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נספח א'

נוסח מודעה
מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 1008/17
לאספקת שירותי תיקון ותחזוקת משאבות ,מפוחים ומנועים
במרכז הרפואי קפלן
(להלן" :המכרז")
.1

מוזמנות בזה הצעות לאספקת שירותי תיקון ותחזוקת משאבות ,מפוחים ומנועים במרכז הרפואי
קפלן (להלן" :המכרז") והכל כמפורט במסמכי המכרז.

.2

תקופת ההתקשרות הינה ל( 12-שנים עשר) חודשים ,ובצירוף אופציה להארכת ההתקשרות ל3-
תקופות נוספות בנות ( 12שנים עשר) חודשים נוספים כל אחת ,כמפורט במסמכי המכרז וההסכם
הנלווה לו.

.3

במסגרת מכרז זה יהא המזמין רשאי להורות על קיומו של הליך תחרותי נוסף ,כמפורט בגוף
המכרז ,במסגרתו יהיו המציעים רשאים ,במועד ובאופן עליו יורה המזמין ,להגיש הצעה מיטיבה
עם המזמין לעומת ההצעה המקורית.

.4

תנאי סף להשתתפות במכרז (התנאים מצטברים ועליהם להתקיים במציע עצמו):
.4.1

על המציע לעסוק ב( 36-שלושים ושישה) החודשים הרצופים אשר קדמו למועד הגשת
הצעתו למכרז במתן שירותי תיקון ותחזוקת משאבות ,מפוחים ומנועים ,הדומות בהיקפן
ובמורכבותן לאלו שבמרכז הרפואי קפלן ,ללקוח קבוע אחד לפחות ובאמצעות  2עובדים
או יותר ,מתוכם לפחות טכנאי מכונות ו/או חשמלאי מוסמך אחד.
להסרת ספק ,הקביעה הסופית ביחס לשאלה האם היחידות אשר עבורן העניק המציע את
השירותים אכן דומות בהיקפן ובמורכבותן לאלו שבמרכז הרפואי קפלן ,תיעשה על ידי
הכללית בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ולנתונים שישתקפו מן ההצעה הנבחנת .קביעה
זו תחייב את המציעים לכל דבר ועניין.

.4.2

על המציע להיות במועד הגשת הצעתו למכרז בעל מחזור כספי שנתי ממתן שירותי תיקון
ותחזוקת משאבות ,מפוחים ומנועים ,בהיקף שלא יפחת מ( 1,000,000 -מיליון)  ₪כולל
מע"מ ,לשנה ,בכל אחת מן השנים הקלנדריות .2016 ,2015 ,2014

.4.3

על המציע להיות במועד הגשת הצעתו למכרז בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .1976 -

הוכחת תנאי הסף הינה כמפורט במסמכי המכרז.
.5

הליכי ניהול המכרז יתקיימו בשלבים ובאופן כמפורט במסמכי המכרז.

.6

מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא שומר
לעצמו את הזכות לקבוע הסדרים לבחירת זוכה חלופי מבין המציעים במכרז זה ,תחת מציע
שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה זכייתו באופן המקנה לו את מירב היתרונות .בחירת
ההצעה הזוכה תהא בהתאם לאמות מידה המפורסמות במסמכי המכרז וכקבוע בסעיף  22לתקנות
חובת המכרזים ,תשנ"ג .1993-לשם בחירת ההצעה הזוכה יהא המזמין רשאי להתחשב בניסיון
עבר של איזה ממוסדותיו עם המציע.

.7

כנס מציעים ייערך במרכז הרפואי קפלן בתאריך  30/11/2017בשעה  ,10:00במחלקת האחזקה.
לשאלות בנוגע למיקום המדויק ניתן להתקשר אל מר אדריאן כץ בטלפון.050-3112052 :
חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  2מתוך  43דפים
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המזמין שומר לעצמו את הזכות ,בהתאם לשקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז כולו ו/או חלקו
ו/או לצאת במכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל עת וזאת ,ללא צורך במתן הסבר ו/או במתן פיצוי
כספי כלשהו למציע ו/או עיין במסמכי המכרז ולרבות ,במקרה של ביטול בשל טעות המזמין ו/או
כשל במערכותיו ו/או מערכות מי מטעמו.

.9

הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ( 28/12/2017כולל) בשעה  12:00לתיבת ההצעות של המזמין
שמצויה במרכז הרפואי קפלן ,בבניין ההנהלה קומה  .1אין לשלוח את ההצעות בדואר .הצעה שלא
תמצא בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשה לא תבחן.

.10

יתר תנאי המכרז וסקירת אופן ניהול הליכי המכרז מפורטים במסמכי המכרז המלאים,
המתפרסמים וניתנים לצפייה ללא תשלום באתר המכרזים של כללית ,בכתובת:
 , www.clalit.co.ilמכרזים ,רכש ציוד כללי ,מכרזים פומביים .בכל מקרה של סתירה בין האמור
במסמכי המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי קפלן

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  3מתוך  43דפים
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נספח ב'

שירותי בריאות כללית ("המזמין")
מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף ו/או מו"מ מס' 1008/17
לאספקת שירותי תיקון ותחזוקת משאבות ,מפוחים ומנועים
במרכז הרפואי קפלן
(להלן בהתאמה" :המכרז" ; "המרכז הרפואי")
פניה לקבלת הצעות
.1

מוזמנות בזה הצעות לאספקת שירותי תיקון ותחזוקת משאבות ,מפוחים ומנועים במרכז הרפואי
קפלן (להלן" :המכרז") והכל כמפורט במסמכי המכרז.

.2

תקופת ההתקשרות הינה ל( 12-שנים עשר) חודשים ,ובצירוף אופציה להארכת ההתקשרות ל3-
תקופות נוספות בנות ( 12שנים עשר) חודשים נוספים כל אחת ,כמפורט במסמכי המכרז וההסכם
הנלווה לו.

.3

במסגרת מכרז זה יהא המזמין רשאי להורות על קיומו של הליך תחרותי נוסף ,כמפורט בגוף
המכרז ,במסגרתו יהיו המציעים רשאים ,במועד ובאופן עליו יורה המזמין ,להגיש הצעה מיטיבה
עם המזמין לעומת ההצעה המקורית.

.4

תנאי סף להשתתפות במכרז (התנאים מצטברים ועליהם להתקיים במציע עצמו):
.4.1

על המציע לעסוק ב( 36-שלושים ושישה) החודשים הרצופים אשר קדמו למועד הגשת
הצעתו למכרז במתן שירותי תיקון ותחזוקת משאבות ,מפוחים ומנועים ,הדומות בהיקפן
ובמורכבותן לאלו שבמרכז הרפואי קפלן ,ללקוח קבוע אחד לפחות ובאמצעות  2עובדים
או יותר ,מתוכם לפחות טכנאי מכונות ו/או חשמלאי מוסמך אחד.
להסרת ספק ,הקביעה הסופית ביחס לשאלה האם היחידות אשר עבורן העניק המציע את
השירותים אכן דומות בהיקפן ובמורכבותן לאלו שבמרכז הרפואי קפלן ,תיעשה על ידי
הכללית בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ולנתונים שישתקפו מן ההצעה הנבחנת .קביעה
זו תחייב את המציעים לכל דבר ועניין.


.4.2

על המציע להיות במועד הגשת הצעתו למכרז בעל מחזור כספי שנתי ממתן שירותי תיקון
ותחזוקת משאבות ,מפוחים ומנועים ,בהיקף שלא יפחת מ( 1,000,000 -מיליון)  ₪כולל
מע"מ ,לשנה ,בכל אחת מן השנים הקלנדריות .2016 ,2015 ,2014


.4.3

להוכחת התנאי האמור בסעיף זה יומצא אישור מנכ"ל/סמנכ"ל בנוסח המצורף
כנספח ג'.

להוכחת התנאים האמורים בסעיף  4.2שלעיל יומצא אישור רו"ח בנוסח המצורף
נספח ד'.

על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו -
.1976


להוכחת התנאי האמור בסעיף זה יומצאו העתקי האישורים כנספח ה'.
חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  4מתוך  43דפים
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.6

על המציע להשלים הפרטים ככל שנדרש בנספחים ג' – יח' למסמכי המכרז וכן לצרף את
המסמכים והאישורים ככל הנדרש בנספחים ,במסמכי מכרז זה ובהתאם לרשימה שלהלן:
.5.1

אישורים ומסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף (המפורטים בסעיף  4לעיל):
נוסח מודעה;
 .5.1.1נספח א':
פניה לקבלת הצעות;
 .5.1.2נספח ב':
אישור מנכ"ל/סמנכ"ל בדבר ניסיון קודם;
 .5.1.3נספח ג':
אישור רו"ח;
 .5.1.4נספח ד':
אישורים ורשיונות על פי חוק;
 .5.1.5נספח ה':
פרוטוקול חתום של כנס מציעים  /תשובות הבהרה;
 .5.1.6נספח ו':

.5.2

אישורים ומסמכים  -כללי:
מבוטל;
 .5.2.1נספח ז':
עובדי הקבלן;
 .5.2.2נספח ח':
הצעת מחיר;
 .5.2.3נספח ט':
בטיחות;
 .5.2.4נספח י':
אישור מורשי חתימה;
 .5.2.5נספח יא':
אישור בדבר קיום כיסוי ביטוחי;
 .5.2.6נספח יב':
מבוטל;
 .5.2.7נספח יג':
נתוני הגורם המציע;
 .5.2.8נספח יד':
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז;
 .5.2.9נספח טו':
כתב התחייבות טעם הקבלן לשמירת סודיות ואבטחת מידע;
 .5.2.10נספח טז':
מבוטל;
 .5.2.11נספח יז':

הגשת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה:
הליכי ניהול המכרז יתקיימו בהתאם לשלבים המפורטים להלן ,ככל שאלו לא עודכנו ושונו על ידי
המזמין .מובהר ,כי במסגרת מכרז זה יהא המזמין רשאי להורות ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי,
על קיומו של הליך תחרותי נוסף לשם בחירת ההצעה הזוכה.
.1.1

שלב א' – כנס מציעים ושאלות הבהרה
 .6.1.1כנס מציעים ייערך במרכז הרפואי קפלן בתאריך  30/11/2017בשעה 10:00
במחלקת האחזקה .לשאלות בנוגע למיקום המדויק ניתן להתקשר אל מר אדריאן
כץ בטלפון.050-3112052 :
 .6.1.2במידת האפשר על המציעים להגיש את שאלותיהם בנוגע למכרז בכתב טרם
המועד הקבוע לעריכת הכנס (או בכתב במועד הכנס) .לאחר הכנס תתאפשר הגשת
שאלות הבהרה נוספות עד ליום  05/12/2017בשעה  .16:00על שאלות ההבהרה
להיות מוגשות בדואר אלקטרוני  amirben@clalit.org.ilולוודא כי זה נתקבל
ונקרא.
 .6.1.3על שאלות ההבהרה להיות מוגשות בטבלה בנוסח כדלקמן בקובץ : word
מס"ד

הסעיף אליו מתייחסת ההערה

ההערה  /שאלה

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  5מתוך  43דפים

-6 .6.1.4בכל מקרה של פגם או חסר במכרז ,חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב
בדבר האמור מיד עם גילויה על-ידו ,במסגרת ובאופן האמור לעיל ,שאם לא כן
יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.
 .6.1.5מובהר בזאת כי אין בהעלאת שאלה ו/או הערה ,כדי להטיל כל חובה שהיא על
המזמין בהקשר זה לרבות ,חובה ליתן תשובה לשאלות כאמור .ניתנו על-ידי
המזמין תשובות הבהרה ,יצרף המציע את התשובות בצירוף חתימתו למסמכי
המכרז ויסמנם כנספח ו' .תשובות ההבהרה שינתנו על-ידי המזמין יהוו חלק
מהוראותיו של מכרז זה וההסכם על-פיו .לא יהא כל תוקף לכל תשובה ו/או
הבהרה ו/או מצג ככל שניתנו ,אם נתנו ,שלא במסגרת מכתב הבהרה כאמור.
.1.2

שלב ב' -הגשת הצעות למכרז
 .6.2.1ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של
המזמין הממוקמת במרכז הרפואי קפלן בבניין ההנהלה קומה  ,1וזאת עד ליום
( 28/12/2017כולל) בשעה .12:00
 .6.2.2על המעטפה ירשם" :מכרז מספר  1008/17לאספקת שירותי תיקון ותחזוקת
משאבות ,מפוחים ומנועים במרכז הרפואי קפלן".
 .6.2.3על המעטפה לכלול את כל מסמכי המכרז ,לרבות הסכם ההתקשרות ונספחיו,
כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד עם חותמת וחתימת מורשה החתימה של המציע,
ולרבות צירוף כל המסמכים ו/או האישורים כמפורט לעיל ובמסמכי המכרז.

.1.6

שלב ג' -בחינת עמידת המציע בתנאי הסף
 .6.3.1לאחר הגשת ההצעות למכרז ,יבדוק המזמין כל הצעה והצעה ויבחן האם היא
עומדת בדרישות המפורטות בפניה זו.
 .6.3.2המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציע השלמת מסמכים ו/או הבהרות ,על פי שיקול
דעתו ובכפוף לכל דין ,ובלא שתהיה למציע זכות כלשהי בהקשר זה.
למען הסר ספק ,אין על המזמין כל חובה לדרוש מן המציע השלמת מסמכים או
הבהרות כאמור.
 .6.3.3מובהר כי המזמין לא יהא חייב ליתן הודעה למציע שהצעתו לא עמדה בתנאי פניה
זו עד לאחר בחירת ההצעה הזוכה במכרז ,וכי בכל שלב (אף לאחר מתן הודעת
הזכייה) יהא המזמין רשאי לפסול מציע שאינו מקיים את תנאי הסף וכי זימונו
לקחת חלק באיזה משלבי ההליך איננה מהווה אישור על עמידתו בתנאי הסף.

.1.6

שלב ד' -ניקוד והערכת ההצעות
לאחר בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף ובחינה של הצעת כל מציע ו/או במקביל לכך,
יהא המזמין רשאי לזמן את המציעים (כולם או חלקם) לפגישת היכרות במסגרתה ידרש
כל מציע להציג את הצעתו ולהשיב לשאלות שונות מאת המזמין .בכלל זה יהא המזמין
רשאי לדרוש מידע נוסף ו/או לקיים פגישה עם צדדים שלישיים להם סיפק המציע
שירותים לשם הערכת יכולותיו ו/או לפעול לקבלת כל מידע נוסף הנדרש לדעת המזמין.

.1.6

שלב ה' -הליך תחרותי נוסף
 .6.5.1לאחר ניקוד והערכת ההצעות ו/או במקביל לכך ומבלי שבאמור יהיה משום
אישור של עמידת המציע בתנאי הסף ,יהא המזמין רשאי להורות על קיומו של
הליך תחרותי נוסף .במסגרת הליך כאמור יהיו המציעים רשאים ,במועד ובאופן
עליו יורה המזמין ,להגיש הצעה מטיבה עם המזמין לעומת ההצעה המקורית
והכל ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהא מחוייב לעשות כן וללא הגבלה
על מספר ההליכים התחרותיים הנוספים .במסגרת ההליך התחרותי הנוסף יהא
המזמין רשאי אף לקבוע מחיר מטרה להתקשרות ,לרבות בין היתר על סמך
בחינת הצעות שנתקבלו בידיו במסגרת ההליך.
חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  6מתוך  43דפים

-7כמו כן ,ובהתאם לשיקול דעתו של המזמין ,יהא המזמין רשאי בנוסף ו/או באופן
בלעדי ו/או כלל לא ,לנהל מו"מ עם המציעים ו/או חלקם.
 .6.5.2מובהר כי אם לא הגיש מציע "הצעה נוספת" או לא שיפר את הצעתו בעקבות
המו"מ או ההליך התחרותי כאמור ,יראו בהצעה המטיבה ביותר שהוגשה על ידו
במסגרת הגשת מסמכי המכרז או בכל שלב משלביו כאמור ,כהצעה המחייבת
אותו .במידה וההצעה הנוספת אשר תוגש על ידי המציע ,בכל שלב שהוא ,לא
תהא מטיבה ביחס להצעה שהוגשה במסגרת הצעתו המקורית או קודמת ,יהא
המזמין רשאי לראות בהצעת המחיר המטיבה ביותר שהוגשה על ידי המציע
כמחייבת לכל דבר ועניין.
 .6.5.3על אף האמור ,במידה והפער בין ההצעות המובילות יעלה על  5%יהא המזמין
רשאי שלא לקיים הליך שיפור הצעות כאמור.
.7

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

.8

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות וכל מידע ודין רלבנטי הקשור
למכרז ,ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או
אי התאמה.

.9

המזמין יהיה רשאי בכל שלב לדרוש מהמציע השלמת מסמכים והבהרות ,על-פי שיקול דעתו
ובכפוף לכל דין ,ובלא שתהיה למציע זכות כלשהי בהקשר זה .השלמת פרטים ו/או מסמכים
הנוגעים להוכחת תנאי הסף תתאפשר במידה ואלו היו קיימים ו/או תקפים במועד האחרון הקבוע
להגשת ההצעות .למען הסר ספק ,אין על המזמין כל חובה לדרוש מן המציע השלמת מסמכים ו/או
הבהרות כאמור וככל והמדובר בפרטים ו/או מסמכים הנוגעים להוכחת תנאי הסף ,יהא המזמין
רשאי לפסול הצעה בשל פגם ו/או חסר שנפל במסמכים ו/או הפרטים שנמסרו ,בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי.

.10

המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו ,בכל שלב (לרבות לאחר בחירת ההצעה הזוכה ולאחר התקשרות
עימו בהסכם) לפסול הצעת מציע שימצא כי לא עמדה בתנאים המפורטים בפניה זו ו/או בתנאי
המכרז ו/או שנמצא כי פרטי הצעתו ו/או הצהרותיו נמצאו כלא נכונים ו/או אשר ניסה להשפיע
שלא באופן הוגן על ניהול ההליך .

.11

כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם ע"י תוספת בגוף המסמכים
ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה (ואם ההצעה תזכה
– בהתקשרות בין הצדדים ,כאילו לא נכתבו) והם אף עלולים לגרום ,על פי שקול דעת המזמין,
לפסילתה של ההצעה.

.12

מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא שומר
לעצמו את הזכות לקבוע הסדרים לבחירת זוכה חלופי מבין המציעים במכרז זה ,תחת מציע
שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה זכייתו .בחירת ההצעה הזוכה תהא בהתאם לאמות
מידה המפורסמות במסמכי המכרז ,בבחירת ההצעה הזוכה יהא המזמין רשאי לקחת בחשבון אף
את השיקולים המפורטים בסעיף  22לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג 1993-ולרבות ,מידת שביעות
הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות על ידי המציע.

.13

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי המזמין יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לפצל את
הזכייה ו/או להכריז על יותר מזוכה אחד ו/או להכריז על זוכה ביחס לחלק מן השירותים בלבד.

.14

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

.15

הצעת המציע תעמוד בעינה למשך  120ימים מהמועד האחרון הקבוע להגשתה.
חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  7מתוך  43דפים
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החלטת המזמין תימסר למציעים שלא זכו במכרז לכתובת המצוינת על הצעתם .אל הזוכה תשלח
הודעה על זכייתו ודרישה להפקיד אישורי ביטוח כאמור בהסכם.

.17

עיון בהחלטת המזמין ,לרבות בהצעה הזוכה ,יהא כרוך בתשלום הוצאות ,בסכום של  . ₪ 500ידוע
למציע כי יתכן והפרטים הכלולים בהצעתו יהיו פתוחים לעיונם של המציעים האחרים זאת ,בכפוף
ובמידה כמתחייב על-פי כל דין .בקשה לעיון תתאפשר בתוך ( 30שלושים) ימים בלבד ממועד מתן
ההודעה על תוצאות המכרז והמציע מוותר על כל טענה בהקשר זה.
מציע המבקש למנוע עיון בחלק מהצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי ,יציין בדף נפרד
את החלקים החסויים בהצעה תוך מתן נימוקים לטענתו זו .כל חלק שצוין על ידי מציע מסוים
כסוד מסחרי או מקצועי ייראה ככזה גם בהצעותיהם של מציעים אחרים ,אם וככל שאותו מציע
יבקש לעיין בהצעותיהם .ההחלטה הסופית בדבר היתר ו/או מניעת עיון בחלקים מהצעת הזוכה
לגביהם נטען כי הם כוללים סוד מסחרי או מקצועי מוקנית באופן בלעדי למזמין והחלטתו תהא
סופית ומחייבת.

.18

הגשת ההצעות להליך הינה כמפורט בסעיף  6לעיל.

.19

יתר תנאי המכרז וסקירת אופן ניהול הליכי המכרז מפורטים במסמכי המכרז המלאים,
המתפרסמים וניתנים לצפייה ללא תשלום באתר המכרזים של כללית ,בכתובת:
' www.clalit.co.ilמכרזים ,רכש ציוד כללי ,מכרזים פומביים .כל זכויות היוצרים במסמכי
המכרז מוקנות לשירותי בריאות כללית בלבד והמציע יהא מנוע מלעשות כל שימוש במסמכי
המכרז שלא למטרת הקבוע במכרז זה ואספקת השירותים על פיו.
שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי קפלן

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  8מתוך  43דפים
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נספחים הנוגעים להוכחת תנאי הסף להשתתפות במכרז
נספח א':

נוסח מודעה;

נספח ב':

פניה לקבלת הצעות;

נספח ג':

אישור מנכ"ל/סמנכ"ל בדבר ניסיון קודם;

נספח ד':

אישור רו"ח;

נספח ה':

אישורים ורישיונות על פי חוק;

נספח ו':

פרוטוקול חתום של כנס מציעים  /תשובות הבהרה;

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  9מתוך  43דפים
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נספח ג'

ניסיון קודם  -תצהיר מנכ"ל/סמנכ"ל/בעלים
אני הח"מ ,______________ ,נושא ת.ז .מספר ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

הנני משמש כמנכ"ל  /סמנכ"ל* _________________________________  /הנני הבעלים של
המציע (ככל ומדובר בעוסק מורשה)* (להלן" :המציע").

[*] יש להקיף בעיגול את החלופה הרלבנטית
.2

המציע עצמו עסק ב( 36-שלושים ושישה) החודשים הרצופים אשר קדמו למועד הגשת הצעתו
למכרז במתן שירותי תיקון ותחזוקת משאבות ,מפוחים ומנועים ,הדומות בהיקפן ובמורכבותן
לאלו שבמרכז הרפואי קפלן ,ללקוח קבוע אחד לפחות ובאמצעות  2עובדים או יותר ,מתוכם
לפחות טכנאי מכונות ו/או חשמלאי מוסמך אחד.
להלן פרטי הלקוח בו התקיים הניסיון כאמור:
שם הלקוח

.3

סוג העיסוק בבניין

פרטי נציג הלקוח

תקופת אספקת

הלקוח

ודרכי ההתקשרות

השירותים (תאריך

עימו

התחלה  +תאריך סיום)

המציע עצמו הינו במועד הגשת הצעתו למכרז בעל מחזור כספי שנתי ממתן שירותי תיקון
ותחזוקת משאבות ,מפוחים ומנועים ,בהיקף שלא יפחת מ( 1,000,000-מיליון)  ₪כולל מע"מ,
לשנה ,בכל אחת מן השנים הקלנדריות .2016 ,2015 ,2014

ידוע לי והנני מסכים כי ה כללית תהא רשאית להסתמך על אישורי זה לצורך קבלת החלטה אם
.4
להתקשר בהסכם עם המציע או לא וכן ,תהא רשאית לפנות לכל גורם שפרטיו מאוזכרים בו לשם
קבלת מידע נוסף.
זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי – אמת.
תאריך______________ :

______________

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

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  10מתוך  43דפים
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נספח ד'
אישור רו"ח

אני הח"מ __________ רו"ח ,רשיון מספר _______________ ,מאשר בזאת כי לבקשת
________________ ח.פ( ____________________ .להלן" :המציע") וכרואי החשבון שלו ,על פי
בדיקה שערכנו במועד הגשת הצעתו למכרז המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי ממתן שירותי תיקון ותחזוקת
משאבות ,מפוחים ומנועים ,בהיקף שלא יפחת מ( 1,000,000-מיליון)  ₪כולל מע"מ ,לשנה ,בכל אחת מן
השנים הקלנדריות .2016 ,2015 ,2014
הרינו לאשר כי ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות
התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  11מתוך  43דפים
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נספח ה'
אישורים  /רשיונות על פי חוק חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1971
יש לצרף העתקי האישורים הנדרשים לפי סעיף ( 2א) לחוק.
לנוחות ,להלן נוסח הסעיף:
" (א) לא יתקשר גוף ציבורי עם תושב ישראל בעסקה למכירת נכס או למתן שירות לגוף הציבורי אלא
לאחר שהומצא למי שמייצג את הגוף הציבורי באותה עסקה אישור מפקיד מורשה ,מרואה-חשבון או
מיועץ מס ,או העתק ממנו ,המעיד שאותו תושב -
( )1מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור
מלנהלם;
( ) 2נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך
מוסף".

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  12מתוך  43דפים
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נספח ו'
פרוטוקול חתום של כנס מציעים  /תשובות לשאלות הבהרה
יש לצרף להצעה פרוטוקול הכנס כשהוא חתום על ידי מורשה החתימה מטעם המציע וכן ,תשובות הבהרה
(ככל ויופצו) ולסמנם כ -נספח ו'.

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  13מתוך  43דפים
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נספחים כלליים
נספח ז':

מבוטל;

נספח ח':

עובדי הקבלן;

נספח ט':

הצעת מחיר;

נספח י':

בטיחות;

נספח יא':

אישור מורשי חתימה;

נספח יב':

אישור בדבר קיום כיסוי ביטוחי;

נספח יג':

מבוטל;

נספח יד':

נתוני הגורם המציע;

נספח טו':

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז;

נספח טז':

כתב התחייבות מטעם הקבלן לשמירת סודיות ואבטחת מידע;

נספח יז':

מבוטל;

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  14מתוך  43דפים
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נספח ז'
מבוטל.

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  15מתוך  43דפים
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נספח ח'
עובדי הקבלן
.1

כללי
.1.1

הקבלן מתחייב להעסיק בעצמו ועל חשבונו את כל כוח האדם המתאים והדרוש ,ולהדריך
את עובדיו ככל הנדרש לצורך ביצוע השירותים ,ללא כל תמורה נוספת מעבר לתמורה
שתהא נקובה בהצעתו.

.1.2

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים לפי הרשימה שלהלן:
א .לפחות  2עובדים.
ב .מתוכם ,לפחות טכנאי מכונות ו/או חשמלאי מוסמך אחד.

תאריך

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  16מתוך  43דפים
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נספח ט'
הצעת מחיר
.1

מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

הצעת המחיר לשירותים נשוא מכרז זה היא כדלקמן (ימולא ע"י המציע):

תאור סעיף
ליפוף מנוע חשמלי  1-5כ"ס
כנ"ל אך מנוע  5-10כ"ס
כנ"ל אך מנוע  10-12כ"ס
כנ"ל אך מנוע  12-20כ"ס
כנ"ל אך מנוע  20-40כ"ס
כנ"ל אך מנוע  40-50כ"ס
כנ"ל אך מעל  50כ"ס
ציפוי לקה על מנוע
ציפוי לקה על מנוע  5-10כ"ס
כנ"ל אך מנוע  10-12כ"ס
כנ"ל אך מנוע  12-20כ"ס
כנ"ל אך מנוע  20-40כ"ס
כנ"ל אך מנוע  40-50כ"ס
כנ"ל אך מנוע מעל  50כ"ס
החלפת מיסבים במנוע  1-5כ"ס
כנ"ל אך מנוע  5-10כ"סי
כנ"ל אך מנוע  10-12כ"ס
כנ"ל אך מנוע  12-20כ"ס
כנ"ל אך מנוע  20-40כ"ס
כנ"ל אך מנוע מעל  40כ"ס
החלפת מיסבים במפוח  1-5כ"ס
כנ"ל אך מפוח  5-12כ"ס
כנ"ל אך מפוח  12-20כ"ס
כנ"ל אך מפוח מעל  50כ"ס
החלפת פולי למנוע  1-5כ"ס
החלפת פולי למנוע  5-10כ"ס
כנ"ל אך למנוע  10-20כ"ס
כנ"ל אך מנוע מעל  50כ"ס
החלפת קופלונג למנוע  1-5כ"ס
כנ"ל אך מנוע מעל  5כ"ס
החלפת מתאם לנ"ל  1-5כ"ס
כנ"ל אך מנוע מעל  5כ"ס
החלפת ציר מנוע/מפוח  1-5כ"ס
כנ"ל אך מנוע מעל  5כ"ס
חריטת ציר מנוע/מפוח  1-5כ"ס
כנ"ל אך מנוע/מפוח מעל  5כ"ס
פירוק מפוח

יחי'

כמות שנתית
משוערת

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

30
10
10
10
5
2
1
30
10
10
10
5
2
2
35
10
5
10
5
4
10
5
5
2
10
15
5
10
5
10
5
10
10
5
10
5
20

הצעת מחיר ()₪
ליח' ללא מע"מ

סה"כ ()₪
ללא מע"מ

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  17מתוך  43דפים
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38
39
40

פרוק והרכבת מנוע הכולל ניתוק/חיבור/כיוון
/איזון/הפעלה
שפוץ משאבה כולל לוליין /בית לוליין/אטמים
פירור/הרכה/איזון/הפעלה לנ"ל
סה"כ ללא מע"מ
מע"מ 17%
סה"כ כולל מע"מ

יח'
יח'
יח'

20
15
15

.2

החשבון על ביצוע עבודה יוגש לפי המחירון האמור בסעיף  1לעיל.

.3

לצורך עריכת ההשוואה בין ההצעות השונות ,בטבלת הצעות המחיר שלעיל מפורטות כמויות
משוערות .נתון זה משמש אך ורק לצורך ההשוואה בין ההצעות השונות (בפועל ,ובמהלך תקופת
ההתקשרות ,נתונים אלו עשויים להשתנות מעת לעת ,לרבות באופן מהותי וקיצוני ,בהתאם לשיקול
דעת המזמין ולצרכיו) .מובהר ,כי אין בנתונים כאמור ,כדי לחייב את המזמין או את מי מטעמו
להזמין מהקבלן כמות מסוימת או כמות כלשהי ו/או על מנת להוות מצג כלשהו מצד המזמין.

.4

תנאי ההתקשרות יהיו על פי תנאי חוזה כלליים של כללית להתקשרות עם קבלנים .הקבלן יבצע
עבודות עבור ביה"ח בהתאם לעבודות המתבקשות בהסכם זה כאשר התמחור יהיה כמפורט בסעיף
 1שלעיל.

.5

מס ערך מוסף ישולם לקבלן בכפוף לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל ,במידה ויחול.

.6

תנאי תשלום :שוטף .93 +

המציע מצהיר כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לתנאים המשפיעים על עבודתו.

תאריך

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  18מתוך  43דפים
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נספח בטיחות

נספח י'

מצ"ב נספח בטיחות.

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  19מתוך  43דפים
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נספח יא'

אישור מורשי חתימה

אני  ,הח"מ ,_____________________ ,עו"ד/רו"ח ,מרח' ________________________ ,מאשר כי
חתימתם יחד  /לחוד (מחק את המיותר) של ה"ה המפורטים להלן ,על ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת
מכרז מס'  1008/17לאספקת שירותי תיקון ותחזוקת משאבות ,מפוחים ומנועים במרכז הרפואי קפלן
והכל כמפורט במסמכי המכרז ,בצירוף חותמת המציע מחייבת את המציע:
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

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

תאריך

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  20מתוך  43דפים
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נספח יב'
בהגשת ההצעה יש לחתום על מסמך זה בחתימת המציע בלבד
הגשת מקור תקף תעשה על ידי הזוכה בהתאם לקבוע בהסכם .נוסח סופי יקבע על ידי הכללית
ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לאחר בחינת הערות יועץ הביטוח של הזוכה

אישור על כיסוי ביטוחי
לכ' שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי קפלן
אישור על כיסוי ביטוחי
אני ,הח"מ ,_______________ ,בשם חברת הביטוח________________ ,ח.פ______________ .
מאשר בזאת כי __________________ ,ח.פ( _________________ .להלן" :קבלן") הינו בעל
פוליסות ביטוח של חברתנו ,המכסות את כל הסיכונים הקשורים להסכם למתן שירותי תיקון ותחזוקת
משאבות ,מפוחים ומנועים במרכז הרפואי קפלן (להלן" :המזמין")" ,על פי דרישות ההסכם בין שירותי
בריאות כללית לבין הספק (להלן" :ההסכם") ,כדלקמן:

.1

ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" של כל הציוד המשמש את הקבלן לשם מילוי התחייבויותיו עפ"י
ההסכם מול הכללית ,בין אם הציוד בבעלותו ובין אם הוא בחזקתו ו/או באחריותו של הקבלן וכן
כל שינוי ,שיפור ,שיפוץ ותוספת לנכסים שנעשו ו/או יעשו ע"י הקבלן 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 ,שביתות ,נזק בזדון ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים
והתבקעות ,פגיעה תאונתית ושבר זכוכית ,פגיעה ע"י כלי טייס ופריצה .תגמולי הביטוח אשר
יתקבלו בגין ביטוח זה ישמשו ראשית לשם קימום נזקיהן של כללית וקפלן.

.2

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 ( $2,000,000שני מיליון דולר ארה"ב) למקרה
ולתקופה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לפוליסת הביטוח הנ"ל תיווסף כללית וקפלן כמבוטח נוסף
"בשם המבוטח" שבפוליסה וייכלל סעיף אחריות צולבת בין המבוטחים וכן ייכלל סעיף לפיו
מוותר המבטח של הקבלן על זכות החזרה ו/או השיפוי ו/או התחלוף ו/או השיבוב שלו כנגד כללית
וקפלן וכן על כל זכות אחרת כלשהי של המבטח הנ"ל לחזור אל כללית וקפלן בכל דרך ו/או צורה
אחרת .כמו כן ,יכלול הביטוח הנ"ל תנאי מפורש לפיו הינו קודם לכל ביטוח שנערך ע"י כללית
וקפלן וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שתוף כללית וקפלן .עובדיה של כללית
יחשבו כצד ג' לעניין ביטוח זה .הקבלן מתחייב להשיב לקדמותם את גבולות האחריות בקרות
מקרה ביטוח שבגינו שולמו תגמולי ביטוח עפ"י פוליסה זו.

.3

פוליסת חבות מעבידים  -הפוליסה מכסה כל נזק או אבדן העלולים להיגרם לעובדי הקבלן וליתר
המועסקים על ידו ומטעמו באספקת השירותים נשוא ההסכם בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או מחלה
שי גרמו להם תוך ועקב עבודתם במשך כל תקופת העבודות .ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר
עבודות בגובה ובעומק  ,שעות עבודה  ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער .כמו
כן ,הורחבה הפוליסה האמורה לכלול בנוסף את המזמין ב"שם המבוטח" למקרה בו יחשב
המזמין ,מכל סיבה שהיא ,כמעביד של הקבלן ,עובדיו או מי מהם ,בגבולות אחריות של לא פחות
מ( $1,500,000-מיליון וחמש מאות אלף דולר ארה"ב) למקרה ו( $5,000,000-חמישה מיליון דולר
ארה"ב) לתקופת ההסכם.
חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  21מתוך  43דפים
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.4

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי הצד השני להסכם
וכל הבאים מטעמו ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
מתוך כוונת זדון .למען הסר ספק ,ל"-שם המבוטח" שבביטוחי הקבלן יוסף השם כללית וקפלן
כמבוטחים נוספים.
מוסכם כי בדמי ההשתתפות העצמית בפוליסות יישא הקבלן לבדו.

.5

כלל הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיו הינן קודמות לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י כללית ו/או
קפלן וכי המבטח מוותר על כל טענה בדבר שיתוף ביטוח כללית או קפלן .כמו כן ,מתחייב המבטח
שהפוליסות לא תצומצמנה ,לא תפוגנה ולא תבוטלנה אלא אם תימסר על כך הודעה בדואר לידי
כללית וקפלן  30יום מראש.

.6

כלל הפוליסות כוללות הוראה ,לפיה קפלן וכללית הינם "מבוטחים נוספים" בפוליסות ,לרבות
סעיפי אחריות צולבת בפוליסות החבויות.

__________
תאריך

__________
שם

__________ __________________
חתימה וחותמת המבטח
מס .ח.פ

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  22מתוך  43דפים
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מבוטל.

נספח יג'

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  23מתוך  43דפים
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נספח יד'

נתוני הגורם המציע *

ההתייחסות בנספח זה הינה ל"חברה" ,לפיכך ,יש למלא הפרטים בנספח זה בהתאם לסוג
האישיות המשפטית של המציע (חברה  /שותפות  /עוסק  /אחר) בשינויים המחויבים.

*
א.

נתונים כלליים:
סוג האישיות המשפטית:
שם החברה:
מס' חברה:
מועד יסוד:
כתובת:
מס' טלפון:
מס' פקס:
כתובת דואר אלקטרוני:

ב.

_____________________________

פירוט בעלי השליטה במציע ושיעור אחזקותיהם
שם פרטי

ג.

תעודת זהות

שם משפחה

מנהלים ובעלי זכויות חתימה:
שם פרטי

שם משפחה

תעודת זהות

תפקיד

ד.

מספר עובדי החברה.____________ :

ה.

עיקריים):
לקוחות
פרט
(נא
השירותים
במתן
ניסיון
שנות
מספר
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

ו.

הערות _______________________________________________________________:
____________________________________________________________________.

תאריך וחותמת

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת

אני הח"מ עו"ד/רו"ח* ____________________ אשר כתובתי היא ___________________ ,שהנני
עו"ד  /רו"ח של המציע ,מאשר כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה _______________ ו,____________ -
אשר חתימתם בצירוף חותמת המציע כפי שנעשו לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין ולאמור במסמך
זה.
(* מחק את המיותר)
__________
* עו"ד  /רו"ח
חתימת  +חותמת המציע__________ :
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נספח טו'

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

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

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

.2

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

.3

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות
במכרז זה או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

.4

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

.5

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

.6

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

.7

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן  Vבמקום המתאים



המציע*  /אם המציע הינו תאגיד  -המצהיר ו/או מי מנושאי המשרה בתאגיד המציע ,אינו נמצא
כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז ,אם כן ,אנא פרט:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
* מחק את המיותר



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

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
_______________
תאריך

_______________
שם המציע  /התאגיד

_______________
חתימת המציע /

_______________
חתימת התאגיד

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
חתימת  +חותמת המציע__________ :
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נספח טז'
כתב התחייבות מטעם הקבלן לשמירת סודיות ואבטחת מידע
 .1החברה מתחייבת לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע רגיש או אישי ,לרבות תכנית ,חומר בין בכתב
וביו בעל פה ,מסמך עיוני ,מדעי או מעשי ,שהגיע או שיגיע אליה תוך כדי ועקב ביצוע עבודתה עבור
שירותי בריאות כללית (להלן " -כללית") ,ולא לגלותו ו/או להעבירו לצד ג' ,אלא ככל שיידרש ובמידה
שתידרש במסגרת ביצוע עבודתה עבור כללית ובכפוף לקבלת אישור מראש מאת הממונה על הגנת
המידע.
"החברה" משמעותה לצורך התחייבות זו ,לרבות כל העובדים ו/או השלוחים ו/או הקשורים עמה ו/או
מטעמה.
הפועלים
לעניין מסמך זה "מידע" רגיש או אישי" פירושו כל המפורט לעיל ,אשר מעצם טבעו או על פי הדין הוא
חסוי ,לרבות:
כל מידע הנוגע לפרטים האישיים של עובדי כללית ,שכרם ותנאי עבודתם ,לרבות הסכמי
.2.1
.2.2
.2.3

.2.4

שכר ותלושי שכר.
כל מידע הנוגע לפרטים האישיים של מבוטחי הכללית ומטופליה ,למצבם הרפואי,
ולמצבם הכלכלי ו/או הסוציאלי.
כל מידע ניהולי ,מידע עסקי ומידע פיננסי ,ובכלל זה כל מידע הנוגע לעניינים הכספיים,
שיטות העבודה ,טכנולוגיות ,דרכי הטיפול הרפואי ,תהליכי המחשוב ,וכן מידע בדבר
התקשרויות ,וספקים של כללית.
כל מידע של כללית ,אשר יגיע לידיעתה ואשר אינו נחלת הכלל.

החברה תחתים כל עובד/ת או מי מטעמה אשר מעורב בביצוע ההסכם ,קודם לתחילת עבודתו עבור
כללית ,על התחייבות אישית לשמירת סודיות והגנת מידע .דרישות ההתחייבות האישית יהיו תואמות
לדרישות נוסח התחייבות זה.
חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על:
מידע שנתקבל בידי החברה מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות.
מידע אשר פותח על ידי החברה ללא קשר להסכם.
ידע מקצועי של החברה ,עובדיה ומי מטעמה ו/או מתודולוגיה ו/או שיטות עבודה באופן כללי
ושאינם ייחודיים לכללית.
מידע שחובה לגלותו על פי דין.
מידע אשר הפך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות לסודיות של החברה.
 .3החברה מתחייבת כי לפחות פעם אחת בשנה ,תבצע לעובדיה העוסקים בפעילות מול ו/או עבור
כללית ,הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות ,הנחיות ,ונוהלי הגנת מידע ושמירת סודיות מטעם
הממונה.
 .4החברה מתחייבת להודיע לכללית מיד לכשייודע לה על אובדן ,גניבה או כל נזק אחר הקשור
במידע של כללית.
חתימת  +חותמת המציע__________ :
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 - 27 .5החברה מצהירה כי ידוע לה כי אין בהסכם ובעצם גילוי המידע על ידי כללית ,כדי להעניק לחברה
ו/או למנהליה ו/או לעובדיה כל זכות לגבי פטנטים ,מדגמים ,זכויות יוצרים או זכויות אחרות.
 .6החברה מצהירה כי ידוע לה שבמסגרת ההתקשרות עם כללית ייתכן ותחשף גם למידע סודי ביותר
של כללית ,לרבות מידע אשר קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של כללית כלפי צדדים
שלישיים לשמור עליו בסודיות ,וגילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך מימוש ההתקשרות עם
כללית ,עלול לגרום לכללית נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות .כן
מצהירה החברה כי היא מודעת לכך שהמידע האישי הוא חלק מנכסיה של כללית ובבעלותה
המלאה.
 .7החברה מצהירה בזה כי ידועות לה הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות ,והיא
מודעת לסנקציות האזרחיות והפליליות להן היא צפויה אם תפר הוראות אלו ,לרבות הוראות חוק
הגנת הפרטיות ,התשמ"א  1981 -ותקנותיו ,חוק זכויות החולה ,תשנ"ו ,1996-דיני הגנת הפרטיות
ודיני שמירת הסודיות הרפואית על כל המשתמע מכך.
 .8חתימת החברה על מסמך זה נעשית מתוך שיקול דעת מלא ומתוך הבנה לכך שהכללית זכאית
להגנה לגיטימית על ענייניה וכי ההגבלות הכלולות בכתב התחייבות זה מגבילות אך ורק במידת
הנחוץ והמקובל לשם שמירה על אינטרסים חיוניים של הכללית.
 .9התחייבויות החברה על פי כתב התחייבות זה תפורשנה על דרך ההרחבה באופן בו תהיינה בעלות
תחולה רחבה.
 .10התחייבויות החברה כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא
בהסכמתה המפורשת מראש ובכתב של כללית.
 .11החברה מתחייבת כי בכל מקרה בו החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה יפר התחייבות זו
ו/או חלק ממנה ,תהיה החברה חייבת לפצות ולשפות את הכללית בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות
שייגרמו לה כתוצאה מההפרה כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אשר יעמדו לכללית
על פי דין כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה עקב הפרת התחייבות זו כאמור.
החברה מצהירה כי ידוע לה שחובת שמירת הסודיות לגבי מידע רפואי או כל מידע ממנו ניתן
לזהות פרטי אדם פלוני  ,הינה ללא הגבלת זמן.

שם החברה

________________________

שם החותם

________________________

מספר ת"ז

________________________

שם הפרויקט או השירות

________________________

חותמת וחתימה

________________________

חתימת  +חותמת המציע__________ :
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נספח יז'
מבוטל.

חתימת  +חותמת המציע__________ :
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הסכם
שנערך ונחתם ב________ ביום____ לחודש _____ שנת ________
בין:

שירותי בריאות כללית
מרחוב ארלוזורוב  ,101תל אביב ("כללית")
באמצעות המרכז הרפואי קפלן ("בית החולים")
טלפון:
פקס:
ע"י ה"ה:
___________ .1ת.ז__________.תפקיד__________
___________ .2ת.ז__________.תפקיד__________
(להלן" :המזמין")

לבין:
ח.פ:.
מרחוב
טלפון:
פקס':
ע"י ה"ה:
___________ת.ז________.תפקיד____________
___________ת.ז________.תפקיד____________
(להלן" :הקבלן")
הואיל

והמזמין מעוניין ,כי הקבלן יספק לו שירותי תיקון ותחזוקת משאבות ,מפוחים ומנועים כאמור
וכמפורט בהסכם זה ובנספחים המצורפים לו בשטחי בית החולים קפלן שברחובות;

והואיל

והקבלן מצהיר ומתחייב ,כי ביכולתו לספק את השירותים באופן כמפורט ובכפוף לתנאי המכרז
על נספחיו שמספרו  ,1008/17בתנאים המפורטים בהצעתו ובפניה לקבלת הצעות המהווים חלק
בלתי נפרד מהצעתו (להלן ביחד" :המכרז");

והואיל

והמזמין קיבל את הצעת הקבלן לביצוע השירותים ,על פי הוראות הסכם זה ונספחיו;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא נספחים והגדרות
1.1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנו.

1.2

כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

1.3

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה וכיו"ב בין הוראות ההסכם לבין הוראה הכלולה
בנספחיו יגברו הוראות ההסכם אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

 1.4מצ"ב להסכם זה הנספחים כמפורט להלן:
נספח א':
נספח ב':
נספח ג':

נוסח מודעה;
פניה לקבלת הצעות;
אישור מנכ"ל/סמנכ"ל בדבר ניסיון קודם;
חתימת  +חותמת המציע__________ :
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 - 30נספח ד':
נספח ה':
נספח ו':
נספח ז':
נספח ח':
נספח ט':
נספח י':
נספח יא':
נספח יב':
נספח יג':
נספח יד':
נספח טו':
נספח טז':
נספח יז':

אישור רו"ח;
אישורים ורשיונות על פי חוק;
פרוטוקול חתום של כנס מציעים  /תשובות הבהרה;
פרטים כללים ותיאור השירותים;
עובדי הקבלן;
הצעת מחיר;
בטיחות;
אישור מורשי חתימה;
אישור בדבר קיום כיסוי ביטוחי;
מבוטל;
נתוני הגורם המציע;
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז;
כתב התחייבות טעם הקבלן לשמירת סודיות ואבטחת מידע;
מבוטל;

 1.5בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפירוש הנ"ל:

.2

1.5.1

"המזמין" :שירותי בריאות כללית באמצעות המרכז הרפואי קפלן.

1.5.2

"בית החולים" :המרכז הרפואי קפלן לרבות ומבלי לגרוע כל הציוד שאחזקתו
תהיה באחריות הקבלן בהתאם להחלטת המזמין וכמפורט במסמכי ההסכם.

1.5.3

"העבודה" ו/או "השירותים" :עבודות למתן שירותי תיקון ותחזוקת משאבות,
מפוחים ומנועים ,כאמור בנספחי מכרז זה ובהסכם ,לרבות ומבלי לגרוע ,נספח ז'
ואספקת מלוא התשומות ו/או כח האדם הנדרש לביצוע השירותים כאמור
ולרבות ,מבלי לגרוע ,כח אדם קבוע ו/או זמני ו/או מומחה ,מדים ,ארוחות,
הובלות ,נסיעות ,ניהול ,פיקוח וכיוצ"ב כל הנדרש לשם קיום האמור בהסכם.

1.5.4

"עובדי הקבלן" :הצוות שעל הקבלן להעמיד לצורך אספקת השירותים כפי
שהוגדר בנספחי המכרז וכנדרש על ידי המזמין;

הצהרות והתחייבויות הקבלן
הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי:
.2.1

נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים ו/או אחרים
המצורפים אליו והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.2.2

אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על
פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כל שהם ,על פי ההסכם או על פי כל
דין וכן ,כי אין בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה משום ניגוד אינטרסים כלשהו ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,לרבות בינו לכל המועסק על ידו ומטעמו
וב ין המזמין .בכל מקרה של ניגוד עניינים או חשש כאמור ,יודיע הקבלן על כך למזמין
וללא כל שיהוי ויפעל למניעתו של כל ניגוד אינטרסים שכזה.

.2.3

הוא בעל כל האמצעים ,מכשור ,ציוד ,כלים ,מיכון ,מחשוב ,הידע ,הניסיון וכח האדם
הדרושים לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה וכי ,בידיו כל האישורים,
ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי
הסכם זה והוא 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 שיהיו ,מעת לעת ,על ידי הרשויות המוסמכות לכך.

.2.4

אספקת השירותים תעשה בהתאם להוראת כל דין ,לרבות כל הדינים שעניינם בטיחות
בעבודה והוא מתחייב לספק לעובדיו את מלוא אמצעי הבטיחות הנדרשים.
חתימת  +חותמת המציע__________ :
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.6

.2.5

הוא ביקר בשטחי בית החולים ובדק את מלוא התנאים ,הנתונים והנסיבות הקשורים
במילוי התחייבויותיו על פי ההסכם ואספקת השירותים ,ולא תהיה לו כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר עם אי-ידיעה ,חוסר ו/או טעות ו/או פגם בקשר
לנתונים ו/או לעובדות הקשורים במכרז.

.2.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  2.5לעיל ,הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמסגרת בית
החולים ובשל אופי פעילותו עלולים להימצא בסביבת העבודה בה יינתנו השירותים עפ"י
הסכם זה חומרים מסוכנים לרבות חומרים רדיואקטיביים ו/או פסולת רפואית ו/או
חומרים רגישים אחרים וכיוצב' .הקבלן מתחייב בזאת לנקוט במלוא אמצעי הזהירות
והפעולות הנדרשות לשם שמירה על הזהירות והבטיחות תוך כדי מתן השירותים ,לרבות
מתן הדרכה מתאימה לעובדיו והנחיות מפורשות לגבי אופן הטיפול בחומרים כאמור
והכל בהתאם להוראות והנחיות המזמין בהקשר זה.

.2.7

התמורה בגין ביצוע התחייבויותיו ,על פי הצעתו כאמור בנספח ט' להסכם זה ,מהווה את
מלא התמורה המלאה והסופית בגין מילוי כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה לרבות בקשר
לכל האמצעים ,האביזרים וציוד אחר הדרושים לביצוע מלוא התחייבויותיו ויסופקו על
ידו בהתאם להוראות ולדרישות המזמין וכאמור בהסכם זה ,ולא תהיינה לו תביעות
כספיות נוספות כלשהן בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה בכלל וביצוע השירותים
בפרט ,מעבר לתמורה הקבועה בנספח ט'.

.2.8

יקפיד על כל הוראות היצרן בנוגע לאופן השימוש בחומרים ו/או בכלים אשר ישתמש בהם
וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לגבי טיב השירותים המסופקים על ידו
ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל על המזמין כל אחריות שהיא בהקשר זה.

.2.9

ידוע לו ,כי השירותים על-פי הסכם זה ,נדרשים למזמין גם בימי מנוחה שבועיים ובחגים
ואף בשעות שאינן שעות עבודה מקובלות וכן ,במקרי חירום (בין אם לאומיים ובין אם
כאלו אשר יוגדרו כמקרי חירום על ידי הנהלת הכללית) וכי ביכולתו של הקבלן לבצע את
השרות בתנאים ובמועדים אלו והוא מתחייב לפעול על חשבונו לקבלת כל האישורים ו/או
האישורים והעמדת מלוא התשומות והמשאבים הנדרשים לשם כך לרבות במקרה של
הכרזה על מצב חירום לאומי מכל סוג שהוא ו/או הכרזה על מצב חירום על ידי הנהלת
הכללית ,בזמנים ובהיקף כפי שיידרשו על-ידי המזמין ,לרבות במקרה של גיוס בעלי
תפקידים על-ידי זרוע בטחון כלשהי.

.2.10

הינו מתחייב לקיים אחר כל הוראות ,הנחיות ונהלי המזמין ככל שנוגעות לביצוע
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובכלל זה הוראות מחלקת הבטיחות והוראות מחלקת
הביטחון של המזמין ובהתאם לכל דין ,כפי שיעודכנו מעת לעת ,הוא מתחייב לשתף פעולה
עם הגורמים הרלוונטיים בבית החולים ,ככל שיידרש ,ומוותר על כל טענה ו/או תביעה
בהקשר זה.

.2.11

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

העדר בלעדיות ושינויים בהיקף ההתקשרות
.3.1

מוסכם וידוע לקבלן כי המזמין אינו מתחייב לבלעדיות כלפי הקבלן והוא שומר על זכותו
על פי שיקול דעתו הבלעדי להתקשר עם קבלנים וצדדים שלישיים אחרים לשם רכישת
השירותים כאמור ו/או כדוגמת האמור בהסכם זה ,באופן מלא ו/או חלקי ,והקבלן מוותר
על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה לרבות כל טענה שעניינה אובדן ו/או
מניעת רווח ו/או העדר כדאיות.
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.6

.6

.3.2

המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו ,להרחיב את היקף השירותים מעת לעת ו/או לצמצמם,
להגדיל או להקטין את היקף שעות העבודה הנדרשות ,ו/או לערוך כל שינוי אחר בקשר
עם השירותים לרבות בדרך של הוספת מערכות ו/או גריעתן והקבלן מתחייב להיערך
בהתאם ולפעול על פי הודעות מתאימות שימסרו לו ,מבלי שיהיה בכך כדי להטיל חובה
כלשהי על המזמין להתקשר עם הקבלן בגין אותם שירותים ו/או אתרים בהסכם חדש
ומבלי שבהרחבת השירותים ,צמצומם או שינויים לרבות בדרך של החלפת מערכות תקום
לקבלן כל זכות התנגדות ,דרישה או טענה לרבות טענה בדבר צפיות ,הסתמכות או אובדן
רווח כלשהו.

.3.3

להסרת ספק ,מובהר כי המזמין יהא רשאי להוסיף מערכות נוספות להן יידרש הקבלן
לספק את השירותים.

.3.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי יתכן ובשטחי בית החולים יפעלו קבלנים נוספים
במתן שירותי תחזוקה ו/או תפעול (בין אם כקבלני משנה ובין אם כעובדים של המזמין),
והקבלן מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהמזמין ו/או מי
מטעמו בהקשר זה והוא מתחייב לשתף עימם פעולה.

תקופת ההסכם
.4.1

תקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה הינה ל( 12-שנים עשר) חודשים ,שתחילתם מיום
תחילת אספקת השירותים למזמין ,אולם לא לפני מועד חתימת הסכם זה על ידי המזמין,
לפי המאוחר מבין השניים ,אלא אם בוטל קודם לכן על ידי המזמין בהתאם להוראות
הסכם זה ו/או על פי כל דין.

.4.2

תקופת ההתקשרות האמורה בסעיף  4.1לעיל תוארך אוטומטית ל 3-תקופות נוספות של
( 12שנים-עשר) חודשים כל אחת ,אלא אם המזמין הודיע לקבלן בדבר כוונתו שלא
להאריך את ההתקשרות ו/או בדבר כוונתו להאריך את ההתקשרות לתקופה קצרה יותר,
(להלן" :האופציה").

.4.3

נמשכה בפועל אספקת השירותים מעבר לתקופת ההסכם המפורטת לעיל ,מסיבה כלשהי,
יהיה המזמין רשאי בכל עת להפסיק את אספקת השירותים בהודעה מראש של 60
(שישים) ימים ואילו הקבלן יהא רשאי להפסיק את אספקת השירותים בהודעה מראש של
( 180מאה ושמונים) ימים ,והקבלן מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה בעניין זה ,לרבות
כי בהמשך אספקת השירותים בפועל מעבר לתקופת ההסכם ,היה משום הארכת תקופת
ההסכם לתקופה קצובה כלשהי העולה על תקופת ההודעה הנ"ל .יובהר כי בהתקיים
מקרה כאמור יחולו הוראות ההסכם בכפוף לשינויים המחוייבים ועל הקבלן להמשיך
ולספק את השירותים במלואם עד לתום תקופת ההתקשרות לרבות בכל תקופת הודעה
מוקדמת בדבר הפסקת התקשרות.

.4.4

מבוטל.

.4.5

התקופות האמורות בסעיף  4לעיל יקראו להלן"" :תקופת ההסכם" או "תקופת
ההתקשרות".

ביצוע השירותים
.5.1

תנאי לתחילת ביצוע התחייבויות הצדדים עפ"י הסכם זה הינו מתן הודעה בכתב מטעם
המזמין (להלן" :הודעת התחלה") ועד אותו מועד לא תהיה למזמין התחייבות כלשהי
כלפי הקבלן אשר מוותר על כל טענה בהקשר זה .ניתנה הודעת התחלה ,יחל הקבלן
בביצוע חיוביו ,בהתאם להודעה ,תוך  90יום ממועד מתן ההודעה.

.5.2

מבוטל.
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שירותי הקבלן כאמור בהסכם זה יסופקו על ידו כבעל מקצוע מומחה בתחומו בהתאם
למפורט בנספחי הסכם זה ,כפי נוסחם העדכני מעת לעת ,באופן זהיר וסביר ,בהתאם
לכללי המקצוע המקובלים ,תוך נקיטת מלוא אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים מטיב
וסוג השירותים המסופקים ותוך קיום הוראות כל חוק ודין (לרבות ומבלי לגרוע :נהלי
שירותי בריאות כללית ,נהלי משרד הבריאות ,נהלים וחוקים ו/או תקנות ו/או תקנים –
והכל כפי שיפורסם מעת לעת) ,תוך הלימה של מדדי האיכות המקובלים בכללית ותוך
קיום הוראות מהנדס בית החולים ו/או מי מטעמו.

.5.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמניעת ספקות ,בכל מקרה במהלך תקופת ההתקשרות אשר
המזמין יסבור כי הקבלן איננו בעל כישורים מספיקים ו/או ידע מספיק ו/או כח אדם
מספיק ו/או מיומן לאספקת איזה מבין השירותים אותם על הקבלן לספק בהתאם
להסכם זה ,יהא המזמין רשאי להורות לקבלן כי שירותים אלו יסופקו על חשבון הקבלן
באמצעות קבלני שירות מומחים עליהם יורה המזמין.
במקרה והקבלן לא יפעל לקיום הנחיות המזמין כאמור ,יהא המזמין עצמו רשאי לפעול
להעסקת קבלני השירות המומחים כאמור ,על חשבון הקבלן ,והוא יהא רשאי לחייבו
(בנוסף לעלות ההעסקה האמורה) גם בכל הוצאה ישירה או עקיפה אחרת שנגרמה לו בשל
האמור.

.5.5

השירותים יסופקו באופן שוטף בהתאם לדרישות המזמין ,על פי הקבוע בהסכם ונספחיו
ובהתאם להוראות שיינתנו לקבלן מעת לעת ע"י המזמין .השירותים יסופקו במיומנות,
מקצועיות ,ביעילות וברמה גבוהה ,תוך עמידה בזמנים ויעדים ומתן שירות אדיב ,בהתאם
לסטנדרט הגבוה האפשרי ,כמקובל במוסדות המזמין ותוך קיום מדדי איכות בהם נמדד
המזמין וקיום נהלי המזמין ,כפי שיעודכנו מעת לעת וימסרו לקבלן.

.5.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן יספק את השירותים בכל שעות היממה ובכל
ימות השבוע ,גם בשעות הערב והלילה וכן בימי מנוחה שבועיים וחגים ,לרבות ביום
כיפור ,יהיה ערוך לצורכי אספקת השירותים במועדים כאמור לעיל ויקיים בהקשר זה
הוראות כל דין .המזמין רשאי ,על פי שקול דעתו ,לצמצם או להרחיב את היקף השירותים
מעת לעת ו/או לערוך כל שינוי אחר בקשר עם השירותים והקבלן מתחייב להערך בהתאם
ולפעול על פי הודעות מתאימות שיימסרו לו ,ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות בהקשר
זה.

.5.7

הקבלן יהא ערוך לאספקת השירותים אף בעיתות חירום כמפורט בהסכם זה.

.5.8

הקבלן מתחייב להשתתף אחת לחודש או לפי דרישת המזמין בישיבה תקופתית עם
המזמין .נציג הקבלן לישיבות אלו יהיה מנהל ההסכם מטעם הקבלן ו/או כל גורם אחר
עליו יורה המזמין  .נציג הקבלן יהיה מצוי בפרטי החוזה ומעודכן לגבי מצב אספקת
השירותים.

.5.9

במשך תקופת ההתקשרות ,ימציא הספק למזמין ,מיד עם דרישתו ,מעת לעת ,נתונים
תקופתיים מפורטים ,נכונים ומלאים לגבי כל היבט של אספקת השירותים.

.5.10

מובהר בזאת כי פירוט השירותים כאמור במסמכי ההסכם איננו בגדר רשימה סגורה
וממצה וכי המזמין יהא רשאי מעת לעת ליתן הוראות בדבר עדכון השירותים אותם נדרש
הקבלן לספק בהתאם לצרכי המזמין והוראות הדין העדכניות ,והקבלן יהא מנוע מלטעון
כל טענה בהקשר זה והוא מתחייב לקיים את הוראות המזמין בהקשר זה .מובהר כי בשל
האמור לא יהא זכאי הקבלן לקבלת תמורה אחרת על זו האמורה בסעיף  6להלן ,אלא אם
זו סוכמה מראש ובכתב.

.5.11

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

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  33מתוך  43דפים

 - 34.1

תמורה ותנאי התשלום
.6.1

בתמורה לקיום כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ,ישלם המזמין לקבלן את התמורה
כמפורט בהצעת המחיר נספח ט' להסכם זה ,בהתאם להיקף השירותים אשר בוצעו
בפועל ואשר ביחס אליהן נתקבל אישור מראש ובכתב על ידי המזמין (להלן" :התמורה").

.6.2

לכל התשלומים הנקובים בנספח ט' יצורף מע"מ כדין ,כשיעורו ביום התשלום בפועל.

.6.3

למען הסר ספק מובהר ,כי התמורה כהגדרתה לעיל מהווה את מלוא התמורה בגין
אספקת השירותים על פי ההסכם ,לרבות חומר הגלם ,רווח קבלני וכל ההוצאות שעמד
בהן הקבלן בקשר עם מילוי כל התחייבויותיו על-פי ההסכם לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,ככל שהדבר רלבנטי ,שכר עבודה ותנאים סוציאליים ,דמי נסיעה ותשלום עבור
זמן נסיעה לכל המועסקים על ידי הקבלן ,הוצאות ההעמדה והשימוש בכלי עבודה ,כל
הוצאות הובלה ואחסון ,פחת וכו' של ציוד ,הוצאות מנהלה וכלליות כגון נזקי טבע,
ביטוחים ,ערבויות וכו' ,וכל המסים ,האגרות ,ההיטלים ותשלומי חובה אחרים המוטלים
על הקבלן ,על השירותים וכיו"ב.

.6.4

מובהר בזאת כי הדרכות העובדים ,השתלמויות מקצועיות ,חפיפות עובדים בשל תחלופת
עובדים וכיוצ"ב פעולות הכשרה הנדרשות לשם אספקת השירותים ,יהיו על חשבון הקבלן
בלבד.

.6.5

בתום כל רבעון ולא יאוחר מה 10-לחודש העוקב ,ימסור הקבלן למזמין חשבון ,בהתאם
לפורמט שייקבע על ידי המזמין שיכלול בין היתר את פירוט השירותים שניתנו על ידו
ברבעון הקודם ,כולל דו"חות טיפול מונע ואישורי ביצוע להערות הבודק המוסמך ,וכן
סיכום התמורה המבוקשת על ידו בהתאם ,בצרוף חשבונית כדין (להלן" :החשבון").
המזמין יבדוק ויאשר את החשבון ,או ,לפי הצורך ,יעיר הערותיו לקבלן אשר יתקן את
החשבון והחשבונית בהתאם להערות המזמין כאמור ויגישו שוב למזמין .עם אישור
המזמין את החשבון על סמך דרישתו של הקבלן ,הקבלן מוותר על כל זכות התנגדות ו/או
טענה נוספת בהקשר לכך ויהיה מנוע מדרישת תשלומים נוספים שלא נכללו בחשבון
מלכתחילה על ידו.

.6.6

התשלום יתבצע לקבלן תוך ( 93תשעים ושלושה) ימים מתום החודש שבגינו הוגש החשבון
לתשלום על ידי הקבלן ("שוטף  )"93 +ובתנאי שהחשבון אושר קודם לכן ע"י המזמין
וכנגד חשבונית מס כדין.

.6.7

כל מס ,היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין השירותים ו/או
אספקתם יחולו באופן בלעדי על הקבלן וישולמו על ידו .המזמין ינכה מכל תשלום לקבלן
כל סכום אותו עליו לנכות על פי כל דין ,לרבות מסים ,היטלים ותשלומי חובה אחרים
ותשלומם כאמור יהווה ראיה לביצוע מלוא התשלום המגיע לקבלן מהמזמין.

.6.8

המזמין יהיה רשאי לבדוק את ספרי הקבלן באמצעות רו"ח מטעמו ,בכל עת על פי שיקול
דעתו ,והקבלן מתחייב לאפשר את הבדיקה של ספריו ,ככל שהם מתייחסים לביצוע
השירותים או הקשורים בהם והקבלן ומי מטעמו מתחייב לשתף פעולה באופן מלא
ולשביעות רצון המזמין ויוודא כי רו"ח מטעם הקבלן ישתף פעולה עם רו"ח מטעם
המזמין ,בכל צורה ואופן כפי שידרוש רו"ח המזמין.

.6.9

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לו הרי שכתנאי מוקדם לביצוע תשלומים
לקבלן ,ימציא הקבלן למזמין אף את האישורים הבאים:
 .6.9.1תעודת עוסק מורשה בת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו – ;1975
 .6.9.2אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על דיווח כדין בכל שנת כספים
במשך תקופת קיומו של הסכם זה;
חתימת  +חותמת המציע__________ :
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 - 35 .6.9.3אישור ניכוי מס במקור;
 .6.9.4כל אישור אחר הדרוש על פי כל דין או על פי דרישת המזמין.
הקבלן מ תחייב לאמץ את נהלי ההזמנות ומשלוח החשבוניות של המזמין .משלוח הזמנות
וחשבוניות מתבצע כיום באמצעות טכנולוגיות מקוונות מפיתוחה של חברת ניפנדו בע"מ.
הכללית תהא רשאית בכל עת להורות על אימוץ אמצעי טכנולוגי אחר .פרטים והרשאות
שימוש ניתן לקבל באמצעות פנייה לחברת ניפנדו בדוא"ל  sales@nipendo.comו/או
טלפון  .09-8600501להסרת קבלן ,חשבוניות שלא יתקבלו בהתאם להנחיות הכללית
ובניגוד להוראות סעיף זה לא יחייבו את הכללית בכל צורה ואופן .הקבלן ישא בעלות
שירות זה.
.6.10
.7

.8

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

ביטול ההסכם ללא הפרה
.7.1

המזמין רשאי בכל עת לבטל הסכם זה (לרבות לצורך התקשרות חדשה בתנאים המטיבים
עימו) ו/או להשעות את ההסכם לפי שיקול דעתו הבלעדי ,במתן הודעה לספק ( 60שישים)
יום מראש ובכתב  ,מבלי שיהיה בכך משום הפרת הסכם זה ומבלי שהמזמין יהיה חייב
לנמק את עילת ההפסקה ו/או ההשעיה כאמור ,והספק מוותר על כל טענה ,דרישה או
תביעה בקשר לכך.

.7.2

פעל המזמין מכח זכותו כאמור בסעיף זה ,הספק יהא זכאי לקבל אך ורק את התשלומים
המגיעים לו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה כפי שאושרו ע"י המזמין עד לתום
ביצוע התחייבויותיו בפועל .למען הסר ספק ,הספק לא יהיה זכאי לכל סכום נוסף
מהמזמין והוא מוותר על כל דרישה בהקשר זה.

הפרות וסעדים
.8.1

הפרת הוראה כלשהי הכלולה בסעיפים שכותרתן הצהרות והתחייבויות הקבלן ,אספקת
השירותים ,טיב השירותים ,כח-אדם ,יחסי קבלן-מזמין ,תמורה ותנאי תשלום ,ערבות,
ביטוח ,שיפוי ,הסבה או העסקה של קבלני משנה בניגוד לתנאי ההסכם ,תחשב הפרה
יסודית של הסכם זה.

.8.2

בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית ,יתקן הקבלן את ההפרה בתוך  7ימים מיום שנדרש
לכך ע"י המזמין או מי מטעמו .לא תיקן הקבלן את ההפרה כאמור ,יהיה המזמין רשאי
לבטל הסכם זה ללא מתן כל התראה נוספת ויראו בהפרה כהפרה יסודית ,וזאת מבלי
לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמין עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין.

.8.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן המזמין יהיה
רשאי לבטל את ההסכם לאלתר ,ללא מתן הודעה כלשהי לקבלן ו/או לבצע את
התחייבויות הקבלן ,על פי הסכם זה ,בין בעצמו ובין בכל דרך אחרת כפי שימצא לנכון,
לרבות בידי קבלן חלופי והקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כספית ו/או
אחרת כלפי המזמין בשל כך:
 .8.3.1הקבלן הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או קבלת נכסים או צו
פירוק ,בין באופן זמני ובין באופן קבוע ,או הוטל עיקול על חלק מהותי מנכסיו
באופן שיש בו ,לדעת המזמין ,חשש לפגיעה בהמשך יכולתו של הקבלן לבצע
התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .8.3.2בפועל אין הקבלן מקיים את ההסכם ו/או מספק את השירותים ו/או חלקם.
 .8.3.3הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית.
חתימת  +חותמת המציע__________ :
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 - 36 .8.3.4הקבלן לא המציא את האישורים ו/או הבטוחות במועדים הקבועים בהסכם זה
או משנדרש לעשות כן.

.9

.10

.8.4

במידה והקבלן יסתייג מן האמור בהסכם זה ו/או מן האמור בנספחי הסכם זה ללא קבלת
אישור מראש ובכתב של המזמין ,ולא יחזור בו הקבלן מהסתייגויותיו תוך  7ימים
מהמועד בו דרש זאת המזמין ,לא יהא בהסתייגות זו כל תוקף מחייב כלפי המזמין ולא
יהא בכך כדי לשנות איזה מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה .בהתקיים מקרה כאמור
מוקנית בזאת למזמין הזכות לבטל ו/או להשעות את ההסכם באופן מיידי מבלי שיהיה
בכך משום הפרת הסכם זה ומבלי שהמזמין יהיה חייב לנמק את עילת ההפסקה ו/או
ההשעיה כאמור ,והקבלן מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה בקשר לכך .פעל המזמין
מכח זכותו כאמור בסעיף זה ,הקבלן יהא זכאי לקבל אך ורק את התשלומים המגיעים לו
בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה כפי שאושרו ע"י המזמין עד לתום ביצוע
התחייבויותיו בפועל .למען הסר ספק ,הקבלן לא יהיה זכאי לכל סכום נוסף מהמזמין
והוא מוותר על כל דרישה בהקשר זה.

.8.5

מובהר כי המזמין לא יהיה חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר להסכם עד שיתבררו
ויאושרו בכתב על ידי המזמין על פי שיקול דעתו מעת לעת ,כל ההוצאות שידרשו לצורך
ביצוע כלל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה למשך יתרת תקופת ההסכם וכן ,דמי
הנזק שנגרמו למזמין וזאת ,בגין אי ביצוע כל או חלק מהתחייבויות הקבלן ,על פי העניין,
ו בשל הפרת הקבלן את ההסכם כאמור ,וכל זאת מבלי לפגוע באיזה מזכויות המזמין
לרבות זכות קיזוז כל סכום שהקבלן חב בו או שהמזמין עומד לשאת בו כתוצאה
מההפרה.

.8.6

האמור בכל מקרה של הפרה ובכל מקרה של מימוש איזה מבין הסעדים המפורטים
בהסכם זה ,אינו מבטל את תשלום הפיצויים המוסכמים ו/או את הסעדים הקבועים
בסעיפים הנוספים ואין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד שהוא העומד למזמין על פי
הסכם זה ו/או על פי כל דין.

פיקוח מטעם המזמין
.9.1

המזמין רשאי למנות מפקח מטעמו כדי להשגיח ולפקח על ביצוע השירותים ו/או כל
התחייבות אחרת על פי הסכם זה של הקבלן (להלן" :המפקח") והוא יהיה מוסמך
להכריע בכל שאלה הקשורה לאספקת השירותים עפ"י הסכם זה והקבלן מתחייב לשתף
פעולה עם המפקח באופן מלא.

.9.2

המזמין רשאי להחליף את המפקח בכל עת או להוסיף מפקחים נוספים ,הכל לפי שיקול
דעתו של המזמין.

.9.3

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ,לרבות אופן
ביצוע השירותים ,סוג ואיכות הכלים ו/או החומרים הנדרשים לצורכי ביצוע השירותים
ו/או כישורי העובדים ו/או שליטתם בתחום אחריותם ו/או כל התחייבות אחרת של
הקבלן על פי הסכם זה ,יעשו לשביעות רצונו המלאה של המפקח ובהתאם להוראות
שייתן לקבלן מעת לעת ,והקבלן מתחייב למלא אחריהן בקפדנות ובדייקנות.

.9.4

זכות הפיקוח והביקורת הניתנת בהסכם למזמין ולמפקח מטעמו ,אין בה כדי להטיל
חבות כלשהי על המזמין ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממילוי התחייבות כלשהי
מהתחייבויותיו על פי ההסכם ,או להוות אישור לביצוען כראוי .שום מעשה או מחדל מצד
המפקח לא יפטור את הקבלן ממילוי איזו מהתחייבויותיו על פי ההסכם.

כוח אדם
.10.1

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים ,בין בעצמו ובין באמצעות עובדים מתאימים,
מקצועיים ,מיומנים ומנוסים ,לשביעות רצון המזמין ו/או מי מטעמו בהיקף ובכמות שלא
יפחתו מדרישות המזמין כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.
חתימת  +חותמת המציע__________ :
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 - 37לצורך האמור ,הקבלן 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 בהצעת המחיר נספח ט'.
.10.2

הקבלן מתחייב להפסיק עבודתו של כל עובד שלו ,עובד של קבלן משנה וכל אדם אחר
הנמצא בשירותו והמועסק על ידו בביצוע השירותים ,או בקשר לו ,מיד לכשיידרש לעשות
כן ע"י המזמין ,להרחיקו משטחי המזמין ולמצוא לו מחליף מתאים באופן מיידי .המזמין
ו/או מי מטעמו לא יהיה חייב לנמק את דרישתו כאמור לעיל והקבלן מתחייב למלא אחרי
הדרישה האמורה ללא כל שיהוי ו/או ערעור.
למען הסר ספק ,המזמין ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי בכל צורה ואופן שהוא כלפי
הקבלן ו/או מי מעובדיו בשל דרישת המזמין להפסקת עבודתו של עובד עם המזמין באופן
האמור לעיל בסעיף זה ,היה והמזמין ו/או מי מטעמו יחויב בגין תשלום פיצויים ו/או כל
תשלום אחר בגין האמור ,ישפה הקבלן את המזמין בגובה כל סכום שהמזמין יחויב בו
בגין כך ,מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין לכך.

.10.3

הקבלן מתחייב לשאת בעצמו ועל חשבונו בכל נזק ,בין גוף או רכוש ,שיגרם למי מעובדיו
או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו תוך כדי ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה
ו/או בקשר לו .הקבלן מתחייב לשפות את המזמין ו/או מי מעובדיו ,מנהליו ונושאי משרה
בו ,או מבקריו מייד עם דרישתו הראשונה לכך של המזמין ,בגין כל תביעה ו/או טענה
שתוגש נגד המזמין ו/או מי מעובדיו ,מנהליו ונושאי משרה בו בהקשר לאמור לעיל.
השיפוי יהיה במלוא סכום התביעה בתוספת כל ההוצאות שעמדו בהן המזמין או מי
מעובדיו ,מנהליו או נושאי משרה בו בקשר עם התביעה ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית
כדין.

.1.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן יעמוד ביחס לכל אחד מעובדיו המועסקים על
ידו לצורך מתן השירותים בכל דרישות חוקי העבודה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת במהלך
תקופת ההסכם ,ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בכל החוקים המפורטים
להלן:
 .1.3.1חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט .1959
 .1.3.2חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א .1951-
 .1.3.3חוק דמי מחלה ומנוחה ,תשי"א.1976-
 .1.3.4חוק חופשה שנתית ,תשי"א.1950-
 .1.3.5חוק עבודת נשים ,תשי"ד .1954-
 .1.3.6חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשכ"ד .1964-
 .1.3.7חוק עבודת הנוער ,תשי"ג.1953-
 .1.3.8חוק החניכות ,תשי"ג1953-
 .1.3.9חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט.1949-
 .1.3.10חוק הגנת השכר ,תשי"ח.1958-
 .1.3.11חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג.1963-
 .1.3.12חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)תשנ"ה .1995-
 .1.3.13חוק שכר מינימום תשמ"ז .1987-
חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  37מתוך  43דפים

 - 38 .1.3.14צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק ,תשס"ח.2008-

.11

.10.4

היה ועל אף כל האמור בהסכם זה ,יקבע גורם מוסמך כי עובדי הקבלן הינם עובדי
המזמין ,אזי בנוסף לכל הוראה אחרת ,מתחייב הקבלן כי יומחו לידי המזמין קופות
פיצויים ותגמולים לטובת העובדים ,כשבהן כל ההפרשות הנדרשות עפ"י דין ו/או הסכם
קיבוצי עבור כל תקופת ההעסקה.

.10.5

כל הוראה בדבר כללי המשמעת החלים בשטחי בית החולים ו/או הוראות אחרות ככל
שאלו קיימות אצל המזמין ,לרבות הוראות בטיחות של המזמין ו/או הוראות אנשי
הביטחון של המזמין ,כפי שאלו יעודכנו מעת לעת ,תחייבנה את הקבלן ,עובדיו ,קבלני
משנה מטעם הקבלן ו/או עובדי קבלני המשנה האמורים ,לצורכי ביצוע כלל התחייבויותיו
של הקבלן על פי הסכם זה.

.10.6

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

יחסי קבלן – מזמין
.11.1

הצדדים מצהירים ,כי הקבלן הנו בבחינת "קבלן עצמאי" אשר אינו משתלב במסגרת
המזמין ועובדיו וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד בין
הקבלן ו/או מי מעובדיו והמזמין ו/או מי מעובדיו.

.11.2

הקבלן 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 ,שי בחגים (בראש השנה
ובפסח) וכל תשלום אחר שחל או יחול על מעביד בגין עובדיו .למען הסר ספק מובהר
בזאת ,כי הקבלן ועובדיו אינם עובדי המזמין וכי על המזמין לא תחול כל חבות שהיא,
במישרין ו/או בעקיפין ,ביחס להעסקת עובדי הקבלן בידי הקבלן.

.11.3

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

.11.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ולמען הסר ספק ,מובהר ומוסכם בזה כי הסכם זה הינו
לרכישת שירותים או תפוקות בלבד ,ולא להעסקת עובדים מסוימים ,ואין בו משום
התקשרות לאספקת כח אדם ו/או הסכם עם קבלן כח אדם.
מוסכם בזה ,כי אם חרף כוונת והסכמת הצדדים ,יקבע גורם מוסמך כי מבצע השירותים
ו/או עובדי מבצע השירותים הינם למעשה עובדי כח אדם ו/או עובדי המזמין ,אזי ישלם
מבצע השירותים לעובדים את ההפרשים בין שכרם לבין שכר עובדי המזמין לרבות כל
החיובים אשר יושתו על המזמין על ידי הגורם המוסמך.
מובהר ומוסכם בזה ,כי המזמין לא ישפה את הקבלן בגין תשלום זה ,והקבלן מקבל על
עצמו את הסיכון כי יוחלט שהעובדים זכאים לתנאים של עובדי המזמין.
היה ולמרות האמור לעיל לא ישלם הקבלן מסיבה כלשהי את ההפרשות כאמור ,והמזמין
יחויב לשלמם אזי ישפה הקבלן את המזמין בגין כל סכום שתחויב בו כאמור.

.11.5
.12

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

ערבות
.12.1

מבוטל.
חתימת  +חותמת המציע__________ :
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סודיות ואבטחת מידע
.13.1

הקבלן ישמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע רפואי ,מסחרי או אחר ,מפורט או
כללי ,בכתב ו/או בעל-פה ,מכל סוג שהוא ,שיגיע לידיעתו ו/או לחזקתו תוך כדי ביצוע
השירותים (להלן" :המידע") וימנע מכל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל
זמן שהוא ,למעט לצורך ביצוע ישיר של אספקת השירותים על-פי הסכם זה ויפעל בהתאם
להוראות כתב ה תחייבות מטעם הקבלן בדבר חובת מנהליו ועובדיו לשמור על סודיות
המידע המגיע לידיהם והשייך למזמין ,עובדיו ומבוטחיו ,הרצ"ב כנספח טז'  1להסכם זה.

.13.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר ומתחייב בזאת הקבלן כדלקמן:
 .13.2.1כי ידוע לו כי במסגרת ביצוע השירותים נשוא הסכם זה עשויים להגיע לידיו ו/או
לידי עובדיו ,בין השאר ,מסמכים ו/או מידע ו/או פרטים לגבי מבוטחי המזמין
אשר הינם מוגנים על-פי דין והוא מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי פרטים
אלה ולהימנע בכל עת מכל פרסום ו/או גילוי שלהם בכל דרך למעט ביצוע ישיר
של השירותים על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.
 .13.2.2כי לא יעשה כל שימוש במידע כאמור ,בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ,ולא
להעביר ו/או למסור כל מידע לצד שלישי ,לכל מטרה אלא כמתחייב מכל דין ומכל
סיבה שהיא ולמלא אחר כל הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א – 1981
והתקנות על פיו וחוק זכויות החולה ,התשנ"ו – .1996
 .13.2.3כי ינקוט כל אמצעי כדי שעובדיו ו/או מי מטעמו הפועלים במסגרת השירותים
נשוא הסכם זה ,יקפידו אף הם על שמירת סודיות המידע כאמור לעיל.
 .13.2.4הקבלן מתחייב כי משך כל תקופת ההתקשרות ידאג להחתים כל עובד מטעמו,
הקשור לאספקת השירותים נשוא ההסכם ,על כתב התחייבות לשמירה על
סודיות בנוסח דומה לזה המפורט בנספח טז'  2ו/או כל נוסח אחר שיקבע מעת
לעת על-ידי המזמין ועל-פי שיקול דעתו.

.16

.13.3

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

.13.4

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

זכויות יוצרים
.14.1

.16

מבוטל.

מניעת מטרדים והפרעות
הקבלן יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה ,תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים
הנוגעים בדבר ובכלל זה המפקח ,המזמין ועובדיו וכל גורם אחר העובד בשטחי בית החולים ו/או
בסמוך להם ,תוך התחשבות מרבית בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת בשטחי בית החולים ויעשה
כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא למזמין ,עובדיו ,מאושפזיו ומבקריו.

.11

מנגנון יישוב סכסוכים ומחלוקות
.16.1

מבוטל.

חתימת  +חותמת המציע__________ :
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אחריות ושיפוי
.17.1

הקבלן ישא לבדו באחריות ,מכח ההסכם ו/או מכח הדין כאמור לעיל ,לכל נזק רכוש או
גוף ,הפסד ,הוצאה או אובדן ,ישירים ועקיפים ,שיגרמו למזמין ,למי מעובדיו או לצד
שלישי כלשהו ,לרבות כל עובדי הקבלן וכל קבלן משנה ,שלוח ,סוכן ובר-רשות מטעמו,
כתוצאה ישירה ו/או עקיפה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ,מי מעובדיו ,מנהלי עבודה,
קבלני המשנה המועסקים על ידו ו/או ,כל גורם אחר מטעמו.
מוסכם בזאת כי כל נזק שייגרם ע"י הקבלן ו/או מי מעובדיו במהלך עבודתו לרכוש
המזמין ,יתוקן ע"י הקבלן ללא תשלום ,בסמוך למועד האירוע ולא יאוחר משני ימי
עבודה .תיקון הנזק יבוצע כך ,שיאפשר הפעלה מלאה ותקינה של המתקן שנפגע .לעניין זה
ייחשב כל קבלן משנה (ו/או מי מעובדיו) הפועלים מטעם הקבלן ,כעובד של הקבלן .אי
תיקון הנזק ע"י הקבלן יאפשר ביצועו ע"י המזמין וקיזוז העלות מהתמורה המגיעה
לקבלן.
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.17.2

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

.17.3

כל נזק ישיר או עקיף שיגרם למבנה ,לחיפויים ,לציוד ולכל מרכיב אחר במבנה,
למשתמשים ו/או למבקרים ו/או לרכושם ,עקב שימוש בחומרים ו/או כלי עבודה בלתי
מתאימים ליעודם ,ו/או שימוש בהם שלא על פי הוראות היצרנים ו/או הוראות הבטיחות
ו/או בשל כשל באספקת השירותים ,יחול על הקבלן ובמקרה של נזק בר תיקון ,יתוקן על
ידי הקבלן ועל חשבונו בכפוף לאישור המזמין.

.17.4

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

.17.5

מבלי לפגוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן לפצות כל אדם ו/או גוף לרבות המזמין ו/או מי
מטעמו ו/או כל צד שלישי שהוא ,בגין כל נזק שהוא אחראי לו כאמור בהסכם זה.

.17.6

מבלי לפגוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי כללית תצרף את הקבלן כנתבע נוסף בכל
מקרה בו תתבע כללית על ידי מבוטחיה ו/או עובדיה ו/או צד ג' כלשהו בקשר לביצוע
הסכם זה.

.17.7

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

ביטוח
.18.1

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן כאמור בהסכם זה ,הקבלן ידאג ,כי יהיו ברשותו במשך
מלוא תקופת ההסכם ,ועל חשבונו בלבד ,ביטוחים ,על בסיס יום האירוע ,לטובתו ולטובת
המזמין יחד ולחוד כמפורט להלן ,וכאמור בנספח יב':
 .18.1.1פוליסת אחריות כלפי צד ג' – הפוליסה תכסה כל נזק או אובדן העלולים להיגרם
במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מפעילות הקבלן עפ"י הסכם זה לרבות נזקי גוף
ורכוש של כל אדם לרבות עובדי הקבלן ,עובדי המזמין ו/או כל אדם אחר הנמצא
בשירותו של הקבלן או בשרות המזמין וזאת בגבולות אחריות של לא פחות מ-
 2,000,000דולר ארה"ב למקרה ולתקופה.

חתימת  +חותמת המציע__________ :
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 - 41 .18.1.2פוליסת חבות מעבידים  -הפוליסה תכסה כל נזק או אובדן העלולים להיגרם
לעובדי הקבלן וליתר המועסקים מטעמו באספקת השירותים לרבות קבלנים
וקבלני משנה ועובדיהם וכן בגין העסקת נוער ,וכמו כן ,תורחב הפוליסה האמורה
למקרה בו יחשב המזמין ,מכל סיבה שהיא ,כמעביד של הקבלן ,עובדיו או מי
מהם ,בגבולות אחריות של לא פחות מ( 1,500,000 -מליון וחמש מאות אלף) דולר
ארה"ב למקרה ו 5,000,000 -דולר ארה"ב לתקופת ההסכם.
 .18.1.3פוליסת ביטוח רכוש  -ביטוח רכש מסוג "אש מורחב" של הציוד המשמש את
הקבלן במילוי מחויבויותיו כלפי המזמין עפ"י הוראות הסכם זה בבעלותו ו/או
בחזקתו ו/או באחריותו והנמצא בתוך נכסי המזמין ו/או מחוצה להם בין במחובר
קבוע ובין אם לאו .וכן כל שינוי ,שיפור ,שיפוץ ותוספת לנכסים שנעשו ו/או יעשו
על ידי הקבלן ו/או עבורה ,וכן ציוד מתקנים ומלאים מכל מין וסוג שהוא ,במלוא
ערכם בערך כינון כנגד אובדן או נזק עקב :אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת
אדמה ,פרעות ,שביתות ,נזק בזדון ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות,
פגיעה תאונתית ושבר זכוכית ,פגיעה על ידי כלי טייס ופריצה .הפוליסה כוללת
סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי המזמין למעט כלפי אדם הגורם לנזק בזדון.
.18.2

כל אחת מהפוליסות הנזכ רות לעיל תקבע במפורש ,כי היא אינה ניתנת לביטול ו/או
לצמצום ללא הודעה מוקדמת 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.

.18.3

הפוליסות שצוינו לעיל תכלולנה הוראה ,כי המזמין הנו מבוטח נוסף בפוליסות .בפוליסת
ביטוח כלפי צד ג' יקבע במפורש כי לצורך הנזקים העלולים להיגרם לרכוש המזמין ו/או
לעובדיו ו/או לשלוחיו בקשר עם אספקת השירותים ,יחשבו הם כצד ג' .פוליסות החבויות
תכלולנה סעיף אחריות צולבת.

.18.4

להסרת ספק ,דמי ההשתתפות העצמית בהתאם לאמור בפוליסות הביטוח ,ככל שיהיו
כאלו ,יחולו על הקבלן .הקבלן מתחייב בקרות ארוע ביטוח להשיב את גבולות  /סכום
הבטוח שבפוליסות על כנן ולשאת בפרמיה המתבקשת ע"י מבטחיו לצורך כך.

.18.5

בפוליסות יצוין באופן מפורש ,כי המבטח לא יהיה זכאי להגיש תביעת שיבוב או שיפוי או
כל זכות חזרה אחרת בכל דרך ו/או צורה אחרת כלשהי נגד המזמין ו/או מי מהפועלים
מטעמו בטענה כלשהי בקשר לכל תשלום שישולם לניזוק.

.18.6

הקבלן ישלם את הפרמיות במועדן וימנע מלעשות כל מעשה ו/או מחדל העלול להשפיע על
תוקף הפוליסות .להסרת ספק ,היה ויגרם נזק שבגינו שולמו תגמולי ביטוח מתחייב
הקבלן לדאוג להשלמת הכיסוי הביטוחי כנדרש בסעיף  20.1לעיל ולשאת בעצמו בפרמיה
הנדרשת לשם כך.
הקבלן ימסור למזמין את העתקי הפוליסות הנזכרות לעיל ואת העתקי הקבלות על
תשלומי הפרמיות בקשר אליהן ,מייד לכשיידרש לעשות כן.

.18.7

פוליסות הביטוח תעמודנה בתוקפן בכל תקופת ביצוע השירותים ולמשך  30יום נוספים
לאחר תום תקופת ההסכם.

.18.8

אין בהוצאתן ו/או בקיומן של הפוליסות כאמור בסעיף זה ו/או בערכים הנקובים בהם כדי
להטיל ו/או לצמצם ו/או לגרוע ו/או להפחית ו/או לשנות בצורה כלשהי מאחריותו של
הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,ואחריותו של הקבלן תעמוד בהיקפה כמפורט
הסכם ותחייב את הקבלן.

.18.9

אישור כיסוי ביטוחי ממבטח הקבלן ,מופנה אל המזמין המאשר קיומו של כיסוי ביטוחי
בהתאם לפוליסות הנזכרות לעיל ,יומצא למזמין בתוך  10ימים ממועד ההודעה על זכיית
הקבלן בהליך .לא הומצא האישור כאמור יחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם ע"י
הקבלן והמזמין יהיה רשאי לדאוג לקיומו של כיסוי ביטוחי כאמור על חשבון הקבלן
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המזמין עפ"י הסכם זה.
חתימת  +חותמת המציע__________ :
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 - 42 .18.10הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
.19

איסור המחאה
.19.1

הקבלן אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן,
לכל גורם שהוא בכל דרך שהיא ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לרבות ע"י העברת השליטה
בקבלן לבעלי מניותיו ו/או לאחרים לרבות התקשרות עם קבלני משנה (למעט קבלן
מקצועי או קבלן ממונה) מבלי לקבל את הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב (למען הסר
ספק ,יודגש כי על קבלני המשנה להיות רשומים כחוק ,עוסקים מורשים ,ובעלי ידע
מקצועי) .ניסה הקבלן להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י ההסכם כאמור לעיל ללא
קבלת אישור המזמין לכך ,לא יהיה להמחאה כאמור כל תוקף ,ולא יהיה בכך כדי לפטור
את הקבלן מאחריותו למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה .למען הסר ספק ,המזמין
רשאי לסרב לבקשת הקבלן להמחות זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י הסכם זה כאמור לעיל
ללא צורך בנימוק כלשהו ולא יהיה בכך כדי לפטור את הקבלן מביצוע איזו
מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם .הקבלן מסכים לתנאים אלה ,ומוותר על זכותו לערעור,
לבוררות או לתביעה משפטית כשלהי ,או להנמקה כלשהי על קביעת המזמין.
בלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובנוסף לו ,ככל שמדובר בהמחאת זכות לקבלת כספים ,הסכמת
המזמין משמעותה הסכמה בכתב ,חתומה ע"י הגורם המוסמך אצל המזמין וע"י ראש אגף
גזברות וביטוח בהנהלה הראשית.

.20

.21

.19.2

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

.19.3

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

גביה וקיזוז
.20.1

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

.20.2

המזמין רשאי לנכות ,לחלט או לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנו לקבלן בין על פי ההסכם
ובין בדרך אחרת ,כל סכום המגיע או שיגיע לו מאת הקבלן ,בין על פי ההסכם ובין בדרך
אחרת ,ללא צורך במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי ,החילוט או הקיזוז כאמור.

.20.3

למזמין תהא זכות עיכבון בכל נכס של הקבלן שנמצא בידי ,או שיגיע לידי ,המזמין או
שנמצא בחצירו של המזמין ,וזאת עד לגובה סכום הפיצויים או ההתחייבות אשר הקבלן
חייב ,או יהא חייב ,למזמין על פי הסכם זה ו/או כל הסכם אחר.

.20.4

הספק לא יהיה רשאי לקזז מסכומים המגיעים ממנו למזמין סך כלשהו ,והוא לא יהיה
רשאי ,מכל סיבה שהיא ,לעכב תחת ידו נכס כלשהו של המזמין ובפרט את התקבולים וכן,
יהא מנוע מלשעבד את המערכת ו/או התקבולים לטובת צד שלישי כלשהו.

.20.5

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

מעמד בר -רשות
הצדדים מסכימים מפורשות כי הקבלן ייחשב בכל עת בקשר עם מתן השירותים כבר -רשות אצל
המזמין וכי הוא לא ירכוש כל זכויות שהן עקב מתן הרשות להיכנס לחצריו ו/או עקב מתן
השירותים .למען הסר ספק יוכל המזמין לבטל את הרשות בכל עת שהיא ולפי שקול דעתו הבלעדי.

חתימת  +חותמת המציע__________ :
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 - 43.22

שונות
.22.1

תוקפו של הסכם זה מותנה בחתימת המזמין עליו בכפוף לאמור בסעיף  5.1להסכם זה.

.22.2

לבית המשפט המוסמך ,שמקום מושבו בעיר תל אביב ,תהא הסמכות המקומית היחידה
והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם או הנובע ממנו ,והצדדים מוותרים מראש על
זכותם לפנות לכל בית משפט אחר אשר מקום מושבו איננו בעיר תל אביב.

.22.3

מסמכי ההסכם והמכרז ממצים את כל המוסכם בין הצדדים ולא יהא כל תוקף לכל
מו"מ ,סיכום ,התחייבות ,הבטחה ,מצג או הסכם קודם ,שרטוטים ,אינפורמציה,
מחירים ,מסמכים ,כתבים ופרטים אחרים שנמסרו לקבלן ע"י המזמין או מי מטעמו ,בין
בכתב ובין בעל-פה ,אלא אם כן נכללו במפורש במסמכי המכרז.

.22.4

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

.22.5

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

.22.6

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

_____________________
הקבלן

_____________________
המזמין

אישור
היא
שכתובתי
________,
רשיון
מס.
________________,
הח"מ,
אני,
_______________________משמש כרו"ח  /עו"ד של הקבלן ומאשר בזאת כי החתום מעלה מר/גב'
___________________ ,ת.ז _______________ .הינו מורשה חתימה מטעם הקבלן לחתום על הסכם
זה וחתימתו מחייבת את הקבלן מכח החלטת הקבלן שנתקבלה בהתאם למסמכי ההתאגדות של הקבלן
וכל דין.
____________________
חתימה וחותמת

חתימת  +חותמת המציע__________ :

דף  43מתוך  43דפים

