקבל מסמכים ותעודות לגבי כשירותם של הנהגים :רישיונות ,גיליון הרשאות,
וכד'.
לבקש ולקבל גיליונות ביקורת על תקינות כלי הרכב והבדיקות שנערכו להם ,לרבות כל
מידע אחר לגבי כלי הרכב המשמשים לשם מתן השירותים.
ליתן לספק כל הוראה בקשר עם הספקת השירותים בהתאם לתנאי נספח זה ומסמכי
המכרז.
המפקח יהיה רשאי לבצע מבדק במשרדי הספק על מנת לבחון את פעילותו של קצין
הבטיחות בתעבורה במילוי כל הדרישות בהתאם לנספח זה.
זכות הפיקוח והביקורת הניתנת בנספח זה לכללית ולמפקח ,אין בה כדי לשחרר את
הספק ממילוי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,או להוות אישור
לביצוען כראוי .שום מעשה או מחדל מצד המפקח לא יפטור את הספק ממילוי
התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז.
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נספח י'
אישור רו"ח
אני הח"מ __________ רו"ח ,מאשר בזאת כי לפי בדיקה שערכתי ,הקבלן
_____________
עומד/ת בתנאים האמורים בסעיף  3לתנאי הסף כאמור במכרז לקבלת הצעות נספח א'.1

ולראיה באתי על החתום:
תאריך__________ :
________________
חתימה וחותמת רו"ח

19

רישיון עסק

נספח יא'

יש לצרף העתק מרישיון עסק.

רישיונות רכב
יש לצרף העתק מרישיונות הרכבים.
_______________________________________________________________
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נספח יב'

אישור על כיסוי ביטוחי
לכבוד
שירותי בריאות כללית
להלן" :כללית/מאיר"
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום _______ ועד ________ (להלן" :תקופת הביטוח")
 ,בין
ערכה חברתנו את הביטוחים המפורטים בהמשך ,על שם הספק-
היתר בהקשר לעניין שבנדון (להלן" :ביטוחי הספק").
 .1פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מס' _________
לכיסוי חבותו החוקית של הקבלן כלפי כל העובדים והמועסקים על ידו בגין פגיעה גופנית
או מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב מתן השירותים בגבול אחריות שלא יפחת מ-
 $ 1,500,000למקרה ו $ 5,000,000 -לתקופת הביטוח.
הביטוח אינו מוגבל לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,קבלנים,
קבלני משנה ועובדיהם ,פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער.
הביטוח מורחב לשפות את כללית היה ויטען כלפי כללית ,לעניין קרות תאונת עבודה
כלשהי כי כללית נושאת בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי ו/או מי מועסקי הקבלן.
 .2פוליסת ביטוח חובה ,כנדרש עפ"י פק' ביטוח רכב מנועי
הפוליסה תוצא עבור כל אחד מכלי הרכב של הקבלן המשמשים או העשויים לשמש
בביצוע השירותים ,בהתאם להוראות פקודת ביטוח רכב מנועי ,תש"ל 1970 -המכסה בין
היתר את סוג הפעילות המיוחד של הסכם זה ,הסעת סחורות ונוסעים בשכר .מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,על הקבלן לוודא ,כי ברשותו הביטוחים המתאימים לצורך ביצוע
נסיעות מחוץ לתחום הקו הירוק.
כן תהא ברשות הקבלן פוליסת ביטוח רכב מקיף שתכלול כיסויים לביטוח נזקי צד ג'
רכוש וכיסוי רכוש מלא לכל כלי הרכב המשמשים את הקבלן למילוי מחויבויותיו כלפי
כללית עפ"י הסכם זה.
 .3פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג' מס' __________
לכיסוי חבותו של הקבלן המוטלת עליו על פי דין בגין פגיעה או נזק שיגרמו לגופו ו/או
לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא עקב מתן השירותים על ידי הקבלן ו/או מי מהבאים
מטעמו ,בגבול אחריות שלא יפחת מ( $ 1,000,000 -מיליון דולר ארה"ב) למקרה ו-
( $ 2,000,000שני מיליון דולר ארה"ב) לתקופת הביטוח.
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי
הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטאריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או
משקה ,שביתה והשבתה ,קבלני משנה ,נזק בזדון ,פרעות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד
לביטוח לאומי.
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הביטוח מורחב לשפות את כללית בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ,בכפוף
לסעיף אחריות צולבת ,לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי
הביטוח.
 .4פוליסת ביטוח סחורות הובלה ביבשה מס' __________
הפוליסה תכסה נזקים למטענים שונים המובלים בכלי הרכב של הקבלן ומטעמו בגבולות
אחריות של לא פחות מ  300,000דולר לכלי רכב אחד ולא פחות מ  300,000דולר לחבילה
אחת .הפוליסה תכלול בין היתר גם פריקה ,טעינה וחניית ביניים תוך כדי ההובלה.
 .5פוליסת לביטוח רכוש מס' __________
ביטוח רכוש ,לפחות מסוג "אוש מורחב" ,המבטח את כל הציוד המשרת את כללית
בבעלותו ו/או באחריותו של הקבלן (לרבות ביטוח מקיף לכלי הרכב המשמשים או
עשויים לשמש בביצוע השירותים נשוא הסכם זה).
במלוא ערכם בערך כינון ,כנגד אובדן או נזק עקב :אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת
אדמה ,פרעות ,שביתות ,נזק בזדון ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות ,פגיעה
תאונתית ושבר זכוכית ,פגיעה ע"י כלי טייס ופריצה.
 .6למען הסר ספק ,אנו מאשרים את הוספת כללית וכל הפועלים מטעמה כמבוטחים נוספים
בפוליסה.
כללי
 .1בכל הביטוחים נכללים הסעיפים כדלקמן:
 1.1כללית ,חברות הבנות שלה ,חברות מסונפות ,מנהליהן ועובדיהן יכללו כ"מבוטחים
נוספים"
 1.2סעיף אחריות צולבת בפוליסות החבות.
 1.3ביטול זכות התחלוף של מבטחי החברה כלפי כללית ,חברות הבנות שלה ,חברות
מסונפות ,עובדיהן ,מנהליהן וכל הבאים בשמן ו/או מטעמן.
 1.4בכל הביטוחים יקבע תנאי לפיו הינם ביטוחים ראשוניים ולא יידרש שיתוף ביטוחי
הכללית.
 .2תשלום התביעות ייעשה בתאום עם כללית.
 .3ביטול הביטוחים על ידי המבטח ו/או המבוטח ישעה אך ורק בכפוף להודעה מוקדמת
שתימסר לכללית  30יום מראש ,לפי מועד הביטול.
 .4דמי ההשתתפות העצמית בביטוחים שערך הקבלן כאמור באישור זה ,אם יהיו ,יחולו
על הקבלן לבדו.
בכבוד רב,

חתימת המבטח

שם החותם

חותמת המבטח
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תפקיד החותם

נספח יג'
חוזה התקשרות
למתן שירותי שינוע והובלה

לחודש

שנערך ונחתם בכפר סבא ביום

שנת 2017

בין
שירותי בריאות כללית
מרכז רפואי מאיר
(להלן" :הכללית/המזמין")
ע"י ______________________ .1 :
_____________________ .2
מצד אחד;
לבין
בע"מ ,ח.פ.
מרחוב
ע"י המוסמכים לחתום בשמה
ת.ז.
ת.ז.
פקס:
טל:
(להלן" :הקבלן")
ע"י _______________________.1 :
_______________________ .2
מצד שני;
הואיל והקבלן הינו מגיש ההצעה הזוכה במכרז מס'  28-101/17למתן שירותי שינוע והובלה של
ציוד/מיטלטלין וכן שינוע של ציוד רפואי ,דגימות מעבדה (לרבות דמים) ודברי דואר עבור
המרכז הרפואי מאיר שפורסם על ידי שירותי בריאות כללית (להלן" :המכרז").
והואיל וברצון הכללית המזמינה להזמין מהקבלן שירותי שינוע והובלה של ציוד ומטלטלין וכן
שינוע של ציוד רפואי ,דגימות מעבדה (לרבות דמים) ודברי דואר עבור המרכז הרפואי
מאיר (להלן" :השירותים") בהתאם לתנאי המכרז ,והקבלן מעוניין לספק לכללית את
השירותים כאמור ,והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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.1

כללי
1.1

למונחים הבאים תהא המשמעות כמוגדר להלן:
"הקבלן"

לרבות נציגיו של הקבלן ,שליחיו ומורשיו המוסמכים.

"המכרז"

המכרז שפורסמה על ידי הכללית למתן שירותי השינוע והובלה
כהגדרתם להלן.

"תנאי המכרז" התנאים הכלליים של המכרז.
"נציג הכללית" מי שימונה על ידי הכללית בקשר עם מתן השירותים על ידי
הקבלן במסגרת חוזה זה.
"שירותי השינוע",
"השירות" או
"השירותים" כלל השירותים לשינוע והובלה וכן שינוע של ציוד רפואי,
דגימות מעבדה (לרבות דמים) ודברי דואר המתוארים במסמכי
המכרז ,הכוללים איסוף של צידניות המכילות דגימות מעבדה
ביולוגיות וציוד נלווה ותרופות ,חבילות ושקי דואר המכילים
דברי דואר ומסמכים רגישים והעברתם כאמור במפרט.
"כלי רכב"

טרנזיט ,מונית ,טנדר ,משאית עד  10טון ממוזגים
בהתאם לדרישות מסמכי המכרז ואשר אושרו על ידי
הכללית אשר באמצעותם יבצע הקבלן את השירותים
במסגרת חוזה זה ,כמפורט בחוזה זה.

"דגימות מעבדה"

דגימות ביולוגיות לסוגיהן ,ארוזות בצידניות או
ביחידת אחסון אחרת ,כפי שייקבע על ידי כללית.

"צידניות"

קופסת פלסטיק עם ידית נשיאה גדלי הצידניות – ,22
 33 ,28ליטר .כללית רשאית לשנות גדלים.

"תיק דואר/חבילה"

תיק בגודל  50 X 40ס"מ הכולל דברי דואר עד  10ק"ג.
קרטון/גליל/חפצים מסודרים מאוגדים ו/או קשורים
יחדיו במשקל של עד  20ק"ג.

"כביסה"

שק בד בנפח עד ¼ קוב במשקל עד  20ק"ג.

"ציוד"

מכלול של כל ההגדרות המופיעות לעיל :שקי דואר,
חבילות ,כביסה ,צידניות.

"הסעה מזדמנת"

נסיעה חד פעמית ,מוזמנת ע"פ צורך.

1.2

הקבלן מצהיר כי קרא את כל מסמכי המכרז ואת החוזה לרבות נספחיו ,כי
ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם וכי יש ביכולתו לקיימם
ולבצע את כל הדרוש למתן השירותים על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם.

1.3

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע ,היכולת ,המשאבים הכספיים,
הכישורים ,המיומנות ,כלי הרכב המתאימים ,במספר הנדרש ,הציוד ,כל
הרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע השירותים וכן פוליסות ביטוח תקפות
ומתאימות ,לכל כלי הרכב אשר ישמשו לביצוע השירותים על פי חוזה זה,
עובדים מקצועיים וכן כל הדרוש על מנת לתת את השירותים בהתאם לחוזה ועל
פי כל דין.
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.2

1.4

הקבלן מתחייב זה לבצע את ההסעות בבטיחות לפי נספחים ב' ו-ג' המצ"ב,
בנוחות ,ביעילות ובדייקנות ,בהתאם ועל פי המפורט בחוזה ובהתאם להנחיות
הכללית שימסרו לו מעת לעת.

1.5

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבכל מקרה של סתירה ו/א אי התאמה בין האמור
בהוראות מסמכי המכרז ,החוזה ונספחיהם לבין האמור בהנחיות שיוציאו משרד
התחבורה (או משרד אחר) ו/או בתקנות שיותקנו על ידיהם ,כפי שיפורסמו מעת
לעת ,תכריע ההוראה הכלולה בהנחיות שיוצאו ו/או בתקנות שיותקנו ,על ידי
משרדים אלה והוא מתחייב לפעול על פיהן .גילה הקבלן סתירה ,אי התאמה ,דו
משמעות ,וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות מסמכי המכרז ,החוזה
ונספחיהם להוראה אחרת ממנו ,יפנה הקבלן לנציג הכללית על מנת לקבל
הנחיות בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו .הפירוש שינתן בכתב על ידי נציג הכללית
יחייב את הקבלן.

1.8

הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן השירותים אשר ביצועה מחייב
קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר
קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.

1.9

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים תוך גמישות בלוח זמני ההסעה ובמסלולי
ההסעה ,לפי קביעת הכללית ,בכפוף לתנאים שיקבעו על ידי הרשויות המוסמכות
ולמספר כלי הרכב שנותרו ברשותו לאחר גיוס למערכת הביטחון גם לכשיוכרז
במדינה מצב חרום.

ביצוע שירותי שינוע והובלה
2.1

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים שהוזמנו ממנו במלואם ,על פי המפורט
במסמכי המכרז ,באמצעות כלי הרכב המפורטים בחוזה זה ,במועדים
המפורטים שם ולבצע את השירותים בהתאם לאמור בחוזה זה.

2.2

הקבלן ימנה נציג מטעמו ושמו יועבר לנציג הכללית (להלן":נציג הקבלן") .נציג
הקבלן יצויד במכשיר טלפון סלולרי וישמש כאיש קשר מול הכללית על מנת
שניתן יהיה להשיגו בכל עת.

2.3

הקבלן מתחייב לדאוג ,כי הנהגים מטעמו יתייצבו במקומות האיסוף ,בזמן ,עם
רכב תקין ,נקי וכשיר לביצוע השירות ,והכל על פי הוראות נציג הכללית.

2.4

הקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן השירותים על פי חוזה
זה ,ידאג לרכב חליפי ,כך שבכל מקרה יבוצעו השירותים במועדם ולפי התנאים
שבחוזה.

2.5

הקבלן מתחייב כי גיל כלי הרכב ,שישמשו למתן השירותים יהיו עד  5שנים
ואילך וכי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין ,ללא כל סייג ,לכל אורך תקופת
תוקפו של החוזה ,כי מרכב כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה
המתאימה לייעודם של הרכבים ,כי כלי הרכב השונים ,ציודם ,אביזריהם,
סימוניהם ומבניהם הינם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי
שיהיו בתוקף ,מעת לעת ,לרבות התנאים בהם או ברישיונותיהם של הרכבים.

2.6

כל כלי הרכב יהיו מצוידים בכל הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי כל דין.

2.7

הקבלן יבצע את השירותים במסלולים וכל התחייבות אחרת שלו על פי חוזה זה
תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכלל זה המפקח,
המזמין ועובדיו וכל גורם אר מטעם המזמין ,תוך התחשבות מרבית בצרכי
העבודה הסדירה המתנהלת אצל המזמין ו/או ביעד מיעדי המזמין ,ולעשות
כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא למזמין.

2.8

הקבלן ידאג לעגן ברכבו את הצידניות (דגימות מעבדה) בעת השינוע/הובלה.
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2.11

הקבלן מתחייב להעסיק לצורך מתן השירותים נהגים ,אזרחי ישראל ,שאינם
קשורים בקשר משפחתי מדרגה ראשונה או שנייה לעובדי מנהל בכללית
הקשורים לנושא התחבורה ,דוברי השפה העברית ,מיומנים וכשירים העומדים
בכל התנאים הבאים:
 2.11.1בעל רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב בו יבוצעו שירותי השינוע.
 2.11.5אינו בעל גיליון עבירות תנועה מהמשטרה בו הורשע בביצוע עבירות
נהיגה חמורות כגון :נסיעה באור אדום ,גרימת מוות ברשלנות ,נהיגה
תחת השפעת סמים ואלכוהול ,גרימת תאונה בה נפגע אדם.

2.12

הקבלן מתחייב כי הנהגים ידווחו לנציג הכללית על כל אירוע חריג  /תקלה /
בעיה המתעוררת במהלך הנסיעה ,ועל כל בעיה הקשורה באיחור/פיגור בלוח
הזמנים במתן השירותים.
במידת הצורך מתחייב הקבלן לסייע לכללית בביצוע בדיקה ותחקיר של
האירועים בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים על מנת להפיק לקחים ולסכם
דרכי פעולה בעתיד.

2.13

הקבלן יעסיק קצין בטיחות בתעבורה.

2.14

הקבלן מתחייב לעמוד בשעות האיסוף המצויינות במסמכי המכרז ,החוזה
ונספחיהם ,כאשר מובהר ומוסכם במפורש כי במידה ומסלול ייארך זמן רב יותר
מהנקוב בנספחי המכרז ,לא יתוגמל הקבלן בגין כך.

2.16

הקבלן מתחייב שלא יוסעו בכלי הרכב ,בעת מתן השירותים ,אנשים זרים
כלשהם ולתדרך את הנהגים שלא להסיע אנשים זרים ,כאמור.

2.17

הקבלן מתחייב שלא יוסע בכלי הרכב ,בעת מתן השירותים ,ציוד כלשהו של
לקוח אחר ולתדרך את הנהגים בהתאם.

2.18

הכללית תהא רשאית לדרוש מהקבלן ,בכל עת ,ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,את
החלפתו של עובד מעובדיו של הקבלן ,ו/או נהג ו/או כלי רכב של הקבלן וכן
החלפת קבלני משנה במקרים של אי התאמה או אי עמידה בדרישות המקצועיות
ובדרישות לאיכות השירות כמפורט בהסכם זה ובתנאי המכרז ,והקבלן מתחייב
למלא דרישות הכללית ללא שיהוי ודיחוי כלשהו.
כל דרישה כאמור תבוצע מידית ולא יאוחר מ 7-ימים מיום הדרישה.

2.19

נציג הכללית רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להרחיב ו/או לצמצם את היקף
השירותים שהוזמנו מהקבלן ,על ידי שינויים במסלולי הנסיעה מבחינת אורכם
ו/או ביטול מסלולי נסיעה ו/או שילוב מסלולי נסיעה ו/או תוספת מסלולי נסיעה
ו/או תוספת או הפחתה או שינוי של כלי רכב הנובעים מגידול או צמצום בצרכי
הכללית ו/או שינוי בימי ו/או בשעות השינוע וההובלה ,והכל לתקופה קצובה או
ללא הגבלת זמן.
הודעה על שינוי ,כאמור ,תימסר לקבלן לפחות  24שעות מראש ,ובמקרה של
הוספת מסלולי נסיעה תימסר ההודעה  96שעות מראש.

2.20

2.21
2.22

הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין שינוי /הוספת מספר נקודות
האיסוף ו/או בגין שינויים לא משמעותיים במסלול השירותים ו/או בשינוע
/הובלות כל עוד לא נשתנה משמעותית טווח המרחק ו/או הזמן של המסלול
המוזמן.
הקבלן יפעל לפי הנחיות ונהלים שימסרו לו  ,מעת לעת ,על ידי הכללית.
הקבלן ימלא את כל דרישות הכללית ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כלשהן,
כספיות או אחרות ,בגין שינוי היקף השירותים כאמור בסעיף  2.19לעיל וכי לא
יהיה זכאי בגין כך לאיזה פיצוי או תשלום או הגדלת שכר ,אלא בהתאם לאמור
לעיל.

26

הקבלן מתחייב להחזיר כל ציוד שמסופק על ידי הכללית לצורך מתן
1.23
השירותים כשהוא תקין ושלם .הכללית רשאית לקזז מהתמורה המגיעה
לקבלן את ערך אבדן הציוד או כל נזק שנגרם לציוד.

.3

איסור הסבת זכויות
3.1

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה ,כולו או חלקו ,או
כל טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או
להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה ,כולם או חלקן
אלא לאחר קבלת הסכמת הכללית מראש ובכתב .

3.2

העברת  25%מהשליטה בקבלן ,בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם
נעשתה בחלקים ,יראו אותה כהעברה המנוגדת לאומר בסעיף  3.1לעיל.

 3.3באפשרות הקבלן להעסיק קבלני משנה לאחר אישור מראש ובכתב מהכללית ,אולם
הכללית רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים
להחלטתה ,שלא לאשר העסקתו/ם של קבלן/ני משנה/מסוים/ים .בכל מקרה תהא
האחריות לקיום הוראות החוזה ולטיב שירותי השינוע על הקבלן.למען הסר ספק,
מובהר כי על קבלן המשנה לעמוד בכל תנאי החוזה והמכרז בשינויים המחויבים.
.4

אחריות וביטוח
4.1

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן כאמור בהסכם זה ,הקבלן ידאג ,כי יהיו
ברשותו במשך כל תקופת ההסכם ,ועל חשבונו בלבד ,פוליסות ביטוח תקפות,
לטובתו ולטובת המזמין ,ביחד ולחוד; כמפורט להלן:

4.1.1

פוליסת אחריות כלפי צד ג' -הפוליסה תכסה בפני נזיקין או אובדן העלולים
להיגרם במישרין ו/או בעקיפין לרכוש המזמין וכן לגופו ו/או לרכושו וגופו של כל
אדם ,לרבות עובדיו ועובדי המזמין ו/או כל אדם אחר הנמצא בשירותו או
בשירות המזמין ,וזאת בגבולות אחריות של לא פחות מ 1,000,000 -דולר ארה"ב
למקרה ו 2,000,000 -דולר ארה"ב לתקופת ההסכם.
בנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל יקבע בפוליסה כי החריגים הרלבנטיים לסוג
פעילות נשוא הסכם זה ,אם קיימים בפוליסה -יבוטלו.

4.1.2

פוליסת ביטוח סחורות הובלה ביבשה -הפוליסה תכסה נזקים למטענים שונים
המובלים בכלי הרכב של הקבלן ומטעמו בגבולות אחריות של לא פחות מ-
 300,000דולר לכלי רכב אחד ולא פחות מ 300,000 -דולר לחבילה אחת .הפוליסה
תכלול בין היתר גם פריקה ,טעינה וחניית ביניים תוך כדי ההובלה.

4.1.3

פוליסת ביטוח חובה ,כנדרש עפ"י פק' ביטוח רכב מנועי -הפוליסה תוצא עבור כל
אחד מכלי הרכב של הקבלן המשמשים או העשויים לשמש בביצוע השירות,
בהתאם להוראות פקודת ביטוח רכב מנועי ,תש"ל 1970 -המכסה בין היתר את
סוג הפעילות המיוחד של הסכם זה ,שינוע והובלה של ציוד מיטלטלין ,ציוד
רפואי ,דגימות מעבדה ודברי דואר .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,על הקבלן
לוודא כי ברשותו הביטוחים המתאימים לצורך ביצוע נסיעות מחוץ לתחום הקו
הירוק.
כן תהא ברשות הקבלן פוליסת ביטוח רכב מקיף שתכלול כיסויים לביטוח נזקי
צד ג' רכוש וכיסוי רכוש מלא לכל כלי הרכב המשמשים את הקבלן למילוי
מחויבויותיו כלפי הכללית עפ"י הסכם זה.

4.1.4

פוליסת חבות מעבידים -הפוליסה תכסה כל נזק או אובדן העלולים להיגרם
לעובדי הקבלן ו/או ליתר המועסקים מטעמו בביצוע השירות ו/או לכל ספק
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שירותים המועסק ע"י הקבלן במתן השירות למזמין ,וזאת בגבולות אחריות של
 1,500,000דולר לעובד ו 5,000,000 -דולר לאירוע ובסה"כ לתקופת ההסכם.
פוליסה זו תורחב לשפות את הכללית היה ויקבע כי הכללית היא מעבידתם של
עובדי הקבלן או מי מהם.

.5

4.2

כל אחת מהפוליסות הנזכרות לעיל תקבע במפורש ,כי היא אינה ניתנת לביטול
ללא הודעה בכתב למזמין  30יום מראש וכן ייכלל בכל אחת מהפוליסות סעיף
הקובע כי הביטוחים על פיהן קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין וכי
המבטח ,על פי פוליסות אלה ,מוותר על כל דרישה או טענה לשיתוף ביטוחי
המזמין .בנוסף ייכלל בפוליסות סעיף מפורש לפיו מוותר מבטח הקבלן על כל
זכות שיבוב כנגד הכללית או מי מטעמה.

4.3

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

4.4

בקרות מקרה ביטוח המכוסה ע"י הפוליסות הנ"ל מתחייב הקבלן להחזיר את
סכומי הביטוח /גבולות האחריות לקדמותם ולשאת בפרמיה הנוספת הנדרשת
לשם כך.

4.5

סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסות ,אם תהיינה כאלו ,תחולנה תמיד על
הקבלן.

4.6

הקבלן ישלם את הפרמיות במועדן וימנע מלעשות כל מעשה ו/או מחדל העלול
להשפיע על תוקף הפוליסות .הקבלן ימסור למזמין את אישורי הביטוח המעידים
על ביצוע התחייבויותיו כנ"ל.

4.7

פוליסות הביטוח תעמודנה בתוקפן בכל תקופת ההסכם על פי העניין ,ולמשך 30
יום נוספים לאחר תום תקופת ההסכם.

4.8

להבטחת התחייבותו של הקבלן לביצוע הביטוחים דלעיל ימציא הקבלן לכללית,
כתנאי לביצוע ההתקשרות ,אישור על קיום ביטוחים בתוקף ,על פי הנוסח
המצורף בנספח יב' להסכם ,כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח .הקבלן ימציא
את האישור חתום בכל פעם  7ימים לפני שיפוג תוקפו של האישור.

4.10

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן מבלי
לפגוע בכלליות האמור ולשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות
בפוליסות הביטוח .הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות
הכללית על פי הפוליסות ,יהיה הקבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי ,מבלי
שתהיה לו טענה כלשהי כלפי הכללית על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב
זאת.

4.11

הקבלן ישא ,בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח וכן ישא בכל
נזק אשר הינו באחריותו על פי כל דיו ו/או על פי הוראות חוזה זה ,שאינו מכוסה
על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן.

4.12

היה והקבלן לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצעם ,לפי סעיף  4.1לעיל ,כולם
או מקצתם ,הרי מבלי להטיל על הכללית חבות כלשהי בקשר לכך ,תהא הכללית
רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ,לשלם את דמי הביטוח ,לרבות הפרמיות
השוטפות ,ולנכות כספים אלה ששולמו על ידה ,בצרוף הוצאות תקורה בשיעור
של  , 15%מכל סכום שעליה לשלם לקבלן מכוח חוזה זה ,בכל זמן שהוא ,או
לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.

העדר יחסי עובד מעביד
5.1

מובהר בזאת ,כי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הינם במעמד של קבלן
עצמאי וכי לא ישררו יחסי עובד מעביד בין המזמין לבין הקבלן ו/או מי מטעמו.
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התמורה המשולמת לקבלן ע"י המזמין על פי חוזה זה ,כוללת את כל התשלומים
המגיעים לקבלן לרבות בגין כל המועסקים על ידו לצורך מתן השירותים עפ"י
חוזה זה והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף.
5.2

כן מוסכם בזאת ,כי על היחסים בין המזמין לבין הקבלן ו/או מי מטעמו ,יחולו
אך ורק הוראות חוזה זה וכי בכל מקרה ,לא יחולו עליהם כל הוראות חוזה
קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ,לרבות הוראות חוקת העבודה לעובדי מוסדות
ההסתדרות.

5.3

הקבלן ישלם לעובדיו או למוסדות הרלוונטיים את כל התשלומים המתחייבים
מקיומם של יחסי עובד מעביד בהתאם לחוקי העבודה ,להסכמים ו/או להסדרים
הקיבוציים החלים על עובדיו ו/או מי מטעמו ,ובהתאם להסכמים ביניהם
ולהוראות כל דין ,לרבות התשלומים עבור :ביטוח לאומי ,מס בריאות ,מס
הכנסה.

5.4

מובהר בזאת ,כי המזמין לא יהא חייב לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו,
ו/או לקבלני המשנה ,שלוחיהם ועובדיהם כל תשלום משכורת ,דמי חופשה או
הבראה מכל סוג דמי מחלה או חופשת מחלה ,פיצויי פיטורין או פיצויי פרישה
וכן לא יהיה המזמין חייב בכל תשלום ו/או גימלה ו/או זכות ו/או טובת הנאה
כלשהם המחייבים ו/או הנהוגים ביחסים שבין מעביד ועובד ,וזאת בהיות נותן
השירותים במעמד של קבלן עצמאי לכל צורך ועניין.

5.5

הקבלן מצהיר בזה ,כי בביצוע החובות המוטלות עליו על פי חוזה זה ,וכן בקבלת
הזכויות המוקנות לו על פי חוזה זה ,הוא אינו משולב ואינו כפוף בכל צורה שהיא
למסגרת הארגונית של המזמין פרט לאמור בחוזה ,הואיל ולפי דרישתו הסכים
המזמין ,שהוא יבצע את החובות הנ"ל ויקבל את הזכויות הנ"ל בתור קבלן בעל
מעמד עצמאי לחלוטין.

5.6

היה ומסיבה כלשהי יוחלט וייקבע ע"י רשות שיפוטית כלשהי ,כי על אף האמור
בחוזה זה והסכמת הצדדים לעניין בסיס ההתקשרות עפ"י חוזה זה ,התקיימו
בין המזמין לבין הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו יחסי עובד מעביד ,והיה
והמזמין יידרש לשאת בתשלום ו/או הוצאה בגין קביעה זו ,ישפה הקבלן את
המזמין בכל חבות כספית שהיא ,לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט ,שהמזמין
חויב בהם .במקרה כזה ,ינכה המזמין את הסכום האמור ,מהתמורה המשולמת
לקבלן .המזמין יידע את הקבלן על כל תביעה בעניין יחסי עובד מעביד שתוגש
נגדו בעניין השירותים לפי חוזה זה.

5.7

הקבלן מצהיר ומאשר בזה ,כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם
עובדיו בלבד או מועסקים על ידו בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו
והשגחתו המלאים והוא ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם,
לרבות בתשלום הניכויים על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז ,בחוזה
ונספחיהם ועל פי כל דין הכרוכים בהעסקתם.

5.8

הקבלן מתחייב למלא ,כלפי כל עובדיו את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על
פיהם ,הוראות החוק הקיימות כיום וכל הוראות חוק שתחוקק ,לרבות חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז ,1987-חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א ,1951-חוק עבודת
נשים ,התשי"ד ,1954-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשכ"ד ,1964-חוק הגנת
השכר ,תשי"ח ,1958-חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג ,1983-חוק הביטוח הלאומי
(נוסח משולב) וחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד.1994-

5.9

הקבלן מתחייב לקיים כלפי העובדים המועסקים על ידיו במסגרת חוזה זה את כל
ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה שיחולו על הקבלן ועובדיו ,ככל שיחולו,
במועדים הרלבנטיים לביצוע השירותים.

 5.10הקבלן מתחייב להמציא לנציג הכללית גיליון עבירות תנועה
מהמשטרה ,אישור רפואי ותעודת יושר מהמשטרה ,לכל עובד שיועסק
על ידיו ,אם יידרש לכך.
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.6

ניהול ובקרה
6.1

הבקרה על ביצוע השירותים על ידי הקבלן על פי חוזה זה תעשה על ידי נציג
הכללית.

6.2

הבקרה על ביצוע השירותים תכלול ,בין היתר ,את הפעולות הבאות:
6.2.1

הקבלן יגיש לכללית מידי חודש דו"ח על נסיעות מוזמנות/קבועות או
מיוחדות שביצע במהלך החודש שחלף לפי הנחיות הכללית (ייתכן
והקבלן יצטרך להגיש מדיה מגנטית במתכונת שתקבע ע"י הכללית) וכל
אסמכתא נוספת שתידרש להנחת דעת הכללית לצורך בדיקת
החשבונות.

6.2.2

ביצוע ביקורות מדגמיות על אופן ביצוע השירותים בהתאם להוראות
חוזה זה.

6.2.3

ביצוע בדיקות מדגמיות לגבי עמידת הקבלן בלוחות הזמנים והמועדים
הנקובים בחוזה זה.

6.2.4

הגשת חשבונות בהתאם להנחיות הכללית ,בצירוף מדיה מגנטית ו/או
בכל אופן ודרך או נוסח שתקבע הכללית מעת לעת ,בדיקתם ואישורם
על ידי נציג הכללית והתאמתם לחוזה ההתקשרות.

6.2.5

מעקב שביעות רצון וזימון הקבלן לשימוע ,ככל שקיימות בעיות
המתייחסות לאי שביעות רצון מביצוע השירותים על ידי הקבלן.

6.2.6

כל פעולה או דרישה אחרת לפי נוהלי הכללית שיקבעו מעת לעת להנחת
דעתה של הכללית לבדיקת טיב ,איכות ואופן השירותים המסופקים וכן
נכונות החשבונות המוגשים.

6.3

הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם נציגי הכללית ויסייע בידם בביצוע הבקרה.

6.4

אין בסמכויות הבקרה המוקנות כאמור לעיל ,וכל שימוש שיעשה בהן ,כדי
לשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי חוזה זה או לצמצמן ,או
כדי להטיל אחריות כלשהי על הכללית כלפי הקבלן ו/או אחרים בגין תביעות
שיוגשו על ידי הקבלן ו/או תביעות שיוגשו על ידי צד שלישי.

6.5

לאחר חתימה על חוזה עם הקבלן תמציא הכללית לקבלן את הנחיותיה ,לרבות
דו"ח ביצוע חודשי של נסיעות באמצעות מדיה מגנטית בה יוגדר הפירוט הנדרש
מהקבלן לאופן מסירת הדו"ח החודשי המצורף לחשבון העסקה אשר יגיש
לכללית לאישור התשלום.

 6.6על הקבלן יהיה לחתום על טופס לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסויימים,תשס"א .2001-הטופס יועבר לקבלן ע"י הכללית.
.7

תשלומים
7.1

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי
לתמורה המפורטת בנספח ב'.
ידוע לקבלן ,כי תנאי התשלום לקבלן הינם שוטף  93 +יום ,והכללית תהא
רשאית לשנות תנאים אלו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתעמוד לקבלן
כל תביעה או דרישה בעניין זה.

7.2

אחת לחודש ,בין ה 1-ל 10-בכל חודש ,יעביר הקבלן לכללית חשבון מפורט,
בשלושה עותקים ,בגין השירותים שניתנו על ידו בחודש החולף לכללית.
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לחשבון כאמור ,יצורף פרוט ביצוע עבודה חודשי ,אשר ייחתם על ידי נציג
הכללית ועל ידי נציג הקבלן.
ככל שהשירותים לא ניתנו במלואם או לא בוצעו כנדרש בחוזה זה ,רשאי נציג
הכללית לנכות מהחשבון סכומים בהתאם לסכומי הפיצויים המוסכמים
המפורטים בסעיף  9.3להלן.
.
 7.3לכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת
התשלום.
.8

ערבות ביצוע
8.1

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ימציא הקבלן לכללית ,תוך  7ימים
ממועד חתימת חוזה זה ,ערבות בנקאית אוטונומית ,בנוסח המופיע בנספח ו'
למסמכי המכרז  ,בסך ( ₪ 25,000להלן" :ערבות הביצוע").
ערבות הביצוע תהיה ערבות בנקאית אוטונומית ,לטובת הכללית בנוסח שבנספח
ו' למכרז ,ותוקפה יהא עד לתום תקופת החוזה בתוספת  30יום .הקבלן יאריך
את הערבות על חשבונו וישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך ,ככל שיידרש ,כך
שהערבות תהא בתוקף עד למועד האמור.
המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי המצאת
ערבות כאמור ,תחשב כהפרה יסודית של החוזה והכללית זכאית לבטל את
החוזה לאלתר ולתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה.

8.2

ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי
המכרז ,החוזה ונספחיהם .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תשמשנה
הערבויות להבטחת ולכיסוי של:
א.

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לכללית ו/או למזמינה עקב או בקשר על
כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה על ידי הקבלן.

ב.

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהכללית עלולה להוציא או
לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
בכל מקרה כאמור תהא הכללית רשאית לגבות את סכומי הערבויות,
כולם או מקצתם ,בפעם אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכן לגבי
הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים כאמור.

8.3

.9

הקבלן מתחייב להאריך ,מפעם לפעם ,את ערבות הביצוע .לא עשה כן הקבלן,
רשאית הכללית לממש את הערבות ולהחזיק בידה את סכום הערבות כבטחון
לקיום ומילוי מדויק של כל הוראות החוזה.

הפרות ותרופות
9.1

הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו ,כי איחור במתן השירותים ,כולם או חלקם ,לעומת
המועד בו היה עליו להתחיל במתן השירותים ,יזכה את הכללית בפיצויים
מוסכמים וקבועים מראש בסך  ₪ 10,000לכל יום של איחור .הפיצויים ,כאמור
ישולמו כשהם צמודים למדד ,מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד
למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל ומבלי לגרוע מזכויות הכללית
על פי כל דין.

9.2

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  9.1לעיל מוסכם בין הצדדים ,כי סעיפים ,1.6 ,1.4
,2.18 ,2.17 ,2.16 ,2.15 ,2.14 ,2.13 ,2.11 ,2.10 ,2.9 ,2.8 ,2.7 ,2.6 ,2.5 ,2.4 ,1.12

31

 6.3 ,5.5 ,4.9 ,4.8 ,3.3 ,3.1 ,2.25 ,2.24 ,2.21 ,2.20ו ,8.1-הינם תנאים עיקריים
ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההתקשרות המזכה את
הכללית בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  ₪ 10,000לכל סעיף בנפרד
כשהם צמודים למדד הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת
התשלום בפועל.
9.3

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  9.1ו 9.2-לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים
המוקנים למזמינה על פי חוזה זה או על פי כל דין ,מוסכם בין הצדדים כי בגין
הפרות החוזה המפורטות להלן תהא הכללית זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט
בצידם:

פיצוי מוסכם
נושא ההפרה
איחור של מעל  15דקות ועד  30דקות בהתייצבות לתחנת ₪ 150
האיסוף
איחור של מעל  30דקות ועד  45דקות בהתייצבות לתחנת ₪ 300
האיסוף
₪ 500
איחור של מעל  45דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף
₪ 250
התנהגות לא נאותה של הנהג
 ₪ 100לכל יום עבודה
רכב חלופי בגיל של יותר מ 5-שנים
 ₪ 100לכל יום עבודה לאחר
אי מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי הקבלן
משלוח התראה בכתב
 ₪ 300לכל יום
אי החלפת נהג לאחר דרישה בכתב
 ₪ 100למקרה
סירוב לביצוע ביקורת ברכב על ידי נציג הכללית
 ₪ 1,000לכל יום
אי החלפת קבלן משנה לאחר דרישה בכתב
אבדן ציוד משקי/רפואי שנמסר לקבלן לצורך שינוע סכום השווה לערכו החדש בשוק
של המוצר עפ"י מחירון ספק הציוד
והובלה
.
9.4

הכללית זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום
שיגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,הכל לפי שיקול דעתה של
הכללית.

9.5

ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן
מהתחייבויותיו.

9.6

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  9.3 ,9.2 ,9.1ו 9.4-לעיל מוסכם בין הצדדים ,כי
האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה יזכו את הכללית בכל
הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית על פי חוזה זה ועל פי כל דין:
9.6.1

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל
לגבי נכסי הקבלן ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא
הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  14יום ממועד ביצועם.

9.6.2

ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסים ,כולם או חלקם ,או הגיש
הקבלן בקשה למתן צו הקפאת הליכים כנגדו או נתקבלה על ידיו
החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו
פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם ,או חלקם ,או
שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי
סעיף  233לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג.1983-

9.6.3

הוכח להנחת דעתה של הכללית ,כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.

32

.10

.11

9.6.4

כשיש בידי הכללית הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הקבלן או אדם אחר
מטעמו נתן או הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם
חוזה זה או ביצועו.

9.6.5

התברר ,כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה
אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר ,לדעת הכללית,
היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.

9.7

הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית ,תהא הכללית זכאית ,מבלי לגרוע מכל סעד
או תרופה המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין ,לבטל את ההתקשרות עם
הקבלן ,להשבת הסכומים ששולמו לקבלן כשהם נושאים ריבית בשיעור ריבית
הפיגורים החודשית המפורסמת על ידי החשב הכללי באוצר ,מחושבת ממועד
התשלום לקבלן ועד למועד השבת הסכומים בפועל ולהשלים את ביצוע
השירותים על ידי קבלן אחר.

9.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל מקרה זו הקבלן לא ביצע את השירותים
במועדים ו/או בהתאם לדרישות הכללית תהא הכללית רשאית להכניס מיידית
קבלן אחר להשלמת ביצוע השירותים והוצאות השלמת השירותים בתוספת 12%
הוצאות ותקורה ,יחולו על הקבלן וינוכו מכל תשלום המגיע לו או יגבו ממנו בכל
דרך אחרת.

9.9

לא יראו בשימוש המזמינה בזכויותיה לביטול ההתקשרות אלא אם הודיעה על
כך לקבלן במפורש ובכתב ,והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו ,כל עוד
לא נתנה לו הודעה על ביטול ההתקשרות.

תקופה החוזה
10.1

חוזה זה יהא בתוקף לתקופה של  12חודשים מיום _____ עד ליום _____
(להלן" :תקופה החוזה").
לכללית שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב 12-חודשים כל פעם
אך סך תקופת ההסכם לא תעלה על  36חודשים.

10.2

על אף האמור בסעיף  10.1ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  9לעיל ,תהא הכללית
רשאית ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להביא התקשרות זו ,כולה או חלקה,
לידי סיום או הארכה בהודעה בכתב ומראש של  30יום לקבלן ולקבלן לא תהיינה
כל טענות ו/או תביעות בגין הפסקת ההתקשרות כאמור ,למעט זכותו לקבל את
התמורה בגין השירותים שניתנו על ידיו בפועל עד למועד ההפסקה ,כאמור.

10.3

נמשכה בפועל אספקת השירותים מעבר לתקופת ההסכם היסודית
מסיבה כלשהי ,יהיה המזמין רשאי בכל עת להפסיק את אספקת השירותים
בהודעה מראש של  30ימים ,והקבלן מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה בעניין
זה ,לרבות כי בהמשך אספקת השירותים בפועל מעבר לתקופת ההסכם היסודית ,
היה משום הארכת תקופת ההסכם.

שונות
11.1

נשא המזמין ,או מי מטעמו ,בתשלום כספי החל על הקבלן ,בין על פי החוזה ובין
על פי כל דין ,יהא הקבלן חייב להחזירו למזמין מיד כשיידרש לעשות כן ,והכל
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
המזמין רשאי לנכות ,לחלט או לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנו לקבלן בין על פי
החוזה ובין בדרך אחרת ,כל סכום כספי ולרבות הפסד ,נזק ,אובדן הוצאות
וכיוצ"ב המגיע או שיגיע לו מאת הקבלן בין על פי החוזה ובין עפ"י דין ללא צורך
במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי ,החילוט או הקיזוז כאמור.
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11.2

למזמין תהא זכות עכבון בכל נכס של הקבלן בידי (או שיגיע לידיו) המזמין או
שנמצא בחצריו של המזמין ,וזאת עד לגובה סכום אשר הקבלן חייב יהא חייב
למזמין על פי חוזה זה.
לקבלן לא תהא שום זכות עיכבון על כל נכס/פריט או חומר כלשהם שהגיעו לידיו
לפי חוזה זה והוא חייב למסרם למזמין ללא תנאי וללא תנאי וללא דיחוי במקום
שיועד לכך לפי חוזה זה.

11.3

מוסכם בין הצדדים ,כי תנאי ההתקשרות משקפים נכונה את המוסכם והמותנה
ביניהם במלואו ,וכי הכללית לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות,
מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בעל פה ,שאינם נכללים בחוזה זה ואשר
נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו .כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה
זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים ,והקבלן יהא
מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

11.4

כל הודעה בצד אחד צריך לתת למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או
במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת לחוזה זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום
תחשב כאילו נתקבלה  72שעות לאחר המועד בו נשלחה מבית דואר בישראל.

11.5

מוסכם בזה בין הצדדים ,כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור
להתקשרות זו ו/או הנובע ממנה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-
יפו בלבד.

המזמין

הקבלן
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