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)להלן בהתאמה" :המכרז"; "השירותים"; "המרכז הרפואי"(

.1

מוזמנות בזאת הצעות לאספקת שירותי גינון לסורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי ,כמפורט
במסמכי המכרז.

.2

תקופת ההתקשרות הינה לעד ) 48ארבעים ושמונה( חודשים ובכל מקרה ,לא יותר מסכום
התקשרות מצטבר בהליך זה של ) 2,400,000.-שני מיליון וארבע מאות אלף( ) ₪כולל מע"מ( לפי
המוקדם ,הכל כאמור בתנאי ההסכם הנכלל במסמכי ההליך.

.3

תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:
.3.1

על המציע או עובד המועסק על-ידו ,להיות במועד הגשת הצעתו למכרז ,גנן מוסמך סוג 1
)חדש( של משרד הכלכלה והתעשייה.

.3.2

על המציע להיות בעל ניסיון קודם באספקת שירותים כדוגמת האמורים בהסכם זה,
באופן המקיים את הדרישות המצטברות המפורטות להלן וזאת ,ביחס לכל אחת מן
השנים הקלנדריות  2014ו:2015-
 .3.2.1המציע סיפק את השירותים בהיקף כספי של לפחות ) 1,500,000.-מיליון וחמש
מאות אלף( ש"ח )ללא מע"מ(;
 .3.2.2המציע סיפק שירותים לכל הפחות ל) 2 -שני( גופים ציבוריים ו/או מוסדיים,
בשטח מצטבר העולה על ) 60שישים( דונם ,בכל זמן נתון וזאת ,על בסיס יומי,
בהיקף של ) 6שישה( ימי עבודה בכל שבוע;

.4

.3.3

על המציע להשתתף בסיור קבלנים שיערך ביום  28.11.2016בשעה  10:00במשרד המנהל
הלוגיסטי של המרכז הרפואי.

.3.4

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

מודעה זו כוללת תמצית תנאי ההשתתפות במכרז והם מפורטים במלואם ובהרחבה ,במסמכי
המכרז .אין באמור במודעה זו ,כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,אלא להוסיף
עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי המכרז לבין האמור בפנייה זו ,יגברו מסמכי
המכרז.
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.5

מובהר כי את כל מסמכי המכרז ניתן להוריד ,ללא תשלום ,באתר הכללית שכתובתו
) www.clalit.org.ilלתמיכה טכנית התקשרו לטלפון  03-7667777שלוחה .(1

.6

ההצעה תיערך בשפה העברית ותוכנס במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של המזמין הממוקמת
במרכז הרפואי ,מול אוניברסיטת בן-גוריון בנגב סמוך לשדרות רגר ולשדרות דוד בן-גוריון ,באר
שבע ,בניין הנהלה קומה  ,1חדר  ,109זאת עד ליום ) 13.12.2016כולל( בשעה  ,14:00הכל בהתאם
למפורט במסמכי המכרז.

.7

נוסח המודעה מתפרסם גם באתרwww.bizbanegev.org.il :

שירותי בריאות כללית
סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי
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נספח ב'
שירותי בריאות כללית
באמצעות סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי
מכרז פומבי מס' 24-59-16
לאספקת שירותי גינון

פניה לקבלת הצעות
.1

שירותי בריאות כללית ,באמצעות סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי )להלן" :המזמין"; "המרכז
הרפואי"( ,מזמינה בזאת הצעות לאספקת שירותי גינון ,כמפורט במסמכי המכרז )לעיל ולהלן:
"השירותים"(.

.2

תקופת ההתקשרות הינה לעד ) 48ארבעים ושמונה( חודשים ובכל מקרה ,לא יותר מסכום
התקשרות מצטבר בהליך זה של ) 2,400,000.-שני מיליון וארבע מאות אלף( ) ₪כולל מע"מ( לפי
המוקדם ,הכל כאמור בתנאי ההסכם הנכלל במסמכי ההליך.

.3

ריכוז המועדים במסגרת הליך זה:
תאריך

שעה

פעילות

28.11.2016

10:00

מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה

5.12.2016

14:00

מועד אחרון להגשת
הצעות להליך

13.12.2016

14:00

סיור קבלנים

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועדים שפורטו בטבלה לעיל ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ובכפוף לכל דין.
.4

תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:
.4.1

על המציע או עובד המועסק על-ידו ,להיות במועד הגשת הצעתו למכרז ,גנן מוסמך סוג 1
)חדש( של משרד הכלכלה והתעשייה.
 להוכחת התנאי האמור בסעיף זה ,יומצא העתק הרישיון ,כשהוא בתוקף למועד הגשת
ההצעה ויסומן כנספח ג'.

.4.2

על המציע להיות בעל ניסיון קודם באספקת שירותים כדוגמת האמורים בהסכם זה,
באופן המקיים את הדרישות המצטברות המפורטות להלן וזאת ,ביחס לכל אחת מן
השנים הקלנדריות  2014ו:2015-
 .4.2.1המציע סיפק את השירותים בהיקף כספי של לפחות ) 1,500,000.-מיליון וחמש
מאות אלף( ש"ח )ללא מע"מ(;
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 .4.2.2המציע סיפק שירותים לכל הפחות ל) 2 -שני( גופים ציבוריים ו/או מוסדיים,
בשטח מצטבר העולה על ) 60שישים( דונם ,בכל זמן נתון וזאת ,על בסיס יומי,
בהיקף של ) 6שישה( ימי עבודה בכל שבוע;
 להוכחת התנאי האמור בסעיף זה ,יומצא אישור מנכ"ל החברה וכן ,פרטי הלקוחות
עבורם בוצעו השירותים ופרטי איש קשר ,הכל כמפורט בנספח ד' וכן ,אישור רואה
חשבון ,כדוגמת הנוסח כמפורט בנספח ד'.1
.4.3

על המציע להשתתף בסיור קבלנים שיערך ביום  28.11.2016בשעה  10:00במשרד המנהל
הלוגיסטי של המרכז הרפואי.
 המזמין יערוך פרוטוקול סיור קבלנים )הכולל תשובות לשאלות הבהרה שימסרו על-ידי
המזמין ,ככל שיהיו כאלה( .על המציע לדאוג לצרף להצעתו את הפרוטוקול כשהוא
חתום על-ידו ולסמנו כנספח ה'.

.4.4

על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1976 -
 העתק האישורים יצורף כנספח ו'.

.5

נוהל הגשת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה:
הליכי ניהול המכרז יתקיימו בהתאם לשלבים המפורטים להלן ,ככל שאלו לא עודכנו ושונו על-ידי
המזמין.
.5.1

שלב א' – השתתפות בסיור קבלנים
על המציעים להשתתף בסיור קבלנים במועד אשר נקבע כמפורט לעיל ו/או כפי שיעודכן
על-ידי המזמין ,מעת לעת.
מובהר כי השתתפות בסיור הקבלנים ,מותנית בתשלום דמי ההשתתפות קודם לסיור
ובהתאם למועדים שנקבעו לעיל.

.5.2

שלב ב' – שאלות הבהרה
 .5.2.1מציעים רשאים להגיש את שאלותיהם בנוגע להליך עד ליום  5.12.2016בשעה
 .14:00על שאלות ההבהרה להיות מוגשות בכתב בקובץ  wordבאמצעות משלוח
דוא"ל אל מר אבינועם עמיהוד ,לכתובת דוא"ל  .avinoaha@clalit.org.ilעל
המציעים החובה לוודא הגעת המייל בטלפון מספר 08-6403212 :ו/או באמצעות
פונקציית אישור קריאה.
 .5.2.2שאלות ההבהרה יוגשו בטבלה כדלקמן:
מס"ד

הסעיף אליו מתייחסת ההערה

ההערה  /שאלה

 .5.2.3בכל מקרה של פגם או חסר בהליך ,יודיע המציע על כך למזמין ,בכתב ,מיד עם
גילוים על-ידו ,במסגרת ובאופן האמור לעיל ,שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל
טענה בהקשר זה.
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 .5.2.4מובהר בזאת ,כי אין בהעלאת שאלה ו/או הערה ,כדי להטיל כל חובה שהיא על
המזמין בהקשר זה ,לרבות חובה להשיב לשאלות כאמור .ניתנו על-ידי המזמין
תשובות הבהרה ,יחתום המציע על מכתב התשובות אשר יהווה חלק מנספח ה'
)פרוטוקול סיור קבלנים ותשובות הבהרה( .תשובות ההבהרה של המזמין יהוו
חלק מהוראותיו של הליך זה וההסכם על-פיו ,לפי העניין .לא יהא כל תוקף לכל
תשובה ו/או הבהרה ו/או מצג ככל שניתנו ,אם נתנו ,שלא במסגרת מכתב הבהרה
כאמור.
.5.3

שלב ג'  -הגשת הצעות למכרז
 .5.3.1ההצעות תיערכנה בשפה העברית בעותק אחד ותוכנסנה במעטפה סגורה ,לתיבת
המכרזים של המזמין ,הממוקמת במרכז הרפואי ,מול אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
סמוך לשדרות רגר ולשדרות דוד בן-גוריון ,באר שבע ,בניין הנהלה ,קומה  ,1חדר
 109וזאת ,עד ליום ) 13.12.2016כולל( בשעה  .14:00על המעטפה ירשם" :מכרז
פומבי מס'  24-59-16לאספקת שירותי גינון ,בסורוקה מרכז רפואי
אוניברסיטאי".
 .5.3.2על המעטפה לכלול את כל מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ונספחיו ,כשהם
חתומים בכל עמוד ועמוד עם חותמת וחתימת מורשה החתימה של המציע
ובצירוף כל המסמכים ו/או האישורים הנדרשים ,על-פי תנאי המכרז.
 .5.3.3להסרת ספק ,על המציע להשלים הפרטים ולצרף את כל האישורים ,ככל שנדרש
בנספחי המכרז ,בהתאם לרשימה שלהלן:
אישורים ומסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף:
.5.3.3.1

העתק רישיון גנן סוג ) 1נספח ג'(;

.5.3.3.2

אישור מנכ"ל בדבר ניסיון קודם )נספח ד'(;

.5.3.3.3

אישור רו"ח בדבר מחזור כספי )נספח ד';(1

.5.3.3.4

פרוטוקול סיור קבלנים  /תשובות הבהרה )נספח ה'(;

.5.3.3.5

אישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )נספח ו'(;

אישורים ומסמכים  -כללי:
.5.3.3.6

תיאור השירותים )נספח ז'(;

.5.3.3.7

הצעת מחיר )נספח ח'(;

.5.3.3.8

אישור על כיסוי ביטוחי )נספח ט'(;

.5.3.3.9

ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( )נספח י'(;

 .5.3.3.10כתבי התחייבות לשמירת סודיות )נספח יא'  ,1נספח יא' ;(2
 .5.3.3.11נהלי בטיחות בעבודה )נספח יב'(;
 .5.3.3.12אישור מורשיי חתימה )נספח יג'(;
 .5.3.3.13נתוני גורם מציע )נספח יד'(;
 .5.3.3.14תצהיר בדבר אי תיאום הצעה )נספח טו'(;
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 .5.3.3.15הסכם.
.5.4

שלב ד'  -בחינת הצעות
 .5.4.1לאחר הגשת ההצעות למכרז ,יבדוק המזמין כל הצעה והצעה ויבחן האם היא
עומדת בדרישות המפורטות בפניה זו.
מובהר ,כי המזמין לא יהא חייב להודיע למציע שהצעתו לא עמדה בתנאי הסף ,עד
לאחר בחירת ההצעה הזוכה בהליך וכי בכל שלב )אף לאחר מתן הודעת הזכייה(,
יהא המזמין רשאי לפסול מציע שיתברר כי אינו עומד בדרישות המכרז .הכללית
תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,בכל שלב של הליכי המכרז ,לבטל תנאים )למעט
תנאי סף( שנכללו במסמכי המכרז ,אם תסבור ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט וללא חובת הנמקה ,שהדבר עשוי לסייע בניהול יעיל של המכרז ו/או
בבחירה של הצעה שתעניק לה את מירב היתרונות .ביטול תנאים כאמור ,ייעשה
באופן שיחול על כל מי שבאותו שלב יהיה זכאי להגיש הצעה והודעה על כך
תימסר לכל אותם גורמים.
 .5.4.2במסגרת הליך זה ,לא יתקיים הליך תחרותי נוסף ומשכך ,המציעים נדרשים
ליתן את הצעתם המיטבית במועד הגשת ההצעה כאמור לעיל.
מבלי לגרוע מהאמור ,בנסיבות בהן יתקבלו הצעות מובילות דומות ,תהא הכללית
רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לנקוט בהליכים נוספים ,בין המציעים
שהצעתם תמצא דומה ,שמטרתם שיפור ההצעות עד לקבלתה של הצעה
מובילה .על אף האמור ,מטעמים שירשמו ואשר יש בהם כדי להטיב עם
הכללית ,רשאית הכללית להכריע בין הצעות דומות ,אף בהעדר נקיטת הליך
לשיפור הצעות כאמור.

.5.5

שלב ה' – בחירת ההצעה הזוכה
 .5.5.1בסיום שלבי ההליך כמפורט לעיל ,תבחר ועדת המכרזים בהצעה הזוכה ,בהתאם
לשיקול דעתה ותנאי המכרז.
 .5.5.2לאחר בחירת ההצעה הזוכה ,יהיה המזמין רשאי לחזור ולנהל עם המציע הזוכה
משא ומתן ,על-מנת לקבל הצעת מחיר משופרת.

.6

כללי
.6.1

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(.

.6.2

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

.6.3

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 וזאת ,מבלי שהמציע ו/או הזוכה יהא זכאי לכל פיצוי בגין האמור מאת המזמין.

-7-

.6.4

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.

.6.5

כל שינוי ו/או תוספת במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם על-ידי 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.

.6.6

מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא
שומר לעצמו את הזכות לבחור יותר מזוכה אחד ו/או לקבל הצעה בחלקה והוא שומר
לעצמו את הזכות לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ו/או לקבוע הסדרים לבחירת זוכה
חלופי מבין המציעים בהליך זה ,תחת מציע שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה
זכייתו וככל ופניית המזמין כאמור ,תהא בתוך  12חודשים ,מהמועד הקבוע להגשת
ההצעות בהליך זה ,מתחייב המציע כאמור ,להתקשר בהסכם עם המזמין ,על-פי תנאי
הצעתו.
כמו כן ,יהיה המזמין רשאי להביא בחשבון במסגרת בחינת ההצעות גם ניסיון
בהתקשרויות קודמות של המרכז הרפואי או של מוסדות אחרים של המזמין עם
המציע/ים .במקרה של אי שביעות רצון בהתקשרות עבר עם מציע ,אשר תפורט על-ידי
הגורם המקצועי אצל המזמין בפני ועדת המכרזים ,יהיה המזמין רשאי אף לפסול הצעה
כאמור .מבלי לגרוע מהאמור ,המזמין רשאי להתחשב בשיקולים נוספים כקבוע בסעיף 22
לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג 1993-ועל-פי כל דין.
כל האמור ,באופן אשר יש בו כדי להטיב עם המזמין ולהקנות לו את מירב היתרונות ועל-
פי כל דין ובהתאם להוראות המכרז.

.6.7

המזמין שומר לעצמו את הזכות ,בהתאם לשקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז כולו
ו/או חלקו ו/או לעדכן הליך זה בכל עת וזאת ,ללא צורך במתן הסבר ו/או במתן פיצוי
כספי כלשהו למציע ו/או לכל מי שעיין במסמכי המכרז ולרבות ,במקרה של ביטול בשל
טעות המזמין ו/או כשל במערכותיו ו/או מערכות מי מטעמו.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמין יהא רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי להמציא
פנייה חדשה לקבלת הצעות ,בין בנוסח זהה לנוסח פנייה זו ובין בנוסח שונה מבלי
שהאמור יקים למציע כל זכות טענה ו/או זכות לפיצוי כספי.

.6.8

תוקפה של כל הצעה יהיה עד למועד בו המזמין יודיע למציע על אי קבלתה .בכל מקרה,
בהעדר הסכמה אחרת ,תפקע ההצעה בתוך ) 120מאה ועשרים( ימים מהמועד האחרון
הקבוע להגשתה ועד למועד זה ,יראו בה כהצעה בלתי חוזרת של המציע לטובת המזמין.

.6.9

ככל והמזמין הכין אומדן ,מובהר כי סטייה מן האומדן עשויה להביא לפסילת הצעה ו/או
לביטול המכרז ,בהתאם לשיקול דעת המזמין והמציע מוותר על כל טענה בהקשר זה.

.6.10

החלטת המזמין תימסר למציעים שלא זכו בהליך ,לכתובת המצוינת על הצעתם .אל
הזוכה תשלח הודעה על זכייתו ודרישה להפקדת ערבות בנקאית ,כאמור בהסכם.
המזמין יהא רשאי לדרוש כי מציע אשר זכה בהליך יחתום על נוסח הסכם מעודכן )ככל
וזה שונה במסגרת המשא ומתן ו/או שאלות ההבהרה( והמציע יעשה כן בתוך ) 3שלושה(
ימי עבודה ,ממועד דרישת המזמין את האמור .לא קיים המציע שזכה את האמור ולא פעל
בהתאם להנחיות המזמין שנמסרו לו ,יהא המזמין רשאי ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי,
להורות על ביטול זכיית המציע.
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.6.11

עיון בהחלטת המזמין ,לרבות בהצעה הזוכה ,יהא כרוך בתשלום הוצאות ,בסכום של
) 500.חמש מאות(  .₪ידוע למציע כי יתכן והפרטים הכלולים בהצעתו יהיו פתוחיםלעיונם 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.

.6.12

מודעה בגין מכרז זה ומסמכי המכרז המלאים מתפרסמים באתר האינטרנט של המזמין
.http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/pages/mkomi_hospital.aspx
בכתובת
באתר זה עשויים להתפרסם ,מעת לעת ,עדכונים שוטפים בנוגע למכרז ועל המציעים
האחריות לעקוב אחר פרסומים אלה ולהתעדכן בהתאם.
נוסח המודעה מתפרסם גם באתרwww.bizbanegev.org.il :

שירותי בריאות כללית
סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

אישור
הרינו מאשרים שקראנו את האמור לעיל ומסכימים לתנאי ההליך ,כמפורט במסמכי פנייה זו.

______________
תאריך

______________
שם המציע

_______________
שם החותם ותפקידו
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______________
חתימה

נספח ג'

העתק רישיון גנן סוג 1
על המציע לצרף העתק רישיון גנן סוג ) 1חדש(.
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נספח ד'

תצהיר מנכ"ל בדבר ניסיון קודם
אני הח"מ ,_____________ ,נושא ת.ז .מס' _______________ המשמש בתפקיד ______________
בחברת ______________ )להלן" :החברה"( ,שהנני מוסמך לחתום בשם החברה ולהצהיר מטעמה,
מאשר בזאת כי לחברה ניסיון קודם באספקת שירותים ,הדומים באופיים ובמורכבותם לפרויקטים נשוא
מכרז פומבי מס'  24-59-16זה ,כמפורט להלן:
מס"ד

שם הלקוח ופרטי
איש קשר אצל
הלקוח )שם,
תפקיד ומס'
טלפון(

היקף שטחים
ותיאורם

תיאור
הימים
והשעות
בהם סופקו
השירותים
על בסיס
שבועי

היקף כספי
)ללא מע"מ(

שנת ביצוע
השירותים
)התחלה וסיום(

.1

.2

כמו כן ,הריני מאשר כי החברה מקיימת את תנאי הסף המפורטים בפניה לקבלת הצעות )נספח ב'( ובכלל
זה ,החברה סיפקה שירותים לכל הפחות ל) 2 -שני( גופים ציבוריים ו/או מוסדיים ,בשטח מצטבר העולה
על ) 60שישים( דונם ,בכל זמן נתון וזאת ,על בסיס יומי ,בהיקף של ) 6שישה( ימי עבודה בכל שבוע.
ולראיה באתי על החתום:

____________________
חתימה

_____________
תאריך

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ______________ ,מאשר בזאת כי ביום ________ה"ה ______________ נושא ת.ז.
________ הנ"ל חתם על אישור זה בפני ,וכי לפי בדיקה שערכתי במסמכי החברה הינו מורשה לחתום
בשמה ולהצהיר מטעמה .ידוע לי כי המזמין מסתמך על אישורי זה לצורך בחינת עמידת החברה בתנאי
הסף בהליך.

____________________
חתימה

_____________
תאריך

- 11 -

נספח ד' 1

אישור רו"ח  -ניסיון קודם
אני הח"מ __________ רו"ח ,מאשר בזאת כי לפי בדיקה שעשיתי ,במועד הגשת הצעתו למכרז,
______________ ,ח.פ) ________________ .להלן" :המציע"( הינו בעל ניסיון קודם באספקת
שירותים כדוגמת האמורים במכרז ובהיקף מחזור כספי של לפחות ) 1,500,000.-מיליון וחמש מאות אלף(
ש"ח )ללא מע"מ( לכל אחת מן השנים הקלנדריות  2014ו.2015-
ולראיה באתי על החתום:

תאריך

תפקיד

שם
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חתימה  +חותמת

נספח ה'

פרוטוקול סיור קבלנים ותשובות לשאלות הבהרה
על המציעים להשתתף בסיור קבלנים כאמור במסמכי המכרז.
על המציע לדאוג לקבלת הפרוטוקול המלא ,לחתום על-ידי מורשה החתימה מטעמו ,בהתאם לדרישות
המכרז ולצרף למסמכי המכרז ,במסגרת נספח זה.
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נספח ו'

אישורים על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
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".
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נספח ו'1

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-
לכבוד:
שירותי בריאות כללית
אני הח"מ ,_________________ ,נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

הנני משמש כמנהל ב______________________ )להלן" :הספק המציע"( והוסמכתי ליתן
תצהירי זה בשם הספק המציע.

.2

תצהירי זה הינו בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו) ,1976-להלן" :חוק גופים
ציבורים"( והוא ניתן כחלק מהצעתי במכרז ) 24-59-16להלן" :ההליך"( בהתאם ובנוסף
לאישורים הנדרשים על פי סעיף )2א( לחוק גופים ציבורים ואלו קיימים בידי הספק המציע
ומצורפים להצעה זו.

.3

למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים.

.4

עד למועד הגשת הצעתי להליך אני הח"מ ובעל זיקה אלי ,כהגדרתם בחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,לא הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז) 1978-להלן" :חוק
שכר מינימום"( ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,
התשנ"א) 1991-להלן" :חוק עובדים זרים"( וככל והורשענו כאמור ,הרי שחלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.

.5

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

_______________________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ ______________ ,עו"ד מרח'_______________ מאשר בזאת כי ביום ____________
התייצבו מר/גב' ___________ המוכרים לי אישית /שזוהו על ידי באמצעות תעודת זהות ולאחר
שהזהרתיהם כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,ואישרו
את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני.
_______________

היום____________:

עו"ד
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נספח ז'

תיאור השירותים הנדרשים
להלן בנספח זה ,מצורף תמצית תיאור המשימות השוטפות שעל הקבלן יהא לספק ,כחלק מהתחייבויותיו
על-פי הסכם זה.
מובהר כי המדובר בתיאור משוער לצרכי המחשה בלבד וכי המזמין יהא רשאי מעת לעת לעדכנו ,באופן
שיתאם את צרכיו המשתנים .כמו כן ,מובהר כי המפורט להלן איננו מכסה את כל הוראות הטיפול
והשירות הנדרשות ,אלא מהווה תיאור כללי בלבד של השירותים והיקפם ואין בחסר ו/או בהשמטה
בתיאור השירותים להלן ,כדי לפטור את המציע שהצעתו תיבחר ,מאספקת שירותים בהתאם לנורמות
המקצועיות המקובלות.
.1

תיאור שטחי הגינון
שטחי הגינון הקיימים במרכז הרפואי הינם כמפורט להלן:
תיאור

שטח משוער במ"ר נכון לשנת
2016

דשא

צפי גידול משוער לשנת 2017

29,128.50

פרחים/צמחים

11,786

חורשות עצים

6,938

כ10%-

להסרת ספק ,הנתונים האמורים לעיל הינם משוערים בלבד ומובאים לצרכי המחשה והערכה.
סטייה ו/או גידול בשיעור של  10%מהמפורט לעיל ו/או מן הנתונים הקיימים בפועל ,במועד הגשת
ההצעה )ככל וקיים חוסר התאמה בין המצב בפועל לבין המפורט לעיל( ,לא יחשב כשינוי של
תכולת השירותים ו/או היקפם.
.2

עיקרי השירותים שעל הקבלן יהיה לספק
.2.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור בנספח זה להלן ומבלי שיהא ברשימה להלן משום מיצוי של
התחייבויותיו של הקבלן על-פי הסכם זה ,מובהר כי הקבלן יידרש לספק את השירותים
הבאים:
 .2.1.1שירותים שוטפים  -אספקה באמצעות צוות הגננים הקבוע )כהגדרתו להלן(:
.2.1.1.1

טיפולים ותחזוקה שוטפת ומונעת בצמחיה של כל שטחי הגינון במרכז
הרפואי ,לרבות ומבלי לגרוע ,השקיה ,גיזום עצים ושיחים )לרבות
תמיכה וקשירה( ,טיפול בשורשים ,ניקוי ,תיחוח ,שתילה ,הדברת
עשבים ו/או מחלות ,פעולות להגנת הצומח ,העתקה ,דילול ,פינוי גזם
וכיוצ"ב(;

.2.1.1.2

טיפולים ותחזוקה שוטפת ומונעת במערכות ההשקיה של כל שטחי
הגינון במרכז הרפואי;

.2.1.1.3

תיקון תקלות בצנרת ומערכת השקיה )באופן אשר יצמצם עד כמה
שניתן בזבוז מים ו/או השבתה של מערכת ההשקיה ובכל מקרה,
תיקון והשמשה בתוך לא יותר מ 24-שעות ממועד כל קריאת שירות(;
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.2.1.1.4

טיפולים להכנת חצרי המרכז הרפואי לאירועים יזומים על-פי החלטת
הנהלת המרכז הרפואי )טקסים ,תרגולים וכיוצ"ב(;

 .2.1.2שירותים יזומים קבועים  -אספקה באמצעות צוות חיצוני )כוח אדם נוסף לצוות
הגננים הקבוע כהגדרתו להלן(:
.2.1.2.1

כיסוח דשא ועיצוב שולי מדשאות:
.2.1.2.1.1

בקיץ  -בתדירות של  1לשבוע בימי ג' ו/או לפי הצורך
בהתאם לדרישות המזמין;

.2.1.2.1.2

בחורף – בתדירות של  1לשבועיים בימי ג' ו/או לפי
הצורך בהתאם לדרישות המזמין;

.2.1.2.2

חידוש דשא;

.2.1.2.3

גיזום דקלים – בתדירות של שבוע מרוכז  1לשנה )כ 150-דקלים
בגבהים שונים( ו/או לפי הצורך בהתאם לדרישות המזמין;

.2.1.2.4

אספקה ושתילה של פרחים עונתיים –  2פעמים בשנה ,כ4,000-
שתילים לעונה ,השתילה תיעשה מעת לעת ,לפי צרכי המזמין.
השתילה תתבצע במידת האפשר ביום עבודה מרוכז ולרבות ,במקרה
הצורך ,החלפה במקרה של העדר קליטה/העדר פריחה וכיוצ"ב;

.2.1.2.5

אספקת דשן ודישון מדשאות בתדירות של פעמיים בשנה באמצעות
חומר דישון איטי;

.2.1.2.6

אספקת שירותי יעוץ אדריכל נוף – בהיקף עבודה של כ 1-יום בחודש
וכן ,בהתאם לצורך ביחס לכל פרוייקט בהקמה או עבודות תכנון
שוטפות; בטרם תחילת עבודת האדריכל ,על הקבלן יהא לקבל את
אישור המזמין לזהותו .מובהר כי האישור ינתן על פי שקול הדעת
הבלעדי של המזמין והקבלן מוותר על כל טענה בהקשר זה.

 .2.1.3פרויקטים מתגלגלים  -ביצוע באמצעות הצוות הקבוע )כהגדרתו להלן(:
ביצוע עבודות גננות יזומות )פרויקטים( על-פי החלטת הנהלת המרכז הרפואי,
באמצעות הסטת עובדי הקבע המוצבים במרכז הרפואי .העבודה תיעשה במסגרת
שעות העבודה הקבועות המפורטות בהסכם זה ,חלף ביצוע עבודה התחזוקה
השוטפות ,על-פי החלטת הנהלת המרכז הרפואי ומבלי שהדבר יחייב השקעת
שעות עבודה ,מעבר לשעות העבודה הקבועות של הצוות הקבוע;
 .2.1.4פרויקטים מיוחדים  -ביצוע באמצעות צוות חיצוני )כוח אדם נוסף לצוות הגננים
הקבוע כהגדרתו להלן(:
ביצוע פרויקטים יזומים בהתאם לצרכי המזמין .הביצוע יעשה על-ידי צוותים
חיצוניים ,אשר יועמדו לצורך כך על-ידי הקבלן וחל איסור בהקשר זה ,בשימוש
בעובדי הצוות הקבוע המוצב במרכז הרפואי.
.2.2

להסרת ספק ,על הקבלן לספק שירותים ולשמור על תחזוקה נאותה של כל השטחים
הירוקים והמערכות בחצרות המרכז הרפואי .שירותי הקבלן על-פי הסכם זה הינם שירותי
גננות כללים והם מקיפים וכוללים את כל העבודה ,כלי העבודה ,החומרים ותכשירי העזר
הנדרשים לביצוע התחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה.
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.3

.2.3

השירותים המסופקים הינם באופי עונתי משתנה המחייבים התאמה לצרכיו המשתנים
של המרכז הרפואי והמחייבים תכנון של מועדי הפריחה ,נביטה ,שתילה וגיזום .על הקבלן
יהא לוודא ולפקח על שלמות ותקינות שטחי הצמחייה במרכז הרפואי ועליו לוודא
שהצמחייה בחצרי המרכז הרפואי תהא במצב של פריחה ושגשוג באופן מרבי לאורך
השנה.

.2.4

עקב אופי וסוג השירותים המסופקים בשטחי המרכז הרפואי יהיו חייבים כל עובדי הקבלן
שיעבדו אצל המזמין לעבור בדיקות יושר ולקבל אישורים לעבודה מקב"ט הכללית ,אשר
יהא רשאי לפסול בכל עת )לרבות לאחר מתן אישור ו/או רצף עבודה( את כניסתו של עובד
כלשהו לשטחי המזמין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

.2.5

שום פעולה הקשורה לביצוע עבודות חפירה ו/או ניתוק של מערכות לא תתבצע ללא אישור
מראש ובכתב של מהנדס המזמין.

.2.6

הקבלן יידרש לשתף פעולה ולסייע בהכנות ,ליווי ותכנון של פרויקטים עתידיים לשינוי
ו/או הרחבה של שטחי הגינון במרכז הרפואי.

.2.7

הקבלן יידרש לבצע ולמסור למזמין תחקיר לכל אירוע או תקלה או אי ביצוע במועד של
שירותים ,כולל מסקנות והמלצות לפעולות מתקנות או מונעות בעתיד.

.2.8

הקבלן יספק את השירותים באמצעות עובדים קבועים אשר יוצבו בחצרי המזמין וכן,
באמצעות עובדי גיבוי ותגבור מטעמו.

דרישות כוח האדם
.3.1

הקבלן יבצע את המשימות שפורטו לעיל באמצעות עובדיו ועל-ידי שימוש באמצעיו וכלי
העבודה מטעמו.

.3.2

ניהול העבודה באתר– קביעת ראש צוות גינון
 .3.2.1מתוך העובדים הקבועים אשר יציב הקבלן לשם אספקת השירותים על-פי הסכם
זה ימנה הקבלן אחד מעובדיו לשמש גם כ"ראש צוות" .עובד זה יהיה אחראי
בנוסף לאספקת שירותי גננות שוטפים גם לניהול יתר עובדי הקבלן וכאיש הקשר
בין המזמין לקבלן.
 .3.2.2הקבלן יקנה לראש הצוות סמכויות ,אמצעים ואפשרויות מעשיות להזמין חומרים
ו/או כלי עבודה ו/או קבלני משנה ו/או כוח תגבור ככל שהדבר יידרש לצורך ביצוע
מלא ומידי של התחייבויות הקבלן וכן ,להזעיק לעזרה מידית את נציגי הקבלן
הבכירים שהינם בעלי סמכויות רלוונטיות בכל עת שיידרש.

.3.3

צוות העובדים והאמצעים שיפעיל הקבלן דרך קבע במרכז הרפואי לא יפחת מהמינימום
המפורט להלן .בכל מקרה של חסר בכוח אדם ידאג הקבלן להשלמת חסר זה על-ידי
עובדים חלופיים מטעמו אשר אושרו מראש על-ידי המזמין ,באופן אשר יאפשר לקבלן
לספק את היקף השעות המינימאלי הנדרש על ידו בהתאם למפורט להלן ובאופן שלא
יעכב ו/או ישבש את שגרת השירותים הקבועה עליה הורה המזמין.

.3.4

היה והעובדים בצוות הקבוע לא יספיקו לבצע את המשימות הנדרשות מהם ו/או
האמצעים העומדים לרשותם אינם מספיקים ,יתגבר אותם הקבלן בכל כוח-אדם מקצועי
נוסף ככל שיידרש לביצוע המשימות בהתאם להנחיות ולוח הזמנים אשר נקבע על-ידי
המזמין .תגבור כוח אדם שאיננו נובע מגידול בשטחים ו/או שימוש בצוות העובדים הקבוע
לצורך ביצוע פרויקטים מתגלגלים יעשה ללא תמורה.
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.3.5

ראש הצוות ועובדי הגינון בצוות הגננים הקבוע כהגדרתו להלן לא יהיו רשאים לספק
שירותים ללקוחות אחרים של הקבלן במהלך יום העבודה וכן ,לא יורשו לספק שירותים
במרכז הרפואי במסגרת השירותים הפרויקטים המיוחדים עליהם יורה המזמין ו/או
הפרויקטים היזומים הקבועים ,כמפורט לעיל.

.3.6

עבודות המחייבות רישיון ,יבוצעו אך ורק על-ידי בעלי מקצוע מוסמכים ומורשים בעלי
ניסיון ומומחיות בתפקידם.

.3.7

כל עובדי הקבלן ימלאו טפסי פרטים אישיים .מילוי הטפסים יהווה אישור חד צדדי
מהעובדים לקבלן ומהקבלן למזמין לבדוק את כל הפרטים הנדרשים לגבי כל עובד ,וכן
לפנות למשטרה לשם קבלת אישור לפרטים .המזמין יהיה רשאי להחתים את עובדי
הקבלן )בעצמו ו/או באמצעות הקבלן( על הצהרות סודיות על-פי הנהלים המקובלים אצלו
כתנאי להעסקתם בשטחי המזמין וכן ,יהא רשאי להתנות את העסקתם בחתימתם על
הסכמה לביצוע בדיקות פוליגרף במידה וידרשו לכך.

.3.8

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין יהא רשאי לדרוש בכל עת כי כתנאי להעסקת
עובד הקבלן בשטחי המזמין )או המשך העסקתו( יעבור העובד תחקיר בטחוני אצל קצין
הביטחון של המזמין ו/או מי מטעמו .למזמין שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לאשר ,מעת
לעת ,או לפסול העסקתו של עובד אשר עבר ו/או סירב לעבור תחקיר כאמור והוא לא
יידרש לנמק החלטתו.

.3.9

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל וכתנאי להעסקת העובדים אצל המזמין ,יהיו העובדים
המועסקים על-ידי הקבלן:
 .3.9.1בעלי תעודת זהות ישראלית;
 .3.9.2דוברי השפה העברית;
 .3.9.3בני  18ומעלה;
 .3.9.4בעלי אישור רפואי שניתן על-ידי רופא תעסוקתי המאשר כי הם אינם נושאים
מחלות מדבקות וכי הם רשאים לעבוד בסוג העבודה הנדרש לצורך קיום
התחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ,וזאת על-פי תוצאות בדיקה רפואית הכוללת
בין היתר בדיקת דם ,שתן ,צואה וצילום חזה .עובדי הקבלן יחוסנו בחיסונים כנגד
דלקת כבד נגיפית ושחפת .מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמין רשאי לדרוש כי עובדי
הקבלן ייחוסנו בחיסונים שונים נוספים ,לצורך קיום התחייבויות הקבלן.
 .3.9.5בעלי אישור ממשטרת ישראל לפיו העובד לא עבר עבירות מין ,בהתאם לחוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א .2001 -
 .3.9.6בעלי כל אישור רפואי ו/או אחר כנדרש על-ידי המזמין ,מעת לעת ,ולרבות
אישורים תקופתיים.

.3.10

מובהר כי המזמין יהא רשאי לדרוש אישור בדבר עמידה בדרישות לעיל ,מעת לעת בהתאם
למקובל בשירותי בריאות כללית ועל-פי שיקול דעתו.

.3.11

מובהר כי האישורים ו/או החיסונים ו/או הטיפולים הרפואיים יעשו על חשבון ובאמצעות
הקבלן ובלי שלמזמין תקום כל חבות שהיא בהקשר זה.

.3.12

עובדי הקבלן ישמרו על היגיינה אישית והופעה מסודרת .המזמין יהא רשאי לדרוש
הרחקה מידית של כל עובד שלא יעמוד בתנאי ההופעה הנדרשים ועל הקבלן יהא להחליפו
בעובד חלופי.

.3.13

תיאור כוח האדם המינימאלי של צוות הגננים הקבוע
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על הקבלן יהא להציב בחצרי המרכז הרפואי צוות עובדים קבוע מינימאלי בעל ניסיון
וכישורים כמפורט להלן:
 1 .3.13.1ראש צוות – בעל הסמכה של גנן סוג ) 1חדש( ובעל ניסיון באספקת שירותים
בתפקיד דומה.
 1 .3.13.2עובד גינון – בעל הסמכה בהפעלת ותיקון מערכות השקיה ממוחשבות והחלפת
צנרת;
 1 .3.13.3עובד גינון – בעל הסמכה ורישום בתוקף לעבודה בגובה בתחום טיפול בעצים
וגיזומם ,בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( ,התשס"ז – 2007
בתחום :טיפול בעצים וגיזומם8 ,א .השלמה לגיזום עצים )גננים( – חלק א'; 8ב.
תכנית לימודים ודרישות להדרכת מטפס עצים – שלב ב'; 8ג .תכנית לימודים
ודרישות להדרכת מטפס עצים מומחה – שלב ג';
 1 .3.13.4עובד גינון בעל הסמכה ורישוי בתוקף לביצוע הדברה;
סה"כ  4עובדים לפחות בצוות הגננים הקבוע.
.4

היקף שעות העבודה של צוות הגינון הקבוע
.4.1

שירותי הגננות האמורים בהסכם זה יסופקו על-ידי צוות הגננים הקבוע במהלך הימים א-
ה' בין השעות  07:00-15:00וביום ו' ו/או בערבי חג ו/או חול המועד בין השעות 07:00-
.12:00
האמור במכפלת  4העובדים אותם נדרש הקבלן להציב כצוות קבע מינימאלי ,מהווה את
היקף השעות המינימאלי אותו על הקבלן לספק למזמין מדי חודש בחודשו.

.5

.4.2

מובהר כי מסגרת שעות העבודה הינה בגדר הערכה בלבד ובמקרה שהעבודה תימשך מעבר
למפורט ,אזי צוות הגינון הקבוע יישאר ככל שנדרש והקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת
תמורה בגין האמור.

.4.3

לוח המשימות והמטלות יקבע מעת לעת על-ידי המזמין ,בהתאם לצרכיו ועל-פי שיקול
דעתו ועל הקבלן ,באמצעות ראש הצוות מטעמו ,לפעול ליישומו בפועל.

כלי עבודה וחומרים
.5.1

כלי עבודה  /חומרים  -כללי
 .5.1.1הקבלן ירכוש ויחזיק ברשותו ועל חשבונו ,במקום אשר יוקצה לכך בשטחי המרכז
הרפואי )אלא אם צוין אחרת ליד שם הכלי( ,את כל כלי העבודה ,המכשירים
והאביזרים ו/או החומרים הנדרשים לביצוע השירותים הקבועים בהסכם זה,
עבור צוותי הגינון הקבוע ועבור כוח האדם הייעודי שיסופק על ידו לצורך ביצוע
העבודות היזומות ו/או המתוכננות והכל ,בתמהיל ובכמות נאותה ומספקת לצורך
אספקת השירותים על ידו.
 .5.1.2כל כלי העבודה ו/או החומרים האמורים לעיל ולהלן יהיו רכוש הקבלן ויתוחזקו
על-ידו כך שיהיו במצב תקין ושמיש בכל עת.
 .5.1.3החומרים ו/או כלי העבודה יהיו תקינים בכל עת ויענו על דרישות הבטיחות
המחייבות .דרשו כלי העבודה ו/או החומרים רישיונות ו/או אישורים תקופתיים,
ידאג הקבלן על חשבונו לקיומם של רישיונות ו/או אישורים תקפים כאמור בכל
עת ויציגם למזמין על-פי דרישתו.
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 .5.1.4בתום תקופת ההתקשרות יפנה הקבלן על אחריותו את כל כלי העבודה ו/או
החומרים מהמרכז הרפואי .הקבלן יבטח את כלי העבודה ו/או החומרים כנדרש.
 .5.1.5כלי העבודה ו/או החומרים יהיו כלי עבודה מקצועיים המיועדים לאספקת
שירותי גינון כאמור בהליך זה והם יוחזקו בהיקף ותמהיל נדרש לביצוע ואספקת
מלוא השירותים על-פי ההסכם ויכללו לכל הפחות את הפריטים הבאים:
.5.1.5.1

מגזמת טלסקופית;

.5.1.5.2

חרמש;

.5.1.5.3

מפוח;

.5.1.5.4

מלקוש;

.5.1.5.5

מעדר;

.5.1.5.6

מגרפה קלה  /קשה;

.5.1.5.7

מקרטר;

.5.1.5.8

מעשבת;

.5.1.5.9

מגרזת לכלים;

 .5.1.5.10מרסס מקצועי;
 .5.1.5.11עט חפירה;
 .5.1.5.12מספרים כוח /רגיל;
 .5.1.5.13מזמרה )מינ' ;(3
 .5.1.5.14מוט טלסקופ;
 .5.1.5.15מסור ברזל;
 .5.1.5.16מסור סטיל;
 .5.1.5.17מכסחת טרקטור מקצועית שאוספת גזם;
 .5.1.5.18כלי עבודה בסיסיים;
 .5.1.5.19חלקי חילוף לצנרת )תחזוקה שוטפת(;
 .5.1.5.20מחברים של צנרת טפטוף ;
 .5.1.5.21צינורות לצורך החלפת קו עליון במקרה של פיצוץ;
 .5.1.5.22חומרי הדברה ו/או דישון;
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להסרת ספק ,המדובר ברשימה משוערת בלבד ועל הקבלן יהיה לספק על חשבונו
כל כלי ו/או תשומה אחרת הנדרשת לשם אספקת השירותים .מצא המזמין כי
הכלים ו/או התשומות ו/או החומרים אינם מתאימים לייעודם ו/או שאינם
באיכות הנדרשת ,יפעל הקבלן על חשבונו להחלפתם בהתאם להנחיות המזמין.
על חומרי הדישון/הדברה שיסופקו על-ידי הקבלן להיות חומרים מאושרים על-פי
כל דין ובמינון  /יעוד בהתאם להנחיות היצרן.
.5.2

ציוד עבודה אישי
 .5.2.1לכל עובד הקבלן יסופקו ,על-ידי הקבלן ,כלי עבודה אישיים בכל היקף נדרש .כלי
העבודה האישיים יהיו מסוגים שונים על-פי הצורך ובאופן התואם לעבודתו של
העובד ,ויבטיחו לעובד אפשרות לפעילות עצמאית .בכלל זה יצייד הקבלן את
עובדיו באמצעי קשר )טלפונים/מירס וכד'( באופן אשר יאפשר למזמין ליצור עם
עובדי הקבלן העוסקים באספקת השירותים בחצרי המזמין קשר )לרבות לאחר
שעות העבודה במידת הנדרש(.
 .5.2.2הקבלן יספק לכל עובד מטעמו העוסק באספקת השירותים מדים אחידים משני
סוגים ,לקיץ ולחורף .המדים ישמשו את העובד בכל עת הימצאותו בשטחי המרכז
הרפואי .המדים יישאו את שם הקבלן ויוצמדו אליהם תגי זיהוי פלסטיים עם שם
העובד ותמונתו .דוגמת המדים ,צבעם ודוגמת סמל הקבלן עליהם יוצגו לאישור
המזמין קודם לתחילת עבודת הקבלן בהתאם להסכם זה .הקבלן יהיה אחראי
לכך שהעובדים מטעמו יופיעו בבגדים שלמים ונקיים ,וישלים לעובדיו את הביגוד
לפי הצורך.
הקבלן ידאג לאספקת שירותי ניקיון למדי העבודה האמורים.
 .5.2.3בכל מקרה יכללו בגדי העבודה נעליים בטיחותיות ו/או כל ציוד גהות נוסף הנדרש
על-פי כל דין.

.6

.7

נהלים
.6.1

הקבלן יפעל על-פי מערכת הנחיות והוראות שיקבל מנציג המזמין .ההנחיות וההוראות
יינתנו בתחילת העבודה ,ו/או במהלכה ,בין בכתב ובין בעל-פה .תשומת לב הקבלן שעקב
אופי הפעילות במרכז הרפואי וסוג החומרים בהם נעשה שימוש במסגרת אספקת
השירותים על הקבלן לקיים הקפדה יתרה על קיום הנהלים ותיעוד הפעילות אותו הוא
מבצע במרכז הרפואי.

.6.2

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מקסימלית בצרכי התפעול של המרכז
הרפואי ומבקריו והוא יעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לפעולתם,
ובכלל זה הצורך לעבוד מעבר לשעות הפעילות הרגילות ,בימי שישי ובמוצאי שבת וחג.

.6.3

שום שירות של הקבלן העלול לגרום הפרעה כלשהי לפעילות המרכז הרפואי ו/או אשר
יכול ויסכן את מבקרי ו/או עובדי המרכז הרפואי ו/או אשר יגרום לכלוך בתוך שטחי
המרכז הרפואי ו/או מפגעי רעש ו/או ריח ו/או אשר יש בו כדי לסכן איזה מן המערכות
החיוניות של המזמין ,לא תתבצע ללא תאום ואישור בכתב ומראש של המזמין.

ביקורת
.7.1

מבלי לגרוע מאיזה מזכויות הביקורת של המזמין בהתאם לקבוע בהסכם מובהר כי על
הקבלן יהא לקיים מערך ביקורת עצמאי לשירותים המסופקים על ידו.

.7.2

הביקורת על טיב ואיכות אספקת השירותים תבוצע על-ידי ראש הצוות מטעם הקבלן
ובאחריותו הבלעדית .ראש הצוות יידרש לדווח על ממצאיו מעת לעת למזמין באופן
ובפורמט עליו יורה המזמין.
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.8

.7.3

בנוסף לאמור בכל מקום אחר ,הקבלן יבצע פעולות בדיקה ,הפעלה וביקורת גם על-ידי
נציגים שאינם חלק מצוות העובדים הקבוע.

.7.4

בקיום התחייבויותיו על-פי הסכם זה יפעל הקבלן ,ככל והדבר רלבנטי ,בהתאם לקבוע
בהוראות כל דין ומבלי לגרוע בהתאם לדרישות הJoint Commission International - -
 JCIאשר הסמיכו את המרכז הרפואי בתחום הטיפול ובטיחות המטופל )אקרדיטציה(.

מפגעי בטיחות
בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי ,יטפל בו הקבלן באופן מידי וברציפות עד לפתרון המלא ,לרבות
בדרך של התקנת אמצעים המתאימים להנחיות משרד העבודה/תמ"ת להגנת אזור המפגע מפני
משתמשים עובדים ומבקרים ,העלולים להימצא בתחום המפגע.

.9

סילוק פסולת
.9.1

הקבלן יהא אחראי לפינוי גזם מחצרי המרכז הרפואי על בסיס יומי ומיד עם סיום
העבודה בכל אתר ואתר והוא ידאג לפינויו של כל מפגע ו/או לכלוך ו/או גזם אשר ייווצר
כתולדה מאספקת השירותים על-פי הסכם זה .בכלל זה באחריות הקבלן יהא לתיאום
שירותי איסוף הפסולת והגזם למול הרשות המקומית ועליו לוודא קבלת השירותים
מהרשות המקומית בתדירות נאותה.

.9.2

פינוי של הפסולת ייעשה על-פי כל דין ובהתאם לסוג הפסולת אל אתר פנוי מאושר
ומוסמך לפנוי סוג הפסולת בהתאם להנחיות והוראות המרכז הרפואי.

.9.3

בהתאם להנחיות המזמין יעשה הקבלן שימוש בחלק מן הגזם לצורך דישון אורגני ו/או
חיפוי קרקע.
מבלי לגרוע מכלליות הוראות הסכם זה וכחלק מהתחייבויותיו של הקבלן על-פי ההסכם
יפעל הקבלן על חשבונו לתפעול ותחזוקה של מרסקת הגזם שבבעלות המרכז הרפואי.

.10

כוננים
מעבר לשעות הפעילות הקבועות במרכז הרפואי יוודא הקבלן כי ניתן יהיה להשיג ולהזעיק את
ראש הצוות מטעם הקבלן ו/או מחליפו לצורך תיקון מפגעים ו/או תקלות דחופות.

.11

חוקים ותקנות
הקבלן יוודא כי עובדיו פועלים על-פי כל דין הנוגע לביצוע השירותים ובין היתר בטיחות וגהות
בעבודה.

.12

השתתפות בישיבות
נציג הקבלן מתחייב להשתתף מעת לעת ועל-פי דרישת המזמין ובמועד אשר יתואם על ידו בישיבה
תקופתית במרכז הרפואי .נציג הקבלן בישיבות אלו יהיה ראש הצוות מטעם הקבלן וכן ,אחד
מבעלי הקבלן ו/או מנהליו הבכירים.

.13

הסמכה והדרכת עובדים
.13.1

כל עובדי הקבלן יהיו מוסמכים במקצועות הנדרשים לצורך אספקת השירותים וכמפורט
במסמכי המכרז.

.13.2

מעת לעת יעביר הקבלן את עובדיו הדרכות ו/או הכשרות מקצועיות בתחום השירותים
הקבוע בהסכם זה ולרבות בכל הנושאים הבטיחותיים והמנהליים הנכללים בהסכם זה.
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לצורך הכנת התוכנית יפנה הקבלן למזמין על מנת לקבל את הנהלים העדכניים
המקובלים באתרי המזמין בנושאי בטיחות ,ביטחון והתנהגות .הקבלן יגיש למזמין את
תוכנית ההדרכה לאישור תוך שבועיים מיום תחילת העבודה .התוכנית תכלול התייחסות
ותתאם את נהלי המזמין .הקבלן יעדכן את תוכנית ההדרכה מעת לעת ועל-פי כל דין.

.14

.13.3

הקבלן ידריך את העובדים הקבועים הפועלים מטעמו במרכז הרפואי ואת כל העובדים
המיועדים לגיבויים ולהחלפתם בהעדרם ,בכל הקשור להכרת מבנה המרכז הרפואי
ומערכותיו.

.13.4

דגש מיוחד יינתן בכל הנוגע לטיפול בחומרים ההדברה ו/או חומרים ו/או כלים ו/או
עבודות מסוכנות ו/או המצריכות רישוי ו/או הסמכה על-פי דין ועל הקבלן חלה החבות
הבלעדית לוודא כי בידיו ו/או בידי עובדיו מלא הרישיונות ו/או ההסמכות הנדרשות על-פי
כל דין.

.13.5

הקבלן יהיה אחראי לבחון את העובדים ולוודא כי בידם הידע והניסיון המקצועי הדרוש
לאספקת השירותים.

השלמה ,החלפה של עובדים
.14.1

הקבלן ימלא את מקומו של כל עובד/ת אשר ייעדר מהעבודה כתוצאה מאירוע בלתי צפוי
או מתוכנן בתוך  1יום עבודה )ככל ונעדר יותר מעובד אחד ידאג הקבלן להצבת עובד
חלופי בתוך  3שעות ממועד ההיעדרות של  2העובדים( .אין האמור כולל היעדרות
מתוכננת כחופשה ,מחלה ,מילואים או כל סיבה שהיא .במקרים של היעדרות מתוכננת
חייב הקבלן להשלים את מקום העובד בעובד חלופי ,מיד עם תחילת ההיעדרות על מנת
שהעבודה השוטפת לא תפגע .בכל מקרה של חסר בעובד ישלים הקבלן את השעות
החסרות ו/או הצדדים יפעלו בהתאמה לקיזוז התמורה המגיעה לקבלן מאת המזמין.
העובד/ת המחליף יהיה בעל/ת אותם כישורים לפחות כשל העובד שנעדר .במידה ולא יוצב
עובד/ת מחליף כנדרש לעיל ,לא ישולמו ימי העבודה ועל הקבלן יוטלו קנסות בהתאם
לשיקול דעת המזמין ,אלא אם סוכם עם המזמין ביחס לכל מקרה על השלמה של השעות
הנדרשות באופן חלופי.

.15

.14.2

החלפה מתוכננת של עובד קבוע בעובד קבוע אחר ,תלווה בהדרכה מתאימה ובחפיפת זמן
של שניהם .החלפת עובד לא תגרום לכל פגיעה בפעילות השוטפת .החפיפה תתבצע כאמור
על-ידי הקבלן ועל חשבונו.

.14.3

בהתאם לקבוע בהסכם ,המזמין יהא רשאי לדרוש החלפת עובד ,הן עקב חוסר ידע ,חוסר
יעילות ,אי התאמה לעבודה וכיוצ"ב והקבלן יידרש להחליפו בתוך לא יותר מ 7-ימים
כאשר בזמן זה יידרש הקבלן להציב עובד חלופי )שיאושר מראש על-ידי המזמין( עד
להצבתו של עובד קבוע .דרישה כאמור תיעשה מטעמים סבירים ובמידת האפשר תוך
תיאום והסכמה בין הצדדים.

.14.4

הקבלן יורשה ,ללא תשלום נוסף ,להפעיל במקום באופן קבוע או ספורדי ,עובדים נוספים
על מנת להימנע מקנסות העלולים לנבוע מהיעדרות עובדים ו\או אי השלמת העבודה
הנדרשת ו\או מכל סיבה שהיא ומהצורך להכשירם בדחיפות לביצוע העבודות על-פי הסכם
זה.

ארוחות
.15.1

הקבלן יספק לעובדיו אשר מעוניינים בכך ארוחות ,ולשם כך יאפשר הפסקת עבודה של 30
דקות לעובדיו .הפסקת האוכל של עובד הקבלן לא תבוא בחשבון במסגרת שעות השירות
בהם חב המזמין בתשלום לקבלן.
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.15.2

הקבלן יהא רשאי לספק לעובדים ארוחת צהריים באמצעות מוקד ההסעדה של המזמין,
וזאת בדרך של חלוקת "תלושי ארוחה" לעובדיו .האמור יתבצע כנגד תשלום חודשי קבוע
של הקבלן למזמין ,בהתאם לתעריף עליו יורה המזמין.

.15.3

מובהר ,כי הארוחות ניתנות כשירות לקבלן ,ולא תהיה לקבלן ו/או למי מעובדיו ו/או
מטעמו כל טענה בעניין זה כלפי המזמין ולרבות כל זכות להמשך אספקתן של הארוחות
על-ידי המזמין במידה ויבחר ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,להפסיק ,לצמצם או לשנות את
שירות זה.
אישור

הרינו לאשר בזאת כי קראנו את האמור בנספח ואנו מתחייבים לפעול בהתאם למפורט לעיל.

תאריך

תפקיד

שם
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חתימה  +חותמת

נספח ח'

הצעת מחיר
.1

על המציע לציין את המחיר המוצע על-ידו במקום המיועד לכך בטבלאות להלן .על המציע ליתן
הצעה ביחס לכל החלופות בטבלה .הצעה חלקית יכול ותפסול את הצעת המציע.
תיאור השירותים

משקולות לצורך
בחינת והערכה
של הצעת
המחיר

תיאור יחידת
המניה לבחינת
ההצעה

אספקת מלוא
השירותים
האמורים בהסכם
זה למעט
פרויקטים
מיוחדים  -ביצוע
באמצעות צוות
חיצוני )כאמור
בסעיף 2.1.4
לנספח ז'(

ההשוואה תעשה
על בסיס עלות
גלובאלית של 1
שנה.

על המציע ליתן
הצעה בש"ח )לא
כולל מע"מ( על
בסיס אספקת
שירותים
גלובאלית
כמפורט בהסכם
ונספח ז' ,על
בסיס חודש
קלנדרי אחד
מלא

פרויקטים
מיוחדים  -ביצוע
באמצעות צוות
חיצוני

ההשוואה תעשה
על בסיס צפי
עבודות בהיקף
שנתי של
) ₪250,000לא
כולל מע"מ( על-
פי מחירון דקל.

התשלום לקבלן
יעשה על-פי
מחיר העבודה
בהתאם למחירון
דקל שיפוצים
בהפחתת ההנחה
המוצעת להלן

הצעת המציע

תשלום גלובאלי ל-
 1חודש ,בסך:

תשלום גלובאלי ל-
 1שנה בסך:

______________
ב ₪-לא כולל מע"מ

______________
ב ₪-לא כולל מע"מ

לא למילוי

שיעור ההנחה
שיינתן על מחירון
דקל:

__________%

.2

מובהר כי הצעת המחיר כוללת כל תשומה ו/או עלות הקשורה באספקת השירותים ,בין אם פורטה
במסמכי ההסכם ובין אם לאו ובלבד שלא נקבע ביחס אליה כי המזמין יישא בה .להסרת ספק,
הצעת המחיר כוללת את חומרי הדישון/הדברה/כלי עבודה וכיוצ"ב.

.3

הגדלה בהיקף השירותים של עד  15%ביחס להיקף השטחים הידוע במועד הגשת ההצעה למכרז
זה לא תזכה את המציע בתוספת תמורה .צמצום ו/או הרחבה של למעלה מ 15%-בהיקף
השירותים ו/או השטחים יביא להפחתה ו/או הגדלה של התמורה הנקובה בש"ח בהצעה לעיל,
באופן יחסי לשינוי בהיקף השירותים כאמור.

.4

הזמין המזמין שירותים בגין פרויקטים מיוחדים שלא אמצעות צוות העובדים הקבוע ,שעלותם
אינה מוגדרת במחירון דקל ,יתמחר הקבלן את מחיר השירותים )עבודה  +תשומות( בהתאם
לעלותה בפועל ,בתוספת רווח קבלן בשיעור שלא יעלה על ) 12%על התשומות( ,ככל שקיימת.
להסרת ספק ,אין כל חובה מצד המזמין להתקשר עם הקבלן לצורך אספקת שירותים אלו ותנאי
לביצוע התשלום יהא קבלת אישור המזמין מראש ובכתב לתמחור העבודה.

.5

התשלום יתבצע לקבלן תוך ) 93תשעים ושלושה( ימים מיום הוצאת החשבונית ומתום החודש
שבגינו הוגשה החשבונית על-ידי הקבלן )"שוטף  ,("93 +ובתנאי שהקבלן סיפק את השירותים
למזמין ,החשבונית אושרה קודם לכן על-ידי המזמין וכנגד חשבונית מס כדין.

.6

לכל התשלומים יתווסף מע"מ כדין.
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.7

במשך כל תקופת ההתקשרות ימלא המציע )לרבות כל מי מטעם המציע( אחר הוראות כל דין וכל
תקן ישים הקשורים באספקת השירותים ,כפי שיהיו בתוקף מעת לעת וכפי שיידרש על-ידי
המזמין.

.8

בכפוף להוראת סעיף  6.6לנספח ב' ,לצורך בחירת ההצעה הזוכה תיבחן הצעת המחיר בהתאם
למשקולות המשוערות המפורטות בטבלה.

.9

משלוח הזמנות וחשבוניות ייעשה אך ורק באמצעות טכנולוגיה מקוונת מפיתוחה של חברת ניפנדו
בע"מ )או כל אמצעי טכנולוגי אחר עליו יורה המזמין בעתיד ,בהתאם לנוהל ההזמנות ומשלוח
החשבוניות של הכללית( .הקבלן יישא בעלות שירות זה.
הסבר לגבי מערכת ניפנדו
למערכת ניפנדו יתרונות חשובים עבור ספקי כללית ,העבודה במערכת קלה ופשוטה ומלווה
בהדרכה ולווי שוטף של חברת .Nipendo
להלן פירוט חלק מיתרונות השימוש בתוכנה:
•
•
•
•
•
•
•
•

המערכת מאפשרת ניהול כלל תהליכי המכר ,האספקה וההתחשבנות הפיננסית מול
הכללית במערכת אינטגרטיבית אחת.
הקטנת עלויות התפעול.
מניעת תקלות ואיבוד מידע לגבי הזמנות ואספקות.
יכולות בקרה ושקיפות מלאה לכל המסמכים והתהליכים.
מעבר למשרד נטול נייר תוך חסכון זמן עבודה ,עלויות הדפסה ,ניירת והוצאות דיוור
מיותרות.
ניהול וקבלת הזמנות באופן מרוכז.
צפייה בנתוני קבלות למלאי.
שליחת חשבוניות דיגיטליות ,קבלת סטטוס מצב חשבוניות לרבות מידע אודות מועד
ביצוע תשלום בפועל.

כל היתרונות המפורטים מעלה נעשים באמצעות ממשק אינטרנטי מתקדם .עלות השימוש
במערכת מורכבת מעלות חיבור חד פעמית ומעלות שימוש חודשית על-פי הפירוט מטה :
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* התנאים המסחריים המלאים ,הכוללים את אמנת השירות והאחריות ופירוט מלא של השירות,
יינתנו בעת חתימת ההסכם עם חברת  Nipendoבמסגרת ההתקשרות עם הכללית .תוכנית
המסרים הינה לכלל הלקוחות מולם פעיל הקבלן במערכת .לפרטים נוספים הנך מוזמן ליצור קשר
עם חברת ניפנדו בטלפון  ,09-8600501או בכתובת המייל  sales@nipendo.comובכללית
לרכזת מסר חשבונית מיטל אשוש בטלפון  03-6923344או בכתובת המייל
MeitalAs@clalit.org.il

תאריך

תפקיד

שם
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חתימה  +חותמת

להלן נוסח הביטוח אשר מציע אשר יוכרז כזוכה יידרש להציג .נוסח סופי ,יקבע על-ידי הכללית
ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לאחר בחינת הערות יועץ הביטוח של הזוכה
בהגשת ההצעה יש לחתום על מסמך זה בחתימת המציע בלבד
נספח ט'
לכבוד
שירותי בריאות כללית
להלן" :המזמין",
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום _______ ועד _______ ערכה חברתנו את הביטוחים
המפורטים בהמשך ,על שם ___________ )הקבלן( והמזמין ,בהקשר להסכם מתן שירותים זה.
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מס'______
.1
בגין חברת _______________ )הקבלן( על-פי פקודת הנזיקין כלפי כל המועסקים על-ידו
ומטעמו .ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,שעות עבודה וכן,
בדבר העסקת נוער .גבול האחריות ) $ 1,500,000.-מיליון וחמש מאות אלף( דולר ארה"ב למקרה ו-
) $ 5,000,000.חמישה מיליון( דולר ארה"ב לתקופת הביטוח .הביטוח יורחב לשפות את כללית
במידה ותחשב כמעבידתם של עובדי הקבלן ו/או מי מהם.
פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג' מס' _____
.2
בגין חבות _____________ )הקבלן( ו/או כל מי מטעמו כלפי צד שלישי כלשהו ,לרבות מוזמניו,
לקוחותיו ,כללית וכל הבאים מכוחה ומטעמה ,בגין נזקים לגוף ו/או לרכוש ,שיגרמו על-ידי כל
מעשה או מחדל כלשהם של הקבלן ,עובדיו ,מנהליו וכל הפועלים מכוחו ולמענו בקשר להסכם מתן
השירותים .גבולות האחריות ) $ 1,000,000.-מיליון( דולר ארה"ב למקרה ולתקופה.
פוליסה זו אינה כוללת כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש התפוצצות ,בהלה ,פריקה ,וטעינה,
מתקנים סניטאריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או במשקה ,שביתה והשבתה ,מכשירי
הרמה ,קבלני מישנה ,נזק בזדון ,גניבה ,פרעות וכן ,תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי
וזאת ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו יחשב הביטוח הנערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
.3

פוליסת חבות מוצר מס' __________________  -הפוליסה תכסה את אחריות הקבלן ו/או
הפועלים מטעמו למוצרים ,בהתאם לחוק האחריות למוצרים פגומים ,תשמ"א –  1980בגבולות
אחריות של לא פחות מ) $1,000,000 -מיליון דולר ארה"ב( למקרה ולתקופת הביטוח השנתית
וזאת ,למשך כל תקופת ההסכם וכן ,תכלול תקופת גילוי של שלוש שנים .למען הסר ספק ,אנו
מאשרים את הוספת המזמין וכל הפועלים מטעמו כמבוטחים נוספים בפוליסה.

פוליסת ביטוח רכוש  -לרבות כל ציוד ו/או מלאי ו/או רכוש אחר המשמש את עסקו של הקבלן
.4
בבעלותו ו/או באחריותו של הקבלן אשר מובא את חצרי המזמין ,בערכם המלא על בסיס "ערך
כינון" וכן ,כל שינוי ותוספת שנעשו ו/או יעשו על-ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ,מפני אובדן או נזק
עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה,
סערה וסופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,פגיעה על-ידי כלי רכב ,פגיעה על-ידי כלי
טיס ,שביתות ,פרעות ,נזק בזדון ,שבר זכוכית וכן ,פריצה וגניבה .הביטוח יכלול תנאי מפורש לפיו
המבטח מותר על זכות תחלוף כלפי המזמין ,מנהליו והפועלים מטעמם וכן ,כלפי קבלנים אחרים,
אם קיימים ,אשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל ,בדבר ויתור על תחלוף כלפי הקבלן ובלבד,
שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
למען הסר ספק ,אנו מאשרים את הוספת כללית וכל הפועלים מטעמה כמבוטחים נוספים
.5
בפוליסות.
ויתור על תחלוף  -הביטוחים כוללים תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף )שיבוב(
כלפי הכללית ובלבד ,שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם נזק
מתוך כוונת זדון.
הביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח אחר הנערך על-ידי כללית וכי לא
תועלה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי כללית .כמו כן ,מתחייב המבטח שפוליסות לא
תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם תימסר הודעה כתובה לידי כללית ) 30שלושים( ימים מראש.
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תאריך___________ :

חתימת המבטח___________:
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נספח י'
בהגשת ההצעה יש לחתום על מסמך זה בחתימת המציע בלבד
הגשת מקור תקף תעשה על-ידי הזוכה בהתאם לקבוע בהסכם

נוסח ערבות בנקאית
)ערבות ביצוע(
לכבוד
שירותי בריאות כללית
באמצעות סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי
הנדון :ערבות מס' ____________
.1

לבקשת ____________________ )שם הקבלן( ,ח.פ _____________ .במסגרת הסכם מיום
_________ לאספקת שירותי גינון ,בסורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי )להלן" :החייב"( אנו
ערבים בזה כלפיכם בערבות אוטונומית ובלתי מותנית לסילוק כל סכום עד לסך של  25,000ש"ח,
שיוצמד למדד ,כמפורט להלן ,מתאריך __________ ,אשר תדרשו מאת החייב .

.2

לצרכי ערבות זו ,המונח "מדד" משמעו :מדד המחירים לצרכן ,הכולל פירות וירקות ,כפי שהוא
מתפרסם מפעם לפעם ,על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא מדד חודש _____ ,שנת _____ ,שהתפרסם ב 15 -לחודש
שלאחריו )או בסמוך למועד זה( ,בשיעור ______נקודות.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם ,על-פי
ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:
.2.1

היה ויתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,אזי יחושב סכום הערבות כשהוא
מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן" :סכום
הערבות המוגדל"(.

.2.2

היה ויתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו ,לא יחול שינוי בסכום
הערבות.

.3

אנו נשלם לכם מפעם לפעם כל סכום ,בגבול סכום הערבות המוגדל ,תוך ) 7שבעה( ימים מתאריך
דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק ו/או לבסס את דרישתכם ומבלי שנהיה
רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי ,שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם או לדרוש
תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב או להימנע בכל דרך מביצוע התשלום על-פי ערבות
זו.

.4

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

.5

כל דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שמספרו ,_____________ :ושכתובתו:
__________________*

.6

ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק______________________
חתימה וחותמת

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

כתב התחייבות מטעם הקבלן לשמירת סודיות ואבטחת מידע
הרינו מתחייבים כלפיכם לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע או דו"ח על ושל שרותי בריאות כללית )להלן:
"כללית"( ,לרבות ובמיוחד ,כל המידע הרפואי והניהולי של מבוטחי כללית והמידע העסקי הפיננסי של
כללית ,אשר יגיע לידיעתנו ,אם יגיע ,לצורך מילוי התחייבויותינו כלפיכם תוך ו/או עקב ביצוע הסכם זה
ולא להעבירו או לגלותו לגורם כלשהו ,אלא על-פי הוראותיכם המפורשות בכתב ו/או כמתחייב מכל דין.
ידועות לנו ההוראות הקובעות את חובת שמירת הסודיות וידוע לנו כי אם נפר אותן אנו צפויים לתביעות
אזרחיות ו/או פליליות.
ידוע לנו כי כל מידע בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה ,הינו בבעלותה של כללית וכי לא נהיה רשאים
לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע התחייבויותינו כלפי כללית ,למעט לצורך ביצוע ישיר של
השירותים על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.
הננו מתחייבים כי לא יישאר ברשותנו או בחזקתנו איזה שהוא מידע מהמידע שהעברתם אלינו ,באם יהיה
מידע שהועבר אלינו ,לצורך מילוי התחייבויותינו על-פי ההתקשרות בינינו ,בצורה כלשהי.
הננו מתחייבים עוד כי לא ייעשה על-ידנו שימוש כלשהו במידע או בכל חלק ממנו ,אלא לפי הוראתכם
המפורשת בכתב ,למעט לצורך ביצוע ישיר של השירותים על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.
הננו מתחייבים בזה ,שלא להעביר מידע או חלק ממנו לצד ג' ,בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת
הממונה על אבטחת המידע בכללית ,למעט לצורך ביצוע ישיר של השירותים על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב
מכל דין.
הננו מצהירים כי ידוע לנו כי במערכת יעובד גם מידע אישי ,פרטי ,כלכלי ורפואי ,המוגן על-פי חוק הגנת
הפרטיות ותקנותיו .לאור זאת ובהתאם לכך ,הננו מתחייבים לנקוט בכל אמצעי האבטחה )לוגיים
ופיזיים( ,הנדרשים על-פי כל דין ובנוסף ,לקיים במלואן את דרישת אבטחת המידע מטעם כללית ולפי
סיווג המידע שקבעה כללית וכן ,לבצע שינויים באמצעי אבטחת מידע ,ככל שאלה יידרשו ,על מנת
להתמודד מול איומי אבטחת מידע ועל-מנת שהוראות החוק יקוימו ושהמידע המצוי במסמכים ובמערכת
המידע לרבות ,מידע על ענייניו הפרטיים של אדם שהועבר על-ידכם לטיפולינו או נצבר אצלנו עבור כללית,
יישמר בסודיות מוחלטת.
הננו מתחייבים שלא להעביר מידע על כללית ברשת תקשורת אלחוטית ,ללא אישור מיוחד מהממונה על
אבטחת המידע בכללית.
הננו מצהירים כי ידוע לנו כי אין בעצם גילוי המידע על-ידי כללית ,כדי להעניק לקבלן ו/או למנהליו ו/או
לעובדיו כל זכות לגבי פטנטים ,מדגמים ,זכויות יוצרים או זכויות אחרות.
הננו מתחייבים כי במקרה של אובדן ,גניבה או כל נזק אחר אשר יגרם במדיה המגנטית או למידע של
כללית ,נודיעכם מיד.
הננו מאשרים לכם בזה ,לבצע ביקורים פיזיים באתרנו ולבצע בדיקות אלקטרוניות ואחרות שידרשו לפי
שקול דעתכם ,לצורך בדיקת רמת האבטחה.
הננו מתחייבים שהמידע יהיה נגיש לבעלי התפקידים מורשיי הגישה למידע בלבד ,אשר יחתמו על כתב
התחייבות לשמירת סודיות כלפי כללית ,בנוסח המפורט בנספח יא'  2להסכם זה ולא יעשו שימוש במידע,
אלא לצורך ביצוע ישיר של השירותים על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.
הקבלן מתחייב בזאת כי בכל מקרה בו הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו יפר התחייבות זו ו/או חלק
ממנה ,יהיה הקבלן חייב לפצות ולשפות את כללית בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה כתוצאה
מהפרה כאמור וזאת ,מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אשר יעמדו לכללית כנגד הקבלן ו/או מי מעובדיו
ו/או מי מטעמו ,עקב הפרת התחייבות זו כאמור.
___________________
חתימה וחותמת הקבלן
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נספח יא' 2

כתב התחייבות עובד הקבלן לשמירת סודיות ואבטחת מידע
 .1אני הח"מ מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע ,לרבות תוכנית ,חומר בין בכתב ובין בעל
פה ,מסמך עיוני ,מדעי או ממשי ,שיגיע ו/או שהגיע אלי במהלך העסקתי עבור שרותי בריאות כללית
)להלן" :כללית"( ולא לגלותו ו/או להעבירו לאחר ,אלא ככל שיידרש ובמידה ויידרש במסגרת העסקתי
עבור כללית ולצורך ביצוע תפקידי עבורה ולמעט ,לצורך ביצוע ישיר של השירותים על-פי הסכם זה ו/או
כמתחייב מכל דין.
לעניין מסמך זה "מידע" פירושו כל המפורט לעיל ,אשר מעצם טבעו או על-פי הדין הינו חסוי ,לרבות:
כל מידע הנודע למצבו הרפואי ,פרטיו האישיים ומצבו הכלכלי ו/או הסוציאלי של מבוטח בכללית.
כל מידע הנוגע לפרטיו האישיים ,מצבו הכלכלי ו/או הסוציאלי ,מצבו הרפואי ותנאי עבודתו של עובד
בכללית .כל מידע הנוגע לעניינים הכספיים ,לשיטות העבודה ,לדרכי הטיפול הרפואי ,לתהליכי
המחשוב ,להתקשרויות וללקוחות של כללית.
.2
.2.1

2.2

2.3

הנני מתחייב שלא לעשות שימוש כלשהו בכל מידע שהוא ,לרבות עיון בו ,העתקתו צילומו
או הדפסתו ,בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ,אלא בהיקף הנדרש במסגרת העסקתי עבור
כללית ולצורך ביצוע ישיר של השירותים על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.
התחייבותי כמפורט לעיל ,תחול גם לגבי העברת המידע אל 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 ולצורך ביצוע ישיר של השירותים על-פי הסכם זה ו/או
כמתחייב מכל דין.
הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע אפשרות כי מידע כאמור
יצא מרשותי ויגיע למי שאינו מוסמך לקבלו.

 .3התחייבויותיי כאמור לעיל ,יחולו ביחס לכל מידע כמפורט בסעיף  1לעיל ,שיבוא לידי ביטוי בכל אופן
וצורה שהם ,לרבות 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 להחזקתי ,תוך כדי ו/או עקב
העסקתי בכללית.
 .4הנני מצהיר כי ידועה לי הרגישות הרבה של המידע וכי חשיפתו לצד שלישי ,שלא על-פי הרשאה כדין,
עלולה לגרום לכללית ו/או למבוטחיה ו/או לצד ג' כלשהו נזקים חמורים .הנני מצהיר כי ידוע לי כי
הפרת התחייבויותיי כמפורט לעיל ולהלן ,תיחשב כהפרת חובת נאמנות כלפי כללית ועלולה אף להוות
עבירה פלילית.
 .5ידוע לי כי הפרת התחייבויותיי תאפשר לכללית ו/או לצד ג' כלשהו שנפגע כתוצאה מהפרת
התחייבויותיי כאמור במסמך זה ,לנקוט כלפי בכל הצעדים על-פי כל דין ,לרבות הפסקת העסקתי עבור
כללית ותביעתי על-ידי כללית ו/או צד ג' כלשהו כאמור לעיל ,לפיצוי בגין כל הנזקים שנגרמו להם.
 .6הנני מתחייב לא לשנות הנחיות ו/או הגדרות אבטחת מידע שנקבעו על-ידי כללית ,אלא באישור ממונה
אבטחת מידע בכללית.
 .7הנני מתחייב לדווח לממונים עלי ולממונה אבטחת מידע בכללית ,על כל פגיעה באבטחת מידע הקשורה
בעבודתי מול כללית.
 .8התחייבויותיי כמפורט לעיל יעמדו בתוקפן במשך כל תקופת העסקתי עבור כללית ולתקופה בלתי
מוגבלת לאחר הפסקת העסקתי בה.
ולראיה באתי על החתום:

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
תאריך
חתימה
תפקיד
שם הקבלן
ת.ז.
שם פרטי
ומשפחה
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נספח יב'
להלן מצורפים נהלים שונים של המזמין הנוגעים לביצוע השירותים ואשר על הקבלן יהא
להקפיד לקיימם.
מובהר כי המדובר בנהלים חלקיים ו/או כללים אשר אינם ממצים את כלל ההנחיות ו/או
ההנחיות ו/או הנהלים ו/או הוראות כל דין ,אשר חלות על ביצוע השירותים ועל הקבלן האחריות
הבלעדית לוודא כי לא חלים עליו הוראות ו/או הנחיות ו/או דינים נוספים שלא נכללו בנהלים
המצורפים בזאת.

הוראות בטיחות וגהות לעובדי הגן
מטרת הנוהל :לקבוע נהלי עבודה  ,בטיחות וגהות לעובדי הגן.
סמכויות:
מנהל הגן ועובדיו ,יעבדו על-פי הנהלים וההנחיות של בטיחות וגהות .במידה ויש עובדי קבלן ביחידה ,חל
עליהם לעבוד לפי נהלי הבטיחות הבאים:
 כל לקות מסוימת בנושא בטיחות וגהות ,חובה על עובדי הגן לדווח למנהל הגן ומנהל הגן ידווחלממונים מעליו ולממונה בטיחות של המוסד הרפואי.
 במקרה ועובד נפגע במקום עבודתו ,עליו לדווח מידית לממונה הישיר וכן ,לקבלת המשך טיפולרפואי ובמקביל ,לדווח לממונה הבטיחות של המוסד הרפואי.
 באחריות מנהל הגן ,שכל עובדיו ,כולל עובדי קבלן ,שכפופים אליו ,לרענן וליישם את נהלי הבטיחותבעת תחילת עבודה מדי בוקר.
 באחריות המנהל ,אחת לתקופה )עד שלושה חודשים( ,לכנס את כל עובדיו ולרענן את כללי הבטיחותולהחתימם שהבינו את הכתוב.

הוראות כלליות
-

לא יעסוק אדם בכל נושא של עבודות גינון ,אלא רק לאחר שקיבל הדרכה בנושא בטיחות והסמכה
להפעלת כלים מכניים וחשמליים.

-

חובה על כל עובד להשתמש בציוד מגן אישי.

-

חובה על העובדים להכיר את כל השילוט של אזהרה ,בעיקר בנושאים של חומרי הדברה ,דלקים
ונוזלים למיניהם.

-

חובה על כל סוג של חומר מסוים ,שמאוכסן במחסן שיהיה שילוט בולט ,במידת הצורך מואר.

-

חובה על כל חומר מסוים שנלקח לצורך עבודה בשטח ,שיהיה הוראות אזהרה ואופן שימוש.

-

חל איסור מוחלט לרוקן תוכן מסוים של נוזל ממיכל שהגיע מהיצרן למיכל פלסטיק או כל מיכל
אחר לא מזוהה וללא שילוט.

-

חובה על מנהל הגן שיהיה בקרבתו תיק עזרה ראשונה והדרכה בסיסית במתן עזרה ראשונה.
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הוראות בטיחות ונהלים למנהל הגן  /ראש צוות
-

הקפד על סדר וניקיון בתחנת העבודה.

-

וודא שכלי העבודה והציוד מתאימים לייעוד של משימותיך לתחילת יום העבודה.

-

וודא שהציוד המכני והחשמלי תקינים.

-

וודא שהעובדים לבושים בבגדי עבודה ונעלי עבודה בטיחותיות.

-

וודא לפני שהעובדים יוצאים לעבודתם במוסד הרפואי האם הם מצוידים בציוד המגן האישי
כנדרש.

-

המנהל ינקוט בכל האמצעים לפי הוראות של ההנהלה במידה ועובד מסוים אינו מוכן לשמוע
להוראות של מנהל הגן.

-

במידה וקיים ציוד פגום ,מנהל היחידה ידאג לכלי חליפי ולסירוגין וידאג להשמיש את הציוד.

-

מנהל העבודה ישמש לעובדיו כדוגמה אישית בנושא של הוראות בטיחות ויידע שהעובדים מבצעים
זאת.

-

חובה על המנהל להדריך כל עובד חדש שנקלט ליחידה את תהליכי העבודה ובטיחות ולהזהירו
מפני סיכונים הקיימים בעבודה ,יש להקריא לעובד הוראות של אמצעי בטיחות לוודא שהבין
ויחתום על המסמך.

-

באחריות המנהל לדווח לממונה בטיחות ולהנהלה על כל מפגע בטיחותי.

-

מנהל המחלקה והצוות חייבים למלא את ההוראות של בטיחות וגהות.

הוראות בטיחות לעובדי הגינון
-

ללבוש בגדי עבודה מתאימים.

-

נעל נעלי עבודה בטיחותיים.

-

יש ללבוש חולצה עם שרוולים הדוקים ומכנסיים ארוכים.

-

במידה והנך חשוף לשמש חבוש כובע ,מרח משחת מגן על העור והרכב משקפי מגן במידת הצורך.

-

בעבודות כיסוח או ניסור ענפים הרכב משקפי מגן או מסיכת מגן.

-

בעבודות כריתת עצים ,ענפים וגזעים יש לחבוש קסדת מגן ,משקפי מגן או מסיכת פנים וכפפות
מתאימות.

-

במידה והנך עובד בגובה מעל  2מטר ,חובה עליך לרתום את עצמך בנקודת עיגון איתנה באמצעות
רתמה וכן ,לדאוג מבעוד מועד לשלט הזהרה מסביבך או סרט היקפי ,לשם שלא יגיעו עובדים לא
רצויים.
יש לציין שעובדים מעל גובה  2מטר חייבים להיות בעלי הסמכה והדרכה שקיבלו במוסד מוכר
לבטיחות וגהות.
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-

כשהינך מפעיל מכשיר חשמלי ,כגון :מכסחת דשא ,טרקטורון ,מגזמת ,מסור שרשרת וכו' ,יש
להשתמש באטמי אוזניים או מגני אוזניים למניעת נזק לשמיעה.

-

יש להקפיד על היגיינה אישית ,כגון :החלף בגדיך בכל יום סיום עבודתך ,שטוף את פניך וידך
בסבון ומים.

-

במידה והנך לא חש בטוב ,דווח מיד למנהל הישיר.

-

במידה והנך מגלה גירוי במקום מסוים בעור ,כאבי ראש ,כאבי בטן או כל עקיצה ,יש לדווח מידית
למנהל הישיר.

-

בכל סוג של עבודות ריסוס ,יש ללבוש מסיכה ייעודית וכפפות .יש להקפיד שרוולים ארוכים
מכופתרים.

כלי עבודה ומכשור חשמלי
כלי עבודה ידניים
-

הכלים חייבים להיות תקינים ומתאימים לייעודם.

-

אין להשאיר כלי עבודה בשטח העבודה ללא השגחה.

-

כלים חדים ,כגון :מספרי גיזום ,סכין ומזמרה יינשאו בתוך נרתיק ייעודי.

-

יש לטפל בכלי העבודה אך ורק על-פי הוראות יצרן.

כלי עבודה ממונעים
-

חובה לדעת וללמוד הוראות הפעלה וכללי בטיחות של כל סוג כלי לפני תחילת העבודה.

-

כלים בעלי להב או חלקים נעים בכלי יהיו ממוגנים בהתאם.

-

בעת גיזום באמצעות חרמש או משור שרשרת ,יש להקפיד מבעוד מועד להזהיר אנשים שאינם
קשורים בעבודות גינון ולדאוג שיהיה שילוט בקרבת מקום לפחות מרחק של  20מטר וברדיוס של
 360מעלות.

-

אין להשאיר כלי חשמלי בשטח עבודה ללא פיקוח של אחד מעובדי הגן.

-

במידה והופעל הכלי ונשפך דלק באזור /בסביבת העבודה לא להפעיל את הכלי והרחק את הכלי
מהמקום עד שיתאדה הדלק ולדווח מיד לממונה הישיר.

-

אין להוסיף נוזל/דלק בעת הפעלת המכשיר.

-

כבה את המכשיר לפני שהנך רוצה לבדוק או לתחזק את הכלי.

-

חל איסור מוחלט לעשן בקרבת המכשיר אם נוזלים דלק אצטון וגם חל איסור מוחלט בעת החלפת
המכשיר.

-

אין לבצע כיוון של השרשרת המסורית כשהמכשיר פועל.
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טרקטורים
-

כל סוגי הטרקטורים והטרקטורונים יהיו מצוידים במסגרת בטיחות מאושרת.

-

כל הכלים יהיו מצוידים במערכת התרעה קולית בעת שילוב הילוך אחורי וכן גם פנס מהבהב
שניתן לזהות.

-

שילוב להילוך אחורי ייעשה בסיוע של מכוון מקצועי.

דלקים  /נוזלים
-

אחסון הדלקים יעשה במכלים ייעודיים תקינים ואטומים .המחסן יהיה מאוורר לפחות  6החלפות
אויר בשעה .המקום יהיה מוצל ,קריר – הטמפ' לא תעלה על  26מעלות ומרוחק ממקורות אש
וחום.

-

תדלוק מנוע בנזין או סולר יבוצע באוויר הצח ולא בתוך המחסן .רחוק ממקור אש ומצמחייה
דליקה )בעיקר יבשה(.

-

כל סוג של נוזל שמונח במדף או על הקרקע יהיה שילוט מתאים ,מודגש או מואר.

-

אחסון כמויות הדלק יהיו מינימליות לא יותר מ 100 -ליטר סולר ולא יותר מ 25 -ליטר בנזין.

-

בקרבת נקודת תדלוק ואחסון יימצאו שני מטפי כיבוי אש אבקה  6ק"ג כל אחד כל העובדים יקבלו
בדרכה מעשית ותעודת הסמכה לשם הפעלת המטפים.

-

בסיום התדלוק יש לוודא סגירה הרמטית של מיכל הדלק ולראות שאין נזילות במיכל.

סל הרמה
-

בדיקות הסל לפני השימוש יהיו בידי בודק מוסמך למכונות הרמה .אשר ייתן אישור על-פי התקן.

-

לפני הרכבת הסל על המלגזה יבדוק אדם שקיבל הכשרה וכן ,יבדוק את הנעילה ומנגנוני הרמה
והפיקוד החשמלי כמו כן ,ירים את הסל ויוריד את הסל כאשר אין אדם בתוך הסל.

מיקום המלגזה  /מנוף  /רכב ייעודי
 (1יש למקם את המלגזה במקום יציב מישורי.
 (2יש לשלט את האזור במרחק של  20מטר לפחות ובמידת הצורך מחסום לשם שיעבור רכב.
יש לשלט לפי שילוט עבודה בדרכים ,שלטי קונוס.
 (3הרמת הסל תיעשה לאחר שהעובד או הצוות ווידא שאין הגבלות בשדה הראייה של מפעיל המלגזה
ואין סכנת מתח קו חשמל.
 (4הגוזם חייב להיות אדם עם ציוד מגן נעלי בטיחות ,כפפות ,אוזניות ,משקפי מגן או מגן פנים ,בגדי
עבודה ארוכים ,אפוד זוהר ,חבל תקין ושלם המסוגל לשאת עומס של  2-3טון.
 (5עבודת הגיזום תעשה על-ידי סל הרמה והעובר יאבטח את עצמו על-ידי רתמת בטיחות לנקודת
עיגון .עובד שעולה לגובה מעל  2מטר יהיה בעל הסמכה מקצועית .יש לנקוט על-פי הוראות
הבטיחות – עבודה בגובה.
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 (6לפני שנוקטים פעולת כריתה ,יש להרחיק את האנשים במרחק של פעמיים מגובה העץ לפחות.
 (7יש לתכנן מבעוד מועד את כוון כריתת העץ וזווית נפילתו על-ידי תמיכה בחבלים.
 (8יש לוודא לפני כריתה שאין מכשירים חשמליים או כל חפץ שיכול להינזק או להיות מפגע לפחות
ברדיוס של  20מטר.
 (9באם נדרש לטפס על העץ דאג לאבטח את עצמך בכל עת .את הכלים יש לקשור בחבל.
 (10לפני תחילת העבודה יש לקשור את צמרת העץ בחבקים.

בעת הגיזום
-

עבודת גיזום תתבצע אך ורק על-ידי עובדים מיומנים אשר קיבלו הדרכה מעשית ובעלי הסמכה
מתאימה.

-

לא תבוצע כל עבודה בגובה ,לרבות עבודה על סולמות ,סלים ,במות הרמה ,אלא על-ידי עובדים
שעברו הכשרה והדרכה לפי תקנות של בטיחות בעבודה – עבודה בגובה.

-

יש לוודא כי יש תעודת ביטוח לגוזם והעובדים הנלווים.

-

אסור לעמוד עם הגב מתחת לענף הנגזם ולכל אורך מסלול נפילתו.

-

בכריתת עצים אסור להפסיק את הניסור באמצע החתך.

-

חיתוך ענפים גדולים יתבצע מהקצה או מבסיסו.

עבודה עם חומרי הדברה
-

מנהל היחידה יהיה מצויד בדף מידע )  (MSDSשל כל חומרי ההדברה שבשימוש.

-

המנהל יוודא וידאג שהשימוש בחומרי ההדברה יהיה על-פי הוראות היצרן ונקיטת כל אמצעי
הזהירות הנדרשים.

-

המנהל ייתן הדרכה וייתן לעובדיו דף מידע של החומרים לפני תחילת העבודה ויוודא שהעובדים
הבינו וחתמו על תוכן דף המידע.

-

המנהל יוודא כי חומרי ההדברה כלולים בהיתר הרעלים ובסמכותו של ממונה רעלים.

-

אחסון של החומרים יהיה במקום סגור ומאוורר ועל-פי הוראות היצרן של אחסון החומרים,
המפתחות של המחסן יהיו אצל מנהל היחידה או הצוות בלבד.

-

השימוש בחומרים יהיה אך ורק באריזתו המקורית של היצרן.

-

השימוש בחומרים יהיה עם כפפות ,משקפי מגן ומסיכת נשימה במידת הצורך.

-

אין להשתמש בחומרי הדברה שנאסרו על-ידי הרשויות המוסמכות.

-

יש לשים לב למשב הרוח וכיוונה כשמתחילים לרסס.

-

הקפד שלא יותז חומר על גופך או בגדיך.
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-

יש למנוע כניסת אנשים לא מורשים אל שטח הריסוס.

-

יש לוודא שכל כלי העבודה פרט למרססים יהיו מוגנים או מורחקים.

-

לאחר הריסוס יש להציב שילוט בולט לעין המציין גם את שם התכשיר המרוסס ,פרטי המבצע
ותאריך הביצוע.

-

אין לעשן או לאכול בעת הריסוס ו/או לאחר סיום הטיפול בחומר ההדברה.

-

בתקופות חמות יש לבצע הדברה בשעות הבוקר המוקדמות.

-

יש לבצע בדיקות רפואיות לעובדים ולחסנם.

איסוף גזם
-

יש לאסוף את הגזם הרחק ממרכזי אש ,צמחיה דליקה ,מצבורי דלק ,תחנות של שנאים – חשמל.

-

את הגזם יש לפנות משטח המוסד לאחר תיאום ואישור על-ידי גורמים מקצועיים.

-

אסור לשרוף גזם בשטח המוסד.

סיכונים בשטח
-

העובדים מחויבים לקבל הדרכה לזוחלים ארסיים ולזהותם ,יש לקבל הדרכה ולתאם מול ממונה
בטיחות.

-

אין לעבוד בקרבת כוורות או כנים של חרקים למיניהן דבורים ,צרעות ,יש לתאם מול ממונה
בטיחות.

-

במקרה של עקיצה או הכשה או חשש לכך ,יש לפנות את הנפגע מיד לבית חולים הקרוב ,במידה
וניתן לדעת את תיאור בעל החיים ,רצוי לעדכן את מנהל היחידה בבית החולים.

-

יש להימנע משתילת צמחים רעילים ואלרגנים חריפים .אין לשתול בעיקר שתילים אלו בקרבת
המחלקות או בתוך המחלקות בפאטיו.

אישור
הריני מאשר בזאת כי קראתי את האמור בנספח ובהגשת הצעתי הריני נותן את הסכמתי לאמור לו
ומתחייב לפעול בהתאם למפורט לעיל.

תאריך

תפקיד

שם
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חתימה  +חותמת

נספח יג'

אישור מורשיי חתימה )*(
* )+יש למלא נספח זה רק ביחס לגוף מאוגד ו0או שותפות/

אני ,הח"מ ,_____________________ ,עו"ד/רו"ח ,מרח' ______________________ ,מאשר כי
חתימתם יחד /לחוד )מחק את המיותר( של ה"ה מפורטים להלן ,על ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת
מכרז פומבי מס'  24-59-16לאספקת שירותי גינון ,בסורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי ,שפורסם על-ידי
הכללית.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

הנ"ל הינם מורשים מטעם חברת __________________ )שם המורשה( לחתום על מסמכים אלה בשם
התאגיד ,מכוח החלטת התאגיד כאמור ,שנתקבלה כדין.

תאריך

תפקיד

שם
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חתימה  +חותמת

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.

מנהלים ובעלי זכויות חתימה:

שם פרטי

שם משפחה

מס' תעודת זהות

תפקיד

ג.

מספר עובדי החברה.____________ :

ד.

מספר שנות ניסיון בביצוע השירותים כדוגמת השירותים נשוא מכרז זה. ____________:

ה.

הערות_________________________________________________________________ :
____________________________________________________________________

תאריך

תפקיד

שם
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חתימה  +חותמת

נספח טו'

תצהיר בדבר אי תיאום הצעה
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 בהליך זה או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות בהליך זה.

.4

המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות בהליך 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 בהליך 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 הצעה ,אם כן ,אנא פרט:
________________________________________________________
________________________________________________________
* מחק את המיותר
המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות
של תיאומי הליכים ,אם כן ,נא פרט:
________________________________________________________
________________________________________________________
אני מודע לכך כי העונש על תיאום הצעה יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
_______________
תאריך

_______________
שם המציע  /התאגיד

_______________
חתימת המציע /
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_______________
חתימת התאגיד

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

____________
שם מלא
וחותמת
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הסכם
שנערך ונחתם ב________ ביום____ לחודש _____ 2016
בין:

שירותי בריאות כללית )"כללית"(
באמצעות הנהלת סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי )"המרכז הרפואי"(
ת.ד151 .
באר שבע 84101
טלפון08-6403456 :
פקס08-6274034 :
על-ידי ה"ה:
___________ .1ת.ז __________.תפקיד__________
___________ .2ת.ז __________.תפקיד__________
מצד אחד

)להלן" :המזמין"(
לבין:
ח.פ:.
מרחוב
טלפון:
פקס':
על-ידי ה"ה:
___________ .1ת.ז ________.תפקיד____________

מצד שני

)להלן" :הקבלן"(
הואיל:

והמזמין מעוניין להתקשר עם הקבלן בהסכם לאספקת שרותי גינון לשטחי המרכז הרפואי,
כאמור וכמפורט בהסכם זה ובנספחים המצורפים לו )להלן" :השירותים"(;

והואיל:

והקבלן הגיש הצעתו למכרז פומבי מס'  24-59-16שערך המזמין )להלן" :המכרז"(;

והואיל:

ובהתאם להצעת הקבלן הוא מצהיר ומתחייב ,כי ביכולתו לספק את השירותים למזמין
בתנאים וכמפורט במכרז ובהצעתו;

והואיל:

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

.1

מסמכי ההסכם
.1.1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנו.

.1.2

כותרות הסעיפים נועדו לצורכי נוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות.

.1.3

בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה וכיוצ"ב ,בין הוראות הסכם זה לבין ההוראה
הכלולה בנספחיו ,יגברו הוראות הסכם זה אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

.1.4

מצ"ב להסכם זה הנספחים כמפורט להלן:
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 .1.4.1העתק רישיון גנן סוג ) 1נספח ג'(;
 .1.4.2אישור מנכ"ל בדבר ניסיון קודם )נספח ד'(;
 .1.4.3אישור רו"ח בדבר מחזור כספי )נספח ד';(1
 .1.4.4פרוטוקול סיור קבלנים  /תשובות הבהרה )נספח ה'(;
 .1.4.5אישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )נספח ו'(;
 .1.4.6תיאור השירותים )נספח ז'(;
 .1.4.7הצעת מחיר )נספח ח'(;
 .1.4.8אישור על כיסוי ביטוחי )נספח ט'(;
 .1.4.9ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( )נספח י'(;
 .1.4.10כתבי התחייבות לשמירת סודיות )נספח יא'  ,1נספח יא' ;(2
 .1.4.11נהלי בטיחות בעבודה )נספח יב'(;
 .1.4.12אישור מורשיי חתימה )נספח יג'(;
 .1.4.13נתוני גורם מציע )נספח יד'(;
 .1.4.14תצהיר בדבר אי תיאום הצעה )נספח טו'(;
.2

הצהרות והתחייבויות הקבלן
הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי:
.2.1

הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמקצועיות הדרושים לצורך ביצוע השירותים על-
פי הסכם זה ,באיכות וטיב מעולים ,בכמויות ובמועדים כאמור בהסכם זה ,לרבות כח
האדם ,ציוד ,מכונות ,מכשירים ,חומרים ,כלי רכב וכלי עבודה וכל אמצעי אחר הדרוש
לצורך אספקת השירותים ,הכל לשביעות רצונו של המזמין ולמשך כל תקופת ההתקשרות
על-פי הסכם זה.

.2.2

בידיו כל האישורים ,ההיתרים ,הרישיונות הדרושים ו/או שיהיו דרושים על-פי כל דין
לניהול עסקו ולמתן השירותים והוא אחראי לכך שכל האישורים ,ההיתרים והרישיונות
כאמור ,יישארו בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ,ובמשך כל תקופת ההסכם הוא ימלא
אחר הוראות כל דין הקשורות במתן השירותים ,כפי שיעודכנו ,מעת לעת.
מובהר כי אי השגת אישור ,היתר ו/או רישיון כאמור בסעיף זה לעיל לא יהווה עילה בפי
הקבלן להעלאת כל טענה כלפי המזמין.

.2.3

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות כנדרש על-פי כל דין ולרבות על-פי בפקודת
הבטיחות בעבודה תש"ל –  1970ולנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים על מנת
להבטיח את שלומם של עובדיו ועובדי המזמין וכן ,של המבקרים והשוהים בכל שטחי
המרכז הרפואי וחצריו.
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הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו יהיו לבושים ומוגנים בכל האמצעים הנדרשים על-ידי
הרשויות המוסמכות ועל-פי כל דין .הקבלן יספק על חשבונו הבלעדי את כל הציוד והביגוד
הנדרשים לעובדיו כאמור ,לרבות ציוד הגהות.
אין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע באחריותו המלאה של הקבלן לכל נזק גוף או רכוש
העלול להיגרם כתוצאה מאספקת השירותים נשוא הסכם זה.
.2.4

נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ,ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים ו/או אחרים
המצורפים אליו והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,והוא בדק באופן יסודי את מלוא
הנתונים והנסיבות הנדרשים לצורך ביצוע הסכם זה ו/או העלולים להשפיע על קיום
התחייבויותיו לפי ההסכם ,לרבות ביקור במרכז הרפואי ובדיקת שטחיו 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 לעבודות הקשורים באספקת השירותים.

.2.5

אין כל מניעה להתקשרותו של הקבלן בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע
התחייבויותיו על-פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,על-פי
ההסכם או על-פי דין.

.2.6

במשך כל תקופת ההסכם ימלא אחר הוראות כל דין הקשורה בשירותים ובאספקתם והוא
ישתמש לשם מתן השירותים בחומרים מתאימים לייעודם וככל ואלו מסופקים על-ידו
שלגביהם קיימים אישורים מ"מכון התקנים הישראלי" )להלן" :מת"י"( ,ו/או מ"המכון
לסיבים מוצרי יער" ו/או מ"המוסד שעל יד הטכניון בחיפה" ו/או אישורים ישימים של
משרד הבריאות וכל רשות מוסמכת אחרת וכן יקפיד על כל הוראות היצרן בנוגע לאופן
השימוש בחומרים אשר ישתמש בהם ,לרבות הוראות היצרן לעניין דילול החומרים.

.2.7

הקבלן נושא באחריות להשקיית שטחי המזמין .הקבלן מצהיר כי הוא מודע למצוקת
המים הקיימת במדינת ישראל ,ומתחייב להימנע מבזבוז יתר של מים .מבלי לגרוע
בכלליות האמור ,הקבלן מתחייב כי בימי הקיץ ההשקיה תתבצע אך ורק בשעות הלילה
ועד לשעה  05:30בבוקר בלבד ,ובימי החורף לפי הוראות והנחיות המזמין כפי שימסרו לו
מעת לעת.

.2.8

יקיים אחר כל הוראות ,הנחיות ונהלי המזמין ככל שנוגעות לביצוע התחייבויותיו על-פי
הסכם זה ,לרבות כל הוראה בדבר סדרי העבודה ,או כללי המשמעת החלים במרכז
הרפואי ו/או הוראות אחרות ככל שאלו קיימות במרכז הרפואי ,לרבות הוראות אנשי
הביטחון של המרכז הרפואי ,וכפי שאלו יעודכנו מעת לעת ,תחייבנה את הקבלן ומועסקיו
לצורך ביצוע הסכם זה.
מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן מצהיר כי כתנאי למתן השירותים ,ילמד את
נוהלי החירום וכוננויות המרכז הרפואי לקליטת נפגעים המוניים ויפעל על-פיהם בשעת
הצורך ,תוך מילוי קפדני ומיידי אחר הוראות המזמין.

.2.9

התמורה בגין ביצוע התחייבויותיו ,על-פי הצעתו כאמור בנספח ח' להסכם זה ,מהווה את
מלא התמורה המלאה והסופית בגין מילוי כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה לרבות בקשר
לכל האמצעים ,האביזרים וציוד אחר הדרושים לביצוע מלוא התחייבויותיו ,וכן בכל
הקשור להצבת עובדיו ו/או מי מטעמו לצורך ביצוע השירותים כאמור ,ולא תהיינה לו
תביעות כספיות נוספות כלשהן בגין ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה בכלל וביצוע
השירותים בפרט ,מעבר לתמורה הקבועה בנספח ח'.

.2.10

בתקופת ביצוע השירותים יהיה הקבלן ו/או מי מטעמו ,רשאי להיכנס לתחום המרכז
הרפואי לשם ביצוע השירותים בלבד ואך ורק במסגרת שעות הפעילות של המזמין ועל-פי
אישורו.
אין במתן זכות ביצוע השירותים על-ידי המזמין ,כדי להקנות לו זכות כלשהי בשטח
המרכז הרפואי ו/או בשטח המבנה ו/או בסביבתו.
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.3

.2.11

כי לצורך ביצוע השירותים נשוא הסכם זה יהא הקבלן רשאי להתקשר עם קבלני משנה
מומחים בתחומם – בכפוף לאישור זהותם על-ידי המזמין שלו שיקול הדעת הבלעדי לאשר
– ואולם ,בכל מקרה הקבלן יחשב כקבלן ראשי ,אשר האחריות לתיאום השירותים בין
קבלני המשנה חלה עליו באופן בלעדי ואשר הוא האחראי הבלעדי והיחיד כלפי המזמין
בכל הנוגע לאופן ביצוע השירותים על-ידי אותם קבלני משנה מטעמו.

.2.12

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

תקופת ההסכם
.3.1

תקופת ההתקשרות על-פי הסכם זה הינה ל) 48 -ארבעים ושמונה( חודשים ,שתחילתם
מיום חתימת הסכם זה על-ידי המזמין ובכל מקרה ,לא יותר מהיקף התקשרות כספי
מצטבר )לכלל הזוכים בהליך( של ) 2,400,000.-שני מיליון וארבע מאות אלף( ) ₪כולל
מע"מ( ,לפי המוקדם.
תנאי לתחילת ביצוע התחייבויות הצדדים על-פי 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 ,יהא הקבלן ערוך
לביצוע חיוביו ,בהתאם להודעה ותוך לא יותר מ  14ימים.

.4

.3.2

נמשכה בפועל אספקת השירותים מעבר לתקופת ההסכם ,מסיבה כלשהי ,יהיה המזמין
רשאי בכל עת להפסיק את אספקת השירותים בהודעה מראש של ) 30שלושים( 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 ארוכה מתקופת ההודעה הנ"ל .יובהר כי בהתקיים מקרה כאמור יחולו
הוראות ההסכם בכפוף לשינויים המחויבים ועל הקבלן להמשיך ולספק את השירותים
במלואם עד לתום תקופת ההתקשרות לרבות בכל תקופת הודעה מוקדמת בדבר הפסקת
התקשרות.

.3.3

תקופת ההתקשרות האמורה לעיל וכל הארכה לה כאמור לעיל ,יכונו להלן" :תקופת
ההסכם" ו/או "תקופת ההתקשרות".

.3.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהא המזמין רשאי להביא הסכם זה לידי סיום מיידי,
מכל סיבה שהיא ,וזאת בהודעה בכתב שתימסר לקבלן הן ביחס למלוא השירותים
שהוזמנו והן ביחס לחלקם בלבד) 30 ,שלושים( ימים מראש ובכתב .עם זאת ,מובהר כי
אין בכך כדי למנוע מאת המזמין לצמצם )עד כדי הפסקה( ו/או להשהות מעת לעת את
אספקת השירותים מבלי שתקום בשל כך כל עילה ו/או טענה ו/או זכות לקבלן כלפי
המזמין.

.3.5

הפסיק המזמין את ההתקשרות עם הקבלן ו/או השהה ו/או צמצם אותה כאמור ,לרבות
לצורך יציאה בהליך חדש בתנאי מטיבים ,יהא הקבלן זכאי לקבל אך ורק את התשלומים
היחסיים המגיעים לו בגין ביצוע התחייבויותיו בפועל על-פי הסכם זה ,נכון למועד קבלת
הודעת המזמין בשים לב לשלב הפסקת השירותים והיקף ביצועם בפועל.

.3.6

הקבלן לא יהיה רשאי להפסיק את מתן השירותים על-פי הסכם זה ,ללא הסכמת המזמין
מראש ובכתב .הפסיק הקבלן את מתן השירותים שלא על-פי הסכמת המזמין ,יהא הקבלן
חייב לפצות את המזמין בגין כל הנזקים שיגרמו לו עקב כך לרבות ,הוצאותיו בגין
התקשרות עם קבלן אחר וזאת ,מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה למזמין על-פי כל דין ו/או
הסכם.

אספקת השירותים
.4.1

הקבלן יספק את השירותים בכפוף להוראות המזמין ,בהתאם לכל דין ועל-פי המפורט
בהסכם זה ונספחיו ,תוך הקפדה על הנחיות המזמין ואילוציו.
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.4.2

השירותים יסופקו באופן רצוף ושוטף בהתאם לדרישות המזמין ,על-פי הקבוע בנספחי
ההסכם ובהתאם להוראות שיינתנו לקבלן מעת לעת על-ידי המזמין.

.4.3

למען הסר ספק ,אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לביצוע התחייבויותיו על-פי
הסכם זה ,לרבות בהתייחס לביצוע השירותים ואופן אספקתם למזמין ,לא תיגרע בכל
צורה ו/או אופן שהוא במקרה בו הקבלן נעזר בשירותים כלשהם מצד ג' כלשהו בקשר עם
התחייבויותיו על-פי הסכם זה.

.4.4

מיד עם תחילת העבודה כאמור לעיל ,על הקבלן להביא את שטחי המזמין המיועדים
לטיפולו ,לרמת גינון ואחזקה ראשונית טובה ,כפי שיקבע על-ידי המפקח ולשביעות רצונו
המלאה .לעניין זה בלבד ,המזמין הוא אשר יישא בעלות החומרים ,הצמחים וכל יתר
המוצרים הדרושים לשם ביצוע האמור.

.4.5

המזמין באמצעות הנציג המוסמך מטעמו יהא רשאי לקבוע ,מעת לעת את סידורי
העבודה ,הנדרש לצורך ביצוע העבודות הגינון )להלן" :סידורי העבודה"(.

.4.6

הקבלן יהיה אחראי על ניהול יומן עבודה יומי )"יומן יומי"( .היומן היומי יהיה זמין ונגיש
על-פי דרישת המפקח בכל עת ,ויפרט את רשימת השטחים המטופלים ,מס' העובדים
באותם שטחים ,סוג הטיפול ,שעות השקייה ,החומרים שבשימוש וכן כל מידע רלוונטי
נוסף לדעת המפקח .אחת לחודש ,ולא יאוחר מה 5 -לאותו חודש ,ימסור הקבלן למפקח
דו"ח בכתב המפרט את הפעולות והשירותים שבוצעו בשטחי הקמפוס בגין החודש שקדם
לו.

.4.7

הקבלן מתחייב להשתתף אחת לחודש או לפי דרישת המזמין בישיבה תקופתית עם
המזמין.

.4.8

מובהר בזאת כי פירוט העבודות כאמור במסמכי ההליך איננה בגדר רשימה סגורה וממצה
וכי המזמין יהא רשאי מעת לעת ליתן הוראות בדבר שינוי תכולת השירותים אותם נדרש
הקבלן לקבלן והקבלן יהא מנוע מלטעון כל טענה בהקשר זה והוא מתחייב לקיים את
הוראות המזמין בנדון .מובהר כי בשל האמור לא יהא זכאי הקבלן לקבל תמורה אחרת
ושונה מהאמור בסעיף  7להלן.

.4.9

לצורך אספקת השירותים יקצה המזמין לקבלן מחסן בשטח המרכז הרפואי אשר ישמש
את הקבלן )להלן" :המחסן"(.
הקבלן יהא מורשה להשתמש במחסן אך ורק לצורך אחסון החומרים הנדרשים לו לצרכי
אספקת השירותים ע"פ הסכם זה וכל עוד הוא בתוקף ,ואין הוא רשאי להשתמש במחסן
לשום מטרה אחרת מלבד שימוש הקשור במתן השירותים כאמור .מוסכם כי מתן
ההרשאה לשימוש במחסן הינה כבר רשות לשם מתן השירותים בלבד ,והקבלן מוותר
מראש על כל טענה בהקשר זה.

.4.10

הקבלן יבטח את כל המאוחסן במחסן ,על חשבונו ולהנחת דעתו של המזמין .באחריות
הקבלן לדאוג לאחסונם של חומרים רעילים לסוגם )כדוגמת חומרי ריסוס ,הדברת
מזיקים וכד'( ,על-פי הוראות החוק ,לרבות השגת היתרים על-פי דין ככל שהדבר נוגע
לחומרים כאמור ,והכל בתאום עם התברואן שימונה על-ידי ומטעם המזמין.

.4.11

שינויים במיקומו או במידותיו של המחסן ,אם יידרשו ,ייקבעו על-ידי המזמין בהתאם
לצרכיו ולשיקול דעתו הבלעדי ,והקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המזמין לעניין
זה מידית וללא דחיות ,מבלי שיהיו לקבלן טענות ו/או תביעות בהקשר זה.

.4.12

מוסכם ,כי בכל עת יהא המזמין רשאי להורות לקבלן לפנות את המחסן לאלתר ולהעמידו
לרשות המזמין על מנת לעשות בו כל שימוש שהוא ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של
המזמין.
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.5

.6

.7

.4.13

עם סיום ההתקשרות בכל דרך האפשרית על-פי הסכם זה ,הקבלן ימסור את השטחים
שטופלו על ידו ,כשהם ברמת גינון ואחזקה טובה ,להנחת דעתו של המזמין ,לרבות ניקיון
השטחים ,צמחייה רעננה ,תשתית השקיה תקינה וכיוב'.

.4.14

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

היקף וטיב השירותים
.5.1

הקבלן מתחייב להשתמש לצורך ביצוע אספקת השירותים אך ורק בחומרים ובציוד
מהמין המשובח ביותר ,בכמויות מספיקות בהתאם לאמור בהסכם ונספחיו וכן הוא
מתחייב שכל מלאכה שתעשה במהלך ביצוע אספקת השירותים תהא ברמה ובאיכות
מעולות.

.5.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,חומרים ו/או ציוד שלגביהם קיימים תקנים שנקבעו על  -פי כל
דין ,יעמדו בכל דרישה של התקנים ותכונותיהם ישוו לתקנים האמורים או יעלו מעל
למצוין בתקנים.

.5.3

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד ,כלי העבודה ,המתקנים ,החומרים )לרבות
חומרי ריסוס והדברה ,דשנים ,זבל אורגני ,זבל כימי וכיוב'( ,הצמחים וכל יתר המוצרים
הדרושים לביצועו היעיל והמלא של השרות.

.5.4

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמרכז הרפואי הוסמך על-ידי הJoint Commission -
 International - JCIוקיבל תו הסמכה בינלאומי בתחום הטיפול ובטיחות המטופל
)אקרדיטציה( ,ומתחייב כי השירותים יסופקו בהתאם ובכפוף לכל ההוראות והכללים
הנובעים מתו הסמכה זה ו/או מהוראות ה JCI-וכי הוא מתחייב להישמע בכל עת
להוראות המזמין הנובעות כתוצאה מכך ולפעול לאלתר על מנת למלאן כדבעי.

.5.5

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

העדר בלעדיות והתחייבויות לכמויות
.6.1

מוסכם וידוע לקבלן כי המזמין אינו מתחייב להזמין מהקבלן את השירותים ו/או חלקם
והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.

.6.2

מובהר כי לקבלן אין ולא תהיה בלעדיות במתן השירותים בשטחי המזמין ,וכי בשטחי
המזמין עשויים לפעול קבלנים נוספים באספקת שירותי גינון ,והקבלן מוותר בזאת מראש
על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהמזמין ו/או מי מטעמו בהקשר זה.

.6.3

המזמין רשאי ,על-פי שיקול דעתו ,להרחיב את היקף השירותים מעת לעת ו/או לצמצמם
ו/או להרחיב את היקף השטחים ו/או לצמצם את היקף השטחים ו/או לערוך כל שינוי
אחר בקשר עם השירותים 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 בהסכם חדש ומבלי שבהרחבת השירותים ,צמצומם או
שינויים תקום לקבלן כל זכות התנגדות ,דרישה או טענה לרבות טענה בדבר צפיות,
הסתמכות או אובדן רווח כלשהו .במקרה של הרחבת השירותים המחייבת הערכות
מוקדמת של הקבלן לצורך גיוס עובדים יעשה זה כנגד מתן הודעה מראש בת  30ימים
מאת המזמין.

.6.4

מובהר בזאת כי צמצום ו/או הרחבה ו/או כל שינוי בהיקף אספקת השירותים ו/או
השטחים בהם מסופקים השירותים נשוא הליך זה מצד המזמין לא יהוו הפרת הסכם זה
ו/או לא יגררו אחריהם כל תביעה ו/או טענה מצד הקבלן כנגד המזמין לרבות תביעה בגין
מניעת רווח באופן ישיר או עקיף.

תמורה ותנאי התשלום
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.7.1

בתמורה לקיום כל התחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ,ישלם המזמין לקבלן תמורה
חודשית כמפורט בהצעת המחיר נספח ח' )להלן" :התמורה"(.

.7.2

לכל התשלומים הנקובים בהצעת המחיר נספח ח' יצורף מע"מ כדין ,כשיעורו ביום
התשלום בפועל.

.7.3

למען הסר ספק מובהר ,כי התמורה כהגדרתה לעיל ,מהווה את מלוא התמורה בגין
אספקת השירותים על-פי ההסכם ,לרבות כל ההוצאות שעמד בהן הקבלן בקשר עם מילוי
כל התחייבויותיו על-פי ההסכם ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,ככל שהדבר
רלוונטי ,עלויות שכר עבודה ותנאים סוציאליים ,דמי נסיעה ותשלום עבור זמן נסיעה לכל
המועסקים על-ידי הקבלן ,הוצאות השימוש בכלי עבודה ,כל הוצאות העמסה ,פריקה,
הובלה ואחסון ,פחת וכו' ,הוצאות מנהלה וכלליות ,כגון נזקי טבע ,ביטוחים ,רישיונות,
הסמכות ,היתרים ערבויות וכו' וכל המסים ,האגרות ,ההיטלים ותשלומי חובה אחרים
המוטלים על הקבלן ,על השירותים וכיוצ"ב.

.7.4

התשלום יתבצע לקבלן תוך ) 93תשעים ושלושה( ימים מיום הוצאת החשבונית ומתום
החודש שבגינו הוגשה החשבונית על-ידי הקבלן )"שוטף  ,("93 +ובתנאי שהקבלן סיפק
את השירותים למזמין ,החשבונית אושרה קודם לכן על-ידי המזמין וכנגד חשבונית מס
כדין.

.7.5

כל מס ,היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין השירותים ו/או
אספקתו ,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.

.7.6

כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לקבלן ,ימציא הקבלן למזמין את האישורים הבאים:
 .7.6.1תעודת עוסק מורשה בת תוקף על-פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו – ;1975
 .7.6.2אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על דיווח כדין בכל שנת כספים
במשך תקופת קיומו של הסכם זה;
 .7.6.3אישור ניכוי מס במקור;
 .7.6.4כל אישור אחר הדרוש על-פי כל דין או על-פי דרישת המזמין.

.7.7

.8

משלוח הזמנות וחשבוניות ייעשה אך ורק באמצעות טכנולוגיה מקוונת מפיתוחה של
חברת ניפנדו בע"מ )או כל אמצעי טכנולוגי אחר עליו יורה המזמין בעתיד ,בהתאם לנוהל
ההזמנות ומשלוח החשבוניות של הכללית( .פרטים והרשאות שימוש ניתן לקבל באמצעות
פנייה לחברת ניפנדו בדוא"ל  sales@nipendo.comו/או טלפון  .09-8600501עלות
השימוש בשירות תחול על הקבלן.

פיקוח מטעם המזמין
.8.1

המזמין יהיה רשאי למנות ,על-פי שיקול דעתו ,מפקח מטעמו שיהא בא כוחו המקצועי
לצורך השגחה ופיקוח על איכות תקינות וטיב ביצוע השירותים ,וכל הקשור לביצוע
הוראות הסכם זה ,לרבות הכרעה בכל שאלה שתתעורר בקשר להסכם )להלן" :המפקח"(,
והקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המפקח באופן מלא והוראותיו והחלטותיו של המפקח
יחייבו את הקבלן.

.8.2

המזמין רשאי להחליף את המפקח בכל עת ו/או להוסיף מפקחים נוספים ,הכל לפי שיקול
דעתו המוחלט של המזמין.
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.8.3

היה וימונה מפקח כאמור ,יחולו כל ההוראות בהסכם זה המתייחסות לסמכויותיו של
המזמין על המזמין ו/או המפקח בהתאמה בשינויים המחויבים ,ולהיפך ,במידה ולא
ימונה מפקח כאמור ,יחולו סמכויות המפקח כאמור בסעיפי המשנה של סעיף זה על
המזמין.

.8.4

זכות הפיקוח והביקורת הניתנת בהסכם למזמין ולמפקח אין 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 התחייבויותיו על-פי
ההסכם.

.8.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף לכל זכות אחרת המוקנית למפקח ע"פ ההסכם,
רשאי המפקח בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו:
 .8.5.1לפסול כל כמות של חומרים בהם השתמש הקבלן לצורך אספקת השירותים אם
מצאם בלתי ראויים ,פגומים או לא מתאימים ,לפי שקול דעתו הבלעדי ,להורות
על סילוקם או החזרתם ,לפי העניין ועל חשבונו של הקבלן ,ובמקרה כזה יזוכה
המזמין בגין כל הוצאה שנגרמה לו בשל כך .הקבלן יספק מיד שירותים חליפיים
ויפצה את המזמין על כל נזק שיגרם כתוצאה מפגם באספקת השירותים כאמור.
 .8.5.2לאשר או לפסול כל מי המורשה מטעם הקבלן או המועסק על ידו בקשר עם
אספקת השירותים.
 .8.5.3לתת לקבלן כל הוראה בקשר עם אספקת השירותים.

.8.6

.9

לא מילא הקבלן אחר הוראות המזמין כאמור לעיל ,יהא המזמין רשאי לבצע כל פעולה
שתידרש במקום הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור ובכל
הנזקים שיגרמו למזמין עקב כך ו/או לבטל הסכם זה עקב הפרתו ו/או לנקוט בכל אמצעי
אחר בהתאם להסכם זה ו/או על-פי כל דין.

העדר יחסי עובד-מעביד
.9.1

הצדדים מצהירים כי הקבלן הינו בבחינת "קבלן עצמאי" אשר אינו משתלב במסגרת
המזמין ועובדיו וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו ,כדי לשנות את היחסים המשפטיים
בין הצדדים או כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין המזמין לבין הקבלן או מי מעובדיו.

.9.2

הקבלן יהא אחראי בעצמו ועל חשבונו לשכרם ,תנאי עבודתם ,העסקתם ולתנאים
הסוציאליים של עובדיו ויישא 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.

.9.3

הקבלן מתחייב כי ינוכו ויועברו כחוק משכר העובדים המועסקים מטעמו בביצוע
העבודות ,כל התשלומים הנדרשים על-פי חוק למס הכנסה ולביטוח לאומי .בנוסף ומבלי
לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם ,מתחייב הקבלן כי ימולאו כל דרישות והוראות החוק
לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,וכל הצווים ,התקנות וכדומה ,שהותקנו לפי
החוקים הנ"ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל העובדים
שיועסקו מטעמו ,במפורש לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך
כל תקופת תוקפו של ההסכם זכאים לכל הזכויות שעל-פי החוקים הנ"ל.

.9.4

הקבלן מתחייב כי ימולאו הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה 1995 -
והתקנות שהותקנו על-פיו ביחס לכל העובדים מטעמו ,אשר יועסקו בביצוע העבודות
נשוא הסכם זה ,והוא ימציא למזמין אישורים של המוסד לביטוח לאומי כי קיים את
התחייבויותיו לפי סעיף זה.
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.9.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן יעמוד ביחס לכל אחד מעובדיו המועסקים על
ידו לצורך מתן העבודות לכללית בכל דרישות חוקי העבודה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת
במהלך תקופת ההסכם ,ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בכל החוקים
המפורטים להלן:
 .9.5.1חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט .1959
 .9.5.2חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א .1951-
 .9.5.3חוק דמי מחלה ומנוחה ,תשי"א.1976-
 .9.5.4חוק חופשה שנתית ,תשי"א.1950-
 .9.5.5חוק עבודת נשים ,תשי"ד .1954-
 .9.5.6חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשכ"ד .1964-
 .9.5.7חוק עבודת הנוער ,תשי"ג.1953-
 .9.5.8חוק החניכות ,תשי"ג1953-
 .9.5.9חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( ,תש"ט.1949-
 .9.5.10חוק הגנת השכר ,תשי"ח.1958-
 .9.5.11חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג.1963-
 .9.5.12חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(תשנ"ה .1995-
 .9.5.13חוק שכר מינימום תשמ"ז .1987-
 .9.5.14צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק ,תשס"ח.2008-

.9.6

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.

.9.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ולמען הסר ספק ,מובהר ומוסכם בזה כי הסכם זה הינו
לרכישת עבודות או תפוקות בלבד ,ולא להעסקת עובדים מסוימים ,ואין בו משום
התקשרות לאספקת כוח אדם ו/או הסכם עם קבלן כוח אדם.

.9.8

מוסכם בזה ,כי אם חרף כוונת והסכמת הצדדים ,יקבע גורם מוסמך כי מבצע העבודות
ו/או עובדי מבצע העבודות הינם למעשה עובדי כוח אדם ו/או עובדי כללית ,אזי ישלם
מבצע העבודות לעובדים את ההפרשים בין שכרם לבין שכר עובדי כללית לרבות כל
החיובים אשר יושתו על כללית על-ידי הגורם המוסמך.

.9.9

מובהר ומוסכם בזה ,כי כללית לא תשפה את מבצע העבודות בגין תשלום זה ,ומבצע
העבודות מקבל על עצמו את הסיכון כי יוחלט שהעובדים זכאים לתנאים של עובדי כללית.

.9.10

היה ולמרות האמור לעיל לא ישלם מבצע העבודות מסיבה כלשהי את ההפרשות כאמור,
וכללית תחויב לשלמם אזי ישפה מבצע העבודות את כללית בגין כל סכום שתחויב בו
כאמור.

.9.11

מוסכם ומוצהר בזאת ,כי במקרה ויקבע על-ידי גורם מוסמך כלשהו כי נוצרו יחסי עובד
ומעביד בין המזמין לבין הקבלן ו/או מי מעובדי הקבלן ,יחול האמור להלן:
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 .9.11.1העובדים מטעם הקבלן יהיו זכאים אך ורק לשכר מינימום ולזכויות נלוות
ותנאים סוציאליים בהתאם לחוק )להלן" :התמורה החדשה"( .במקרה כאמור,
הקבלן ו/או מי מהעובדים מטעמו יהיו חייבים להשיב למזמין את ההפרש בין
התמורה לבין התמורה החדשה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ששולמה
התמורה ועד להשבתה ,על-פי כל דין )להלן" :ההפרש"(.
 .9.11.2המזמין יהיה זכאי לקזז מכל סכום המגיע ממנו לספק ו/או למי מעובדים מטעמו
את ההפרש.
 .9.11.3בנוסף ,הקבלן ישפה ויפצה את המזמין בגין כל ההוצאות שיהיו כתוצאה
מהקביעה ,לרבות ,ומבלי למעט ,הוצאות משפטיות.

.10

.9.12

הקבלן מסכים להאריך את תקופת ההתיישנות לצורך תביעה להחזר ההפרש בין התמורה
לתמורה החדשה ללא הגבלת זמן .הסכמה זו הינה בהתאם להוראות סעיף  19לחוק
ההתיישנות ,התשי"ח – .1958

.9.13

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את המזמין בגין כל דרישה שתופנה אליו ו/או תביעה אם
תוגש כנגדו בשל מעשי או מחדלי הקבלן ו/או מי מעובדיו ,תוך כדי מתן העבודות ,וכן בגין
כל דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין מצד קבלני השירות מטעם הקבלן ו/או מי מהעובדים
מטעם הקבלן שעילתה נזק לגופם או לרכושם ו/או נזק כספי .חובת השיפוי והפיצוי
כאמור תחול אף אם יקבע בפסק דין מחייב ,כי מי מהעובדים מטעם הקבלן הוא עובד
המזמין חרף האמור בהסכם זה.

.9.14

מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,למען הסר כל ספק ,כי אף אם יתבטל ו/או יפקע הסכם זה,
בין על-פי החלטת מי מהצדדים ובין בידי כל גורם אחר ומכל סיבה שהיא ,ימשיך הקבלן
לשאת בכל חובותיו באשר לעובדים שהועסקו בביצוע עבודות נשוא הסכם זה לאחר
סיום ו/או פקיעת ההסכם ,וכן יישא בכל התחייבויותיו ,כמפורט בהסכם זה ,ביחס לכל
תביעה ו/או דרישה של עובד מהעובדים מטעמו שעבד בתקופת הסכם זה אצל המזמין
על-פי כל דין ,וזאת גם אם תוגש התביעה ו/או הדרישה כנ"ל בכל עת שהיא לאחר סיום
ו/או פקיעת ההסכם.

כוח אדם
.10.1

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים באמצעות עובדים מתאימים ,מיומנים ומנוסים,
לשביעות רצון המזמין ,בעלי אישור והכשרה לאספקת השירותים למערכות להן מסופקים
השירותים ולשם כך ,מתחייב להעסיק בעצמו ועל חשבונו את כל כוח האדם המתאים
והדרוש לשם מילוי התחייבויותיו על-פי ההסכם וכמפורט בין היתר בנספח ז' להסכם זה.

.10.2

לעבודות הקבלן על-פי הסכם זה ,אשר לצורך ביצוען דרוש היתר או רישום על-פי כל דין,
מתחייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או שיש לו רישיון או היתר כאמור ,הכל לפי
העניין .הקבלן מתחייב להעסיק את עובדיו על-פי כל הכללים שנקבעו בהסכמי העבודה
המקובלים בענף אליו משתייכים עובדיו ,ולמלא אחר הוראות כל דין ו/או הסכם קיבוצי
ישים.

.10.3

הקבלן מתחייב כי עובדיו המועסקים בחצרי המזמין יהיו לבושים מדים עם סמל הקבלן
ויישאו תג זיהוי הנושא את שמם.

.10.4

הקבלן מתחייב להפסיק עבודתו של כל עובד שלו ,עובד של קבלן משנה וכל אדם אחר
הנמצא בשירותו והמועסק על-ידו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,מיד
לכשיידרש לעשות כן על-ידי המזמין ,להרחיקו מתחום המזמין ,ולמצוא לו מחליף לאלתר.
המזמין לא יהיה חייב לנמק את דרישתו ,והקבלן מתחייב למלא אחריה ללא כל ערעור.
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.11

.10.5

הקבלן אינו רשאי למסור ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,לצד
שלישי כלשהו ,כולל קבלני משנה אלא אם כן קיבל את הסכמת המזמין לכך מראש
ובכתב .נתן המזמין את הסכמתו כאמור לעיל ,לא יהיה בכך כדי לפטור את הקבלן
מאחריותו על-פי ההסכם ,והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מי
מטעמו כאמור.

.10.6

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

ביטול ההסכם עקב הפרה
.11.1

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן המזמין יהיה רשאי לבטל את ההסכם לאלתר ,ללא
מתן הודעה כלשהי לקבלן ולבצע את התחייבויות הקבלן ,על-פי הסכם זה ,בין בעצמו ובין
בכל דרך אחרת כפי שימצא לנכון ,לרבות בידי ספק חלופי והקבלן מוותר על כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת כלפי המזמין בשל כך:
 .11.1.1הקבלן 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 מנכסי
הקבלן באופן שיש בו ,לדעת המזמין ,חשש לפגיעה בהמשך יכולתו של הקבלן
לבצע התחייבויותיו על-פי הסכם זה.
 .11.1.2הקבלן הסב ,או התיימר להסב ,את ההסכם כולו או מקצתו באופן ישיר ו/או
עקיף ,לרבות בדרך של העברת שליטה לקבלנים אחרים מבלי לקבל את הסכמת
המזמין לכך מראש ובכתב.
 .11.1.3בפועל אין הקבלן מבצע את ההסכם לרבות בדרך של העדר המצאת מסמכים
אשר נדרשו על-ידי המזמין.
 .11.1.4הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית.

.11.2

במקרה של הפרה כאמור ,הקבלן ישלם למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש סכום של
) 100,000.מאה אלף( ) ₪להלן" :פיצויים מוסכמים"( ,כשסכום זה צמוד למדד המחיריםלצרכן מיום הודעת המזמין לקבלן בכתב על זכייתו במכרז ועד לתשלום בפועל ,וזאת מבלי
לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה למזמין מכוח הסכם זה ו/או כל דין .הצדדים
מצהירים כי גובה הפיצויים המוסכמים נקבע על ידם בהתחשב במהותו והיקפו של
ההסכם וכי הוא סביר בנסיבות העניין.

.11.3

בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית ,יתקן הקבלן את ההפרה בתוך  7ימים מיום שנדרש
לכך על-ידי המזמין או מי מטעמו .לא תיקן הקבלן את ההפרה כאמור ,יהיה המזמין רשאי
לבטל הסכם זה ללא מתן כל התראה נוספת ויחולו הוראות סעיף  11.1לעיל ,וזאת מבלי
לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמין על-פי ההסכם ועל-פי כל דין.

.11.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן ומכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים למזמין
על-פי הסכם זה ועל-פי כל דין ,מוסכם בין הצדדים כי המזמין יהא זכאי לסעדים הבאים,
בנוסף לכל סעד בהתאם להוראת כל דין:
 .11.4.1בגין הצבה בחסר של כוח אדם כמפורט בנספח ז' להסכם זה לתקופה העולה על
יום עבודה יהא המזמין זכאי לפיצויים מוסכמים בסך  ₪ 1,000לכל יום;
 .11.4.2בגין חסר בכלי עבודה כמפורט בנספח ז' לתקופה העולה על  2ימי עבודה יהא
המזמין זכאי לפיצויים מוסכמים בסך  ₪ 500לכל יום;

.11.5

ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחרר את הקבלן מאיזה
מהתחייבויותיו לאספקת השירותים בהתאם להוראות הסכם זה ו/או כאישור להמשך
הפרת ההסכם.
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.11.6

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המזמין לא יהיה חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר
להסכם עד שיתבררו ויאושרו בכתב על-ידי המזמין ו/או המפקח ,כל ההוצאות שידרשו
לצורך ביצוע כלל התחייבויותיו של הקבלן על-פי הסכם זה למשך יתרת תקופת ההסכם
וכן דמי הנזק שנגרמו למזמין בגין אי ביצוע כל או חלק מהתחייבויות הקבלן ,על-פי
העניין ,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.

.11.7

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

.11.8

המזמין זכאי לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן ,או
לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,הכל לפי שקול דעתו הבלעדי של המזמין.

.11.9

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומכל סעד אחר על-פי הסכם זה ,מובהר כי בכל מקרה
של חסר באספקת השירותים המזמין יהא רשאי להשלים את כמויות השירותים הנדרשים
לו בעצמו ו/או באמצעות קבלן אחר ,והקבלן יישא בעלויות השלמת האמור ,מיד עם
דרישתו הראשונה של המזמין.

 .11.10אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד שהוא העומד למזמין על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל
דין.
.12

.13

ערבות
.12.1

להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ,ימציא הקבלן למזמין מיד ,אך לא
יאוחר מ – ) 7שבעה( ימים מקבלת הקבלן הודעה מהמזמין על זכייתו במכרז ,אלא אם כן
האריך המזמין מועד זה ,ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך  25,000ש"ח
כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן ,ערוכה לטובת המזמין על-ידי תאגיד בנקאי
)כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות )רישוי( ,תשמ"א (1981-המקיים סניף בישראל,
כדוגמת הנוסח המפורט בנספח י' .הערבות לפי סעיף זה תהא תקפה במהלך כל תקופת
ההתקשרות ועד ל ) 90 -תשעים( יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

.12.2

היה והקבלן יפר ו/או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על-פי הסכם זה ,יהיה המזמין רשאי
לממש את הערבות בחלקה ו/או במלואה ולגבות באמצעותה כל נזק ,הפסד ו/או הוצאה
שנגרמו לו ,במישרין ו/או בעקיפין ,עקב ההפרה ו/או אי קיום התחייבויות הקבלן כפיצוי
מוסכם וקבוע מראש .ואולם ,חילוט הערבות לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על-פי
הסכם זה ואין באמור כדי לשחרר את הקבלן ממילוי מלא ומדויק של מלוא התחייבויותיו
על-פי הסכם זה ,לרבות המצאת ערבות מספקת להשלמת הסכום שחולט התואמת
לתנאים כאמור.

.12.3

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

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 נשוא הסכם זה )להלן" :המידע"( ,וימנע מכל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל
דרך שהיא ובכל זמן שהוא למעט לצורך אספקת השירותים הרפואיים על-פי הסכם זה,
וכי יפעל בהתאם להוראות כתב ההתחייבות הרצ"ב כנספח יא' להסכם זה ו/או כל נוסח
אחר שיהא מקובל אצל המזמין מעת לעת.

.13.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר ומתחייב בזאת הקבלן כדלקמן:
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 .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 ,תשמ"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.

.14

.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.

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 המזמין ו/או
בסמוך להם ,תוך התחשבות מרבית בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת בשטחי המזמין ויעשה
כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא למזמין.

.15

אחריות ושיפוי
.15.1

הקבלן יישא לבדו באחריות ,מכוח ההסכם ו/או מכוח 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 ספק 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.

.15.2

מוסכם בזאת כי כל נזק שייגרם על-ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו במהלך עבודתו לרכוש
המזמין ,יתוקן על-ידי 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 ספק משנה )ו/או מי מעובדיו( הפועלים מטעם הקבלן ,כעובד של הקבלן .אי
תיקון הנזק על-ידי הקבלן יאפשר ביצועו על-ידי המזמין וקיזוז העלות מהתמורה המגיעה
לקבלן.

.15.3

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.

.15.4

כל נזק ישיר או עקיף שיגרם למבנה ,לחיפויים ,לריהוט ולכל מרכיב אחר במבנה,
למשתמשים ו/או למבקרים ו/או לרכושם ,עקב שימוש בחומרים ו/או כלי עבודה בלתי
מתאימים לייעודם ו/או שימוש בהם שלא על-פי הוראות היצרנים ו/או הוראות הבטיחות
ו/או חוסר אוורור לאחר טיפול ,יחול על הקבלן ובמקרה של נזק בר תיקון ,יתוקן על-ידי
הקבלן ועל חשבונו בכפוף לאישור המזמין.
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.16

.15.5

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 על-ידי המזמין.

.15.6

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.

.15.7

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.

.15.8

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

ביטוח
.16.1

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 ט':
 .16.1.1פוליסת אחריות כלפי צד ג' – הפוליסה תכסה כל נזק או אובדן העלולים להיגרם
במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מפעילות הקבלן ו/או מי מטעמו על-פי הסכם זה
לרבות נזקי גוף ורכוש של כל אדם לרבות עובדי הקבלן ,מנהליו ,עובדי המזמין
ו/או כל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן או בשרות המזמין וזאת בגבולות
אחריות של לא פחות מ) 1,000,000 -מיליון( דולר ארה"ב למקרה ולתקופת
ההסכם.
פוליסה זו לא תכלול כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש התפוצצות ,בהלה,
פריקה ,וטעינה ,מתקנים סניטאריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או
במשקה ,שביתה והשבתה ,מכשירי הרמה ,קבלני מישנה ,נזק בזדון ,גניבה ,פרעות
וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .הפוליסה תורחב לשפות את
שירותי בריאות כללית בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן וזאת בכפוף לסעיף אחריות
צולבת ,לפיו יחשב הביטוח הנערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .16.1.2פוליסת ביטוח לרכב מנועי – הפוליסה תוצא עבור כל אחד מכלי הרכב של הקבלן
ו/או קבלני משנה ו/או קבלני הסעות המשמשים או העשויים לשמש באספקת
השירותים ,בהתאם להוראות פקודת ביטוח רכב מנועי ,תש"ל.1970 -
 .16.1.3פוליסת חבות מוצר  -הפוליסה תכסה את אחריות הקבלן ו/או הפועלים מטעמו
למוצרים בהתאם לחוק האחריות למוצרים פגומים ,התשמ"א –  1980בגבולות
אחריות של לא פחות מ) $1,000,000. -מיליון דולר ארה"ב( למקרה ולתקופת
הביטוח השנתית וזאת ,למשך כל תקופת ההסכם וכן ,תכלול תקופת גילוי של
שלוש שנים .למען הסר ספק ,המזמין וכל הפועלים מטעמו בנוגע לשירותים נשוא
הליך זה ,יתווספו כמבוטחים נוספים בפוליסה.
 .16.1.4פוליסת 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) 1,000,000 -מיליון( דולר ארה"ב למקרה
ולתקופת ההסכם.
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 .16.1.5פוליסת ביטוח רכוש -לרבות כל ציוד ו/או מלאי ו/או רכוש אחר המשמש את
עסקו של הקבלן בבעלותו ו/או באחריותו של הקבלן אשר מובא את חצרי
המזמין ,בערכם המלא על בסיס "ערך כינון" וכן כל שינוי ותוספת שנעשו ו/או
יעשו על-ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ,מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים
בביטוח אש מורחב לרבות אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה
וסופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,פגיעה על-ידי כלי רכב ,פגיעה על-
ידי כלי טיס ,שביתות ,פרעות ,נזק בזדון ,שבר זכוכית וכן פריצה וגניבה .הביטוח
יכלול תנאי מפורש לפיו המבטח מותר על זכות תחלוף כלפי המזמין ,מנהליו
והפועלים מטעמם וכן כלפי קבלנים אחרים ,אם קיימים ,אשר בביטוחיהם נכלל
סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי הקבלן ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור
על זכות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
.16.2

כל אחת מהפוליסות הנזכרות 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.

.16.3

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.

.16.4

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

.16.5

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 ו/או מנהליו ו/או
מי מהפועלים מטעמם בטענה כלשהי בקשר לכל תשלום שישולם לניזוק.

.16.6

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  16.1לעיל ולשאת בעצמו בפרמיה
הנדרשת לשם כך.

.16.7

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

.16.8

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 על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,ואחריותו של הקבלן תעמוד בהיקפה כמפורט
הסכם ותחייב את הקבלן.

.16.9

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 במכרז .לא הומצא האישור כאמור יחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם על-ידי
הקבלן והמזמין יהיה רשאי לדאוג לקיומו של כיסוי ביטוחי כאמור על חשבון הקבלן וזאת
מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המזמין על-פי הסכם זה.

 .16.10הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
.17

איסור המחאה
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.17.1

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 על-ידי העברת השליטה
בקבלן לבעלי מניותיו ו/או לאחרים לרבות התקשרות עם קבלני משנה 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 על-פי 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 על-פי הסכם זה כאמור לעיל ללא צורך בנימוק כלשהו ולא
יהיה בכך כדי לפטור את הקבלן מביצוע איזו מהתחייבויותיו על-פי ההסכם .הקבלן
מסכים לתנאים אלה ,ומוותר על זכותו לערעור ,לבוררות או לתביעה משפטית כשלהי ,או
להנמקה כלשהי על קביעת המזמין.

.17.2

בלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובנוסף לו ,ככל שמדובר בהמחאת זכות לקבלת כספים ,הסכמת
המזמין משמעותה הסכמה בכתב ,חתומה על-ידי הגורם המוסמך אצל המזמין ועל-ידי
ראש אגף גזברות וביטוח בהנהלה הראשית.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל המזמין רשאי בכל עת להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על-
פי ההסכם כולן או חלקן ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.

.17.3
.18

.19

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

גביה וקיזוז
.18.1

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.

.18.2

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 )לרבות בשל חיוב/הפרה
צפויים שטרם נתגבשו( ,בין על-פי ההסכם ובין בדרך אחרת ,ללא צורך במתן הודעה
כלשהי בגין ביצוע הניכוי ,החילוט או הקיזוז כאמור.

.18.3

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

.18.4

הקבלן 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.

.18.5

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 ו/או במוסד ממוסדותיו ו/או כל חלק מהם וכי הוא לא ירכוש כל זכויות שהן עקב מתן
הרשות להיכנס למוסדות המזמין ו/או עקב מתן השירותים .למען הסר ספק יוכל המזמין לבטל
את הרשות בכל עת שהיא ולפי שקול דעתו הבלעדי.

.20

שונות
.20.1

תוקפו של הסכם זה מותנה בחתימת המזמין עליו בכפוף לאמור בהסכם זה.

.20.2

לבית המשפט המוסמך ,שמקום מושבו בעיר באר שבע ,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 באר שבע.
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.20.3

מסמכי המכרז ובכללם הסכם זה 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 על-ידי המזמין או מי מטעמו,
בין בכתב ובין בעל-פה ,אלא אם כן נכללו במפורש במסמכי ההליך.

.20.4

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

.20.5

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

.20.6

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
________,
רישיון
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 מכוח החלטת הקבלן שנתקבלה בהתאם למסמכי ההתאגדות של הקבלן
וכל דין.

____________________

444\34\15025

- 60 -

