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סימננו021-43378 :

הסכם למתן שירותי הסעות עובדים
שנערך ונחתם בחיפה ביום __________ בחודש _________ שנת 2015
בין:

שירותי בריאות כללית
באמצעות הנהלת מרכז רפואי כרמל
רחוב מיכ"ל  ,7חיפה
ע"י מורשי חתימה:
______________________
______________________
(להלן " .צד א' " ו/או " בית החולים ")

לבין:

______________________
______________________
______________________
באמצעות מורשה/י החתימה:
______________________
______________________
(להלן" :נותן השירותים")

מצד אחד

מצד שני

הואיל:

וצד א' הינו הבעלים ו/או המנהל ו/או המפעיל של מרכז רפואי כרמל המעניק שירותים רפואיים;

והואיל:

ובית החולים פרסם מכרז (מכרז מס'  )21-06/15למתן שירותי הסעות לעובדיו אל שטח בית החולים
ומשטח בית החולים בתנאים המפורטים בהסכם זה על נספחיו (להלן בהתאמה" :השירותים" ו/או
"שירותי ההסעות"; "ההליך" או "המכרז")

והואיל:

ונותן השירותים בדק את מסמכי ההליך ובכללם נוסח הסכם זה ומצא כי הוא מסוגל לספק לבית
החולים את השירותים המפורטים בהם במלואם.

והואיל:

ונותן השירותים מצהיר ומתחייב ,כי ביכולתו לספק את השירותים ,הכל כמפורט ובכפוף לתנאי
ההליך על נספחיו ,בתנאים המפורטים בהצעתו ובמסמכי ההליך;

והואיל:

ובית החולים קיבל את הצעתו של נותן השירותים לבצע את שירותי ההסעות ,על פי הוראות הסכם
זה ובתנאים המפורטים להלן;
לפיכך מוצהר ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא ונספחים:
1.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2

כותרות הסעיפים משמשות לשם הנוחיות בלבד ואין ליחס להן משמעות פרשנית כלשהי.

1.1

להלן תפורט רשימת הנספחים להסכם זה:
נספח א' -

נספח התמורה וקווי ההסעות

נספח ב' -

אישור רו"ח לקיום התחייבויות המציע בעניין זכויות עבודה

ר ח ' מ י כ " ל  7ח י פ ה 3 4 36 2 1 2

ט ל 0 4- 8 2 50 3 0 1 / 2 :

0 4- 8 5 
פקס59940 :

www.carmelhospital.co.il

Affiliated to the
Rappaport Faculty of
מסונף לבית הספר
לרפואה ע"ש ברוך רפפורטMedicine, ,
Technion-Haifa, Israel
הטכניון ,חיפה

ל ש כ ת ה הנ ה ל ה

.2

נספח ג' -

אישור קיום ביטוחים

נספח ד' -

כתב התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע

נספח ה' -

התחייבות עובד ספק חיצוני לשמירת סודיות ואבטחת מידע

נספח ו' -

ערבות בנקאית

נספח ז' -

מסמכי המכרז ,חתומים על ידי נותן השירותים ,על כל צרופותיהם
והמסמכים שהוגשו במסגרת המכרז.

הצהרות והתחייבויות נותן השירותים:
נותן השירותים מצהיר ,מאשר ומתחייב ,כי הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמקצועיות הדרושים לצורך
אספקת השירותים וקיום כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,באיכות וטיב מעולים לרבות כוח האדם ,ציוד ,כלי
רכב וכל אמצעי אחר הדרוש לצורך אספקת השירותים ,לשביעות רצונו המלאה של בית החולים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מצהיר ומאשר בזאת נותן השירותים כדלקמן:
2.1

כי השתתף במכרז במסגרתו פנה בית החולים לקבלת הצעות למתן שירותים בהתאם להסכם זה .נוסח
הפנייה על צרופותיה ,מצורף להסכם זה כנספח ז' (להלן" :מסמכי ההליך").
בכל סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות מסמכי ההליך יגברו הוראות הסכם זה .כמו כן ,לא
תעמוד לנותן השירותים כל טענה בדבר מצגים שהוצגו לו במהלך ההליך כאמור ו/או במסגרת מסמכי
ההליך ורק נוסח הסכם זה כשהוא חתום על ידי שני הצדדים ,הוא שיחייב את הצדדים.
חרף האמור לעיל ,כל הצהרות נותן השירותים ו/או התחייבויותיו ו/או מצגיו על פי מסמכי ההליך
יחשבו כחלק ממצגי נותן השירותים בהסכם זה.

2.2

כי הינו בעל ידע ,כישורים ,מיומנות וניסיון של  5שנים לפחות במתן שירותים מהסוג האמור בהסכם זה.

2.1

הינו בקיא בהוראות כל דין לרבות חוקים ,תקנות ,צווים ,הנחיות משרד התחבורה החלים או הנוגעים,
במישרין או בעקיפין ,לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ונותן השירותים מתחייב כי ביכולתו לקיים
ולעמוד בכל הוראות אלה.

2.2

יש בידיו כל האישורים ,ההיתרים ,הרישיונות ,והביטוחים הדרושים על פי כל דין ,לניהול עסקו ולמתן
השירותים ,לרבות אישור מפעל חיוני (צו על פי חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז( )1967-להלן
בסעיף זה" :המסמכים") וכי בכל תקופת ההסכם ימשיך להחזיק במסמכים כאמור ,לדאוג כי יהיו
תקפים ולקיים את כל ההתחייבות הדרושות לצורך קבלת ו/או המשך אחזקת מסמכים אלה ,לרבות
הוראות כל דין כפי שיהיו בתוקף ,מעת לעת.
נותן השירותים מתחייב להציג המסמכים ולהוכיח עמידה בכל התנאים הדרושים לקבלתם ו/או המשך
אחזקתם בתוך  22שעות מקבלת דרישת בית החולים.
נותן השירותים בלבד ישא בכל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהוצאת אישורים ,היתרים ,רישיונות
וביטוחים ובקיום כל התנאים להוצאתם.

2.5

בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או של מי מטעמו לפחות  8כלי רכב משנת יצור  2010מהסוגים המפורטים להלן
ולפחות שני כלי רכב מכל סוג או מסוג מדרגה גבוהה יותר (היינו מספר מקומות רב יותר) ,אשר עומדים
וימשיכו לעמוד לרשותו במשך כל תקופת ההסכם:
2.5.1

מידיבוס עד  17נוסעים

2.5.2

מיניבוס עד  20נוסעים
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2.5.1

טרנזיט עד  10נוסעים

2.5.2

מונית עד  2נוסעים

2.6

נותן השירותים מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה
במשרד התחבורה וכתב הסמכה תקף על פי תקנות התחבורה ,כמפורט בצרופה  2לפניה ,וימשיך
להעסיקה קצין בטיחות זה בכל תקופת ההתקשרות עם בית החולים.

2.7

לרשותו כל האמצעים והמשאבים הנדרשים לביצוע השירותים לרבות צוות נהגים ועובדים ,הציוד וכל
ההרשאות החוקיות הדרושות על מנת לבצע את השירותים.

2.8

נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ,ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים ו/או אחרים המצורפים אליו
והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,והוא בדק את מלוא התנאים ,הנתונים והנסיבות הקשורים באספקת
השירותים ו/או הנובעים ממנו באופן יסודי.

2.9

הינו נותן שירותים עצמאי לכל דבר ועניין ,עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק ובידיו אישור כדין כאמור
בסעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – .1976

 2.10אין כל מניעה להתקשרותו של נותן השירותים בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע
התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,על פי ההסכם או על פי
דין.
.3

השירותים:
1.1

נותן השירותים יספק לבית החולים את שירותי הסעות עובדים ,בהתאם לדרישות בית החולים וכמפורט
בהסכם זה.

1.2

בית החולים (משרד הקבלה) יעביר לנותן השירותים מידי יום את פירוט העובדים שיש להסיע בהתאם
לקווים ואת סוגי הרכבים הנדרשים עבור יום המחרת .הפירוט יועבר במייל עד השעה  ,11:00ועדכונים
(הוספה/ביטול) יועברו עד השעה ( 16:00עבור יום המחרת).
להלן" :הפירוט"
נותן השירותים מתחייב לוודא קבלת הפירוט מידי יום ובמידת הצורך לפנות אל משרד הקבלה לקבלת
הפירוט.

1.1

נהג רכב ההסעה יבקר את העובדים שעלו להסעה ,ובמידת הצורך יוסיף את העובדים שעלו להסעה ולא
היו רשומים בפירוט.

1.2

נותן השירותים ימסור מידי יום את דפי ההסעות המעודכנים של יום האתמול (הסעת הבוקר והסעת
אחה"צ).

1.5

זמני ההסעות יהיו כדלקמן:
ימים א' – ו' בשבוע:
-

הגעה לבית החולים (לאחר איסוף העובדים) :עד 06:50

-

יציאה מבית החולים ופיזור העובדים15:10 :

להלן"( :מועד ההתייצבות")
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1.6

איחר רכב מטעם נותן השירותים  10-10דקות ממועד ההתייצבות ישא נותן השירותים בתשלום פיצוי
מוסכם וקבוע מראש בשיעור של מחצית מחיר הנסיעה בגין האיחור כאמור.
איחר רכב מטעם נותן השירותים מעל ל 10-דקות ממועד ההתייצבות ישא נותן השירותים בתשלום
פיצוי מוסכם וקבוע מראש בשיעור של כל מחיר הנסיעה .ככל שהוצאו בפועל על ידי בית החולים
הוצאות נוספות להסעה חלופית של העובדים ,יישא נותן השירותים גם בהוצאות אלו וזאת מבלי לגרוע
מכל סעד אחר הנתון לבית החולים על פי הדין או הסכם זה.
הצדדים מאשרים כי סכום הפיצוי הינו ביחס סביר לנזק שניתן היה לצפותו מראש בעת כריתת החוזה
כתוצאה מסתברת של ההפרה.
 1איחורים של  10דקות ויותר ממועד ההתייצבות ,יהוו הפרה יסודית של ההסכם וזאת בנוסף לפיצוי
המוסכם הקבוע לעיל.

1.7

השירותים יינתנו במהלך כל התקופה ,במשך כל החודש וכן בשעת חירום ,ונותן השירותים מתחייב
ומצהיר ,כי ביכולתו לספק את השירותים שעליו לספק על פי הסכם זה גם במועדים אלה ,והוא מתחייב
לקיים הוראות כל דין ולהשיג כל אישור ורשיון הדרושים לפי כל דין לקיום התחייבותו האמורה בסעיף
זה.

1.8

ידוע לנותן השירותים כי השירותים על פי הסכם זה ,כולם ו/או חלקם ,נדרשים ו/או עשויים להידרש
לבית החולים גם בשעות חירום ,בהתאם לדרישת והגדרת בית החולים ,והוא מתחייב לספק את
השירותים על פי הסכם זה ,במלואם ועל פי תנאי ההסכם ,גם במצבי חירום.

1.9

נותן השירותים מתחייב לכך ,כי בעת ביצוע ההסעות ומתן השירותים כאמור בהסכם זה ,לא ייתן שירות
נוסף באמצעות רכבי ההסעה לגורמים אחרים מלבד בית החולים ,ובכל מקרה לא ישלב או יצרף כל
נסיעה או פעילות נוספת שאינה קשורה עם הסכם זה .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין באמור
בסעיף זה כדי למנוע מנותן השירותים התקשרות עם גורמים אחרים מלבד בית החולים ,ובלבד שלא
יהא בהתקשרות זו כדי לגרוע ממילוי התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה.

 1.10למען הסר ספק ,בית החולים רשאי להוסיף ו/או לשנות ו/או לבטל את קווי ההסעה ,או תחנות האיסוף
או את מועדי היציאה וההגעה בהתאם לצרכיו ושיקול דעתו בלבד.
1.11
תינתן תוספת רק מקרה שהשינוי הינו מעל  20%מאורך הקו הקיים.
1.12
.4

במקרה של שינוי באורך הקו

במקרה של ביטול נסיעה אשר לא הודיעו על ביטולה ,יפוצה נותן השירותים ב -מחצית מעלות הנסיעה.

תקופת ההסכם:
2.1

הסכם זה הינו לתקופה של  16חודשים שתחילתם ביום _________ (להלן "תקופת ההסכם").

2.2

לבית החולים תהא האופציה להאריך את תקופת ההסכם ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מותנה,
לתקופה נוספת בת  12חודשים (להלן" :התקופה הנוספת").

2.1

בית החולים יחשב כמי שמימש את האופציה להארכת תקופת ההסכם בתקופה נוספת אם לא הודיע
לנותן השירותים בכתב 10 ,יום לפחות לפני תום תקופת ההסכם או התקופה הנוספת הראשונה על אי-
רצונו להאריך את תקופת ההסכם בתקופת אופציה נוספת.
הוארכה תקופת ההסכם כאמור ,יחולו כל תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים ,במשך התקופה הנוספת.

2.2

על אף כל האמור לעיל ,יהא רשאי בית החולים בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,להביא הסכם זה לכדי
סיום בהודעה לנותן השירותים בכתב ( 60שישים) יום מראש .ניתנה הודעה כאמור לא יהא בכך משום
הפרת הסכם מצד בית החולים ונותן השירותים לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף ו/או פיצוי כלשהו בגין
סיומו של ההסכם.
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עובדי נותן השירותים וכלי הרכב:
.5
5.1

השירותים יינתנו ברכבים משנת יצור  2010ומעלה בלבד ,ממוזגים (לקירור וחימום) ,תקינים,
בטיחותיים ,בעלי כל האישורים הנדרשים על פי דין ,מצוידים בכל הציוד הנדרש ,היגייניים וראויים
לשימוש בהתחשב בסוג השירותים הניתנים על ידי נותן השירותים.
נותן השירותים יעשה שימוש רק ברכבים אשר רישיונותיהם מצורפים להסכם זה (חלק ממסכי הפניה),
אלא אם קיבל את הסכמת בית החולים מראש ובכתב לשימוש ברכב/ים אחר/ים.

5.2

נותן השירותים מתחייב לדאוג לתקינות הרכבים בכל עת ולגרום לכך ,כי בשעת הצורך יעמדו לרשותו
רכבים חלופיים מתאימים .מוסכם על הצדדים ,כי במידה ותהיה בעיה ו/או תקלה כלשהי לאחד או יותר
מהרכבים ,חלה על נותן השירותים החובה להעמיד רכב חלופי מתאים לאלתר.

5.1

נותן השירותים מתחייב לדאוג להתקין בכל הרכבים ,על חשבונו בלבד ,אמצעי קשר (במידה וקיים
מכשיר קשר תואם בביה"ח) ו/או מכשירי טלפון סלולאריים שיאפשרו לנציגי ביה"ח ליצור קשר מיידי
עם כל רכב ,ונותן השירותים מתחייב שאמצעי הקשר ו/או מכשירי הטלפון הסלולאריים הללו יהיו
ויפעלו באופן תקין ושוטף בכל הרכבים במהלך כל תקופת ההסכם.

5.2

נותן השירותים מתחייב לשאת בהוצאות הדלק ,הרישוי ,הביטוח ,האגרות והקנסות של הרכבים וכל
ההוצאות האחרות מסוג כלשהו הקשורות בתיקון/ים ,אחזקה והפעלתם התקינה של הרכבים.

5.5

נותן השירותים מתחייב להעסיק לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה עובדים מתאימים ,מקצועיים,
מיומנים ,מנוסים ובעלי כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין לשם קיום התחייבויותיו על פי
הסכם זה.
מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מתחייב נותן השירותים כדלקמן:
5.5.1

כי ההסעות יבוצעו על ידי נהגים העונים על התנאים הבאים:
5.5.1.1

בעלי ניסיון של חמש שנים בהסעת נוסעים.

5.5.1.2

אינם סובלים מכל בעיה רפואית שיש בה כדי לפגוע ו/או לסכן את הנוסעים ו/או
לגרוע מטיב מתן השירותים.

5.5.1.1

לא הורשעו בגין עבירה לפי סעיף  )1(62לפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן:
"הפקודה") ו/או תקנה  )2(26לתקנות התעבורה ,תשכ"א – ( 1916להלן:
"התקנות") ,ו/או בגין עבירה לפי סעיף  62לפקודה ,ו/או בגין עבירה לפי הפקודה
ו/או התקנות אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם ,ו/או רישיונו של הנהג לא
נשלל לכל תקופה שהיא.

5.5.2

בטרם הצבתו של כל אחד מהנהגים במתן שירותי הסעות לבית החולים בהתאם להסכם זה,
נותן השירותים מתחייב להעביר לבית החולים הצהרה חתומה על ידי העובד בנוסח המצורף
כצרופה  '7לפניה ,בצירוף העתק צילום רישיון נהיגה ,העתק תעודת זהות ,ואישורים
רפואיים;

5.5.1

נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי הנהגים יהיו מיומנים ,זהירים ומתאימים לביצוע שירותי
הסעה וכי הינו מקפיד על עריכת ביקורות וקיום הדרכות לנהגים לשם שיפור ובחינת
מיומנותם וזהירותם.

5.5.2

הנהגים יופיעו בלבוש הולם ומכובד ויקפידו על התנהגות אדיבה כלפי הנוסעים וכי כל קו
הסעה קבוע יבוצע על ידי נהג קבוע ,וזאת למעט מקרים חריגים.

5.5.5

בית החולים ו/או נציג מטעמו כפי שייקבע על ידי בית החולים מעת לעת ,יהיו רשאים לדרוש
את סילוקו המיידי של כל נהג ו/או עובד שמועסק על ידי נותן השירותים במסגרת הסכם זה
מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של מי מהם.
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למען הסר ספק ,אין באמור כדי לשלול זכותו של נותן השירותים להעסיק את הנהג ו/או
העובד שלא לצורך מתן שירותים לפי הסכם זה.
5.5.6

בית החולים לא יהיה אחראי בצורה כלשהי כלפי נותן השירותים ו/או כל אדם כאמור ,בשל
סירובו לאשר קבלת עובד לעניין הסכם זה ו/או דרישתו להפסקת פעילותו של אותו אדם
לצרכי הסכם זה ו/או החלפת כלי הרכב ,והאחריות לכל תביעה ו/או דרישה בגין כל אחד
מהמקרים כאמור תחול על נותן השירותים בלבד ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה לנותן
השירותים ,ובית החולים לא יהא חייב לפצות אותו בכל דרך שהיא ,לרבות בגין הפסדים או
נזקים שנגרמו או שעשויים להיגרם לו בשל כך.

5.5.7

נותן השירותים לבדו יהא אחראי וישלם עבור הנהגים שנשלחו על ידו לביצוע השירותים את
כל משכורותיהם ,כולל תשלומים לביטוח לאומי ,תנאים סוציאליים ותנאי עבודה (כולל
חופשה ,דמי מחלה וכולל תשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי) ,הכל בהתאם לקבוע על פי כל
נוהג ו/או הסכם ו/או כל דין עבור עבודה דומה.
נותן השירותים מתחייב להעסיק את עובדיו על פי כל הכללים שנקבעו בהסכמי העבודה
המחייבים ו/או מקובלים בענף אליו משתייכים עובדיו ,ולמלא אחר הוראת כל דין ו/או
הסכם קיבוצי החל עליו כמעסיק.
מבלי לגרוע מהתחייבות נותן השירותים כאמור לעיל ,מצ"ב אישור רו"ח כנספח ב' להסכם
זה.

.6

5.6

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

5.7

נותן השירותים לא יעסיק עובדים מעובדי בית החולים בתמורה ו/או שלא בתמורה וכן לא ישלם תמורה
ולא ייתן טובת הנאה ו/או מתנות ו/או הטבות כלשהן לעובדי בית החולים מכל סיבה שהיא.

היחסים בין הצדדים:
6.1

היחסים בין הצדדים הינם יחסים בין בית החולים לנותן שירותים ובשום שלב של ההתקשרות לא
יתקיימו יחסי עובד מעביד בין נותן השירותים ו/או מי מטעמו לבין בית החולים ולהיפך.

6.2

הצדדים מצהירים בזה ,כי אין לראות בזכויות בית החולים לפי הסכם זה בדבר בדיקה ,ומתן הוראה
כללית לנותן השירותים ,אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן ,ולא תהיינה לנותן
ה שירותים ו/או לעובדיו ולכל הפועל מטעמו כל זכויות של עובד המועסק על ידי בית החולים ,וכן לא
יהיו זכאים לכל תשלומים ,או פיצויים ,או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה
על פיו ,או בקשר עם ביטול ,או סיום ההסכם ,או הפסקת ביצוע השירותים על פיו ,מכל סיבה שהיא,
למעט בהתאם להסכם זה.

6.1

נותן השירותים מצהיר כי אין הוא ו/או עובדיו משתלבים במסגרת הארגונית של בית החולים ואין
בכוונתו לעשות כן .כן מצהיר נותן השירותים כי הינו עצמאי בעל מערך ארגוני נפרד ועצמאי אשר בית
החולים נמנה עם לקוחותיו.

6.2

נותן השירותים מצהיר שאין בין בית החולים לבין נותן השירותים ו/או כל הפועל מטעמו ,כל יחס של
עובד ומעביד לכל מטרה שהיא וכי כל התשלומים עבור ביטוח לאומי ,מס בריאות ויתר הזכויות
הסוציאליות המוטלות על מעביד חלים על נותן השירותים כלפי עובדיו ,והוא מתחייב לשלמם לפי כל דין
ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה.

6.5

מובהר בזאת כי בית החולים לא יהא חייב לנותן השירותים ו/או לכל הפועל מטעמו כל משכורת ,דמי
חופשה או חופשה מכל סוג ,דמי מחלה או חופשת מחלה ,פיצויי פיטורין או פיצויי פרישה ,וכן לא תהיה
חייבת בכל תשלום ו/או גמלה ו/או זכות ו/או טובת הנאה כלשהם המחייבים ו/או הנהוגים ביחסים שבין
המעביד ועובד וזאת בהיות נותן השירותים במעמד של נותן השירותים עצמאי לכל צורך ועניין.
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6.6

נותן השירותים מתחייב לשפות את בית החולים ו/או מי מטעמו ולהחזיר למי מהם כל סכום אשר מי
מהם ישלם ו/או יידרש לשלם בכל מקרה שבו הוגשו נגד בית החולים ו/או מי מטעמו תביעה ו/או דרישה
כלשהן לתשלום סכום כסף כלשהו ו/או לשיפוי ו/או לפיצוי בגין כל נזק ,ליקוי ו/או פגם מכל מין וסוג
שהוא אשר נגרמו ו/או יגרמו בגין השירותים ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לבית
החולים עקב שינוי במעמד נותן השירותים ו/או כל מי הפועל מטעמו כאמור לעיל ,לרבות הוצאות
משפט ,שכ"ט עו"ד ,שכר עדים וכו'.
בית החולים יודיע לנותן השירותים בהקדם ולא יאוחר מתום  12יום מקבלת מכתב דרישה ו/או הזמנה
לדין על הדרישה או התביעה.
נותן השירותים רשאי תוך  7ימים מקבלת ההודעה ,לקבל על עצמו ועל חשבונו ,את ניהול המו"מ ו/או
ההגנה .לא ניתנה הודעה כאמור בתוך  7ימים ,יראו את נותן השירותים כמסכים מראש לכל פעולה
שתינקט על ידי בית החולים .נותן השירותים ישפה את בית החולים תוך  7ימים מיום הודעתו כי שילם
את הכסף או כי עליו לשלמו בתאריך הנקוב.

6.7

.7

אם חרף כוונת והסכמת הצדדים ,יקבע על ידי גורם שיפוטי מוסמך ,כי נוצרו יחסי עובד – מעביד בין
בית החולים לבין מי מעובדי נותן השירותים ,ינהגו הצדדים כדלקמן:
6.7.1

מוסכם כי במקרה כזה ,התמורה המגיעה לנותן השירותים הינה בגובה שכר המינימום לו
זכאים עובדי נותן השירותים בתקופה שמתחילת מתן השירותים על פי הסכם זה ועד למועד
ההחלטה על קיומם של יחסי עובד – מעביד בין הצדדים.

6.7.2

בנוסף מוסכם ,כי בתחשיב שייערך ,יובא בחשבון ,כי מתוך התמורה שקיבל נותן השירותים
 10%הינה תשלום בגין החזר הוצאות.

6.7.1

נותן השירותים יחזיר כל תשלום עודף שקיבל שלא בהתאם לאמור בסעיף זה ,בערכים ריאליים
בצירוף ריבית חוקית ,מיום קבלתו של כל תשלום ותשלום וזאת בגין כל התקופה שמיום
תחילת מתן השירות על פי הסכם זה.

6.7.2

נותן השירותים ישלם לעובדיו את ההפרשים בין שכרם לבין שכר עובדי בית החולים לרבות כל
החיובים שיושתו על בית החולים על ידי הגורם המוסמך ו/או ישפה את בית החולים בגין כל
סכום בו יחויב בית החולים.

6.7.5

לבית החולים תהא הזכות להביא את ההתקשרות עם נותן השירותים לסיומה לאלתר.

נהלים והתנהגות בבית החולים
7.1

נותן השירותים לא יפרסם בקול ,במודעה ו/או בכל דרך שהיא את שירותיו לעובדי בית החולים ,אלא
אם קיבל אישור מראש ובכתב על כך ,מבית החולים.
אין באמור כדי לחייב את בית החולים ליתן אישור כאמור ,ובית החולים ישקול כל פניה לפי שיקול דעתו
החלטתו.
קבלת
טרם
השירותים
בנותן
להיוועץ
חייב
יהיה
ולא
הבלעדי
הפרת סעיף זה על ידי נותן השירותים תחשב הפרה יסודית של ההסכם.

7.2

כל ההוראות בדבר תפקידי הנהגים ואנשי הצוות ,סדרי העבודה ,כללי המשמעת ,בטיחות ובטחון החלים
בבית החולים והוראות אחרות באם קיימות כאלה בבית החולים ,תחייבנה את נהגי נותן השירותים
ואנשי הצוות המועסקים על ידו לצורך ביצוע הסכם זה ואת נותן השירותים ללא ערעור ,ועל נותן
השירותים לדאוג ,כי עובדיו וכל הפועל מטעמו ימלאו ,יצייתו וישמרו את אותן הוראות.

7.1

נותן השירותים ינחה את עובדיו ו/או שלוחיו בהוראות הסכם זה לרבות סעיף זה ויוודא קיומן.
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פיקוח וביקורת:
.8
8.1

נותן השירותים יהיה כפוף להוראות מנהל הכספים של בית החולים ו/או קצין ביטחון ו/או כל אדם אשר
יוסמך על ידי בית החולים בכל הנוגע לביצוע השירותים ,על פי הסכם זה.

8.2

נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג בית החולים לערוך ,מעת לעת ,כל ביקורת הנדרשת לשם בדיקת
ביצוע התחייבויות נותן השירותים לפי הסכם זה ונותן השירותים מתחייב בזאת להציג בפני נציג בית
החולים מייד עם דרישה כל מסמך או אישור או היתר או רישיון לו מחויב נותן השירותים בהתאם
להסכם זה או הוראות כל דין ,וכן לאפשר לנציג בית החולים להיכנס ,גם ללא התראה מוקדמת לכל
אחד מהרכבים אשר באמצעותם ניתנים השירותים ,לבדוק אותם וכן לקבל מסמכים ,אישורים ,היתרים
או רישיונות מכל נהג של הרכבים.
בית החולים רשאי לדרוש מעובדי נותן השירותים ו/או מי מטעמו ,העוסקים במתן השירותים ,למסור
ישירות לבית החולים או למי מטעמו את כל הנתונים המצויים ברשותם והקשורים למתן השירותים
ו/או כל מידע אחר אשר יתבקש מהם ,מיד עם דרישה ראשונה.
נותן השירותים מתחייב בזאת להנחות את עובדיו ו/או שלוחיו מראש להיענות לכל דרישה כאמור בסעיף
זה ולגרום לביצועה כאמור.

8.1

בית החולים י היה רשאי לפקח על מתן השירותים ו/או על הצוות המפעיל אותם ,לרבות בדרך של מתן
כל הוראה או הנחיה בדרך שתראה לבית החולים או למי מטעמו על מנת להבטיח את ביצועו המלא של
הבלעדי.
דעתו
שיקול
לפי
זה,
הסכם
מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ,יהא רשאי בית החולים להורות כי רכבים ישלחו לבדיקה במוסך
מורשה וכן לפסול כל אחד מהרכבים של נותן השירותים אשר נמצא על ידו ,על פי שיקול דעתו ,כבלתי
ראוי למתן השירותים .במקרה זה מתחייב נותן השירותים להשלים את מצבת הרכבים לכמות לה
התחייב בהסכם זה.

8.2

.9

למען הסר ספק ,אין באמור לעיל כדי להטיל על בית החולים אחריות ו/או מחויבות או לגרוע
מהתחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה ,והאחריות המלאה בכל הקשור לקיום חיובי נותן
השירותים על פי הוראות הסכם זה תחול על נותן השירותים בלבד.

התמורה:
9.1

בתמורה לביצוע השירותים על ידי נותן השירותים על פי הסכם זה ולמילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם
זה ,ישלם בית החולים לנותן השירותים את התמורה הנקובה בנספח התמורה (נספח א' להסכם),
בהתאם לקווים והרכבים שנדרשו ובתנאים המפורטים בסעיף זה.
למען הסר ספק ,מובהר כי התשלום יתבצע בהתאם לסוג הרכב שנדרש על ידי בית החולים (לרבות
במקרים בהם נותן השירותים שלח רכב מסוג אחר).
לסכומים המפורטים יתווסף מס ערך מוסף וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין על ידי נותן השירותים.
למען הסר ספק ,מובהר במפורש ,כי המחירים המפורטים בהסכם זה הינם סופיים ואחידים לכל ימות
השנה ,ללא יוצא מן הכלל ומעבר למפורט בהסכם זה לא ישולם כל תשלום נוסף בעבור ביצוע
השירותים.

9.2

למען הסר ספק ,לא ישולם לנותן השירותים תשלום כלשהו לרבות לא בגין חזרתו מהיעד או הגעתו אל
היעד לפי העניין ,ללא הנוסעים ,ו/או בגין זמן המתנה.

9.1

נותן השירותים יגיש בסוף כל חודש לבית החולים דו"ח המפרט את כל הנסיעות שבוצעו על ידו בפועל
בחודש שחלף ,הקווים ,סוגי הרכבים והמחירים בהתאם להסכם זה וחשבונית מס מתאימה בגין הסכום
הנטען על ידו.

9.2

בית החולים ישלם את תמורת השירותים המפורטים בדו"ח – ככל שהוא יאושר  -בתנאי תשלום של
שוטף  11 +ימים מתאריך החשבונית.
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אישור הדו"ח על ידי בית החולים יתבצע בהתאם לכל הוראות הסכם זה בדבר ביצוע השירותים על ידי
נותן השירותים ובדבר הפרות נותן השירותים ,לרבות אלה המפורטות בסעיף  3.6לעיל.
נותן השירותים יוכל להשיג בכתב בפני בית החולים על התמורה שאושרה על ידו בגין דו"ח שהוגש בתוך
 10יום מיום אישור התשלום בהתאם לדו"ח הרלוונטי .לא השיג נותן השירותים בתוך תקופה זו בכתב
כאמור יראו אותו כמי שויתר על כל זכות הנתונה לו לקבלת תמורה נוספת ,אם נתונה לו זכות כאמור.
הציג נותן השירותים דרישה העומדת בניגוד להוראה זו ,יחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם.

9.5

.11

למען הסר ספק ,מוצהר בזה ,כי כל הוצאות הפעלת הרכבים ואספקת השירותים ,לרבות שכר העובדים
או כל אדם אחר שיועסק על ידי נותן השירותים בביצוע השירותים ,הוצאות דלק ,ציוד ,תחזוקה וכל
ההוצאות הנלוות ,יחולו אך ורק על נותן השירותים.

אחריות וביטוח:
 10.1נותן השירותים מתחייב להיות אחראי באורח מלא ובלעדי:
 10.1.1לכל נזק ,הוצאות כספיות ,פגם או אובדן שייגרמו או הנובעים כתוצאה ישירה או עקיפה
מביצוע הסכם זה על ידו או מטעמו ,לרבות ובלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,כל נזק ו/או
הוצאה שייגרמו לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף ,ובכלל זה עובדי בית החולים ,לרכושו של
בית החולים ,לרכושם של נותן השירותים ו/או עובדי נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או שלוחיו,
לרבות נזק לרכבים המשמשים אותו בביצוע חיוביו ו/או לציוד המצוי בהם על פי הסכם זה
(לרבות קנסות ו/או דו"חות אחרים אשר יוטלו על הרכבים על ידי הרשויות המקומיות או
השלטונות).
 10.1.2לשלומם ולבטיחותם של עובדי בית החולים שיוסעו ברכבים ,לרבות בשלב עלייתם לרכב
וירידתם ממנו.
 10.1.1לטיב ואופן ביצוע השירותים על ידו ו/או על ידי מי מטעמו .הסכמת ו/או אישור בית החולים
בקשר לעניינים הקשורים לביצוע השירותים אינם משחררים את נותן השירותים מאחריותו
הבלעדית להם.
 10.1.2כלפי השלטונות ,המשרדים הממשלתיים ,הרשויות המקומיות והרשויות המוסמכות האחרות,
לרבות רשויות המס ,עבור כל הדרישות ו/או התנאים ו/או האישורים ו/או ההיתרים ו/או
הרישיונות ו/או ההתחייבויות ו/או קנסות ו/או התשלומים המוטלים או שיוטלו על ידם על פי
הוראות כל דין בקשר לשירותים שהוא מספק בהתאם להסכם זה.
 10.2נותן השירותים מתחייב כלפי בית החולים לתקן בעצמו ועל חשבונו כל נזק או קלקול אשר ייגרם לבית
החולים ו/או למתקן ממתקניו ו/או למי מהמבקרים שם ,כתוצאה מפעילותו בקשר להסכם זה ,מיד עם
היווצרות כל נזק או קלקול כאמור.
לא יתקן נותן השירותים נזק או קלקול כאמור לעיל יהא בית החולים רשאי ,לאחר שיודיע על כך לנותן
השירותים ,לבצע את התיקונים בעצמו ולקזז את הסכומים אשר הוציא בקשר לכך מכל סכום שיגיע
ממנו לנותן השירותים ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר.
10.1

נותן השירותים ידאג במשך תקופת ההסכם ,לקיומם והיותם בתוקף של הביטוחים כדלקמן:
 10.1.1ביטוח אחריות צד ג' – בגבול אחריות שלא יפחת מ ₪ 2,600,000 -לאירוע ו – ₪ 5,200,000
למשך תקופת ביטוח שנתית ,ושיכסה בין היתר את שלמות גופם של העובדים המוסעים על ידו.
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ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי
הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה,
שביתה והשבתה קבלני משנה ,נזק בזדון ,פרעות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח
לאומי .הביטוח יורחב לשפות את בית החולים בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי נותן
השירותים וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל
אחד מיחידי המבוטח ,עובדיו של בית החולים יחשבו כצד ג' לעניין ביטוח זה.
 10.1.2ביטוח חובה כנדרש על פי פקודת ביטוח רכב מנועי וכן ביטוח מקיף (המכסה בין היתר הסעת
מספר הנוסעים המותר בכל אחד מהרכבים) ,לרכבים אשר משמשים ו/או ישמשו את נותן
השירותים לביצוע הסכם זה.
 10.1.1ביטוח חבות מעבידים – הפוליסה תכסה על נזק ו/או אובדן הנגרמים לעובדי נותן השירותים
וליתר המועסקים על ידו במתן השירותים ,וזאת בגבולות אחריות של  $ 1,500,000לאירוע ו –
 $ 5,000,000במצטבר לתקופת הביטוח .ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה
ובעומק ,שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת
נוער .הביטוח יורחב לשפות את בית החולים ,היה ויטען כלפי בית החולים ,לעניין קרות תאונת
עבודה כלשהי ,כי בית החולים נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי ו/או מועסקי
החברה.

10.2

הביטוחים יכללו תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי בית החולים ,וכל הבאים
מטעמו .למען הסר ספק ל"שם המבוטח" שבבטוחי חבות המעבידים ייווסף שם בית החולים כמבוטח
נוסף ,דמי ההשתתפות העצמית בפוליסות יחולו תמיד ואך ורק על נותן השירותים.

 10.5הביטוחי ם יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך על ידי בית החולים ,וכי
המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי בית החולים ,כמו כן יתחייב המבטח
שהפוליסות לא תצומצמנה ,לא תפוגנה ולא תבוטלנה ,אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר לידי בית
החולים לפחות  10יום מראש.
 10.6נותן השירותים מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בית החולים בגין נזק
שהוא זכאי לשיפוי עבורו ,או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,
על פי הביטוח שנערך לפי סעיף  10.3לעיל ,והוא פוטר בזאת את בית החולים מכל אחריות לנזק
כאמור .האמור בסעיף זה יוסיף (ולא יגרע) מכל הוראה אחרת בהסכם זה בדבר פטור מאחריות כלפי
בית החולים.
 10.7לא יאוחר ממועד תחילת תוקפו של הסכם זה או לפי דרישת בית החולים בכתב ,מתחייב נותן השירותים
להמציא לידי בית החולים אישור בדבר עריכת הביטוחים עפ"י פרק זה כשהוא חתום כדין ע"י המבטח,
בהתאם לנספח ג' להסכם זה .נותן השירותים מתחייב להמציא אישור חתום כאמור בתוך  12יום מתום
 12חודשים או מתום כל תקופת ביטוח או ממועד החלפת מבטח או לפי דרישת בית החולים בכתב ,ביחס
לכל אחד מהביטוחים המפורטים לעיל.
למען הסר ספק ,מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד האמור בסעיף זה לא תפגע בהתחייבויות
נותן השירותים על פי הסכם זה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,כל חובת תשלום שחלה על נותן
השירותים והוא מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.
מבלי לגרוע באמור לעיל ,יהא זכאי בית החולים לקבל לידיו את הפוליסות במלואן וקבלות על תשלומי
הפרמיות ,הכל בתוך  7ימים מדרישה.
10.8

נותן השירותים מתחייב לעמוד בתנאי הפוליסות ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג
ולוודא כי פוליסות הביטוח תחודשנה לפי העניין מעת לעת ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת הסכם זה.

10.9

נותן השירותים מצהיר כי זכות הביקורת של בית החולים ביחס לאישורי הביטוח והפוליסות עצמן
כמפורט לעיל אינה מטילה על בית החולים ,או על מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי
הביטוח ולגבי הביטוחים כאמור ,טיבם ,היקפם ותוקפם ,או לגבי העדרם ואין בה כדי לגרוע מכל חובה
שהיא המוטלת על נותן השירותים על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
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 10.10אם לדעת בית החולים יש ו/או יהא צורך בעריכת ביטוחים נוספים /משלימים מעבר לביטוחים
המפורטים לעיל מתחייב נותן השירותים לערוך את הביטוחים הנוספים /משלימים על פי דרישות בית
החולים.
.11

סודיות וחיסיון רפואי:
 11.1נותן השירותים מתחייב לשמור על חיסיון כל ידיעה ו/או מידע ו/או נתונים ו/או מסמכים שיגיעו
לידיעתו ו/או לרשותו במהלך ביצוע הוראות הסכם זה ,והמתייחסים לבית החולים ו/או לתאגידים
קשורים ו/או למאושפזים ו/או למטופלים בו ו/או עובדיו ו/או לפעולה עסקית מכל סוג שהוא של בית
החולים לרבות פרטי הסכם זה (להלן" :המידע").
 11.2נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליו תוך כדי ביצוע הוראות הסכם זה .נותן
השירותים מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח שעובדיו ו/או שלוחיו ישמרו על
סודיות העניינים המובאים לידיעתם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם.
 11.1נותן השירותים מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לוודא את שמירת סודיות המידע
והטלת חובה זו על עובדיו ו/או שלוחיו.
 11.2מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מתחייב נותן השירותים בכל ההתחייבויות המפורטות בכתב
ההתחייבות לשמירת סודיות והגנת המידע ,אשר נחתם על ידו והמצורף כנספח ד' להסכם זה ,והפרתו
תחשב כהפרת הסכם זה לכל דבר ועניין.
מעבר לאמור ,נותן השירותים מתחייב להחתים כל עובד על כתב "התחייבות עובד ספק חיצוני לשמירת
סודיות והגנת המידע" – נספח ה' להסכם זה ,וזאת בטרם תחילת עבודתו של כל עובד כאמור.

.12

העדר בלעדיות
 12.1בית החולים אינו מתחייב כלפי נותן השירותים לכמות מסוימת או בכלל של הסעות עובדים במהלך
תקופת ההסכם.
 12.2בית החולים יהא רשאי להזמין קבלנים נוספים למתן שירותים כאמור ,אד הוק או באופן קבוע ,ולא יהא
בכך משום הפרת הסכם.
 12.1מבלי לגרוע באמור לעיל ,יהא רשאי בית החולים להתקשר בהסכם נוסף עם קבלנים אחרים ו/או לצמצם
ו/או להרחיב את היקף השירותים אשר יבוצעו על ידי נותן השירותים.
מוסכם בזאת בין הצדדים ,כי הפחתה בכמות השירותים ו/או מסירתם לאחר/ים לא תהווה הפרת
ההסכם ו/או לא יגררו אחריהם כל תביעה ו/או כל טענה מצד נותן השירותים כנגד בית החולים לרבות
תביעה בגין מניעת רווח.

.13

גביה וקיזוז
 11.1נשא בית החולים ,או מי מטעמו ,בתשלום כלשהו החל על נותן השירותים ,בין על פי ההסכם ובין על פי
כל דין ,יהא נותן השירותים חייב להחזירו לבית החולים מיד כשיידרש לעשות כן ,והכל בצירוף הפרשי
הצמדה וריבית כדין.
11.2

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

 11.1לבית החולים תהא זכות עכבון בכל נכס של נותן השירותים שנמצא בידי (או שיגיע לידי) בית החולים או
שנמצא בחצריו של בית החולים ,וזאת עד לגובה סכום הפיצויים אשר נותן השירותים חייב (או יהא
חייב) לבית החולים על פי הסכם זה.
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 11.2נותן השירותים לא יהיה רשאי לקזז מסכומים המגיעים ממנו לבית החולים סך כלשהו ,והוא לא יהיה
רשאי ,מכל סיבה שהיא ,לעכב תחת ידו נכס כלשהו של בית החולים.
.14

המחאת זכויות:
 12.1נותן השירותים לא יהא רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד זכויותיו בהתאם להסכם זה זולת אם
קיבל הסכמה מפורשת ,בכתב ומראש ,מאת בית החולים .ניתנת ההסכמה כאמור ,לא יהא בכך כדי
לשחרר את נותן השירותים מכל התחייבויותיו לפי הסכם זה.
נותן השירותים לא יהא רשאי להמחות ו/או להעביר התחייבויותיו לפי הסכם זה לאחר.
כל המחאה ו/או העברה ו/או שעבוד זכויות שיעשה ,אם בכלל ,בניגוד לאמור בסעיף זה ,תהא בטלה
מעיקרה וללא תוקף חוקי.
 12.2בית החולים יהא רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה
לאחרים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שמסרה על כך הודעה לנותן השירותים.

.15

הפרת ההסכם ,סעדים:
 15.1הפר נותן השירותים התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,יהא חייב נותן השירותים לשלם לבית
החולים פיצויים בעד הנזקים וההפסדים שיגרמו לו כתוצאה מההפרה כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל
זכות או סעד אשר יעמדו לבית החולים לפי הסכם זה ולפי כל דין.
 15.2בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,וכן מבלי לגרוע מזכותו של בית החולים להביא הסכם זה לידי
סיום מיידי ו/או לממש את הערבות הבנקאית ,הצדדים רואים גם בכל אחת מההפרות המנויות להלן
הפרה יסודית ופגם היורד לשורש של ההסכם:
 15.2.1נותן השירותים הפר הוראה מהוראות הסכם זה ולא תיקנה תוך  7ימים מאת קבלת הודעה
בכתב על כך.
 15.2.2נותן השירותים איחר ולא עמד במועד ההתייצבות ,כמפורט בסעיף  3.6לעיל 1 ,פעמים.
 15.2.1מונה לנותן השירותים מפרק או מפרק זמני ,או קדם מפרק זמני ,או כונס נכסים ,בין ארעי ובין
קבוע או ניתן נגדו צו פירוק ,או צו כינוס נכסים ,בין זמני ובין קבוע.
 15.2.2ננקטו נגד נותן השירותים על ידי כל גוף הליכי הוצל"פ ולא בוטלו תוך  15יום.
 15.2.5הוגש נגד נותן השירותים כתב אישום פלילי בגין עבירה שיש עימה קלון או בגין עבירה של
הפרת אמונים.
 15.1מעבר למפורט בהסכם זה ,מוסכם על הצדדים ,כי הצהרות והתחייבויות נותן השירותים המפורטות
בסעיפים המפורטים להלן ,מהוות התחייבויות יסודיות ועיקריות והפרתן תחשב כהפרה יסודית של
הסכם 2 :על תתי סעיפיו.16.1 ,12.1 ,12 ,11 ,10 ,6 ,5.5 ,5.1 ,
 15.2נותן השירותים ישלם לבית החולים פיצויים קבועים ומוערכים מראש בגין כל הפרה יסודית של הסכם
זה ,או אי תיקון הפרה אחרת כאמור בהסכם זה בסך של  100,000ש"ח וזאת מבלי לפגוע בכל זכות
אחרת העומדת לזכות בית החולים לרבות ביטולו של הסכם.
הצדדים מאשרים כי סכום הפיצוי הינו ביחס סביר לנזק שניתן היה לצפותו מראש בעת כריתת החוזה
כתוצאה מסתברת של ההפרה.
כל סכומי הפיצוי הנקובים בהסכם זה ,יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן על בסיס מדד ידוע (כשמדד
הבסיס הינו המדד הידוע ביום הגשת ההצעה על ידי נותן השירותים לבית החולים) ועד למועד התשלום
בפועל.
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15.5

שום דבר מהאמור בסעיף זה לא יפורש כמגביל את זכותו של בית החולים מכוח החוק להביא הסכם זה
לקצו אף שלא מחמת אחת ההפרות היסודיות המנויות לעיל ,או כמגביל את זכותו לסעדים אחרים
המוקנים לה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה.

 15.6היה ויגיע הסכם זה לקיצו מכל סיבה שהיא ,ישלם בית החולים לנותן השירותים את התמורה המגיעה
לו בגין השירותים שביצע בפועל עד ליום סיום ההסכם ,בניכוי כל הסכומים אשר בית החולים רשאי
לנכות על פי הסכם זה ,ופרט לתשלומים על פי סעיף זה ,לא יהא זכאי נותן השירותים לכל תשלום אחר
מבית החולים בקשר להסכם זה ו/או ביטולו.
 15.7הימנעות מפעולה כלשהי או מתן אורכה מטעם בית החולים לנותן השירותים ,לא תיחשב כויתור על
זכויותיה ולא תיחשב כהסכמה להפרת תנאי מתנאי הסכם זה.
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בטחונות:
 16.1להבטחת קיום כל התחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה ,ימסור נותן השירותים לבית
החולים עם החתימה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית על סך  ₪ 50,000ונוסחה יהיה הנוסח
המצורף להסכם זה כנספח ו' .הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן כשהמדד קובע הוא המדד
שפורסם לאחרונה לפני הפקדת הערבות והיא תישאר בתוקפה  120יום מתום תקופת ההסכם .החליטה
בית החולים להאריך תוקפו של ההסכם בהתאם להוראות סעיף  4.2לעיל ,תישאר הערבות בתוקפה
 120יום לאחר תום תקופת האופציה.
 16.2בית החולים י הא רשאי לחלט את הערבות כולה או מקצתה ,בכל מקרה בו הפר נותן השירותים תנאי
מתנאי ההסכם ולהשתמש בסכום הערבות לכיסוי נזקיו ו/או הוצאותיו ,וזאת מבלי לגרוע מזכותו
לקבלת כל סעד אחר שהוא זכאי לו לפי הסכם זה ולפי כל דין ומבלי שיהא בכך כדי לשחרר את נותן
השירותים מקיום מלוא התחייבויותיו בהתאם להסכם זה.
 16.1גבה בית החולים סכום חוב כלשהו מהערבות הבנקאית ,מתחייב נותן השירותים להחזיר את הערבות
לגובה סכומה המקורי תוך  10ימים מגביית הסכום האמור.
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שונות:
17.1

נוסח הסכם זה יחייב רק עם חתימת בית החולים על גביו.

17.2

הסכם זה מגבש וממצה כל הסכמה בין הצדדים ,ואין ולא יהיה תוקף לכל מצג ,הסכם או הבנה שנעשו,
במידה ונעשו ,בין הצדדים ,בין בכתב ובין בעל פה ,עובר לחתימתו של הסכם זה.

17.1

למען הסר ספק ,מוצהר בזאת כי לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ,ארכה ,ויתור ,דחייה ,הקלה או הנחה
שיעשו בתנאי הסכם זה ו/או בחיובים על פיו אלא אם ייעשו בכתב חתום על ידי הצדדים.

 17.2חשבונות ופנקסי בית החולים ו/או בית החולים יהוו ראיה לכאורה לנכונות האמור בהם.
 17.5בתי המ שפט המוסמכים בכל תובענה הקשורה בהסכם זה ו/או ביישומו ,יהיו אך ורק בתי המשפט בעיר
חיפה.
 17.6ביול ההסכם במקור והעתק יבוצע ע"י נותן השירותים ועל חשבונו.
 17.7כל הודעה לעניין הסכם זה תישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המפורטות במבוא ותיחשב כאילו
נתקבלה תוך  72שעות מעת שליחתה ,או בד בבד עם מסירתה ,אם תימסר ביד.
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ולראיה באו על החתום:
____________________
נותן השירותים

____________________
בית החולים

אני הח"מ ____________ עו"ד  /רו"ח מרחוב __________________ שהנני עו"ד/רו"ח של התאגיד ,נותן
השירותים הנ"ל ,מאשר בזאת כי חתימותיהם של ה"ה ________________ בצירוף חותמת התאגיד כפי
שנעשו כאמור לעיל ,מחייבות את התאגיד האמור ("נותן השירותים") לכל דבר ועניין.
_____________________
עו"ד  /רו"ח
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נספח ב' להסכם
אישור רואה חשבון בדבר קיום חובות נותן השירותים

אני_______________ רו"ח ,מרחוב _____________________________מאשר כי נותן השירותים
שפרטיו כדלקמן:
_____________________________________________________________
__________________________________________ משלם לעובדיו ו/או לכל הפועל מטעמו ו/או
לכל רשות ו/או צד ג' כלשהוא בקשר עם עובדיו ,כאמור ,כל תשלום מס ו/או גמלה המחויבים עפ"י כל דין
ו/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
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נספח ג' להסכם
אישור על כיסוי ביטוחי

לכבוד
שירותי בריאות כללית – המרכז הרפואי כרמל
(להלן" :בית החולים")

הנדון  :אישור עריכת ביטוח
הרינו מתכבדים לאשר בזאת ,כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן ע"ש __________ (להלן" :נותן
השירותים") בהקשר להסכם מיום ___________ .
 .1פוליסה מ ________ עד __________ לביטוח אחריות כלפי צד ג' מס' ___________
לכיסוי חבותו של נותן השירותים המוטלת עליו על פי דין בגין פגיעה או נזק שיגרמו לגופו ו/או לרכושו
של כל אדם ו/או גוף שהוא ,לרבות עובדי בית החולים ,עקב מתן השירותים על ידי נותן השירותים ו/או
מי מהבאים מטעמו ,בגבול אחריות של  ₪ 2,600,000לאירוע ו–  ₪ 5,200,000למשך תקופת ביטוח
שנתית .ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי
הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,שביתה
והשבתה קבלני משנה ,נזק בזדון ,פרעות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח יורחב
לשפות את בית החולים בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים וזאת בכפוף לסעיף אחריות
צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח ,עובדיו של בית החולים
יחשבו כצד ג' לעניין ביטוח זה.
 .2פוליסה מ ________ עד __________ לביטוח אחריות מעבידים מס' ____________
לכיסוי חבותו החוקית של נותן השירותים כלפי כל העובדים המועסקים על ידו בגין נזק או פגיעה
גופנית או מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב מתן השירותים בגבול אחריות של  $ 1,500,000לאירוע ו –
 $ 5,000,000במצטבר לתקופת הביטוח  .ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק,
שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער .הביטוח מורחב
לשפות את בית החולים היה ויטען כלפי בית החולים ,לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי ,כי בית
החולים נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי ו/או מועסקי החברה.
כללי
 .1בכל הביטוחים נכללים הסעיפים כדלקמן :
 1.1בית החולים ,מנהלו ועובדיו יכללו כ"מבוטחים נוספים" .
 1.2סעיף אחריות צולבת בפוליסות החבות .
 1.1ביטול זכות התחלוף של מבטחי נותן השירותים כלפי בית החולים ,כללית ,חברות הבנות שלה ,
חברות מסונפות ,עובדיהם  ,מנהליהם וכל הבאים בשמם ו/או מטעמם .
 1.2בכל הביטוחים יקבע תנאי לפיו הינם ביטוחים ראשוניים ולא יידרש שיתוף ביטוחי בית החולים
ו/או הכללית .
 .2תשלום התביעות ייעשה בתאום עם בית החולים .
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 .3ביטול הביטוחים על ידי המבטח ו/או המבוטח יעשה אך ורק בכפוף להודעה מוקדמת שתימסר לבית
החולים  10יום מראש ,לפי מועד הביטול .
 .4דמי ההשתתפות העצמית בבטוחים שערך נותן השירותים כאמור בסעיף זה ,אם יהיו ,יחולו על נותן
השירותים לבדו.

בכבוד רב,
פרטי המבטח---------------------------------------------------------------
חתימה וחותמת המבטח -----------------------------------------------------
פרטי סוכן הביטוח :
שם-------------------------------------------------------------------------
כתובת-----------------------------------------------------------------------
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נספח ד'
כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות והגנת המידע
(לחתימת נותן השירותים)

א.

אני הח"מ ___________________ נושא ת.ז__________________ .

מתחייב/ת בזה כלפי

בית החולים ,כדלקמן:
.1

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע ,תוכנית ,חומר ,מסמך עיוני או מדעי או מעשי,
בכתב ,בעל פה ,מכל סוג שהוא ,שיגיע לידיעתי ו/או לחזקתי תוך כדי או עקב מתן שירותים
על ידיי לקופת חולים ,וכי אמנע מכל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן
שהוא.

.2

ב.

לא לעשות כל שימוש במידע ,בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ,ולא להעביר ו/או למסור כל
מידע לצד שלישי ,לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

אני מצהיר בזה שאם אפר התחייבות זו או כל חלק ממנה ,תהיה בכך משום עבירה על חוק הגנת

הפרטיות ,התשמ"א 1981-ותקנותיו ,עם כל המשתמע מכך.
_______________ __________ _____________________ _________
חתימה
כתובת
שם משפחה/שם פרטי מס' ת.ז.
עד לחתימה
אני הח"מ______________________ ת.ז______________
הגר בכתובת ____________________________________ מאשר בזה כי הנ"ל חתם/ה על כתב
התחייבות זה בנוכחותי.
תאריך _______________
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נספח ה'
כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות והגנת המידע
(לחתימת כל אחד מבעלי ו/או עובדי נותן השירותים)

א.

אני הח"מ ___________________ נושא ת.ז__________________ .

מתחייב/ת בזה כלפי

בית החולים ,כדלקמן:
.1

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע ,תוכנית ,חומר ,מסמך עיוני או מדעי או מעשי,
בכתב ,בעל פה ,מכל סוג שהוא ,שיגיע לידיעתי ו/או לחזקתי תוך כדי או עקב מתן שירותים
על ידיי לבית החולים ,וכי אמנע מכל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן
שהוא.

.2

ב.

לא לעשות כל שימוש במידע ,בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ,ולא להעביר ו/או למסור כל
מידע לצד שלישי ,לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

אני מצהיר בזה שאם אפר התחייבות זו או כל חלק ממנה ,תהיה בכך משום עבירה על חוק הגנת

הפרטיות ,התשמ"א 1981-ותקנותיו ,עם כל המשתמע מכך.
_______________ __________ _____________________
כתובת
שם משפחה/שם פרטי מס' ת.ז.

_________
חתימה

עד לחתימה
אני הח"מ______________________ ת.ז______________
הגר בכתובת ____________________________________ מאשר בזה כי הנ"ל חתם/ה על כתב
התחייבות זה בנוכחותי.
תאריך _______________
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נספח ו'

לכבוד
שירותי בריאות כללית – המרכז הרפואי כרמל
הנדון :ערבות מס' ____________
.1

לבקשת ____________ (שם נותן השירותים) ,ח.פ( _________ .להלן" :החייב") אנו ערבים בזה
כלפיכם בערבות אוטונומית ובלתי מותנית לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 50,000חמישים אלף) ,₪
שיוצמד למדד ,כמפורט להלן ,מתאריך __________ ,אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם הסכם למתן
שירותי הסעה מיום ____________.

.2

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

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

.2.2

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

.1

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

.2

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

.5

כל דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שמספרו ,_____________ :ושכתובתו:
__________________ ,פקס' מס'________________________.

.6

ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק ______________________
________________________
חתימה וחותמת

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