מכרז פומבי
מס' 1003/18
למתן שירותי הסעות
עבור המרכז הרפואי קפלן
(להלן בהתאמה" :המכרז";
"בית החולים")

ספטמבר 2018

מרכז פומבי
מס' 1003/18

שירותי בריאות כללית ("המזמין" או "הכללית")
באמצעות המרכז הרפואי קפלן ("בית החולים")

מסמך א'

מבוא
.1

שרותי בריאות כללית באמצעות המרכז הרפואי קפלן (להלן :הכללית ו/או
"המזמינה" או בי"ח) מזמינה בזאת הצעות להתקשרות שעניינה מתן שירותי הסעות
(להלן" :השירותים") ,והכל כמפורט במסמכי ההזמנה המפורטים להלן.

.2

השירותים כוללים ביצוע הסעות לסטודנטים לסיעוד ולרפואה מהעיר ירושלים לעיר
רחובות ומהעיר רחובות לעיר ירושלים ,והכל כמפורט בנספח ט ובמסמכי ההזמנה.

.3

תקופת ההתקשרות הינה ל 12-חודשים ,עם אופציה למזמין להארכת תקופת
ההתקשרות לתקופה נוספת בת  12חודשים נוספים לא יותר מ 24-חודשים (כולל
תקופת ההתקשרות המקורית).

.4

ההזמנה שלהלן כוללת חלוקה ל 2-קבוצות של כלי רכב ,כמפורט להלן:
קבוצת רכב א' – אוטובוסים – לפחות  50נוסעים (לא כולל הנהג)
קבוצת רכב ב' – מיניבוסים – לפחות  16נוסעים (לא כולל הנהג)
יובהר כי ניתן להגיש הצעה רק לגבי אחת מהקבוצות או לגבי שתי הקבוצות ,ועל
המציע לציין את הקבוצה לגביה מוגשת הצעתו.

.5

למען הסר ספק יובהר כי בי"ח לא מחוייב לבחור מציע אשר הצעתו תהיה הזולה
ביותר ואף רשאי לבחור מפעיל נפרד לכל אחד ממסלולי הנסיעה כמפורט להלן.

.6

הצעת המחיר תיערך כמפורט בנספח ט' למסמכי ההזמנה.

.7

תנאי סף להשתתפות במכרז

.1.1

ניסיון :על המציע להיות בעל ניסיון קודם במתן שירותי הסעות נוסעים ,בין השנים
, 2011-2014בהיקף שלא יפחת מ 100-נוסעים ליום.

.1.2

על המציע להיות במועד הגשת הצעתו בעל רישיון "להפעלת משרד להסעות
מיוחדות" מאת משרד התחבורה כמשמעו ב -צו הפיקוח על המצרכים ושירותים
(הסעות סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"א – .1985

.1.3

רישום בכל מירשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות ,וכן קיומם
של הרישיונות .הנדרשים על פי דין .אישור ניהול ספרים :בידי המציע כל האישורים
הנדרשים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים התשל"ו (נספח ו').
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.7.7

כלי רכב :ברשות המציע (המונח "ברשות" לצורך סעיף זה מתייחס לכלי רכב אשר
בחזקת המציע בעצמו ו'או באמצעות מי מטעמו) כלי רכב אשר הינו רשאי לעשות
בהם שימוש לצורך מתן השירותים נשוא הזמנה זו ונכללים במצבת כלי הרכב
כמפורט ברישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות של המציע מטעם משרד
התחבורה נספח ג' .)1
על המציע לצרף להצעתו העתקים של רישיונות ברי תוקף של הרכבים
שברשותו (לרבות רישיונות הרכבים בעלי רישיונות המפורטים בנספחים ג'
:)2,3,7
ביחס לקבוצת רכב א  5 -כלי רכב המשמשים להסעות העומדים לרשותו
כמפורט להלן;
ביחס לקבוצת רכב ב  10 -כלי רכב המשמשים להסעות העומדים לרשותו
כמפורט להלן:
למען הסר ספק -כל הרכבים צריכים להיות ממוזגים.
גילאי הרכבים לא יעלה על  5שנים במשך כל תקופת ההתקשרות:
כלי הרכב יכללו את האביזרים הציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה
מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים ,לרבות תרמיל עזרה ראשונה.
כלי הרכב יהיו מצוידים בחגורת בטיחות תקניות לכל הנוסעים.

.1.5

על המציע להיות במועד הגשת הצעתו בעל רישיונות ברי תוקף להסעה בשכר ,מאת
המפקח על התעבורה ,לכל רכב ברשותו כהגדרה המפורטת על פי תקנות משרד
התחבורה נספח ג'  2להלן.

.1.6

על המציע להעסיק במועד הגשת הצעתו קצין בטיחות בתעבורה (בין כעובד או כספק
חיצוני) בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה
במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה.

.1.1

תצהיר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין המצ"ב כנספח ב' המאושר
על ידי עורך דין ,בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א –
( 1991להלן – חוק עובדים זרים) או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ( 1981להלן –
חוק שכר מינימום) ,כמפורט להלן :כי עד המועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע
ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר
מינימום או חוק עובדים זרים .לחילופין ,באם הורשעו המציע ובעל זיקה אליו
ביותר משתי עבירות כאמור ,במועד האחרון להגשת הצעות חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה .למען הסר ספק ,יודגש כי האמור יהיה בהתאם ובכפוף
למפורט בסעיף 2ב ,לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

.8

על המציע להשלים הפרטים ככל שנדרש בנספחים א' – יב' למסמכי ההזמנה וכן
לצרף את המסמכים והאישורים כאמור בנספחים ,במסמכי הזמנה זו ובהתאם
לרשימה שלהלן:

.8.1

אישורים ומסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף:
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 .8.1.1אישור ניסיון במתן שירותי הסעות  -נספח א' (במידה וקיימת יותר
מחברה אחת לה סופקו שירותים ,יש לצלם את הנספח ולצרפו בנפרד לכל
חברה/עסק)
 .8.1.2אישור רו"ח בדבר עמידת המציע בדרישות דיני העבודה ביחס לעובדיו
(לרבות כל הסכם קיבוצי שחל עליו) (נספח ב');
 .8.1.3העתק של רישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות (נספח ג';)1
 .8.1.4העתק רישיונות להסעה בשכר מאת המפקח על התעבורה (נספח ג';)2
 .8.1.5העתק רישיונות רכב (נספח ג';)3
 .8.1.6פרטים אישיים של קצין בטיחות (נספח ד');
 .8.1.1הצהרת מציע מאומתת ע"י עו"ד (נספח ה');
 .8.1.8אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(נספח ו);
.8.2

אישורים ומסמכים  -כללי:
 .8.2.1טופס הצעת מחיר (נספח ט');
 .8.2.2פירוט קווי הנסיעה (נספח ט'; )1
 .8.2.3טופס הזמנת נסיעה (נספח י');
 .8.2.4אישור מורשי חתימה (נספח יא')
 .8.2.5נתוני גורם מציע (נספח יב');

.9

הכללית תהיה רשאית לפסול הצעה אשר לא צורפו אליה כל המסמכים הנזכרים
לעיל.
על אף האמור לעיל ,הכללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לאפשר למציע אשר לא המציא עם הגשת הצעתו מסמך כלשהו ,לרבות אישור הנדרש
על פי תנאי מכרז זה להשלים את המצאת הנ"ל לכללית תוך פרק זמן שיקבע על ידה.
לא צירף המציע מסמך כלשהו על אף שנתבקש לעשות כן על ידי הכללית לשם
השלמת הצעתו ,תהיה הכללית רשאית לפסול את הצעתו.
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הכנת ההצעה
.10

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,המכרז ,תנאי הסכם ההתקשרות ,וכל
מידע רלבנטי הקשור למכרז ,לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים
לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו'/או אי התאמה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על המציע לבדוק בעצמו ,ועל אחריותו ,את
כדאיות ההתקשרות על פי מכרז זה ,את אפשרותו לבצעה ,וכל דבר אחר שיש לו,
לדעת המציע ,חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם
הכללית במידה והצעתו תזה במכרז .המציע יברר את כל האמור בעצמו ,על חשבונו,
טרם הגשת הצעתו ,והוא יהיה מנו מלעורר כל טענה בעניין זה כלפי הכללית ו/או מי
מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.

.11

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,על כל מציע לבדוק על חשבונו ואחריותו את
מסמכי המכרז לרבות דרישותיהם ותיאוריהם הטכניים והמקצועיים ,וכן כל נתון
משפטי ,תכנוני ,ביצועי ,תפעולי עסקי ו/או כל נתון רלוונטי אחר למכלול התחייבויות
המציע לפי המכרז.

.12

בכל מקרה ייחשבו המציעים כמי שערכו את כל הבדיקות ,המחקרים והניתוחים
הנדרשים לשם הגשת הצעה וכמי שקיבלו ייעוץ מקצועי לגבי כל דבר ועניין הקשור
בקיום התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות ו/או הכרוך בהם,
במישרין או בעקיפין ,וכל ייעוץ אחר המתאים ו'או הנדרש לצורך השתתפות במכרז.
המציע לא ייחשב כמי שהסתמך באופן כלשהו על המידע אשר נכלל במסמכי המכרז.

עריכת ההצעה והגשתה
.13

לא תישמע כל טענה של המציע והמציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו כל עוד
מוגדרת זו כתקפה על פי מסמכי המכרז .חזר המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא-
יעמדו למזמינה כל הסעדים על פי מסמכי המכרז ועל פי הוראות כל דין ,לרבות
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.

.14

בהגשת הצעתו למכרז ייחשב כל מציע כמאשר כי הצעתו אושרה כדין על ידי
הארגונים המוסמכים מטעמו ,וכי אין בהגשת ההצעה ובקיום התחייבויותיו על פיה
(ככל שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה) כדי לגרום לסתירה או להפרה של מסמכי
התאגדות ,של הסכם בעלי מניות או של כל מסמך או התחייבות אחרים אשר המציע
צד להם או של הוראות כל דין.

.15

הצעת המציע תכלול את מסמכי המכרז ,ואת פרטי ההצעה .המציע לא יכתוב דבר על
גבי מסמכי המכרז עצמם (למעט חתימות ואימותן במקומות המיועדים לכך) ,וכל
התייחסות שלו תובא אך ורק במסגרת פרטי ההצעה .מקום בו נדרש פירוט בצורה
מסוימת (טבלה או באופן אחר) -יינתן הפירוט בהתאם לנדרש.

.16

הצעת המציע תעמוד בעינה עד להודעה על בחירתה של ההצעה הזוכה ו/או הודעה כי
לא נבחרה הצעה זוכה .כל חלק בפרטי ההצעה יהיה מסומן באופן זהה לסימונו של
הסעיף במסמכי המכרז שביחס אליו הוא ניתן ,ויכלול ציון מלא ומפורט של הנספח
הרלבנטי למסמכי המכרז ,החלק הרלבנטי באותו נספח ,והסעיף הספציפי שביחס
אליו הוא ניתן.
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.11

המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף עליהם או למחוק מהם,
להסתייג או לשנות מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם ,בין בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת שהיא.

.18

כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון
בהצעה (ואם ההצעה תזכה בהתקשרות בין הצדדים) כאילו לא נכתבו ואף עלולים
לגרום לפסילתה של ההצעה עפ"י שיקול דעת כללית.

.19

לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין.

.20

ההצעות תוגשנה בשפה העברית בלבד .ההצעה תוגש לאחר שהושלמה כראוי וכשהיא
נושאת את החותמת הרשמית של המציע וחתימתו של המציע (באמצעות מורשי
החתימה מטעמו) בכל עמוד ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בהזמנה
להציע הצעה זו ,בהסכם ההתקשרות ,בנספחים ובכל יתר מסמכי המכרז .חתימת
המציע תהיה מאומתת בידי עו"ד במקומות המיועדים לכך.

.21

ההצעה תוגש במעטפה סגורה ואטומה עליה ירשם "מכרז פומבי מספר – 1003/18
מתן שירותי הסעות לסטודנטים – שירותי בריאות כללית – קפלן" ,בלבד .על
המעטפה לא יופיע כל סימן מזה של המציע.

.22

המעטפה תופקד בתיבה המיועדת לכך במשרדי בי"ח קפלן רח' פסטרנק  1רחובות,
במשרד מנהל הכספים בבניין ההנהלה ,לא יאוחר מיום  25/10/2018בשעה 12:00
(להלן :המועד האחרון להגשת ההצעות") .הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים הנ"ל
עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות -לא תידון ע"י ועדת המכרזים.

.23

הכללית רשאית ,בכל עת לפני פתיחת ההצעות ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את
המועד האחרון להגשת ההצעות.

.24

ההצעה תהיה תקפה למשך תקופה של  180יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
לפי בקשת הכללית ,בכתב ,יאריך המציע את תוקפו ,הצעתו ,עד לקבלת החלטה
סופית על זכייה במכרז זה .לא האריך המציע את הצעתו בתוך ( 1שבעב) ימי עסקים
מהמועד שהתבקש לעשות כן ,תפסל הצעתו והוא לא ישתתף בהמשך במכרז ,בלי
שתוקנה לו זכות או תהיה לו טענה כלשהי כלפי הכללית.

.25

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר ,כי המציע מחויב לקיים את כל התחייבויותיו
במהלך תקופת ההתקשרות בהתאם להצעתו במכרז ,גם ככל שהם מחמירים ביחס
להוראות הסכם ההתקשרות ,כך שבמידה והצעתו של המציע או מסמך אחר שהוכן
על ידו ואושר על ידי המזמינה כולל הוראה מחמירה ,לפי קביעת המזמינה,
מהוראות אחרות של ההסכם למתן שירותים ,יהיה המציע מחויב להוראה
המחמירה ,אלא אם תקבע המזמינה אחרת.

מסמכי המכרז
.26

מסמכי המכרז הינם רכוש המזמינה ,והמציע אינו רשאי להעתיק את מסמכי
ההזמנה (כולם או חלקם) ו  /או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת מלבד הגשת
הצעתו זו.
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.21

אין לראות בנתונים הכלולים במסמכי המכרז משום מצב ,הצהרה ו  /או התחייבות
כלשהי מטעם המזמינה ו/או מי מטעמה ,ואין המזמינה ו/או מי מטעמה מתחייבים
לנכונות ו/או לשלמות האמור בהם.

.28

על המזמינה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות
מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכי
המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו /או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר
ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.
תנאים כללים

.29

הכללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

.30

הכללית תהיה רשאית ,בכפוף למתן זכות שימוע למציע ,לפסול או לדחות הצעות
שונות בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
א.

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

ב.

קיים חוב כלשהו של המציע כלפי הכללית וטרם נפרע.

ג.

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

ד.

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

ה.

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

ו.

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

ז.

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.

ח.

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

.31

ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של
המשתתף לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונה של הכללית ,או גופים אחרים ,עם
המשתתף בעבר ,להחליט על אי קבלת הצעה של המשתתף עקב חוסר שביעות רצון
מהשירות שסופק ע"י המשתתף בעבר.

.32

הכללית רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות והיא רשאית ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ,לבטל את המכרז בכל עת ו/או להקפיאו.

.33

אין לראות בהזמנה זו להציע הצעות או בהגשת ההצעה משום התחייבות מצד
הכללית להתקשר עם המציע בכל דרך שהיא ,ורק הוצאת הזמנה בכתב לאחר זכיית
המציע היא שתחייב את הכללית בהתאם לאמור בה.
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.34

הכללית שומרת לעצמה את הזכות להכין אומדן מוקדם של שווי ההתקשרות נשוא
מכרז זה .הכללית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לא לקבל
(ולא לאפשר את המשך ההשתתפות במכרז) הצעת מחיר אשר תחרוג מהאומדן
כאמור בשיעור ניכר ,כלפי מעלה או כלפי מטה ,אם הסטייה אינה סבירה לדעתה ,וכן
– לבטל את המכרז כולו היה והצעות המחיר אשר נתקבלו במסגרתו תחרוגנה
בשיעור ניכר ,כלפי מעלה או כלפי מטה ,מן האומדן כאמור.

.35

ועדת המכרזים רשאית להחליט  ,כי אי התאמה לתנאי ההזמנה הייתה בגדר טעות
סופר או טעות חשבונאית בהצעה ,ולתקנה; תיקון כאמור יעשה במהלך בדיקת
ההצעות בידי ועדת המכרזים וירשם בפרוטוקול.

.36

בגין שינוי כמפורט להלן ,או שינוי דומה למקרים המפורטים להלן ,שהתרחש לאחר
מועד הגשת ההצעות ,ואשר לא אושר מראש ובכתב על ידי המזמינה תהא המזמינה
רשאית לפסול מציע ,או להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או הנחיות שתקבע
המזמינה;
א.

שינוי הגורם לאי עמידת המציע במי מתנאי הסף הקבועים במסמכי
המכרז.

ב.

ככל שננקטו בנוגע למציע הליכי פירוק ,או כינוס נכסים או הקפאת
הליכים או הסדר נושים על – ידי צדדים שלישיים או על ידי הגוף עצמו,
ולרבות במקרה בו מונה לו מפרק זמני  ,כונס נכסים זמני או בעל
תפקיד זמני אחר ,או כל הליך בעל עופי דומה.

ג.

הרשעה של המציע ו/או מי מבעליו בעבירה פלילי ,או במקרה בו
מתנהלים נגד המציע ו/או מי מבעליו הליכים פליליים או חקירות בקשר
עם עבירה פלילית שבצע לכאורה.

ד.

התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו ,לפי שיקול דעתה של
המזמינה ,השלכה שלילית מהותית על יכולתו של המציע לבצע את
השירותים.

ה.

הגשת מידע שקרי או מטעה למזמינה.

.31

המציע יישא באחריות לכל נזק שייגרם לכללית -אם ייגרם -כתוצאה
מהכללת פרט שאינו אינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו.

.38

הגשת הצעה למכרז מהווה הצהרה והתחייבות מצד המציע לפיה הוא העל
כל האמצעים ,הידע הניסיון והמקצועיות הדרושים לצורך קיום מלוא
מחויבויותיו על פי מסמכי המכרז ,באיכות ובטיב מעולים.

.39

הצעת המחיר ,יחד עם נוסח הזמנה זו על נספחיה ,מהווה "הצעה בלתי
חוזרת" מאת המציע אל כללית ,המחייבת את המציע וניתנת לקיבול על ידי
כללית בכל עת ,ובכפוף להוראות מכרז זה.

.40

הזמנה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע
מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם.

.41

בהגשת ההצעה יראו את המציע כמי שהסכים מראש לכל תנאי ושלבי
המכרז ,לרבות הליך בחירת ההצעה הזוכה.
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.42

המציע בעל עניין בו ,כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה באחד
מהם ,או כ ל מי מטעמו של המציע לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם
מציע אחר כלשהו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תיאום הצעה ,לרבות:
כריתה מפורשת או מכללא של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף
כלשהו -למעט אדם או גוף שהינו בעל עניין במציע – בעניין בעלות ,שיתוף
פעולה ,מימון ,מחירים ,העברת נכסים ,אסטרטגיות להצעה וכיו"ב :קבלה
של מידע כאמור או החלפתו בצורה אחרת ,פרסומו או גיליו לאדם או גוף
כלשהו  ,כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה
או שליח במציע אחר (לעניין סעיף זה ,ייחשב "בעל עניין :כמי שהחזיק ,
במישרין או בעקיפין ,ב 10% -לפחות מסוג מסוים של אמצעי שליטה"; כמו
וכן" ,החזקה" היא ,לרבות החזקה כשלוח או כנאמן).

.43

כתנאי להשתתפותו של המציע במכרז מחויב המציע לשמור בסודיות
מוחלטת כל מידע בכתב או בעל פה  ,הנוגע במישרין או בעקיפים לנשוא
המכרז ,אשר אליו נחשפו המציע עקב ובמסגרת השתתפותו במכרז ובעקבות
חשיפתו למידע הכלול במסמכי המכרז ,זולת מידע שהינו ברשות הציבור.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא יקיים המציע על קשר ,ישיר או עקיף,
עם גורמי תקשורת מכל סוג שהוא ,ולרבות מדיה כתובה ,אלקטרונית,
טלוויזיונית ,רדיופונית ו/או אחרת בכל עניין הנוגע למכרז ,אלא באישור
המזמינה .האמור לעיל חל גם בנוגע לבעלי המציע ,ספקי המשנה של המציע,
יועציו ו /או מי מטעמו .המציע יהיה האחראי הבלעדי להבטיח כי בעליו,
ספקי המשנה ,יועציו ומי מטעמו יצייתו לאמור בסעיף זה.

.44

הובא עניין הנוגע ,קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה
אותה ערכאה כי הוראה מהוראות מסמכי המכרז אינה עומדת בדרישות
הדין ולפיכך היא פסולה או הוראה מהוראות המכרז פסולה מכל טעם אחר,
תיראה אותה הוראה כאילו שונתה ונכתבה באופן הרחב ביותר התקף לפי
הדין ובנוסף לכך ,לא יפגע השינוי האמור ביתר הוראות המכרז אשר

.45

יוותרו בתוקף ויוסיפו לחול בין הצדדים ,אלא אם ועדת המכרזים של
הכללית תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי כי יש בשינוי כאמור כדי להביא
לביטול המכרז.

.46

לבית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו העיר תל –אביב – יפו ,
תהא הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז
זה או הנובע ממנו ,לאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות לכך ,והמציעים
מוותרים מראש על זכותם לפנות לכל בית משפט אחר אשר מקום מושבו
איננו בעיר תל-אביב.
הודעה למציע שהצעתו זכתה והשלמת התקשרות

.41

הכללית תודיע בכתב לזוכה במכרז על זכייתו.

התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות
.48

מבלי לגרוע מזכויותיה על פי הוראות כל דין ,המזמינה שומרת לעצמה את
הזכות לפנות בכל עת למציע השני במדרג ההצעות על מנת שיתקשר עימה
בהתאם לתנאי המכרז וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז ,כל
אימת שהזוכה הראשון אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.
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.49

למציע שידורג שני תהא שהות של  10ימים להודיע למזמין על קבלת פנייתו
כאמור לעיל .לא עשה כן המציע שידורג שני או שהשיב בשלילה ,תהא
רשאית המזמינה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וככל שתחפוץ בכך,
לחזור ולפנת למציע שידורג שלישי וכך הלאה.
פרסום פרטי ההצעה

.50

מציע שיבקש לעיין בפרוטוקולים של ועדת המכרזים או במסמך אחר ,יהיה
רשאי לפנות לכללית בכתב בתוך  30יום ממועד קביעת ההצעה הזוכה ולבקש
לעיין בהחלטה הסופית של ועדת המכרזים ,בנימוקי הועדה ובהצעת הזוכה
במ כרז ,למעט בחלקים של החלטה או הצעה אשר העיון בהם עלול לדעת
ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי של הכללית או של המציע
שהצעתו נבחרה .לבקשה לעיון כאמור יצורף שיק לפקודת הכללית בסך 800
 ,₪לכיסוי הוצאות הכללית בקשר עם מתן זכות העיון כאמור.

.51

הכללית עשויה להתחיל ביישום ההתקשרות נשוא המכרז מיד בסמוך
לחתימת הסכם ההתקשרות ועל כן לא תשמע טענה ,כי לא ניתנה למשתתף
שהצעתו לא נבחרה שהות מספקת לעיין במסמכים בהם ביקש לעיין בקשר
עם המכרז.

.52

בכפוף לאמור להלן הצעת המציע תיחשב ככזו שאין בה כל סוד מקצועי
והמציע ער לכך כי אם יקבע כזוכה עשויה הצעתו לעמוד לעיונם של כל
המשתתפים במכרז.

.53

רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד
מקצועי ,יציין בדף נפרד את החלקים כאמור 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.

.54

ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה לגביהם נטען
כי הם כוללים סוד מסחרי או מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של
ועדת המכרזים והחלטתה תהיה סופית ומחייבת את המציע ואת יתר
המשתתפים במכרז ,לכל דבר ועניין.
עדכונים שוטפים ושאלות לגבי המכרז
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עדכונים שוטפים בדבר המכרז עשויים להתפרסם מעת לעת באתר המכרזים
של הכללית  ,בכתובת  ,www.clalit.org.ilובאחריות המציעים לעקוב אחר
פרסומים אלו ולהתעדכן בהם .מציעים לא ישמעו בכל טענה כי לא קיבלו
הודעה בדבר עדכון מסמכי המכרז ,או כל הודעה אחרת אשר נתפרסמה,
לרבות מתן הבהרות ומענה על שאלות ,ויהיו מנועים להעלות כל תביעה או
דרישה בעניין זה.
שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר באמצעות דואר אלקטרוני
לכתובת  , amirben@clalit.org.ilעבור מכרז מס'  - 1003/18מתן שירותי
הסעות לסטודנטים – שירותי בריאות כללית -קפלן .וזאת עד ליום
 03/10/2018בשעה .16:00
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הפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת ,הערוכה במבנה
כמפורט להלן:
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מס"ד

פרק

מס' סעיף

פרוט השאלה

מס' סידורי
של השאלה

שם
פרק/נספח

מס' סעיף
בפרק/נספח

פירוט השאלה בלשון
בהירה בשפה העברית
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הכללית אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות
על חלק מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות .התשובות
לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט של הכללית בכתובת .www.clalit.org.il
פרסום התשובות על ידי הכללית באתר האינטרנט של הכללית בהתאם
לאמור לעיל ייחשב כמסירה למשתתף והמציעים יהיו מנועים מלהעלות כל
טענה או דרישה כי לא קבלו תשובות לשאלות וכי אחרים קיבלו תשובות.

.58

הכללית תהיה רשאית לשנות את נוסח המכרז לרבות איזה מנספחיו
בהתחשב בשאלות שיתקבלו על ידה ,ואזי הנוסח החדש הוא שיחייב .אין
באמור לעיל בכדי לחייב את הכללית להסכים להסתייגויות כלשהן אשר
נכללו בשאלות המציעים ו'או להסכים לביצוע שינוי זה או אחר.

שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי קפלן
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נספח א'
אישור ניסיון
לכבוד
שירותי בריאות כללית -באמצעות המרכז הרפואי קפלן
א.ג.נ,.
הנדון :אישור
אני החתום מטה ____________ מנהל חברת/עסק_____________
מאשר בזאת כי חברת/עסק __________ (שם המציע) ביצע עבורנו במהלך השנים
( 2013-2016יש להקיף בעיגול את השנה/שנים רלוונטית) שרותי הסעות בהתאם
לאמור בסעיף  1לתנאי המכרז לעיל  ,וזאת בהיקף של __________ש"ח (כולל מע"מ)
לפחות שנה.
פירוט שירותים:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
היקף כספי של השרותים:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
חוות דעת על הביצוע על הזמינו ,האיכות ,עמידה בתכניות העבודה וטיב השרות
________________________________________________________________
________________________________________________________________
פרטי המאשר
שם ושם משפחה
____________
תאריך_______________

טלפון
____________

תפקיד
______________
__________________
חותמת
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נספח ב'
אישור רו"ח
אישור על קיום דרישות חוקי המגן ודיני העבודה
לכבוד
שרותי בריאות כללית
מרכז רפואי קפלן
א.ג.נ,.
הנדון :אישור על קיום דרישות חוקי המגן ודיני העבודה
אני ,הח"מ _______________ ,רו"ח מרח' ________________ ,מאשר כי _____________
(שם המציע) ,ח.פ ____________ .משלם לעובדיו ,לכל הפועל מטעמו ,או לכל רשות או צד ג' כלשהו
בקשר עם עובדיו או הפועלים מטעמו ,כל תשלום מס או גמלה המחויבים על פי דין ,או הנהוגים
ביחסים שבין מעביד ועובד ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,משכורת שאינה פחותה משכר
המינימום לעובדים ,דמי חופשה ,דמי מחלה ,פיצויי פיטורין ,פיצויי פרישה ,הפרשות לקופות פנסיה,
מס בריאות וביטוח לאומי.

______________
תאריך

________________
חתימה

______________
חותמת
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נספח ג'
רישיון עסק
יש לצרף העתק מרישיון עסק.

נספח ג'1
רישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות
יש לצרף העתק מהרישיון.

נספח ג'2
רישיונות מורשה להסעה בשכר
יש לצרף העתק מהרישיונות.

נספח ג'3
רישיונות רכב
יש לצרף העתק מרישיונות הרכבים.
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נספח ד'
פרטים אישיים של קצין בטיחות
הנני מתחייב להעסיק קצין בטיחות בהתאם לסעיף  2להסכם אשר פרטיו האישיים הינם כמפורט
להלן:
שם_____________ :

מס' ת.ז_______________ :.

כתובת___________________________________ :
מספר כתב הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה:
 מצ"ב צילום כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה.

שם החברה__________________ :

חתימה וחותמת החברה______________ :

שם קצין הבטיחות________________ :

חתימה וחותמת קצין בטיחות__________ :
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נספח ה'
הצהרת מציע
הצהרת המציע:
אני הח"מ( _________ ,שם המצהיר) ,ת.ז ,__________ .מורשה חתימה של ______________
(שם המציע) לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב כי כל הנהגים העומדים לרשותי כיום ואשר יעמדו ברשותי
בעתיד( __________ ,ש ם המציע) לצורך מתן השירותים נשוא הזמנה זה ,עומדים ויעמדו בכל
הדרישות לגבי הנהגים ,כנדרש במסמכי המכרז הריני מצהיר שאציג בפני המזמין או מי מטעמו ,מיד
ובכל זמן שאדרש ,את העתק רישיון הנהיגה של מי מהנהגים שאדרש ופרטים לגבי ניסיונו ,עברו
הפלילי ו/או התחבורתי.

__________
תאריך

__________________
שם

___________________
חתימה וחותמת

אישור

אני החתום מטה ,עו"ד _________ ,רישיון מס _______ .מאשר בזה כי ביום _______ הופיע/ה
בפני ____________  ,שזיהיתי על פי תעודת זהות מס' ____________  ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפני.

חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ו'
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו –
"( 1976החוק")

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

מבוטל
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נספח ח'

מבוטל
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נספח ט'
טופס הצעת מחיר

כללי:

הצעת המחיר תחושב כדלקמן:
 .1מציע רשאי להגיש הצעות לאחת משתי קבוצות הרכב המפורטות ברשימת התעריפים
המוצעת ,או לשתי הקבוצות.
 .2המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף עד  2עצירות בדרך לכל נסיעה ,לצורך איסוף
נוסעים נוספים ,ללא תוספת מחיר.
 .3המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע כי במקרים מסוימים היעד מירושלים יהיה בי"ח
הרצפלד בגדרה ,במקום קפלן .המחיר במקרים אלו יהיה זהה למחיר ההסעה לקפלן.
 .4מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכי
הוא שומר לעצמו את הזכות לפצל את הזכייה ליותר מגורם אחד ו/או לקבל הצעה
בחלקה.
 .5למחיר יתווסף מע"מ כחוק.
 .6תנאי התשלום וההצמדה יהיו כמפורט בהסכם.
 .1התמורה כמפורט בהצעת המחיר מהווה תמורה מלאה וסופית כנגד קיום מלוא
התחייבויות הספק על פי הסכם זה.
יודגש כי הכמויות המפורטות בנספח זה ובטבלאות המפורטות להלן הינן לצרכי הערכה
בלבד ואין בהן כדי לחייב בכל אופן שהוא את המזמין ,כמו כן ייתכנו מעת לעת שינויים
(למעלה או למטה) בהיקף כמות ההסעות או בסוגי או בסוגי הרכבים הנדרשים בהתאם
לצרכי המזמין ושקול דעתו .מובהר בזאת כי המזמין רשאי לבטל ו/או להוסיף נקודות
איסוף ,בכל הקווים המפורטים להלן ,לפי שקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכיו.

תעריף לנסיעה
ירושלים (בנייני האומה)  -קפלן

סוג רכב
אוטובוס

קו

ירושלים – קפלן

מיניבוס

הבהרה" :תעריף לנסיעה" התעריפים לנסיעה מירושלים לרחובות או בכיוון ההפוך
חתימת וחותמת המציע
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נספח ט' 1
פירוט הערכת הסעות נדרשת משוערת
שם הישוב

סוג רכב

מספר כלי רכב

מס' נסיעות
בשבוע

ירושלים (בנייני
האומה) – קפלן

אוטובוס

1

3

ירושלים – קפלן

מיניבוס

2-6

4

חתימת וחותמת המציע

הערות
 4ימי הסעות בשבוע ,מספר
רכבים משתנה מיום ליום בהתאם
לתוכנית הלימודים

________________
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נספח י'
דוגמא לטופס הזמנה לנסיעה קבועה
הזמנת הסעות איסוף/פיזור
לכבוד._________ :
מתאריך.________ :
מס'
רץ
01
02
03
04
05
06
01
08

שעת איסוף/פיזור

מסלול

הערות:
מטעמו.
מי
או
התחבורה
אחראי
ע"י
בוטלה
לא
עוד
כל
ההזמנה
תוקף
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________.
חתימה וחותמת:
_________________
אחראי תחבורה

חתימת הטופס מהווה תנאי לתשלום על פיו.
לשימוש החברה לצורכי חיוב סה"כ_____ :
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נספח יא'

אישור מורשי חתימה
אני ,הח"מ ,_____________________ ,עו"ד/רו"ח ,מרח' ________________________,
מאשר כי חתימתם יחד  /לחוד (מחק את המיותר) של ה"ה המפורטים להלן ,על ההצעה וההסכם
המוגשים במסגרת הזמנה מס' _____ לאספקת שירותי הסעות ,מחייבת את המציע:
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

וכן ,כי הינם מורשים מטעם _____________ (שם המציע) לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד,
מכוח החלטת התאגיד כאמור ,שנתקבלה כדין ,על פי זכויות החתימה כאמור לעיל.

__________
תאריך

__________
שם

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

*
א.

נתונים כלליים:
סוג האישיות המשפטית:

_____________________________

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

פירוט בעלי השליטה במציע ושיעור אחזקותיהם
מס' תעודת זהות

ג.

מנהלים ובעלי זכויות חתימה:
תפקיד

ד.

שם משפחה

שם פרטי

מס' תעודת זהות

שם משפחה

שם פרטי

מספר עובדי החברה.____________ :
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ה.

לקוחות
פרט
(נא
השירותים
במתן
ניסיון
שנות
מספר
עיקריים)__________________________________________________________:
________________________________________________________________ .

ו.

ברשות החברה:
_____ כלי רכב המשמשים להסעות (אוטובוסים) העומדים לרשותו;
_____ כלי רכב המשמשים להסעות (מיניבוסים) העומדים לרשותו.

ז.

הערות____________________________________________________________:
_________________________________________________________________
__ ______________________________________________________

_________
תאריך

_____________
שם מלא

__________
תפקיד

_____________
חתימה וחותמת

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

____________________________
עו"ד  /רו"ח
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הסכם
שנערך ונחתם ב________ ביום____ לחודש _____ שנת ______
ב

י

ן

בין:

שירותי בריאות כללית
מרח' ארלוזורוב  101תל אביב
באמצעות המרכז הרפואי קפלן ("בית החולים")
ת.ד____________ .
פקס' ____________
(להלן" :המזמין"; "כללית")

לבין:

_________________
ח.פ______________ .
מרח' _____________
פקס'_____________
(להלן" :הספק")

הואיל

והמזמין מעוניין ,כי הספק יספק לו שירותי הסעות כאמור וכמפורט בהסכם זה ובנספחים
המצורפים לו (להלן" :השירותים");

והואיל

והספק מצהיר ומתחייב ,כי ביכולתו לספק את השירותים באופן כמפורט ובכפוף לתנאי
הזמנה על נספחיה שמספרה  ,1003/18בתנאים המפורטים בהצעתו ובפניה לקבלת הצעות
המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו (להלן ביחד" :ההזמנה");

והואיל

והמזמין קיבל את הצעת הספק לביצוע השירותים ,על פי הוראות הסכם זה ונספחיו;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא נספחים והגדרות
1.1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנו.

1.2

כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

1.3

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

 1.4מצ"ב להסכם זה הנספחים כמפורט להלן:
פניה לקבלת הצעות;
מסמך א':
אישור ניסיון במתן שרותי הסעות;
נספח א'
אישור רו"ח בדבר עמידת המציע בדרישות דיני העבודה ביחס
נספח ב':
לעובדיו (לרבות כל הסכם קיבוצי שחל עליו);
העתק רישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות;
נספח ג' :1
העתק רישיונות להסעה בשכר;
נספח ג' :2
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נספח ג' :3
נספח ד':
נספח ה':
נספח ו':
נספח ז':
נספח ח':
נספח ט':
נספח י':
נספח יא':
נספח יב':

העתק רישיונות הרכבים;
פרטים אישיים של קצין בטיחות;
הצהרת מציע מאומתת ע"י עו"ד;
האישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים;
מבוטל;
מבוטל;
הצעת מחיר ;
טופס הזמנת נסיעה;
אישור מורשי חתימה;
נתוני גורם מציע ;

הסכם;
מסמך ב :
נספח  :1ערבות בנקאית
נספח  :2אישור על כיסוי ביטוחי
 .2הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ומתחייב בזה כי:
2.1

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

2.2

הוא בעל כל האמצעים ,מכשור ,ציוד ,כלים ,מיכון ,מחשוב ,הידע ,הניסיון
וכח האדם הדרושים לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה וכי,
בידיו כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין ,לרבות
רישיון עסק תקף ,לצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה לרבות
אישורים ו /או רישיונות ו/או היתרים מטעם משרד התחבורה ,אישורים של
קצין בטיחות תעבורה והוא אחראי לכך שכל האישורים ,ההיתרים
והרישיונות הנדרשים יישארו בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם וכי במשך
תקופת ההסכם הוא ימלא אחר הוראות כל דין הקשורות במתן השירותים,
כפי שיהיו ,מעת לעת ,על ידי הרשויות המוסמכות לכך.

2.3

נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים ו/או
אחרים המצורפים אליו והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
2.4

הוא ביקר בבית החולים ובדק את מלוא התנאים ,הנתונים והנסיבות
הקשורים במילוי התחייבויותיו על פי ההסכם ,ולא תהיה לו כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר עם אי-ידיעה ,חוסר ו/או טעות ו/או
פגם בקשר לנתונים ו/או לעובדות הקשורות בעבודה נשוא הסכם זה.

2.5

כי לצורך ביצועו של הסכם זה יעמדו לרשותו בכל תקופת ההסכם רכבים
בכמות מספקת לצורך מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה ,וכן נהגים קבועים
שמספרם ייקבע ,מעת לעת ,בהתאם לדרישות המזמין ולשיקול דעתו הבלעדי.
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2.6

להתייצב במקומות האיסוף בקווי ההסעות המפורטים בנספח ט '1כפי
שייקבעו מעת לעת ע"י המזמין בזמן ,כי השירותים יינתנו באמצעות רכבים
ממוזגים ,תקינים ונקיים ,אשר יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקניות לכל
הנוסעים והמתאימים לייעודם ,הכוללים את כל האביזרים והציוד הנדרשים
על ידי משרד התחבורה ,לרבות תרמיל עזרה ראשונה ,הכל כמפורט בתקנות
התעבורה ,כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת .בכל מקרה של בעיה ו/או תקלה
המונעת את השימוש באיזה מהרכבים ,הספק יעמיד לשם ביצוע השירותים
רכב חלופי מתאים כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן ועל פי תנאי
הסכם זה על כל נספחיו.

2.1

הספק מתחייב כי ההסעות יבוצעו ברכבים כנדרש בתנאי הסף הקבועים
במסמך א' (הזמנה להציע הצעות) המצ"ב כנספח להסכם זה וכמפורט
כדלקמן:
2.1.1

כל הרכבים צריכים להיות ממוזגים.

2.1.2

שגילאי הרכבים לא יעלה על  5שנים בכל תקופת ההסכם היסודית
ו/או תקופות האופציה ,בהתאמה.

2.1.3

כלי הרכב יכללו את על האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד
התחבורה מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים ,לרבות תרמיל עזר
ראשונה.

2.1.4

כלי הרכב מצוידים בחוגרות בטיחות תקניות לכל הנוסעים.

2.8

בכל מקרה בו יעשה הספק שימוש ברכב שברשותו אשר אינו אחד מהרכבים
המצוינים בנספח ג' ,לצורך מתן השירותים למזמין ,הוא יעביר למזמין,
טרם התחלת השימוש בכלי הרכב כאמור ,אישור עו"ד לעיל וכן ימציא
למזמין העתקים מאומתים ע"י עורך דין כהעתקים נאמנים למקור של:
רישיון הרכב התקף ,רישיון ההסעה שלו ,וככל שמדובר בספק שהינו משרד
הסעות של רישיון ההפעלה הכולל את כלי הרכב.

2.9

בקדמת הרכב המשמש להסעות בקו הסעות כלשהו יוצב שלט ברור ובו יצוין
שם קו הנסיעה.

 2.10הספק מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת
תוקפו של ההסכם ,כי מרכב כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה
המתאימה לייעודם של הרכבים ,כי כלי הרכב השונים ,ציודם ,אביזריהם,
סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי
שיהיו בתוקף ,מעת לעת ,לרבות התנאים בהם או ברישיונותיהם של הרכבים.
הספק מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף כלי רכב בכלי רכב אחר ,ידווח על כך
למזמין ויעביר לעיונו את כל הדרוש בהסכם זה ונספחיו.
 2.11ישא באופן בלעדי בהוצאות דלק ,רישוי ,ביטוח ,אגרת הסמכת קצין בטיחות
בהתאם לנספח י' לתקנות התעבורה תשכ"א  ,1961קנסות ועונשין וכל
הוצאה אחרת מכל סוג שהוא הקשורה בתיקון ו/או אחזקה ו/או הפעלה
תקינה של הרכבים.
 2.12יהא האחראי הבלעדי לשלומם ולבטיחותם של הנוסעים ברכבים.
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2.13

לנהוג בהתאם להוראות כל דין ולפי כללי המקצוע המקובלים ,לנקוט
באמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם
זה ועפ"י כל דין ,ובין היתר ,למלא בדייקנות אחר כל תקנות התעבורה.

2.14

הינו מתחייב להעסיק נהגים מיומנים וכשירים ,בעלי רישיונות נהיגה תקפים
לסוגי הרכב בהם יבצעו את ההסעות ועומדים בתנאי הסף הבאים:
2.14.1

הנהג הינו בעל ניסיון של  5שנים לפחות ,בנהיגה בהסעת נוסעים
בסוג הרכב אותו הוא נוהג.

2.14.2

הנהג הינו לפחות בן  25שנים.

2.14.3

לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות רלוונטי למועד הגשת
ההצעות להזמנה זו.

2.14.4

הנהג לא הורשע בגין עבירה לפי סעיף  )3(62לפקודת התעבורה
[נוסח חדש] (להלן" :הפקודה") ו/או תקנה  )2(26לתקנות
התעבורה ,תשכ"א – ( 1916להלן" :התקנות") ,ו/או בגין עבירה
לפי סעיף  64לפקודה ,ו/או בגין עבירה לפי הפקודה ו/או התקנות
אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם ,ו/או רישיונו של הנהג
לא נשלל ליותר מפעם אחת עקב עבירות מהירות ,כקבוע בסימן ו'
בפרק השני של חלק ב' שבתקנות ,ו/או עקב עבירת אי ציות
לרמזור אדום ,כקבוע בתקנה  64לתקנות  ,בתוקף של עד  60ימים
לפני מועד הגשת ההצעות.

2.15

בוטל.

2.16

הספק מתחייב לבצע השתלמות נהלים ובטיחות לנהגים כנדרש ,בה יתודרכו
הנהגים בנושאים הבאים :סדרי הסעה ,הנחיות בטיחות בהסעה ,התמודדות
עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה ,נקודות תורפה
בטיחותיות בציר התנועה ,בעלי תפקידים אצל המזמין המחויבים בדיווח על
אירועים חריגים ,ניתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה ,נהלי דיווח מחייבים,
ניתוח תאונות ולקחים מהן ,כללי בטיחות בעליה וירידה מהרכב ,התנהגות
במצבי חירום ,בדיקות רכב בתום הנסיעה וכו'.

2.11

ספק מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות ,יעסיק ,כל תקופת תוקפו של
הסכם זה ,קצין בטיחות תעבורה בכל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות
התעבורה אשר פרטיו האישיים יפורט בנספח ד' להסכם .קצין הבטיחות
יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי ההסכם .בין היתר יוודא
כי רישיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הספק הינם בתוקף ,כי
הרכבים המשמשים להסעות הינם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח
והרישיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים
להסעות.
הספק מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות
אחר יעשה הדבר בתיאום מראש ובכתב עם המזמין ,והספק יעביר למזמין
את פרטיו האישיים וכתב ההסמכה של קצין הבטיחות החדש.
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.3

2.18

ידוע לספק כי השירותים על פי הסכם זה ,כולם ו/או חלקם ,נדרשים ו/או
עשויים להידרש למזמין גם בשעות חירום כפי שיגדיר אותם המזמין על פי
שקול דעתו הבלעדי .מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק ,בהתאם לדרישת
והגדרת המזמין לשעות חירום כאמור לעיל ,הספק מתחייב לספק את
השירותים על פי הסכם זה ויהיה ערוך לתגבר ב 25% -את מצבת כלי הרכב
שברשותו לרשות המזמין ,בהתראה של שעתיים ממועד הודעת המזמין על
מצב חירום כאמור.

2.19

לקיים אחר כל הוראות ,הנחיות ונהלי כללית ובית החולים ככל שנוגעות
לביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובכלל זה הוראות מחלקת הביטחון
של בית החולים ,כפי שיעודכנו מעת לעת ,ובין היתר נותן הסכמתו לבדיקת
הרכבים הנכנסים והיוצאים מחצרי בית החולים ,הוא מתחייב לשתף פעולה
עם הגורמים הרלוונטיים בבית החולים ,ככל שיידרש ,ומוותר על כל טענה
ו/או תביעה בהקשר זה.

2.20

ידוע לספק כי הוא אינו רשאי למסור ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה,
כולן או מקצתן ,לצד שלישי כלשהו ,כולל קבלני משנה אלא אם כן קיבל את
הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב .נתן המזמין את הסכמתו כאמור לעיל,
לא יהיה בכך כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי ההסכם ,והספק ישא
באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מי מטעמו כאמור.

2.21

התמורה בגין ביצוע התחייבויותיו ,על פי הצעתו כאמור בנספח ט' להסכם
זה ,מהווה את מלו א התמורה המלאה והסופית בגין מילוי כל התחייבויותיו
עפ"י הסכם זה לרבות בקשר לכל האמצעים ,האביזרים וציוד אחר
הדרושים לביצוע מלוא התחייבויותיו ויסופקו על ידו בהתאם לדרישות
המזמין ,לרבות אישורי משרד התחבורה בהתאם לכל דין ו/או אישורי קצין
בטיחות תעבורה וכיו"ב ול א תהיינה לו תביעות כספיות נוספות כלשהן בגין
ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה בכלל וביצוע השירותים בפרט ,מעבר
לתמורה הקבועה בנספח ט'.

2.22

הפרת הוראה מהוראות סעיף  2זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

התקשרות מסגרת

3.1

מוסכם וידוע לספק כי הסכם זה לרבות כל המפורט בנספח ט' ,1מהווה הסכם
מסגרת בלבד ואין המזמין מתחייב להזמין מהספק את השרות ו/או חלקו והספק
מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.

3.2

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

3.3

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

.7

תקופת ההסכם
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4.1

תקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה הינה ל( 12-שנים עשר) חודשים ,שתחילתם
מיום תחילת אספקת השירותים למזמין ,אולם לא לפני מועד חתימת הסכם זה על
ידי המזמין ,לפי המאוחר מבין השניים ,אלא אם בוטל קודם לכן על ידי המזמין
בהתאם להוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין .תנאי לתחילת ביצוע התחייבויות
הצדדים עפ"י הסכם זה הינו מתן הודעה בכתב מטעם המזמין ועד אותו מועד לא
תהיה למזמין התחייבות כלשהי כלפי הספק אשר מוותר על כל טענה בהקשר זה.

4.2

ניתנה הודעת התחלה כאמור ,יחל הספק בביצוע חיוביו ,בהתאם להודעה ,תוך 14
יום ממועד מתן ההודעה.

4.3

המזמין בלבד יהיה רשאי להאריך את תקופת ההסכם היסודית ו/או תקופת
האופציה ,כהגדרתה להלן ,באותם תנאים ובשינויים המחויבים ,לתקופה נוספת
של ( 12שנים עשר) חודשים או כל חלק מהם מעבר לתקופת ההסכם היסודית
(להלן" :האופציה") ,ובלבד שניתנה לספק ,על ידי המזמין ,הודעה בכתב על כך
לפחות ( 45ארבעים וחמישה) יום קודם לתום תקופת ההסכם היסודית או תקופת
האופציה ,בהתאמה .הודעה בדבר הארכת תקופת ההסכם תציין את תקופת
ההארכה .לא ציין המזמין את תקופת ההארכה ,תהיה הארכה לתקופה של 12
(שנים-עשר) חודשים תקופת ההסכם היסודית ביחד עם תקופת האופציה ,אם
ובמידה ותמומש ,תיקרא לעיל ולהלן ("תקופת ההסכם").

4.4

למען הסר ספק ,תנאי הסכם זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם .בשינויים
המחויבים.

4.5

נמשך בפועל ביצוע השירותים מעבר לתקופת ההסכם היסודית או תקופת
האופציה ,לפי העניין ,מסיבה כלשהי ,בלא מתן הודעת הארכה בהתאם לנוהל
המפורט בסעיף  4.3לעיל ,יהיה המזמין רשאי בכל עת להפסיק את ביצוע
השירותים בהודעה מראש של ( 15חמישה עשר (ימים ,והספק מוותר על כל טענה,
דרישה או תביעה בענין זה ,לרבות טענה כי בהמשך ביצוע השירותים בפועל ,מעבר
לתקופת ההסכם היסודית או תקופת האופציה ,היה משום הארכת תקופת
ההסכם היסודית או תקופת האופציה היה משום הארכת תקופת ההסכם.

.5

הזמנת השירותים ואספקתם

5.1

הספק יספק שירותי הסעות לסטודנטים של המזמין כמפורט בנספח ט' (להלן:
"קווי הנסיעה").
להסרת ספק ,מובהר כי בעת ביצוע ההסעות בפועל לא יסיע הספק נוסעים נוספים
בכלי הרכב המבצעים את ההסעות בו זמנית עם עובדי המזמין המוסעים על ידו.

5.2

להסרת ספק מובהר כי השירותים המפורטים בנספח ט' ,מיועדים לסטודנטים
של המזמין בלבד ,אשר יציגו אישור קבוע לסטודנט המזמין שיונפק ע"י המזמין
ועליו תמונת הסטודנט ,אלא אם כן נקבע אחרת על ידי המזמין על פי שיקול דעתו
הבלעדי.

5.3

כל שינוי בקווי הנסיעה יעשה באישור המזמין בלבד ומראש .מובהר כי המזמין
רשאי בכל עת ,לפי שקול דעתו הבלעדי ,להורות לספק על שינויים במתן שירותי
ההסעה כדלקמן:
5.3.1

שינויים במסלולי הנסיעה – מבחינת אורכם.

5.3.2

ביטול מסלולי נסיעה.
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5.3.3

שילוב מסלולי נסיעה.

5.3.4

תוספת מסלולי נסיעה.

5.3.5

תוספת או הפחתה של כלי רכב מגידול או צמצום של עובדי
המזמין.

5.3.6

שינוי בימי ו/או בשעות ההסעה.

5.4

איסוף והורדת סטודנטים נוסעים בשטח בית החולים יעשה בהתאם להוראות
אחראי התחבורה של בית החולים ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.

5.5

הפרת הוראה מהוראות סעיף  5זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

.6

טיב השירותים ובקרת איכות

6.1

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

6.2

כלי הרכב המשמשים את הספק לאספקת השירותים נשוא הסכם זה יהיו בכל עת,
בהתאם לקבוע בהסכם זה ונספחיו ,תקינים ,נקיים ויתוחזקו בהתאם להוראות
היצרן באופן תקופתי ושוטף.

6.3

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

6.4

לא מילא הספק אחר הוראות המזמין כאמור לעיל ,יהא המזמין רשאי לבצע כל
פעולה שתידרש במקום הספק והספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור
ובכל הנזקים שיגרמו למזמין עקב כך ו/או לבטל את הסכם זה עקב הפרתו ו/או
לנקוט בכל אמצעי אחר בהתאם להסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

.7

תמורה ותנאי התשלום
1.1

בתמורה לקיום כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,ישלם המזמין לספק
את התמורה על פי התעריף המפורט בהצעת המחיר נספח ט' להסכם זה
(להלן" :התמורה").

1.2

הספק לא יהא זכאי לכל תמורה שהיא בגין השירותים אשר המזמין סירב
לאשרם ,בין בשל פגמים ובין בשל אי התאמה בין ההזמנה לאספקה בפועל
ו/או שלא הוצגו ביחס אליהם אישורים כנדרש בהסכם זה.

1.3

הפחית המזמין ו/או הגדיל את היקף השירותים מעבר לקבוע בהסכם זה
ובנספחיו ,תוגדל ו/או תוקטן התמורה בהתאמה ,בהתאם להסכם ולנספח
ט' כאמור.
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1.4

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

1.6

התמורה תעודכן אך ורק במקרים בהם במדד מחירי תשומה באוטובוסים
של כלל האוכלוסייה (קוד מדד  )440010המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ישתנה בלמעלה מחמישה ( )5אחוזים .במקרים אלו תעודכן
התמורה ב 1 -לחודש שלאחר מועד העדכון האמור כאשר המדד הבסיסי
הינו המדד בעת תחילת ביצוע הסכם זה.

1.1

למען הסר ספק ,מובהר ,כי התמורה כהגדרתה לעיל מהווה את מלוא
התמורה בגין אספקת השירותים על פי ההסכם ,לרבות דלק ובלאי של
הרכבים וכל ההוצאות שעמד בהן הספק בקשר עם מילוי כל התחייבויותיו
על-פי ההסכם לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,ככל שהדבר רלבנטי,
שכר עבודה ותנאים סוציאליים ,דמי נסיעה ותשלום עבור זמן נסיעה לכל
המועסקים על ידי הספק ,הוצאות השימוש בכלי עבודה ,פחת וכו' של ציוד,
הוצאות מנהלה וכלליות כגון נזקי טבע ,ביטוחים ,ערבויות וכו' ,וכל המסים,
האגרות ,ההיטלים ותשלומי חובה אחרים המוטלים על הספק ,על
השירותים וכיו”ב ,ולרבות שיחות הטלפון בגוביינא שיבצע אחראי התחבורה
של המזמין ו/או מי מטעמו למציע ולמי מטעמו ,אשר המציע מתחייב לקבל
ללא דיחוי ולממנן.

1.8

בתום כל חודש ולא יאוחר מה 1 -לכל חודש ,ימסור הספק למזמין חשבון
שיכלול את פירוט השירותים שניתנו על ידו בחודש הקודם וסיכום התמורה
המבוקשת על ידו בהתאם ,בצרוף חשבונית כדין (להלן" :החשבון") .לחשבון
בגין השירותים שסופקו  ,יצורפו טפסי הזמנת הנסיעות (נספח יא') .המזמין
יבדוק ויאשר את החשבון ,או ,לפי הצורך ,יעיר הערותיו לספק אשר יתקן
את החשבון והחשבונית בהתאם להערות המזמין כאמור ויגישו שוב למזמין.
אישר המזמין את החשבון ,יהווה האישור האמור ראיה מכרעת לנכונות
האמור בו ,והספק מותר על כל זכות התנגדות ו/או טענה בהקשר לכך.

1.9

במקרה בו לא הגיש הספק את החשבון עד ( 5חמישה) ימים לאחר המועד
שנקבע להגשתו כאמור לעיל ,יהיה המזמין רשאי ,אך לא חייב ,לערוך את
הדו"ח האמור בעצמו ובמקרה כאמור ,יהיה המזמין רשאי להפחית עד 12%
(שנים עשר אחוז) מסכום החשבון כדמי טיפול ולספק לא יהיו כל טענות,
דרישות ו/או תביעות בשל כך.

1.10

התשלום יתבצע לספק תוך ( 33שלושים ושלושה) יום מתום החודש שבגינו
הוגש החשבון לתשלום על ידי ספק ("שוטף  +שלושים ושלושה") ,ובתנאי
שהחשבון אושר קודם לכן ע"י המזמין וכנגד חשבונית מס כדין.

1.11

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

1.12

כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק ,ימציא הספק למזמין את האישורים
הבאים:
1.12.1

תעודת עוסק מורשה בת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו –
;1975
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 1.12.2אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על דיווח כדין בכל
שנת כספים במשך תקופת קיומו של הסכם זה;
 1.12.3אישור ניכוי מס במקור;
 1.12.4כל אישור אחר הדרוש על פי כל דין או על פי דרישת המזמין.
1.13
.8

הפרת הוראה מוראות סעיף  1זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

ביטול ההסכם ללא הפרה

המזמין רשאי בכל עת לבטל הסכם זה ו/או להשעות את ההסכם לפי שיקול דעתו הבלעדי,
במתן הודעה לספק ( 30שלושים) יום מראש ובכתב ,מבלי שיהיה בכך משום הפרת הסכם זה
ומבלי שהמזמין יהיה חייב לנמק את עילת ההפסקה ו/או ההשעיה כאמור ,והספק מוותר על
כל טענה ,דרישה או תביעה בקשר לכך .פעל המזמין מכח זכותו כאמור בסעיף זה ,הספק יהא
זכאי לקבל אך ורק את התשלומים המגיעים לו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה כפי
שאושרו ע"י המזמין עד לתום ביצוע התחייבויותיו בפועל .למען הסר ספק ,הספק לא יהיה
זכאי לכל סכום נוסף מהמזמין והוא מוותר על כל דרישה בהקשר זה.
 .9הפרות וסעדים
9.1

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

9.2

במקרה של הפרה יסודית ,הספק ישלם למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש סכום
של ( 100,000מאה אלף ) ש"ח (להלן" :פיצויים מוסכמים") ,כשסכום זה צמוד
למדד המחירים לצרכן מיום חתימת הסכם זה ועד לתשלום בפועל ,וזאת מבלי
לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה למזמין מכח הסכם זה ו/או כל דין.
הצדדים מצהירים כי גובה הפיצויים המוסכמים נקבע על ידם בהתחשב במהותו
והיקפו של ההסכם וכי הוא סביר בנסיבות העניין.

9.3

בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית ,יתקן הספק את ההפרה בתוך  1ימים מיום
שנדרש לכך ע"י המזמין או מי מטעמו .לא תיקן הספק את ההפרה כאמור ,יהיה
המזמין רשאי לבטל הסכם זה ללא מתן כל התראה נוספת ויראו בהפרה הפרה
יסודית ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמין עפ"י הסכם זה ועפ"י כל
דין.

9.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים למזמין
על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות הסכם
המפורטות להלן ,יהא המזמין זכאי לפיצויים מוסכמים במצטבר כמפורט להלן:
9.4.1

איחור של מעל  15דקות ועד  30דקות בהתייצבות לתחנת איסוף – פיצוי
מוסכם בסך של .₪ 450

9.4.2

איחור של מעל  30דקות ועד  45דקות לתחנת איסוף – פיצוי מוסכם בסך של
.₪ 900

9.4.3

איחור של מעל  45דקות לתחנת האיסוף – פיצוי מוסכם בסך של .₪ 1,500
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9.4.4

רכב הסעה מלוכלך ו/או לא תקין (לדוגמא ריפודים קרועים) – פיצוי מוסכם
בסך של .₪ 150

9.4.5

מזגן לא תקין -פיצוי מוסכם בסך של .₪ 300

9.4.6

התנהגות לא נאותה של הנהג – פיצוי מוסכם בסך של .₪ 150

9.4.6

רכב הסעה ששנת ייצורו לא על פי הסכם זה ונספחיו – פיצוי מוסכם בסך של
 ₪ 2000בגין כל יום עבודה.

9.4.1

הסעה ברכב שלא על פי הרשימה המפורטת בנספח ט' להסכם זה – פיצוי
מוסכם בסך של .₪ 500

 9.4.8שילוב קווים ללא אישור המזמין – פיצוי מוסכם בסך של  ₪ 1000לכל נסיעה.
9.4.9

רכב שלא מתאים לדרישות המזמין – פיצוי מוסכם בסך של  ₪ 900לכל
הסעה.

 9.4.10איסוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי המזמין – פיצוי מוסכם בסך
של .₪ 1,000
 9.4.11העלאת נוסעים נוספים שאינם עובדי המזמין – פיצוי מוסכם בסך של 1000
.₪
 9.4.12בגין כל תלונה בגין התנהגות לא נאותה של הנהג ו/או נהיגה לא בטיחותית-
יקוזז סכום על פי שקול דעתו הבלעדי של המזמין ובנוסף ,הספק יפסיק
מיידית את עבודתו של הנהג הספציפי בביצוע השירותים נשוא הסכם זה
ויחליפו בנהג אחר ,על פי דרישות הסכם זה.
 9.4.13כל הפרה שלא מפורטת בסעיף זה לעיל -יקוזז סכום על פי שקול דעתו
הבלעדי של המזמין.
 9.4.14מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומהאמור בהסכם זה ,מובהר בזאת כי
תנאי מוקדם לתשלום התמורה לספק הינו הגשת טפסי הזמנת הנסיעות
למזמין לאישורו ,כשהטופס ממולא בחתימת הנוסעים במקום המיועד לכך
בטופס הזמנת הנסיעה המפורט בנספח י' להסכם זה וכן חתימת אחראי
תחבורה מטעם ביה"ח במקום המיועד לכך בטופס הזמנת הנסיעה כמפורט
בנספח י' להסכם זה ,בכל כניסה ויציאה של הרכב מביה"ח .במידה והספק
לא הגיש למזמין את טפסי הזמנת הנסיעות חתומים כאמור ,אין המזמין
חייב לשלם לספק עבור אותה נסיעה.
המזמין זכאי לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע
לספק ,או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,הכל לפי שקול דעתו הבלעדי של המזמין.
ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לספק לא ישחרר את הספק
מהתחייבויותיו.
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9.5

מבלי לגרוע בכלליות הסכם זה ומכל סעד עפ"י הסכם זה ,מובהר בזאת כי במידה
והספק לא עמד בהתחייבויותיו בהסכם זה לרבות מבחינת מספרי הרכבים ,תקינות
הרכבים ,מסלולי הנסיעה וזמני היענות להזמנת המזמין כמפורט בהסכם זה ,רשאי
המזמין ,בנוסף לכל פיצוי ו/או סעד המוקנה לו עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין,
להתקשר עם ספק חלופי לביצוע ההסעות החלופיות כאשר ההוצאות הכרוכות בכל
יחולו על הספק ולמזמין הזכות לקזזם כנגד תשלומים המגיעים לספק מהמזמין.

9.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן המזמין
יהיה רשאי לבטל את ההסכם לאלתר ,ללא מתן הודעה כלשהי לספק ולבצע את
התחייבויות הספק ,על פי הסכם זה ,בין בעצמו ובין בכל דרך אחרת כפי שימצא
לנכון ,לרבות בידי ספק חלופי והספק מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
כספית ו/או אחרת כלפי המזמין בשל כך:

9.1

9.6.1

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

9.6.2

בפועל אין הספק מבצע את ההסכם.

9.6.3

הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.

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

 .10פיקוח מטעם המזמין
10.1

המזמין רשאי למנות מפקח מטעמו כדי להשגיח ולפקח על ביצוע השירותים ו/או כל
התחייבות אחרת על פי הסכם זה של הספק (להלן" :המפקח") לרבות בדיקת כלי
הרכב ,תקינותם וניקיונם ,רישיונות נהיגה תקפים לנהגים ולכלי הרכב וכיוצ"ב ,והוא
יהיה מוסמך להכריע בכל שאלה הקשורה לאספקת השירותים עפ"י הסכם זה
והספק מתחייב לשתף פעולה עם המפקח באופן מלא.

10.2

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

10.3

היה וימונה מפקח כאמור ,יחולו כל ההוראות בהסכם זה המתייחסות לסמכויותיו
של המזמין על המזמין ו/או המפקח בהתאמה בשינויים המחויבים ,ולהיפך ,במידה
ולא ימונה מפקח כאמור ,יחולו סמכויות המפקח כאמור בסעיפי המשנה של סעיף 10
זה ,על המזמין.

10.4

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,לרבות
אופן ביצוע השירותים ו/או כל התחייבות אחרת של הספק על פי הסכם זה ,יעשו
לשביעות רצונו המלאה של המפקח ובהתאם להוראות שייתן לספק מעת לעת,
והספק מתחייב למלא אחריהן בקפדנות ובדייקנות.
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10.5

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

10.6

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

כוח אדם
11.1

הספק מתחייב לבצע את השירותים ,בין בעצמו ובין באמצעות עובדים מתאימים,
מקצועיים ,מיומנים ומנוסים ,לשביעות רצון המזמין ו/או מי מטעמו בהיקף ובכמות
שלא יפחתו מדרישות המזמין כמפורט בהסכם זה ובנספחיו .לצורך האמור ,הספק
מתחייב להעסיק בעצמו ועל חשבונו את כל כח האדם המתאים והדרוש ,ולהדריך
את עובדיו ככל הנדרש לצורך ביצוע השירותים ,ללא כל תמורה נוספת מעבר
לתמורה הנקובה בהצעת המחיר נספח ט'.

11.2

הספק מתחייב להפסיק עבודתו של כל עובד שלו ,עובד של ספק משנה וכל אדם אחר
הנמצא בשירותו והמועסק על ידו בביצוע השירותים ,או בקשר לו ,מיד לכשיידרש
לעשות כן ע"י המזמין ,להרחיקו משטח בית החולים ולמצוא לו מחליף מתאים תוך
( 24עשרים וארבע) שעות ,העומד בדרישות הסכם זה על נספחיו .המזמין ו/או מי
מטעמו לא יהיה חייב לנמק את דרישתו כאמור לעיל והספק מתחייב למלא אחרי
הדרישה האמורה ללא כל שיהוי ו/או ערעור.
למען הסר ספק ,המזמין ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי בכל צורה ואופן שהוא כלפי
הספק ו/או מי מעובדיו בשל דרישת המזמין להפסקת עבודתו של עובד עם המזמין
באופן האמור לעיל בסעיף זה ,וכי היה והמזמין ו/או מי מטעמו יחויב בגין תשלום
פיצוים ו/או כל תשלום אחר בגין האמור ,ישפה הספק את המזמין בגובה כל סכום
שהמזמין יחויב בו בגין כך ,מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין לכך.
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11.3

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

11.4

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

11.5

הפרת הוראה מהוראות סעיף  11זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

העדר יחסי עובד  -מעביד

דף  31מתוך  45דפים

12.1

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

12.2

הספק יהא אחראי בעצמו ועל חשבונו לשכרם ,תנאי עבודתם ,העסקתם ולתנאים
הסוציאליים של עובדיו וישא בעצמו ועל חשבונו בתשלומי מס הכנסה ,ביטוח
סוציאלי ,ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות ,קרנות עובדים ,תשלומי פנסיה וכל תשלום
אחר שחל או יחול על מעביד בגין עובדיו .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הספק
ועובדיו אינם עובדי המזמין וכי על המזמין לא תחול כל חבות שהיא ,במישרין ו/או
בעקיפין ,ביחס להעסקת עובדי הספק בידי הספק.

12.3

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

12.4

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

12.5
.13

הפרת הוראה מהוראות סעיף  12זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

ערבות
13.1

להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,ימציא הספק למזמין מיד ,אך
לא יאוחר מ( 3 -שלושה) ימים ,עם קבלת הספק הודעה מהמזמין על בחירתו לביצוע
העבודה ,אלא אם כן האריך המזמין מועד זה ,ערבות ביצוע בנקאית אוטונומית
בלתי מותנית בסכום של ( 40,000ארבעים אלף) ש"ח ,כשהערבות צמודה למדד
המחירים לצרכן ,ערוכה לטובת המזמין בנוסח כמפורט בנספח  2להסכם זה .למזמין
יהיה שיקול הדעת הבלעדי להפחית את גובה הערבות ולשנות את גובה הערבות מעת
לעת ,עד לסך האמור לעיל ,ולספק לא יהיו כל תביעות ו/או טענות ו/או זכויות בנוגע
לקביעת המזמין בדבר גובה הערבות והוא יהיה מושתק מלטעון כנגד החלטת
המזמין.
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13.2

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

13.3

תוקף הערבות יחל ממועד חתימת הסכם זה והערבות תפקע בתום ( 90תשעים) יום
ממועד סיום ההסכם.

13.4

הפרת הוראה מהוראות סעיף  13זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

סודיות ואבטחת מידע
14.1

הספק ו/או מי מטעמו ישמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע רפואי או אחר,
מפורט או כללי ,בכתב ו/או בעל-פה ,מכל סוג שהוא ,שיגיע לידיעתו ו/או לחזקתו
תוך כדי ביצוע השירותים נשוא הסכם זה (להלן" :המידע") ,וימנע מכל פרסום ו/או
גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא למעט לצורך ביצוע ישיר של אספקת
השירותים עפ"י הסכם זה.

14.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר ומתחייב בזאת הספק כדלקמן:
 14.2.1כי ידוע לו כי במסגרת ביצוע השירותים נשוא הסכם זה עשויים להגיע לידיו
ו/או לידי עובדיו ,בין השאר ,מסמכים ו/או מידע ו/או פרטים לגבי מבוטחי
המזמין אשר הינם מוגנים על פי דין והוא מתחייב לשמור על סודיות
מוחלטת לגבי פרטים אלה ולהימנע בכל עת מכל פרסום ו/או גילוי שלהם
בכל דרך למעט ביצוע ישיר של השירותים על פי הסכם זה ו/או כמתחייב
מכל דין.
 14.2.2כי לא יעשה כל שימוש במידע כאמור ,בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ,ולא
להעביר ו/או למסור כל מידע לצד שלישי ,לכל מטרה אלא כמתחייב מכל
דין ,ומכל סיבה שהיא ולמלא אחר כל הוראות חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א
–  1981והתקנות על פיו ,וחוק זכויות החולה התשנ"ו – .1996
 14.2.3כי ינקוט כל אמצעי כדי שעובדיו ו/או מי מטעמו הפועלים במסגרת
השירותים נשוא הסכם זה ,יקפידו אף הם על שמירת סודיות המידע כאמור
לעיל.

.15

14.3

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

14.4

הפרת הוראה מהוראות סעיף  14זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

מניעת מטרדים והפרעות
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הספק יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים
הנוגעים בדבר ובכלל זה המפקח ,המזמין ועובדיו וכל גורם אחר העובד בבית החולים ו/או
בסמוך לו ,תוך התחשבות מרבית בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת בבית החולים ויעשה
כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא למזמין.
.16

.17

אחריות ושיפוי
16.1

הספק ישא לבדו באחריות ,מכח ההסכם ו/או מכח הדין כאמור לעיל ,לכל נזק רכוש
או גוף ,הפסד ,הוצאה או אובדן ,ישירים ועקיפים ,שיגרמו למזמין ,למי מעובדיו או
לצד שלישי כלשהו ,לרבות כל עובדי הספק וכל ספק משנה ,שלוח ,סוכן ובר-רשות
מטעמו ,כתוצאה ישירה ו/או עקיפה ממעשה ו/או מחדל של הספק ,מי מעובדיו,
מנהלי עבודה ,קבלני המשנה המועסקים על ידו ו/או ,כל גורם אחר מטעמו.

16.2

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

16.3

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

16.4

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

16.5

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

16.6

הפרת הוראה מהוראות סעיף  16זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

ביטוח
11.1

מבלי לגרוע מאחריותו של הספק כאמור בהסכם זה ,הספק ידאג ,כי יהיו ברשותו
במשך מלוא תקופת ההסכם ,ועל חשבונו בלבד ,ביטוחים ,על בסיס יום האירוע,
לטובתו ולטובת המזמין יחד ולחוד כמפורט להלן ,וכאמור באשור הנדרש בנספח 2
וזאת תוך  10ימים מתאריך החתימה על הסכם זה:
 11.1.1פוליסת אחריות כלפי צד ג' – הפוליסה תכסה בפני נזיקין או אובדן העלולים
להיגרם במישרין ו/או בעקיפין לרכוש המזמין וכן לגופו ו/או לרכושו של כל
אדם ,לרבות עובדי המזמין ,עובדי הספק ו/או כל אדם אחר הנמצא בשרות
הספק או בשרות המזמין וזאת בגבולות אחריות של לא פחות מ2,000,000 -
דולר ארה"ב למקרה ו 5,000,000 -דולר ארה"ב לתקופת ההסכם .בנוסף
ומבלי לפגוע באמור לעיל ייקבע בפוליסה כי החריגים הרלוונטיים לסוג
פעילות נשוא הסכם זה ,אם קיימים בפוליסה -יבוטלו.
 11.1.2פוליסת ביטוח חובה כנדרש עפ"י פקודת ביטוח רכב מנועי – הפוליסה תוצא
עבור כל אחד מכלי הרכב של הספק או מטעמו המשמשים או העשויים
לשמש באספקת השירותים ,בהתאם להוראות פקודת ביטוח רכב מנועי,
תש"ל 1910 -המכסה בין היתר את סוג הפעילות המיוחד של הסכם זה.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור ,על הספק לוודא כי ברשותו הביטוחים
המתאימים לצורך ביצוע נסיעות מחוץ לתחום הקו הירוק .כן תהא ברשות
הספק פוליסת ביטוח רכב מקיף שתכלול כיסויים לביטוח נזקי צד ג' רכוש
וכיסוי רכוש מלא לכל כלי הרכב המשמשים את הספק למילוי מחויבותיו
כלפי המזמין עפ"י הסכם זה.
 11.1.3פוליסת חבות מעבידים  -הפוליסה תכסה כל נזק או אבדן העלולים להיגרם
לעובדי הספק ו/או ליתר המועסקים מטעמו באספקת השירותים ו/או לכל
ספק משנה המועסק ע"י הספק במתן השירות למזמין וכן בגין העסקת נוער
וזאת בגבולות אחריות של  5,000,000דולר ארה"ב לארוע ולתקופת ההסכם.
פוליסה זו תורחב לשפות את המזמין היה וייקבע כי המזמין הינו מעבידם
של עובדי הספק או מי מהם.
11.2

כל אחת מהפוליסות הנזכרות לעיל תקבע במפורש ,כי היא אינה ניתנת לביטול ו/או
לצמצום ללא הודעה מוקדמת בכתב למזמין  30יום מראש ,וכן ייכלל בכל אחת
מהפוליסות סעיף הקובע ,כי הביטוחים על פיהן קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי
המזמין וכי המבטח על פי פוליסות אלה מוותר על כל דרישה או טענה לשיתוף
ביטוחי המזמין.

11.3

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

11.4

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

11.5

בקרות מקרה ביטוח המכוסה ע"י הפוליסות הנ"ל מתחייב הספק להחזיר את סכומי
הביטוח  /גבולות האחריות לקדמותם ולשאת בפרמיה הנוספת הנדרשת לשם כך ע"י
מבטחיו.

11.6

סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסות ,אם תהיינה כאלו ,תחולנה תמיד על הספק.

11.1

הספק ישלם את הפרמיות במועדן וימנע מלעשות כל מעשה ו/או מחדל העלול
להשפיע על תוקף הפוליסות .להסרת ספק ,היה ויגרם נזק שבגינו שולמו תגמולי
ביטוח מתחייב הספק לדאוג להשלמת הכיסוי הביטוחי כנדרש בסעיף  11.1לעיל.
הספק ימסור למזמין את העתקי הפוליסות הנזכרות לעיל ואת העתקי הקבלות על
תשלומי הפרמיות בקשר אליהן ,מייד לכשיידרש לעשות כן.

11.8

פוליסות הביטוח תעמודנה בתוקפן בכל תקופת ביצוע השירותים ו/או בתקופת
האופציה ,על פי העניין ,ולמשך  30יום נוספים לאחר תום תקופת ההסכם ו/או
האופציה ,על פי העניין.

11.9

כתב כיסוי זמני לפוליסות הנזכרות לעיל יומצאו על שם הספק וימסרו למזמין 1
ימים לאחר הודעת המזמין לספק על בחירתו לביצוע העבודה.
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 11.10אין בהוצאתן ו/או בקיומן של הפוליסות כאמור בסעיף זה ו/או בערכים הנקובים
בהן כדי להטיל ו /או לצמצם ו/או לגרוע ו/או להפחית ו/או לשנות בצורה כלשהי
מאחריותו של הספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,ואחריותו של הספק תעמוד
בהיקפה כמפורט הסכם ותחייב את הספק.
 11.11אישור כיסוי ביטוחי ממבטח הספק ,מופנה אל המזמין המאשר קיומו של כיסוי
ביטוחי בהתאם לפוליסות הנזכרות לעיל ,יומצא למזמין בתוך  10ימים ממועד
ההודעה על זכיית הספק בהליך .לא הומצא האישור כאמור יחשב הדבר כהפרה
יסודית של ההסכם ע"י הספק והמזמין יהיה רשאי לדאוג לקיומו של כיסוי ביטוחי
כאמור על חשבון הספק וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המזמין עפ"י
הסכם זה.
 11.12הפרת הוראה מהוראות סעיף  11זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
18

.19

.20

איסור המחאה
18.1

הספק אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ,כולן או
מקצתן ,לכל גורם שהוא בכל דרך שהיא ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לרבות ע"י
העברת השליטה בספק לבעלי מניות ו/או לאחרים לרבות התקשרות עם קבלני משנה
מבלי לקבל את הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב .ניסה הספק להמחות את
זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י ההסכם כאמור לעיל ללא קבלת אישור המזמין לכך ,לא
יהיה להמחאה כאמור כל תוקף ,ולא יהיה בכך כדי לפטור את הספק מאחריותו
למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה .למען הסר ספק ,המזמין רשאי לסרב לבקשת
הספק להמחות זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י הסכם זה כאמור לעיל ללא צורך בנימוק
כלשהו ולא יהיה בכך כדי לפטור את הספק מביצוע איזו מהתחייבויותיו עפ"י
ההסכם.

18.2

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

18.3

הפרת הוראה מהוראות סעיף  18זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

גביה וקיזוז
19.1

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

19.2

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

19.3

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

שונות
20.1

תוקפו של הסכם זה מותנה בחתימת המזמין עליו בכפוף לאמור בסעיף  4.1להסכם
זה.
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20.2

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

20.3

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

20.3

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

20.4

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

20.5

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה
לעיל תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה הידנית באותה הכתובת או בתום 12
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:

_____________________
הספק

_____________________
המזמין

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

נספח 1

לכבוד
המרכז הרפואי קפלן
שירותי בריאות כללית
הנדון :ערבות מס'____________
 .1לבקשת _____________ (שם המציע) ח.פ( ________________ .להלן" :החייב") אנו
ערבים בזה כלפיכם בערבות אוטונומית ובלתי מותנית לסילוק כל סכום עד לסך של 40,000
(ארבעים אלף)  ,₪שיוצמד למדד ,כמפורט להלן ,מתאריך ___________ אשר תדרשו מאת
החייב בקשר עם הסכם לאספקת שירותי הסעות במסגרת מכרז .1003/18
 .2לצרכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו :מדד המחירים לצרכן ,הכולל פירות וירקות ,כפי
שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
"המדד היסודי " לעניין ערבות זו ,יהא מדד חודש ____שנת  2016שהתפרסם ב 15-לחודש
שלאחריו (או בסמוך למועד זה).
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על
פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:
 2.1היה ויתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,אזי יחושב סכום הערבות כשהוא
מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן" :סכום
הערבות המגודל")
 2.2היה ויתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו ,לא יחול שינוי בסכום
הערבות.
 .3אנו נשלם לכם מפעם לפעם כל סכום ,בגבול סכום הערבות המוגדל ,תוך ( 1שבעה|) ימים
מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק ו/או לבסס את דרישתכם
ומבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב
כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב או להימנע בכל דרך מביצוע
התשלום ע"פ ערבות זו.
 .4ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום__________ ועד בכלל ואנו לא נהיה רשאים לבטלה מכל
עילה שהיא .בנוסף לאמור לעיל ,ערבות זו הינה עצמאית ,בלתי תלויה ובלתי מותנית.
 .5כל דרישה * על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניף הבנק שמספרו _________
ושכתובתו_______________
בכבוד רב ,
בנק ___________________
________________________
חתימה וחותמת
*דרישה כאמור בערבות זו -תעשה בכתב ו/או באופן שיקבע בהוראת הבנק כפי שיפורטו בגוף
הערבות.

נספח 2
אישור על כיסוי ביטוחי
לכבוד
שירותי בריאות כללית
באמצעות המרכז הרפואי קפלן
)להלן "בית החולים")
א.ג.נ, .
אני הח"מ _______________ ,בשם חברת הביטוח ____________ ח.פ_______________ .
מאשר בזאת כי _______________ (שם המציע) ,ח.פ,___________ .הינו בעל פוליסות ביטוח של
חברתנו המכסות את כל הסיכונים הקשורים בביצוע הסכם לאספקת שירותי הסעות לבית החולים,
בהתאם לאמור בסעיף  11להסכם ופוליסות הביטוח הנדרשות על פיו.

___________
תאריך

____________________
שם ותפקיד

____________________
חתימה וחותמת

