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נוסח מודעה
מכרז פומבי עם מו"מ מס'  02-21/50ר' פ'
לאספקה התקנה תחזוקה ושירות למערכות טמ"ס במרכז רפואי רבין
(להלן בהתאמה" :המכרז"" ,בית החולים")
.1

מוזמנות בזה הצעות לביצוע עבודות אספקה התקנה תחזוקה שירות ואחריות למערכת טמ"ס (להלן:
"העבודות" או "השירותים") המופעלות במרכז הרפואי רבין פ"ת הכולל את בית החולים בילינסון והשרון
כיחידה אחת (להלן" :בית החולים") של שירותי בריאות כללית (להלן" :הכללית").

.2

הזוכה במכרז יספק השירותים לכלל מערכות הטמ"ס הקיימות ופועלות בבית החולים ,לרבות שרתים ,מצלמות
ומערכות הקלטה דיגיטליות ,תשתיות ,רכיבי תקשורת ושאר רכיביה וכן יהא זכאי לכך שהכללית תהיה רשאית
(אך אינה חייבת או מתחייבת) לרכוש עפ"י מפרט וכתב כמויות רכישות ציוד עתידיות.

.3

תקופת ההתקשרות הינה ל 22 -חודשים ,ובצרוף אופציה להארכת ההתקשרות ל 12 -חודשים נוספים ,כמפורט
במסמכי המכרז.

.2

לכללית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,הסמכות להורות במסגרת המכרז על קיומו של הליך תחרותי נוסף
במסגרתו ידרשו המציעים להגיש הצעה מיטיבה ביחס להצעה אשר הוגשה על ידם מלכתחילה.

.5

תנאי הסף להשתתפות במכרז:
המציע עסק ב 06 -החודשים הרצופים אשר קדמו למועד הגשת הצעתו במתן שירות ואחריות בהיקף
.5.1
מערכת ובמורכבות טכנולוגית הדומה למערכות הקיימות במרכז הרפואי רבין באתר אחד ,וזאת
במתקנים ציבוריים (בתי חולים ,מתקנים ביטחוניים ,אולמות ,ספריות ,מוזיאונים ,מתקני ספורט,
אצטדיונים ,חניונים ,קניונים ,רשויות עירוניות ,מעברי גבול וכד') ,בהיקף כספי כולל של  2מיליון ₪
לפחות בכל שנה.
המציע יציג פירוט של  3פרויקטים לפחות בהם התקין מערכות טמ"ס והקלטה בהיקף של מעל 266
.5.2
מצלמות (בכל פרויקט) באתר אחד ובהיקף כספי של לפחות  066א"ש ,ללא מע"מ ,לכל פרויקט ,אשר
הושלמו על ידו החל מיום מרץ  2612ואילך.
המציע הינו ספק ומתקין מורשה ומוסמך מטעם היצרנים/ספקים רלוונטיים של המערכות המצויות
.5.3
במרכז הרפואי רבין בכתב הכמויות ובמפרט למתן השירותים.
בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו.1790-
.5.2
המציע יצרף להצעתו את המסמכים הנדרשים ויפרט את מחיר מתן השירותים השנתי כמוצע על ידו,
.5.5
ובנוסף ,יפרט את המחירים הנדרשים בכתב הכמויות.
על המציע להשתתף בכנס מציעים שיערך ביום  55.1.50בשעה  0:22במשרדי קב"ט בית החולים
.5.0
בילינסון.
הוכחת תנאי הסף ומסמכים נוספים שיש לצרף הינם כמפורט במסמכי המכרז.

.0

מובהר כי הכללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא שומרת לעצמה את
הזכות לבטל את המכרז כולו ו/או לצאת במכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל עת מבלי שתידרש לנמק האמור
ומבלי שלמציע תהא זכות לפיצוי כספי כלשהו ו/או כל זכות טיעון אחרת בהקשר זה ,לרבות כל טענה בדבר
הפסד ו/או אובדן רווח ,לרבות במקרה של ביטול בשל טעות הכללית ו/או כשל במערכותיה ו/או מערכות מי
מטעמה.

.9

הגשת ההצעות תיעשה עד ליום (08.1.50כולל) בשעה  ,50:22לתיבת המכרזים ,הנמצאת בבניין הנהלת חשבונות
קומה ראשונה בית חולים בילינסון מרכז רפואי רבין ,בהתאם לנוהל המפורט במסמכי המכרז.
יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז המלאים ,המתפרסמים באתר
המכרזים של הכללית ,בו עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים שוטפים אודות המכרז ,בכתובת:
.WWW.CLALIT.ORG.ILלברורים ושאלות ניתן להתקשר לטלפון .63-7390669

.9

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
__________________
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מסמך  – 5הזמנה
תאריך:
לכבוד

א.ג.נ,.

הנדון :מכרז פומבי עם מו"מ מס'  02-21/50ר' פ'
אספקה התקנה תחזוקה ושירות למערכת טמ"ס מרכז רפואי רבין
הנכם מוזמנים בזה להגיש הצעתכם לביצוע עבודות אספקה התקנה תחזוקה שירות ואחריות למערכת טמ"ס (להלן:
"העבודות" או "השירותים") המופעלות במרכז הרפואי רבין פ"ת הכולל את בית החולים בילינסון והשרון כיחידה
אחת (להלן " -בית החולים" או "המוסד") של שירותי בריאות כללית (להלן" :הכללית").
ההצעה תכלול את מתן השירותים לכלל מערכות הטמ"ס הקיימות ופועלות בבית החולים לרבות שרתים ,מצלמות
ומערכות הקלטה דיגיטליות ,תשתיות ,רכיבי תקשורת ושאר רכיביה וכן מפרט וכתב כמויות להצעת מחיר לרכישות
ציוד עתידיות  -אשר אותו הכללית תהיה רשאית (אך אינה חייבת או מתחייבת) לרכוש.
העבודות יכללו את כל הפעילויות כמתואר במסמכי המכרז על צרופותיהם.
לאורך כל תקופת ביצוע העבודות ,העבודות תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים של המציע הזוכה העומדים בכל
הדרישות המקצועיות על פי הוראות כל דין ותקן ישים לרבות הסמכה להתקנת הציוד מטעם היצרן/יבואן .העבודות
יבוצעו בשיתוף פעולה מלא עם כללית ,ובכפוף להוראות כל דין ורשות מוסמכת .העבודות יבוצעו באופן שישמור על כל
הרכוש והתשתיות בבית החולים ,ויבטיח כי לא ייגרם להם כל נזק שהוא.
מובהר כי אספקת השירותים תהא למתקנים במצבם  ,AS ISואלו לא עברו כל הליך שיפוץ/תיקון טרם תחילת אספקת
השירותים/עבודות ,ע"י הזוכה שיבחר.
תקופת ההתקשרות הינה ל 22 -חודשים ,ובצרוף אופציה להארכת ההתקשרות ל 12 -חודשים נוספים ,כמפורט במסמכי
המכרז וההסכם הנלווה לו.
המועד המדויק לתחילת מתן השירותים יקבע ע"י כללית והכל בכפוף להודעה מראש שתימסר למציע הזוכה לפחות 16
ימים מראש.

ואלה המסמכים:
מסמך  - 1הזמנה.
מסמך  - 2הצעה ונספחים .VII ,VI ,V ,IV ,III ,II ,I
מסמך  - 3חוזה.
מסמך  - 2תנאי חוזה מיוחדים כולל נספחיהם המפורטים להלן:
כתב כמויות.
נספח "א" -
מפרט טכני.
נספח "ב" -
נוסח ערבויות.
נספח "ג" -
נספח בטיחות.
נספח "ד" -
מסמך  - 5תנאי חוזה כלליים ונספחיהם ,לרבות:
נוהל קבלת מתקנים וציוד.
נספח " 3.1.3א (-")3
נוהל התארגנות קבלן בשטח.
נספח "- "1.1.16
הצהרה על העדר תביעות.
נספח ".12.3.3ב" -
מודגש כי על המציע לחתום על התוכניות בצירוף חתימה על נספח " - "IVהצהרה בדבר הכרת מסמכי המכרז.
הכללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,שלא לקבל הצעה אשר לא כוללת את כל מסמכי המכרז ,או לחילופין ,לדרוש
מהמציע להשלים את המסמכים החסרים ,הכל לפי שיקול דעתה ,ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
מכל מין וסוג שהוא בעניין זה.
תשומת לב המציעים מופנית לכך כי כל המסמכים הם רכושה הבלעדי של כללית ומושאלים למציעים אך ורק למטרת
הגשת הצעתם .אין לראות בנתונים הכלולים במסמכים שום מצג ,הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מטעם כללית ו/או מי
מטעמה ,ואין כללית ו/או מי מטעמה מתחייבים לנכונות ו/או לשלמות האמור בהם .על כללית ו/או כל היועצים
ששימשו אותם לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכים
ו/או בכל הקשור למסמכים ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה
במסגרת הליך זה .כל מי שיקבל מסמך ממסמכים אלה חייב להחזירו לכללית ביחד עם הגשת הצעתו ו/או מיד
לכשיידרש לעשות כן על ידי כללית ,לפי המוקדם מבין השניים ,ולא יעשה בהם כל שימוש אחר מעבר לשימוש לצורך
הכנת הצעתו.
דרישות הסף להשתתפות במכרז
 .1על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף  1זה להלן .מציע אשר הוא ו/או הצעתו לא יעמדו בכל התנאים
המפורטים בסעיף  1זה להלן ,הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא לדיון בכללית .אין באמור כדי לשלול מהכללית
הזכות לדרוש מהמציע להשלים מסמכים חסרים ,כאמור לעיל ,הכל לפי שיקול דעתה ,כל עוד יוכח כי המסמכים
היו תקפים במועד הגשת ההצעה .מודגש בזאת ,כי בכל שלבי המכרז בו יימצא כי המציע אינו עומד באחד
מהדרישות המפורטות בסעיף  1הצעתו תיפסל לאלתר ,ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל
מין וסוג שהוא בעניין זה:
א.

על המציע לעסוק ב 06 -החודשים הרצופים אשר קדמו למועד הגשת הצעתו במתן שירות ואחריות
בהיקף מערכת ובמורכבות טכנולוגית הדומה למערכות הקיימות במרכז הרפואי רבין באתר אחד ,וזאת
במתקנים ציבוריים (בתי חולים ,מתקנים ביטחוניים ,אולמות ,ספריות ,מוזיאונים ,מתקני ספורט,
אצטדיונים ,חניונים ,קניונים ,רשויות עירוניות ,מעברי גבול וכד') ,בהיקף כספי כולל של  2מיליון ₪
לפחות בכל שנה.
מובהר כי בידי הכללית שיקול הדעת המקצועי המוחלט והבלעדי בשאלה האם המורכבות הטכנולוגית
של הפרויקטים שהוגשו דומה במורכבותה ובהיקפה לזו שבפרויקט נשוא המכרז .קביעת הכללית
תחייב את המציעים לכל דבר ועניין.

ב.

על המציע להציג פירוט של  3פרויקטים לפחות בהם התקין מערכות טמ"ס והקלטה בהיקף של מעל
 266מצלמות (בכל פרויקט) באתר אחד ובהיקף כספי של לפחות  066א"ש ,ללא מע"מ ,לכל פרויקט,
אשר הושלמו על ידו החל מיום מרץ  2612ואילך.
יודגש ויובהר ,ביצוע הפרויקטים באמצעות קבלני משנה לא ייחשב כהוכחת יכולת הנדרשת מאת
המציע.
למען הסר ספק ,מובהר ,כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז או שביצוען
לא היה לשביעות רצון מזמין העבודות ו/או להנחת דעתה של הכללית ,לא ייחשבו כעבודות שהושלמו
לצורך סעיף זה.
למרות האמור לעיל הכללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לראות בעבודות אשר עד למועד האחרון
להגשת ההצעות ,ועל פי החשבונות המאושרים ,הושלם בה חלק אשר היקפו הכספי אינו פחות מ-
 12%מס"כ מחיר הפרויקט שיוצע על ידי המציע ,כעבודות שהושלמו ,לצורך סעיף זה.
הכללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לבקש מן המציע כי יציג לה חשבון סופי ו/או חשבון חלקי של
הפרויקטים שהוגשו להוכחת תנאי זה.
מודגש כי את רשימת הפרויקטים להוכחת תנאי זה יש להגיש ע"ג נספח  ,VIכאשר כל הפרטים בו
מולאו כנדרש והוא נחתם בידי המזמין .הכללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לבקש מן המציע כל
מסמך נוסף לצורך הוכחת תנאי זה.

ג.

על המציע להיות ספק ומתקין מורשה ומוסמך מטעם היצרנים/ספקים רלוונטיים של המערכות
המצויות במרכז הרפואי רבין בכתב הכמויות ובמפרט למתן השירותים ויגיש את המסמכים הנדרשים
בהתאם לכך ,לרבות מסמכי הסמכה מטעם היצרנים/ספקים למתן השירותים הרלוונטיים למפרט.

ד.

בידי המציע אישור תקף לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1790-

על המציע לצרף להצעתו את מסמך  - 2הצעה ונספח  Iבנוסח הרצ"ב ולפרט בו את מחיר מתן השירותים
ה.
השנתי כמוצע על ידו ,ובנוסף ,לפרט את המחירים הנדרשים בכתב הכמויות ,נספח "א" לתנאי החוזה
המיוחדים.
מודגש כי אין להסתפק בציון המחיר על גבי כתב הכמויות וכי המציע נדרש לציין בנפרד את המחיר
בגין מתן השירותים השנתי במפורש על גבי מסמך  0למסמכי המכרז-ההצעה חתומה ומאושרת על ידו
כנדרש.
כמו כן ,יובהר כי על המערכות החדשות שיותקנו במהלך שנת השירות הראשונה ,ייגבו ,בתום שנת
השירות הראשונה __ ,אחוזים לשנה מסך עלות המערכות.
תוקפה של כל הצעה יהיה למשך  165ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות כאמור בסעיף 5
להלן .כללית תהיה רשאית להודיע למציעים בכתב על הארכת תוקף ההצעות לתקופה/ות נוספת/ות שלא
נוספים .ההודעה/ות תימסר/יימסרו לא יאוחר מאשר  15יום לפני תום
יעלו בסך הכל על  76יום
למועד
תוקף ההצעות השוטפת .מסרה כללית הודעה/ות כאמור ,יוארך תוקף ההצעות
תקופת
ההצעות").
הנוסף שנקבע בהודעה/ות הרלבנטית/יות (להלן " -הארכת תוקף
ו.

על המציע לצרף להצעתו את כתב הכמויות ,נספח "א" למסמך  - 2תנאי החוזה המיוחדים ,כשהוא
מודפס וממולא ובנוסף עותק ע"ג "דיסק און קי" (קובץ אקסל) .הנוסח המודפס ייחתם כראוי על ידי
המציע.

5א.

ז.

על המציע להשתתף בכנס מציעים שיערך ביום  55.1.50בשעה  0:22במשרדי קב"ט בית החולים
בילינסון.
מציע אשר לא ישתתף בכנס המציעים  -הצעתו תיפסל על הסף.

ח.

על המציע לדאוג לקבלת פרוטוקול כנס מציעים מאת המזמין ולצרפו להצעתו (ביחד עם תשובות
הבהרה שיינתנו ,ככל ויינתנו) כשהוא חתום על ידו מצורף להצעתו כנספח "."V
מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה:

א.

לצורך הוכחת הניסיון כאמור בסעיף .1א .לעיל ,על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום ומאומת בנוסח
נספח " "Iלמסמכי המכרז.

ב.

לצורך הוכחת הניסיון כאמור בסעיף .1ב  .לעיל ,על המציע לצרף להצעתו את רשימת הפרויקטים שהושלמו
על ידו כאמור ,בנוסח נספח " "VIלמסמכי המכרז ,כאשר הפרטים הנדרשים בנספח זה מולאו על ידו
במלואם לגבי כל אחד מהפרויקטים הנדרשים.

ג.

לצורך הוכחת האמור בסעיף .1ג .לעיל ,על המציע לצרף להצעתו את נספח " "VIIולהגיש את המסמכים
הנדרשים בהתאם לכך ,לרבות מסמכי הסמכה מטעם היצרנים/ספקים למתן השירותים הרלוונטים.

ד.

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

ה.

לצורך הוכחת האמור בסעיף .1ד .לעיל על המציע לצרף להצעתו אישור תקף לפי סעיף  2לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1790-או עותק שלו.

ו.

תצהיר בדבר הכרת מסמכי המכרז חתום בידי המציע בנוסח נספח " "IVלהצעה.
מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג שלא להתייחס
לאישורים ו/או מסמכים אשר יוצגו לה בהתאם לסעיפים 5א.א5 -.א.ה .לעיל ,במידה ואלה יהיו בלתי
קריאים ו/או בלתי ברורים.

ז.

פרוטוקול כנס המציעים חתום בידי המציע בנוסח נספח " "Vלהצעה.

ח.

כמו כן ,המציע נדרש לצרף מסמך ובו פירוט בדבר פרופיל המציע ונסיונו בתחום מערכות
טמ"ס וביטחון ,לרבות פירוט מוקד השירות של המציע ,וכן רשימה שמית וניסיון מקצועי
(בצירוף תעודות השכלה והכשרה) של כל אחד מצוות הטכנאים של המציע לצורך מתן
השירותים וביצוע תחזוקה בהתאם לנדרש במכרז.
מבלי לגרוע מחובת המציע כמתואר לעיל ,ו/או מסמכויות הועדה על פי תנאי מכרז זה ,כללית תהא
רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו אישור ו/או מסמך מן המנויים בסעיפים
1א.א1 - .א.ח  .שלעיל ,להשלים את המצאתם לכללית במסגרת פרק הזמן אשר ייקבע על ידי כללית וזאת
כל עוד עולה בבירור על פני האישורים ו/או המסמכים הנ"ל ,כי היו קיימים ובעלי תוקף חוקי במועד הגשת
ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז ,ולמעט האמור בסעיף 1א.ב ,אשר לצורך ההשלמה די אם העבודות
שנתבקשה השלמה לגביהן הושלמו בתקופה כאמור בסעיף 1א.ב לעיל.

מודגש כי האמור לעיל לא יחול על הצעות המחיר ו/או כתב הכמויות אשר אי הגשתם כראוי במועד הגשת
ההצעה יביא לפסילת ההצעה.
לא המציא המציע את האישור  /מסמך הנדרש גם במועד שנקבע על ידי כללית כאמור ,תהיה כללית
רשאית לפסול את הצעתו.
הוראות ותנאים נוספים
 .2א.

בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע מכלליותו ,בפירוט הכמויות בנספח "א"
למסמך  - 2תנאי החוזה המיוחדים יש למלא את מחירי היחידה לצדו של כל פריט ופריט ,לחשב את סך
הכל של כל פריט ,לחשב ולסכם כל פרק ,להעביר את סכומי הפרקים לטבלת הסיכומים.

ב.

לא נקב המציע במחירה של יחידה כלשהי לצדו של פריט כלשהו ,רשאית כללית על פי שיקול דעתה
הבלעדי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
()1

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

()2

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

ג.

למען הסר כל ספק ,מובהר מפורשות כי במקרה שינקבו בפרק כלשהו מחירים גבוהים יותר מהמחירים
שננקבו לסעיפי עבודות זהים בפרק אחר כלשהו ,תהיה כללית רשאית לקבוע (וקביעה כזו תחייב את
הצדדים בלי כל ערעור) כי המחיר הנמוך הוא שיחול לגבי אותו סעיף בכל כתבי הכמויות ו/או בכל
הפרקים.

ד.

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

ה.

ניתנה על ידי המציע במסגרת כתב הכמויות הנחה כללית (בשורת הסכום לפרק מסוים או הסכום הכולל
לתשלום) ,תחול ההנחה על מחירי כל אחד מהסעיפים בכתב הכמויות בהתאם לשיעור ההנחה הכללית,
כאמור.

ו.

כללית רשאית לפסול כל הצעה שהינה בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה או בשל
חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי הליך זה ,שעל פי דעת כללית עלול למנוע מהמציע את היכולת
למימוש ההצעה באופן מושלם.
בגין שינוי כמפורט להלן ,או שינוי דומה למקרים המפורטים להלן ,שהתרחש לאחר מועד הגשת ההצעות,
ואשר לא אושר מראש ובכתב על ידי כללית ,תהא כללית רשאית לפסול מציע ,או להתנות את המשך
השתתפותו בתנאים או הנחיות שתקבע הכללית :שינוי הגורם לאי עמידת המציע במי מתנאי הסף
הקבועים במסמכים; ככל שננקטו בנוגע למציע הליכי פירוק ,או כינוס נכסים או הקפאת הליכים או
הסדר נושים על-ידי צדדים שלישיים או על ידי הגוף עצמו ,ולרבות במקרה בו מונה לו מפרק זמני ,כונס
נכסים זמני או בעל תפקיד זמני אחר ,או כל הליך בעל אופי דומה; הרשעה של המציע בעבירה פלילית ,או
במקרה בו מתנהלים נגד המציע הליכים פליליים או חקירות בקשר עם עבירה פלילית שביצע לכאורה;
התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו ,לפי שיקול דעתה של כללית ,השלכה שלילית מהותית על
יכולתו של המציע לבצע את הפרויקט; הגשת מידע שקרי או מטעה לכללית.

ז.

.3

א.

ההצעה וכל מסמכיה כאמור תוגש בעותק מקורי אחד ,כאשר כל ההנחיות דלהלן יקוימו בו.

ב.

המציע יחתום על ההצעה ועל כל המסמכים המפורטים בראשית מסמך זה על כל עותקיהם .כל מסמך
ייחתם בסופו בחתימה מלאה .אם המציע הינו תאגיד ,יש להוסיף בסופו של כל מסמך בצד החתימה גם את
חותמת התאגיד.

ג.

חתימת המציע תאומת על ידי עו"ד או רו"ח בנוסח המופיע בסוף המסמכים הרלבנטיים דהיינו ,ההזמנה-
מסמך  ,1ההצעה-מסמך  ,2והחוזה-מסמך .3
היה ולמרות האמור לעיל לא תאומת החתימה כאמור תהיה כללית רשאית לדרוש כתנאי להתייחסותה
להצעת המציע את השלמת האימות ,ובמידה שדרישה זו לא תענה במועד שינקב על ידי כללית בדרישתה -
תהיה כללית רשאית לפסול את הצעת המציע.
ד .על המציע לצרף להצעתו את מסמך  - 2הצעה ונספח  Iבנוסח הרצ"ב ולפרט בו את מחיר מתן השירותים
השנתי כמוצע על ידו ,ובנוסף ,לפרט את המחירים הנדרשים בכתב הכמויות ,נספח "א" לתנאי החוזה
המיוחדים.
מודגש כי אין להסתפק בציון המחיר על גבי כתב הכמויות וכי המציע נדרש לציין בנפרד את המחיר בגין
מתן השירותים השנתי במפורש על גבי מסמך  0למסמכי המכרז-ההצעה חתומה ומאושרת על ידו
כנדרש.
כמו כן ,יובהר כי על המערכות החדשות שיותקנו במהלך שנת השירות הראשונה ,ייגבו ,בתום שנת
השירות הראשונה __ ,אחוזים לשנה מסך עלות המערכות.

 .2את ההצעה על כל צרופותיה ,לרבות מסמך  - 4תנאי החוזה המיוחדים ומסמך  - 1תנאי החוזה הכלליים ,כשהיא
מלאה וחתומה על ידי המציע בשלמות וכראוי וכאמור בסעיף  3לעיל ,יש לשים במעטפה ולהמציאה ,כשהיא
סגורה ,לתיבה המיועדת לכך ,קרי תיבת המכרזים ,הנמצאת בבניין הנהלת חשבונות קומה ראשונה בית חולים
בילינסון מרכז רפואי רבין לא יאוחר מיום  01.1.50עד השעה ( 50:22לעיל ולהלן " -המועד האחרון שנקבע
להגשת ההצעות") .אין לשלוח את ההצעה בדואר.
כל הצעה אשר תוגש ו/או תתקבל בתיבת המכרזים לאחר מועד זה או שתוגש למקום אחר אשר איננו תיבת
המכרזים  -לא תובא כלל לדיון.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,על המציעים לצרף להצעתם  4עותקים סרוקים של כל מסמכי המכרז ,לרבות
שרטוטים ו/או ערבויות ו/או פרוטוקולים ו/או מכתבי הבהרה וכל מסמך אחר הקשור להצעתם ,כשהם חתומים
ונושאים את חתימת מורשה החתימה של המציע ,בפורמט סרוק על גבי מדיה מגנטית ( disk on keyאו דיסק).
.5
א.

הודיעה כללית למי מן המציעים כי החליטה לקבל את הצעתו ,יהיה המציע חייב למסור את
ערבות הביצוע בנוסח נספח "ג" לתנאי החוזה מיוחדים (להלן "-ערבות הביצוע") ובאופן הקבוע בתנאי
החוזה המיוחדים ,וזאת תוך  92שעות מעת שתימסר לו הודעה בכתב של כללית על קבלת הצעתו .כמו כן,
כללית תצרף את חתימתה על החוזה שהוגש על ידי המציע במסגרת הצעתו ותמסור למציע העתק מהחוזה
כשהוא חתום על ידה.

ב.

כללית רשאית לדרוש מן המציע הזוכה כי כתנאי לחתימת החוזה עמו ימציא לה לפני חתימת החוזה את
התעודה המקורית או האישור המקורי הנזכרים בסעיפים .1א .ו.1 -ט .לעיל ,בהתאמה ,או עותקים שלהם
המאושרים על ידי עו"ד או רו"ח כעותקים נכונים של המקור.

ג.

היה והמציע לא יקיים את הדרישה שנמסרה לו כאמור בס"ק ב .לעיל ו/או לא ימציא את ערבות הביצוע,
תוך  92שעות מעת מסירת הודעת כללית למציע כאמור לעיל ,תהא כללית רשאית לבטל מיידית את זכייתו
של המציע ולפנות לכל מציע אחר ,וזאת בלי שלמציע תהיה זכות כלשהי לערעור ו/או להתנגדות בעניין
והמציע מוותר בזאת על כל זכות ערעור ו/או התנגדות כאמור.

 .0כללית תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא נתקבלה על ידיה על אי קבלת הצעתו.
 .9מובהר כי עיון בהחלטה הסופית ,בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז ,בהתאם ובכפוף להוראות תקנה (21ה) לתקנות
חובת מכרזים ,התשנ"ג ,1773-ייעשה בכפוף לתשלום עבור כיסוי העלות הכרוכה בכך לכללית ובהתאם לכמות
המסמכים וזמן העבודה שיידרש מכללית לצורך העיון.
 .9בחירת ההצעה הזוכה תתבצע בין היתר בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז וע"פ כל דין אשר יש בו כדי
להיטיב עם המזמין .המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והוא שומר לעצמו
את הזכות לבטל את המכרז כולו ו/או לצאת במכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל עת מבלי שיידרש לנמק האמור
ומבלי שלמציע תה א זכות לפיצוי כספי כלשהו (לרבות זכות להשבת דמי השתתפות) ו/או כל זכות טיעון אחרת
בהקשר זה ,לרבות כל טענה בדבר הפסד ו/או אובדן רווח ,לרבות במקרה של ביטול בשל טעות המזמין ו/או כשל
במערכותיו ו/או מערכות מי מטעמו.
9א .לצורך הליך זה הכין המזמין אומדן .סטיה מן האומדן עשויה להביא לפסילת ההצעה ו/או לביטול המכרז והמציע
מוותר על על טענה בהקשר זה.
.7

.16

א .המציע א ינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף להם או למחוק מהם ,להסתייג או לשנות מן האמור
במסמכי המכרז או להתנות עליהם ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת שהיא.
ב .כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב
לוואי או בכל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה (ואם ההצעה תזכה  -בהתקשרות בין
הצדדים) ,כאילו לא נכתבו ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה עפ"י שיקול דעתה של ועדת המכרזים
של הכללית.
שמירת סודיות ואבטחת מידע

א .המציע מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע על ושל כללית ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור מידע על
עובדיה ,מבוטחיה ,שיטות עבודתה ,נתוניה הכספיים ,מידע על ספקיה ,מידע רפואי ,מידע ניהולי ,מידע עסקי,
מידע פיננסי וכיו"ב ,נתונים ,מסמכים ותוכניות ,אשר יגיעו לידיעתו תוך או עקב ביצוע ההסכם ואשר הם אינם
בגדר נחלת הכלל.
ב .המציע יחתים כל עובד מעובדיו או מי מטעמו אשר מעורב בביצוע ההסכם ,קודם לתחילת עבודתו עבור כללית על
התחייבות אישית כלפי כללית לשמירת סודיות .נוסח ההתחייבות מצ"ב כנספח .II
ג .המציע מצהיר כי ידוע לו כי כל המידע כאמור לעיל אשר יגיע לידיו הוא רכושה הבלעדי של כללית וכי הוא לא יהא
רשאי לעשות בהם כל שימוש שאינו לצורך ביצוע הסכם זה.
ד .חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על:
()1

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

()2

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

()3

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

()2

מידע שחובה לגלותו על פי דין.

ה .המציע מתחייב כי יקיים באופן מלא את דרישות אבטחת המידע הנהוגות בכללית על פי מדיניות והנחיות הממונה
על אבטחת המידע בכללית ו/או נציג המזמין וכי יכלול במערכותיו את כל האמצעים המתאימים הנדרשים לצורך
אבטחת המידע.
ו .כללית תהיה רשאית בכל עת לערוך אצל המציע (באתריו או בהתקשרות מרחוק) ביקורות ובקרות בכל
האספקטים והמרכיבים הנוגעים לשמירת סודיות ואבטחת מידע ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ביקורות על
אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים ,מהימנות עובדים וכיו"ב.
ז .המציע מתחייב שלא לבצע שינויי הגדרות של אמצעי אבטחת מידע ללא אישור מראש ובכתב של נציג המזמין.
ח .המציע מתחייב שלא להעביר מידע ו/או כל חלק ממנו אשר הועבר אליו ,או נוצר אצלו עבור הכללית במסגרת
הסכם זה ,לצד ג' בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת נציג המזמין.
ט .המציע מתחייב שלא להעביר מידע של שירותי בריאות כללית או מידע ,שנוצר אצלו עבור שירותי בריאות כללית
עפ"י הסכם זה ,ברשת תקשורת אלחוטית ללא אישור מיוחד מנציג המזמין.
י .המציע מצהיר כי הוא מודע לסנקציות הפליליות והאזרחיות להן הוא עלול להיות צפוי (בנוסף לצעדים בשל הפרת
ההסכם) ,אם יפר את ההוראות הנ"ל ,וזאת מכוח הדין לרבות דיני הגנת הפרטיות ,דיני שמירת הסודיות
הרפואית ,חוק עוולות מסחריות וכיו"ב.
יא .המציע מתחייב להודיע לכללית מיד לכשייודע לו על אובדן ,גניבה או כל נזק אחר במדיה המגנטית ו/או במידע של
הכללית.
יב .המציע מתחייב כי עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא ,יעביר לרשות כללית את כל המידע שנותר ברשותו על גבי
כל מדיה שהיא ,והוא מתחייב כי לא יישאר בחזקתו מידע כלשהו.
 .11המציע מתחייב כי המחירים ו/או הכמויות בהצעה יוחלטו על ידו באופן עצמאי וללא התייעצות ,הסדר או קשר עם
מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
המציע מתחייב כי לא יהיה מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
המציע מתחייב שלא להיות מעורב בנסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.
המציע מתחייב לא להיות מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
המציע מתחייב להגיש הצעתו בתום לב ושלא בעקבות הסדר או דין או דברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה
פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 .12בהגשת הצעתו ייחשב כל מציע כמאשר כי הצעתו אושרה כדין על ידי האורגנים המוסמכים מטעמו ,וכי אין
בהגשת ההצעה ובביצוע הפרויקט על ידו (ככל שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה) כדי לגרום לסתירה או להפרה של
מסמכי התאגדות ,של הסכם בעלי מניות או של כל מסמך או התחייבות אחרים אשר המציע צד להם או של
הוראות כל דין.
 .13כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא .כללית תנהג בכל הנוגע להזמנה זאת
לפי הנהלים הנוגעים לכך הקיימים בכללית מבלי לפגוע בהוראות כל דין.

 .12במסגרת מכרז זה כללית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לנהל משא ומתן עם המציעים שהצעותיהם תמצאנה
מתאימות ,כולם או חלקם ,בהתאם לשיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון ,לרבות על דרך של התמחרות הכוללת
סבב אחד או מספר רב יותר של סבבים ,ובכלל זה במסגרת של משא ומתן מצומצם ) ,(Shortlistהצעות
מתוקנות/משופרות ) (Re-Bidאו הצעות משופרות ) (Best and Finalהכל כפי שיוחלט על ידי כללית ,ובכפוף
להוראות כל דין .לא יהיה בניהול משא ומתן לקבלת הצעות משופרות כדי לגרוע מתוקפה של הצעת מחיר שהוגשה
לפני ניהול משא ומתן כאמור .כללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,בסיומו של כל סבב התמחרות ,להודיע למי
מבין המציעים השונים כי היה והוא לא ישווה בתוך פרק זמן סביר שיקבע על ידה את הצעתו להצעות אחרות אשר
נתקבלו בידי כללית ,אזי הוא לא יורשה ליטול חלק בכל סבב התמחרות נוסף ,אם וככל שייערך .כללית תהיה
רשאית ,אך לא חייבת ,לקבוע תנאים למעבר מסבב התמחרות אחד למשנהו .מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי
למצות ,תוכל כללית לקבוע ,כי רק מספר מסוים שלמציעים שהצעותיהם תהינה הטובות ביותר יעלה לסבב הבא;
כי הצעות שאינן עונות על דרישות כלשהן ,לא תעלנה לשלב הבא וכיוצ"ב.
 .15מובהר בזאת כי על פי נהלי העבודה בכללית ,עם השלמת עבודה נערכת חוות דעת מקצועית ביחס למבצע העבודה
(הקבלן) .חוות הדעת ניתנת על ידי הגורמים מטעם הכללית (מנהל הפרויקט ,מהנדס מינהל תשתיות ובינוי ובעל
התפקיד הרלוונטי במוסד בו התבצעה העבודה) ,וזאת בהתייחס לטיב ואיכות הביצוע ,עמידה בדרישות המפרט,
טיב ואיכות הניהול (כולל מתן מענה ופתרון לדרישות שינויים או בעיות במהלך ביצוע העבודות ,ציות להוראות
מנהל הפרויקט ,זמן תגובה לביצוע הוראות המזמין ,שמירה על הוראות הבטיחות ועל הסדר והניקיון באתר),
עמידה בלוחות הזמנים ,הקפדה בנושא עריכת כמויות וחשבונות ,לרבות עמידה בתקציב ,והתחשבנות.
מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעה בהסתמך על חוות הדעת
כנ"ל המצויות בידה.
 .10בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,גם לאחר מסירת ההצעות לכללית תהיה כללית רשאית לדרוש הסברים ו/או
הבהרות מן המציעים ,כולם או אחד/ים מהם ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג .כללית תהא רשאית
להתקשר בהסכם לביצוע הפרויקט ,כולו או חלקו ,עם כל מי שכללית תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי
מסויג בתנאים הקבועים במכרז זה .בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע מכלליותו ,תהא כללית רשאית להחליט לפי
שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג שלא לקבל הצעה כלשהי בכפוף לאמור בתנאי מכרז זה או שלא לקבל כל
הצעה או לקבל את ההצעה כולה או חלקים ממנה או לממשה בשלבים או לבטל מכרז זה והכל בכפוף להוראות
מכרז זה ובכפוף להוראות כל דין.
 .19המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז/תנאי הסכם ההתקשרות ,וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז ,לרבות
הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות
ו/או אי התאמה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על המציע לבדוק בעצמו ,ועל אחריותו ,את כדאיות
ההתקשרות על פי מכרז זה ,את אפשרותו לבצעה ,וכל דבר אחר שיש לו ,לדעת המציע ,חשיבות או משקל
בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם כללית במידה והצעתו תזכה .המציע יברר את כל האמור בעצמו ,על
חשבונו ,טרם הגשת הצעתו ,והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה בעניין זה כלפי כללית ו/או מי מטעמה בכל מועד
שהוא לאחר מכן.
 .19בכל מקרה ייחשבו המציעים כמי שערכו את כל הבדיקות ,המחקרים והניתוחים הנדרשים לשם הגשת הצעה וכמי
שקיבלו ייעוץ מקצועי )ובכלל זה יעוץ משפטי ,תכנוני ,מימוני ,תפעולי -לוגיסטי וכו') לגבי כל דבר ועניין הקשור
במכרז ו/או הכרוך בו ,במישרין או בעקיפין ,וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפות במכרז/במו"מ.
המציע לא ייחשב כמי שהסתמך באופן כלשהו על המידע אשר נכלל במסמכי המכרז.
 .17ועדת המכרזים רשאית להחליט ,כי אי התאמה לתנאי ההזמנה הייתה בגדר טעות סופר או טעות חשבונאית
בהצעה ,ולתקנה; תיקון כאמור יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי ועדת המכרזים וירשם בפרוטוקול.

 .26בגין שינוי כמפורט להלן ,או שינוי דומה למקרים המפורטים להלן ,שהתרחש לאחר מועד הגשת ההצעות ,ואשר
לא אושר מראש ובכתב על ידי הכללית תהא הכללית רשאית לפסול מציע ,או להתנות את המשך השתתפותו
בתנאים או הנחיות שתקבע הכללית:
א .שינוי הגורם לאי עמידת המציע במי מתנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז/המו"מ.
ב .ככל שננקטו בנוגע למציע הליכי פירוק או כינוס נכסים או הקפאת הליכים או הסדר נושים על ידי צדדים
שלישיים או על ידי הגוף עצמו ,ולרבות במקרה בו מונה לו -מפרק זמני ,כונס נכסים זמני או בעל תפקיד זמני
אחר ,או כל הליך בעל אופי דומה.
ג .הרשעה של המציע בעבירה פלילית או במקרה בו מתנהלים נגד המציע הליכים פליליים או חקירות בקשר עם
עבירה פלילית שביצע לכאורה.
ד .התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו לפי שיקול דעתה של הכללית ,השלכה שלילית מהותית על יכולתו
של המציע לבצע את הפרויקט.
ה .הגשת מידע שקרי או מטעה לכללית.
 .21המציע יישא באחריות לכל נזק שייגרם לכללית אם ייגרם כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או
מטעה בהצעתו.
 .22הובא עניין הנוגע ו/או קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי הוראה מהוראות
מסמכי המכרז אינה עומדת בדרישות הדין ולפיכך היא פסולה או כי הוראה מהוראות המכרז פסולה מכל טעם
אחר ,תיראה אותה הוראה כאילו שונתה ונכתבה באופן הרחב ביותר התקף לפי הדין ,ובנוסף לכך ,לא יפגע השינוי
האמור ביתר הוראות המכרז/המו"מ אשר יוותרו בתוקף ויוסיפו לחול בין הצדדים ,אלא אם ועדת המכרזים של
כללית תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי כי יש בשינוי כאמור כדי להביא לביטול המכרז/המו"מ.
 .23לבית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו בעיר תל אביב  -יפו ,תהא הסמכות המקומית הייחודית
והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז זה או הנובע ממנו .לאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות לכך ,והמציעים
מוותרים מראש על זכותם לפנות לכל בית משפט אחר אשר מקום מושבו איננו בעיר תל אביב  -יפו.
בכל מקום שבו מופיעה במסמכים המלה "מכרז" או "משתתף במכרז" ,הכוונה למכתב הזמנה להציע הצעות זה
ולמציעים שיציעו הצעות לפיו ,וכן בכל מקום שמופיעות במסמכים המילים "קופת חולים" או "קופת חולים כללית"
או "קופ"ח" או "שירותי בריאות כללית" או "המזמין" הכוונה ל"כללית".

שירותי בריאות כללית
שם המציע:
כתובת:
תאריך:
טלפון:
כתובת מייל של איש הקשר (נא לכתוב בכתב ברור)( _________________________ :מובהר כי המזמין יהא רשאי
מעת לעת לשלוח למציע הודעות ומסמכים לכתובת זו ויראו בהם כאילו נתקבלו בידי המציע עם שליחתם וקבלת חיווי מסירה
אלקטרוני ,והמציע יהא מנוע מלטעון כל טענה במקרה של כשל במערכותיו ו/או קבלת חיווי שגוי בידי המזמין).

חתימת המציע:

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

מסמך  - 0הצעה ונספחים VII ,VI ,V ,IV, III ,II ,I
לכבוד
שירותי בריאות כללית
א.ג.נ,.

הנדון :מכרז פומבי עם מו"מ מס' 02-21/50ר' פ'
אספקה התקנה תחזוקה ושירות למערכת טמ"ס מרכז רפואי רבין
.1

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

.2

כמו כן ,הנני מצהיר ומתחייב כי ביקרתי באתר המיועד לביצוע הפרויקט ומתן השירותים ובדקתיו לשביעות
רצוני המלאה.

.3

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

.2

המחיר המוצע על ידי כולל כל הנדרש לביצוע העבודות ומתן השירותים השנתי ,כולל הובלה ,הרמה ,התקנה,
פחת ,ניקיון ולאחר ביצוע כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודות הינו ______________ ( ,₪במילים:
___________________________) שקלים חדשים (לא כולל מע"מ) (על בסיס מדד מחירי התשומה בבניה
).
למגורים שהינו מדד בגין של חודש
בנוסף ,ככל והכללית תבקש לקבל את המערכות/שירותים הנוספים בהתאם לכתב הכמויות -המחירים המוצעים
על ידי לצורך כך הינם כמפורט בכתב הכמויות נספח "א" למסמך  - 2תנאי חוזה מיוחדים.
כמו כן ,על המערכות החדשות שיותקנו במהלך ההתקשרות ,ייגבו ,בתום שנת האחריות __ ,אחוזים לשנה מסך
עלות המערכות.
ידוע לי כי לא ישולמו לי כל התייקרויות וזאת בהתאם להוראות סעיף  12.2.8לתנאים הכלליים.

.5

להצעה זו מצורפים כל המסמכים הבאים:
א.

לצורך הוכחת הניסיון כאמור בסעיף .1א .לעיל -מצ"ב תצהיר חתום ומאומת על ידי ,בנוסח נספח ""I
למסמכי המכרז.

ב.

לצורך הוכחת הניסיון כאמור בסעיף .1ב .לעיל -רשימת הפרויקטים שהושלמו על ידי כאמור ,בנוסח נספח
" "VIלמסמכי המכרז ,כאשר הפרטים הנדרשים בנספח זה מולאו על ידי במלואם לגבי כל אחד
מהפרויקטים הנדרשים.
ידוע לי כי ביצוע הפרויקטים באמצעות קבלני משנה לא ייחשב כהוכחת יכולת הנדרשת מאת המציע.
למרות האמור לעיל ידוע לי כי הכללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לראות בעבודות אשר עד למועד
האחרון להגשת ההצעות ,ועל פי החשבונות המאושרים ,הושלם בה חלק אשר היקפו הכספי אינו פחות

מ 12% -מס"כ מחיר הפרויקט שיוצע על ידי המציע ,כעבודות שהושלמו ,לצורך סעיף זה.
ידוע לי כי לכללית שמורה הזכות לבקש ממני להציג לה חשבון סופי ו/או חשבון חלקי של הפרויקטים
שהוגשו על ידי להוכחת תנאי זה.

.0

.9

ג.

לצורך הוכחת האמור בסעיף .1ג .לעיל  -נספח " "VIIלרבות המסמכים הנדרשים בגינו.

ד.

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

ה.

אישור או עותק של אישור לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1790-

ו.

תצהיר בדבר הכרת מסמכי המכרז חתום על ידי בנוסח נספח " "IVלהצעה.

ז.

פרוטוקול כנס המציעים חתום על ידי בנוסח נספח " "Vלהצעה.

ח.

עותק אחד מודפס של מסמך  - 2מפרט ,כתב כמויות ותנאי חוזה מיוחדים הנספחים לחוזה ,כשהוא ממולא
באופן מלא וחתום על ידי.

ט.

מסמך ובו פירוט בדבר פרופיל המציע ונסיונו בתחום מערכות טמ"ס וביטחון ,לרבות פירוט מוקד השירות
של המציע ורשימה שמית וניסיון מקצועי (בצירוף תעודות השכלה והכשרה) של כל אחד מצוות הטכנאים
של המציע לצורך מתן השירותים וביצוע תחזוקה בהתאם לנדרש במכרז.

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

בפירוט הכמויות בנספח "א" למסמך  - 2תנאי החוזה המיוחדים הנספחים לחוזה ,מילאתי את מחירי
היחידה לצדו של כל פריט ופריט ,חישבתי את סך כל המחיר של כל פריט וחישבתי את סך כל מחיר
הפרויקט ,לפי הפרקים השונים וכמפורט בסעיף  2לעיל ,הכל כמופיע בנספח האמור.

ב.

במידה שלא מילאתי מחיר של יחידה כלשהי לצדו של פריט כלשהו ,רשאית שירותי בריאות כללית (להלן -
"כללית") ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
()1

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

()2

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

ג.

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

ד.

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

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

.9

הנני מצהיר ומתחייב עוד כי הצעה זו תעמוד בעינה ולא תבוטל ו/או לא תהיה ניתנת לביטול במשך ( 165מאה
וחמישה) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעה כקבוע בסעיף .1ד .להזמנה ,בכפוף לזכות כללית להאריכה
כאמור בסעיף .1ו .להזמנה.

.7

הנני ער לעובדה כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר הדורשת תכנון ,מיומנות ,מקצועיות ודיוק
רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ,ובלוח הזמנים הנקוב ,ולגייס לצורך העבודות את כל כוח האדם הדרוש בכל
עת ,ואני מודע לכך שקבלתי על עצמי להציע ביצוע העבודות במועדן ,ללא זכות לטענת עיכוב או השהיות כלשהם
בגין תנאי שוק מכל סוג שהוא .ידוע לנו והננו מסכימים באורח בלתי חוזר כי ככל שהצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה
במכרז נדרש לבצע את העבודות נשוא מכרז זה בלוח הזמנים הקבוע במסמכי המכרז.

.16

למען הסר ספק הנני מצהיר ומתחייב כי במידה והצעתי תזכה ותתקבל על ידי כללית אמסור לכללית את ערבות
הביצוע שעלי למסור לכללית בנוסח נספח "ג" לתנאי החוזה המיוחדים כשהיא חתומה כראוי במעמד חתימת כל
ההסכמים הנ"ל ,והכל תוך  92שעות מקבלת הודעתה בכתב של כללית על כי הצעתי נתקבלה על ידי כללית.
בנוסף ,הנני מתחייב למלא במועדה כתנאי לחתימת החוזה ולפני חתימת החוזה ,כל דרישה שאקבל מכללית,
כאמור בסעיף .5ב .למסמך  - 1ההזמנה.

.11

הנני מצהיר ומתחייב עוד כי ידוע לי ומובן לי לפרטי פרטים כל האמור בהזמנה.

שם המציע:
כתובתו:
טלפון:
כתובת מייל של איש הקשר (נא לכתוב בכתב ברור)( _________________________ :מובהר כי המזמין יהא רשאי
מעת לעת לשלוח למציע הודעות ומסמכים לכתובת זו ויראו בהם כאילו נתקבלו בידי המציע עם שליחתם וקבלת חיווי מסירה
אלקטרוני ,והמציע יהא מנוע מלטעון כל טענה במקרה של כשל במערכותיו ו/או קבלת חיווי שגוי בידי המזמין).

חתימת המציע:
תאריך:
חתימת המציע (חותמת  +חתימות):
שם ות.ז .של החותם/ים בשם המציע:
תפקיד החותם/ים בשם המציע:
(אם המציע מורכב משני גופים או יותר תיחתם הצעה זו על ידי כל אחד מהם ,והתחייבויותיהם של הגופים מהם מורכב
המציע על פי הצעה זו תהיינה ביחד ולחוד).

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

(*) מחק את המיותר

 ,עו"ד/רו"ח

נספח ""I
ניסיון קודם  -תצהיר מנכ"ל/סמנכ"ל/בעלים
אני הח"מ__________ ת.ז__________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1הנני משמש כמנכ"ל/סמנכ"ל המציע___________________/הנני הבעלים של המציע (ככל ומדובר בעוסק
מורשה).
 .2המציע עצמו עסק ב 06 -חודשים (ארבעים ושמונה חודשים) הרצופים אשר קדמו למועד הגשת הצעתו למכרז,
במתן שירות ואחריות בהיקף מערכת ובמורכבות טכנולוגית הדומה למערכות הקיימות במרכז הרפואי רבין,
וזאת במתקנים ציבוריים (בתי חולים ,מתקנים ביטחוניים ,אולמות ,ספריות ,מוזיאונים ,מתקני ספורט,
אצטדיונים ,חניונים ,קניונים ,רשויות עירוניות ,מעברי גבול וכד') ,בהיקף כספי כולל של  2מיליון  ₪לפחות בכל
שנה.
 .3ידוע לי כי בידי הכללית שיקול הדעת המוחלט והבלעדי בשאלה האם המורכבות הטכנולוגית ,דומה למורכבות
המערכות המותקנות במרכז הרפואי רבין נשוא המכרז.
 .2זה שמי זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת.

_________________

אישור
הנני עורך-דין __________ מרח' ____________________ מאשר בזאת כי ביום __________ הופיע בפני מר/גב'
___________ נושא/ת ת.ז /________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות ההצהרה דלעיל וחתמ/ה
עליה בפני.

___________________
חותמת

___________________
עורך-דין

נספח ""VI
רשימת פרויקטים -תצהיר מנכ"ל/סמנכ"ל/בעלים
הפרטים הנדרשים בתצהיר זה ימולאו לגבי כל אחד מהלקוחות/פרויקטים הנדרשים בסעיף 1ב' להזמנה.
אני הח"מ__________ ת.ז__________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1הנני משמש כמנכ"ל/סמנכ"ל המציע___________________/הנני הבעלים של המציע (ככל ומדובר בעוסק
מורשה).
 .2החל מיום ______ ועד היום ,המציע עצמו התקין ב 3-פרויקטים מערכות טמ"ס והקלטה בהיקף של מעל 266
מצלמות (בכל פרויקט) באתר אחד ובהיקף כספי של לפחות  066א"ש ללא מע"מ ,לפרויקט ,הדומים בהיקפם
ובמורכבותם הטכנולוגית למערכות המותקנות במרכז הרפואי רבין.
 .3ידוע לי כי בידי הכללית שיקול הדעת המוחלט והבלעדי בשאלה האם המורכבות הטכנולוגית דומה למורכבות
המערכות המותקנות במרכז הרפואי רבין נשוא המכרז.
 .2ידוע לי כי ביצוע הפרויקטים באמצעות קבלני משנה לא ייחשב כהוכחת יכולת הנדרשת מאת המציע.
מיקום העבודה:
שם הלקוח המזמין

שם

טל'/פקס

כתובת

הערות

מנהל הפרויקט במציע:
תיאור המערכות שסופקו
והכמות שסופקה:
משך ביצוע
הפרויקט בפועל:

לוח הזמנים שהוקצב לבצוע
הפרויקט:
עלות הפרויקט:

הערות כלליות ותאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרויקט:
 .5ידוע לי והנני מסכים כי הכללית תהיה רשאית להסתמך על אישורו זה לצורך קבלת החלטה אם להתקשר
בהסכם עם המציע או לא וכן תהא רשאית לפנות לכל גורם שפרטיו מאוזכרים בו לשם קבלת מידע נוסף.
 .0זה שמי זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת.
_________________
אישור
הנני עורך-דין __________ מרח' ____________________ מאשר בזאת כי ביום __________ הופיע בפני מר/גב'
___________ נושא/ת ת.ז /________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות ההצהרה דלעיל וחתמ/ה
עליה בפני.
___________________
חותמת

___________________
עורך-דין

אישור מזמין השירותים המתואר לעיל
אני הח"מ ,_______________ ,מאשר בזאת ,כי המציע _______________ נתן לי את השירותים הנ"ל המפורטים
בתצהירו ,עבורי ובהזמנתי כמתואר לעיל.
_________________

נספח ""VII
הסמכה -תצהיר מנכ"ל/סמנכ"ל/בעלים
אני הח"מ__________ ת.ז__________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1הנני משמש כמנכ"ל/סמנכ"ל המציע___________________/הנני הבעלים של המציע (ככל ומדובר בעוסק
מורשה).
 .2המציע עצמו הינו ספק ומתקין מורשה ומוסמך מטעם היצרנים/ספקים רלוונטיים של המערכות המצויות
במרכז הרפואי רבין/בכתב הכמויות/במפרט ,למתן השירותים.
 .3מצ"ב המסמכים הנדרשים להוכחת האמור ,לרבות מסמכי הסמכה מטעם היצרנים/ספקים למתן השירותים
הרלוונטיים למפרט.
 .2ידוע לי והנני מסכים כי הכללית תהיה רשאית להסתמך על אישור זה לצורך קבלת החלטה אם להתקשר
בהסכם עם המציע או לא וכן תהא רשאית לפנות לכל גורם שפרטיו מאוזכרים בו לשם קבלת מידע נוסף.
 .5זה שמי זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת.
_________________
אישור
הנני עורך-דין __________ מרח' ____________________ מאשר בזאת כי ביום __________ הופיע בפני מר/גב'
___________ נושא/ת ת.ז /________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות ההצהרה דלעיל וחתמ/ה
עליה בפני.
___________________
חותמת

___________________
עורך-דין

נספח ""II
התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע
 .1אני הח"מ מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע ,לרבות תכנית ,חומר בין בכתב ובין בעל-פה ,מסמך
עיוני ,מדעי או מעשי ,שיגיע ו/או שהגיע אלי במהלך מתן שירותים עבור שרותי בריאות כללית (להלן " -כללית")
ולא לגלותו ו/או להעבירו לאחר ,אלא ככל שיידרש ובמידה ויידרש במסגרת מתן השירותים עבור כללית ולצורך
ביצוע תפקידי עבורה.
 .2לעניין מסמך זה "מידע " פירושו :כל המפורט לעיל ,אשר מעצם טבעו או על פי הדין הינו חסוי ,לרבות מידע הנוגע
למטופל/ים בכ ללית ,כל מידע הנוגע לעובד/ים של כללית וכל מידע הנוגע לעניינים הכספיים ,שיטות העבודה ,דרכי
הטיפול הרפואי ,תהליכי המחשוב ,ההתקשרויות ,הספקים והלקוחות של הכללית.
 .3הנני מתחייב שלא לעשות שימוש כלשהו בכל מידע שהוא ,לרבות עיון בו ,העתקתו ,צילומו או הדפסתו ,בין בעצמי
ובין באמצעות אחרים ,אלא במידה הנדרשת לצורך ביצוע תפקידי עבור כללית.
 .4התחייבותי כמפורט בסעיף  3לעיל תחול גם לגבי צד שלישי כלשהו אשר יבקש לעשות שימוש במידע כלשהו ,לרבות
עיון בו ,העתקתו ,צילומו או הדפסתו ,אלא אם הוא מורשה לעשות כן מתוקף תפקידו בכללית או על פי דין ,וגם
זאת רק במידה הנדרשת לצורך מילוי תפקידו כאמור.
 .5הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע אפשרות כי מידע כאמור יצא מרשותי ויגיע לידי מי
שאינו מוסמך לקבלו.
 .6התחיי בויותי כאמור לעיל יחולו ביחס לכל מידע כמפורט לעיל ,שיבוא לידי ביטוי בכל אופן וצורה שהם ,לרבות
מידע כתוב ,מודפס ,ממוחשב ,ו/או על גבי טפסים ,מידע על מדיה מגנטית ,ו/או אלקטרונית ,קודי הרשאות שימוש,
סיסמאות וכיו"ב ,שיגיע לידיעתי ו/או לחזקתי תוך כדי ו/או עקב ביצוע תפקידי עבור כללית.
 .7הנני מצהיר כי ידועה לי הרגישות הרבה של המידע וכי חשיפתו לצד שלישי שלא על פי הרשאה כדין ,עלולה לגרום
לכללית נזקים וכי בנסיבות מסוימות (כגון מסירת מידע רפואי לאחרים) ,עלול הדבר אף להוות עבירה פלילית.
 .8ידוע לי כי הפרת התחייבויותי תאפשר לכללית ו/או לצד ג' כלשהו ,שנפגע כתוצאה מהפרת התחייבויותי כאמור
במסמך זה ,לנקוט כלפי בכל הצעדים על פי כל דין לרבות קבלת פיצוי בגין כל הנזקים שנגרמו להם.
 .9הנני מתחייב לא לשנות הנחיות ו/או הגדרות אבטחת מידע שנקבעו ע"י הכללית אלא באישור ממונה אבטחת מידע
בכללית.
 .11הנני מתחייב לדווח לממונים עלי ולממונה אבטחת מידע בכללית על כל פגיעה באבטחת מידע הקשור בעבודתי עבור
הכללית.
 .11בכפוף לכל דין ,התחייבויותיי כמפורט לעיל יעמדו בתקפן במשך כל תקופת מתן השירותים על ידי לכללית ולתקופה
בלתי מוגבלת לאחר מכן.
ולראיה באתי על החתום:
_____________________ :
שם
______________________ :
ת.ז.
חברה המעסיקה_________________:
תפקיד _____________________ :
חתימה _____________________ :
תאריך ______________________ :

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

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

.2

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

.3

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

.2

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.

.0

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

.9

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

יש לסמן בשני הסעיפים  Vבמקומות המתאימים או  ,לחילופין ,לפרט בכתב



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

נספח ""IV
תצהיר בדבר הכרת מסמכי המכרז
אני הח"מ _________________________ מס ת"ז ____________ מאשר בזאת כי המציע
___________________  ,המגיש הצעתו במכרז מס' ____ לביצוע עבודות _________________ בפרויקט
___________________מצהיר בזה כי:
.1
.2

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם המציע.
הנני מצהיר כי עיינתי בכל מסמכי המכרז וידוע לי כי התוכניות מהוות חלק בלתי נפרד מחומר המכרז ומחייבות
את המציע.
חתימתי על תצהיר זה ועל התוכניות מהווה הסכמה לכל האמור בתוכניות.

.2

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

.3

ולראיה באתי על החתום:

שם המציע__________________________ :
חתימת המציע (חותמת  +חתימות)__________________ :
תאריך________________:

נספח ""V
פרוטוקול חתום של כנס מציעים
על המציע להשתתף בכנס מציעים שיערך ביום  55.1.50בשעה  0:22בבוקר במשרדי קב"ט בית החולים בילינסון.
מציע אשר לא ישתתף בכנס המציעים  -הצעתו תיפסל על הסף.
יש לצרף להצעה את פרוטוקול הכנס ו/או העתק מכל מכתב תשובות/הבהרה שיופץ על ידי המזמין ,כשהוא חתום על ידי
מורשה החתימה מטעם המציע ולסמנו נספח "."V

מסמך  - 3חוזה
ביום ______ לחודש ______ שנת 0250

שנערך ונחתם ב

בין
שירותי בריאות כללית
באמצעות הנהלת המרכז הרפואי רבין  -בית חולים השרון
_____________ ____________ _____________ . 5
(ת.ז).

(שם)

_____________ ____________ _____________ . 0
(ת.ז).

(שם)

(תפקיד)
(תפקיד)

(להלן " -כללית")
מצד אחד
לבין
____________________
(שם)

____________________
(מספר רשום)

מ __________________ -
(כתובת)

באמצעות:
_____________ ____________ _____________ . 5
(שם)

(ת.ז).

_____________ ____________ _____________ . 0
(שם)

(ת.ז).

(להלן " -הקבלן")

(תפקיד)
(תפקיד)

מצד שני
מוסכם ומוצהר בין הצדדים כדלקמן- :
.1

בחוזה זה "העבודות" ו/או "המבנה" הינם עבודות לאספקה התקנה תחזוקה ושירות למערכות
טמ"ס במרכז הרפואי רבין (להלן " -בית החולים " ) .

.2

התנאים הכלליים ותנאי החוזה המיוחדים ,על כל נספחיהם ,מצורפים בזאת לחוזה זה ומהווים
חלק בלתי נפרד הימנו ,בין אם צורפו אליו בפועל ובין אם לאו.

.3

שכר החוזה המוערך (בכפוף להוראות סעיף  12.2לתנאים הכלליים) הינו כמ פורט להלן:
_________________ ( ____________________________________
_______________ )שקלים חדשים (לא כולל מע"מ) (צמוד למדד תשומות הבניה למגורים שהינו
(להלן " -המדד הבסיסי") עבור השירות השנתי.
מדד בגין של חודש
בנוסף ,ככל והכללית תבקש לקבל את המערכות/שירותים הנוספים בהתאם לכתב הכמויות -המחירים המוצעים
על ידי לצורך כך הינם כמפורט בכתב הכמויות נספח "א" למסמך  - 2תנאי חוזה מיוחדים.
כמו כן ,על המערכות החדשות שיותקנו במהלך ההתקשרות ,ייגבו ,בתום שנת האחריות __ ,אחוזים לשנה מסך
עלות המערכות .

.2

משך הביצוע כמוגדר בסעיף  3לתנאי החוזה המיוחדים הינו _  _ 22חודשים בלבד ,ממועד חתימת
ההסכם ע"י הכללית ,ובצרוף אופציה להארכת ההתקשרות ל 12 -חודשים נוספים.

.5

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן:
כללית  -שירותי בריאות כללית  -מרכז רפואי רבין
הקבלן_________________ :

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________________
שירותי בריאות כללית

______________________
הקבלן

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

(*) מחק את המיותר

 ,עו"ד/רו"ח

שירותי בריאות כללית

מסמך  - 4תנאי חוזה מיוחדים
נספח לחוזה שנעשה ונחתם ביום _______
בין כללית ובין _____________
בדבר מכרז פומבי עם מו"מ מס'  02-21/50ר' פ'

לאספקה התקנה תחזוקה ושירות למערכות טמ"ס
מרכז רפואי רבין 0250

תנאי חוזה מיוחדים
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פרק/סעיף
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__

מספר פרק/סעיף
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__
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__
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סעיף 55
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תנאים מיוחדים
 .5כללי
1.1

הגדרות
א .בתנאים מיוחדים אלו תהיה לכל מונח המשמעות שניתנה לו בתנאים הכלליים ,אלא אם נאמר אחרת
במפורש בתנאים מיוחדים אלו.
ב .בתנאים מיוחדים אלו ובכל נספחיהם המונח "קופת חולים" או "קופ"ח" או "קופת
"שירותי בריאות כללית" פירושו  " -כללית".

חולים כללית" או

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

"יועץ"" ,מתכנן",

ד" .המערכות" -כל מערכות הטמ"ס הציוד והאביזרים הנלווים הקיימים באתר (לרבות המפורט בסעיף 1.3.1
להלן) ו/או שיותקנו באתר בהמשך ,לרבות בהתאם לכתב הכמויות ולמפרט.
ה" .האתר" -המרכז הרפואי רבין -בקומפלקס הבניינים של בית החולים בלינסון ובית
בפתח תקוה כיחידה אחת.

חולים

השרון

 1.2תנאים מיוחדים
התנאים המיוחדים מהווים פרוט והשלמה לתנאים הכלליים וכלולות בהם ,בין היתר ,הוראות בנושאים האופייניים
להתקשרות בין קופת חולים והקבלן.
כמו כן ,התנאים המיוחדים כוללים בתוכם את התנאים המפורטים ב"מפרט טכני מערכת ביטחון" (טמ"ס) ,נספח ב'
להלן.
 1.2.1הצהרות והתחייבויות הקבלן
1.2.1.1

1.2.1.2

.1.2.1.3
.1.2.1.2

1.2.1.5

הקבלן מצהיר כי ברשותו האמצעים ,הכלים ,החומרים והידע למתן השירות והאחריות ולהקמת
המערכות נשוא מכרז זה ,כמפורט בדרישות המפרט הטכני ,לרבות אישורים מטעם יצרני הציוד
להסמכת טכנאים ואנשי תחזוקה של הקבלן לבצע ולטפל בהקמת המערכות ובמתן שרותי תחזוקה
שוטפים.
הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו מוקד שרות פעיל ומערך טכנאים לטיפול ומתן תחזוקה ושרות
למערכות ,עפ"י הנדרש .הקבלן מעסיק באופן ישיר כוח אדם מקצועי ,מנוסה ומיומן אשר יעמוד לרשות
המזמין לביצוע העבודות בפרויקט ,ככל שיידרש ,לרבות תחזוקת המערכת בתקופת האחריות (שנת
הבדק).
הקבלן מצהיר כי הינו ספק ומתקין מורשה מוסמך מטעם היצרנים/ספקים של כל המערכות ,לביצוע
העבודות.
הקבלן מתחייב לספק לכללית אחריות ושירות מלאים כולל תחזוקה שוטפת לכל המערכות.
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבכוונת הכללית לרכוש ולהתקין מערכת טמ"ס מסוג DVTELאו
Milestoneכתוספת או כתחליף למערכות הקיימות באתר ,והקבלן מצהיר כי הוא בקיא מנוסה ומוסמך
בכל הקשור לטיפול במערכות טמ"ס  NVRמתקדמות ובמתן שירות ותחזוקה למערכות כנ"ל במידת
הצורך .אין באמור כדי לחייב את הכללית לרכוש מערכות מסוג זה מהקבלן.
הקבלן מתחייב לבצע תחזוקה מונעת ובדיקה לכל המערכות ולכל האביזרים במערכות הטמ"ס
באמצעות  2ביקורות חצי שנתיות הכוללות גם ניקוי חיצוני של המצלמות ,וכן טיפול במערכות הקלטה,
מחשבים ובכל האביזרים עפ"י הוראות היצרן והכללית.

 1.2.1.0הקבלן מתחייב להחזיק אצלו במלאי ערכת חלפים מתאימה לתיקון מהיר של כל תקלה.
 1.2.1.9הקבלן מתחייב לנהל יומן רישום מסודר של הודעות על תקלות אשר התקבלו אצלו ,ויעבירם לכללית
לאישור נציג המזמין.
 1.2.1.9הקבלן מתחייב כי כל הודעה על תקלה תתועד על ידו גבי טופס דיווח ,ובסיום יש להחתים את נציג
הכללית ולשלוח לו העתק דו"ח.
לרכוש ממנו את
 1.2.1.7הקבלן מצהיר וידוע לו היטב כי הכללית אינה חייבת או מתחייבת בשום שלב
לרכוש פריטים אלה כולם או חלקם מכל
אילו מהפריטים המופיעים בכתב הכמויות ,וכי הכללית רשאית
מקור אחר.
 1.2.1.16הקבלן מתחייב כי התקנת המערכות העיקריות בפרויקט תיעשה ע"י עובדי החברה ולא באמצעות קבלני
משנה .העסקת קבלני משנה מחייבת קבלת אישור מראש של מזמין העבודה.
 1.2.1.11הקבלן מתחייב להעביר לידי נציג מחלקת הביטחון של המזמין צילומי ת.ז .של כלל המועסקים על ידו
בבית החולים.
 1.2.1.12הקבלן מתחייב ליתן אחריות מלאה ככל ויועסקו על ידו קבלני משנה לביצוע העבודות .ככל והתקבל
אישור מאת המזמין להעסקת קבלני משנה לטובת ביצוע עבודה ,הקבלן מתחייב להעביר לידי נציג
המזמין את האישורים הרלוונטיים הנדרשים.
 1.2.1.13הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות נשוא הסכם זה ע"י מי שהוסמך לכך בלבד ,לרבות ביצוע עבודות
בגובה .כמו כן ,ידוע לקבלן כי חלק מהעבודות הינן עבודות בגובה .הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות
נשוא הסכם זה ע"י מי שהוסמך לכך בלבד ,לרבות ביצוע עבודות בגובה .הקבלן מחויב להישמע לנהלי

העבודה של מחלקת האחזקה מטעם המזמין ,לרבות ,כבילה ,מעברי אש ,צנרת ,התקנת אביזרים וכו'.
 1.2.1.12הקבלן מתחייב שלא להעסיק תושבי שטחים  /נתינים זרים ,ככל ואין בידו אישורים מתאימים
להעסקתם .הקבלן מתחייב להעביר לידי נציג המזמין את אישורי העסקה הרלוונטיים ,ככל ומבקש הוא
להעסיק עובדים אלה.
 1.2.1.15הקבלן מתחייב ליתן אחריות לכל נזק שנגרם לרכוש ביה"ח או רכוש פרטי של מי מבאי ביה"ח ,ככל וזה
נגרם על ידו ו/או על ידי מי מהעובדים שלו ,בזדון או שלא בזדון.
.1.2.2מענה הקבלן לתיקון תקלות
 1.2.2.1הקבלן מתחייב להיענות לתיקון תקלות עפ"י הפרמטרים הבאים:
תקלה רגילה  -זמן הגעה עד ולא יאוחר מ 22 -שעות מפתיחת הקריאה.
תקלה קריטית  -זמן הגעה עד ולא יאוחר מ 2 -שעות מפתיחת הקריאה.
 .1.2.2.2בהסכם זה "תקלה קריטית" הינה  -כשל ציוד ,אביזר או כבילה שאינו מאפשר לאנשי יחידת הביטחון
בבית החולים לבצע את משימות האבטחה כגון :השבתת  ,NVR / DVRהשבתת מתג ,השבתת ממיר
אופטי או ספק כח מרכזי ,השבתת  2מצלמות סמוכות אחת לשניה במערך הטמ"ס ,נזקי תשתית כתוצאה
מהצפה או קצר מכל סוג שהוא וכדומה (ל 2-מצלמות או יותר).
 .1.2.2.3בהסכם זה "תקלה רגילה" הינה -כל תקלה שאינה תקלה קריטית.
 1.2.2.2במקרה של תקלה קריטית ( 2מצלמות ויותר) על הספק להפעיל מערכת חלופית ,במידה ואינו מתגבר על
התקלה תוך  8שעות.
 .1.2.2.5השירות שיינתן ע"י הקבלן יכלול קריאת שרות לטכנאי ,שעות עבודה באתר ,שעות עבודה ותיקונים
במעבדה ,אביזרים ,חלפים ,נסיעות ,תיקון תקלות וליקויים ,עדכון תוכנה ,תכנון והתקנות חדשות.

 1.3המבנה/העבודות
ביצוע עבודות לאספקה התקנה תחזוקה ושירות למערכות טמ"ס מרכז רפואי רבין (להלן" :בית
החולים") (להלן" :המבנה" או "העבודות") .במסגרת העבודות יספק הקבלן:
א .מתן שרות ותחזוקה ואחריות למערכות כהגדרתן לעיל ,לרבות החלפה או שדרוג תשתיות על פי הצורך.
ב .ביצוע עבודות והתקנות חדשות  -בהתאם לדרישות הכללית ,ככל ויהיו הן יתומחרו בהתאם לכתב הכמויות
(הכללית אינה חייבת או מתחייבת לקבל מהקבלן כל עבודה והתקנה חדשה).
ג .ביצוע תוספות והרחבות למערכת הקיימת -בהתאם לדרישות הכללית ,ככל ויהיו הן יתומחרו בהתאם לכתב
הכמויות (הכללית אינה חייבת או מתחייבת לקבל מהקבלן כל תוספת והרחבה למערכת קיימת).
למען הסר ספק ,תמחור שעות עבודה בכתב הכמויות -מיועד לתמחור שינויים יזומים של המזמין במערכות
הקיימות בלבד .בגין השירות והתחזוקה המפורטים בסעיף א לעיל הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף.
 1.3.1המערכות המותקנות באתר
 .1.3.1.1במרכז הרפואי רבין מותקנות מערכות הקלטה שמישות מסוג  DVRו – NVR -מתוצרת חברת
VICONמצלמות  IPומצלמות אנלוגיות ובכלל זה ספידום  PTZמתוצרת החברות סמסונג ,בוש ואחרים
.כמו כן ברשות המציע  4מערכות  DVRמתוצרת  VICONהמערכות אינן בשימוש ונדרש לבצע במסגרת
והשמשה.
התחזוקה שיקום
 .1.3.1.2מערכות הטמ"ס מקושרות באמצעות רשת תקשורת יעודית על בסיס תשתית

אופטית וכבילה ,כבלי

קואקס ,מתגים ,ציוד אופטי ,ארונות תקשורת וכדומה.
הטמ"ס בבית החולים.
שמשמשת אך ורק את מערך
.1.3.1.3

יודגש כי רשת התקשורת הינה רשת יעודית סגורה

הקבלן יתמחר ויספק לפי דרישה אביזרים וציוד נלווה ואמצעי כבילה למערך הטמ"ס כמפורט בכתב
הכמויות .המזמין אינו מתחייב לרכוש פריטים אלו מהספק אלא יוכל לרכשם מכל מקור אחר.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שרשת החשמל בבית החולים ובמיתקנים ( 226וולט)
1.3.1.9
פסק  -יהיו בטיפול הכללית בלבד ,ואינם נכללים במסגרת ההצעה/הסכם זה.
 5.3.5.8להלן פרוט כמויות הציוד שמותקן במרכז רפואי רבין:
תיאור פריט
.1
מערכת  DVR VICON KPIל 16 -ערוצים

לרבות מכשירי /UPSאל

כמות
 32יח'

.2

מערכת  DVRמתוצרת  VICONהזקוקות לשיקום לרבות
השלמות ,הוספת דיסקים  2Tלהקלטה והשלמת צמות כבילה לכל
DVR

 4יח'

.3

מערכת NVR VICON

 5יח'

.2

מתגים

 11יח'

.5

תחנת עבודה קומפלט

 11יח'

.0

מצלמות  IPמסוגים שונים

כ96 -
יח'

.9

מטריצה אנלוגית 3 +קיבורדים

 1יח'

.9

מצלמות אנלוגיות כולל מצלמת ספידום PTZ

כ-
 516יח'

.7

ממירים ומגשרים אופטיים )  16זוגות ממירים מסוגים שונים (
כולל מגשרים.

.16

כבילה יעודית בבתי החולים בהתאם לציוד הקיים RG59 RG11 ,
כבלי  GB1סיבים אופטיים ועוד

*חלק גדול מאד מהציוד והמערכות פועלים שנים רבות באתר.
 1.4העבודות
חוזה זה הינו חוזה לביצוע העבודות ע"פ מפרט נפרד .באופן כללי ובלי לפגוע בהתחייבויותיו של הקבלן בחוזה
מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בהתאם לכל הדרישות המוטלות עליו על פי החוזה (על כל נספחיו) וכן בכפיפות
לכל ההוראות הכלולות בחוקים ,צווים הוראות ותקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת.
1.2.1הקבלן מתחייב להשתמש לצורך ביצוע העבודות בחומרים ובעבודה מהמין המשובח ביותר המותאמים
לדרישות הכללית  .ככל ויתברר כי טיב החומרים/העבודה אינם בהתאם לדרישות הכללית ו/או אינם מהמין
המשובח ביותר ,הרשות בידי הכללית לבטל את ההסכם על פי שיקול דעתה הבלעדי ,זאת בנוסף לכל צעד אחר על פי
כל דין לרבות פיצויים בעד כל נזק שיגרם לכללית כתוצאה מכך.
 1.2.2הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודות שיבוצעו ויספק לכללית אחריות מלאה לתקופה של  12חודשים לפחות
בגין מערכות חדשות ואביזרים שיסופקו על ידו.

הקבלן מתחייב לתקן כל פגם או קלקול הנובעים כתוצאה ישירה או עקיפה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים
פגומים על ידו ,מיד לכשידרש לתקן .במידה והקבלן לא יבצע את התיקונים הדרושים בתוך  9ימים מדרישת
הכללית ,תהיה הכללית רשאית לבצע התיקונים בעצמה והקבלן ישפה את הכללית בגין הוצאות התיקון .ככל
ומדובר בתיקונים דחופים והקבלן לא ביצע התיקון הנדרש לאלתר -תהיה הכללית רשאית לבצע התיקונים בעצמה
לאלתר ,והקבלן ישפה את הכללית בגין הוצאות התיקון.
 . 1.2.3הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לכל דין ובהתאם לנהלי האחזקה והנחיות הבטיחות של הכללית (לרבות אך
לא רק בהתייחס לביצוע כבילה) ,לרבות בהתאם להנחיות נוהל בטיחות בעבודות אחזקה ועבודות קבלן במרכז
רפואי רבין המצ"ב כנספח ד' לתנאי חוזה מיוחדים אלה.
 .0נספחי תנאים מיוחדים אלה הינם כמפורט להלן:
 0.5נספח "א" -
 0.0נספח "ב" -
 0.3נספח "ג" -
 0.4נספח "ד"-
.3

כתב כמויות.
מפרט טכני.
נוסחי ערבויות.
נספח בטיחות.

לוח זמנים
השירותים ינתנו ע"י משך הביצוע כמוגדר בסעיף  3לתנאי החוזה המיוחדים הינו _  22חודשים בלבד,
ממועד חתימת ההסכם ע"י הכללית ,ובצרוף אופציה להארכת ההתקשרות ל 12 -חודשים נוספים.

 .6ביטוחים
בהמשך לאמור בסעיף  3.16.2.1לתנאים הכלליים ,שיעור חלקו של הקבלן בפרמיות בקשר לביטוח קופת חולים יהיה
 26( 6.26%מאיות האחוז) מסך כל מחיר העבודות המפורט בהצעת המציע ובכתב הכמויות (כולל מע"מ) נספח "א".
למען הסר כל ספק ,מובהר כי כל יתר הוראות סעיף  3.16.2לתנאים הכלליים יחולו בהתייחס לכתב הכמויות נספח "א"
בהתאם לביצוע העבודות על פיו ובהתייחס לכל עבודות ו/או יחידות נוספות שיבוצעו על ידי הקבלן כמפורט בתנאים
הכלליים.
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעל פי סעיף  3.16לתנאי החוזה הכלליים עורכת כללית פוליסות ביטוח לעבודות
קבלניות כמפורט באותו סעיף ואילו הקבלן אחראי לערוך את כל יתר הביטוחים הנזכרים בסעיף  3.16לתנאי החוזה
הכלליים.
 .0שכר החוזה ,התחשבנות והתייקרויות לתשלום
מובהר כי בנוסף על הוראות התנאים הכלליים ,יחולו גם ההוראות הבאות:
9.1

מובהר ומוסכם ,כי לא ישולמו לקבלן כל התייקרויות וזאת בהתאם להוראות סעיף  12.2.9לתנאים הכלליים.

 .8ערבויות
9.1

בהמשך לאמור בסעיף  15לתנאים הכלליים ,על הקבלן למסור לקופת חולים ערבויות כדלקמן:
ערבות ביצוע  -למשך כל תקופת ביצוע החוזה  -בנוסח נספח "ד -"5בשיעור של  52%מהתמורה
א.
המגיעה לקבלן בהתאם להסכם;
ערבות בדק/טיב לכל העבודות בנוסח נספח "ד -"0עם המסירה הסופית של כל המבנה/העבודות או
ב.
הגשת החשבון הסופי המאוחר מבניהם -בשיעור של  0%מגובה החשבון הסופי;

על אף האמור בסעיף  15.1.3לתנאים הכלליים תוקף ערבות הבדק נספח "ד ,"2יהיה עד  3חודשים
ממועד סיום ביצוע העבודות.
9.2

הקבלן לא יוכל להגביל את כללית מלמסור לבנק הערב הוראות בפקסימיליה או בדוא"ל בקשר לאיזה
מהערבויות לרבות ,אך לא רק ,לעניין הארכת הערבות ו/או חילוטה ו/או עריכת כל שינוי בה .הקבלן יהיה רשאי
לציין על גבי איזה מהערבויות כי היא אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה .הוראות סעיף  9.2זה יחולו לגבי כל אחת
מהערבויות שעל הקבלן למסור לכללית בהתאם לתנאים הכללים ולתנאים מיוחדים אלו.

 .0קנסות ופיצויים מוסכמים
בנוסף לאמור בתנאים הכלליים ,מתחייב הקבלן להישמע להוראות מנהל הפרויקט .הפר הקבלן התחייבויותיו ,ישלם
הקבלן לכללית פיצויים מוסכמים קבועים ומוערכים מראש בשיעורים כדלקמן:
 7.1בכל מקרה של אי ציות להוראות מאת מנהל הפרויקט הנוגעת לניקיון הכללי של אתר העבודה ישלם הקבלן
לכללית פיצויים מוסכמים בסך של ( ₪ 566חמש מאות ש"ח) לכל יום איחור בביצוע הוראת מנהל הפרויקט.
 .7.2למען הסר ספק מובהר כי במקרה של הטלת קנס/פיצויים מוסכמים על הקבלן בגין יותר מעילה אחת מהעילות
המנויות לעיל ,יחולו הוראות פרק זה במצטבר ולא בחילופין.
 .55המחאת זכויות
הקבלן אינו רשאי להמחות את זכויותיו (לרבות הזכות לקבלת כספים) על פי הסכם זה לצד ג' כלשהו ללא הסכמת
כללית מראש ובכתב והסכמה כאמור תינתן ,או לא תינתן ,על ידי כללית על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג.
אם וככל שתינתן הסכמה כאמור תהיה הסכמה כאמור כפופה לתנאים שייקבעו על ידי כללית במסגרת מתן הסכמה
כאמור" .הסכמת כללית" כאמור בסעיף זה לעיל ,משמעותה הסכמה בכתב חתומה על ידי ההנהלה הראשית של
כללית או מי שהוסמך לכך מטעמה.

נספח "א"  -לתנאי חוזה מיוחדים
כתב כמויות
במסגרת ההצעה יש לציין מחיר לכל אחד מהרכיבים המפורטים להלן.
הערה :לצרף את כתב הכמויות ללא המחירים.
ההצעה תכלול אספקה התקנה ואחריות.
המציע יפרט המחירים לא כולל מע"מ .המחירים יהיו בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.

נספח "ב"  -לתנאי חוזה מיוחדים
מפרט טכני מערכות ביטחון (טמ"ס)
במסגרת השירות שיינתן ע"י הקבלן יסופקו:
א .ביצוע עבודות והתקנות חדשות.
ב .ביצוע תוספות והרחבות למערכת הקיימת.
ג .ביצוע שרות ותחזוקה למערכת טמ"ס.
כבילה תתבצע על פי הנהלים המקובלים אצל המזמין .תשתיות מנ"מ לא יועברו בתעלות חשמל או בצמידות  -לכבלי
חשמל .כבילה חיצונית תעשה בצנרת בלבד .בתוך המבנה תבוצע הכבילה בתוך תעלות רשת ייעודיות .הכבילה
בהתאם לנהלים המקצועיים המקובלים (אורך כבל תקשורת מחשבים ,כבלי קואקס ,כבילת תקשורת וכדומה).
הקבלן המבצע אינו רשאי לטפל במערכות החשמל במתקנים השונים בבית החולים.
מצלמות טמ"ס  -כל מצלמות הטמ"ס שיסופקו יכילו את כל התכונות הנדרשות עפ"י מסמך זה המצלמות יהיו באיכות
גבוהה כדוגמת SONY , SAMSUNG , BOSH , PANASONICאו כל ציוד אחר שיובא לאישור המזמין
.דרישות סף למצלמה :פרוטוקול  ONVIF ,עדשות בהתאם למשימה )בדרך כלל  2.8-12מ"מ)  WDRיכולת
ראיית לילה )  ( IRוכדומה (ראה מסמך מצלמות נבחרות).
מערכת הקלטה
מערכת הקלטה דיגיטאלית .המערכות שיסופקו יהיו עפ"י דרישות המזמין וכתב הכמויות.
המערכות שיסופקו יהיו זהות לאלו הקיימות בחדר הבקרה מתוצרת  VICONבגירסא קיימת או גירסא
מתקדמת יותר אשר יתממשקו לגרסאות והציוד הקיים.
מערכות הקלטה מסוג  DVTELאו שו"ע יסופקו עפ"י דרישות המזמין וישולבו כחלק ממערכת ההקלטה והניהול
בבית החולים .מערכות אלו יאפשרו הרחבה וניהול אינטגראלי באמצעות רכישת שרתי הקלטה כאשר
תוכנת הניהול תותקן בחדר בקרה ותאפשר שליטה מלאה על המצלמות .המערכת תאפשר ניהול
והקלטה של מאות מצלמות קיימות כולל הרחבה.
הקבלן מתחייב להודיע למזמין על עדכון גרסת תוכנה במערכות ולעדכן המערכת עפ"י צרכי ודרישות המזמין.
זמן הקלטה הנדרש למערכת הקלטה  NVR / DVRהינו  28ימים מינימום 12 .תמונות לשניה ) ) FPSאו
ברזלוציה  HDאו  4 SIFלמצלמות אנלוגיות .כנ"ל בשרת  DVTELבחישוב של  16מצלמות לכל NVR
/ DVRאו שרת של  40מצלמות.
בכוונת המזמין להכניס שימוש במפות "סינופטיות" במסגרת מערכות הטמ"ס הקיימות והעתידיות.
כל האביזרים והציוד שיסופקו עפ"י המפרט וכתב הכמויות יהיו באיכות גבוהה.
המציע יגיש לעיון המזמין פרוספקטים וכל מידע טכני כתוב אחר הנוגע למערכות הטמ"ס כגון מצלמות ,ממירים,
מתגים ,שרתים ,מחשבים וכדומה על פי כתב הכמויות.
כל הציוד שיסופק ויותקן כולל אחריות ושרות מלאים למשך  12חודשים.
השירות הנדרש כולל רכישה ,התקנה ,הפעלה ,ותחזוקה של המערכות הקיימות .עלות הרכישה של תת מערכות ציוד
או אביזרים חדשים בהתאם למצוין בכתב הכמויות.

נספח "ג -"5לתנאי חוזה מיוחדים
ערבות ביצוע
תאריך___________ :
לכבוד
שירותי בריאות כללית
א.ג.נ,.
הנדון :ערבותנו מס'

על סך

ש"ח (צמוד)

לפי בקשת _____________ (להלן " -הקבלן") ,הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________
(________________) ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה למדד מחירי התשומה בבניה למגורים (להלן " -הפרשי
ההצמדה") ,המגיעים או העשויים להגיע לכם ו/או למי מכם מאת הקבלן להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי
ההסכם לביצוע עבודות לאספקה התקנה תחזוקה ושירות למערכות טמ"ס מרכז רפואי רבין על כל נספחיו
שנעשה ונחתם ביניכם לבין הקבלן ביום _______ (להלן " -ההסכם).
אנו נשלם לכם ו/או למי מכם תוך שלושה ימים מקבלת הדרישה הראשונה בכתב ממי מכם כל סכום שיצוין בדרישה
הנ"ל מבלי שיהיה על הדורש לנמק את הדרישה או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הקבלן ,וזאת בתנאי
שהסכום הכולל שנשלם לכם ו/או למי מכם על פי ערבותנו זו לא יעלה על הסכום האמור לעיל בתוספת הפרשי
ההצמדה.
לגבי ערבות זו מדד החישוב (להלן " -המדד") משמעותו מדד מחירי התשומה בבניה למגורים המתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי .הפרשי ההצמדה הנ"ל יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני ביצוע התשלום על פי ערבות זו (להלן " -מדד התשלום") כי מדד
התשלום עלה לעומת המדד של חו דש ___________ שפורסם ביום __________ שהוא ______ נקודות (על בסיס
______ ) (להלן " -מדד הבסיס") ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה למכפלת סכום הדרישה בהפרש שבין מדד
התשלום למדד הבסיס מחולק במדד הבסיס.
ערבותנו זו תהיה בתוקף עד ליום _________ וכל דרישה על פיה חייבת להגיע אלינו עד תאריך זה ,וזאת במסירה
בדואר ,או ביד ,או בפקסימיליה .דרישה שתגיע לאחר יום _________ לא תיענה.
בנק _________ בע"מ

נספח "ג - "0לתנאי חוזה מיוחדים
ערבות בדק
תאריך_______ :
לכבוד
שירותי בריאות כללית
א.ג.נ,.
הנדון :ערבותנו מס'

על סך

ש"ח (צמוד)

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

נספח "ד" -לתנאי חוזה מיוחדים
נספח בטיחות

מצ"ב להלן נוהל בטיחות בעבודות אחזקה ועבודות קבלן במרכז רפואי רבין.
כן מצ"ב הוראות בטיחות לעובדי/חוץ/קבלן/ניקיון/זכיין/בטחון/ספק.

