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נספח א'

נוסח המודעה
שירותי בריאות כללית
באמצעות המרכז הרפואי מאיר
מכרז פומבי מס' 28-103/19
למתן שירותי הסעה במוניות ולמתן הרשאה להפעלת תחנת מוניות בשטח
המרכז הרפואי מאיר
(להלן" :המכרז")
.1

שירותי בריאות כללית ,באמצעות המרכז הרפואי מאיר (להלן" :המזמין"; "המרכז הרפואי"),
מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותי הסעה במוניות ולמתן הרשאה להפעלת תחנת מוניות
בשטח המרכז הרפואי מאיר (להלן" :השירותים") והכל ,כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

.2
.3

תקופת ההתקשרות הינה ל( 60 -שישים) חודשים ,כמפורט במסמכי המכרז.
ריכוז המועדים במסגרת מכרז זה:
פעילות

שעה

תאריך

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 30/4/2019

12:00

13/5/2019

14:00

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז

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

תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:
.4.1

ברשות המציע לא פחות מ 15 :מוניות משנת ייצור  2015ומעלה הרשומות בתחנת המוניות
של המציע.
המונח "ברשות" לצורך סעיף זה ,מתייחס למוניות אשר בחזקת המציע בעצמו ו/או
באמצעות מי מטעמו ,אשר הינו רשאי לעשות בהם שימוש ,לצורך מתן השירותים נשוא
המכרז ונכללים במצבת המוניות של תחנת המוניות.

.4.2

על המציע להיות במועד הגשת הצעתו בעל רישיון תקף כנדרש על פי כל דין להפעלת תחנת
מוניות או תחנה לביצוע הסעות מיוחדות בהתאם לתקנות התעבורה ,תשכ"א.1961-

.4.3

על המציע להעסיק קצין בטיחות בתעבורה ,בהתאם לפרק י' של תקנות התעבורה,
תשכ"א.1961-

.4.4

על המציע להיות בעל אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס הכנסה ,לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -
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הוכחת תנאי הסף הינה כמפורט במסמכי המכרז.
.5

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

.6

מודעה בגין מכרז זה ומסמכי המכרז המלאים מתפרסמים באתר האינטרנט של המזמין בכתובת
 .http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/pages/mkomi_hospital.aspxבאתר זה עשויים
להתפרסם מעת לעת עדכונים שוטפים בנוגע למכרז ועל המציעים האחריות לעקוב אחר פרסומים
אלה ולהתעדכן בהתאם.
שאלות ובירורים בנוגע למכרז יש להפנות באופן ועד למועד הנקוב לעיל בהתאם למפורט במסמכי
המכרז.

.8

הגשת ההצעות תיעשה עד ולא יאוחר מן המועד שפורט לעיל לתיבת ההצעות של המזמין,
הממוקמת במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא ,משרד המנהלת האדמיניסטרטיבית ,בניין סטולברג,
קומת קרקע ,חדר ( 106בימים א-ה' ,בין השעות  .)08:00-15:00אופן הגשת ההצעות הינו כמפורט
במסמכי המכרז .אין לשלוח את ההצעות בדואר .לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבת המכרזים
לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.

.9

מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .מבלי לגרוע
מהאמור המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרים לבחירת זוכה חלופי מבין המציעים
במכרז זה ,תחת מציע שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה זכייתו ,בכל שלב של המכרז
ו/או ההתקשרות והכל ,באופן המקנה למזמין את מירב היתרונות.

.10

לצורך בחירת ההצעה הזוכה ,יהא המזמין רשאי להביא בחשבון אף את אמות המידה כאמור
בתקנה (22א) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1993-וכן ,להסרת ספק ,המזמין יהיה רשאי
לשקול במסגרת שיקוליו ,את מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות של המציע
עם המזמין ו/או מי ממוסדותיו והכל ,באופן המקנה למזמין את מירב היתרונות.

.11

המזמין שומר לעצמו את הזכות ,בהתאם לשקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז כולו ו/או חלקו
ו/או לפרסם מכרז 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 ולרבות ,במקרה של ביטול בשל טעות
המזמין ו/או כשל במערכותיו ו/או מערכות מי מטעמו.

.12

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

.7

שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי מאיר
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נספח ב'

שירותי בריאות כללית
באמצעות המרכז הרפואי מאיר
מכרז פומבי מס' 28-103/19
פניה לקבלת הצעות
.1

שירותי בריאות כללית ,באמצעות המרכז הרפואי מאיר (להלן" :המזמין"; "המרכז הרפואי"),
מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותי הסעה במוניות ולמתן הרשאה להפעלת תחנת מוניות
בשטח המרכז הרפואי מאיר (להלן" :השירותים") והכל ,כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

.2

תקופת ההתקשרות הינה ל( 60 -שישים) חודשים ,כמפורט במסמכי המכרז.

.3

ריכוז המועדים במסגרת מכרז זה:
פעילות

תאריך

שעה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

30/4/2019

12:00

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז

12/5/2019

14:00

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

תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:
.4.1

ברשות המציע לא פחות מ 15 :מוניות משנת ייצור  2015ומעלה הרשומות בתחנת המוניות
של המציע.
המונח "ברשות" לצורך סעיף זה ,מתייחס למוניות אשר בחזקת המציע בעצמו ו/או
באמצעות מי מטעמו ,אשר הינו רשאי לעשות בהם שימוש ,לצורך מתן השירותים נשוא
המכרז ונכללים במצבת המוניות של תחנת המוניות.


.4.2

על המציע להיות במועד הגשת הצעתו בעל רשיון תקף כנדרש על פי כל דין להפעלת תחנת
מוניות או תחנה לביצוע הסעות מיוחדות בהתאם לתקנות התעבורה ,תשכ"א.1961-


.4.3

להוכחת האמור לעיל יומצא אישור מנכ"ל  /סמנכ"ל  /בעלים ,בנוסח המצורף כנספח
ג'.

על המציע לצרף את העתק הרשיון ולסמנו כנספח ד'.

על המציע להעסיק קצין בטיחות בתעבורה ,בהתאם לפרק י' של תקנות התעבורה,
תשכ"א.1961-


להוכחת האמור לעיל יומצא אישור מנכ"ל  /סמנכ"ל  /בעלים ,בנוסח המצורף כנספח
ג' .וכן;



העתק תעודת הסמכה תקפה של קציר הבטיחות בתעבורה ,אשר תסומן כנספח ה'.
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.4.4

על המציע להיות בעל אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס הכנסה ,לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -


להוכחת תנאי זה יצרף המציע את המסמכים הבאים:
 )1העתק של אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס הכנסה ,לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976ולסמנם ,כנספח ו'.1
 )2תצהיר ,כדוגמת הנוסח המפורט בנספח ו'.2

.5

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

שלב א' – שאלות הבהרה:
 .5.1.1מציעים רשאים להגיש את שאלותיהם בנוגע למכרז בכתב עד ולא יאוחר מן
המועד הנקוב לעיל .על שאלות ההבהרה להיות מוגשות בכתב באמצעות משלוח
דואר אלקטרוני אל מיטל נהרי ,לכתובת Naharim@clalit.org.il :על המציעים
החובה לוודא הגעת המייל בטלפון מספר 09-7472569 :ו/או באמצעות פונקציית
אישור קריאה.
 .5.1.2שאלות ההבהרה יוגשו בטבלה כדלקמן:
מס"ד
מס' סידורי של
השאלה

פרק
שם פרק  /נספח

מס' סעיף

פירוט השאלה

מס' סעיף בפרק /
נספח

פירוט השאלה
בלשון בהירה בשפה
העברית

 .5.1.3בכל מקרה של פגם או חסר במכרז ,יודיע המציע על כך למזמין ,בכתב ,מיד עם
גילוים על-ידו ,במסגרת ובאופן האמור לעיל ,שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל
טענה בהקשר זה.
 .5.1.4מובהר בזאת ,כי אין בהעלאת שאלה ו/או הערה ,כדי להטיל כל חובה שהיא על
המזמין בהקשר זה ,לרבות חובה להשיב לשאלות כאמור.
 .5.1.5ניתנו על-ידי המזמין תשובות הבהרה ,יחתום המציע על מכתב התשובות אשר
יסומן כנספח ז' (תשובות הבהרה) .תשובות ההבהרה של המזמין ,יהוו חלק
מהוראותיו של מכרז זה וההסכם על-פיו ,לפי העניין .לא יהא כל תוקף לכל
תשובה ו/או הבהרה ו/או מצג ככל שניתנו ,אם נתנו ,שלא במסגרת מכתב הבהרה
כאמור.
.5.2

שלב ב'  -הגשת הצעות למכרז:
 .5.2.1ההצעה תיערך בשפה העברית ,בעותק אחד ותכלול את כל מסמכי ההליך לרבות,
הסכם ההתקשרות ונספחיו ,כשכל המסמכים חתומים במקום הייעודי לכך עם
חותמת וחתימת מורשה החתימה של המציע ובצירוף כל מסמך ו/או אישור
הנדרש בהתאם לתנאי ההליך.
כמו כן ,על המציע לצרף להצעתו עותק סרוק של ההצעה על מלוא מסמכיה
ונספחיה ,על גבי מדיה מגנטית  .disk on keyבכל מקרה של סתירה או חסר בין
העותק הסרוק לעותק המודפס יראו בעותק המודפס כמחייב.
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 .5.2.2ההצעה תוכנס במעטפה סגורה ,לתיבת ההצעות של המזמין ,הממוקמת במרכז
הרפואי מאיר בכפר סבא ,משרד המנהלת האדמיניסטרטיבית ,בניין סטולברג,
קומת קרקע ,חדר ( 106בימים א-ה' ,בין השעות  ,.)08:00-15:00עד ולא יאוחר מן
המועדים הנקובים לעיל .על המעטפה ירשם " :מכרז פומבי מס' 28-103/19
למתן שירותי הסעה במוניות ולמתן הרשאה להפעלת תחנת מוניות בשטח
המרכז הרפואי מאיר ".
 .5.2.3לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע
להגשת ההצעות.
 .5.2.4להסרת ספק ,על המציע להשלים הפרטים ולצרף את כל האישורים ,ככל שנדרש
בנספחי המכרז ,בהתאם לרשימה שלהלן:
.5.2.4.1

אישור מנכ"ל  /סמנכ"ל  /בעלים (נספח ג');

.5.2.4.2

רישיון להפעלת תחנת מוניות (נספח ד');

.5.2.4.3

תעודת הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה (נספח ה');

.5.2.4.4

אישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ותצהיר
(נספח ו' ,1נספח ו';)2

.5.2.4.5

מכתב תשובות הבהרה (נספח ז');

.5.2.4.6

תיאור השירותים (נספח ח');

.5.2.4.7

נספח בטיחות בדרכים – הסעות עובדים (נספח ח';)1

.5.2.4.8

הצעת מחיר (נספח ט');

.5.2.4.9

אישור זכויות חתימה (נספח י');

 .5.2.4.10נתוני גורם מציע (נספח יא');
 .5.2.4.11אישור על כיסוי ביטוחי (נספח יב');
 .5.2.4.12הגנת מידע (נספח יג');
 .5.2.4.13תצהיר בדבר אי תאום מכרז (נספח יד');
 .5.2.4.14הסכם.
.5.3

שלב ג'  -בחינת הצעות:
 .5.3.1טרם דיון לגופו של עניין או במקביל לו ,יבדוק המזמין עמידת ההצעות בדרישות
הסף להשתתפות בהליך.
 .5.3.2במסגרת מכרז זה ,לא יתקיים הליך תחרותי נוסף אלא בהתקיים הנסיבות
החריגות כמפורט להלן ומשכך ,המציעים נדרשים ליתן את הצעתם המיטבית
במועד הגשת ההצעה כאמור לעיל:
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.5.3.2.1

במידה ויהיו מונחות בפני הכללית הצעות אשר ההפרש בינן לבין
ההצעה המטיבה ביותר אינו עולה על  ,10%תהיה הכללית רשאית,
אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לערוך הליך התמחרות בין
כל ההצעות הכשרות אשר ההפרש בינן לבין ההצעה המטיבה ביותר
אינו עולה על  10%כאמור.

.5.3.2.2

בנסיבות בהן יתקבלו הצעות מובילות דומות ,תהא הכללית רשאית
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לנקוט בהליכים נוספים ,בין
המציעים שהצעתם תמצא דומה ,שמטרתם שיפור ההצעות עד
לקבלתה של הצעה מובילה.

השתתפות מציע בהליך זה מהווה הסכמה לתנאי כאמור והמציעים (לרבות מציע
אשר יבחר שלא לקחת חלק בהליך ההתמחרות ,שאז תחשב הצעתו הראשונה
להצעתו הסופית) יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
בקשר לאמור.
 .5.3.3מובהר ,כי המזמין לא יהא חייב להודיע למציע שהצעתו לא עמדה בתנאי הסף ,עד
לאחר בחירת ההצעה הזוכה בהליך וכי בכל שלב (אף לאחר מתן הודעת הזכייה
וחתימת ההסכם עימו) ,יהא המזמין רשאי לפסול מציע שיתברר כי אינו עומד
בדרישות המכרז.
.5.4

שלב ד' – בחירת ההצעה הזוכה:
 .5.4.1בסיום שלבי ההליך כמפורט לעיל ,תבחר ועדת המכרזים בהצעה הזוכה ,בהתאם
לשיקול דעתה ותנאי המכרז.
 .5.4.2כללית תהיה רשאית ,בכפוף למתן זכות שימוע למציע ,לפסול או לדחות הצעות
שונות בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
.5.4.2.1

מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז או מהצעתו בהליך תחרותי אחר
שנערכו על ידי כללית ,לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך וזאת בשלוש
השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז.

.5.4.2.2

קיים חוב כלשהו של המציע כלפי הכללית אשר טרם נפרע.

.5.4.2.3

המציע ,לרבות נושאי משרה במציע או מי מבעל המציע ,התבטא
באופן פומבי בצורה מכפישה ,מעליבה או מתריסה כלפי או כנגד
כללית.

.5.4.2.4

מציע אשר סיפק שירותים לכללית והחוזה עימו בוטל על ידי כללית
עקב אי עמידתו בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה ,וזאת בשלוש שנים
האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז.

.5.4.2.5

מציע המצוי לדעת כללית במצב המעורר חשש לניגוד עניינים בקשר
עם מתן השירותים או איזה מהם.

.5.4.2.6

מציע שמסר לכללית מידע מטעה ,או שנהג במהלך מכרז של הכללית
בעורמה ,וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום
המכרז.

.5.4.2.7

מציע אשר לכללית היה עימו ניסיון שלילי ,רע ו/או כושל ,לרבות חוסר
אמון ,חשד למרמה ,היעדר שביעות רצון ניכרת ממתן השירותים על
ידו ו/או מי מטעמו וכיו"ב.
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.5.4.2.8

הפרת התחייבויות המציע כלפי כללית על פי חוזה ההתקשרות עימו,
התנהלות בלתי הגונה וראויה מצידו וכיו"ב.

 .5.4.3מובהר כי הכללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה
שהיא .כללית תנהג בכל הנוגע להזמנה זו לפי הנהלים הנוגעים לכך הקיימים
בכללית ועל פי כל דין.
 .5.4.4לאחר בחירת ההצעה הזוכה ,יהיה המזמין רשאי לחזור ולנהל עם המציע הזוכה
משא ומתן ,על-מנת לקבל הצעת מחיר משופרת.
.6

כללי:
.6.1

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

.6.2

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

.6.3

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

.6.4

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

.6.5

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

.6.6

מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא
שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרים לבחירת זוכה חלופי מבין המציעים בהליך זה,
תחת מציע שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה זכייתו.
כמו כן ,יהיה המזמין רשאי להביא בחשבון במסגרת בחינת ההצעות גם ניסיון
בהתקשרויות קודמות של המרכז הרפואי או של מוסדות אחרים של המזמין עם
המציע/ים .במקרה של אי שביעות רצון בהתקשרות עבר עם מציע אשר תפורט על-ידי
הגורם המקצועי אצל המזמין בפני ועדת המכרזים ,יהיה המזמין רשאי אף לפסול הצעה
כאמור .מבלי לגרוע מהאמור ,המזמין רשאי להתחשב בשיקולים נוספים כקבוע בסעיף 22
לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג 1993-ועל-פי כל דין.
כל האמור  ,באופן אשר יש בו כדי להטיב עם המזמין ולהקנות לו את מירב היתרונות ועל-
פי כל דין.
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.6.7

המזמין שומר לעצמו את הזכות להכין אומדן מוקדם של שווי ההתקשרות נשוא מכרז זה.
בהתאם להוראת כל דין ,המזמין יהא רשאי ,אך לא חייב ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לא
לקבל (ולא לאפשר את המשך ההשתתפות במכרז) של מציע אשר הגיש הצעת מחיר אשר
חורגת מהאומדן כאמור בשיעור ניכר ,כלפי מעלה או כלפי מטה ,אם הסטייה אינה סבירה
לדעתו ,וכן  -לבטל את המכרז כולו היה והצעות המחיר אשר נתקבלו במסגרתו (או
מרביתן) תחרוגנה בשיעור ניכר ,כלפי מעלה או כלפי מטה ,מן האומדן כאמור.

.6.8

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

.6.9

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

.6.10

החלטת המזמין תימסר למציעים שלא זכו בהליך לכתובת המצוינת על הצעתם .אל הזוכה
תשלח הודעה על זכייתו ודרישה להפקדת ערבות בנקאית ,כאמור בהסכם.
המזמין יהא רשאי לדרוש כי מציע אשר זכה בהליך יחתום על נוסח הסכם מעודכן (ככל
וזה שונה במסגרת המשא ומתן ו/או שאלות ההבהרה) והמציע יעשה כן ,בתוך ( 7שבעה)
ימי עבודה ממועד דרישת המזמין את האמור.
לא קיים המציע שזכה את האמור ו/או לא פעל בהתאם להנחיות המזמין שנמסרו לו ביחס
להשלמת פרטים ו/או מסירת מסמכים ו/או הבהרות ,יהא המזמין רשאי ,בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי ,להורות על ביטול זכיית המציע.

.6.11

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

.6.12

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

שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי מאיר
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אישור
הרינו מצהירים ,מאשרים ומתחייבים כי עיינו ,בדקנו והבנו לשביעות רצוננו המלאה בכל ו/או את כל
מסמכי ההליך ונספחיו ,בין אלה שצורפו אליו ובין אלה שלא צורפו .בדקנו ושקלנו היטב ,לרבות באמצעות
מומחים ויועצים ,את תנאי ההליך ,תיאור השירותים ,הדרישות הטכניות ,תיאור התהליכים ,רשימת
הכמויות ,לוחות הזמנים וכיוצ"ב ואנו מוותרים בזאת על כל טענה בדבר אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי
ההל יך ו/או ההסכם ו/או הוראות כל דין ,או השלכותיהם של תנאים כאמור ,או בדבר אי ידיעה או אי
הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים בביצוע התחייבויותינו על פי ההסכם ואנו נותנים את הסכמתנו
לתנאי ההליך ומוותרים בהשתתפותנו על כל טענה בקשר לתנאי ההליך האמורים לעיל ומתחייבים לפעול
בהתאם לאמור במסמכי ההליך ועל פי כל דין.

תאריך

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת
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נספח ג'

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

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

[*] יש להקיף בעיגול את החלופה הרלבנטית.
.2

ברשות המציע לא פחות מ 15 :מוניות משנת ייצור  2015ומעלה הרשומות בתחנת המוניות של
המציע.
המונח "ברשות" לצורך סעיף זה ,מתייחס למוניות אשר בחזקת המציע בעצמו ו/או
באמצעות מי מטעמו ,אשר הינו רשאי לעשות בהם שימוש ,לצורך מתן השירותים נשוא
המכרז ונכללים במצבת המוניות של תחנת המוניות.

.3

במועד הגשת ההצעה המציע הוא בעל רשיון תקף כנדרש על פי כל דין להפעלת תחנת מוניות או
תחנה לביצוע הסעות מיוחדות בהתאם לתקנות התעבורה ,תשכ"א.1961-

.4

המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה ,בהתאם לפרק י' של תקנות התעבורה ,תשכ"א.1961-

.5

ידוע לי והנני מסכים כי הכללית תהא רשאית להסתמך על אישורי זה ,לצורך קבלת החלטה האם
להתקשר בהסכם עם המציע או לא.

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי – אמת.

חתימה

תאריך______________ :
אישור

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

______________ ,עו"ד
רישיון מס'____________ :
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נספח ד'

רשיון להפעלת תחנת מוניות/היסעים
על המציע לצרף העתק רשיון תקף להפעלת תחנת או תחנה לביצוע הסעות מיוחדות בהתאם לתקנות
התעבורה ,תשכ"א.1961-
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נספח ה'

תעודת הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה
על המציע לצרף העתק תעודת הסמכה של קצין הבטיחות בתעבודה מטעמו
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נספח ו'1

אישורים על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
יש לצרף העתקי האישורים הנדרשים לפי סעיף ( 2א) לחוק.
לנוחות ,להלן נוסח הסעיף:
"(א) לא יתקשר גוף ציבורי עם תושב ישראל בעסקה למכירת נכס או למתן שירות לגוף הציבורי
אלא לאחר שהומצא למי שמייצג את הגוף הציבורי באותה עסקה אישור מפקיד מפעיל ,מרואה-
חשבון או מיועץ מס ,או העתק ממנו ,המעיד שאותו תושב -
( )1מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על-פי הפקודה וחוק מס ערך
מוסף או שהוא פטור מלנהלם;
( ) 2נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס
לפי חוק מס ערך מוסף".
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נספח ו'2

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

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

.2

תצהירי זה הינו בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( ,1976-להלן" :חוק גופים
ציבורים") והוא ניתן כחלק מהצעתי במכרז מס'  28-103/19למתן שירותי הסעה במוניות ולמתן
הרשאה להפעלת תחנת מוניות בשטח המרכז הרפואי מאיר (להלן" :המכרז") בהתאם ובנוסף
לאישורים הנדרשים על-פי סעיף (2א) לחוק גופים ציבורים ואלו קיימים בידי המפעיל המציע
ומצורפים להצעה זו.

.3

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

.4

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

.5

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

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

_______________
עו"ד
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נספח ז'

תשובות לשאלות הבהרה
המזמין יערוך פרוטוקול כנס מציעים.
על המציע לדאוג לקבלת הפרוטוקול המלא ,לחתום על-ידי מפעיל החתימה מטעמו ,בהתאם לדרישות
המכרז ולצרף למסמכי המכרז ,במסגרת נספח זה.
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נספח ח'

תיאור השירותים
להלן יפורטו ההנחיות הנוגעות לפעילות המפעיל ואופן אספקת השירותים בהתאם להסכם.
מובהר כי המזמין יהא רשאי לערוך מעת לעת שינויים ו/או עדכונים בנספח זה באופן אשר ישקפו את
האילוצים התפעולים הנוגעים לשירותים ועל המפעיל יהא לפעול בהתאם לשינויים כאמור.
.1

כללי:
.1.1

רשות השימוש הניתנת למפעיל בהתאם לאמור בהסכם זה ,הינה אך ורק לצורך הפעלת
תחנת מוניות ,בשטח ההרשאה אשר יוקצה על ידי המזמין ,למטרה ולתקופה כמפורט
בהסכם זה ורק כל עוד הסכם זה בתוקף.

.1.2

המפעיל יהא אחראי לכך שתחנת המוניות תשמש ,אך ורק למטרת תחנת מוניות כאמור
בהסכם זה ולא יאפשר כל פעילות אחרת ,בשטח תחנת המוניות ,כדוגמת שירותי רחצת
מכוניות ,הפעלת דוכני ממכר מוצרים וכיו"ב.

.1.3

למרכז הרפואי ו/או למי מטעמו הזכות ,להורות למפעיל ו/או מי מטעמו ,איך לנהוג אגב
תפעול תחנת המוניות ,לרבות לשם שמירה על נהלי המרכז הרפואי ולפי שיקול דעתו של
המרכז הרפואי .המפעיל ידאג לקיים בהקפדה הוראות אלה על-ידי עובדיו ו/או מי מטעמו.

.1.4

מובהר בזאת מפורשות ,כי זכויות ההנחיה ו/או הביקורת הניתנות למזמין ו/או המרכז
הרפואי לפי הסכם זה ,אין בהן כדי לשחרר את המפעיל ממילוי התחייבות כלשהי
מהתחייבויותיו על-פי הסכם זה.

.1.5

המפעיל מתחייב לתקן על חשבונו ,כל קלקול או נזק שיגרמו לתחנת המוניות ,במהלך
תקופת ההתקשרות למעט ,נזק או קלקול שמקורם בבלאי סביר הנובע משימוש סביר
ורגיל בתחנת המוניות.

.1.6

כל פעולה הדרושה ,כאמור לעיל ,תבוצע לאלתר ובאמצעות בעלי מקצוע מוסמכים
ומיומנים המאושרים על-ידי המרכז הרפואי ובתיאום מראש עם מהנדס המרכז הרפואי.

.1.7

היה ולא יעשה המפעיל כן מיד ,יהיה המזמין רשאי ,אך לא חייב ,לתקן בעצמו ו/או על-ידי
מי מטעמו ,כל נזק וזאת ,על-חשבון המפעיל ולצורך כך ,להיכנס לשטח ההרשאה ו/או
לתחנת המוניות ,בכל עת שימצא לנכון ,לאחר תיאום עם המפעיל ,ככל שניתן .המפעיל
ישלם למזמין ,מיד עם דרישתו הראשונה ,כל הוצאה שהוצאה על-ידיו ,לצורך תיקון
כאמור.

.1.8

המפעיל מתחייב לשמור על ניקיון תחנת המוניות ,להקפיד על ציות לכל חוקי העזר החלים
ולהימנע ולמנוע כל מטרד ו/או מפגע ,מכל סוג שהוא בתחנת המוניות לרבות ,רעש ו/או
ריחות ו/או זוהמה ו/או עשן בין למזמין ובין לכל אדם אחר המבקר במרכז הרפואי.

.1.9

מוסכם בזאת בין הצדדים ,כי ניקיון תחנת המוניות יבוצע על-ידי המפעיל ועל חשבונו.
פינוי אשפה יעשה על-ידי המפעיל ,באחריותו ועל חשבונו ,לאתר אשפה עליו יורה המרכז
הרפואי ו/או בהתאם לחוקי העזר העירוניים.

.1.10

המוניות המשמשות את המפעיל לאספקת השירותים נשוא הסכם זה ,יהיו בכל עת,
בהתאם לקבוע בהסכם זה ונספחיו ,תקינות ,נקיות ויתוחזקו בהתאם להוראות היצרן
באופן תקופתי ושוטף.
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.1.11

.2

.3

המפעיל ומי מטעמו יתייחסו בכבוד ,בנימוס ובאדיבות לקהל הנוסעים במוניות ולציבור
הנזקק לשירותים ויספקו לקהל הנוסעים במוניות והציבור הרחב מידע על הנסיעות
במוניות לרבות פירוט יעדים ותעריפים ובאופן כללי יספקו שירות אדיב ויעיל בכל הנוגע
לביצוע השירותים בכלל ומגע עם ציבור הנוסעים בפרט.

הנחיות בטיחות
.2.1

המפעיל יימנע מהסעת נוסעים (מבוגרים או ילדים) הלבושים במדי אשפוז של המרכז
הרפואי אלא באישור בכתב של המרכז הרפואי ,ובכל מקרה בו מאושפז כאמור יבקש את
שירותיו ,יודיע מיד על כך למנב"ט המרכז הרפואי.

.2.2

המפעיל מתחייב בזאת ,כי יעמוד בכל דרישה שהיא של שירותי כיבוי אש ,במידה ותהיה,
על חשבונו הבלעדי ותוך  14ימים מיום דרישת שירותי כיבוי אש.

.2.3

המפעיל מתחייב לשמור על ניקיון המתחם שיוקצה לו (להלן" :המתחם") ,להקפיד על
ציות לכל חוקי העזר החלים ולהימנע ולמנוע כל מטרד ו/או מפגע מכל סוג שהוא במתחם
לרבות רעש ו/או ריחות ו/או זוהמה ו/או עשן בין למזמין ובין לכל אדם אחר המבקר
במרכז הרפואי .המפעיל יתקן ,על חשבונו ,כל נזק שייגרם על ידו או על ידי מי מטעמו
לרכוש כללית או לרכוש של מי מבאי המרכז הרפואי.

.2.4

המפעיל מתחייב לפעול באספקת השירותים בהתאם להוראות נספח ח'( 1נספח בטיחות
בדרכים – הסעת נוסעים).

הפעלת תחנת המוניות
.3.1

המפעיל מתחייב להפעיל את תחנת המוניות באופן רצוף ושוטף ( 24עשרים וארבע) שעות
ביממה( 7 ,שבעה) ימים בשבוע ,כולל שבתות וחגים ולרבות ,ביום כיפור.
המרכז הרפואי יהיה רשאי בכל עת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לשנות את שעות הפעילות
ולמפעיל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בשל כך.

.3.2

המפעיל יפעל עד כמה שניתן כי בשטח התחנה תמצא בכל רגע נתון ,מונית אחת ,הפנויה
לאיסוף נוסעים ובכל מקרה לא יותר מ 3-מוניות בו זמנית.

.3.3

התחנה תהיה מאוישת בסדרן קבוע לכל הפחות בימים א' – ה' ,בין השעות .8:00-17:00
בין יתר תפקידי הסדרן תיכללנה גם הפעולות הבאות :אחראי לקביעת תור המוניות
כאשר העיקרון המנחה בהצבת המוניות הוא ראשון נכנס ראשון יוצא; פיקוח על תור
הנוסעים הנזקקים לשרות המוניות; בדיקת הופעת הנהגים; ווידוא כי המוניות ייקחו
נוסעים לכל יעד שיבקשו; סיוע לנוסעים נכים ו/או מוגבלים.
(להלן" :הסדרן").

.3.4

תנאי להצבת הסדרן במרכז הרפואי הינו קבלת אישור מראש ובכתב של מחלקת הבטחון
של המרכז הרפואי לזהותו של הסדרן המוצע .האישור כאמור יינתן (או לא יינתן) בהתאם
לנהלי כללית ועל פי שיקול דעתו של מנהל הבטחון של המרכז הרפואי .האמור לעיל יחול
גם במקרה שבו המפעיל יבקש להחליף את הסדרן בסדרן אחר.
מובהר כי המזמין יהא רשאי בהתאם לשיקול דעתו ובנסיבות בהן חרג הסדרן מכללי
והנחיות הכללית (לרבות בנסיבות של התנהלות בלתי הולמת) לדרוש את החלפת הסדרן
ועל המפעיל יהיה לפעול לאלתר בהתאם להנחיות המזמין.

.3.5

הסדרן יהיה לבוש במדים ייצוגיים של המפעיל ,ישא תג שמי על דש בגדו (שיכלול שם ושם
משפחה בצורה ברורה וקריאה) ויעניק לכל מי שיפקוד את התחנה שירות אדיב ויעיל.
הסדרן יהיה חייב להזדהות בפני כל אדם המבקש זאת.
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.3.6

מעבר לשעות פעילות הסדרן בתחנה ,יפורסמו ויימסר למרכז הרפואי מספר טלפון שיהיה
זמין  24שעות ביממה לצורך בירורים ומסירת נתונים שונים ככל שיידרש ו/או הזמנות
שירות.

.3.7

בכפוף להוראת כל דין המפעיל מתחייב ליתן עדיפות וקדימות במתן השירותים ,לנסיעות
שהוזמנו על-ידי המרכז הרפואי ולהיענות לכל קריאה כאמור ,עם קבלתה וכן ,ליתן
עדיפות לסגל ולבאי המרכז הרפואי ,על פני כל נוסע אחר.
זמן התגובה המקסימלי לקריאה ,יהיה ( 10עשר) דקות.

.4

.5

גביית התשלום עבור השירותים מציבור הנוסעים
.4.1

שירותי תחנת המוניות יעמדו לרשותם של כל באי המרכז הרפואי ,על-פי דרישתם ועל-
חשבונם של הנוסעים.

.4.2

מובהר כי אין באמור בהסכם זה ,כדי למנוע ממבקרי  /מטופלי המרכז הרפואי מלהזמין
שירותי הסעת מוניות ממורשים אחרים והמזמין לא יישא בכל אחריות או חבות כספית,
מכל מין וסוג שהוא כלפי המפעיל ,בהתקיים מקרה כאמור ולא ידרש לכל פעולה שעניינה
מניעת כניסה של מוניות אחרות למתחם המרכז הרפואי ו/או אספקת שירותים מקבילים.

.4.3

תעריפי הנסיעה אותם יגבה המפעיל מציבור הנוסעים לא יעלו על הקבוע במחירון משרד
התחבורה הרלבנטי בנוסחו המחייב כפי שייקבע מעת לעת (והכל בהתאם ובכפוף להוראות
צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות) ,התשע"ב 2012-או כל צו
עדכני יותר ככל שיוצא מכח חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו.)1996-

.4.4

מובהר בזאת ,כי התמורה עבור השירותים ,תגבה ישירות על-ידי המפעיל מהנוסעים
והמרכז הרפואי אינו אחראי בכל צורה שהיא ,לכל תמורה המגיעה למפעיל עבור
השירותים כאמור והמפעיל מוותר על כל טענה בהקשר זה .כנגד תשלום התמורה כאמור,
ינפיק המפעיל קבלה כדין וימציאה ישירות לנוסע או למי מטעמו והוא יפעל בהקשר זה
על-פי כל דין.

אספקת שירותי הסעות למרכז הרפואי
.5.1

המפעיל יספק שירותי הסעות בהתאם לדרישות המרכז הרפואי כנגד תשלום תמורה
כמפורט בנספח ט' להלן.

.5.2

מובהר כי אספקת השירותים כאמור תהא לאנשי צוות ו/או אורחים ו/או גורמים אחרים
(לרבות מטופלים שנדרשת הסעתם בהתאם להנחיות המחלקה) אך ורק בהתאם להנחיות
המזמין ועל פי הרשאה מפורשת מטעמו והמזמין לא יחוב בכל תשלום בגין שירות אשר
סופק על ידי המפעיל שלא על פי הזמנה מאת גורם מוסמך כאמור.

.5.3

המפעיל לא יהא רשאי לגבות כל תשלום שהוא (לרבות לא המחאת ביטחון או בטוחה
אחרת מכל מין וסוג) מאת נוסעים בהתאם להרשאת המרכז הרפואי וההתחשבנות בגין
שירותים אלו תיעשה בהתאם להוראות הסכם זה למול הנהלת המרכז הרפואי ובהתאם
למפורט בנספח ט' להלן.

.5.4

המזמין יהא רשאי להורות על שינוי ו/או ביטול הזמנות שירות שהוצאו על ידו בתוך זמן
סביר מרגע הוצאת ההזמנה ומבלי שיחוב בתשלום בגין האמור.

.5.5

בכפוף להוראת כל דין המפעיל מתחייב ליתן עדיפות וקדימות במתן השירותים ,לנסיעות
שהוזמנו על-ידי המרכז הרפואי ולהיענות לכל קריאה כאמור ,עם קבלתה וכן ,ליתן
עדיפות לסגל ולבאי המרכז הרפואי ,על פני כל נוסע אחר .זמן התגובה המקסימלי
לקריאה ,יהיה ( 10עשר) דקות.
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.6

תחנת המוניות:
 .6.1.1המרכז הרפואי יקצה שטח בו יוצב שילוט המעיד על קיומה של תחנת מוניות פעילה
באתר .השילוט יוצב בכפוף לתיאום מראש מול המרכז הרפואי ובכפוף לאישורו .באתר
יוקצה מיקום לעצירה ו/או לחנייה של עד  3מוניות.
נכון למועד פרסום המכרז ,שטח זה הינו בסמוך למרפאות החוץ – ביציאה מהמרכז
הרפואי.
 .6.1.2המפעיל מתחייב שלא לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע משטח תחנת המוניות ,לרבות
המתקנים האביזרים הציוד וכיו"ב הקיימים ו/או שיהיו קיימים בתחנת המוניות ,ללא
קבלת אישור מראש ובכתב מהמרכז הרפואי.
 .6.1.3המפעיל מתחייב שלא להציב תמרורים ו/או שלטים כלשהם ,בשטח תחנת המוניות ו/או
במרכז הרפואי ,למעט בהתאם לאמור בהסכם זה ובאישור מראש ובכתב מאת המזמין.
 .6.1.4מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמין יהא רשאי בכל עת להציב תמרורים ו/או שלטים בשטח
תחנת המוניות ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בקבלת אישור המפעיל לכך וללא
תמורה.
 .6.1.5המפעיל אינו רשאי לבצע כל פעולת בנייה ו/או שינוי ו/או הצבת מתקנים ו/או מכשירים
כלשהם בשטח תחנת המוניות ,אלא אם נתקבל אישור מפורש מאת המזמין בכתב ומראש
ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 .6.1.6המזמין נותן בזאת למפעיל רשות להחנות את המוניות בשטח חניית המוניות ואך ורק
בשטח זה ,במשך תקופת ההסכם וכל עוד הסכם זה בתוקף .חניית המוניות ,תהא בהתאם
לסימון החניות ,על-פי כל דין ובאופן שאינו מהווה מטרד או הפרעה והמפעיל מתחייב כי
המוניות לא יחנו ו/או יעצרו במקום אחר ,כלשהו בשטח המרכז הרפואי ,זולת בשטח
חניית המוניות ו/או במקומות המיועדים לכך ואך ורק לשם העלאת נוסעים והורדתם
כדין.
 .6.1.7מספר המוניות המקסימלי המותר לחניה בו זמנית בשטח המרכז הרפואי הינו  .3מובהר
כי החניה תתבצע אך ורק בשטח המוקצה וכל עוד הסכם זה בתוקף.
חניית המונית תהא בהתאם לסימון החניה ,עפ"י כל דין ובאופן שאינו מהווה מטרד או
הפרעה ,והמפעיל מתחייב כי המוניות לא מטעמו יחנו ו/או יעצרו במקום אחר כלשהו
בשטח המרכז הרפואי זולת בשטח חניית המונית ו/או במקום המיועד לכך ואך ורק לשם
העלאת נוסעים והורדתם כדין.
 .6.1.8להסרת ספק ,המפעיל ו/או כל מי מטעמו לא יהיה רשאי לבצע ו/או לאפשר ביצוע תיקונים
(למעט מקרים דחופים והכרחיים) של המוניות בשטח המרכז הרפואי ו/או שטיפתן ו/או
כל פעולת תחזוקה אחרת.
 .6.1.9המפעיל יהא רשאי לעשות שימוש בתחנת המוניות בכפוף לכך שכל שינוי שיעשה בשטח
התחנה ,יעשה באישורו בכתב ומראש של המזמין ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמפעיל
מתחייב למלא אחר כל הוראה של המזמין ,לעניין זה.
בכל מקרה בו תועלה דרישה על ידי רשות מוסמכת לביצוע שינויים ו/או התאמות בשטח
התחנה ,יעשו אלו על ידי המפעיל ועל חשבונו.
שינוי כאמור יע שה בכפיפות לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב ,יהווה רכוש המזמין
והמפעיל לא יהא זכאי לכל תמורה בגינו.
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 .6.1.10מובהר כי במידה והמפעיל יהיה מעוניין בקבלת שירותי תקשורת ,המפעיל יתקשר בעצמו
באחריותו ועל חשבונו ,בתיאום עם המזמין ,עם ספק התקשורת כאמור ובכפוף ,לקבלת
אישור בכתב מאת המזמין.
 .6.1.11ככל ולא יופק חיוב ארנונה על-ידי הרשות המוסמכת ,יהיה המזמין רשאי לחייב את
המפעיל בתשלומי המיסים העירוניים  /חשמל  /מים החלים על שטח התחנה ואלו ישולמו
בתשלום ישיר למרכז הרפואי ,באמצעות אומדנה ,אשר תחושב על-ידי מהנדס המרכז
הרפואי .מובהר ,כי המזמין הינו מלכ"ר ,ואינו מוציא חשבוניות מס ,לרבות לא בגין חיובי
הארנונה והחשמל כאמור.
 .6.1.12המפעיל יציג למזמין ,על-פי דרישתו הראשונה ,קבלות ואישורים לביצוע תשלומים,
שאינם באומדנה כאמור וימציא למזמין העתקים מהם מדי ( 6שישה) חודשים.
 .6.1.13לא שולמו התשלומים כאמור ,יחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם על-ידי המפעיל
והמזמין יהיה רשאי לדאוג לתשלום כאמור ,על חשבון המפעיל וזאת ,מבלי לגרוע מכל
סעד אחר ,העומד לרשות המזמין על-פי הסכם זה.
.7

המוניות:
.7.1

בהתאם להוראות המזמין ,יעביר המפעיל קובץ אקסל ובו יפורטו המוניות המאושרות
לפעילות בתחנה – מספר רישוי ,מספר כובע ,פרטי הנהג ,טלפון הנהג וכד'.

.7.2

המוניות המאושרות כאמור תישאנה סימני זיהוי של שם המפעיל בדגלון או בכל מקום
אחר במונית המותר על פי חוק ומדבקה מזהה את שם המפעיל /תאגיד שתודבק על חלון
המונית.

.7.3

מובהר בזאת כי רכבים פרטיים של בעלי תפקידים ו/או נהגים בתחנת המוניות ,לא יכללו
ברשימת המוניות המאושרות לכניסה לשטח המרכז הרפואי .המפעיל ראשי יהיה להחנות
רכבים אלו בחניון המרכז הרפואי  ,על בסיס מקום פנוי ,והחנייה עבור רכבים אלו ,תהא
על חשבון המפעיל ו/או מי מטעמו בלבד בהתאם להסדרים הנהוגים בחניון.

.7.4

המפעיל מתחייב כי כל המוניות הפעילות בתחנה יכללו:
 .7.4.1חגורות בטיחות תקניות לכל הנוסעים.
 .7.4.2אמצעי מיזוג ו/או חימום תקינים.
 .7.4.3כל האביזרים והציוד הנדרשים על-ידי משרד התחבורה מכלי רכב המשמשים
להסעת נוסעים ,לרבות תרמיל עזרה ראשונה.
 .7.4.4המוניות יקיימו בכל עת את מלוא דרישות הרישוי ו/או הגיהות על-פי כל דין.
 .7.4.5המוניות יהיו משנת ייצור  2015ואילך ובכל עת גילן לא יעלה על  5שנים.

.7.5

.8

המפעיל מתחייב כי המוניות המשמשות אותו לצורך אספקת השירותים על-פי הסכם זה,
יהיו במצב בטיחותי תקין ,לכל אורך תקופת תוקפו של ההסכם ,כי מרכב המוניות הרכב
וכל חלק מהן ,יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודן ,כי המוניות ,ציודן ,אביזריהן,
סימוניהן ומבניהן הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו בתוקף,
מעת לעת ,לרבות התנאים בהן או ברישיונותיהן של המוניות.

הנהגים:
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.8.1

המפעיל מתחייב כי הנהגים אשר יספקו שירותים בהתאם להסכם זה יהיו נהגים מיומנים
וכשירים ,בעלי רישיונות נהיגה תקפים למוניות ,אשר מקיימים את מלוא התנאים
המצטברים הבאים:
 .8.1.1לנהג אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו על-פי חוק חוק למניעת
העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א ,2001-אשר תוקפו יחודש
לכל הפחות אחת ל( 12-שניים עשר) חודשים ,במהלך תקופת אספקת השירותים
על-פי הסכם זה ואשר לא חל בו כל שינוי במועד אספקת השירותים בפועל.
 .8.1.2לנהג אישור רפואי תקף ,המעיד על מצב בריאות תקין וכשיר לביצוע השירותים,
האישור יעודכן לכל הפחות אחת ל( 12-שניים עשר) חודשים במהלך תקופת
אספקת השירותים ,על-פי הסכם זה.
 .8.1.3הנהג לא הורשע ב( 5-חמש) 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 רישיונו של הנהג לתקופה העולה על ( 20עשרים) ימים
ברציפות.

.9

.10

.8.2

הודיע המזמין למפעיל כי לצורך ביצוע הוראות הסכם זה ,נדרש כוח האדם לעבור הכשרה
ו/או הדרכה מיוחדת ,יערוך המפעיל ,על חשבונו ,את ההדרכה האמורה ,מעת לעת
ובהתאם להנחיות המזמין.

.8.3

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

ממונה בטיחות:
.9.1

על המפעיל להעסיק קצין בטיחות בתעבורה ,בהתאם לפרק י' של תקנות התעבורה,
תשכ"א.1961-

.9.2

המפעיל יעביר למזמין מעת לעת אישור על העסקת קצין הבטיחות לרבות מסמכים
המעידים על הסמכתו והוא יעשה כן בכל מקרה של החלפת ממונה בטיחות כאמור וטרם
החלפתו.

פרסום השירותים על ידי המפעיל
.10.1

המפעיל מתחייב שלא לתלות ו/או להעמיד ו/או להציב שלטים ו/או כרזות וכיו"ב במרכז
הרפואי ,למעט אמצעי פרסום שאושרו מראש ובכתב על ידי כללית .בפרט מובהר ,כי
המפעיל יהיה מנוע מלעשות שימוש בשמה של כללית או בסמליה ללא אישור מפורש
מראש ובכתב.

.10.2

מעבר למתן הרשאה לפרסום כאמור לעיל ,לא תחוב כללית בכל התחייבות שהיא כלפי
המפעיל בקשר עם פרסום שירותיו ,ובפרט מובהר כי כללית לא תחוב בהפניית נוסעים
לתחנת המוניות ו/או למתן מידע כלשהו למפעיל בדבר נוסעים פוטנציאליים ו/או מניעת
פרסומים מתחרים.

.10.3

המפעיל יהא מנוע מיצירת כל מצג לפיו השירותים אשר מסופקים על ידו הינם בפיקוח
ו/או באחריות ו/או באמצעות המרכז הרפואי ו/או כללית.

.10.4

למען הסר ספק ,מובהר כי המפעיל לא יהיה רשאי לעשות שימוש כלשהו בשם כללית ו/או
בשם המרכז הרפואי ,ו/או בסמליהם ו/או בסימוניהם ,מכל סיבה ו/או צורך שהם אלא
אם יקבל לכך אישור מראש ובכתב .מובהר ,כי אין באמור לעיל כדי לחייב בכל צורה או
אופן את כללית להסכים או ליתן אישור לשימוש כאמור ,וכל הסכמה תינתן לפי שיקול
דעתה הבלעדי של כללית.
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.11

פינוי והעתקת מיקום תחנת המוניות
.11.1

שינוי מקום זמני:
 .11.1.1המזמין רשאי לשנות ו/או להעתיק את שטח תחנת המוניות ,על-פי שיקול דעתו
הבלעדי ,בהודעה בת ( 10עשרה) ימים מראש ובכפוף להעמדת שטח הרשאה חלופי
לרשות המפעיל ובמקרה כזה ,על המפעיל לפנות את שטח התחנה ולסלק כל מתקן
או חפץ השייך לו ,על חשבונו ,תוך הזמן שיקבע על-ידי המזמין.
 .11.1.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המפעיל ו/או מי מטעמו ,יפנו את שטח
ההרשאה לאלתר ,מכל אדם או חפץ ,אם וכל אימת שנציג המזמין יודיע להם
ששטח ההרשאה דרוש לשימושו של המזמין ,למטרה דחופה ולפרקי זמן מוגבלים,
מחמת מצב חירום .במידת האפשר ,יעמיד המזמין בפרק הזמן האמור שטח חלופי
דומה לשימושו של המפעיל.
 .11.1.3מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר כי פינוי זמני כאמור ,לא יטיל כל חבות כספית על
המזמין והמפעיל יהא מנוע מלטעון כל טענה בהקשר זה.

.11.2

פינוי:
 .11.2.1עם סיום ההסכם ,לרבות במקרה של ביטולו בשל הפרה יסודית של הוראה
מהוראות הסכם זה ,מתחייב המפעיל להשיב את שטח תחנת המוניות למזמין,
כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ ,מבלי שתהיה לו כל טענה או תביעה בהקשר זה.
 .11.2.2כמו כן ,מתחייב המפעיל כי שטח התחנה ,יושבו במצב תקין ,פרט לבלאי ופחת,
הנובעים כתוצאה משמוש סביר בשטח התחנה ובמצב טוב ,כפי שקיבל בתחילת
תקופת ההסכם.
 .11.2.3כל תוספת ,שינוי ,ציוד ,אביזר או מוניטין אשר ישאיר המפעיל בשטח התחנה ו/או
בשטחי המרכז הרפואי בתום תקופת ההסכם ,לא יוכל המפעיל ולא יהא רשאי
לדרוש אותם ,בין בעין ובין תמורתם והם יחשבו לכל דבר ועניין ,כרכוש המרכז
הרפואי והמרכז הרפואי יהיה פטור מתשלום כל שהוא למפעיל בגינם.
 .11.2.4להסרת ספק ,אין באמור לעיל כדי להתיר למפעיל לבצע שינויים בשטח התחנה,
אלא בכפוף להוראות הסכם זה.
 .11.2.5היה ובמעמד פינוי שטח התחנה והחזרתו לידי המזמין כאמור לעיל ,יתברר כי יש
צורך לבצע בו תיקון ו/או החלפה כלשהם ,בגין נזקים ו/או פגמים שנגרמו במהלך
תקופת ההתקשרות ,יהא המפעיל חייב לבצע מיד על אחריותו ועל-חשבונו ,כל
תיקון ו/או החלפה כאמור.
 .11.2.6לא פינה המפעיל את שטח התחנה בתום תקופת ההתקשרות ,בנוסף ומבלי לפגוע
בכל הסעדים המוקנים למזמין על-פי הדין ו/או הסכם זה ובפרט ,בזכותו של
המזמין בקבלת הפיצוי המוסכם בגין הפרתו של סעיף זה ,ישלם המפעיל למזמין,
בגין כל יום של פיגור בפינוי שטח התחנה ,סכום השווה ל( ₪ 750 -שבע מאות
וחמישים .)₪
 .11.2.7הצדדים מצהירים בזאת ,כי הסכום כאמור לעיל ,הינו בבחינת פיצויים קבועים,
מוסכמים ומוערכים מראש ,הבאים לכסות את הנזקים שיגרמו למזמין במידה
והמפעיל לא יפנה את שטח התחנה ו/או שטח המרכז הרפואי במועד המוסכם
והוא יהיה מנוע מלטעון כל טענה בדבר כפל קנס ו/או גובה הקנס.
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 .11.2.8מבלי לפגוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים למזמין על-פי הסכם זה ו/או כל דין,
במידה והמפעיל לא יפנה את שטח התחנה בתום תקופת ההתקשרות ,יהיה
המזמין רשאי למנוע לאלתר את כניסתו לשטח המרכז הרפואי ,לפנות משטח
התחנה את כל חפציו של המפעיל ולחייבו בכל ההוצאות ו/או התשלומים ו/או
הנזקים שיגרמו כתוצאה מהפינוי כאמור.
 .11.2.9מותנה ומוסכם בזה בין הצדדים מפורשות ,כי אין באמור בסעיף זה משום ויתור
כלשהו על זכויות כללית ו/או המרכז הרפואי ו/או הסכמה לכך שהמפעיל יפגר
פיגור כלשהו בפינוי שטח התחנה.
.12

קיום פעילות מתחרה
.12.1

מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי אין בכוונת המרכז הרפואי למנוע את כניסתן של מוניות
אחרות למתחם המרכז הרפואי (לרבות ובפרט מוניות המופעלות על ידי תחנה מתחרה)
ולמפעיל לא תהיה כל טענה ,דרישה או תביעה כנגד כללית בעניין זה ,על כל הכרוך
והמשתמע ממנו.

.12.2

למרות האמור לעיל ומבלי שיהיה באי קיום האמור משום עילה של המפעיל כלפי המרכז
הרפואי ,בכפוף להוראות כל דין ורשות מוסמכת ,המרכז הרפואי לא יתיר חנייה של
מוניות במתחם המרכז הרפואי (למעט למפעיל ,במקום החנייה המסומן בשטח התחנה
אשר יוקצה למוניות המופעלות על ידי המציע הזוכה במכרז).
אישור

הרינו מאשרים שקראנו את האמור לעיל ואנו מתחייבים לפעול בהתאם למפורט לעיל.

______________
תאריך

______________
שם המציע

_______________
שם החותם ותפקידו

______________
חתימה

דף  24מתוך  57דפים

נספח ח'1

נספח בטיחות בדרכים  -הסעות עובדים
.1

כללי
על המפעיל להיות בעל כל האמצעים ,המכשור ,הציוד ,הכלים ,המיכון ,המחשוב ,הידע ,הניסיון וכוח
האדם הדרושים לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על-פי הוראות המכרז.
על המפעיל להיות בעל כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים על-פי כל דין ,לרבות רישיון
עסק תקף ,לצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז לרבות אישורים ו/או רישיונות ו/או
היתרים מטעם משרד התחבורה ,אישורים של קצין בטיחות תעבורה ולרבות כל אישור ו/או היתר ו/או
רישיון הדרושים על-פי דין על מנת לספק את השירותים גם בימי מנוחה שבועיים ,חגים ויום כיפור
ככל שהדבר נדרש על-פי תנאי המכרז והוא אחראי לכך שכל האישורים ,ההיתרים והרישיונות
הנדרשים יישארו בתוקף לאורך כל עוד הוא ממשיך ליתן שירותים לכללית.
המפעיל מצהיר ומתחייב כי כל עוד הוא ממשיך ליתן שירותים לכללית הוא ימלא אחר הוראות כל דין
הקשורות במתן השירותים ובביצוע התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז ,כפי שיהיו ,מעת לעת ,על-ידי
הרשויות המוסמכות לכך.
המפעיל מצהיר ומתחייב כי לוחות הזמנים לביצוע השירותים ומשך הזמן המקסימאלי לביצוע כל
סבב ,כמפורט במסמכי המכרז או כפי שייקבעו על-ידי מנהל התחבורה ,לפי העניין ,הינם קשיחים
ונובעים מצרכי הכללית ומחובתה למלא אחר התפקידים המוטלים עליה בהתאם להוראות הדין.
משכך ,בכל מקרה לא תתאפשר כל חריגה מלוחות הזמנים כאמור לעיל .מבלי לגרוע מכל יתר
זכויותיה של הכללית במקרה כאמור ,כל שינוי שהוא במסלול הנסיעה בנוגע לסבב מסוים מחייב
אישור מראש ובכתב של הכללית; כל חריגה בלתי מתוכננת ממסלול הסבב ו/או ממשך הזמן
המקסימאלי לביצוע הסבב ו/או תקלה במהלך הסבב מחייבת דיווח מיידי ובזמן אמת לכללית.
במהלך כל נסיעה הנדרשת כחלק מביצוע השירותים ,המפעיל לא יהא רשאי להשתמש בכלי הרכב
לצורך ביצוע הסעות עבור לקוחות אחרים ,והכל כך שמתן השירותים יהא ייעודי וספציפי עבור
הכללית.

.2

קצין בטיחות בתעבורה
המפעיל מתחייב כי לצורך מתן השירותים הוא יעסיק ,כל עוד הוא ממשיך ליתן שירותים לכללית,
קצין בטיחות תעבורה בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה שזהותו תאושר מראש
ובכתב על-ידי הכללית (להלן" :קצין הבטיחות") .קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן השירותים על-פי
מסמכי המכרז .בין היתר ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,קצין הבטיחות יוודא כי רישיונות
הנהיגה של הנהגים המועסקים על-ידי המפעיל הינם בתוקף ,כי כלי הרכב המשמשים להסעות הינם
במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והרישיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב
המשמשים להסעות.
קצין הבטיחות יבקר (לאחר תיאום מראש עם הכללית) באופן שוטף וקבוע בכל המוסדות המשמשים
כתחנת יציאה או כתחנת קצה במסגרת מתן השירותים ובכל מסלולי הנסיעה הקבועים ,זאת כדי
לאתר מפגעי בטיחות אפשריים ולפעול על מנת להימנע מהם או לצמצם את הסתברותם.
המפעיל מתחייב כי בכל מקרה בו בכוונתו להחליף מכל סיבה שהיא את קצין הבטיחות בקצין בטיחות
אחר ,הדבר לא יעשה אלא לאחר תיאום מראש ובכתב עם הכללית והעברת פרטיו האישיים וכתב
ההסמכה של המיועד לשמש כקצין בטיחות חדש.
בנוסף ולצד כל התחייבות אחרת ו/או כל הוראה רלבנטית החלה מכח הוראות כל דין ורשות מוסמכת,
לפחות אחת ל 6 -חודשים ו/או לפי דרישת הכללית ,המפעיל יבצע באמצעות קצין הבטיחות ,לפי
הוראות הכללית ,בדיקות וביקורות על-פי הנחיות מנהל התחבורה ,וימסור את התוצאות לידי הכללית
לצורך הוכחת עמידת השירותים בדרישות הסכם זה.
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.3

כלי רכב
מתן השירותים יעשה באמצעות כלי רכב תקינים ובעלי כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים התקפים
הנדרשים על-פי הוראות כל דין ודרישות כל רשות מוסמכת (לרבות משרד התחבורה ורשות הרישוי)
לצורך מתן השירותים ולביצוע הסעות נוסעים (להלן" :כלי הרכב").
ככל שהמפעיל הינו משרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעות סיור ,הסעה
מיוחדת והשכרת רכב) ,התשמ"ה –  1985או בעל רישיון תקף מאת המפקח על התעבורה ולפיו הוא
מפעיל לספק שירותי הסעות  -כל כלי הרכב יהיו רשומים כרכב ציבורי; ככל שהמפעיל הינו בעל רישיון
תקף כנדרש על-פי הוראות כל דין להפעלת תחנת מוניות – כל כלי הרכב יהיו מוניות הרשומות אצל
המפעיל ,בעלות רישיון מתאים מטעם משרד התחבורה ועומדים בהוראות כל דין ותקן ישים לגבי
מוניות.
כלי הרכב יהיו בעלי פוליסות ביטוח מקיף תקפות ומתאימות במשך כל תקופת ההסכם ,וזאת לצד
ביטוחים אחרים להנחת דעת יועץ הביטוח של הכללית.
מועד עלייתם של כלי הרכב לכביש לא יהא מוקדם מיום  1בינואר .2015
כלי רכב יהיו ארבע גלגליים ,ממוזגים (קירור וחימום) ,נקיים ,נעדרי ריחות חריפים וריחות של עשן,
מצוידים בחגורות בטיחות תקניות לכלל הנוסעים ,מתאימים לייעודם והכוללים את כל האביזרים
והציוד הנדרשים על-ידי משרד התחבורה ,הכל כמפורט בפקודת התעבורה ובתקנות התעבורה ,כפי
שתהיינה בתוקף מעת לעת.
בכל מקרה ,השירותים לא יבוצעו באמצעות רכב מסחרי בלתי אחוד (כדוגמת טנדר).
כלי הרכב וכן הנהגים יצוידו באמצעי קשר שיאפשר לכללית להתקשר עם הנהג בכל עת ולכל צורך
שהוא .המפעיל ימציא לידי הכללית ,מראש ,פרטים מספיקים לצורך יצירת קשר ישיר עם כלי הרכב
ועם הנהגים וכן פרטים של מוקדן מטעמו היכול ליצור מיידי עם כלי הרכב ועם הנהגים.
בכלי הרכב יותק ממשק התחברות לחברה ,לצורך קבלת מיקום הרכב בזמן אמת .הטכנולוגיה תותקן
על-ידי החברה ועל חשבונה.
המפעיל מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת מתן השירותים ,כי מרכב
הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של כלי הרכב ,כי כלי הרכב השונים,
ציודם ,אביזריהם ,סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו
בתוקף ,מעת לעת ,לרבות התנאים הקבועים בהם או ברישיונותיהם של כלי הרכב.
המפעיל מתחייב לשמור ,לטפל ולתחזק את כלי הרכב בהתאם להוראות משרד התחבורה ובהתאם
להוראות היצרן וכן לערוך בדיקות תקופתיות של כלי הרכב על-ידי מוסך מפעיל ,הכל בהתאם
להוראות כל דין.

.4

הנהגים
השירותים יינתנו על-ידי נהגים קבועים ,בעלי כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים הנדרשים על-פי
הוראות כל דין ורשות מוסמכת לצורך מתן השירותים ,שיעברו הדרכה מתאימה על-ידי קצין
הבטיחות ועל-ידי הכללית .בכל מקרה ,החלפת נהג מחייבת אישור מראש ובכתב של הכללית .בכל
מקרה של הפרת משמעת ,התנהגות חריגה או סטייה מהוראות ומתנאי מסמכי המכרז ,הכללית תהא
רשאית להורות למפעיל ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להחליף נהג המשמש לצורך מתן
השירותים בנהג אחר (שזהותו תאושר על-ידה מראש ובכתב).
המפעיל מתחייב להעסיק נהגים מיומנים וכשירים ,בעלי רישיונות נהיגה תקפים לסוגי הרכב בהם
יינתנו השירותים והעומדים בתנאי הסף הבאים :הנהג הינו בעל ניסיון של  3שנים לפחות; הנהג הינו
לפחות בן  21שנים; לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין; הנהג לא הורשע ב 5-השנים
האחרונות :בשלילת רישיון ,בעבירה אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם ,בנהיגה תחת השפעת
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סמים ו/או אלכוהול; הנהג לא הורשע ב 3 -השנים האחרונות :אי ציות לתמרור תן זכות קדימה ו/או
רישיונו של הנהג לא נשלל ליותר מפעם אחת עקב עבירות מהירות ו/או עקב עבירת אי ציות לרמזור
אדום ו/או חצית קן לבן רצוף.
כל אחד מן הנהגים ינהג באדיבות ובנימוס בנוסעים המוסעים על-ידו וימנע מעישון בכלי הרכב וככל
הניתן אף מניהול שיחות בטלפון נייד באמצעות דיבורית (או מכל עיסוק אחר העשוי או עלול להסיט
את דעתו מן הנעשה על הכביש) במהלך ביצוע ההסעות .הנהג יפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת
שיידרש על-ידי אחד הנוסעים.
עבור כל אחד מהנהגים המשמש לצורך מתן השירותים ,ובכפוף להוראות כל דין המפעיל יחזיק אישור
ממשטרה מעודכן ברמה שנתית על גיליון הרשאות נקי לגבי עבירות הנ"ל או כל אישור חלופי אחר
שיהא מקובל על הכללית.
המפעיל מתחייב לבצע לכל הנהגים השתלמות נהלים ובטיחות עם תחילת מתן השירותים לכללית,
בכל מקרה של החלפת נהג וכן כל  12חודשים לכל הפחות ,במסגרתה יתודרכו הנהגים בנושאים
הבאים :הנחיות בטיחות ,התמודדות עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה ,נקודות
תורפה בטיחותיות בציר התנועה ,בעלי תפקידים אצל הכללית להם חובה לדווח ללא דיחוי על
אירועים חריגים ,ניתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה ,נהלי דיווח מחייבים ,ניתוח תאונות ולקחים
מהן ,התנהגות במצבי חירום ,בדיקות רכב בתום הנסיעה וכו'.
מספר הנהגים שיועסק על-ידי המפעיל לצורך מתן השירותים יבטיח את מתן השירותים ללא חריגה
מתקנות התעבורה ומהוראות כל דין.
.5

בטיחות:
המפעיל מתחייב לנהוג בהתאם להוראות כל דין ולפי כללי המקצוע המקובלים ,וכן לנקוט באמצעי
הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על-פי המכרז ועל-פי כל דין ,ובין היתר ,למלא
בדייקנות אחר כל תקנות התעבורה.
המפעיל מתחייב כי בביצוע השירותים תהא הקפדה מלאה על חוקי התנועה ,על נוהלי מוסדות הכללית
הרלבנטיים ועל הכללים וההוראות החלים על-פי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] התש"ל1970-
והתקנות שהותקנו מכוחה.
השירותים יינתנו בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת ,בנוחות ,בבטיחות ובדייקנות והכל תוך
נקיטת כל אמצעי הזהירות הנדרשים על-פי הוראות כל דין וכמקובל בחברות המוכרות והמובילות
בענף.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,איסוף העובדים ופיזורם ייעשה אך ורק מנקודות מסודרות
וממקומות שיאושרו מראש על-ידי הכללית.

.6

פיקוח:
מנהל התחבורה יהא רשאי להשגיח ולפקח על ביצוע השירותים ו/או כל התחייבות אחרת של המפעיל
על-פי מסמכי המכרז לרבות בדיקת כלי הרכב ,תקינותם וניקיונם ,רישיונות נהיגה תקפים לנהגים
ולכלי הרכב וכיוצ"ב ,והוא יהיה מוסמך להכריע בכל שאלה הקשורה לאספקת השירותים על-פי
מסמכי המכרז .המפעיל מתחייב לשתף פעולה עם מנהל התחבורה באופן מלא.
ביצוע האמור בנספח זה ,לרבות הכרעה בכל שאלה שתתעורר בהקשר זה ,יהיו נתונים לפיקוחו,
השגחתו והחלטתו של מנהל התחבורה אשר יחייבו את המפעיל .המפעיל יפעל בהתאם להוראות מנהל
התחבורה לשביעות רצונו המלאה של מנהל התחבורה.
המפעיל יאפשר למפקח לערוך בכל עת בקורת על אופן ביצוע השירותים ומתחייב לבצע את כל
השינויים הסבירים הנדרשים על-ידי הכללית על מנת להבטיח את מתן השירותים באופן סדיר וללא
תקלות.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף לכל זכות אחרת המוקנית למפקח על-פי מסמכי המכרז,
רשאי מנהל התחבורה ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו:
 לבקש ולקבל מסמכים ותעודות לגבי כשירותם של הנהגים :רישיונות ,גיליון הרשאות ,וכד'. לבקש ולקבל גיליונות ביקורת על תקינות כלי הרכב והבדיקות שנערכו להם ,לרבות כל מידע אחרלגבי כלי הרכב המשמשים לשם מתן השירותים.
 ליתן למפעיל כל הוראה בקשר עם אספקת השירותים בהתאם לתנאי נספח זה ומסמכי המכרז.מנהל התחבורה יהיה רשאי לבצע מבדק במשרדי המפעיל על מנת לבחון את פעילותו של קצין
הבטיחות בתעבורה במילוי כל הדרישות בהתאם לנספח זה.
זכות הפיקוח והביקורת הניתנת בנספח זה לכללית ולמנהל התחבורה (או מי מטעמו) ,אין בה כדי
לשחרר את המפעיל ממילוי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז ,או להוות אישור
לביצוען כראוי .שום מעשה או מחדל מצד מנהל התחבורה לא יפטור את המפעיל ממילוי התחייבויותיו
על-פי מסמכי המכרז.
אישור
הרינו מאשרים שקראנו את האמור לעיל ואנו מתחייבים לפעול בהתאם למפורט לעיל.

______________
תאריך

______________
שם המציע

_______________
שם החותם ותפקידו

______________
חתימה
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נספח ט'

הצעת המחיר
.1

על המציע למלא להלן את פרטי הצעתו .הצעה חלקית יכול ולא תובא לדיון ותביא לפסילת הצעת
המציע ,בהתאם לכל דין ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין):
.1.1

בתמורה להרשאה הניתנת למציע להפעלת תחנת מוניות במרכז הרפואי מאיר ואספקת
השירותים משטח המרכז הרפואי ,כאמור במסמכי המכרז ,ישלם המציע למזמין דמי
הרשאה חודשיים קבועים בסך כמפורט להלן ולא פחות מ( 15,000. -חמישה עשר אלף)
לחודש.

הסכום החודשי המוצע על ידי המציע בגין ההרשאה
(בש"ח לא כולל מע"מ) ולא פחות מ 15,000-ש"ח

_______________________ ₪
 מובהר כי דמי ההרשאה לעיל אינם מותנים בהיקף הכנסה
.1.2

בתמורה לרכש שירותי הסעות ,שיוזמנו על ידי גורם מוסמך מטעם המרכז הרפואי [בין
אם לעובדים ובין אם למטופלים] ,יהיה המציע הזוכה (המפעיל) זכאי לתמורה כדלקמן:
יעד הנסיעה

כמות
חודשית
משוערת

מתן

2

כפר סבא/הוד השרון

67

תל מונד ' /דימה  /צורן  /בני
דרור  /פרדסיה  /עין שריד  /עין
ורד  /כפר הס  /אבן יהודה

6

נתניה

46

ראש העין

4

רעננה

13

סה"כ בש"ח (לא
כולל מע"מ)
לנסיעה אחת

סה"כ בש"ח
(לא כולל מע"מ)
לכמות
המשוערת
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יעד הנסיעה

כמות
חודשית
משוערת

פתח תקווה  /גבעת שמואל /
קריית אונו

15

קלנסואה  /טייבה

6

כפר יונה  /בחן  /גן ישעיה  /עולש
 /תנובות  /גאולים  /פורת
/עזריאל  /בת חפר

6

רמת גן  /גבעתיים  /בני ברק

13

הרצליה

3

תל אביב  /יפו

12

רמת השרון

4

טירה  /כוכב יאיר  /צור יצחק /
צור יגאל

1

אלפי מנשה  /צופית

6

שלוותא

22

מכון מור

2

הדסה עין כרם וכל יעד בירושלים

4

איכילוב

4

בילינסון

5

פרדסיה

1

כפר סבא

2

הרצליה

5

סה"כ בש"ח (לא
כולל מע"מ)
לנסיעה אחת

סה"כ בש"ח
(לא כולל מע"מ)
לכמות
המשוערת
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יעד הנסיעה

קלנסאוה/טייבה

4

כפר יונה

2

קפלן

1

לניאדו

1

באר יעקב

1

וולפסון

1

רעננה

1

באר שבע

לפי הצורך

חיפה

לפי הצורך










.2

כמות
חודשית
משוערת

סה"כ בש"ח (לא
כולל מע"מ)
לנסיעה אחת

סה"כ בש"ח
(לא כולל מע"מ)
לכמות
המשוערת

כל יעד אחר ,בהתאם לתעריף המתייחס ליישוב הקרוב ביותר המצויין לעיל (ובלבד
שהנ"ל נמצא בטווח של עד  5ק"מ מיישוב כאמור ,עלה הטווח על האמור – יהיה
התשלום בהתאם למחירים שיוסכמו מראש בין הצדדים).
בגין המתנה העולה על  60דק' – ישולם סכום של  ₪ 50לשעה (כולל מע"מ)
בגין המתנה של עד  30דק' – ישולם סכום של ( ₪ 25כולל מע"מ)
התשלום יבוצע בעיגול לחצאי שעות כאשר פחות מ 15-דקות (כולל) יעוגל כלפי מטה
ויותר מ 15-דק' יעוגל כלפי מעלה.
תעריף שירות ביום כיפור יהיה בגובה של ( 200%כפל תשלום).
מובהר כי השירותים ינתנו לאנשי צוות ו/או אורחים ו/או מטופלים ו/או גורמים
אחרים בהתאם להנחיות המזמין ועל פי הרשאה מפורשת מטעם המרכז הרפואי.
המפעיל לא יהא רשאי לגבות כל תשלום שהוא (לרבות לא המחאת ביטחון או בטוחה
אחרת מכל מין וסוג) מאת הנוסעים .להסרת ספק ,התשלום יהיה רק ביחס לנוסעים
שנתקבל אישור בכתב מהמזמין להסעתם.
התמורה כאמור לעיל ,הינה תמורה כוללת לאספקת מלוא השירותים האמורים
במכרז לרבות ,כל תשומה ו/או ציוד ו/או חומר גלם ,אם לא צוין ביחס אליהם
מפורשות ,כי המזמין הוא זה הנושא בהם ,בין אם פורטו במפורש בהליך ובין אם
לאו .בכלל זה ומבלי לגרוע לא יגבה תשלום נוסף בגין (מטען ,נסיעות בשעות הערב או
הלילה ,נסיעות בסופי שבוע וחגים ,הזמנה טלפונית ,בגין מספר נוסעים [ובלבד שלא
מדובר ביותר מ 4-נוסעים .במקרה של עצירות ביניים ישולם התעריף בהתאם ליעד
הסופי וככל ואין המדובר בסטייה חריגה] ,זמן המתנה [מעבר למפורט לעיל].

למחירים האמורים לעיל ,יתווסף מע"מ בשיעורו על-פי חוק במועד התשלום בפועל.
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.3

להסרת ספק מובהר כי הנתונים המפורטים לעיל הינם נתונים משוערים בלבד ואין בהם כדי לחייב
את המזמין בכל צורה ואופן והמציע מוותר על כל טענה ו/או זכות בהקשר זה לרבות ,טענה כי
באמור יש משום התחייבות להיקף התקשרות כלשהו.
רשימת היעדים האמורה בסעיף  1.2לעיל איננה רשימה סגורה ובמידת הצורך ובהתאם לצרכי
המזמין ,יהא המזמין רשאי לעדכן רשימה זו ,בהתאם למשא ומתן שינוהל עם המציע ,אשר יבחר
כזוכה במסגרת הליך זה ובהתאם לצרכי המזמין.

.4

מבלי לגרוע ובכפוף להוראת סעיף  6למסמכי הפניה לקבלת הצעות (נספח ב') בחירת ההצעה הזוכה
תיעשה בהתאם למשוואה להלן:
=X

עלות הנסיעות המשוערת ,בהתאם לסכימת להצעת מחיר האמורה בסעיף  1.2לעיל
לנסיעה בודדת במכפלת הכמויות המשוערות.

=Y

דמי ההרשאה החודשיים המוצעים בהתאם להצעת התמורה האמורה בסעיף  1.1לעיל.

המחיר המשוקלל:

( X-Yעלות הנסיעות המשוערות בהפחתת דמי ההרשאה).

ככל ו  ,X<Y -ההצעה הזוכה תהא ההצעה שהמחיר המשוקלל יהיה הנמוך ביותר.
ככל ו ,Y<X -אזי ההצעה הזוכה היא ההצעה שהמחיר המשוקלל הינו הגבוה ביותר.


.5

יעדים שלא צויינה ביחס אליהם כמות משוערת ,לא יובאו בחשבון לצורך השוואת ההצעות
ומבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי תנאי ההסכם ,אין המזמין מתחייב לרכש השירותים ביחס
אליהם.

תנאי התשלום הינם כדלקמן:
.5.1

דמי ההרשאה האמורים בסעיף :1.1
 .5.1.1ישולמו למזמין מראש ב 12-תשלומים חודשים שווים ועוקבים .התשלום הראשון
יבוצע במועד חתימת הסכם זה ,ומדי חודש לאחר מכן ב 5-לכל חודש (למעט
ההמחאה הראשונה ,אשר סכומה יהיה יחסי בהתאם למועד תחילת הפעילות
ולמועד התשלום העוקב).
 .5.1.2להקלת הגביה וכתנאי לקיום התחייבויות המפעיל ,יפקיד המפעיל בידי המזמין
( 60שישים) המחאות מעותדות ,לכל תקופת ההסכם ,כשתאריך פירעונן הינו היום
ה 5 -בחודש הראשון של רבעון.
 .5.1.3מעת לעת בהתאם לדרישות המזמין ובכל מקרה אחת ל( 6-שישה) חודשים ולא
יאוחר מה 10 -לכל חודש שביעי ,ישלם המפעיל למזמין ,בנוסף לכל תשלום של
התמורה כאמור ,גם הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על-ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי ,כאשר המדד הבסיסי הינו המדד
הידוע במועד חתימת ההסכם על ידי המזמין.
התשלום יתבצע אם יתברר במועד תשלום כלשהו ,כי המדד החדש עלה לעומת
המדד הבסיסי או המדד האחרון שעודכן.
על אף האמור ,מובהר כי במידה וירד המדד ,לא יוחזרו כספים כלשהם למפעיל
והמפעיל מוותר על כל טענה בעניין זה ,לרבות על טענת קיזוז.

.5.2

התשלומים האמורים בסעיף ( 1.2מאת המזמין למפעיל):
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 .5.2.1התשלום יתבצע למפעיל תוך ( 93תשעים ושלושה) יום מתום החודש שבגינו
הוגשה דרישת התשלום על-ידי המפעיל (להלן" :שוטף  )"93 +ובלבד ,שאושר
קודם לכן ,על-ידי המזמין.
 .5.2.2להסרת ספק ,לא יבוצע תשלום בגין שירותים שלא הוזמנו על ידי הגורם המוסמך
לכך על ידי הכללית מראש ובכתב.
 .5.2.3בחלוף  24חודשים ממועד חתימת הסכם זה יהא הספק רשאי להגיש למזמין
בקשה לעדכון התמורה הנקובה בסעיף  1.2בשיעור השינוי שחל במדד המחירים
לצרכן הכולל פירות וירקות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ומחקר כלכלי ,במהלך החודשים שקדמו לעדכון (להלן" :חודש העדכון")
בהשוואה למדד הבסיס ,הוא המדד הידוע ביום חתימת ההסכם בנוגע לעדכון
הראשון ,ובעדכונים שלאחר מכן ביחס לשינוי במדד בחודש העדכון האחרון
בפועל.
תנאי לעדכון התמורה כאמור ,הוא כי במהלך החודשים שקדמו לחודש העדכון
יעלה המדד ביחס למדד ביום חתימת ההסכם או מדד חודש העדכון האחרון בו
בוצע העדכון בפועל ,לפי העניין ,על  ,5%שאם לא כן ,יידחה מועד העדכון עד
למועד בו יעלה המדד על  5%כאמור ,וחוזר חלילה.
עדכון התמורה בפועל ,בהתאם לאמור לעיל ,יחול על תשלומים בגין שירותים
שבוצעו מחודש העדכון בפועל ואילך.
מובהר כי עדכון התמורה יתאפשר לכל היותר אחת ל 12-חודשים וכי הוא מותנה
בהגשת בקשה בכתב מאת הספק למזמין.
מובהר כי המזמין יהא רשאי להורות כי התשלום יתבצע בדרך של התקזזות ובמקרה
שכזה המפעיל ימציא לידי המזמין המחאות חלופיות בגין הפרשי התשלום כנגד
ההמחאות הרלבנטיות שהופקדו בידי המזמין כאמור לעיל וזאת ,בתוך  7ימים ממועד
דרישת המזמין.

.5.3

השבת המחאות שהופקדו בידי המזמין תתבצע רק לאחר פרעון ההמחאות החלופיות.
.6

כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים למפעיל ,ימציא המפעיל לכללית את האישורים הבאים :תעודת
עוסק מפעיל בת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו ;1975-אישור שנתי בר תוקף משלטונות
מס ערך מוסף על דיווח כדין בכל שנת כספים במשך תקופת קיומו של הסכם זה; אישור ניכוי מס
במקור; כל אישור אחר על פי כל דין או על פי דרישת כללית.

.7

ככל והדבר רלבנטי להתקשרות ,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) .המפעיל ישא בעלות שירות זה .
הסבר לגבי מערכת ניפנדו
למערכת ניפנדו יתרונות חשובים עבור ספקי כללית ,העבודה במערכת קלה ופשוטה ומלווה
בהדרכה ולווי שוטף של חברת .Nipendo
להלן פירוט חלק מיתרונות השימוש בתוכנה:



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

כל היתרונות המפורטים מעלה נעשים באמצעות ממשק אינטרנטי מתקדם .עלות השימוש
במערכת מורכבת מעלות חיבור חד פעמית ומעלות שימוש חודשית על פי הפירוט מטה :

* התנאים המסחריים המלאים ,הכוללים את אמנת השירות והאחריות ופירוט מלא של השירות,
יינתנו בעת חתימת ההסכם עם חברת  Nipendoבמסגרת ההתקשרות עם הכללית .תוכנית
המסרים הינה לכלל הלקוחות מולם פעיל המפעיל במערכת .לפרטים נוספים הנך מוזמן ליצור
קשר עם חברת ניפנדו בטלפון  ,09-8600501או בכתובת המייל  sales@nipendo.comובכללית
לרכזת מסר חשבונית מיטל אשוש בטלפון  03-6923344או בכתובת המייל
MeitalAs@clalit.org.il

תאריך

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת
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נספח י'

אישור מורשיי חתימה (*)
(*) יש למלא נספח זה רק ביחס לגוף מאוגד ו/או שותפות.
אני ,הח"מ ,_____________________ ,עו"ד/רו"ח ,מרח' ______________________ ,מאשר כי חתימתם
יחד /לחוד (מחק את המיותר) של ה"ה מפורטים להלן ,על ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת מכרז פומבי מס'
 28-103/19למתן שירותי הסעה במוניות ולמתן הרשאה להפעלת תחנת מוניות בשטח המרכז הרפואי מאיר,
שפורסם על-ידי הכללית.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

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

תאריך

שם

רו"ח/עו"ד
תפקיד

חתימה  +חותמת

נספח יא'

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.

ככל והמציע הינו חברה או שותפות רשומה וכיוצ"ב ,עליו לצרף את העתק תעודת ההאגד (וככל ושם
המציע שונה ביחס למפורט בתעודת ההאגד עליו לצרף גם אישור על שינוי שם) .ככל והמדובר בעוסק
מורשה ,על המציע לצרף אישור עוסק מורשה כאמור.
נתונים כלליים:
_____________________________

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

מנהלים ובעלי זכויות חתימה:
שם פרטי

שם משפחה

מס' תעודת זהות

תפקיד

ג.

מספר שנות ניסיון במתן שירותים ,כדוגמת השירותים נשוא מכרז זה. ____________:

ד.

הערות_________________________________________________________________ :
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_________
תאריך

_____________
שם מלא

__________
תפקיד

_____________
חתימה וחותמת

אישור
אני הח"מ עו"ד/רו"ח* ____________________ אשר כתובתי היא ___________________ ,שהנני עו"ד /
רו"ח של המציע ,מאשר כי מסמך זה נחתם בפני על-ידי ה"ה _______________ ו ,____________ -אשר
חתימתם בצירוף חותמת המציע כפי שנעשו לעיל ,מחייבת את המציע לכל דבר ועניין ולאמור במסמך זה.

____________________________
עו"ד  /רו"ח
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נספח יב'
להלן נוסח הביטוח אשר מציע אשר יוכרז כזוכה יידרש למסור למזמין .נוסח סופי ,יקבע על-ידי
הכללית ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לאחר בחינת הערות יועץ הביטוח של הזוכה
בהגשת ההצעה יש לחתום על מסמך זה בחתימת המציע בלבד
לכבוד
שירותי בריאות כללית

אישור על כיסוי ביטוחי
אני ,הח"מ ,_______________ ,בשם חברת הביטוח________________ ,ח.פ______________ .
מאשר בזאת כי __________________ ,ח.פ( _________________ .להלן :ה"המפעיל") הינו בעל
פוליסות ביטוח של חברתנו ,המכסות את כל הסיכונים הקשורים לפרק הביטוח הכלול בהסכם" :למתן
שירותי הסעה במוניות ולמתן הרשאה להפעלת תחנת מוניות בשטח המרכז הרפואי מאיר" (להלן
בהתאמה" :המזמין" ,ה"הסכם") ,כדלקמן:
.1

פוליסת חבות מעבידים מס' __________________ -הפוליסה מכסה כל נזק או אבדן העלולים להיגרם
לעובדי המפעיל וליתר המועסקים על ידו ומטעמו באספקת השירותים נשוא ההסכם בגין מוות ו/או נזק
גוף ו/או מחלה שיגרמו להם תוך ועקב עבודתם במשך כל תקופת השירותים .ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה
בדבר שירותים בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער .כמו
כן ,הורחבה הפוליסה האמורה לכלול בנוסף את המזמין ב"שם המבוטח" למקרה בו יחשב המזמין ,מכל
סיבה שהיא ,כמעביד של המפעיל  ,עובדיו או מי מהם ,בגבולות אחריות של לא פחות מ$5,000,000 -
(חמישה מיליון דולר ארה"ב) למקרה ולתקופת ההסכם.

.2

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג' מס' ____________________ בגין חבות ______ (המפעיל) כלפי
צד שלישי כלשהו ,לרבות מוזמניו ,לקוחותיו ,כללית וכל הבאים מכוחה ומטעמה ,בגין נזקים לגוף ו/או
לרכוש ,שיגרמו על-ידי כל מעשה או מחדל כלשהם של המפעיל ,עובדיו וכל הפועלים מכוחו ולמענו ,בקשר
להסכם להפעלת תחנת מוניות בשטח המרכז הרפואי מאיר .גבולות האחריות  ( $200,000מאתיים אלף
דולר ארה"ב) למקרה ולתקופת הביטוח.
פוליסה זו אינה כוללת כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש התפוצצות ,בהלה ,פריקה ,וטעינה ,מתקנים
סניטאריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או במשקה ,שביתה והשבתה ,מכשירי הרמה ,קבלני
מישנה ,נזק בזדון ,פרעות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי וזאת ,בכפוף לסעיף אחריות
צולבת ,לפיו יחשב הביטוח הנערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

.3

ביטוח "אש מורחב" (רכוש)  ,המבטח בערכי כינון את תכולת שטח תחנת המוניות ,ציוד נלווה וכיו"ב.
ביטוח כל תכולת תחנת המוניות ,ציוד המשרת את תחנת המוניות בבעלותו ו/או באחריותו של המפעיל
והנמצא מחוץ לתחנת המוניות ,בתחום חצר המרכז הרפואי וכן ,כל תיקון ,שינוי ,שיפור ותוספת לתחנת
המוניות ,שנעשו ו/או יעשו על-ידי המפעיל ו/או עבורו וכן ,ריהוט ,ציוד ,מתקנים ומלאים ,מכל מין וסוג
שהוא ,בערך כינונם כנגד אובדן או נזק עקב אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,פרעות ,שביתות,
נזק בזדון ,סערה וסופה ,שיטפון ,נזקי מים ,שברי זכוכית וכן ,פריצה .הביטוח כולל תנאי מפורש לפיו,
המבטח מוותר על כל זכות תחלוף (שיבוב) כלפי כללית ו/או מבקריה ,מוזמניה ,מבוטחיה ו/או כל הבאים
מטעמם ,במרכז הרפואי ובלבד ,שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות התחלוף ,לא יחול לטובת אדם שגרם
לנזק מתוך כוונת זדון.

.4

כללי:
.4.1

כל הפוליסות כוללות הוראות מפורשות בדבר האפשרות לבטל ו/או לצמצם ו/או לשנות את
הפוליסה על-ידי המבטח אך ורק לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב למזמין של  30יום לפחות.

דף  38מתוך  57דפים

.4.2

הפוליסות כוללות תנאי מפורש לפיו ביטוחי המפעיל ייחשבו ביטוחים ראשוניים ולא יידרש כל
שיתוף בביטוחי המזמין.

.4.3

כל אחת מהפוליסות הנזכרות לעיל קובעת במפורש שאין למבטח זכות חזרה כלפי המזמין ו/או מי
ממוסדותיו ו/או מי מהפועלים מטעמו בטענה כלשהיא בקשר עם תשלום שישולם לניזוק כלשהו.

.4.4

הפוליסות שצוינו לעיל כוללות הוראה כי המזמין הינו מבוטח נוסף בפוליסות ,לרבות סעיפי
אחריות צולבת בפוליסות החבויות.

__________
תאריך

__________
שם

__________
מס .ח.פ

________________
חתימה וחותמת המבטח
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נספח יג'

נספח הגנת מידע
 .1החברה (כמפורט להלן) מתחייבת לעמוד בדרישות הגנת המידע מטעם הממונה על הגנת המידע וסייבר
בשירותי בריאות כללית (להלן" :הממונה") כפי שיפורטו להלן וכפי שיעודכנו מעת לעת על-ידי הממונה ,הכל
במתחם הסבירות ,בהתחשב בסיכונים הטמונים בתחום הגנת המידע ובאופיו הרגיש של המידע המוחזק על-
ידי שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") .למען הסר ספק" :החברה" משמעותה ,לצורך התחייבות זו,
לרבות כל העובדים ו/או השלוחים ו/או הקשורים עמה ו/או הפועלים מטעמה.
 .2לעניין מסמך זה "מידע" רגיש או אישי" פירושו כל המפורט לעיל ,אשר מעצם טבעו או על-פי הדין הוא חסוי,
לרבות:
 .2.1כל מידע הנוגע לפרטים האישיים של עובדי כללית ,שכרם ותנאי עבודתם ,לרבות הסכמי שכר ותלושי
שכר.
 .2.2כל מידע הנוגע לפרטים האישיים של מבוטחי כללית ומטופליה ,למצבם הרפואי ,ולמצבם הכלכלי ו/או
הסוציאלי.
 .2.3כל מידע ניהולי ,מידע עסקי ומידע פיננסי ,ובכלל זה כל מידע הנוגע לעניינים הכספיים ,שיטות העבודה,
טכנולוגיות ,דרכי הטיפול הרפואי ,תהליכי המחשוב ,וכן מידע בדבר התקשרויות ,וספקים של כללית.
 .2.4כל מידע של כללית ,אשר יגיע לידיעתה ואשר אינו נחלת הכלל.
 .3החברה תחתים כל עובד/ת או מי מטעמה אשר מעורב בביצוע ההסכם ,קודם לתחילת מתן שירותים לכללית,
על התחייבות אישית לשמירת סודיות והגנת מידע .דרישות ההתחייבות האישית יהיו תואמות לדרישות נוסח
התחייבות זה.
 .4חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על:
 .4.1מידע שנתקבל בידי החברה מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות.
 .4.2מידע אשר פותח על-ידי החברה ללא קשר להסכם.

.5
.6
.7
.8

.9

 .4.3מידע מקצועי של החברה ,עובדיה ומי מטעמה ו/או מתודולוגיה ו/או שיטות עבודה באופן כללי ושאינם
ייחודיים לכללית.
 .4.4מידע שחובה לגלותו על-פי דין.
 .4.5מידע אשר הפך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות לסודיות של החברה.
החברה מתחייבת כי לפחות פעם אחת בשנה ,תבצע לעובדיה העוסקים בפעילות מול ו/או עבור כללית ,הדרכת
ריענון ועדכון בנושא מדיניות ,הנחיות ,ונוהלי הגנת מידע ושמירת סודיות מטעם הממונה.
החברה מתחייבת להודיע לכללית מיד לכשייודע לה על אובדן ,גניבה או כל נזק אחר הקשור במידע של כללית.
החברה מצהירה כי ידוע לה כי אין בהסכם ובעצם גילוי המידע על-ידי כללית ,כדי להעניק לחברה ו/או
למנהליה ו/או לעובדיה כל זכות לגבי פטנטים ,מדגמים ,זכויות יוצרים או זכויות אחרות.
החברה מצהירה כי ידוע לה שבמסגרת ההתקשרות עם כללית ייתכן ותיחשף גם למידע סודי ביותר של כללית,
לרבות מידע אשר קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של כללית כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו
בסודיות ,וגילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך מימוש ההתקשרות עם כללית ,עלול לגרום לכללית נזקים
והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות .כן מצהירה החברה כי היא מודעת לכך שהמידע האישי
הוא חלק מנכסיה של כללית ובבעלותה המלאה.
החברה מצהירה בזה כי ידועות לה הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות ,והיא מודעת לסנקציות
האזרחיות והפליליות להן היא צפויה אם תפר הוראות אלו ,לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א -
 1981ותקנותיו ,חוק זכויות החולה ,תשנ"ו ,1996-דיני הגנת הפרטיות ודיני שמירת הסודיות הרפואית על כל
המשתמע מכך.
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.10
.11
.12
.13

.14

חתימת החברה על מסמך זה נעשית מתוך שיקול דעת מלא ומתוך הבנה לכך שכללית זכאית להגנה לגיטימית
על ענייניה וכי ההגבלות הכלולות בכתב התחייבות זה מגבילות אך ורק במידת הנחוץ והמקובל לשם שמירה
על אינטרסים חיוניים של כללית.
התחייבויות החברה על-פי כתב התחייבות זה תפורשנה על דרך ההרחבה באופן בו תהיינה בעלות תחולה
רחבה.
התחייבויות החברה כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא בהסכמתה
המפורשת מראש ובכתב של כללית.
החברה מתחייבת כי בכל מקרה בו החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה יפר התחייבות זו ו/או חלק
ממנה ,תהיה החברה חייבת לפצות ולשפו ת את כללית בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה כתוצאה
מההפרה כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אשר יעמדו לכללית על-פי דין כנגד החברה ו/או מי
מעובדיה ו/או מי מטעמה עקב הפרת התחייבות זו כאמור.
החברה מצהירה כי ידוע לה שחובת שמירת הסודיות לגבי מידע רפואי או כל מידע ממנו ניתן לזהות פרטי אדם
פלוני  ,הינה ללא הגבלת זמן.

שם החברה
שמות החותמים
מספרי ת"ז
שם הפרויקט או השירות
חותמת וחתימת החברה
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נספח יד'

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

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

.2

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

.3

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

.4

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

.5

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

.6

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

.7

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהם ,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.
_______________
_______________
שם המציע  /התאגיד
תאריך

_______________
חתימת המציע /

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

____________
שם מלא
וחותמת
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הסכם
שנערך ונחתם ב ___________ ביום ______ לחודש ______ ב שנת 2019
בין:

שירותי בריאות כללית
באמצעות המרכז הרפואי מאיר
על-ידי ה"ה:
 ___________ .1ת.ז __________.תפקיד__________
___________ .2ת.ז __________.תפקיד__________
(להלן" :כללית" או "המזמין")

לבין:

מצד אחד
_____________________
ח.פ__________________.
מרחוב________________
על-ידי ה"ה:
 ___________ .1ת.ז __________.תפקיד__________
___________ .2ת.ז __________.תפקיד__________
(להלן" :המפעיל")
מצד שני
הואיל :והמזמין פרסם את מכרז פומבי מס'  28-103/19למתן שירותי הסעה במוניות ולמתן הרשאה להפעלת
תחנת מוניות בשטח המרכז הרפואי מאיר (להלן בהתאמה" :המכרז"" ,השירותים");
והואיל :והמפעיל מצהיר ומתחייב ,כי ביכולתו לקיים את התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה ,על נספחיו ועל-פי
תנאי המכרז;
והואיל :והמזמין קיבל את הצעת המפעיל למכרז;
לפיכך מוסכם ומוצהר בין הצדדים ,כדלקמן:
.1

מבוא ונספחים:
.1.1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנו.

.1.2

כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.

.1.3

בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה וכיו"ב בין הוראות הסכם זה לבין הוראה הכלולה בנספחיו,
יגברו ההוראות אשר יש בהן כדי להטיב עם הכללית (כאשר ההכרעה באמור תיעשה בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של הכללית) אלא אם כן ,נאמר במפורש אחרת .במקרה של סתירה בין
הוראות ההסכם לבין הוראת כל דין ,יהיה המפעיל מחוייב להוראה המחמירה מבינהן.

.1.4

מצ"ב להסכם זה הנספחים כמפורט להלן:
 .1.4.1נוסח המודעה (נספח א');
 .1.4.2פנייה לקבלת הצעות (נספח ב');
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.1.4.2.1

אישור מנכ"ל  /סמנכ"ל  /בעלים (נספח ג');

.1.4.2.2

רישיון להפעלת תחנת מוניות (נספח ד');

.1.4.2.3

תעודת הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה (נספח ה');

.1.4.2.4

אישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ותצהיר (נספח ו',1
נספח ו';)2

.1.4.2.5

מכתב תשובות הבהרה (נספח ז');

.1.4.2.6

תיאור השירותים (נספח ח');

.1.4.2.7

נספח בטיחות בדרכים – הסעות עובדים (נספח ח';)1

.1.4.2.8

הצעת מחיר (נספח ט');

.1.4.2.9

אישור זכויות חתימה (נספח י');

 .1.4.2.10נתוני גורם מציע (נספח יא');
 .1.4.2.11אישור על כיסוי ביטוחי (נספח יב');
 .1.4.2.12הגנת מידע (נספח יג');
 .1.4.2.13תצהיר בדבר אי תאום מכרז (נספח יד');
.2

הגדרות
בכל מקום בהסכם זה על נספחיו ,יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור בצידם ,אלא אם נאמר במפורש
אחרת:

.3

.2.1

"בית-החולים" או "המרכז הרפואי" :המרכז הרפואי מאיר ,לרבות כל שטחי בית-החולים ,מבניו,
חצריו ,מתקניו וכיוצב'.

.2.2

"חניון המוניות" :השטח שיוכשר ויסומן בשילוט מתאים וישמש לחניית המוניות הכלולות
במסגרת תחנת המוניות בלבד.

.2.3

"תחנת המוניות" :אתר אשר יוקצה לטובת המפעיל לצורך אספקת השירותים ויסומן בשילוט
מתאים ,במיקום עליו יורה המזמין מעת לעת.

.2.4

"השירותים" :הפעלת תחנת מוניות ואספקת שירותי הסעות ,בהתאם לאמור בהסכם זה
ובנספחיו.

הצהרות והתחייבויות המפעיל
המפעיל מצהיר ומתחייב בזה כי:
.3.1

הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמומחיות לרבות ,כוח אדם מקצועי ומיומן ,הדרושים
לצורך קיום התחייבויותיו על-פי הסכם זה ובמועדים כאמור בהסכם זה ,הכל לשביעות רצונו של
המזמין.
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.3.2

השירותים יסופקו ברמה מקצועית גבוהה ,במומחיות ותוך השקעת מיטב מאמציו ,מיומנותו
ומקצועיותו ,על-ידי עובדים מיומנים ,מקצועיים ומנוסים ,בהיקף המתאים והנדרש להפעלת
תחנת המוניות בשטח המרכז הרפואי ואספקת השירותים האמורים בהסכם זה.

.3.3

נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה ,כל המסמכים ו/או הנספחים ו/או אחרים המצורפים
אליו והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו וכי הוא בדק את מלוא התנאים ,הנתונים והנסיבות
הקשורים באספקת השירותים ו/או הנובעים מכך ,באופן יסודי והוא מוותר על כל טענה בדבר
טעות ו/או אי התאמה ו/או כל תביעה ו/או דרישה להפחתת התשלומים הנקובים בהצעתו.

.3.4

אין כל מניעה להתקשרותו של המפעיל 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 כל
דין.

.3.5

בידיו כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו דרושים על-פי כל
דין לניהול עסקו ,להפעלת תחנת המוניות ולביצוע מלוא התחייבויותיו על-פי ההסכם ונספחיו
והוא אחראי לכך שכל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים ,יישארו בתוקף לאורך כל
התקופה בה הסכם זה יהיה בתוקף.

.3.6

במשך כל תקופת ההסכם ימלא אחר הוראות כל דין הקשורה בשירותים ובאספקתם והוא
מתחייב להבטיח לעובדיו תנאי בטיחות ,כפי שתותקן מעת לעת ,לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות
האמור) – בפקודת הבטיחות בעבודה ,התש"ל– .1970

.3.7

יקיים אחר כל הוראות ,הנחיות ונהלי המזמין ככל שנוגעות לביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה,
לרבות כל הוראה בדבר סדרי העבודה או כללי המשמעת החלים במזמין ו/או הוראות אחרות ככל
שאלו קיימות במזמין ,לרבות הוראות אנשי הביטחון של המזמין וכפי שאלו יעודכנו מעת לעת,
ואלו תחייבנה את המפעיל ומועסקיו לצורך ביצוע הסכם זה.
מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר בזאת כי שטחי המרכז הרפואי הינם אזור רכב תפעולי כאמור
בתקנות התעבורה ,תשכ"א ,1961-וכי המזמין יהא רשאי ליתן כל הנחיה הנובעת מהאמור
והמפעיל מתחייב לפעול ולקיים כל הנחיה הנובעת מכך ו/או אשר תימסר לו בנדון מאת הגורם
המוסמך אצל המזמין.

.3.8

ידוע לו ששטח תחנת המוניות ,הינו בבעלותו ובחזקתו הבלעדית של המזמין והסכם זה לא מקנה
ולא יקנה למפעיל ו/או לכל הפועל מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל זכויות
ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא בקשר לשטח התחנה והשימוש בו ו/או לזכות כלשהי
ביחס למקרקעי המזמין ו/או רכושו כלפי כל צד שהוא ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור,
טענות בדבר זכות הרשאה ו/או זיקת הנאה כלשהי ביחס לאמור ,למעט זכות שימוש בשטח
בתחנה לצורך ניהולה ותפעולה בהתאם ובכפוף להסכם זה ולמזמין תהיה רשות ,בכל עת ,לדרוש
את סילוק ידו של המפעיל ,בהתאם להוראות הסכם זה.

.3.9

לא ניתן לו כל מצג בדבר היקף השירותים הנדרשים על-ידי מבקרי המרכז הרפואי ו/או המזמין
ו/או התמורה והרווח ,אשר תניב לו פעולתו במרכז הרפואי והתקשרותו בהסכם זה ,הינה על-פי
שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שניתנה לו כל התחייבות מאת המזמין בהקשר זה.

.3.10

יישא על חשבונו ,בכל הוצאה ו/או תשלום ,מכל סוג שהוא ,הקשורים בהפעלת תחנת המוניות,
במישרין ו/או בעקיפין ,לרבות תשלום ארנונה ,מיסים לעירייה ,חשמל ,מים ,הוצאות ניקיון,
אגרות שונות לרבות ,אגרות בגין שילוט וכן ,ירכוש על חשבונו ובאחריותו את כל הציוד ,המתקנים
והחומרים הדרושים להפעלת תחנת המוניות ואחזקתה השוטפת.

.3.11

בכל מקום בו מצויינת בהסכם זה ובנספחיו התחייבות כלשהי מצדו של המורה ,גם אם הדבר לא
נאמר במפורש (למעט אם נכתב בהסכם ו/או בנספחיו מפורשות אחרת) ,ייראו את אותה
התחייבות כאילו נאמר בה שאותה התחייבות תבוצע על ידי המפעיל במימונו ו/או על חשבונו
בלבד.
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.4

.5

.3.12

י קיים אחר כל הוראות ,הנחיות ונהלי המזמין ,ככל שהן נוגעות לביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם
זה ובכלל זה ,הוראות מחלקת הבטיחות של המזמין והנחיות קצין הביטחון של המרכז הרפואי
ובהתאם לכל דין ,כפי שיעודכנו מעת לעת ,הוא מתחייב לשתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים
אצל המזמין ,ככל שיידרש ומוותר על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.

.3.13

ילמד את נוהלי החירום וכוננויות המרכז הרפואי לקליטת נפגעים המוניים ויפעל על-פיהם בשעת
הצורך ,תוך מילוי קפדני ומיידי אחר הוראות המזמין.

.3.14

ימלא בקפדנות אחר כל תקנות וחוקי התעבורה ומבלי לגרוע מהאמור ,יפעל על-פי הוראות,
הנחיות ונהלי משרד התחבורה והכל ,תוך שמירה על שלומם ובטיחותם של הנוסעים.

העדר בלעדיות ו/או התחייבות לרכש שירותים
.4.1

מוסכם וידוע למפעיל כי הסכם זה ,מהווה הסכם מסגרת בלבד ואין המזמין מתחייב להזמין
מהמפעיל את השירות ו/או חלקו והמפעיל מוותר ,על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה
ו/או בקשר לכל מצג או התחייבות ,בדבר היקף פעילותו של המזמין.

.4.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי למפעיל אין ולא תהיה בלעדיות בהפעלת תחנות מוניות
בשטחי המרכז הרפואי ו/או באספקת שירותי הסעה במוניות וכי בשטחי המרכז הרפואי ,עשויים
לפעול מורשים נוספים בהפעלת תחנת מוניות ו/או אספקת שירותי הסעת מוניות ו/או פרסום
השירותים כאמור והמפעיל מוותר בזאת מראש ,על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהמזמין
ו/או מי מטעמו בהקשר זה לרבות ,טענות בדבר מניעת רווח או הפסד ו/או טענה בדבר חבות
המזמין למנוע פעולות כאמור והוא מתחייב לשתף פעולה בנדון בהתאם לדרישות המזמין.

.4.3

מובהר בזאת כי צמצום (עד כדי הפסקה) ו/או הרחבה ו/או כל שינוי בהיקף אספקת השירותים
נשוא מכרז זה ,מצד המזמין לא יהוו הפרת הסכם זה ו/או לא יגררו אחריהם כל תביעה ו/או טענה
מצד המפעיל כנגד המזמין לרבות ,תביעה בגין מניעת רווח באופן ישיר או עקיף.

שכירות בלתי מוגנת
הצדדים מצהירים בזה ,כי תחנת המוניות הינו נכס פנוי ו/או שהתפנה במובן החוק ,כי ביום 20.08.1968
לא היה זכאי המפעיל להחזיק בתחנת המוניות ו/או חניון המוניות ו/או כל מבנה ושטח אחר במרכז
הרפואי לאחר תאריך זה וכי המפעיל ,לא שילם ולא ישלם כל דמי מפתח ו/או כל תמורה אחרת (למעט דמי
שכירות ושאר התשלומים החלים עליו כשוכר בלתי מוגן על-פי הסכם זה) .המפעיל לא יהיה מוגן בכל דרך
שהיא ,על-ידי חוקים להגנת דיירים קיימים או עתידיים והחוק ו/או חוק דמי מפתח לא יחולו על
השכירות ,לפי הסכם זה.

.6

תקופת ההתקשרות
.6.1

תקופת ההתקשרות על-פי הסכם זה הינה ל( 60-שישים) חודשים ,שתחילתם מיום חתימת הסכם
זה על-ידי המזמין ,אלא אם בוטל קודם לכן על ידי המזמין ,בהתאם להוראות הסכם זה ו/או על
פי כל דין.

.6.2

נמשכה בפועל אספקת השירותים מעבר לתקופת ההסכם ,מסיבה כלשהי ,יהיה המזמין רשאי בכל
עת להפסיק את אספקת השירותים בהודעה מראש של ( 30שלושים) ימים ואילו המפעיל יהא
רשאי להפסיק את אספקת השירותים בהודעה מראש של ( 180מאה ושמונים) ימים והמפעיל
מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה בעניין זה ,לרבות כי בהמשך אספקת השירותים בפועל
מעבר לתקופת ההסכם ,היה משום הארכת תקופת ההסכם לתקופה ארוכה מתקופת ההודעה
הנ"ל .יובהר כי בהתקיים מקרה כאמור ,יחולו הוראות ההסכם ,בכפוף לשינויים המחויבים ועל
המפעיל להמשיך ולספק את השירותים במלואם ,עד לתום תקופת ההתקשרות לרבות ,בכל
תקופת הודעה מוקדמת בדבר הפסקת התקשרות.
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.13

.14

.6.3

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

.6.4

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

.6.5

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

.6.6

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

הזמנה ואספקה של השירותים
.13.1

המפעיל יהיה ערוך לאספקת מלוא השירותים בתוך ( 7שבעה) ימים ממועד מתן ההודעה ו/או
בתוך מועד מאוחר יותר ,כפי שהודיע המזמין למפעיל.

.13.2

השירותים יסופקו בהתאם להזמנות שיתקבלו בכתב אצל המפעיל במתכונת שתיקבע מעת לעת
על-ידי המזמין ועל-פי שיקול דעתו ובהתאם למפורט בנספח ט'.

.13.3

מובהר בזאת כי פירוט השירותים כאמור במסמכי ההליך ,איננו בגדר רשימה סגורה וממצה וכי
המזמין יהא רשאי ,מעת לעת ,ליתן הוראות בדבר שינוי תכולת השירותים אותם נדרש המפעיל
לספק והמפעיל יהא מנוע מלטעון כל טענה בהקשר זה והוא מתחייב לקיים את הוראות המזמין
בנדון .מובהר כי בשל האמור יהא זכאי המפעיל לקבלת תמורה כפי שתוסכם עימו במועד שינוי
תכולת השירותים.

.13.4

המפעיל יבצע את התחייבויותיו על-פי הסכם זה תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים
הנוגעים בדבר ובכלל זה המפקח (כהגדרתו להלן) ,המזמין ועובדיו וכל גורם אחר העובד בשטחי
המזמין ו/או בסמוך להם ,תוך התחשבות מרבית בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת בשטחי
המזמין ויעשה כמיטב יכולתו על-מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא למזמין.

.13.5

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

בקרת איכות
.14.1

המפעיל ידאג כי הכלים והתשומות בהם הוא עושה שימוש לצורך אספקת השירותים יהיו הולמות
לביצוע הפעילויות הנדרשות ובאחריות המפעיל לשמור ולתחזק האמור באופן שוטף.

.14.2

אחריותו המלאה והבלעדית של המפעיל לביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,לא תיגרע בכל
צורה ו/או אופן שהוא ,במקרה בו המפעיל נעזר בשירותים מצד ג' כלשהו.

.14.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה ,בקיום התחייבויותיו על-פי ההסכם יפעל המפעיל
בהתאם לקבוע בהוראות כל דין וככל והדבר רלבנטי להתקשרות ,בהתאם לדרישות ה Joint
 Commission International - JCIאשר הסמיכו את המזמין בתחום הטיפול ובטיחות המטופל
(אקרדיטציה).
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.14.4
.7

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

התמורה
.7.1

בתמורה להרשאה הניתנת למפעיל להפעלת תחנת המוניות בהתאם להסכם זה ,ישלם המפעיל
למזמין דמי הרשאה בהיקף ובתנאים ,כמפורט בהצעת המחיר נספח ט'.
בתמורה לשירותי ההסעות אשר יספק המפעיל למזמין ,ישלם המזמין למפעיל תמורה כמפורט
בהצעת המחיר נספח ט'.
(להלן" :התמורה").

.7.2

תנאי התשלום ואופן התשלום הינו כמפורט בנספח ט' .מובהר כי המפעיל יהא מנוע מלבצע כל
קיזוז ו/או הפחתה שלא על פי אישור המזמין והנחייתו.

.7.3

מובהר ,כי כל התשלומים כאמור בנספח ט' לעיל ,אינם כוללים מע"מ.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,על המפעיל למלא טופס ( 36דיווח על עסקת אשראי בהתאם לתקנות
מס ערך מוסף (רישום) ,התשל"ו –  ,)1976ולהחזיר לכללית העתק חתום על ידי משרדי המע"מ
המקומיים .מובהר כי כללית הינה מלכ"ר ואינה מוציאה חשבוניות מס .מע"מ כשיעורו ביום
התשלום בפועל יתווסף לתשלומים שיועברו לכללית אם תחול חובה שכזו ,במקרה כזה תוציא
כללית למפעיל חשבונית מתאימה.
כמו כן ,המפעיל מתחייב להנפיק חשבונית עצמית במועד כל תשלום ולדווח לשלטונות מע"מ בדבר
העסקה בהתאם לסעיף  20לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו  .1975 -חשבונית המקור תועבר לכללית
במצורף לתשלום החודשי.

.7.4

מובהר ,כי רק פירעון בפועל של ההמחאות שהפקיד המפעיל בידי המזמין ,ייחשב כתשלום למזמין
וכי כל סכום שיגיע מהמפעיל למרכז הרפואי כאמור בסעיף זה ולא יפרע במועדו ,יישא ריבית
פיגורים בשיעור ריבית חח"ד חריגה ,כפי שזו תהא נהוגה באותה עת בבנק הפועלים ,בגין חריגה
ממסגרת אשראי וזאת ,החל מהמועד הנקוב בהסכם לתשלום לגבי הסכום שבפיגור ועד לתשלומו
בפועל ,של אותו סכום (להלן" :דמי הריבית") .דמי הריבית ישולמו למרכז הרפואי במועד תשלום
הסכום שבפיגור ,לגביו הם משתלמים.

.7.5

פיגור בתשלום התמורה או כל חלק ממנה ,מעבר ל( 7 -שבעה) ימים ,יהווה הפרה יסודית של
הסכם זה .במידה והמפעיל יפר תנאי מתנאי סעיף זה ,רשאי המרכז הרפואי להפסיק הסכם זה,
לאלתר וזאת ,מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לו על-פי הסכם זה או על-פי כל דין .אין באמור
לעיל ,כדי להקנות למפעיל זכות לפגר פיגור כלשהו בתשלום דמי ההרשאה.

.7.6

החל ממועד חתימת הסכם זה ובמשך כל תקופת ההתקשרות ובנוסף לתשלום דמי ההרשאה,
יחולו כל התשלומים וההוצאות בגין תחנת המוניות במשך תקופת ההתקשרות ,לרבות מסים
עירוניים/ארנונה ,חשמל ,טלפון ,אגרת שילוט וכיו"ב על המפעיל וישולמו על-ידו במועדם ,בהתאם
לחשבונות הצריכה ו/או חיובים יחסיים ,אותם ידרוש המזמין ביחס לשטחים שהוקצו לטובת
המפעיל ,על-פי הסכם זה .כמו כן ,יישא המפעיל בתשלומי מסים ,אשר יחולו על תחנת מוניות
והנובעים מהפעלתה לצורכי העסק שלו או למטרת השכירות לרבות מס עסקים ,אגרת שלטים
וכיו"ב.

.7.7

המפעיל יציג למזמין ,על-פי דרישתו ,קבלות ואישורים לביצוע תשלומים אלה.
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.7.8

למניעת כל ספק ,מובהר בזאת ,כי למעט תשלום מס רכוש ממשלתי ו/או כל מס ממשלתי אחר
ו/או היטלים של הרשות המקומית ,המוטלים על בעלי נכסי מקרקעין על-פי דין או על-פי טיבעם,
במידה ויחולו ,יישא המפעיל בכל הוצאה ,מסים ,אגרה ,היטל וכיו"ב מכל סוג ומין הקיימים ביום
חתימת ההסכם או שיוטלו אם יוטלו בעתיד ובלבד ,שיחולו על תפעול ואחזקת תחנת המוניות או
עסקו של המפעיל בשטח ההרשאה.

.7.9

המפעיל ישיב למרכז הרפואי מיד עם דרישתו ראשונה ,כל תשלום אשר על-פי הסכם זה ו/או
בהתאם לכל דין ,חל תשלומו על המפעיל ואשר שולם על-ידי המרכז הרפואי במקומו של המפעיל.

.14.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לו ,הרי שכתנאי מוקדם לביצוע תשלומים למפעיל,
ימציא המפעיל למזמין אף את האישורים הבאים:
 .14.5.1תעודת עוסק מפעיל בת תוקף ,על-פי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו – ;1975
 .14.5.2אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על דיווח כדין בכל שנת כספים במשך
תקופת קיומה של התקשרות זו;
 .14.5.3אישור ניכוי מס במקור;
 .14.5.4כל אישור אחר הדרוש על-פי כל דין או על-פי דרישת המזמין.

.14.6

.15

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

פיקוח מטעם המזמין
.15.1

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

.15.2

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

.15.3

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ביצוע התחייבויות המפעיל על-פי הסכם זה ,לרבות אופן ביצוע
השירותים ו/או כל התחייבות אחרת של המפעיל על-פי הסכם זה ,יעשו לשביעות רצונו המלאה
של המפקח ובהתאם להוראות שייתן למפעיל מעת לעת והמפעיל מתחייב למלא אחריהן ,בקפדנות
ובדייקנות.

.15.4

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:
 .15.4.1לערוך בדיקה מדגמית ו/או מלאה של השירותים ו/או לפסול את השירותים או חלקם,
בשל פגם ו/או חסר ו/או אי התאמה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ועל המפעיל תחול החובה
לספק שירותים אחרים תחתם ,לפי הוראות המפקח לרבות ,פיצוי המזמין בגין כל נזק
שיגרם כתוצאה מהפסילה כאמור.
 .15.4.2לאשר או לפסול כל מפעיל מטעם המפעיל או המועסק על-ידו בקשר עם ביצוע
התחייבויות המפעיל על-פי הסכם זה.
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 .15.4.3ליתן למפעיל כל הוראה בקשר עם אספקתם השירותים.

.8

.9

.15.5

בכל מקרה בו לא סופקו השירותים על-ידי המפעיל 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 והמפעיל יפצה את המזמין ,בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למזמין בגין כך ,מיד עם
סעד
לכל
דרישתו הראשונה לכך של המזמין מהמפעיל וזאת ,מבלי לגרוע מזכות המזמין
אחר על-פי הסכם זה ו/או כל דין.

.15.6

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

מניעת מטרדים והפרעות
.8.1

המפעיל יבצע את האמור בהסכם זה ,תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים
בדבר אצל המזמין ,תוך התחשבות מרבית בצורכי העבודה הסדירה של המרכז הרפואי ויעשה
כמיטב יכולתו ,על-מנת למנוע תקלות והפרעות ,מכל סוג שהוא למרכז הרפואי ו/או לעובדי ו/או
למטופליו ו/או למבקריו.

.8.2

המפעיל מתחייב לעשות כמיטב יכולתו ,לטיפול בתלונותיהם של המשתמשים בשירותיו .בכל
מקרה ,מתחייב המפעיל כי הוא יישא באחריות הבלעדית ,בקשר לכל תלונה ו/או תביעה מצד ג'
כלשהו ,בגין הסכם זה והמפעיל מתחייב לשפות ולפצות את המזמין לפי דרישתו הראשונה ,בגין
כל סכום שיחויב לשלם לצד ג' כלשהו ,בקשר להסכם זה ,בצירוף כל ההפסדים ו/או הנזקים ו/או
ההוצאות שיגרמו למזמין כתוצאה מדרישה ו/או תביעה כאמור לרבות ,הוצאות משפטיות.

.8.3

היה ותתקבל תלונה אצל המזמין ו/או אצל המפעיל בקשר עם פעילותו על-פי הסכם זה ,יפעל
המפעיל לטפל בתלונה מייד עם הפנייתה אליו ולשביעות רצון הפונה .ככל ולא נפתרה הפניה
לשביעות רצון הפונה ,יהא המזמין רשאי ליתן למפעיל הוראות בקשר עם טיפולו בתלונה (לרבות
הוראות להשבת כספים ו/או שינויים באופן ביצוע הפעילות) והמפעיל מתחייב לפעול בהתאמה
להוראות המזמין .מובהר ,כי אין בכך כדי להטיל חובה על המזמין לפעול ו/או להתערב כאמור
ו/או להטיל עליו אחריות כלשהי בקשר עם הפעילות.

העדר יחסי עובד-מעביד
.9.1

הצדדים מצהירים ,כי המפעיל 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 למפעיל ,כדי לשנות מהיחסים המשפטיים בין הצדדים או כדי
להוות משום יצירת יחסי עובד מעביד בין המפעיל ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ובין המזמין
ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

.9.2

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הסכם זה ,הנו הסכם לאספקת השירותים כאמור בהסכם זה
ובשום אופן איננו הסכם עבודה ו/או הסכם להעסקת עובדים מסוימים ו/או התקשרות לאספקת
כוח אדם ו/או הסכם עם קבלן כוח אדם.

.9.3

המפעיל יהא אחראי בעצמו ועל חשבונו לשכרם ,תנאי עבודתם ,העסקתם וביטחונם הסוציאלי של
עובדיו ויישא בעצמו ועל חשבונו בתשלומי מס הכנסה ,ביטוח סוציאלי ,ביטוח לאומי ,ביטוח
בריאות ,קרנות עובדים ,תשלומי פנסיה וכל תשלום אחר שחל או יחול על מעביד בגין עובדיו.

.9.4

המפעיל 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.
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.10

.11

.9.5

להסרת ספק מובהר ,כי על המזמין לא תחול כל חבות שהיא ,במישרין ו/או בעקיפין ,ביחס
להעסקת עובדי המפעיל בידי המפעיל .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,המפעיל ישפה את המזמין
מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין לכך בכל סכום בו יישא או יחויב המזמין בקשר לתביעה של
מי מעובדי המפעיל או כל אדם או גורם הקשור עם המפעיל ,שעניינה קיומם של יחסי עובד ומעביד
בינם ובין המזמין.

.9.6

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

כוח אדם
.10.1

המפעיל מתחייב לבצע את השירותים באמצעות עובדים מתאימים ,מיומנים ומנוסים ,לשביעות
רצון המזמין ולשם כך ,מתחייב להעסיק בעצמו ועל חשבונו את כל כוח האדם המתאים והדרוש
לשם מילוי התחייבויותיו על-פי ההסכם.

.10.2

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

.10.3

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

.10.4

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

.10.5

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

תוצאות הפרה
.11.1

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן ,המזמין יהיה רשאי לבטל את ההסכם לאלתר ,ללא מתן
הודעה כלשהי למפעיל ולבצע את התחייבויות המפעיל ,על-פי הסכם זה ,בין בעצמו ובין בכל דרך
אחרת כפי שימצא לנכון ,לרבות בידי מפעיל חלופי והמפעיל מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כספית ו/או אחרת כלפי המזמין בשל כך:
.11.1.1

המפעיל הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או קבלת נכסים או צו
פירוק ,בין באופן זמני ובין באופן קבוע או הוטל עיקול על חלק מהותי מנכסי המפעיל
באופן שיש בו ,לדעת המזמין ,חשש לפגיעה בהמשך יכולתו של המפעיל לבצע
התחייבויותיו על-פי הסכם זה.

.11.1.2

המפעיל הסב או התיימר להסב ,את ההסכם כולו או מקצתו באופן ישיר ו/או עקיף,
לרבות ,בדרך של העברת שליטה במפעיל לאחר/ים ,מבלי לקבל את הסכמת המזמין
לכך מראש ובכתב.

.11.1.3

בפועל אין המפעיל מבצע את ההסכם.

.11.1.4

המפעיל הפר את ההסכם הפרה יסודית.
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.11.2

במקרה של הפרה כאמור ,המפעיל ישלם למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש סכום של 30,000.-
(שלושים אלף) ש"ח (להלן" :פיצויים מוסכמים") ,כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן
מיום הודעת המזמין למפעיל בכתב על זכייתו במכרז ועד לתשלום בפועל וזאת ,מבלי לגרוע מכל
זכות ו/או סעד אחר המוקנה למזמין מכוח הסכם זה ו/או כל דין .הצדדים מצהירים כי גובה
הפיצויים המוסכמים נקבע על-ידם בהתחשב במהותו והיקפו של ההסכם והוא סביר בנסיבות
העניין .בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית ,יתקן המפעיל את ההפרה בתוך ( 7שבעה) ימים מיום
שנדרש לכך על-ידי המזמין או מי מטעמו .לא תיקן המפעיל את ההפרה כאמור ,ההפרה תהפוך
להפרה יסודית והמזמין יהיה רשאי לבטל ההסכם וזאת ,מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה
למזמין על-פי ההסכם ועל-פי כל דין.

.11.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים למזמין על-פי הסכם
זה ועל-פי כל דין ומבלי שהדבר ישמש בידי המפעיל כטענה כי בביצוע התשלום האמור תוקנה
ההפרה ,מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות ההסכם המפורטת להלן ,יהא המזמין זכאי לפיצויים
קבועים מראש מהמפעיל כדלקמן:
 .11.3.1ככל וימצא המפקח כי שטח תחנת המוניות מלוכלך ,לרבות ומבלי לגרוע ,במצב בו נהג
מנהגי התחנה לכלך את שטח תחנת המוניות – פיצוי מוסכם בסך של ( 1,000אלף) .₪
 .11.3.2ככל וימצא המפקח כי חניית מוניות שלא בשטח חנית המוניות  -פיצוי מוסכם בסך של
( 500חמש מאות)  ₪בגין כל מוניות שחנתה שלא בהתאם להסכם זה.
 .11.3.3בגין אי הימצאות של סדרן כנדרש על-פי ההסכם  -פיצוי מוסכם בסך של ( 500חמש
מאות)  ₪לכל יום.
 .11.3.4שעות הפעלת תחנת המוניות שלא בהתאם לקבוע בהסכם  -פיצוי מוסכם בסך של 500
(חמש מאות)  ₪ליום .
 .11.3.5בגין  10דקות איחור ממועד הקבוע לביצוע השירות – סכום של  ;₪ 25בגין  15דקות
איחור ומעלה – סך של  50%מעלות הנסיעה המוזמנת או  ₪ 50לפי הגבוה;
 .11.3.6בגין כל הפרה אחרת אותה מצא המפקח מטעם המזמין (כהגדרתו לעיל) בקיום הוראות
הסכם זה ואשר לא תוקנה לאחר מתן התראה בכתב  -ישלם המפעיל למזמין סך של עד
( 250מאתיים וחמישים)  ₪לכל הפרה על-פי קביעת המפקח.

.11.4

הסכומים הנקובים לעיל יוצמדו ו/או יעודכנו ,בהתאם לקבוע בהסכם זה ובהתאם לשיעור עדכון
התמורה שיתבצע ,מעת לעת.

.11.5

המזמין זכאי לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל ,מכל תשלום שיגיע למפעיל ,אם יגיע,
לחלט את הערבות הבנקאית או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,הכל לפי שקול דעתו הבלעדי של
המזמין.

.11.6

הפרת הוראה כלשהי הכלולה בסעיפים שעניינם הצהרות והתחייבויות המפעיל ,כוח-אדם,
אספקת השירותים ,תחזוקה ,יחסי מפעיל-מזמין ,תמורה ותנאי תשלום ,ערבות ,ביטוח ,סודיות,
הסבה או העסקה של קבלני משנה בניגוד לתנאי ההסכם ,פינוי תחנת המוניות ו/או פרסום ,תחשב
הפרה יסודית של הסכם זה.

.11.7

האמור בכל מקרה של הפרה ,אינו מבטל את תשלום הפיצויים המוסכמים הקבועים בסעיפים
הנוספים.

.11.8

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

סודיות ואבטחת מידע
.12.1

המפעיל 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 על-פי הסכם זה וכי יפעל בהתאם להוראות כתב
התחייבות מטעם המפעיל ,בדבר חובת מנהליו ועובדיו לשמור על סודיות המידע המגיע לידיהם
והשייך למזמין ,עובדיו ומבוטחיו ,הרצ"ב כנספח יג' להסכם זה.

.12.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר ומתחייב בזאת המפעיל כדלקמן:
 .12.2.1כי ידוע לו כי במסגרת אספקת 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.
 .12.2.2כי לא יעשה כל שימוש במידע כאמור ,בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ולא להעביר ו/או
למסור כל מידע לצד שלישי ,לכל מטרה ,אלא כמתחייב מכל דין ומכל סיבה שהיא ולמלא
אחר כל הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א –  1981והתקנות על-פיו וחוק זכויות
החולה ,התשנ"ו – .1996
 .12.2.3כי ינקוט כל אמצעי כדי שעובדיו ו/או מי מטעמו הפועלים במסגרת אספקת השירותים
נשוא הסכם זה ,יקפידו אף הם על שמירת סודיות המידע ,כאמור לעיל.

.12.3

.13

.14

המפעיל 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 ולאספקת
השירותים נשוא הסכם זה.

אחריות ושיפוי
.13.1

המפעיל יי שא באחריות ,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 המפעיל וכל מפעיל משנה ומי מטעמו ,כתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה ו/או מחדל של
המפעיל ,מי מעובדיו ,מנהלי עבודה מטעמו ,קבלני המשנה המועסקים על-ידו ו/או כל גורם אחר
מטעמו ,בקשר לביצוע חיובי המפעיל על-פי הסכם זה או הנובעים ממנו.

.13.2

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

.13.3

בכל מקרה בו יאלץ המזמין לשלם פיצוי או כל תשלום אחר ,אשר על-פי הוראות הסכם זה חל על
המפעיל ,מתחייב המפעיל 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 על-ידי המזמין.

ביטוח
.14.1

מבלי לגרוע מאחריותו של המפעיל כאמור בהסכם זה ,המפעיל ידאג במשך מלוא תקופת ההסכם
ועל חשבונו בלבד ,לכיסוי ביטוחי מתאים לגבי כל התחייבויותיו ופעולותיו על-פי הסכם זה ,על
בסיס יום האירוע ,לטובתו ולטובת המזמין יחד ולחוד ,לרבות הביטוחים כמפורט להלן וכפי
שיאושר על-ידי חברת הביטוח בנוסח נספח יב'.
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כמו כן ,יקפיד המפעיל על קיומן של פוליסה לביטוח רכב מנועי שתוצא עבור כל אחד מכלי הרכב
של המפעיל ,המשמשים או העשויים לשמש את המפעיל באספקת השירותים ,בהתאם להוראות
פקודת ביטוח רכב מנועי ,התש"ל – .1970
.14.2

הוראות מפורשות בכל פוליסה בדבר ביטול ו/או צמצום או שינוי הפוליסה על-ידי המבטח בכל
הנושאים הרלוונטיים להסכם זה ,יעשו רק לאחר מתן הודעה מוקדמת של ( 30שלושים) יום
לפחות למזמין ולאחר קבלת אישורו.

.14.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יגרום המפעיל לכך שבפוליסות הביטוח האמורות לעיל יתווסף
שמו של המזמין ב"שם המבוטח" וייכלל סעיף אחריות צולבת בין המבוטחים בפוליסת צד ג' וכן,
ייכלל סעיף לפיו מוותר המבטח בכל הפוליסות המנויות לעיל על זכות החזרה ו/או השיפוי ו/או
התחלוף ו/או השיבוב (סוברגציה) שלו כנגד המזמין וכן ,על כל זכות אחרת כלשהי של המבטח
לחזור אל המזמין בכל דרך ו/או צורה אחרת כלשהי.

.14.4

ביטוחי המפעיל יכללו תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח שנערך על-ידי המזמין וכי
המפעיל מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין .המפעיל ידאג ליתן הוראות
בלתי חוזרות למבטחיו לשלם ישירות למזמין תגמולי ביטוח בקרות אירוע ביטוח.

.14.5

המפעיל מתחייב בקרות "מקרה ביטוח" להשיב את גבולות האחריות  /סכומי הביטוח שבפוליסות
אל כנם ולשאת בפרמיה שתידרש על-ידי מבטחיו לצורך כך.

.14.6

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי דמי ההשתתפות העצמית וכן ,נזק העולה על סכומי הביטוח /
גבולות האחריות בביטוחי המפעיל יחולו על המפעיל בלבד והוא לבדו יישא בהם.

.14.7

אין בהוצאתם ו/או בקיומם של ביטוחים כאמור בסעיף זה ו/או בערכים הנקובים בהם ,כדי לבטל
ו/או לצמצם ו/או לגרוע ו/או לשנות בצורה כלשהי מאחריותו של המפעיל על-פי הסכם זה ו/או
על-פי כל דין ואחריותו של המפעיל תעמוד בהיקפה המלא ותחייב את המפעיל.

.14.8

עם חתימת הסכם זה ,ימציא המפעיל אישורי ביטוח מאת מבטחיו המעידים על עריכת הביטוחים
הכוללים את דרישות המזמין כאמור בנספח יב' וזאת ,לא יאוחר מאשר ( 14ארבעה עשר) ימים
לאחר חתימת המזמין על הסכם זה.

.14.9

במידה והמפעיל לא ימציא למזמין את אישורי הביטוח כאמור לעיל עד ( 30שלושים) ימים לאחר
מועד חתימת הסכם זה ,רשאי המזמין ,אך לא חייב ,להביא הסכם זה לידי סיום מיידי בהודעה
למפעיל ולמפעיל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 .14.10מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,היה ואישורי הביטוח לא יהיו לשביעות רצון המזמין והמפעיל לא
ימציא למזמין אישור אחר לפי דרישת המזמין ,בתוך ( 14ארבעה עשר) ימים מדרישת המזמין ו/או
אם תבוטל או תסתיים פוליסת ביטוח כלשהי והמפעיל לא ימציא למזמין העתק מפוליסת ביטוח
אחרת במקומה מיד לאחר הביטול או פקיעת התוקף ,יהיה המזמין רשאי אך לא חייב ,להוציא
פוליסת ביטוח ,על חשבון המפעיל ואולם אין באמור לעיל ,כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחר
העומדים לזכות המזמין על-פי ההסכם ו/או על-פי דין בקשר לכך.
 .14.11המפעיל ימציא למזמין מעת לעת ,בהתאם לדרישת המזמין ,אישור בדבר קיומן של פוליסות
הביטוח כאמור ,והוא מתחייב כי במקרה של אירוע ביטוח שכתוצאה ממנו יופעלו פוליסות
הביטוח ,כולן ו/או מקצתן ,הוא ידאג על חשבונו להשבת הפוליסות למצבן ערב הפעלת הפוליסות,
וזאת ,בהתאם לתנאים ולגבולות הכיסוי המקוריים הנקובים בפוליסות אלו.
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.15

.16

.17

איסור המחאה
.15.1

המפעיל 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 במפעיל לבעלי
מניותיו ו/או לאחרים לרבות ,התקשרות עם קבלני משנה ,מבלי לקבל את הסכמת המזמין לכך,
מראש ובכתב (למען הסר ספק ,יודגש כי על קבלני המשנה להיות רשומים כחוק ,עוסקים מורשים,
ובעלי ידע מקצועי) .ניסה המפעיל להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על-פי ההסכם כאמור לעיל,
ללא קבלת אי שור המזמין לכך ,לא יהיה להמחאה כאמור כל תוקף ולא יהיה בכך כדי לפטור את
המפעיל מאחריותו למילוי התחייבויותיו על-פי הסכם זה .למען הסר ספק ,המזמין רשאי לסרב
לבקשת המפעיל להמחות זכויותיו ו/או חובותיו על-פי הסכם זה כאמור לעיל ,ללא צורך בנימוק
כלשהו ולא יהיה בכך כדי לפטור את המפעיל מביצוע איזו מהתחייבויותיו על-פי ההסכם .המפעיל
מסכים לתנאים אלה ומוותר על זכותו לערעור ,לבוררות או לתביעה משפטית כשלהי או להנמקה
כלשהי על קביעת המזמין.

.15.2

בלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובנוסף לו ,ככל שמדובר בהמחאת זכות לקבלת כספים ,הסכמת המזמין
משמעותה הסכמה בכתב ,חתומה על-ידי הגורם המוסמך אצל המזמין ועל-ידי ראש אגף גזברות
וביטוח בהנהלה הראשית.

.15.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל המזמין רשאי בכל עת ,להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על-פי
ההסכם כולן או חלקן ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.

.15.4

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

גביה וקיזוז
.16.1

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

.16.2

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

.16.3

חשבונותיו של המזמין בדבר נזק ו/או הוצאה שנגרמו לו כאמור ,ישמשו כראיה מוסכמת ומכרעת
לנזקו של המזמין והמפעיל יהיה מנוע מלטעון כנגד ראיה זו.

.16.4

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

.16.5

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

מעמד בר – רשות
הצדדים מסכימים מפורשות כי המפעיל ייחשב בכל עת בקשר עם הפעלת תחנת המוניות ,כבר -רשות אצל
המזמין ו/או במוסד ממוסדותיו ו/או כל חלק מהם וכי הוא לא ירכוש כל זכויות שהן עקב מתן הרשות
להיכנס למוסדות המזמין ו/או עקב מתן השירותים .למען הסר ספק ,יוכל המזמין לבטל את הרשות בכל
עת שהיא ולפי שקול דעתו הבלעדי.
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.18

שונות
.18.1

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.

.18.2

מסמכי המכרז והסכם זה ,ממצים את כל המוסכם בין הצדדים ולא יהא כל תוקף לכל סיכום,
התחייבות ,הבטחה ,מצג או הסכם קודם ,שרטוטים ,אינפורמציה ,מחירים ,מסמכים ,כתבים
ופרטים אחרים שנמסרו למפעיל על-ידי המזמין או מי מטעמו ,בין בכתב ובין בעל-פה ,אלא אם כן
נכללו במפורש במסמכי המכרז.

.18.3

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

.18.4

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

.18.5

כל הודעה בכתב שתשלח על-יד י צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה לעיל ,תחשב
כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה הידנית באותה הכתובת או בתום ( 72שבעים ושתיים) שעות,
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:

______________________

______________________

המפעיל

שירותי בריאות כללית

אישור עו"ד או רו"ח
רישיון_____________
מס'
*עו"ד/רו"ח
,
הח"מ_____________________
אני
מרחוב___________________  ,מאשר בזאת כי ה"ה__________________ ו__________________-
חתמו בשם המפעיל דלעיל על ההסכם וכי על-פי מסמכי התאגדותו והחלטותיו ברות התוקף ,חתימות אלה
מחייבות את המפעיל לכל הקשור בהסכם זה והתחייבויותיו על-פיו.

____________________
עו"ד/רו"ח
(*) מחק את המיותר
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