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נספח א'
מכרז פומבי מס' 62-71-6172
עם אפשרות להליך תחרותי מקוון או נוסף () best & final
לאספקת שירותי הסעת חולים באמבולנס (להלן" :המכרז")
נוסח מודעה
.1

מוזמנות בזה הצעות להתקשרות בהסכם למתן שירותי הסעות חולים באמבולנסים
בהתאם לתנאי המכרז (להלן" :השירותים").

.2

תקופת ההתקשרות הינה ל( 84 -ארבעים ושמונה) חודשים כמפורט בהסכם.

.3

במסגרת מכרז זה יהא המזמין רשאי להורות ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,על קיומו
של הליך ממוכן מתפתח ו/או להורות על קיומו של הליך תחרותי נוסף (,) best & final
כמפורט בגוף המכרז.

.8

השירותים המפורטים במכרז חולקו ל 3 -קבוצות ,המסומנות א'-ג':
.8.1

קבוצה א'  -הסעות חולים בניידת טיפול נמרץ;

.8.2

קבוצה ב'  -הסעות חולים באמבולנס טיפול נמרץ;

.8.3

קבוצה ג'  -הסעות חולים באמבולנסים;

ניתן להגיש הצעה המתייחסת לכל שלושת הקבוצות או לחלקן ובלבד שההצעה תתייחס
לקבוצות שלמות ולא לחלקי קבוצות ,בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
.6

תנאי הסף להשתתפות בהליך:
.6.1

ביחס לקבוצה א':
 .6.1.1במועד הגשת הצעתו למכרז ,המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי הסעת
חולים בניידת טיפול נמרץ ,ברציפות במהלך  3השנים הקלנדריות ,2111
 2112ו 2113-ובהיקף הכנסה שנתי ממתן שירותים כאמור שלא יפחת מ-
( ₪ 141,111לא כולל מע"מ).
 .6.1.2על המציע להחזיק ברשותו(*) לכל הפחות  8ניידות טיפול נמרץ.

.6.2

ביחס לקבוצה ב':
 .6.2.1במועד הגשת הצעתו למכרז ,המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי הסעת
חולים באמבולנס טיפול נמרץ ,ברציפות במהלך  3השנים הקלנדריות
 2112 ,2111ו 2113-ובהיקף הכנסה שנתי ממתן שירותים כאמור שלא
יפחת מ( ₪ 141,111-לא כולל מע"מ).
 .6.2.2על המציע להחזיק ברשותו(*) לכל הפחות  8אמבולנסים לטיפול נמרץ.

.6.3

ביחס לקבוצה ג':
 .6.3.1במועד הגשת הצעתו למכרז ,המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי הסעת
חולים באמבולנסים ,ברציפות במהלך  3השנים הקלנדריות 2112 ,2111
ו 2113-ובהיקף הכנסה שנתי ממתן שירותים כאמור שלא יפחת מ-
( ₪ 141,111לא כולל מע"מ).
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-3 .6.3.2על המציע להחזיק ברשותו(*) לכל הפחות  8אמבולנסים.
הבהרה:
(*)

המונח "ברשות" מתייחס לכלי רכב אשר בחזקת המציע בעצמו,

(**)

ככל והמציע מגיש הצעה ביחס ליותר מקבוצה אחת ,הרי שהדרישות לעיל הינן
דרישות מצטברות ביחס לקבוצות שלגביהן מוגשת הצעתו.

.6.8

בנוסף וביחס לכל הקבוצות:
 .6.8.1למציע אישור הפעלה ביחס לכל אחד מהאמבולנסים/ניידות בהם יעשה
שימוש בהתאם למכרז זה ,מאת משרד הבריאות.
 .6.8.2למציע רישיון להפעלת כל אחד מהאמבולנסים/ניידות בהם יעשה שימוש
על פי מכרז זה מאת רשות הרישוי במשרד התחבורה.
 .6.8.3למציע מוקד  /סניף ברדיוס שלא יעלה על  21ק"מ מהמרכז הרפואי
העמק.
 .6.8.8על המציע להמציא למזמין את כל האישורים הנדרשים לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .1795 -

הוכחת תנאי הסף לעיל הינה כמפורט במסמכי המכרז.
.5

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא שומר
לעצמו את הזכות לקבוע הסדרים לבחירת זוכה חלופי באופן המקנה לו את מירב
היתרונות.

.9

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

.4

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך ( 7111אלף  ₪שלא יוחזרו מכל
סיבה שהיא .את התשלום יש לבצע במשרדי המזמין ,במחלקת כספים ביתן  ,23בימים
א' -ה' בין השעות  17:11ל ,12:11 -החל מיום ה 7227626172 -ועד ליום 6727626172
(כולל)בשעה  17:11התשלום יעשה בשיק לפקודת "שירותי בריאות כללית" (להלן" :דמי
השתתפות") .משתתף אשר לא יישלם דמי מכרז לא יוכל להשתתף בכנס מציעים.
מובהר כי במועדים ובמיקום לעיל ,יתאפשר עיון מוקדם ללא תשלום במסמכי המכרז
המלאים.

.7

הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ( 6127626172כולל) בשעה  76:11לתיבת ההצעות של
המזמין שמצויה במחלקת כספים ביתן  ,23אין לשלוח את ההצעות בדואר .הצעה שלא
תמצא בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשה לא תבחן.

.11

יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי
המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.

.11

נוסח המכרז מתפרסם גם באתר הכללית  .WWW.CLALIT.ORG.ILכמו כן יש הוריד
את מסמכי המכרז מהאתר של הכללית.

נספח ב'
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שירותי בריאות כללית ("המזמין")
עם אפשרות להליך תחרותי מקוון או נוסף () best & final
לאספקת שירותי הסעת חולים באמבולנס (להלן" :המכרז")
פניה לקבלת הצעות
.1

מוזמנות בזה הצעות להתקשרות בהסכם למתן שירותי הסעות חולים באמבולנסים
בהתאם לתנאי המכרז (להלן" :השירותים").

.2

תקופת ההתקשרות הינה ל( 84 -ארבעים ושמונה) חודשים כמפורט בהסכם.

.3

במסגרת מכרז זה יהא המזמין רשאי להורות ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,על קיומו
של הליך ממוכן מתפתח ו/או להורות על קיומו של הליך תחרותי נוסף (,) best & final
כמפורט בגוף המכרז.

.8

השירותים המפורטים במכרז חולקו ל 3 -קבוצות ,המסומנות א'-ג':
.8.1

קבוצה א'  -הסעות חולים בניידת טיפול נמרץ;

.8.2

קבוצה ב'  -הסעות חולים באמבולנס טיפול נמרץ;

.8.3

קבוצה ג'  -הסעות חולים באמבולנסים;

ניתן להגיש הצעה המתייחסת לכל שלושת הקבוצות או לחלקן ובלבד שההצעה תתייחס
לקבוצות שלמות ולא לחלקי קבוצות ,בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
.6

תנאי הסף להשתתפות בהליך:
.6.1

ביחס לקבוצה א':
 .6.1.1במועד הגשת הצעתו למכרז ,המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי הסעת
חולים בניידת טיפול נמרץ ,ברציפות במהלך  3השנים הקלנדריות ,2111
 2112ו 2113-ובהיקף הכנסה שנתי ממתן שירותים כאמור שלא יפחת מ-
( ₪ 141,111לא כולל מע"מ).
 .6.1.2על המציע להחזיק ברשותו(*) לכל הפחות  8ניידות טיפול נמרץ.
להוכחת התנאי האמור בסעיף  6.1יומצא אישור רו"ח בנוסח המצורף נספח ג'.

.6.2

ביחס לקבוצה ב':
 .6.2.1במועד הגשת הצעתו למכרז ,המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי הסעת
חולים באמבולנס טיפול נמרץ ,ברציפות במהלך  3השנים הקלנדריות
 2112 ,2111ו 2113-ובהיקף הכנסה שנתי ממתן שירותים כאמור שלא
יפחת מ( ₪ 141,111-לא כולל מע"מ).
 .6.2.2על המציע להחזיק ברשותו(*) לכל הפחות  8אמבולנסים לטיפול נמרץ.
להוכחת התנאי האמור בסעיף  6.2יומצא אישור רו"ח בנוסח המצורף נספח ג'.

.6.3

ביחס לקבוצה ג':
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-6 .6.3.1במועד הגשת הצעתו למכרז ,המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי הסעת
חולים באמבולנסים ,ברציפות במהלך  3השנים הקלנדריות 2112 ,2111
ו 2113-ובהיקף הכנסה שנתי ממתן שירותים כאמור שלא יפחת מ-
( ₪ 141,111לא כולל מע"מ).
 .6.3.2על המציע להחזיק ברשותו(*) לכל הפחות  8אמבולנסים.
להוכחת התנאי האמור בסעיף  6.3יומצא אישור רו"ח בנוסח המצורף נספח ג'.
הבהרה:
(*)

המונח "ברשות" מתייחס לכלי רכב אשר בחזקת המציע בעצמו ו/או באמצעות
מי מטעמו ,ואשר המציע רשאי לעשות בהם שימוש על פי דין או הסכם לצורך
מתן השירותים נשוא המכרז ככל ויזכה.

(**)

ככל והמציע מגיש הצעה ביחס ליותר מקבוצה אחת ,הרי שהדרישות לעיל הינן
דרישות מצטברות ביחס לקבוצות שלגביהן מוגשת הצעתו.

.6.8

בנוסף וביחס לכל הקבוצות:
 .6.8.1למציע אישור הפעלה ביחס לכל אחד מהאמבולנסים/ניידות בהם יעשה
שימוש בהתאם למכרז זה ,מאת משרד הבריאות.
להוכחת התנאי האמור יצורף אישור ההפעלה ויסומן כנספח ד'.
 .6.8.2למציע רישיון להפעלת כל אחד מהאמבולנסים/ניידות בהם יעשה שימוש
על פי מכרז זה מאת רשות הרישוי במשרד התחבורה.
להוכחת התנאי האמור יצורף רישיון ההפעלה ויסומן כנספח ה'.
 .6.8.3למציע סניף ברדיוס שלא יעלה על  21ק"מ מהמרכז הרפואי העמק.
להוכחת התנאי האמור בסעיף  6.3יומצא אישור רו"ח בנוסח המצורף
נספח ג'.
 .6.8.8על המציע להמציא למזמין את כל האישורים הנדרשים לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו –  .1795ולסמנם כנספח ו'.
 .6.8.6על המציע להשתתף בכנס מציעים שיערך ביום ראשון 6727626172
בשעה  71:11ב כיתה  3בית ספר לאחיות.
על המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול כנס המציעים כשהוא חתום על
ידו ולסמנו כנספח ז'.

.5

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

אישורים ומסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף (המפורטים בסעיף  2לעיל):
נספח ג':

אישור רו"ח;

נספח ד':

אישור הפעלה;

נספח ה':

רישיון הפעלה;

נספח ו':

אישור על ניהול פנקסי חשבונות כדין
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נספח ז':
.5.2

.9

פרוטוקול כנס מציעים ושאלות הבהרה;

אישורים ומסמכים  -כללי:
נספח א':

מודעה;

נספח ב':

פניה לקבלת הצעות;

נספח ח':

פירוט השירותים והצעת מחיר;

נספח ט':

טבלת יעדים;

נספח י':

ציוד אמבולנס נט"ן;

נספח יא':

ציוד רפואי ומשקי באמבולנס;

נספח יב':

אישור מורשה חתימה;

נספח יג':

נתוני גורם מציע;

נספח יד':

אישור על כיסוי ביטוחי;

נספח טו':

מכרז מקוון – כתב הסכמה;

נספח טז':

נוסח ערבות הצעה;

נספח יז':

כתב סודיות;

נספח יח':

תצהיר אי תיאום מכרז;

נספח יט':

אישור תשלום;

הגשת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה:
הליכי ניהול המכרז יתקיימו בהתאם לשלבים המפורטים להלן ככל שאלו לא עודכנו
ושונו על ידי המזמין .מובהר ,כי במסגרת מכרז זה יהא המזמין רשאי להורות ,בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי ,על קיומו של הליך ממוכן לשם בחירת ההצעה הזוכה ו/או הליך
תחרותי נוסף (.) best & final
.9.1

שלב א' – שאלות הבהרה
 .9.1.1מציעים רשאים להגיש את שאלותיהם בנוגע למכרז בכתב עד ליום
 .26/12/2118על שאלות ההבהרה להיות מוגשות בכתב באמצעות דוא"ל
 .malka_y@clalit.org.ilעל המציעים החובה לוודא הגעת הדוא"ל
באמצעות פונקציית אישור קריאה וכן ,בטלפון שמספרו 18-5878895
 .9.1.2שאלות ההבהרה יוגשו ,על גבי קובץ  ,wordבטבלה כדלקמן:

מס"ד

הסעיף אליו מתייחסת
ההערה במכרז/הסכם

ההערה/שאלה
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-9 .9.1.3בכל מקרה של פגם או חסר במכרז ,חובה על המציע ליתן למזמין הודעה
בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על-ידו ,במסגרת ובאופן האמור לעיל,
שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.
 .9.1.8מובהר בזאת כי אין בהעלאת שאלה ו/או הערה ,כדי להטיל כל חובה
שהיא על המזמין בהקשר זה ,לרבות חובה ליתן תשובה לשאלות כאמור.
ניתנו על-ידי המזמין תשובות הבהרה ,יצרף המציע את התשובות בצירוף
חתימתו למסמכי המכרז ויסמנם כנספח ז' .תשובות ההבהרה שינתנו
על-ידי המזמין יהוו חלק מהוראותיו של מכרז זה וההסכם על-פיו .לא
יהא כל תוקף לכל תשובה ו/או הבהרה ו/או מצג ככל שניתנו ,אם נתנו,
שלא במסגרת מכתב הבהרה כאמור.
.9.2

שלב ב' -הגשת הצעות למכרז
 .9.2.1ההצעות תיערכנה בשפה העברית ב–  2העתקים ובהעתק דיגיטאלי נוסף
על גבי  CDאו  D.O.Kותוכנסנה במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של
המזמין הממוקמת במחלקת כספים ביתן  23וזאת ,עד ליום
(6127626172כולל) בשעה  76.11אין לשלוח את ההצעות בדואר .הצעה
שלא תמצא בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשה לא
תבחן .במקרה של סתירה בין הנתונים המודפסים ביחס לנתונים בעותק
הדיגיטאלי ,יגבר המפורט בעותק המודפס.
 .9.2.2על המעטפה ירשם" :מכרז מספר  62-71-6172לאספקת שירותי הסעת
חולים באמבלונס ".
על המעטפה לכלול את כל מסמכי המכרז ,לרבות הסכם ההתקשרות
ונספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד עם חותמת וחתימת מורשה
החתימה של המציע ,ולרבות צירוף כל המסמכים ו/או האישורים
כמפורט לעיל ובמסמכי המכרז.

.9.3

שלב ג' -בחינת עמידת המציע בתנאי הסף
 .9.3.1לאחר הגשת ההצעות למכרז ,יבדוק המזמין כל הצעה והצעה ,יבחן האם
היא עומדת בדרישות המפורטות בפניה זו.
 .9.3.2בכפוף לקבלת הבהרות ו/או על פי שיקול דעתו ,יהא המזמין רשאי לערוך
שינויים בדרישות מכרז זה ויהא רשאי לקבוע הסדרים להגשת הצעות
מתוקנות מכח התיקונים ו/או ההבהרות האמורות לעיל.
לא סיפק מציע הבהרות ו/או לא הגיש מציע הצעה מתוקנת בהתאם
לדרישות ו/או הנחיות המזמין ,יהא המזמין רשאי לראות במציע ,עפ"י
שיקול דעתו הבלעדי ,כמי שחזר בו מהצעתו והמציע מוותר על כל טענה
בהקשר זה.
 .9.3.3מובהר כי כתולדה משינוי דרישות ההליך ו/או כתולדה מהבהרות
שנדרשו או התקבלו בקשר עם הצעתו של מציע כזה או אחר ,המזמין
יהא רשאי לדרוש ו/או להתיר למציעים ,כולם ו/או חלקם – לפי העניין,
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ועל פי כל דין  -לפעול אף להגשתה של
הצעת מחיר מתוקנות כתנאי לדיון בהצעתם.
לא הוגשה הצעת מחיר מתוקנת כאמור ,יראו בהצעת המחיר שהוגשה
כאמור בשלב ב' לעיל כהצעה המחייבת את המציע אף ביחס לתיקונים
שנערכו במסמכי ההליך ודרישות המזמין.
 .9.3.8במקביל או לאחר בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף ,יהא המזמין
רשאי לזמן מציעים המקיימים לכאורה את תנאי הסף על מנת שייטלו
חלק בשלב שיפור ההצעות ,אם וככל שהמזמין יחליט על עריכתו.
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-4מובהר כי המזמין לא יהא חייב ליתן הודעה למציע שהצעתו לא עמדה
בתנאי פניה זו עד לאחר בחירת ההצעה הזוכה במכרז וכי בכל שלב (אף
לאחר מ תן הודעת זכייה) וחתימת ההסכם ,יהא המזמין רשאי לפסול
מציע שנתברר כי אינו מקיים את תנאי הסף .הזמנת מציע להשתתף
בשלב שיפור ההצעות לא תהווה משום אישור כי המציע עמד בתנאי הסף
והמזמין יהא רשאי לפסול הצעת מציע כאמור במידה ויתברר כי לא עמד
בתנאים כאמור.
.9.8

שלב ד' -הליך שיפור הצעות
 .9.8.1הכללית תהיה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לנהל במסגרת
המכרז ,הליך התמחרות דינאמי מקוון ו/או הליך ),(Best and Final
אחד יותר ,הכל כפי ובאופן שיוחלט על ידי ועדת המכרזים ובכפוף
להוראות כל דין (להלן" :הליך שיפור הצעות").
הליך ההתמחרות המקוון יערך בהתאם למפורט בנספח טו' ,ועל המציע
לאשר בחתימתו את תנאיו.
 .9.8.2לא יהיה בניהול הליכים כאמור כדי לגרוע מתוקפה של הצעת מחיר
שהוגשה באיזה משלבי המכרז והכללית תהא רשאית ,בהתאם לשיקול
דעתה לבחור בכל הצעה שהוגשה באיזה משלבי המכרז ואשר יש בה,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,כדי להטיב עימה.
 .9.8.3הכללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לקבוע תנאים למעבר לסבב שיפור
ההצעות  .מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי למצות ,תוכל הכללית
לקבוע ,כי רק מספר מסוים של מציעים שהצעותיהם תהינה הטובות
ביותר יעלה לסבב כאמור; כי הצעות שאינן עונות על דרישות כלשהן ,לא
תשתתפנה בהליך שיפור ההצעות וכיוצ"ב .קביעת תנאי מעבר כאמור
תעשה מראש ,באופן שוויוני ,ותימסר לכל מי שבאותו שלב יהיה זכאי
להגיש הצעה למעט אם תקבע ועדת המכרזים ,כי מסירת תנאי המעבר
עלולה לפגוע באפשרותה של הכללית לקבל את ההצעה הטובה ביותר.
 .9.8.8הכללית תהא רשאית לבחור שני מציעים (או יותר) ,אשר הצעותיהם
נמצאו כמתאימות ביותר ,ולנהל את הליך שיפור ההצעות עם מציעים
אלו בלבד.
 .9.8.6הכללית תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להביא
בפני המציעים .פרטים בדבר ההצעות השונות אשר הובאו בפניה ,כולן או
חלקן ,והכל בכפוף להוראות כל דין.
 .9.8.5הכללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,בכל שלב של הליכי המכרז ,לבטל
או לשנות תנאים שנכללו במסמכי המכרז (למעט תנאי סף שפורטו
בנספח זה) ,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.
 .9.8.9מובהר כי הכללית לא תהא חייבת ליתן הודעה למציע שהצעתו לא עמדה
בתנאי פניה זו ו/או שהוחלט שלא לזמנו לאיזה מהשלבים המפורטים
לעיל עד לאחר בחירת ההצעה הזוכה בהליך ,וכי בכל שלב (אף לאחר מתן
הודעת זכייה) וחתימת ההסכם ,תהא הכללית רשאית בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי לפסול מציע שנתברר כי אינו מקיים את תנאי הסף ו/או
שנמצא כי מסר מידע כוזב.

דף  4מתוך  56דפים

-7.4

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 צוין מפורשות
אחרת).

.7

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור
למכרז ,לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר
על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה .בכל מקרה של פגם או חסר במכרז,
חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר האמור ,שאם לא כן יהא מושתק
מלטעון כל טענה בהקשר זה.

.11

המזמין רשאי ,על-פי שיקול דעתו ,בכל שלב (לרבות לאחר בחירת ההצעה הזוכה ולאחר
התקשרות עימו בהסכם) לפסול הצעת מציע שימצא כי לא עמדה בתנאים המפורטים
בפניה זו ו/או בתנאי המכרז ו/או שנמצא כי פרטי הצעתו ו/או הצהרותיו נמצאו כלא
נכונים ו/או אשר ניסה להשפיע שלא באופן הוגן על הליך המכרז וזאת ,מבלי שהמציע
ו/או הזוכה יהא זכאי לכל פיצוי בגין האמור מאת המזמין.

.11

המזמין יהיה רשאי בכל שלב לדרוש מהמציע השלמת מסמכים והבהרות ,על-פי שיקול
דעתו ובכפוף לכל דין ובלא שתהיה למציע זכות כלשהי בהקשר זה .למען הסר ספק ,אין
על המזמין כל חובה לדרוש מן המציע השלמת מסמכים ו/או הבהרות כאמור.

.12

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

.13

מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא
שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרים לבחירת זוכה חלופי מבין המציעים במכרז זה,
תחת מציע שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה זכייתו .לצורך בחירת ההצעה
הזוכה יהא המזמין רשאי לקחת בחשבון אף את אמות המידה כאמור בתקנה (22א)
לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג 1773-והכל ,באופן אשר יקנה למזמין את מירב
היתרונות.

.18

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

.16

הצעת המציע תעמוד בעינה עד להודעה על תוצאות המכרז וההודעה על בחירתה של
ההצעה הזוכה ולמשך ( 121מאה עשרים) ימים לפחות ממועד הגשת ההצעה.

.15

החלטת ועדת המכרזים תימסר למציעים שלא זכו במכרז לכתובת המצוינת על .אל
הזוכה תשלח הודעה על זכייתו ודרישה להפקיד את הערבות הביצוע כאמור בהסכם.

.19

עיון בהחלטת המזמין ,לרבות בהצעה הזוכה ,יהא כרוך בתשלום הוצאות ,בסכום של 611
 . ₪ידוע למציע כי יתכן והפרטים הכלולים בהצעתו יהיו פתוחים לעיונם של המציעים
האחרים זאת ,בכפוף ובמידה כמתחייב על-פי כל דין .בקשה לעיון תתאפשר בתוך 31
(שלושים) ימים בלבד ממועד מתן ההודעה על תוצאות המכרז והמציע מוותר על כל טענה
בהקשר זה.
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.14

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך ( 7111אלף)  ₪שלא יוחזרו מכל
סיבה שהיא .את התשלום יש לבצע במשרדי המזמין ,במחלקת כספים ביתן  , 23בימים
א' -ה' בין השעות  17:11ל ,12:11 -החל מיום ה7227626172 -ועד ליום ( 6127626172כולל)
בשעה  .17:11התשלום יעשה בשיק לפקודת "שירותי בריאות כללית" (להלן" :דמי
השתתפות") .משתתף אשר לא יישלם את דמי המכרז לא יוכל להשתתף בכנס

המציעים.

מובהר כי במועדים ובמיקום לעיל ,יתאפשר עיון מוקדם ללא תשלום במסמכי המכרז
המלאים.
.17

הגשת ההצעות להליך הינה כמפורט בסעיף  9לעיל.

.21

כל זכויות היוצרים במסמכי המכרז מוקנות לשירותי בריאות כללית בלבד והמציע יהא
מנוע מלעשות כל שימוש במסמכי המכרז שלא למטרת הקבוע במכרז זה ואספקת
השירותים על פיו.
שירותי בריאות כללית
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אישור רואה חשבון – ניסיון מציע

נספח ג'

אני הח"מ __________ רו"ח ,מאשר בזאת כי לפי בדיקה שעשיתי ,במועד הגשת הצעתו למכרז
המציע הינו במועד הגשת הצעתו:
.7

.6

.3

ביחס לקבוצה א':
.1.1

בעל ניסיון במתן שירותי הסעת חולים בניידת טיפול נמרץ ,ברציפות במהלך 3
השנים הקלנדריות  2112 ,2111ו 2113-ובהיקף הכנסה שנתי ממתן שירותים
כאמור שלא יפחת מ( ₪ 141,111-לא כולל מע"מ).

.1.2

מחזיק ברשותו(*) לכל הפחות  8ניידות טיפול נמרץ.

ביחס לקבוצה ב':
.2.1

בעל ניסיון במתן שירותי הסעת חולים באמבולנס טיפול נמרץ ,ברציפות במהלך 3
השנים הקלנדריות  2112 ,2111ו 2113-ובהיקף הכנסה שנתי ממתן שירותים
כאמור שלא יפחת מ( ₪ 141,111-לא כולל מע"מ).

.2.2

מחזיק ברשותו(*) לכל הפחות  8אמבולנסים לטיפול נמרץ.

ביחס לקבוצה ג':
.3.1

בעל ניסיון במתן שירותי הסעת חולים באמבולנסים ,ברציפות במהלך  3השנים
הקלנדריות  2112 ,2111ו 2113-ובהיקף הכנסה שנתי ממתן שירותים כאמור שלא
יפחת מ( ₪ 141,111-לא כולל מע"מ).

.3.2

מרשותו(*) לכל הפחות  8אמבולנסים.

[יש למחוק את הקבוצות שאינן רלבנטיות להצעה]
הבהרה(*):
(*)

המונח "ברשות" לצורך סעיף זה מתייחס לכלי רכב אשר בחזקת המציע בעצמו ו/או
באמצעות מי מטעמו ,ואשר המציע רשאי לעשות בהם שימוש על פי דין או הסכם לצורך
מתן השירותים נשוא המכרז ככל ויזכה.

.2

כללי:
למציע סניף ברדיוס שלא עולה על  21ק"מ מהמרכז הרפואי העמק.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת
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נספח ד'
אישור הפעלה
על המציע לצרף אישור הפעלה מאת משרד הבריאות ביחס לכל אחד
מהאמבולנסים/ניידות בהם יעשה שימוש בהתאם להצעה למכרז זה ,ולסמנם
כנספח ד'.
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נספח ה'
רשיון הפעלה
על המציע לצרף רשיון הפעלה מאת משרד התחבורה ביחס לכל אחד
מהאמבולנסים/ניידות בהם יעשה שימוש בהתאם להצעה למכרז זה ,ולסמנם
כנספח ה'.
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נספח ו'
אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 7112
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 -
()1

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך
מוסף או שהוא פטור מלנהלם;

()2

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן
מס לפי חוק מס ערך מוסף".
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נספח ז'
פרוטוקול חתום של כנס מציעים
על המציעים להשתתף בכנס מציעים אשר יערך ב בבית ספר לאחיות כיתה  3בתאריך
 21/12/2118ביום ראשון .
יש לצרף להצעה פרוטוקול הכנס כשהוא חתום על ידי מורשה החתימה מטעם המציע ו/או כל
מסמך תשובות ו/או הבהרות שיופץ על ידי המזמין ולסמנו כ -כנספח ז'.
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נספח ח'

פירוט השירותים והצעת מחיר
קבוצה א' – הסעות חולים בניידת טיפול נמרץ (נט"ן)
.7

פירוט השירותים לקבוצה א'
.7.7

צוות:
 .1.1.1צוות הכולל נהג ,רופא מוסמך ,ופארמדיק מוסמך על פי התקן המחייב
של משרד הבריאות.

.7.6

זיווד נדרש:
 .1.2.1אמבולנס ייעודי עם ציוד תקני כמפורט בנספח "י".
 .1.2.2ווי עגינה לכיסאות גלגלים על פי התקן המחייב.
 .1.2.3ממיר לחיבור חשמל מסוג  , DC to AC-( INBPמתח עבודה Hz ,221V
 1kw ,61הספק).

.7.3

ימי פעילות:
 .1.3.1כל ימות השבוע (כולל שבתות וחגים ,יום כיפור ושעת חירום) ובכל שעות
היממה על פי דרישת הכללית.

.1.8

הזמנת השירותים ואספקתם
 .1.8.1השירותים יסופקו למזמין בהתאם להזמנות במתכונת שתיקבע על ידו
(להלן" :ההזמנה2ות ו2או קריאות שירות") ,ההזמנות תכלולנה ,בין
היתר ,את כמות השירותים הנדרשת ,יעד ומועד אספקתם וכל נתון
אחר שיידרש בקשר עם אספקת השירותים.
 .1.8.2לצורך ביצוע השירותים יעמיד הקבלן מוקד שירות טלפוני מאויש,
אשר יופעל על ידי הקבלן  28שעות ביממה כולל שבות וחגים ,יום
כיפור ובשעת חירום.
 .1.8.3קריאת השירות לקבוצה א' לעיל תתקבל ותטופל ע"י הקבלן באופן
מיידי .האמבולנס יתייצב לביצוע הקריאה תוך פרק זמן שלא יעלה על
 31דקות מרגע הקריאה
 .1.8.8מבלי לגרוע בכלליות האמור בהסכם זה ,איחר הקבלן להתייצב ב31-
דקות או לא התייצב כלל במועד אשר צוין בקריאת השירות ,ישלם
הקבלן למזמין ,כפיצוי מוסכם וקבוע מראש ,סך של .₪ 261
 .1.8.6מבלי לגרוע בכלליות האמור בהסכם זה ,במידה והקבלן ינהג כאמור
בסעיף  1.8.8להליך ,ויאחר להיענות לקריאת שירות ,בלמעלה מ11% -
מסך קריאות השירות במהלך תקופה רצופה של שלושה ( )3חודשים,
רשאי יהיה המזמין לבטל את ההסכם ללא הודעה מוקדמת והקבלן
מוותר מראש על כל טענה ,דרישה או תביעה בעניין זה.

.1.6

טיב השירותים ובקרת איכות
 .1.6.1האמבולנסים משמשים את הקבלן לאספקת השירותים יהיו תקינים,
נקיים ויתוחזקו בהתאם להוראות היצרן באופן תקופתי ושוטף
 .1.6.2השירותים שיסופקו ע"י הקבלן יהיה באיכות ובמקצועיות ,בהתאמה
מלאה לקבוע בנספח זה ותוך הקפדה על מועדים ,ובהתאם לדרישות
כל דין ו/או הוראה ו/או הנחיה ישימים .בידי הקבלן ו/או עובדיו יהיו
בכל עת כל האישורים ו/או תעודות ו/או דו"חות המוכיחים את עמידת
השירותים המסופקים למזמין בדרישות כאמור ,כשהם תקפים במשך
כל תקופת ההסכם והקבלן יציגם למזמין מיד עם דרישת המזמין לכך.
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.7.2

.6

 .1.6.3לא מילא הקבלן אחר הוראות המזמין כאמור לעיל ,יהא המזמין רשאי
לבצע כל פעולה שתידרש במקום הקבלן והקבלן ישא 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 עפ"י כל דין
הערות:
 .1.5.1הקבלן יהיה אחראי לקבל את החולה מהמחלקות בלווי מסמכים,
לפעמים יתלווה בן משפחה או פרסונל.
 .1.5.2הנהג יביא את החולה ליחידה המקבלת ויטפל בקבלתו.
 .1.5.3החזקת החולה ומסירתו במחלקה – כולל החזרת ציוד למחלקה כגון:
הליכון ,כסא גלגלים ,מזרונים וכו'.
 .1.5.8חצי שעת המתנה ראשונה על חשבון הקבלן.

הצעת מחיר – לקבוצה א'
.2.1

ביחס לכל יעד אשר לגביו מוגשת הצעת המציע ,על המציע למלא את מלוא
הנתונים הנדרשים בטבלה .כמו כן מצורפת בזאת הצעת מחיר ערוכה על גבי
טבלה המופיעה בקובץ ה.Excel-

.6.6

לכל המחירים המפורטים להלן יתווסף מע"מ כחוק.

.2.3

תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם.

.2.8

בכפוף לאמור בהסכם מובהר כי חיוב המזמין יחושב מרגע הגעת הספק לנקודת
איסוף ועד למועד החזרת הנוסע/ים אל נקודת האיסוף ו/או נקודה אחרת
שתקבע ,לרבות המתנה בתחנת הביניים.

.2.6

התמורה בהתבסס על הצעת המחיר הינה תמורה מלאה וסופית כנגד מלוא
התחייבויות הספק ע"פ ההסכם ולא תהיינה לו תביעות כספיות כלשהן בגין מתן
השירותים מעבר למחירים הקבועים בהצעתו.

.2.5

לא תשולם תמורה אשר ביחס אליה לא יציג המציע אישורים ,כמפורט בהסכם,
בדבר ביצוע השירות.

.2.9

ההתמחרות הינה במתכונת של משקל קבוע לכל אחד מהיעדים ,הספק יזין מחיר
ל"יעד הבסיס" (מרחק נסיעה  81-61ק"מ) ושאר היעדים ישוקללו אוטומטית לפי
טבלת המשקלים הנ"ל:
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טבלת משקלים
מס'

מרחק הנסיעה

כמות נסיעות
משוערת
בשנה

משקל

1
2
3
8
6
5
9
4

 1-21ק"מ
 21-81ק"מ
 81-61ק"מ – יעד בסיס
 61-71ק"מ
 71-121ק"מ
 +121ק"מ
שעת המתנה
מחיר עקב ביטול נסיעה
סה"כ נסיעות

2
3
06
1
13
1

65.0
65.3
1
1513
1.25
1.875
0.13
0.5

100

בכל מקרה טבלת המשקלים לא תשונה.
.2.4

מס'
1
2
3
8
6
5
9
4

.6.1

במהלך ההתמחרות הספק יזין אך ורק את המחיר ליעד הבסיס ובסיומה יחושבו
שאר היעדים לפי טבלת המשקלים הנ"ל.
לדוגמא:
הספק יזין במערכת מחיר ליעד בסיס ,במידה וסיים את ההתמחרות שהצעתו
הינה  ₪ 211יחושבו שאר המחירים להלן טבלת המחירים:
מרחק הנסיעה
 1-21ק"מ
 21-81ק"מ
 81-61ק"מ – יעד בסיס
 61-71ק"מ
 71-121ק"מ
 +121ק"מ
שעת המתנה
מחיר עקב ביטול נסיעה

משקל

מחיר לנסיעה (הלוך ושוב)

65.0
65.3
1
1513
1.25
1.875
0.13
0.5

0.6
..6
0.6
..6
1100
1400
120
300

הצעת המחיר
יעד בסיס

מחיר נסיעה ( הלוך ושוב)

 81-61ק"מ – יעד בסיס

האם התקשרות עם
המציע מחוייבת
בתשלום מע"מ

כן 2לא

 מובהר כי במסגרת השוואת ההצעות ילקח בחשבון המחיר לרבות
המע"מ במידה וחל והוא ישוקלל בהליך המקוון ככל ויחול.

תאריך

שם מלא

תפקיד

חתימה וחותמת
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קבוצה ב' – הסעות חולים באמבולנס טיפול נמרץ (אט"ן)
.3

פירוט השירותים לקבוצה ב'
.3.7

צוות:
 .3.1.1צוות הכולל נהג ופארמדיק מוסמך על פי התקן המחייב של משרד
הבריאות.

.3.6

זיווד נדרש:
 .3.2.1אמבולנס ייעודי עם ציוד תקני כמפורט בנספח "י".
 .3.2.2ווי עגינה לכיסאות גלגלים על פי התקן המחייב.
 .3.2.3ממיר חיבור לחשמל מסוג  , DC to AC-( INBPמתח עבודה Hz ,221V
 1kw ,61הספק).

.3.3

ימי פעילות:
 .3.3.1כל ימות השבוע (כולל שבתות וחגים ,יום כיפור ושעת חירום) ובכל שעות
היממה על פי דרישת הכללית.

.3.8

הזמנת השירותים ואספקתם
 .3.8.1השירותים יסופקו למזמין בהתאם להזמנות במתכונת שתיקבע על ידו
(להלן" :ההזמנה2ות ו2או קריאות שירות") ,ההזמנות תכלולנה ,בין
היתר ,את כמות השירותים הנדרשת ,יעד ומועד אספקתם וכל נתון
אחר שיידרש בקשר עם אספקת השירותים.
 .3.8.2לצורך ביצוע השירותים יעמיד הקבלן מוקד שירות טלפוני מאויש,
אשר יופעל על ידי הקבלן  28שעות ביממה כולל שבות וחגים ,יום
כיפור ובשעת חירום.
 .3.8.3קריאת השירות לקבוצה ב' לעיל תתקבל ותטופל ע"י הקבלן באופן
מיידי .האמבולנס יתייצב לביצוע הקריאה תוך פרק זמן שלא יעלה על
 31דקות מרגע הקריאה
 .3.8.8מבלי לגרוע בכלליות האמור בהליך זה ,אחר הקבלן להתייצב ב31-
דקות או לא התייצב כלל במועד אשר צוין בקריאת השירות ,ישלם
הקבלן למזמין ,כפיצוי מוסכם וקבוע מראש ,סך של  261ש"ח
 .3.8.6מבלי לגרוע בכלליות האמור בהסכם זה ,במידה והקבלן ינהג כאמור
בסעיף  1.8.8להליך ,ויאחר להיענות לקריאת שירות ,בלמעלה מ11% -
מסך קריאות השירות במהלך תקופה רצופה של שלושה ( )3חודשים,
רשאי יהיה המזמין לבטל את ההסכם ללא הודעה מוקדמת והקבלן
מוותר מראש על כל טענה ,דרישה או תביעה בעניין זה.

.3.6

טיב השירותים ובקרת איכות
 .3.6.1האמבולנסים משמשים את הקבלן לאספקת השירותים יהיו תקינים,
נקיים ויתוחזקו בהתאם להוראות היצרן באופן תקופתי ושוטף
 .3.6.2השירותים שיסופקו ע"י הקבלן יהיה באיכות ובמקצועיות ,בהתאמה
מלאה לקבוע בהסכם ותוך הקפדה על מועדים ,ובהתאם לדרישות כל
דין ו/או הוראה ו/או הנחיה ישימים .בידי הקבלן ו/או עובדיו יהיו בכל
עת כל האישורים ו/או תעודות ו/או דו"חות המוכיחים את עמידת
השירותים המסופקים למזמין בדרישות כאמור ,כשהם תקפים במשך
כל תקופת ההסכם והקבלן יציגם למזמין מיד עם דרישת המזמין לכך.
 .3.6.3לא מילא הקבלן אחר הוראות המזמין כאמור לעיל ,יהא המזמין רשאי
לבצע כל פעולה שתידרש במקום הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות
הכרוכות בביצוע האמור ובכל הנזקים שיגרמו למזמין עקב כך ו/או
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 - 21לבטל הסכם זה עקב הפרתו ו/או לנקוט בכל אמצעי אחר בהתאם
להסכם זה ו/או עפ"י כל דין
.3.2

הערות:
.3.5.1
.3.5.2
.3.5.3
.3.5.8

.2

הקבלן יהיה אחראי לקבל את החולה מהמחלקות בלווי מסמכים,
לפעמים יתלווה בן משפחה או פרסונל.
הנהג יביא את החולה ליחידה המקבלת ויטפל בקבלתו.
החזקת החולה ומסירתו במחלקה – כולל החזרת ציוד למחלקה כגון:
הליכון ,כסא גלגלים ,מזרונים וכו'.
חצי שעת המתנה ראשונה על חשבון הקבלן.

הצעת מחיר – לקבוצה ב'
.8.1

ביחס לכל יעד אשר לגביו מוגשת הצעת המציע ,על המציע למלא את מלוא
הנתונים הנדרשים בטבלה .כמו כן מצורפת בזאת הצעת מחיר ערוכה על גבי
טבלה המופיעה בקובץ ה.Excel-

.8.2

לכל המחירים המפורטים להלן יתווסף מע"מ כחוק.

.8.3

תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם.

.8.8

בכפוף לאמור בהסכם מובהר כי חיוב המזמין יחושב מרגע הגעת הספק לנקודת
איסוף ועד למועד החזרת הנוסע/ים אל נקודת האיסוף ו/או נקודה אחרת
שתקבע ,לרבות המתנה בתחנת הביניים.

.8.6

התמורה בהתבסס על הצעת המחיר הינה תמורה מלאה וסופית כנגד מלוא
התחייבויות הספק ע"פ ההסכם ולא תהיינה לו תביעות כספיות כלשהן בגין מתן
השירותים מעבר למחירים הקבועים בהצעתו.

.8.5

לא תשולם תמורה אשר ביחס אליה לא יציג המציע אישורים ,כמפורט בהסכם,
בדבר ביצוע השירות.

.8.9

ההתמחרות הינה במתכונת של משקל קבוע לכל אחד מהיעדים ,הספק יזין מחיר
ל"יעד הבסיס" (מרחק נסיעה  81-61ק"מ) ושאר היעדים ישוקללו אוטומטית לפי
טבלת המשקלים הנ"ל:

טבלת משקלים
מס'

מרחק הנסיעה

כמות נסיעות
משוערת בשנה

משקל

1
2
3
8
6
5
9
4

 1-21ק"מ
 21-81ק"מ
 81-61ק"מ – יעד בסיס
 61-71ק"מ
 71-121ק"מ
 +121ק"מ
שעת המתנה
מחיר עקב ביטול נסיעה
סה"כ נסיעות

1
.
00
1
10
1

65.0
65.3
1
1513
1.25
1.875
0.13
0.5

86

בכל מקרה טבלת המשקלים לא תשונה.
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 - 21.8.4

במהלך ההתמחרות הספק יזין אך ורק את המחיר ליעד הבסיס ובסיומה יחושבו
שאר היעדים לפי טבלת המשקלים הנ"ל.
לדוגמא:
הספק יזין במערכת מחיר ליעד בסיס ,במידה וסיים את ההתמחרות שהצעתו
הינה  ₪ 211יחושבו שאר המחירים להלן טבלת המחירים:

מס'

מרחק הנסיעה

משקל

מחיר לנסיעה (הלוך
ושוב)

1
2
3
8
6
5
9
4

 1-21ק"מ
 21-81ק"מ
 81-61ק"מ – יעד בסיס
 61-71ק"מ
 71-121ק"מ
 +121ק"מ
שעת המתנה
מחיר עקב ביטול נסיעה

65.0
65.3
1
1513
1.25
1.875
0.13
0.5

0.6
..6
0.6
..6
1100
1400
120
300

.2.1

הצעת המחיר
יעד בסיס

מחיר נסיעה ( הלוך ושוב)

 81-61ק"מ – יעד בסיס

האם התקשרות עם
המציע מחוייבת
בתשלום מע"מ

כן 2לא

 מובהר כי במסגרת השוואת ההצעות ילקח בחשבון המחיר לרבות
המע"מ במידה וחל והוא ישוקלל בהליך המקוון ככל ויחול.
(ראה טבלת יעדים נספח ט')

תאריך

שם מלא

תפקיד

חתימה וחותמת
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קבוצה ג'  -הסעות חולים באמבולנס
טבלת מחירים – הסעת חולים קבוצה ג'

.7

פירוט השירותים לקבוצה ג'
.7.7

צוות:
 .1.1.1צוות הכולל נהג מוסמך על פי התקן המחייב של משרד הבריאות.

.7.6

זיווד נדרש:
 .1.2.1אמבולנס ייעודי עם ציוד תקני כמפורט בנספח "י".
 .1.2.2ווי עגינה לכיסאות גלגלים על פי התקן המחייב.

.7.3

ימי פעילות:
 .1.3.1כל ימות השבוע (כולל שבתות וחגים ,יום כיפור ושעת חירום) ובכל שעות
היממה על פי דרישת הכללית.
הזמנת השירותים ואספקתם
 .1.8.1השירותים יסופקו למזמין בהתאם להזמנות במתכונת שתיקבע על ידו
(להלן" :ההזמנה2ות ו2או קריאות שירות") ,ההזמנות תכלולנה ,בין
היתר ,את כמות השירותים הנדרשת ,יעד ומועד אספקתם וכל נתון
אחר שיידרש בקשר עם אספקת השירותים.
 .1.8.2לצורך ביצוע השירותים יעמיד הקבלן מוקד שירות טלפוני מאויש,
אשר יופעל על ידי הקבלן  28שעות ביממה כולל שבות וחגים ,יום
כיפור ובשעת חירום.
 .1.8.3קריאת השירות לקבוצה ג' לעיל תתקבל ותטופל ע"י הקבלן באופן
מיידי .האמבולנס יתייצב לביצוע הקריאה תוך פרק זמן שלא יעלה על
 21דקות מרגע הקריאה
 .1.8.8מבלי לגרוע בכלליות האמור בהליך זה ,אחר הקבלן להתייצב ב31-
דקות או לא התייצב כלל במועד אשר צוין בקריאת השירות ,ישלם
הקבלן למזמין ,כפיצוי מוסכם וקבוע מראש ,סך של  261ש"ח
 .1.8.6מבלי לגרוע בכלליות האמור בהסכם זה ,במידה והקבלן ינהג כאמור
בסעיף  1.8.8להליך ,ויאחר להיענות לקריאת שירות ,בלמעלה מ11% -
מסך קריאות השירות במהלך תקופה רצופה של שלושה ( )3חודשים,
רשאי יהיה המזמין לבטל את ההסכם ללא הודעה מוקדמת והקבלן
מוותר מראש על כל טענה ,דרישה או תביעה בעניין זה.

.7.1

טיב השירותים ובקרת איכות
 .1.6.1האמבולנסים משמשים את הקבלן לאספקת השירותים יהיו תקינים,
נקיים ויתוחזקו בהתאם להוראות היצרן באופן תקופתי ושוטף

.7.2

 .1.6.2השירותים שיסופקו ע"י הקבלן יהיה באיכות ובמקצועיות ,בהתאמה
מלאה לקבוע בהסכם ותוך הקפדה על מועדים ,ובהתאם לדרישות כל
דין ו/או הוראה ו/או הנחיה ישימים .בידי הקבלן ו/או עובדיו יהיו בכל
עת כל האישורים ו/או תעודות ו/או דו"חות המוכיחים את עמידת
השירותים המסופקים למזמין בדרישות כאמור ,כשהם תקפים במשך
כל תקופת ההסכם והקבלן יציגם למזמין מיד עם דרישת המזמין לכך.
 .1.6.3לא מילא הקבלן אחר הוראות המזמין כאמור לעיל ,יהא המזמין רשאי
לבצע כל פעולה שתידרש במקום הקבלן והקבלן ישא 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 עפ"י כל דין
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.7.2

הערות:
.1.5.1
.1.5.2
.1.5.3
.1.5.8

.6

הקבלן יהיה אחראי לקבל את החולה מהמחלקות בלווי מסמכים,
לפעמים יתלווה בן משפחה או פרסונל.
הנהג יביא את החולה ליחידה המקבלת ויטפל בקבלתו.
החזקת החולה ומסירתו במחלקה – כולל החזרת ציוד למחלקה כגון:
הליכון ,כסא גלגלים ,מזרונים וכו'.
חצי שעת המתנה ראשונה על חשבון הקבלן.

הצעת מחיר – לקבוצה ג'
.6.7

ביחס לכל יעד אשר לגביו מוגשת הצעת המציע ,על המציע למלא את מלוא
הנתונים הנדרשים בטבלה .כמו כן מצורפת בזאת הצעת מחיר ערוכה על גבי
טבלה המופיעה בקובץ ה.Excel-

.6.6

לכל המחירים המפורטים להלן יתווסף מע"מ כחוק.

.6.3

תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם.

.6.2

בכפוף לאמור בהסכם מובהר כי חיוב המזמין יחושב מרגע הגעת הספק לנקודת
איסוף ועד למועד החזרת הנוסע/ים אל נקודת האיסוף ו/או נקודה אחרת
שתקבע ,לרבות המתנה בתחנת הביניים.

.6.1

התמורה בהתבסס על הצעת המחיר הינה תמורה מלאה וסופית כנגד מלוא
התחייבויות הספק ע"פ ההסכם ולא תהיינה לו תביעות כספיות כלשהן בגין מתן
השירותים מעבר למחירים הקבועים בהצעתו.

.6.2

לא תשולם תמורה אשר ביחס אליה לא יציג המציע אישורים ,כמפורט בהסכם,
בדבר ביצוע השירות.

.8.11

ההתמחרות הינה במתכונת של משקל קבוע לכל אחד מהיעדים ,הספק יזין מחיר
ל"יעד הבסיס" (מרחק נסיעה  81-61ק"מ) ושאר היעדים ישוקללו אוטומטית לפי
טבלת המשקלים הנ"ל:

טבלת משקלים
מס'

מרחק הנסיעה

כמות נסיעות
משוערת בשנה

משקל

1
2
3
8
6
5
9
4

 1-21ק"מ
 21-81ק"מ
 81-61ק"מ – יעד בסיס
 61-71ק"מ
 71-121ק"מ
 +121ק"מ
שעת המתנה
מחיר עקב ביטול נסיעה
סה"כ נסיעות

33
1.0
.06
00
119
9

65.0
65.3
1
1513
1.25
1.875
0.13
0.5

907

בכל מקרה טבלת המשקלים לא תשונה.
.8.11

במהלך ההתמחרות הספק יזין אך ורק את המחיר ליעד הבסיס ובסיומה יחושבו
שאר היעדים לפי טבלת המשקלים הנ"ל.
לדוגמא:
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 - 28הספק יזין במערכת מחיר ליעד בסיס ,במידה וסיים את ההתמחרות שהצעתו
הינה  ₪ 211יחושבו שאר המחירים להלן טבלת המחירים:
מס'

מרחק הנסיעה

משקל

מחיר לנסיעה (הלוך
ושוב)

1
2
3
8
6
5
9
4

 1-21ק"מ
 21-81ק"מ
 81-61ק"מ – יעד בסיס
 61-71ק"מ
 71-121ק"מ
 +121ק"מ
שעת המתנה
מחיר עקב ביטול נסיעה

65.0
65.3
1
1513
1.25
1.875
0.13
0.5

3.6
.26
016
3.6
16.6
12.6
.6
106

 .2.76הצעת המחיר
יעד בסיס

מחיר נסיעה ( הלוך ושוב)

 81-61ק"מ – יעד בסיס

האם התקשרות עם
המציע מחוייבת
בתשלום מע"מ

כן 2לא

 מובהר כי במסגרת השוואת ההצעות ילקח בחשבון המחיר לרבות
המע"מ במידה וחל והוא ישוקלל בהליך המקוון ככל ויחול.
(ראה טבלת יעדים נספח ט' )

תאריך

שם מלא

תפקיד

חתימה וחותמת
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נספח ט'

טבלת יעדים
מובהר כי המרכז הרפואי העמק יהיה רשאי להוסיף או לגרוע יעדים בהתאם לצרכיו ,ולפי שיקול
דעתו הבלעדי וכי היעדים להלן הינם לצורכי המחשה בלבד.
מרחק מי"ח העמק
ליעד ב-ק"מ
 1-61ק"מ

 61-21ק"מ

 21-11ק"מ

 11-11ק"מ

 11-761ק"מ

 +761ק"מ

תאריך

יעדים(משוערים) בקבוצת המרחק
איטלקי נצרת
אנגלי נצרת
נצרת עלית
צרפתי נצרת
פוריה
פרדס חנה
שער מנשה – (כולל ליווי)
איטלקי חיפה
ביה"ח אלישע
בני ציון
הלל יפה
כרמל
קריון חיפה
רוטשילד
רמב"ם
ביה"ח מאיר
נתניה
מזרע  -עכו
טירה
כפר-סבא
נהריה
צפת
איכילוב
בית רבקה
בלינסון
וולפסון
שניידר
תל השומר
הדסה עין כרם
ירושלים

שם מלא

תפקיד

חתימה וחותמת
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(טופס זה נלקח מתוך אתר משרד הבריאות)http://www.health.gov.il/ :
נספח י'
ציוד – אמבולנס נט"ן להעברת מטופלים
.1

צוות הכולל נהג ורופא מוסמך על פי התקן המחייב של משרד הבריאות.

.2

תיק החייאה המאפשר התערבות ברמת ה ( ABCDראה תיק חדר הלם).

.3

מכשור המאפשר:
ניטור דופק ,ל.ד ,.מר"ח ,רישום א.ק.ג .ו – ( + ETCO2רשם נייר).
.3.1
הנשמה (נייד).
.3.2
External pacemaker + Defibrillation .3.3

.8

ערכות מוכנות להתערבויות מיוחדות:
NasoGastric Tube
.1.4
ערכה לקטטריזציה.
.8.2
הכנסת  T.Dוריד מרכזי.
.8.3
Tracheostomy .1.1
Thoracotomy
.1.4
אינטובציה
.8.5
תרופות החייאה.
.8.9

.6

בלון חמצן גדול עם חיבור מהיר ושני בלונים קטנים.

.5

אביזרים למתן חמצן :מסיכות עם רזרבואר ,משקפיים.

.9

לוח גב וצווארונים (מבוגר וילד).

.4

שתי שמיכות.

.7

ציוד להחדרת עירוי :פדים ,ברנולות וקיבועים (עם אפשרות ל – ( Intraosseus

.11

נוזליםGlucose, 1/3 STD, Haes 10%, Hartman :

.11

אביזרי הגנה  :כפפות ,מסיכות ,משקפיים.

.12

מכשיר לסקשיין (חשמלי  +ידני)  +קטטרים לסקשיין.

.13

ציוד חבישה :פדים גדולים וקטנים ,אגדים ,פדים אלסטיים ,פלסטר.

.18

מכשיר קשר עם:
 .18.1מד"א
 .18.2בית חולים כגון :מירס.

.16
.15

אמצעי תאורת חרום :פנס ידני או למצח.
ממיר חיבור לחשמל לרכב מסוג  , DC to AC-( INBPמתח עבודה 1kw ,61 Hz ,221V
הספק).
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מובהר כי רשימה זו הנה רשימה חלקית בלבד וכי אין במפורט ברשימה זו כדי לגרוע
מחובותיו של הקבלן לפי כל דין.
אישור מציע
הריני מאשר כי הציוד האמור ,לכל הפחות ,ו/או כל ציוד נוסף בהתאם להנחיית משרד הבריאות,
יהיה מצוי בכלי הרכב האמור שישמש אותנו לאספקת השירותים.

תאריך

שם מלא

תפקיד

חתימה וחותמת
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נספח יא'
ציוד רפואי ומשקי לאמבולנס
.7

צוות:
צוות הכולל נהג וחובש2פארמדיק מוסמך על פי התקן המחייב של משרד
.1.1
הבריאות.

.2

ציוד:
.2.1

להלן רשימת ציוד מינימלי הנחוץ לצורך הפעלת אמבולנס.
 .2.1.1תיק לתגובה מהירה (תיק המורד מהאמבולנס למקום האירוע)
 .2.1.1.1חומרי ע"ר
 8 .2.1.1.2תחבושות אישיות
 .2.1.1.3חוסם עורקים
 6 .2.1.1.8משולשי בד
 2 .2.1.1.6גלילי פלסטר
 .2.1.1.5מספריים לחומר עם כפתור
 .2.1.1.9כפפות ח.פ (לפחות  11זוגות)
 .2.1.1.4טפסים לפינוי חולה/נפגע
 .2.1.1.7פנס כיס
 .2.1.2אמצעי החייאה
 .2.1.2.1נתיבי אוויר בכל הגדלים
 .2.1.2.2מסיכת חמצן למתן ( 111%מסיכה עם שקית העשרה)
 .2.1.2.3מסיכת כיס להנשמה
 .2.1.2.8מערכת שאיבה רגלית
 .2.1.2.6קטטרים בכל הגדלים
 .2.1.2.5בלון חמצן נייד
 .2.1.3עירויים
.2.1.3.1
.2.1.3.2
.2.1.3.3
 .2.1.8ציוד רפואי נוסף
 .2.1.8.1סטטוסקופ
 .2.1.8.2מד לחץ דם
מד חום
.2.1.8.3
 2 .2.1.8.8שמיכות מילוט
 .2.1.8.6בלון חמצן גדול
 .2.1.8.5קופסא לחומר מסוכן ,מחטים ואמפולות.
 2ערכות עירוי  +סטים להחדרה
שקית קירור

.6.6

ציוד כללי
 .2.2.1ציוד בסיס
.2.2.1.1
.2.2.1.2
.2.2.1.3
.2.2.1.8
.2.2.1.6
.2.2.1.5

 2שמיכות
 2סדינים מבד
מגבת נייר בגליל
סבון נוזלי
 1כריות
 2כליה
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 - 27.2.2.1.9
.2.2.1.4
.2.2.1.7

בקבוק לשתן
כלי להטלת שתן לאשה
מיכל מים  6ליטר  +כוסות ח"פ

 .2.2.2אלונקה ואמצעי הובלה
אלונקה
.2.2.2.1
 2קרש גב ( 1קרש  1 +אלומיניום מתקפל)  5 +רצועות
.2.2.2.2
כיסא להובלה מתקפל
.2.2.2.3
 .2.2.3ציוד להגנת העובד
 .2.2.3.1מטף כיבוי אש
 .2.2.3.2אפודה זוהרת לעבודה בלילה
 .2.2.8ציוד חלוף בסיסי
 .2.2.8.1מברג גדול ,פטיש ,גרזן כבאים ולום

.3

 .2.2.6ציוד קשר ותאורה
 .2.2.6.1תאורה פנימית מתאימה
STICK LIGHIT .2.2.4.2
 .2.2.6.3פנס מופעל סוללה (רנאור)
ציוד כללי
ממיר חיבור לחשמל מסוג  , DC to AC-( INBPמתח עבודה
.3.1
 1kw ,61 Hz ,221Vהספק).

אישור מציע
הריני מאשר כי הציוד האמור ,לכל הפחות ,ו/או כל ציוד נוסף בהתאם להנחיית משרד הבריאות,
יהיה מצוי בכלי הרכב האמור שישמש אותנו לאספקת השירותים.

תאריך

שם מלא

תפקיד

חתימה וחותמת
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נספח יב'

אישור בדבר מורשי חתימה
אני ,הח"מ ,_____________________ ,עו"ד/רו"ח ,מרח' ______________________,
רישיון מס' ________ מאשר בזאת כי החתומים על ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת מכרז
מס'  25-19-2118התקשרות למתן שירותי הסעת חולים באמבולנסים המפורטים להלן:

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
מורשים מטעם__________________ (להלן" :המציע") לחתום על מסמכים אלה בשם המציע,
מכוח החלטת המציע שנתקבלה כדין ,וחתימתם כאמור ,בצירוף חותמת המציע ,מחייבת את
המציע לכל דבר ועניין.

תאריך

שם מלא

תפקיד

חתימה וחותמת
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נספח יג'
נתוני הגורם המציע *
ההתייחסות בנספח זה הינה ל"חברה" ,לפיכך ,יש למלא הפרטים בנספח זה בהתאם לסוג
האישיות המשפטית של המציע (חברה  /שותפות  /עוסק  /אחר) בשינויים המחויבים.

*
א.

נתונים כלליים:
סוג האישיות המשפטית:

_____________________________

שם החברה:
מס' חברה:
מועד יסוד:
כתובת:
מס' טלפון:
מס' פקס:
כתובת דואר אלקטרוני:
ב.

פירוט בעלי השליטה במציע ושיעור אחזקותיהם
שם פרטי

ג.

תעודת זהות

שם משפחה

מנהלים ובעלי זכויות חתימה:
שם פרטי

שם משפחה

תעודת זהות

תפקיד

ד.

מספר עובדי החברה.____________ :

ה.

הערות_________________________________________________________:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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תאריך וחותמת

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת

אני הח" מ עו"ד/רו"ח* ____________________ אשר כתובתי היא __________________,
שהנני עו"ד  /רו"ח של המציע ,מאשר כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה _______________ ו-
____________ ,אשר חתימתם בצירוף חותמת המציע כפי שנעשו לעיל מחייבת את המציע לכל
דבר ועניין ולאמור במסמך זה.
(* מחק את המיותר)
________________________
* עו"ד  /רו"ח
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נספח יד'
אישור על כיסוי ביטוחי (יידרש רק מהזוכה)
לכבוד
שירותי בריאות כללית
להלן" :המזמין",
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום _____ ועד _____ ערכה חברתנו את הביטוחים
המפורטים בהמשך ,על שם ________(הספק) והמזמין ,בהקשר להסכם מתן שירותי שינוע
דגימות מעבדה מיום _____.
.1

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מס'______
בגין חברת _________ (הספק) 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 ( $ 1,611,111מיליון וחצי דולר ארה"ב) למקרה ו( $ 6,111,111 -חמישה
מיליון דולר ארה"ב) לתקופת הביטוח.
הביטוח יורחב לשפות את המזמין במידה וייחשב כמעבידם של עובדי הספק ו/או מי
מהם.

.6

פוליסת ביטוח לרכב מנועי מס' _________
הפוליסה תוצא עבור כל אחד מכלי הרכב של הספק ו/או קבלני משנה ו/או קבלני הסעות
המשמשים או העשויים לשמש באספקת השירותים ,בהתאם להוראות פקודת ביטוח רכב
מנועי ,התש"ל – .1791

.3

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג' מס' _____
בגין חבות ______ (הספק) כלפי צד שלישי כלשהו ,לרבות מוזמניו ,לקוחותיו ,המזמין
וכל הבאים מכוחו ומטעמו ,בגין נזקים לגוף ו/או לרכוש ,שיגרמו על-ידי כל מעשה או
מחדל כלשהם של הספק עובדיו וכל הפועלים מכוחו ולמענו בקשר להסכם מתן
השירותים לרבות חריג אחריות מקצועית .לרבות הרחבה לכיסוי נזקי רכוש הנגרמים על
ידי הרכב מעל הסכומים המבוטחים בפוליסת צד ג' של כלי הרכב עד לסך של $261,111
למקרה ותקופת ביטוח שנתית בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך :תובע 1,111,111-דולר
ארה"ב .מקרה ותקופה (כל  12ח')  2,111,111דולר ארה"ב לתקופה .כל דגימות המעבדה
והטובין המועברים ע"י הספק עבור הכללית ייחשבו כרכוש צד ג'.
פוליסה זו אינה כוללת כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש התפוצצות ,בהלה ,פריקה,
וטעינה ,מתקנים סניטאריים פגומים ,הרעלה ,שביתה והשבתה ,מכשירי הרמה ,קבלני
מישנה ,נזק בזדון ,פרעות וכן ,תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי וזאת ,בכפוף
לסעיף אחריות צולבת ,לפיו יחשב הביטוח הנערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

.8

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית  -שתכסה את הרופאים ו/או האחיות ו/או בעלי
המקצועות הפרא רפואיים וכל יתר חברי הצוות הרפואי ,הפוליסה תורחב לשפות את
הכללית בגין אחריותה למעשה ו/או מחדלי הספק וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו
ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .גבולות אחריות
בפוליסה זו לא יפחתו מסך של ( 1,111,111מיליון) דולר ארה"ב.
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.1

ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" -של כל הציוד המשרת את כללית בבעלותו ו/או
באח ריותו של הספק לרבות ביטוח מקיף לאמבולנסים המשתמשים או עשויים לשמש
בביצוע השירותים נשוא הסכם זה וכן ביטוח תכולת האמבולנסים ,במלוא ערכם בערך
כינון ,כנגד אובדן או נזק עקב :אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,פרעות ,שביתות,
נזק בזדון ,סערה ,סופה ,שטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות ,פגיעה תאונתית ושבר זכוכית,
פגיעה ע"י כלי טייס ופריצה.

.5

למען הסר ספק ,אנו מאשרים את הוספת המזמין וכל הפועלים מטעמו כמבוטחים
נוספים בפוליסה.
ויתור על תחלוף  -הביטוחים כוללים תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף
(שיבוב) כלפי המזמין ,ובל בד 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
המזמין 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 ( 31שלושים) ימים מראש.
תאריך___________ :

חתימת המבטח___________:
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נספח טו'
מכרז מקוון
במסגרת המכרז ,יכול וייערך בין המציעים השונים ,ביחס לכל או לחלק מקבוצות השירותים,
הליך התמחרות דינאמי מקוון ,שיבוצע ע"י הכללית ,באמצעות ובאחריות חברת משיק – מחקרים
ושיטות לקידום עסקי בע"מ ,הכל כמתואר במסמכי המכרז (להלן" :הליך ההתמחרות").
ההשתתפות בהליך ההתמחרות אינה כרוכה בתשלום.
.7

התמחרות מקוונת 

לאחר הגשת הצעות המחיר ,הכללית תבדוק כל הצעה והצעה ותבחן האם היא
.1.1
עומדת בכל הדרישות המפורטות בכתב הזמנה זה .

מציע שיעמוד בכל הדרישות המפורטות בכתב הזמנה זה ,יוזמן ליטול חלק בהליך
.1.2
ההתמחרות (להלן" :המשתתף") ,אם וככל שהכללית תחליט על עריכתו ובהתאם
לתנאים כמפורט במסמכי הפניה להגשת ההצעות למכרז .

למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם ,כי משתתף לא יוכל ליטול חלק בהליך
.1.3
ההתמחרות ,אלא אם כן חתם על כתב התחייבות בנוסח המתואר להלן ,ככתבו
וכלשונו ,בחתימה מחייבת על פי דין ,ומסר אותו לידי הכללית במסגרת הצעתו .
.1.8

.1.6

.1.5


.1.9


.1.4

.1.7


הצעות המחיר שתוגשנה על גבי מסמכי המכרז תשמשנה כנקודת פתיחה להליך
ההתמחרות ,באופן שיקבע על ידי הכללית ויודע למציעים במהלך ההדרכה .
משתתף אשר יסיג ו/או ישנה ו/או יוסיף ו/או יגרע פרטים מכתב ההתחייבות,
הכללית תהא רשאית לפוסלו והוא לא יהיה רשאי ליטול חלק בהליך ההתמחרות .
משיק תדריך את המשתתפים לפני מועד ההתמחרות ,כהגדרתו להלן (להלן:
"ההדרכה") .ההדרכה על ידי משיק עם כל משתתף) .משך כל הדרכה הינו כ86-
דקות .במסגרת זאת ,המשתתפים יתודרכו על השיטות השונות לעריכת
ההתמחרות ,הנבדלות האחת מרעותה בסוג ובכמות המידע שנחשף למשתתפים
השונים במהלך ההתמודדות  -חשיפת המיקום היחסי של הספק ,חשיפת מחיר
מוביל בלבד וכל שילוב שהוא בין השיטות כאמור לעיל (להלן במקובץ" :שיטות
עריכת ההתמחרות") .
מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי הכללית תהא רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ,לשנות את שיטת עריכת ההתמחרות .שינוי שיטת ההתמחרות
במהלך ההתמודדות יעשה באמצעות שליחת הודעה מאת מנהל ההתמחרות לכלל
המשתתפים ועצירת ההתמודדות לפרק זמן קצר בלבד .לאחר מכן ,ועובר לחידוש
ההתמודדות ,הכללית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,להאריך את משך הזמן עד
לסגירת הליך ההתמחרות ,ובלבד שהדבר יודע למשתתפים עוד בטרם חידוש
ההתמודדות .
במהלך ההדרכה ,הכללית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,להודיע למשתתפים על
שיטת עריכת ההתמחרות .אין באמור לעיל על מנת לגרוע מזכותה של הכללית
לשנות את שיטת עריכת ההתמחרות .
הליך ההתמחרות בין המשתתפים יתקיים במועד עליו תודיע מראש משיק
למשתתפים (להלן" :מועד ההתמחרות") .
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 - 35.1.11

.1.11

.1.12

.1.13


.1.18

.1.16

.1.15

.1.19


.1.14


.1.17

.1.21

.1.21

הליך ההתמחרות יתבצע באמצעות מערכת  Sourcing Visionשל משיק (לרבות
באמצעות תיבת הצעות דינאמית) :המשתתפים מציעים הצעות בזמן אמת תוך
קבלת משוב מידי .
הליך ההתמחרות ינוהל על ידי משיק ויהיה באחריותה הבלעדית והמוחלטת .
המשתתפים נדרשים להיערך על מנת שהאמצעים להשתתפות בהליך ההתמחרות
(עמדת אינטרנט ודפדפן) יהיו ברשותם במועד ההתמחרות .
בבוקרו של יום ההתמחרות ,יתחברו המציעים לאתר האינטרנט שכתובתו
( http://www.sourcingvision.comלהלן" :אתר ההתמחרות") באמצעות שם
משתמש וסיסמא ייחודיים אשר יסופקו על ידי משיק .מובהר ,כי לא תתאפשר
כניסה של משתתף אחד לאתר ההתמחרות ממחשבים שונים .מדיניות זו שומרת
על סודיות והוגנות הליך ההתמחרות .לא תתאפשר כל חריגה מכללים אלה בכדי
למנוע צפייה בהליך ההתמחרות ממספר מחשבים שונים .
הצעות המחיר תערכנה בדרך של מתן הצעת מחיר משופרת לפחות בגובה קפיצת
המחיר המינימאלית אשר תוגדר מראש על ידי הכללית ומשיק .
שליחת הצעה במסגרת ההתמחרות תתבצע דרך אתר ההתמחרות באמצעות
"חלון ההצעות" 
בשום שלב לא יחשפו שמות המשתתפים האחרים .המשוב שיקבל כל משתתף
במהלך ההתמחרות יקבע בהמשך והמשתתפים יתודרכו לגביו בהדרכה .
לאחר קבלת המשוב ,יוכלו המשתתפים לשפר את הצעותיהם ,ובלבד שההפרש
בין הצעתם הנוכחית להצעתם המשופרת לא יפחת מן ההפרש המינימאלי כפי
שיקבע על ידי הכללית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ויודע
למשתתפים לפני מועד ההתמחרות .
כללי הארכה  -על פי ניסיון העבר ,מירב הפעילות במסגרת הליך ההתמחרות
מתרכזת ברגעי הסיום של הליך ההתמחרות .מכיוון שעסקינן בהצעה עסקית
משמעותית ,גם עבור הכללית וגם עבור המשתתפים ,הוגדר מנגנון אשר מטרתו
למנוע בעיות העלולות להתרחש כתוצאה מריכוז מירב הפעילות ברגעי הסיום של
הליך ההתמחרות .מנגנון זה מחזיר את השעון לאחור ביחס להתמחרות במידה
והוצעה הצעה נוספת על ידי אחד המשתתפים במהלך  3הדקות האחרונות
לסגירת הליך ההתמחרות (יובהר ,כי מנגנון זה מופעל גם בהתקבל הצעות נוספות
שכל תכליתן הינו שיפור מיקום ושאין הן נמוכות יותר מההצעה המובילה ,ובלבד
שהמדובר בהצעה נוספת הנמוכה לפחות בגובה ההפרש המינימאלי מהצעתו
הקודמת של אותו המשתתף) .מנגנון זה הוגדר כדי לאפשר למוביל מספיק זמן
להגיב לאובדן ההובלה אם תתרחש ,ו/או על מנת ליתן למשתתפים האחרים
הזדמנות לשפר את הצעותיהם .
המשתתפים מתבקשים להגיש הצעות עד  51שניות לפני סיום הליך ההתמחרות .
בזמן מצב המתנה ,מנהל ההתמחרות רשאי לפתוח את ההתמחרות מחדש אם
קיים יסוד סביר להניח שהייתה תקלה טכנית לאחד מהמשתתפים ,אשר מנעה
את שיפור הצעתו .
קיימת אפשרות טכנית (למנהל ההתמחרות בלבד) להסיר הצעות שגויות בעליל
(טעויות בסדרי גודל) או להגיש הצעות בשם משתתף במקרה של תקלה טכנית
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.1.22


.1.23

.1.28

.1.26


.1.25

.1.29

.1.24


.1.27


.1.31

.1.31

.1.32

במחשבו .כל הצעה כזאת תרשם במערכת בצורה מסודרת וכן יתבצע רישום על
כל אירוע כזה ,במידה ויתרחש ,ביומן הליך ההתמחרות .
הליך ההתמחרות ימשך עד לרגע בו תחלופנה  3הדקות האחרונות של הזמן
שנותר עד סיום הליך ההתמחרות ,ללא שהתקבלה הצעה כלשהי ,או ,לחילופין,
עד למועד שיקבע על ידי הכללית (ככל שיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט) כמועד סיום ההתקשרות (ובלבד שהודעה על כך נמסרה לכלל
המשתתפים ,לרבות במהלך הליך ההתמחרות ,לפחות  6דקות לפני המועד שנקבע
על ידי הכללית כמועד שבו יסתיים הליך ההתמחרות) .
במידה והליך ההתמחרות יתארך מעבר לשעה  ,14:11יופסק ההליך לאותו יום,
והכללית תהא רשאית לבחור ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,האם לחדשו
ובאילו תנאים .
בכל מקרה ,הליך ההתמחרות יסתיים רק לאחר שהמערכת הממוחשבת של
משיק תפיק הודעה שתישלח למשתתפים ולפיה 'ההתמחרות הסתיימה .לא ניתן
להגיש עוד הצעות' (או הודעה בכל נוסח דומה אחר) .
בסיום הליך ההתמחרות ידרשו כל המשתתפים לשלוח לכללית ,עד ולא יאוחר
מחלוף  92שעות מתום הליך ההתמחרות ,מסמך כתוב ,החתום בחתימה מחייבת
על פי דין ,המפרט את הצעת המחיר הסופית ,כאמור בהצעה האחרונה כפי
שהוגשה במסגרת הליך ההתמחרות (להלן" :ההצעה האחרונה") .
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הכללית שומרת לעצמה את הזכות לקבל הצעה
אחרונה בחלקה ,או שלא לקבלה כלל ,הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי .
הכללית ומשיק לא תהיינה אחראיות ,בכל צורה ואופן ,לכל נזק ,ישיר או עקיף,
שייגרם למי מן המשתתפים כתוצאה מהשתתפותם בהליך ההתמחרות .
הכללית ומשיק לא תהיינה אחראיות ,בכל צורה ואופן ,לכל תקלה ברשת
התקשורת והמחשבים ו/או לכל תקלה או טעות שבגינה יפגע מי מבין
המשתתפים ,ו/או לכל תקלה אחרת שארעה במהלך הליך ההתמחרות .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא תהיינה הכללית ומשיק אחראיות לכל נזק ישיר
ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו למאן דהוא עקב תקלה
ו/או טעות ,כאמור .
למען הסר ספק מובהר בזה כי למשתתף מאושר ,לא תהא טענה או זכות כלשהי
בקשר לפעולות בהן תנקוטנה הכללית ומשיק ,או מי מהן ,עקב תקלה ו/או טעות
כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או
עקיפות ,שייגרמו לו עקב פעולות כאמור ,ובלבד שפעולות אלו נעשו ע"י הכללית
ומשיק בתום לב .
בכל מקרה שיוכח כי תקלה ,פגיעה או רשלנות של משתתף מאושר מנעה את
יכולתו של משתתף כאמור מלהשתתף בהליך תהיינה הכללית ומשיק פטורות
מכל אחריות .
בהשתתפותו בהליך ההתמחרות מסכים כל משתתף מאושר לכל הוראות מכרז
זה ,וכן פוטר את הכללית ואת משיק ואת יתר הנוכחים בהליך ההתמחרות מכל
טענה או תביעה בכל הקשור להליך ההתמחרות .
הכללית שומרת על זכותה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם
להוראות כל דין ,לשנות בכל עת את תנאי הליך ההתמחרות ,בכפוף להודעה
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 - 34מראש ,לרבות שינוי ביחס למבנה ההליך ,תוכנו ,נהליו ,תאריכיו וצורתו .כמו כן,
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הכללית תהא רשאית לבטל את הליך
ההתמחרות בכללותו וכן ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וככל שתחפוץ
בכך ,להורות על עריכת הליך התמחרות נוסף במקום הליך ההתמחרות שבוטל .

.6


כתב התחייבות
.2.1


.2.2


.2.3

.2.8

.2.6

.2.5


.2.9

.2.4

.2.7

קראנו בעיון את כל הפרטים בנוגע לתיאור הליך ההתמחרות ,על כל תנאיו ,ואנו
מצהירים בזה ,כי הבנו את כל הדרישות ביחס ובקשר עם הליך ההתמחרות ואנו
מסכימים לכל תנאי הליך ההתמחרות ,ובהתאם לזאת נערוך את
הצעתנו/הצעותינו במסגרת הליך זה .אנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות
תיאור הליך ההתמחרות ,על כל חלקיו .אנו מוותרים על כל טענה או דרישה או
תביעה בקשר עם הליך ההתמחרות והשתתפותנו בו .
אנו מצהירים ומתחייבים כי כל הצעה שנגיש במסגרת הליך ההתמחרות ,באתר
ההתמחרות –  , http://www.sourcingvision.comהיא "הצעה בלתי חוזרת"
אל הכללית ,כמשמעותה בחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג  ,1793 -המחייבת
אותנו וניתנת לקיבול על ידי הכללית בכל עת ,בכפוף להוראות הליך ההתמחרות.
כל הצעה כאמור ,תעמוד בעינה עד להודעה על תוצאות הפניה וההודעה על
בחירתה של ההצעה הזוכה .
ידוע לנו ואנו מסכימים כי הכללית אינה חייבת למסור פרטים ו/או נימוקים
כלשהם בנוגע לאי קבלת הצעה כלשהי ו/או בנוגע להצעה/הצעות שתתקבל/נה .
אנו מתחייבים כי לא נפעל לתאום הצעתנו/הצעותינו במסגרת הליך ההתמחרות
עם מי מבין המשתתפים .
ידוע לנו ,ואנו מסכימים ,כי לא נהיה זכאים לכל שיפוי ו/או החזר כספי שהוא
בקשר עם הליך ההתמחרות ו/או תוצאותיו ,על כל הכרוך ,הנובע והקשור בכך .
אנו מתחייבים כי במהלך הליך ההתמחרות לא נגיש הצעות שאינן תואמות את
יכולותינו או הצעות שקריות או מניפולטיביות שאינן תואמות את כוונותינו
האמיתיות ושבמהלך  6הדקות הראשונות לכל סל נגיש לפחות הצעת מחיר אחת,
המשופרת ביחס להצעת הפתיחה שלנו .
ידוע לנו ,ואנו מסכימים ,כי כל הצעה שנגיש במסגרת הליך ההתמחרות תהא
סופית ובלתי ניתנת לשינוי .
ידוע לנו ,ואנו מסכימים ,כי הכללית ומשיק לא תהיינה אחראיות ,בכל צורה
ואופן ,לכל תקלה ברשת התקשורת והמחשבים ו/או לכל תקלה או טעות אחרת
שתתרחש במהלך הליך ההתמחרות .
ידוע לנו ,ואנו מסכימים ,כי הכללית ומשיק לא תהיינה אחראיות לכל נזק ישיר
ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו למאן דהוא עקב תקלה
ו/או טעות ,כאמור .

שם המציע______________________ :
_______________________
כתובת:

מס' תאגיד_______________________:
תאריך___________________ :

שמות ותפקידי החותמים המוסמכים לחתום בשמו:
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :
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חתימות וחותמת המציע
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נספח טז'
נוסח ערבות הצעה
(יוגש לכללית בהתאם להוראות המכרז וההסכם רק על ידי הזוכה)

לכבוד
שירותי בריאות כללית
הנדון :ערבות מס' ________________
לבקשת ___________________________________________ (להלן" :המבקש") אנו
ערבים בזה כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת
המבקש ,עד לסכום של ( 31,111במילים :שלושים אלף) ש"ח שיוצמדו למדד ,כמפורט להלן ,וזאת
בקשר עם מכרז מס' 25-19-2118:לשירותי הסעת חולים באמבולנסים עבור המרכז הרפואי
העמק ,שפורסם על ידי שירותי בריאות כללית.
לצורכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו :מדד המחירים לצרכן ,הכולל ירקות ופירות ,המתפרסם
ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם
על פי ערבות זו (להלן" :מדד התשלום") כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום הגשת
הצעת המציע ,דהיינו המדד של חודש _____ שנת_______ שפורסם ביום  _____ 16שנת
________ (להלן" :המדד היסודי") אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור
עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן" :סכום הערבות המוגדל").
למניעת ספק ,אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו ,לא יחול שינוי בסכום
הערבות.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,בכל מקרה ,כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל תוך ( 9שבעה)
ימים מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה בכתב בסניפנו ,ומבלי שתהיו חייבים לנמק את
דרישתכם או לדרוש תחילה את תשלומו מהמבקש.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך  31/13/2116ועד בכלל.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניפנו ב ___________________ -לא יאוחר מאשר
התאריך הנ"ל .דרישה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.
דרישה בכתב כאמור בערבות זו ,אין פרושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה ,טלקס או
מברק ,ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

תאריך

שמות
החותמים

חתימות
וחותמת הבנק
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נספח יז'7
כתב התחייבות מטעם הספק 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 נ\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 לספק 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 מורשי הגישה למידע בלבד ,אשר יחתמו על
כתב התחייבות לשמירת סודיות כלפי כללית בנוסח המפורט בנספח יז'  6להסכם זה ולא יעשו
שימוש במידע אלא לצורך ביצוע ישיר של השירותים על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.
הספק מתחייב בזאת כי בכל מקרה בו הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו יפר התחייבות זו
ו/או חלק ממנה ,יהיה הספק 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 הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו עקב הפרת התחייבות זו כאמור.
___________________
חתימה וחותמת הספק
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נספח יז' 6
כתב התחייבות עובד הספק לשמירת סודיות ואבטחת מידע
.4

אני 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:
 .4.4כל מידע הנודע למצבו הרפואי ,פרטיו האישיים ומצבו הכלכלי ו/או הסוציאלי
של מבוטח בכללית.
 .4.2כל מידע הנוגע לפרטיו האישיים ,מצבו הכלכלי ו/או הסוציאלי ,מצבו הרפואי
ותנאי עבודתו של עובד בכללית.
 .4.3כל מידע הנוגע לעניינים הכספיים ,לשיטות העבודה ,לדרכי הטיפול הרפואי,
לתהליכי המחשוב ,להתקשרויות וללקוחות של כללית.

.2
.2.4

.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.

.3

התחייבויותיי 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.

.1

הנני 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.

.4

ידוע 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.

.6

הנני מתחייב לא לשנות הנחיות ו/או הגדרות אבטחת מידע שנקבעו על-ידי כללית ,אלא
באישור ממונה אבטחת מידע בכללית.

.7

הנני מתחייב לדווח לממונים עלי ולממונה אבטחת מידע בכללית על כל פגיעה באבטחת
מידע הקשורה בעבודתי מול כללית.

.8

התחייבויותיי כמפורט לעיל יעמדו בתוקפן במשך כל תקופת העסקתי עבור כללית
ולתקופה בלתי מוגבלת לאחר הפסקת העסקתי בה.
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ולראיה באתי על החתום:
שם:
ת.ז:.
שם הספק:
תפקיד:
חתימה:
תאריך:

דף  83מתוך  56דפים

- 88 -

נספח יח'
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אני הח"מ _________________________ מס ת"ז ____________  ,המציע*  /העובד
אצל המציע* _____________ /בתאגיד* ____________________ (להלן" :המציע")
מצהיר בזה כי:
אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם
.1
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

.8

מציע הצעות במכרז זה או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

.6
.5
.9

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר
מהצעתי זו.
המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג
שהוא.
הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים
כלשהוא עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן  Vבמקום המתאים



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



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

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

_______________

_______________

שם המציע  /התאגיד

חתימת המציע

_______________
/

חתימת התאגיד

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ____________ ,מ"ר____________ ,מרח' ____________ מאשר בזאת כי
ביום ____________ הופיע בפני ____________ שזיהה את עצמו ע"י ת"ז  /המוכר לי באופן
אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך
בחוק אם לא יעשה כן ,אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.
__________________
שם מלא וחותמת
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נספח יט'
אישור בדבר תשלום דמי השתתפות במכרז מספר ___
לאספקת שירותי הסעת חולים באמבולנסים (להלן" :המכרז")
מסמך זה ,כשהוא מוטבע בחותמת כאמור יהווה אסמכתא מטעם שירותי בריאות כללית ,לכך
שהמציע ,אשר שמו וכתובתו מצוינים להלן שילם את דמי ההשתתפות אשר נקבעו לצורך
ההשתתפות במכרז (להלן" :המציע") ורשאי להגיש הצעה כמציע במכרז האמור.
הזכות כאמור לעשות שימוש במסמכי מכרז זה ,באמצעות אישור זה ,ניתנת למציע אחד בלבד.
באם יוזכר בהצעת המציע יותר מגוף אחד ,זכות ההצעה תינתן למציע המוזכר במסמך זה בלבד.
אין באמור כדי להכשיר הגשת הצעה על ידי יותר מגורם אחד בשיתוף פעולה.
תוקפו של אישור זה יפה אך ורק למכרז המוזכר לעיל ,ולא ניתן להמירו לטובת השתתפות במכרז
אחר.
כל זכויות היוצרים במסמכי ההליך מוקנות לשירותי בריאות כללית בלבד והמציע יהא מנוע
מלעשות כל שימוש במסמכי המכרז שלא למטרת הקבוע במכרז זה ואספקת השירותים על פיו.
המציע__________________________________________________________ :
כתובת המציע:
מספר טלפון ______________________________________________________ :
מספר פקסימיליה___________________________________________________ :
כתובת ______________________________________________________ :e-mail
סכום ששולם( 1111 :אלף) .₪
תאריך התשלום.______________ :

חותמת שירותי בריאות כללית
_______________
חתימת המציע
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הסכם
שנערך ונחתם בתל אביב ביום ___ לחודש _______2118
בין
שירותי בריאות כללית
מרחוב ארלוזורוב  111בתל אביב (להלן" :כללית")
באמצעות הנהלת המרכז הרפואי העמק (להלן " :המזמין")
מרחוב _______________
טל________ :
פקס________:
ע"י ה"ה:
 _________.1ת.ז_________ .
 _________.2ת.ז_________.

תפקיד___________
תפקיד___________
מצד אחד

לבין
_____________________
ח.פ__________________.
מרחוב________________
ע"י ה"ה:
___________ .1
___________ .2
(להלן" :הספק")

ת.ז _______ .תפקיד_____________
ת.ז _______ .תפקיד_____________
מצד שני

הואיל

והמזמין מעוניין ,כי הספק יספק שירותי הסעות חולים באמבולנסים ,כמפורט בין
היתר בנספח ח' להסכם זה ובמסמכי ההסכם (להלן" :השירות2ים").

והואיל

והספק מצהיר ומתחייב ,כי ביכולתו לספק את השירותים ,הכל כמפורט ובכפוף לתנאי
המכרז על נספחיו שמספרו  , 25-19-2118בתנאים המפורטים בהצעתו ובפניה לקבלת
הצעות המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו (להלן" :המכרז");

והואיל

והמזמין קיבל את הצעתו של הספק לאספקת השירותים המפורטים בהצעת המחיר
על פי הוראות הסכם זה ונספחיו ובתנאים המפורטים להלן;
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
הוראה הכלולה בנספחיו ,יגברו הוראות הסכם זה אלא אם כן נאמר במפורש
אחרת.

.1.8

מצ"ב להסכם זה הנספחים כמפורט להלן:
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נספח א':
נספח ב':
נספח ג':
נספח ד':
נספח ה':
נספח ו':
נספח ז':
נספח ח':
נספח ט':
נספח י':
נספח יא':
נספח יב':
נספח יג':
נספח יד':
נספח טו':
נספח טז':
נספח יז':
נספח יח':
נספח יט':
.2

מודעה;
פניה לקבלת הצעות;
אישור רו"ח;
אישור הפעלה;
רישיון הפעלה;
אישור על ניהול פנקסי חשבונות כדין
פרוטוקול כנס מציעים ושאלות הבהרה;
פירוט השירותים והצעת מחיר;
טבלת יעדים;
ציוד אמבולנס נט"ן;
ציוד רפואי ומשקי באמבולנס;
אישור מורשה חתימה;
נתוני גורם מציע;
אישור על כיסוי ביטוחי;
מכרז מקוון – כתב הסכמה;
נוסח ערבות הצעה;
כתב סודיות;
תצהיר אי תיאום מכרז;
אישור תשלום;

הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ומתחייב בזה כי:
.2.1

הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמקצועיות הדרושים לצורך אספקת
השירותים וקיום מחויבויותיו על פי הסכם זה ,באיכות וטיב מעולים ,בכמויות
ובמועדים כאמור בהסכם זה ,לרבות כמות אמבולנסים ,כוח האדם ,ציוד,
מכונות ,מכשירים ,כלי רכב וכלי עבודה וכל אמצעי אחר הדרוש לצורך אספקת
השירותים ,הכל לשביעות רצונו של המזמין.

.2.2

נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ,ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים ו/או
אחרים המצורפים אליו והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,והוא בדק את מלוא
התנאים ,הנתונים והנסיבות הקשורים באספקת השירותים ו/או הנובעים ממנו
באופן יסודי לרבות תנאי המקום ,דרכי הגישה וכו' ,והוא מוותר על כל טענה
בדבר טעות ו/או אי התאמה ו/או כל תביעה ו/או דרישה לתוספת תשלום כלשהי
מעבר למחירים הנקובים בהצעתו נספח ח'.

.2.3

הספק מצהיר כי הוא מכיר את הישובים ואת האזור בו יינתנו השירותים ובדק
את מלוא התנאים ,הנתונים והנסיבות הקשורים במילוי התחייבויותיו על פי
ההסכם ,ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר עם
אי-ידיעה ,חוסר ו/או טעות ו/או פגם בקשר לנתונים ו/או לעובדות הקשורים
בהסכם.

.2.8

לצורך ביצועו של הסכם זה יעמדו לרשותו בכל תקופת ההסכם כח האדם ,הציוד
והאמבולנסים בכמות מספקת לצורך מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה,
בהתאם לדרישותיו של המזמין .בנוסף מתחייב בזאת הספק כי הציוד
באמבולנסים בכל תקופת ההסכם ו/או האופציה יהא בהתאם לנדרש על פי
הנחיות משרד הבריאות ו/או המזמין ,כפי שיעודכנו מעת לעת ועל פי כל דין.

.2.6

אין כל מניעה להתקשרותו של הספק 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.
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בידיו כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו
דרושים על פי כל דין לניהול עסקו ולאספקת השירותים כאמור לרבות ביחס
לכלי הרכב ועובדיו וביצוע מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ונספחיו ,והוא
אחראי לכך שכל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים ,יישארו בתוקפם
לאורך כל התקופה בה הסכם זה יהיה בתוקף לרבות בדרך של קיום הכשרות
תקופתיות ,החלפת ציוד ,תשלום דמי רישוי וכל פעולה ו/או הוצאה הנדרשת לשם
האמור.

.2.9

ידוע לספק כי השירותים על פי הסכם זה ,כולם ו/או חלקם ,נדרשים ו/או עשויים
להידרש לכללית גם בשעות חירום ,בהתאם לדרישת והגדרת המזמין ,והוא
מתחייב לספק את השירותים על פי הסכם זה בקרות אירוע חירום.

.2.4

המחירים הנקובים בהצעתו מהווים תמורה סופית ומלאה להתחייבויותיו עפ"י
הסכם זה וכוללים את כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו במלואן כאמור בהסכם
זה ,ולא תהיינה לו תביעות כספיות כלשהן בגין ביצוע האמור בהסכם מעבר
לתמורה הקבועה בנספח ח'.

.2.7

הספק מתחייב לפעול בכל הנוגע לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה על נספחיו,
על פי נהלי המזמין ,הוראות משרד הבריאות ומשרד התחבורה הרלוונטיות כפי
שיהיו מעת לעת ,במלואן ועל פי כל דין ,הוראה ו/או נוהל אחר החלים על
השירותים נשוא ההסכם לרבות הוראות מחלקת הביטחון של בית החולים וכן
יציית לכל תמרור שהוא.

.2.11

הספק מתחייב להעסיק לצורך מתן השירותים עפ"י הסכם זה עובדים ככל
הנדרש לשם קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה .העובדים יענו על כל הדרישות
המפורטות בהסכם זה להלן ולרבות :בעלי האישורים והיתרים המתאימים עפ"י
כל דין ,מורשים ומיומנים ,בעלי אמינות ואחריות גבוהה ,ללא עבר פלילי ,בעלי
יחסי אנוש טובים ובעלי אזרחות ישראלית.
בכל מקרה בו לצורך ביצוע השירותים ו/או חלקם נדרש כוח האדם לעבור
הכשרה ו/או הדרכה מיוחדת ,יערוך הספק ,על חשבונו ,את ההדרכה האמורה,
מעת לעת ובהתאם להנחיות המזמין.

.2.11
.3

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

העדר התחייבות להיקף התקשרות
.3.1

מוסכם וידוע לספק כי אין המזמין מתחייב להזמין מהספק את השרות ו/או
חלקו והספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה לרבות כל
טענה בדבר מניעת רווח ו/או הסתמכות ו/או העדר כדאיות.
למען הסר ספק מובהר כי המזמין לא ישא בכל אחריות שהיא שעניינה פעולתם
של ספקים אחרים בחצריו ,בין עם בהיתר ובין אם ללא היתר המזמין ,והספק
יהא מנוע מלטעון כל טענה בהקשר זה לרבות כי בפעולתם היה משום הפרתו של
הסכם זה ו/או משום מניעת רווח.

.3.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,למזמין שיקול הדעת הבלעדי להתקשר עם ספקים
אחרים לשם ביצוע השרות ו/או כל חלק ממנו ,ידוע לספק כי אינו מספק את
השירותים באופן בלעדי וכי אספקת השירותים למזמין תעשה גם באמצעות
ספקים אחרים והספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה
לרבות כל טענה שעניינה צפיות ו/או מניעה ו/או הפחתת רווח.
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.8

.6

המזמין רשאי ,על פי שקול דעתו ,להרחיב את היקף השירותים מעת לעת ו/או
לערוך כל שינוי אחר בקשר עם השירותים ,והספק מתחייב להיערך בהתאם
ולפעול על פי הודעות מתאימות שימסרו לו ע"י המזמין זמן סביר מראש ,אך לא
תחול חובה על המזמין להתקשר עם ספק אחר ו/או נוסף ו/או כל גוף אחר
לצורכי ביצוע השירותים הנוספים כאמור ,והספק בחתימתו על הסכם זה ,מוותר
על כל זכות התנגדות ,טענה ,דרישה ו/או תביעה בגין כך.

תקופת ההסכם
.8.1

תקופת ההתקשרות ע"פ הסכם זה הינה ל( 84 -ארבעים ושמונה) חודשים
שתחילתם מהמועד אשר הורה המזמין לספק בדבר תחילת אספקת השירותים
אולם לא לפני מועד חתימת הסכם זה על ידי המזמין לפי המאוחר מבין השניים,
אלא אם בוטל קודם לכן על ידי המזמין בהתאם להוראות הסכם זה או על פי כל
דין.

.8.2

נמשכה בפועל ,אספקת השירותים מעבר לתקופת ההסכם הנקובה לעיל ,מסיבה
כלשהי ,יחולו על הצדדים הוראות הסכם זה במלואן .על אף האמור ,מובהר כי
בהתקיים מקרה כאמור יהא המזמין רשאי בכל עת להפסיק את אספקת
השירותים בהודעה מראש של ( 51שישים) ימים לספק וכן ,כי הספק יהא הספק
רשאי להביא את ההתקשרות לידי סיום רק בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב
למזמין של ( 141מאה ושמונים) ימים .עד לחלוף המועדים כאמור ימשיך הספק
לספק את מלוא השירותים על פי הקבוע בהסכם .הספק מוותר על כל זכות,
טענה ,דרישה או תביעה בעניין זה ,לרבות טענה כי בהמשך אספקת השירותים
בפועל ,מעבר לתקופה הנקובה לעיל ,היה משום הארכת תקופת ההסכם
בהתנהגות לתקופה העולה על תקופת ההודעה המוקדמת האמורה בסעיף זה.

.8.3

תקופת ההתקשרות האמורה בסעיף  8.1ו/או  8.2לעיל יקראו להלן" :תקופת
ההסכם " ו/או "תקופת ההתקשרות".

השירותים ואספקתם
.6.1

הספק יהיה ערוך לאספקת השירותים בתוך  18ימים ממועד שניתנה לו הודעה על
זכייתו במכרז .ניתנה לספק הודעה בדבר מועד בו עליו להתחיל לספק את
השירותים ,יחל הספק בביצוע חיוביו ,בהתאם למועד שנקבע בהודעה.

.6.2

הספק מתחייב לכך ,כי בעת ביצוע הסעות ומתן השירותים כאמור בהסכם זה,
לא יעשה שימוש באמבולנס הרלוונטי לאספקת שירות נוסף לגורמים אחרים
מלבד המזמין ולא ישלב ו/או יצרף כל נסיעה או פעילות נוספת שאינה קשורה עם
הסכם זה והזמנת הנסיעה אשר בוצעה ע"י המזמין .למען הסר ספק ,מובהר
בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מהספק התקשרות עם גורמים אחרים
מלבד המזמין ,ובלבד שלא יהא בהתקשרות זו כדי לגרוע ממילוי התחייבויות
הספק עפ"י הסכם זה ,תוך מתן עדיפות לקריאות השירות מטעם המזמין.

.6.3

השירותים יסופקו למזמין באמצעות כלי רכב ,ציוד וצוות מקצועי ורפואי
כמתחייב מכל נוהל ,תקן ,הנחיה ישימים של המזמין ו/או כללית ו/או משרד
הבריאות ו/או כל תקן או הנחיה החלים על פי כל דין.

.6.8

השירותים יסופקו למזמין בהתאם לקריאת שירות טלפונית ובהתאם להזמנות
במתכונת שתיקבע על ידי המזמין (להלן" :ההזמנה2ות ו2או קריאות שירות").
ההזמנות תכלולנה ,בין היתר ,את כמות השירותים הנדרשת ,יעד ומועד
אספקתם וכל נתון אחר שיידרש בקשר עם אספקת השירותים.
המזמין יהא רשאי לדרוש כי אספקת השירותים תותנה בקבלת קריאות שירות /
הזמנות בנוסח כמקובל אצל המזמין וכי אספקת שירותים שלא כנגד הצגת נוסח
ההזמנה האמור ,לא תחול על המזמין כל חובה או התחייבות לקבלת ו/או
תשלום בגין השירותים.
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לצורך אספקת השירותים יקיים הספק מוקד הזמנות טלפוני מאויש ,אשר יופעל
על ידו לצורך קבלת הזמנות ו/או קריאות שירות ,וזאת במשך כל שעות היממה
ובמשך כל ימות השבוע ,לרבות בימי שבת וחג 356 ,ימים בשנה.

.6.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר כי על הספק לספק את השירותים בכל
ימות השבוע ,גם בשעות הערב והלילה וכן בימי מנוחה שבועיים וחגים ,לרבות
ביום כיפור ובעת חירום או מלחמה .לצורך כך ,יהיה הספק ערוך לאספקת
השירותים במועדים כאמור לעיל ויקיים בהקשר זה הוראות כל דין.

.6.9

קריאת השירות תתקבל ותטופל ע"י הספק באופן מיידי .הספק יתייצב לביצוע
הקריאה ויפעל באספקת השירותים בהתאם למפורט בנספח ח' ובכל מקרה
במהירות המירבית הניתנת על פי דרישת המזמין.

.6.4

הספק יהיה אחראי לאיסופו של הנוסע מהמחלקות השונות אצל המזמין ,בליווי
המסמכים הנדרשים ו/או יהא אחראי להבאתו של הנוסע למחלקה המטפלת
(לרבות אחריות עד לקליטתו על ידי המחלקה הישימה).
בנוסף ,הספק הינו האחראי להחזרת כל ציוד (כגון :הליכון ,כסא גלגלים ,בלוני
חמצן מזרונים וכו') אשר נלווה לנוסע בעת נסיעתו למחלקה הרלבנטית.

.5

.6.7

הספק מתחייב לדאוג לתקינות האמבולנסים בכל עת ולגרום לכך ,כי בשעת
הצורך יעמדו לרשותו אמבולנסים חלופיים מתאים/ים.

.6.11

על הספק לוודא כי לכל הסעה יתלווה כל כח האדם המורשה והמוסמך הנדרש
לשם ביצוע ההסעה על פי נהלי משרד הבריאות ו/או הנחיות ונהלי המזמין ועל פי
כל דין וכן ,כי האמבולנס המשמש לצורך ביצוע ההסעה יהיה מצוייד במלוא
הציוד התקין הנדרש כאמור על פי כל דין והנחיה.

.6.11

הספק ו/או מי מטעמו לא יחנה את האמבולנסים ברחבת חדר המיון בבית
החולים ,אלא לשם הבאת  /איסוף חולה מחדר המיון בלבד ועל פי נהלי והנחיות
הכללית.

.6.12

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

האמבולנסים
.5.1

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,הספק מתחייב כי האמבולנסים המשמים אותו
לצורך אספקת שירותי ההסעות כאמור בהסכם זה יעמדו בכל דרישות והנחיות
משרד הבריאות כמו גם נהלי המזמין ,כפי שיפורסמו מעת לעת .האמבולנסים
יצויידו לכל הפחות בציוד כאמור בנספח י' ו-יא' ,בהתאם לרלבנטיות.

.5.2

הספק מתחייב להתקין בכל האמבולנסים אמצעי קשר (במידה וקיים מכשיר
קשר תואם בביה"ח) ו/או מכשירי טלפון סלולריים שיאפשרו לנציגי המזמין
אפשרות ליצירת קשר מידי עם כל אמבולנס והספק מתחייב שאמצעי הקשר ו/או
מכשירי הטלפון הסלולריים הללו יהיו ויפעלו באופן תקין ושוטף בכל
האמבולנסים במהלך כל תקופת ההסכם.

.5.3

הספק מתחייב בזאת כי לא יעשה כל שימוש שהוא בציוד של ביה"ח לצורך
אספקת השירותים .במידה ויגיע לידיו ציוד שכזה (לרבות שמיכות ומצעים),
מתחייב בזאת הספק להחזירו לידי ביה"ח מיידית.

.5.8

מובהר בזאת כי האמבולנסים מיועדים להורדה או העלאת נוסעים ולצורך זה
בלבד .החנייה למטרה זו תתבצע על פי הנחיות קצין הביטחון של בית החולים
בלבד .הספק מתחייב בזאת לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת חניות
אמבולנסים שלא בהתאם להוראות קצין הביטחון כאמור לעיל.
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.9

.4

.7

.5.6

להסרת ספק ,בכל עת יהיו האמבולנסים מאובזרים במלוא הציוד התקין והנדרש
על ידי משרד הבריאות והנחיות המזמין.

.5.5

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

העסקת קצין בטיחות (באם יש חובה על פי דין).
.9.1

הספק מתחייב כי יעסיק או ישכור את שירותיו ,כל תוקפו של חוזה זה ,קצין
בטיחות בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות במשרד
התחבורה בהתאם להוראות תקנון התעבורה תשכ"א –  ,1751אשר פרטיו
האישיים ימסרו לרשות המזמינה במועד חתימת חוזה זה ואשר זהותו תאושר על
ידה (בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי).

.9.2

קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן השירותים על פי ההסכם .בין היתר ,ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,קצין הבטיחות יוודא כי רישיונות הנהיגה של
הנהגים המועסקים על ידי הספק הינם בתוקף ,כי הנהגים מקיימים את דרישות
ההסכם ,כי כלי הרכב המשמשים להסעות הינם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח
והרישיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים
להסעות.

.9.3

לפחות אחת ל 5 -חודשים ו/או לפי דרישת הכללית ,הספק יבצע באמצעות קצין
הבטיחות ,לפי הוראות הכללית ,בדיקות וביקורות על פי הנחיות מנהל התחבורה
מטעם המזמין ,וימסור את התוצאות לידי הכללית לצורך הוכחת עמידת
השירותים בדרישות הסכם זה.

טיב השירותים ובקרת איכות
.4.1

השירותים שיסופקו ע"י הספק יהיה באיכות ובמקצועיות ,בהתאמה מלאה
לקבוע בהסכם זה על נספחיו ותוך הקפדה על מועדים ,ובהתאם לדרישות כל דין
ו/או הוראה ו/או הנחיה ישימים .בידי הספק ו/או עובדיו יהיו בכל עת כל
האישורים ו/או תעודות ו/או דו"חות המוכיחים את עמידת השירותים
המסופקים למזמין בדרישות כאמור ,כשהם תקפים במשך כל תקופת ההסכם
והספק יציגם למזמין מיד עם דרישת המזמין לכך.

.4.2

האמבולנסים משמשים את הספק לאספקת השירותים יהיו תקינים ,נקיים
ויתוחזקו בהתאם להוראות היצרן ,משרד הבריאות ונהלי המזמין באופן תקופתי
ושוטף.

.4.3

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

.4.8

לא מילא הספק אחר הוראות המזמין כאמור לעיל ,יהא המזמין רשאי לבצע כל
פעולה שתידרש במקום הספק והספק ישא 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 עפ"י כל דין.

.4.6

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

התמורה
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כנגד קיום כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,ישלם המזמין לספק תמורה
שתחושב בהתאם להצעת המחיר הישימה כמפורט בנספח ח' (להלן" :התמורה")
ובכפוף להוראות בדבר אופן הגשת החשבונות לתשלום ואישורם על ידי המזמין
כמפורט בהסכם זה.
בכפוף לאמור לעיל ,התשלום לספק יתבצע על ידי חישוב חודשי של כלל ההסעות
אשר בוצעו בפועל על ידי הספק בהתאם להזמנת המזמין ועל פי המחיר הקבוע
בנספח ח'.

.7.2

לכל התשלומים הנקובים בנספח ח' יצורף מע"מ כדין ,כשיעורו ביום התשלום
בפועל.
למען הסר ספק מובהר כי על הספק לפעול בעניין זה לפי הוראות הדין .במידה
שחל מע"מ ,על הספק לדאוג לכך שסכום המע"מ יועבר וידווח על ידו כדין
לשלטונות מע"מ במועדו.
למען הסר ספק ,מובהר כי הספק יודע שביה"ח הינו מלכ"ר ואינו מוציא
חשבוניות מס.

.7.3

התמורה כהגדרתה לעיל מהווה תמורה מלאה וסופית כנגד קיום מלוא
התחייבויות הספק ו/או המזמין על פי הסכם זה ,והינה תמורה אחידה וסופית
לכל ימות השנה ובכל שעות היממה.

.7.8

המזמין לא ידרש ולא יחוב לשלם כל תשלום בגין שירות שלא הוזמן על ידי
הגורם המוסמך מטעמו ו/או אשר הספק לא צירף ביחס אליו אישור בכתב בדבר
הזמנתו וביצועו בפועל בהתאם לנהלי המזמין שיקבעו מעת.

.7.6

מבלי לגרוע מן האמור ,הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא בגין שירותים
אשר המזמין סירב לאשרם ,בין בשל פגמים ובין בשל אי התאמה בין ההזמנה
לאספקה בפועל ו/או שלא הוצגו ביחס אליהם אישורים כנדרש בהסכם.

.7.5

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

.7.9

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

.7.4

בתום כל חודש ולא יאוחר מה 6 -לכל חודש עוקב ,ימסור הספק למזמין חשבון
שיכלול את פירוט השירותים שניתנו על ידו בחודש הקודם וסיכום התמורה
המבוקשת על ידו בהתאם ,בצרוף חשבונית כדין ובצירוף אישור ההזמנות וביצוע
ההסעות בנוסח שיקבע על ידי המזמין מעת לעת (להלן" :החשבון") .המזמין
יבדוק ויאשר את החשבון ,או ,לפי הצורך ,יעיר הערותיו לספק אשר יתקן את
החשבון והחשבונית בהתאם להערות המזמין כאמור ויגישו שוב למזמין .אישר
המזמין את החשבון ,יהווה האישור האמור ראיה מכרעת לנכונות האמור בו,
והספק מותר על כל זכות התנגדות ו/או טענה בהקשר לכך.
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התשלום יתבצע לספק תוך  73תשעים ושלושה ) יום מתום החודש שבגינו הוגש
החשבון לתשלום על ידי קבלן ("שוטף  ,)" 73 +ובתנאי שהחשבון אושר קודם לכן
ע"י המזמין וכנגד חשבונית מס כדין.

.7.11

כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק ,ימציא הספק למזמין את האישורים
הבאים:
 .7.11.1תעודת עוסק מורשה בת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו –
;1796
 .7.11.2אישור בהתאם לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים ,התשל"ו;1795-
 .7.11.3כל אישור אחר הדרוש על פי כל דין או על פי דרישת המזמין;

.7.11

.11

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.com
ו/או טלפון  .17-4511611הספק ישא בעלות השירות ,ככל וקיימת.

פיקוח מטעם המזמין
.11.1

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

.11.2

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

.11.3

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.

.11.8

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף לכל זכות אחרת המוקנית למפקח על
פי ההסכם ,רשאי המפקח ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,בין בעצמו ובין באמצעות
מי מטעמו:
 .11.8.1לדרוש כי אמבולנסים ישלח לבדיקה במוסך מורשה.
 .11.8.2לפסול כל אחד מהאמבולנסים של הספק אשר נמצא כלא ראוי לאספקת
השירותים והספק מתחייב להעמיד רכב חלופי לאספקת השירותים מיד
עם דרישת המזמין ,לרבות פיצוי המזמין בגין כל נזק שיגרם כתוצאה
מהפסילה כאמור.
 .11.8.3לאשר או לפסול כל מורשה מטעם הספק או המועסק על ידו בקשר עם
ביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.
 .11.8.8ליתן לספק כל הוראה בקשר עם השירותים ואספקתם.
 .11.8.6לדרוש כל מידע ו/או נתון בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.
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.11

.11.6

בכל מקרה בו לא סופקו השירותים על ידי הספק לשביעות רצונו המלאה של
המזמין ו/או המפקח מטעמו ,המזמין יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לבצע את
השירותים ,בין בעצמו ובין על ידי צד שלישי ,והספק יפצה את המזמין בגין כל
הוצאה ו/או נזק שיגרמו למזמין בגין כך מיד עם דרישתו הראשונה לכך של
המזמין מהספק ,וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד אחר על פי הסכם זה
ו/או כל דין.

.11.5

זכות הפיקוח והביקורת הניתנת בהסכם למזמין ולמפקח אין בה כדי לשחרר את
הספק ממילוי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי ההסכם ,או להוות אישור
לביצוען כראוי .שום מעשה או מחדל מצד המפקח לא יפטור את הספק ממילוי
התחייבויותיו על פי ההסכם.

העדר יחסי עובד-מעביד
.11.1

הצדדים מצהירים ,כי הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הינו בבחינת "קבלן
עצמאי" אשר אינו משתלב במסגרת המזמין וכי אין בהסכם זה או בתנאי
מתנאיו ,לרבות הזכויות הניתנות למזמין לפקח או להורות הוראות לספק ,כדי
לשנות מהיחסים המשפטיים בין הצדדים או כדי להוות משום יצירת יחסי עובד
מעביד בין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ובין המזמין ו/או מי מעובדיו
ו/או מי מטעמו.

.11.2

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם לאספקתם השירותים
כהגדרתם בהסכם זה ,ובשום אופן איננו הסכם עבודה ו/או הסכם להעסקת
עובדים מסוימים ו/או התקשרות לאספקת כח-אדם ו/או הסכם עם קבלן כח-
אדם.

.11.3

הספק ישא באופן בלעדי בכל התשלומים הקשורים להעסקת עובדיו או מי
מטעמו לרבות שכר עבודה ותנאים סוציאליים וכל תשלום אחר הדרוש עפ"י כל
דין ו/או הסכם בהקשר זה ו/או החל על מעביד בגין עובדיו.

.11.8

להסרת ספק מובהר ,כי על המזמין לא תחול כל חבות שהיא ,במישרין או
בעקיפין ,ביחס להעסקת עובדי הספק בידי הספק .מבלי לגרוע מכלליות האמור,
הספק ישפה את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין לכך בכל סכום בו
ישא או יחויב המזמין בקשר לתביעה של מי מעובדי הספק או כל אדם או גורם
הקשור עם הספק ,שעניינה קיומם של יחסי עובד ומעביד בינם ובין המזמין.
מוסכם בזה ,כי אם חרף כוונת והסכמת הצדדים ,יקבע גורם מוסמך כי מבצע
השירותים ו/או עובדי מבצע השירותים הינם למעשה עובדי כח אדם ו/או עובדי
כללית ,אזי:
 .11.8.1מוסכם כי התמורה אשר שולמה למבצע השירותים ו/או עובדי המבצע
תחשב כתמורה הגבוהה ב 81%-מן התמורה לה היו זכאים לקבל כעובדי
המזמין.
 .11.8.2כי סך של  31%מן התמורה ששולמה הינו בגין החזר הוצאות.
 .11.8.3בהתאם לאמור לעיל הספק ישלם לעובדים את ההפרשים בין שכרם לבין
שכר עובדי כללית לרבות כל החיובים אשר יושתו על כללית על ידי
הגורם המוסמך ו/או ישפה את כללית בגין כל סכום בו תחוייב כללית.

.11.6
.12

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

כח אדם
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 - 65.12.1

הספק מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,באמצעות עובדים
מתאימים ,מקצועיים ,מיומנים ומנוסים ,לשביעות רצון המזמין ,ולשם כך,
מתחייב להעסיק בעצמו ועל חשבונו את כל כח האדם המתאים והדרוש לשם
מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם.

.12.2

לעבודות הספק על פי הסכם זה אשר לצורך ביצוען דרוש היתר או רישיון או
רישום על פי כל דין ,מתחייב הספק להעסיק רק מי שרשום או שיש לו רישיון או
היתר כאמור ,הכל לפי העניין.

.12.3

הספק מתחייב להעסיק את עובדיו על פי כל הכללים שנקבעו בהסכמי העבודה
המקובלים בענף אליו משתייכים עובדיו ,ולמלא אחר הוראת כל דין ו/או הסכם
קיבוצי ישימים.

.12.8

הספק ידאג ,על חשבונו ,כי עובדיו יהיו לבושים בתלבושת נקיה מסודרת והולמת
עם סמל הספק ,המאפשרת את זיהויים על ידי הציבור .עובדי הספק ישאו על כיס
החולצה או המעיל ,תווית הנושאת את שמם לצורך זיהוי.

.12.6

הספק אינו רשאי למסור ביצוע התחייבויותיו עפ"י 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 הספק מאחריותו על-פי ההסכם ,והספק ישא באחריות מלאה לכל מעשה
ו/או מחדל של מי מטעמו כאמור.

.12.5

הספק מתחייב להפסיק עבודתו של כל עובד שלו ,עובד של קבלן משנה וכל אדם
אחר הנמצא בשירותו והמועסק על ידו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו עפ"י
הסכם זה ,מיד לכשיידרש לעשות כן ע"י המזמין או המפקח ,להרחיקו מתחום
המזמין ,ולמצוא לו מחליף לאלתר .המזמין או המפקח לא יהיה חייב לנמק את
דרישתו ,והספק מתחייב למלא אחריה ללא כל ערעור.

.12.9

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הספק כי העובדים שיועסקו על ידו באספקת
השירותים למזמין יקיימו את הדרישות המפורטות להלן:
[ .12.9.1נהג] :יהיה בכל עת בעלי רישיון נהיגה תקף על פי כל דין וכנדרש לשם
ביצוע השירותים.
[ .12.9.2נהג] :לא הורשע ב 6-השנים שקדמו למועד אספקת השירותים על פי
הסכם זה בעבירה שעניינה נהיגה ברשלנות ו/או בקלות ראש ו/או בנהיגה
תחת השפעת אלכוהול או חומר אסור אחר ו/או בגרימת נזק גוף בקשר
עם תאונת דרכים ו/או בעבירה שבגינה נשלל רשיונו של הנהג לתקופה
העולה על  21ימים ברציפות.
[ .12.9.3כללי] :יהיו בעלי אזרחות ישראלית ויהיו דוברי עברית.
[ .12.9.8כללי] :בעלי אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו על פי חוק
למניעת העסקת עבריני מין במוסד המכוון לתת שירות לקטינים
(התשס"א ,)2111 -אשר תוקפו יחודש לכל הפחות אחת ל 12-חודשים
במהלך תקופת אספקת השירותים על פי הסכם זה ואשר לא חל בו כל
שינוי במועד אספקת השירותים בפועל.
[ .12.9.6כללי] :בעלי אישור רפואי תקף המעיד על מצב בריאות תקין וכשיר
לביצוע השירותים ,האישור יעודכן לכל הפחות אחת ל 12-חודשים
במהלך תקופת אספקת השירותים על פי הסכם זה.
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 - 69[ .12.9.5כללי] :בעלי אישור רפואי שניתן על ידי רופא תעסוקתי המאשר כי הם
אינם נושאים מחלות מדבקות וכי הם כשירים לביצוע השירותים נשוא
הסכם זה ואינם נושאים מחלות מדבקות כלשהן ו/או שאינם משתמשים
בסמים ממכרים ,וזאת על פי תוצאות בדיקה רפואית הכוללת בין היתר
בדיקת דם ,שתן ,צואה וצילום חזה .המזמין רשאי לדרוש כי עובדי
הספק ייחוסנו בחיסונים שונים ,לצורך קיום התחייבויות הספק ,על
חשבון הספק.
[ .12.9.9כללי] :בעלי כל הרשיונות ו/או ההיתרים ו/או הנסיון ו/או הידע המעשי
הנדרש לצורך אספקת השירותים ,לרבות בדרך של מעבר אכשרה
תקופתית על פי כל דין.
.12.4
.13

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

ביטול ההסכם ללא הפרה
המזמין רשאי בכל עת לבטל הסכם זה ו/או להשעות את ההסכם לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,במתן הודעה לספק ( 31שלושים) יום מראש ובכתב ,מבלי שיהיה בכך משום
הפרת הסכם זה ומבלי שהמזמין יהיה חייב לנמק את עילת ההפסקה ו/או ההשעיה
כאמור ,והספק מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה בקשר לכך .פעל המזמין מכח זכותו
כאמור בסעיף זה ,לרבות מטעמי יציאה למכרז חדש לשם השגת תנאים מטיבים למזמין,
הספק יהא זכאי לקבל אך ורק את התשלומים המגיעים לו בגין ביצוע התחייבויותיו על
פי הסכם זה כפי שאושרו ע"י המזמין עד לתום ביצוע התחייבויותיו בפועל .למען הסר
ספק ,הספק לא יהיה זכאי לכל סכום נוסף מהמזמין והוא מוותר על כל דרישה בהקשר
זה.

.18

תוצאות הפרה
.18.1

במקרה של הפרה יסודית ,הספק ישלם למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש
סכום של ( ₪11,111עשרת אלף ( )₪להלן" :פיצויים מוסכמים") ,כשסכום זה
צמוד למדד המחירים לצרכן מיום חתימת הסכם זה ועד לתשלום בפועל ,וזאת
מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה למזמין מכח 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.

.18.2

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 בגין הפרות הסכם
המפורטות להלן ,יהא המזמין זכאי לפיצויים מוסכמים כמפורט להלן:
 .18.2.1הספק ישלם פיצוי מוסכם מראש בסך ( 1,111אלף)  ₪בגין כל עובד
ששובץ לעבודה ללא שהודעה על כך ניתנה למזמין  9ימים לפני תחילת
עבודתו של העובד החדש ,או ללא שהעובד עבר את כל הבדיקות
והחיסונים הנדרשים.
 .18.2.2הספק ישלם פיצוי מוסכם מראש בסך ( 1,111אלף)  ₪בגין כל עובד
שהתנהגותו או הופעתו (אי הגעה במדי עבודה מטעם הספק ,הגעה
במדים מלוכלכים וכו') לא יהיו נאותים ו/או בגין כל ארוע בו ימצא כי
אמבולנס הספק הינו מלוכלך ואינו ראוי להסיע נוסעים .ההחלטה
תיעשה ע"י המפקח והחלטתו סופית ולא ניתנת לערעור.
 .18.2.3הספק ישלם פיצוי מוסכם מראש בסך ( 1,111אלף)  ₪בגין כל מקרה בו
ימצא אמבולנס של הספק כשאינו עומד בהוראות ותקני משרד הבריאות
ו/או התחבורה ו/או כל תקן ו/או הנחיה ישימה אחרת ,ובגין כל ארוע בו
ימצא כי באמבולנס חסר ציוד ו/או כח אדם נדרש ו/או נמצא במצב בלתי
תקין ו/או בלתי שמיש.
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 - 64 .18.2.8הספק ישלם פיצוי מוסכם מראש בסך ( 1,111אלף)  ₪בגין כל מקרה בו
לא יקיים הספק אחר הוראות קצין הביטחון של בית החולים ולרבות
במקרה של חניה שלא על פי נהלי ו/או הוראות החניה של בית החולים.
 .18.2.6הספק ישלם פיצוי מוסכם מראש בסך ( 1,111אלף)  ₪בגין כל מקרה של
פרסום בחצרי המזמין שלא על פי היתר שניתן לו ו/או בכל מקרה בו
נעשה שימוש בשמו ו/או בסמליו של המזמין שלא על פי אישור מראש
ובכתב.
 .18.2.5הספק ישלם פיצוי מוסכם מראש בסך ( 1,111אלף)  ₪בגין כל מקרה בו
לא יפרסם את תעריפיו טרם אספקת שירותי ההסעות הפרטיות ולא
יתקשר בהסכם כתב עם הנוסע ו/או מי מטעמו המבהיר כי בביצוע
ההסעה אין המזמין נושא בכל אחריות שהיא.
 .18.2.9הספק ישלם פיצוי מוסכם מראש בסך ( 1,111אלף)  ₪בגין כל ארוע של
שימוש בציוד של המזמין ו/או אי השבת ציוד של המזמין לידיו.
 .18.2.4הספק ישלם למזמין פיצוי מוסכם מראש בסך של ( 1,111אלף)  ₪בגין כל
עובד שאינו עונד תג זיהוי ו/או שאינו לבוש בתלבושת נקייה עם סמל
הספק בעת ביצוע השירותים.
 .18.2.7הספק ישלם פיצוי מוסכם מראש בסך ( 1,111אלף)  ₪בגין כל ארוע של
התנהגות לא נאותה של הנהג ו/או נהיגה לא בטיחותית .ההחלטה בעניין
זה תיעשה ע"י המפקח והחלטתו סופית ולא ניתנת לערעור .ההחלטה
תיעשה ע"י המפקח והחלטתו סופית ולא ניתנת לערעור.
 .18.2.11הספק ישלם פיצוי מוסכם מראש בסך ( 1,111אלף)  ₪בגין כל ארוע בו
אחר הספק להתייצב ב )________( ____-דקות מעבר למועד לו
התחייב ו/או הקבוע בהסכם זה ו/או לא התייצב כלל זאת ,בנוסף לכל
תשלום אחר אשר ישולם ע"י המזמין למסיע אחר וזאת מבלי לגרוע
מאחריותו על פי כל דין ו/או הסכם זה.
המזמין רשאי לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע
לספק ,או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,הכל לפי שקול דעתו הבלעדי של
המזמין.
ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לספק לא ישחרר את הספק
מהתחייבויותיו ולא יהא בתשלום כאמור כדי למנוע מאת המזמין לראות
בהפרות הספק (ו/או במשקלן המצטבר) כהפרות יסודיות של הסכם זה ,בהתאם
להקשרם והדבקם של דברים.
.18.3

בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית ,יתקן הספק את ההפרה בתוך ( 9שבעה)
ימים מיום שנדרש לכך ע"י המזמין או מי מטעמו .לא תיקן הספק את ההפרה
כאמור ,תחשב הפרה זו כהפרה יסודית והמזמין יהיה רשאי לבטל הסכם זה ללא
מתן כל התראה נוספת ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמין עפ"י
הסכם זה ועפ"י כל דין.

.18.8

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן המזמין
יהיה רשאי לבטל את ההסכם לאלתר ,ללא מתן הודעה כלשהי לספק ו/או לבצע
את התחייבויות הספק ,על פי הסכם זה ,בין בעצמו ובין בכל דרך אחרת כפי
שימצא לנכון ,לרבות בידי ספק חלופי והספק מוותר על כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה כספית ו/או אחרת כלפי המזמין בשל כך:
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 - 67 .18.8.1הספק הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים ו/או קבלת
נכסים ו/או צו פירוק ,בין באופן זמני ובין באופן קבוע ,או הוטל עיקול
על חלק מהותי מנכסיו באופן שיש בו ,לדעת המזמין ,חשש לפגיעה
בהמשך יכולתו של הספק לבצע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .18.8.2בפועל אין הספק מבצע את ההסכם.
 .18.8.3הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.
 .18.8.8הספק לא המציא למזמין אישור ו/או מסמך הנדרש על ידו על פי הוראות
הסכם זה.
 .18.8.6הספק אחר לענות לקריאת שירות ,בלמעלה מ %_____ -מסך קריאות
השירות במהלך תקופה רצופה של _______ (_____) חודשים.

.16

.18.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומכל סעד אחר עפ"י הסכם זה ,מובהר כי בכל
מקרה בו יאחר הספק באספקת השירותים בלמעלה מ ____-דקות ו/או בכל
מקרה בו הספק לא יעמיד את הציוד ו/או כוח האדם הנדרש לשם ביצוע
השירותים איננו מתאים ו/או נמצא חסר ו/או אינו עומד בדרישות המזמין ו/או
נהלי משרד הבריאות ו/או הכל נוהל או דרישה שעל פי כל דין שהוא או על פי
הסכם זה על נספחיו ,רשאי המזמין ,בנוסף לפיצוי הקבוע כאמור לעיל ,להתקשר
עם ספק חלופי לאספקת השירותים כאשר ההוצאות הכרוכות בכל יחולו על
הספק ולמזמין הזכות לקזזם כנגד תשלומים המגיעים לספק מהמזמין.

.18.5

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

.18.9

מבלי לגרוע מכל האמור בהוראת הסכם זה ולהסרת ספק הפרת הוראה כלשהי
הכלולה בסעיפים שעניינם הצהרות והתחייבויות הספק ,השירותים ואספקתם,
טיב השירותים ,האמבולנסים ,כח-אדם ,יחסי קבלן-מזמין ,תמורה ותנאי
תשלום ,ערבות ,ביטוח ,שיפוי ,הסבה ,סודיות או העסקה של קבלני משנה בניגוד
לתנאי ההסכם ,תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

ערבות
.16.1

להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,ימציא הספק למזמין מיד,
אך לא יאוחר מ( ___ -במילים _____) ימים מקבלת הספק הודעה מהמזמין על
זכייתו בהליך ,אלא אם כן האריך המזמין מועד זה ,ערבות בנקאית אוטונומית
בלתי מותנית בסכום של ____ (_____________)  ₪ביחס לכל שירות כאמור
בנספח ח' ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,ערוכה ומבוילת לטובת המזמין.
למזמין יהיה שיקול הדעת הבלעדי להפחית את גובה הערבות ולשנות את גובה
הערבות מעת לעת ,עד לסך האמור לעיל ,ולספק לא יהיו כל תביעות ו/או טענות
ו/או זכויות בנוגע לקביעת המזמין בדבר גובה הערבות והוא יהיה מושתק
מלטעון כנגד החלטת המזמין.
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.15

.16.2

היה והספק יפר ו/או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,יהא
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 הספק .ואולם ,חילוט הערבות לא ישחרר את הספק
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ואין באמור כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא
ומדויק של מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות המצאת ערבות מספקת
להשלמת הסכום שחולט התואמת לתנאים כאמור.

.16.3

תוקף הערבות יחל ממועד חתימת הסכם זה והערבות תפקע בתום ( 71תשעים)
יום ממועד סיום ההסכם.

.16.8

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

סודיות ואבטחת מידע
.15.1

הספק ו/או מי מטעמו 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 ביצוע
ישיר של אספקת השירותים עפ"י הסכם זה ,וכי יפעל בהתאם להוראות כתב
התחייבות מטעם הספק בדבר חובת מנהליו ועובדיו לשמור על סודיות המידע
המגיע לידיהם והשייך למזמין ,עובדיו ומבוטחיו ,הרצ"ב כנספח יז' להסכם זה.

.15.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר ומתחייב בזאת הספק כדלקמן:
 .15.2.1כי 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.
 .15.2.2כי 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 –  1741והתקנות על פיו ,וחוק זכויות החולה התשנ"ו – .1775
 .15.2.3כי ינקוט כל אמצעי כדי שעובדיו ו/או מי מטעמו הפועלים במסגרת
השירותים נשוא הסכם זה ,יקפידו אף הם על שמירת סודיות המידע
כאמור לעיל.

.19

.15.3

הספק 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 ולשרותים נשוא הסכם זה.

.15.8

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

פרסום
.19.1

הספק מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו ימנע מפרסום שירותיו שלא באישור
מראש ובכתב של המזמין.

.19.2

הספק מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יתלה מודעות או שלטים כלשהם או
יחלק מידע פרסומי כלשהו בשטח ביה"ח ללא קבלת אישור לכך מהנהלת המזמין
ו/או שלא בהתאם לקבוע על פי הסכם זה ובהתאם להנחיות המזמין.
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.14

.19.3

הספק מתחייב שלא לעשות שימוש בשמו ו/או סמליו של המזמין ללא אישורו
מראש ובכתב.

.19.8

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

מניעת מטרדים והפרעות
.14.1

הספק יבצע את האמור בהסכם זה תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל
הגורמים הנוגעים בדבר אצל המזמין ,תוך התחשבות מרבית בצורכי העבודה
הסדירה של המזמין ,ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג
שהוא למזמין.

.14.2

הספק מתחייב לא לעשות כל דבר שיש בו משום נזק או מטרד או מכשול או
הפרעה לעובדי ביה"ח ,למאושפזיו ו/או למבקרים בו ,וכן לא להרשות לעובדיו
ו/או למועסקיו להיכנס ולשהות בשטח ביה"ח מעבר למינימום הנדרש לקיום
תנאי הסכם זה.

.14.3

הספק מתח ייב לשמור על הסדר והניקיון ,שקט ואדיבות וכן על נסיעה איטית,
שקטה וזהירה ביותר בשטח ביה"ח.

.14.8

המזמין נותן בזאת לספק רשות להחנות את האמבולנסים בשטח בית החולים אך
ורק במקומות המסומנים ולצורך הלאה והורדת נוסעים בלבד .חל איסור על
הספק להחנות את האמבולנסים בשטח בית החולים חניית קבע .הרשאה זו הינה
אך ורק בשטח זה ולמשך תקופת ההסכם וכל עוד הסכם זה בתוקף בלבד.
הספק מתחייב כי האמבולנסים לא יחנו ו/או יעצרו במקום אחר כלשהו בשטח
בית החולים זולת במקומות המיועדים לכך ואך ורק לשם העלאת נוסעים
והורדתם כדין .כמו כן ,הספק מתחייב כי הוא וכל מי מטעמו יצייתו לתמרורים
המופעים בחצרי המזמין ולהוראות אנשי הבטחון מטעם המזמין וכי
האמבולנסים לא יחסמו שערי חירום ,מעברי חרום ו/או חניה על המדרכה.

.17

.14.6

בעת ההמתנה לאיסופו ו/או פריקתו של נוסע ישהו האמבולנסים וכל הפועל
מטעמו של הספק בקשר עם אספקת השירותים וביצוע ההסעה ,בשטח החניה
ו/או באיזורים הנדרשים להם לצורך אספקת השירותים בלבד ויקיימו את מלוא
הנחיות אנשי הבטיחות של בית החולים.

.14.5

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

אחריות ושיפוי
.17.1

הספק מצהיר ומתחייב בזה כלפי המזמין ,כי הוא בלבד אחראי לכל נזק ו/או
פגיעה ו/או אובדן מכל מין וסוג שהם שיגרם ו/או שיגרמו למזמין ו/או לכל
מבוטח ו/או לצד ג' אחר ,כולל עובדי הספק ו/או המועסקים על ידו ו/או הפועלים
בשמו ו/או במקומו בקשר עם מתן השירותים על פי הסכם זה ,כתוצאה מכל
מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או הפועלים בשמו והוא ישפה את המזמין בגין כל
הוצאה ו/או נזק כאמור.

.17.2

הספק ישא באחריות על פי הדין ועל פי הוראות הסכם זה ,באופן בלעדי ,לכל נזק
רכוש או גוף ,הפסד ,הוצאה או אובדן ,בין ישירים ובין עקיפים ,שיגרמו למזמין,
למי מעובדיו ,למבוטחי המזמין או לצד שלישי כלשהו ,לרבות כל עובדי הספק
וכל קבלן משנה ,ומי מטעמו ,כתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה ו/או מחדל של
הספק ,מי מעובדיו ,מנהלי עבודה מטעמו ,קבלני המשנה המועסקים על ידו ,ו/או
כל גורם אחר מטעמו בקשר לביצוע חיובי הספק עפ"י הסכם זה או הנובעים
ממנו ,לרבות כתוצאה משימוש בשירותים המסופקים על ידו ו/או הובלתם ו/או
פריקתם שם.

דף  51מתוך  56דפים

 - 52.17.3

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

.17.8

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

.17.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק מתחייב להיות אחראי באורח מלא
ובלעדי:
 .17.6.1לשלומם ולבטיחותם של החולים שיוסעו באמבולנסים ,לרבות בשלב
העברתם לאמבולנס וממנו.
 .17.6.2לטיב ואופן ביצוע השירותים על ידו ו/או על ידי מי מטעמו .הסכמתו
ו/או אישורו של המזמין בקשר לעניינים הקשורים לביצוע השירותים
אינם משחררים את הספק מהאחריות הבלעדית להם.
 .17.6.3כלפי השלטונות ,המשרדים הממשלתיים ,הרשויות המקומיות והרשויות
המוסמכות האחרות עבור כל החובות המוטלים או שיוטלו על ידם על פי
כל הוראות דין בקשר לשירותים שהוא מספק בהתאם להסכם זה.

.17.5
.21

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

ביטוח
מבלי לגרוע מאחריותו של הספק כאמור בהסכם זה ,הספק ידאג ,כי יהיו ברשותו במשך
מלוא תקופת ההסכם ,ועל חשבונו בלבד ,ביטוחים ,על בסיס יום האירוע ,לטובתו ולטובת
המזמין יחד ולחוד כמפורט להלן.
.21.1

ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" -של כל הציוד המשרת את כללית בבעלותו ו/או
באחריותו של הספק לרבות ביטוח מקיף לאמבולנסים המשתמשים או עשויים
לשמש בביצוע השירותים נשוא הסכם זה וכן ביטוח תכולת האמבולנסים,
במלוא ערכם בערך כינון ,כנגד אובדן או נזק עקב :אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות,
רעידת אדמה ,פרעות ,שביתות ,נזק בזדון ,סערה ,סופה ,שטפון ,נזקי נוזלים
והתבקעות ,פגיעה תאונתית ושבר זכוכית ,פגיעה ע"י כלי טייס ופריצה.

.21.2

פוליסת חובה כנדרש על פי פקודת רכב מנועי– הפוליסה תוצא עבור כל אחד
מכלי הרכב של הספק ו/או קבלני משנה ו/או קבלני הסעות המשמשים או
העשויים לשמש באספקת השירותים נשוא הסכם זה (המכסה בין היתר הסעת
נוסעים המותר בכל אחד מהאמבולנסים) ,בהתאם להוראות פקודת ביטוח רכב
מנועי ,תש"ל .1791 -כמו כן יכסה הספק את כלי רכבו בביטוח צד ג' רכוש .

.21.3

פוליסת אחריות כלפי צד ג' כללי – הפוליסה תכסה כל נזק או אובדן העלולים
להיגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מפעילות הספק עפ"י הסכם זה לרבות
לרבות הרחבה לכיסוי נזקי רכוש הנגרמים על ידי הרכב מעל הסכומים
המבוטחים בפוליסת צד ג' של כלי הרכב עד לסך של  $261,111למקרה ותקופת
ביטוח שנתית בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך :תובע 1,111,111-דולר ארה"ב.
מקרה ותקופה (כל  12ח')  2,111,111דולר ארה"ב .חריג בפוליסה בדבר "אחריות
מקצועית" ,אם קיים כזה ,יבוטל.
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פוליסת חבות מעבידים  -הפוליסה תכסה כל נזק או אבדן העלולים להיגרם
לעובדי הספק וליתר המועסקים מטעמו באספקת המוצרים לרבות קבלנים
וקבלני משנה ועובדיהם וכן בגין העסקת נוער ,וכמו כן ,תורחב הפוליסה האמורה
למקרה בו יחשב המזמין ,מכל סיבה שהיא ,כמעביד של הספק ,עובדיו ,ספקי
ו/או קבלני משנה או מי מהם ,בגבולות אחריות של לא פחות מ1,611,111 -
(מיליון וחמש מאות אלף) דולר ארה"ב לתובע ולמקרה ו( 6,111,111 -חמישה
מיליון)דולר ארה"ב לתקופת ההסכם.

.21.6

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית  -שתכסה את הרופאים ו/או האחיות ו/או
בעלי המקצועות הפרא רפואיים וכל יתר חברי הצוות הרפואי ,הפוליסה תורחב
לשפות את הכללית בגין אחריותה למעשה ו/או מחדלי הספק וזאת בכפוף לסעיף
אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח .גבולות אחריות בפוליסה זו לא יפחתו מסך של ( 1,111,111מיליון) דולר
ארה"ב.

.21.5

כל אחת מהפוליסות הנזכרות לעיל תקבע במפורש ,כי היא אינה ניתנת לביטול
ו/או לצמצום ללא הודעה מוקדמת בכתב למזמין  31יום 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.

.21.9

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 המוצרים ,יחשבו
הם כצד ג' .הפוליסה תכלול סעיף אחריות צולבת.

.21.4

להסרת ספק ,דמי ההשתתפות העצמית בהתאם לאמור בפוליסות הביטוח ,ככל
שיהיו כאלו ,יחולו על הספק בלבד.

.21.7

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
נגד ביה"ח ו/או מי מהפועלים מטעמו בטענה כלשהי בקשר לכל תשלום שישולם
לניזוק.

 .21.11הספק 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 הספק לדאוג להשלמת הכיסוי הביטוחי כנדרש בסעיף  21.1לעיל.
הספק ימסור למזמין את העתקי הפוליסות הנזכרות לעיל ואת העתקי הקבלות
על תשלומי הפרמיות בקשר אליהן ,מייד לכשיידרש לעשות כן.
 .21.11אישור כיסוי ביטוחי ממבטח הספק ,מופנה אל המזמין המאשר קיומו של כיסוי
ביטוחי בהתאם לפוליסות הנזכרות לעיל ,יומצא למזמין בתוך  11ימים ממועד
ההודעה על זכיית הספק בהליך .לא הומצא האישור כאמור יחשב הדבר כהפרה
יסודית של ההסכם ע"י הספק והמזמין יהיה רשאי לדאוג לקיומו של כיסוי
ביטוחי כאמור על חשבון הספק וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות
המזמין עפ"י הסכם זה.
 .21.12פוליסות הביטוח תעמודנה בתוקפן בכל תקופת אספקת המוצרים ולמשך  31יום
נוספים לאחר תום תקופת ההסכם.
 .21.13אין בהוצאתם ו/או בקיומם 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 הספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,ואחריותו
של הספק תעמוד בהיקפה כמפורט הסכם ותחייב את הספק.
 .21.18הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
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.22

.23

איסור המחאה
.21.1

הספק 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 בספק לבעלי מניות ו/או לאחרים לרבות ,התקשרות עם
קבלני משנה מבלי לקבל את הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב .ניסה הספק
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
הספק מאחריותו למילוי התחייבויותיו על-פי הסכם זה .למען הסר ספק ,המזמין
רשאי לסרב לבקשת הספק להמחות זכויותיו ו/או חובותיו על-פי הסכם זה
כאמור לעיל ,ללא צורך בנימוק כלשהו ולא יהיה בכך כדי לפטור את הספק
מביצוע איזו מהתחייבויותיו על-פי ההסכם.

.21.2

מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמין יהא רשאי בכל עת להמחות את זכויותיו ו/או
חובותיו על-פי ההסכם כולן או חלקן ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך
בקבלת אישור הספק לכך.

.21.3

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.

.21.8

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

גביה וקיזוז
.22.1

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

.22.2

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

.22.3

למזמין תהא זכות עכבון בכל נכס של הספק שנמצא בידי (או שיגיע לידי) המזמין
או שנמצא בחצרו של המזמין ,וזאת עד לגובה סכום הפיצויים אשר הספק חייב
(או יהא חייב) למזמין על פי הסכם זה.

.22.8

הספק לא יהיה רשאי לקזז מסכומים המגיעים ממנו למזמין סך כלשהו ,והוא לא
יהיה רשאי ,מכל סיבה שהיא ,לעכב תחת ידו נכס כלשהו של המזמין.

.22.6

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

שונות
.23.1

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

.23.2

למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם בזאת ,כי הספק ו/או מי מטעמו ,לא יהיה רשאי
לעשות שימוש כלשהו בשם כללית ו/או בשם של ביה"ח ,ו/או בסמליהם ו/או
בסימוניהם ,לכל צורך שהוא מכל מין וסוג שהוא ,אלא אם יקבל לכל שימוש
כאמור אישור מראש ובכתב .מובהר ,כי אין באמור לעיל כדי לחייב בכל צורה או
אופן את הנהלת כללית להסכים או ליתן אישור לשימוש כאמור ,וכל הסכמה
תינתן או תסורב לפי שיקול דעתה הבלעדי של כללית ו/או המזמין.
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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 לספק ע"י
המזמין או מי מטעמו ,בין בכתב ובין בעל-פה ,אלא אם כן נכללו במפורש
במסמכי ההליך.

.23.8

לשינויים בהסכם זה לא יהיה תוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי
הצדדים.

.23.6

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

.23.5

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  92שעות 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:

_____________________

_____________________

המזמין

הספק
אישור

אני ,הח"מ ,___________________ ,מס .רישיון ________ ,משמש כרו"ח  /עו"ד של הספק
ומאשר בזאת כי חתימתו הנ"ל של ___________________ ,ת.ז _______________ בצירוף
חותמת הספק מחייבת את הספק מכח החלטת הספק שנתקבלה בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו
וכל דין.
תאריך _____________

חתימה וחותמת___________________
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