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שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק

נספח א'
מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 62 - 12 61/
לאספקת שירותי שינוע דגימות מעבדה ,עבור המרכז הרפואי ה"עמק" בעפולה
(להלן" :המכרז")

הזמנה להציע הצעות

.1

שירותי בריאות כללית מזמינה בזה הצעות למתן שירותי שינוע דגימות מעבדה (לרבות דמים)
(להלן" :השירותים") עבור המרכז הרפואי ה"עמק" בעפולה (להלן" :הכללית" ו/או "המזמין"),
והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

.2

השירותים נשוא המכרז חולקו ל( 4-ארבעה) מסלולים ,כאשר בכל מסלול יתקיימו כמה סבבי
שינוע .במסגרת המכרז ,תיערך תחרות נפרדת לגבי כל מסלול.
הצעות המחיר יכולות להתייחס לכל המסלולים או לחלקם (ההצעה תתייחס לכל הסבבים
הקבועים במסלול הרלבנטי) .תנאי להגשת הצעה ליותר ממסלול אחד הינה כי למציע כמות
מצטברת של רכבים ,כמפורט בתנאי הסף להלן.

.3

תקופת ההתקשרות תהא ל 24 -חודשים ,כמפורט בהסכם.

./

תנאי סף להשתתפות מציע במכרז הינו קיום התנאים המצטברים הבאים:
.4.1

על המציע להיות במועד הגשת הצעתו למכרז בעל ניסיון קודם במתן שירותי שינוע והובלת
דגימות מעבדה ו/או דגימות דם ,במהלך כל אחת מן השנים הקלנדריות  2112ו2113-
ובהיקף כספי ממתן שירותי שינוע כאמור של לא פחות מ( 111,111-מאה אלף) ( ₪לא כולל
מע"מ) לכל שנה קלנדרית כאמור.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצורף
כנספח ג' למסמכי המכרז.

.4.2

בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  .1791 -על
המציע לצרף העתק מן האישורים ולסמנם כנספח ו'.

.4.3

על המציע להיות בעל רישיון תקף לאספקת שירותי הובלה והפצה של מטענים כאמור
במכרז זה בהתאם לחוק שירותי הובלה ,התשנ"ז.1779 -
מובהר כי המציע רשאי לבצע את ההובלה באמצעות מונית /רכב להסעות
להוכחת תנאי זה יצרף המציע העתק תקף של רישיון המוביל שבידיו ויסמנו כנספח ז'
למסמכי המכרז.
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.4.4

על המציע להשתתף בכנס מציעים שיערך ביום  11/12/2114בשעה  11:11ב חדר מס  3בבית
ספר לאחיות )___________.
על המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול כנס המציעים וכן תשובות לשאלות הבהרה (ככל
ויופצו) כשהוא חתום על ידו ולסמנו כנספח ח'.

.4.4

ברשות(*) המציע לא פחות מ 2-כלי רכב ,העומדים לרשותו לצורך אספקת השירותים
האמורים במכרז זה ,וזאת ,במצטבר ביחס לכל מסלול אשר המציע הגיש הצעה ביחס אליו
(דהיינו ,הגיש המציע לדוגמא הצעה ביחס ל 3-מסלולים ,ברשות המציע להיות  1כלי רכב
לפחות).
הבהרה(*):
(*)

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

להוכחת התנאים האמורים בסעיף זה יומצא אישור רו"ח בנוסח המצורף כנספח ג',
אישור לגבי נהגים בנוסח המצ"ב כנספח ד' ואישור לגבי רכבים בנוסח המצ"ב כנספח ה'.

.4.1

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,ערוכה לטובת המזמין
על ידי תאגיד בנקאי (כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א ,)1791-המקיים
סניף בישראל ,כדוגמת הנוסח המפורט בנספח ט' ,בסך של ( ₪31,111שלושים אלף ש"ח),
שתהא תקפה החל ממועד הגשת ההצעה ועד ליום ________.
על הערבות להיות ערוכה לפי בקשתו של המציע עצמו (המציע יהיה המבקש על-פי כתב
הערבות הבנקאית) .לא תתקבל ערבות שהוצאה לבקשת צד ג' כלשהו.
הערבות תשמש כבטוחה לקיום תקין של הליכי המכרז .הסכום הקבוע לעיל ,מהווה סכום
פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,אשר המזמין יהא זכאי לו במקרה בו ימצא כי המציע נהג
במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ו/או מסר למזמין במסגרת
הצעתו מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק ו/או חזר בו מההצעה שהגיש במכרז,
לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז ו/או לאחר שנבחר כזוכה במכרז ו/או
במידה ולא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז והמהוות תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות
עם המציע לתוקפה והכל ,מבלי לגרוע או לצמצם מאיזה מזכויות המזמין ו/או טענותיו.
המזמין רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה כאמור והמציע מוותר מראש על כל טענה
בהקשר זה.
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במקרה בו יאריך המזמין ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,את המועד להגשת ההצעות ,יהיה על
המציע להאריך את תוקף הערבות הבנקאית בהתאם לדרישת המזמין ,ככל שתהיה כזו,
כתנאי לדיון בהצעתו .העדר הארכת תוקף הערבות כמוה כחזרה מן ההצעה.

הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף כמפורט בפרק זה עלולה להיפסל ולא להיות מובאת לדיון.
.4

על המציע להשלים הפרטים ככל שנדרש בנספחים ג' – יט' למסמכי המכרז וכן לצרף את
המסמכים והאישורים כאמור בנספחים ,במסמכי מכרז זה ובהתאם לרשימה שלהלן:
.4.1

אישורים ומסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף:
נספח א':

פניה לקבלת הצעות;

נספח ב':

נוסח מודעה;

נספח ג':

אישור רואה חשבון;

נספח ד':

אישור על העסקת נהגים;

נספח ה':

אישור לגבי רכבים;

נספח ו':

אישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים;

נספח ז':

רשיון להסעות מיוחדות;

נספח ח':

פרוטוקול ותשובות הבהרה;

נספח ט':

ערבות בנקאית (ערבות הצעה);

שיק בגין תשלום דמי השתתפות;
.4.2

אישורים ומסמכים  -כללי:
נספח י':

תיאור השירותים ואספקתם;

נספח יא':

נספח בטיחות;

נספח יב':

תמורה והצעת המחיר;

נספח יג':

אישור מורשי חתימה;

נספח יד':

אישור על קיום כיסוי ביטוחי;

נספח טו':

נתוני גורם מציע;

נספח טז':

ערבות בנקאית (ערבות ביצוע);

נספח יז' :6 - 1

כתבי התחייבות לשמירת סודיות;
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נספח יח':

תצהיר בדבר אי תיאום הצעה;

נספח יט':

אישור בדבר תשלום דמי השתתפות;

הסכם התקשרות ,חתום ומאומת.
.2

הגשת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה:
הליכי ניהול המכרז יתקיימו בהתאם לשלבים המפורטים להלן ,ככל שאלו לא עודכנו ושונו על-ידי
המזמין .מובהר ,כי במסגרת מכרז זה יהא המזמין רשאי להורות ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי,
על קיומו של הליך תחרותי נוסף לשם בחירת ההצעה הזוכה.
.1.1

שלב א' – שאלות הבהרה
 .1.1.1מציעים רשאים להגיש את שאלותיהם בנוגע למכרז בכתב עד ליום ראשון
 .21/12/2114על שאלות ההבהרה להיות מוגשות בכתב באמצעות דוא"ל
_________ .______malka_y@clalit.org.ilעל המציעים החובה לוודא הגעת
הדוא"ל באמצעות פונקציית אישור קריאה וכן ,בטלפון שמספרו 04-
.6494476מלכה יעקוב.
 .1.1.2שאלות ההבהרה יוגשו ,על גבי קובץ  ,wordבטבלה כדלקמן:
מס"ד הסעיף אליו מתייחסת ההערה ההערה/שאלה
במכרז/הסכם

 .1.1.3בכל מקרה של פגם או חסר במכרז ,חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב
בדבר האמור מיד עם גילויה על-ידו ,במסגרת ובאופן האמור לעיל ,שאם לא כן
יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.
 .1.1.4מובהר בזאת כי אין בהעלאת שאלה ו/או הערה ,כדי להטיל כל חובה שהיא על
המזמין בהקשר זה ,לרבות חובה ליתן תשובה לשאלות כאמור .ניתנו על-ידי
המזמין תשובות הבהרה ,יצרף המציע את התשובות בצירוף חתימתו למסמכי
המכרז ויסמנם כנספח ח' .תשובות ההבהרה שינתנו על-ידי המזמין יהוו חלק
מהוראותיו של מכרז זה וההסכם על-פיו .לא יהא כל תוקף לכל תשובה ו/או
הבהרה ו/או מצג ככל שניתנו ,אם נתנו ,שלא במסגרת מכתב הבהרה כאמור.
.1.2

שלב ב' -הגשת הצעות למכרז
 .1.2.1ההצעות תיערכנה בשפה העברית ב–  2העתקים ובהעתק דיגיטאלי נוסף על גבי
 CDאו  D.O.Kותוכנסנה במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של המזמין
הממוקמת בבניין  23מחלקת כספים וזאת ,עד ליום ( 23/12/2114כולל) בשעה
 .12:11על המעטפה ירשם" :מכרז פומבי מס'  662612 61/לאספקת שירותי
שינוע דגימות מעבדה עבור המרכז הרפואי ה"עמק" בעפולה".
 .1.2.2על המעטפה לכלול את כל מסמכי המכרז ,לרבות הסכם ההתקשרות ונספחיו
כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד עם חותמת וחתימת מורשה החתימה של המציע,
ולרבות צירוף כל המסמכים ו/או האישורים כמפורט לעיל ובמסמכי המכרז.
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 .1.2.3על כל עותק הצעה לכלול את כל מסמכי המכרז ,לרבות הסכם ההתקשרות
ונספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד עם חותמת וחתימת מורשה החתימה של
המציע ,ולרבות צירוף כל המסמכים ו/או האישורים כמפורט לעיל ובמסמכי
המכרז .מובהר כי אין לבצע כל שינוי ו/או הוספה במסמכי המכרז.
 .2.6./מובהר בזאת כי השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך של
 ,)₪1000( ₪ 1000שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא .את התשלום יש לבצע בהמחאה
לפקודת "שירותי בריאות כללית" .ההמחאה תצורף להצעה (להלן" :דמי
השתתפות").את התשלום יש לבצע עד  626166601/ולפני מפגש כנס מציעים
דהיינו עד השעה  .11:00מובהר בזאת כי ההשתתפות בכנס מותנת בתשלום
.1.3

שלב ג' -בחינת עמידת המציע בתנאי הסף
 .1.3.1לאחר הגשת ההצעות למכרז ,יבדוק המזמין כל הצעה והצעה ויבחן האם היא
עומדת בדרישות המפורטות בפניה זו.
 .1.3.2מובהר כי המזמין לא יהא חייב ליתן הודעה למציע שהצעתו לא עמדה בתנאי פניה
זו ,עד לאחר בחירת ההצעה הזוכה במכרז וכי בכל שלב (אף לאחר מתן הודעת
הזכייה) ,יהא המזמין רשאי לפסול מציע שאינו מקיים את תנאי הסף.
 .1.3.3מובהר כי אי מילוי הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז עשויים להביא לפסילת
ההצעה ו /או למתן הניקוד הנמוך האפשרי בהתאם להקשרם של דברים ולמידע
החסר .לאחר מתן הניקוד הטכני ו/או האיכותי כאמור.
 .1.3.4המזמין יהיה רשאי בכל עת לדרוש מהמציע השלמת מסמכים והבהרות להצעתו
(לרבות הדגמה והצגה פיזית של מתקנים דומים) ,על פי שיקול דעתו ובכפוף לכל
דין ,ובלא שתהיה למציע זכות כלשהי לקבלת תמורה בגין האמור .למען הסר
ספק ,אין על המזמין כל חובה לדרוש מן המציע השלמת מסמכים ו/או הבהרות
כאמור והעדר השלמה של מסמכים כאמור יכול ויביא לפסילתה של הצעת המציע.
 .1.3.4המזמין יהא רשאי ,בהתאם לשיקול דעתו ,לקיים אף פגישות הבהרה טכניות עם
חלק מן המציעים ו/או כולם והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי .לא הסכים
מציע להשתתף בפגישת הבהרה טכנית כאמור ו/או לא הופיעה לפגישה אשר
תואמה עימו ,יהא המזמין רשאי לראות במציע כאילו חזר בו מהצעתו .בהגשת
הצעתו מוותר המציע על כל טענה בקשר עם האמור לעיל.
 .1.3.1בכפוף לקבלת הבהרות ו/או על פי שיקול דעתו ,יהא המזמין רשאי לערוך שינויים
בדרישות הליך זה ו /או לעדכן את הדרישות הטכניות הנוגעות למתקנים הכלולים
בו ויהא רשאי לקבוע הסדרים להגשת הצעות מתוקנות מכח התיקונים ו/או
ההבהרות האמורות לעיל.
 .1.3.9לא סיפק מציע הבהרות ו/או לא הגיש מציע הצעה מתוקנת בהתאם לדרישות ו/או
הנחיות המזמין ,יהא המזמין רשאי לראות במציע כמי שחזר בו מהצעתו ,עפ"י
שיקול דעתו הבלעדי .בהגשת הצעתו מוותר המציע על כל טענה בקשר עם האמור
לעיל.
 .1.3.9מובהר כי כתולדה משינוי דרישות ההליך ו/או כתולדה מהבהרות שנדרשו או
התקבלו בקשר עם הצעתו של מציע כזה או אחר ,המזמין יהא רשאי לדרוש ו/או
להתיר למציעים ,כולם ו/או חלקם – לפי העניין ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי
ועל פי כל דין  -לפעול אף להגשתה של הצעת מחיר מתוקנות כתנאי לדיון
בהצעתם.
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 .1.3.7לא הוגשה הצעת מחיר מתוקנת כאמור ,יראו בהצעת המחיר שהוגשה כאמור
בשלב ב' לעיל כהצעה המחייבת את המציע אף ביחס לתיקונים שנערכו במסמכי
ההליך ודרישות המזמין.
.1.4

שלב ד' – שיפור הצעות
 .1.4.1הכללית תהיה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לנהל במסגרת המכרז,
הליך שיפור הצעות ) ,(Best and Finalאחד או יותר ,הכל כפי ובאופן שיוחלט על
ידי ועדת המכרזים ובכפוף להוראות כל דין.
 .1.4.2לא יהיה בניהול הליכים כאמור כדי לגרוע מתוקפה של הצעת מחיר שהוגשה
באיזה משלבי המכרז והכללית תהא רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה לבחור בכל
הצעה שהוגשה באיזה משלבי המכרז ואשר יש בה ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,כדי להטיב עימה.
 .1.4.3הכללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לקבוע תנאים למעבר לסבב שיפור ההצעות.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי למצות ,תוכל הכללית לקבוע ,כי רק מספר
מסוים של מציעים שהצעותיהם תהינה הטובות ביותר יעלה לסבב כאמור; כי
הצעות שאינן עונות על דרישות כלשהן ,לא תשתתפנה בהליך שיפור ההצעות
וכיוצ"ב .קביעת תנאי מעבר כאמור תעשה מראש ,באופן שוויוני ,ותימסר לכל מי
שבאותו שלב יהיה זכאי להגיש הצעה למעט אם תקבע ועדת המכרזים ,כי מסירת
תנאי המעבר עלולה לפגוע באפשרותה של הכללית לקבל את ההצעה הטובה
ביותר.
 .1.4.4הכללית תהא רשאית לבחור שני מציעים (או יותר) ,אשר הצעותיהם נמצאו
כמתאימות ביותר ,ולנהל את הליך שיפור ההצעות עם מציעים אלו בלבד.
 .1.4.4הכללית תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להביא בפני
המציעים .פרטים בדבר ההצעות השונות אשר הובאו בפניה ,כולן או חלקן ,והכל
בכפוף להוראות כל דין.
 .1.4.1הכללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,בכל שלב של הליכי המכרז ,לבטל או לשנות
תנאים שנכללו במסמכי המכרז (למעט תנאי סף שפורטו בנספח זה) ,אם תסבור,
לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא חובת הנמקה ,שהדבר עשוי לסייע
בניהול יעיל של המכרז ו /או בבחירה של הצעה שתעניק לה את מירב היתרונות.
ביטול תנאים כאמור ייעשה באופן שיחול על כל מי שבאותו שלב יהיה זכאי להגיש
הצעה ,והודעה על כך תימסר לכל אותם גורמים.
 .1.4.9מובהר כי הכללית לא תהא חייבת ליתן הודעה למציע שהצעתו לא עמדה בתנאי
פניה זו ו/או שהוחלט שלא לזמנו לאיזה מהשלבים המפורטים לעיל עד לאחר
בחירת ההצעה הזוכה בהליך ,וכי בכל שלב (אף לאחר מתן הודעת זכייה) וחתימת
ההסכם ,תהא הכללית רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לפסול מציע
שנתברר כי אינו מקיים את תנאי הסף ו/או שנמצא כי מסר מידע כוזב.

.9

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

.9

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז,
לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר על כל טענת אי
ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.
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.7

המזמין רשאי ,על-פי שיקול דעתו ,בכל שלב (לרבות לאחר בחירת ההצעה הזוכה ולאחר התקשרות
עימו בהסכם) לפסול הצעת מציע שתמצא כי לא עמדה בתנאים המפורטים בפניה זו ו/או בתנאי
המכרז ו/או שנמצא כי פרטי הצעתו ו/או הצהרותיו נמצאו כלא נכונים ו/או אשר ניסה להשפיע
שלא באופן הוגן על המכרז.

.11

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

.11

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

.12

מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא שומר
לעצמו את הזכות לפצל את הזכיה בין מספר זוכים (אופן הפיצול יעשה בהתאם לשיקול דעת
המזמין ובאופן אשר יש בו כדי להטיב עם המזמין – האמור לרבות ביחס לאותו המסלול) ו/או
לקבוע הסדרים לבחירת זוכה חלופי מבין המציעים במכרז זה תחת מציע שהוכרז כזוכה וחזר בו
מהצעתו או שבוטלה זכייתו או ההסכם עימו.

.13

המזמין יהא רשאי לקחת בחשבון אף את אמות המידה כאמור בתקנה (22א) לתקנות חובת
המכרזים ,התשנ"ג.1773-

.14

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

.14

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

.11

החלטת המזמין תימסר למציעים שלא זכו במכרז לכתובת המצוינת על הצעתם בצרוף הערבות
הבנקאית שנמסרה למזמין .אל הזוכה תשלח הודעה על זכייתו ודרישה להחליף את הערבות
הבנקאית שנמסרה במסגרת הצעתו ,בערבות בנקאית כאמור בהסכם .ככל ויחולו שינויים ו/או
תיקונים בהסכם במסגרת ההליך ידרש הזוכה ,בהתאם לשיקול דעת המזמין ,לחתום על נוסח
הסכם מתוקן.

.19

עיון בהחלטת המזמין ,לרבות בהצעה הזוכה ,יהא כרוך בתשלום הוצאות ,בשיעור המקובל אצל
המזמין בסך ( ₪411חמש מאות  .)₪ידוע למציע כי יתכן והפרטים הכלולים בהצעתו יהיו פתוחים
לעיונם של המציעים האחרים זאת ,בכפוף ובמידה כמתחייב על-פי כל דין .בקשה לעיון תתאפשר
בתוך ( 31שלושים) ימים בלבד ממועד מתן ההודעה על תוצאות המכרז והמציע מוותר על כל טענה
בהקשר זה.
מציע המבקש למנוע עיון בחלק מהצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי ,יציין בדף נפרד
את החלקים החסויים בהצעה תוך מתן נימוקים לטענתו זו .כל חלק שצוין על ידי מציע מסוים
כסוד מסחרי או מקצועי ייראה ככזה גם ביחס להצעותיהם של מציעים אחרים ,אם וככל שאותו
מציע יבקש לעיין בהצעותיהם .ההחלטה הסופית בדבר היתר ו/או מניעת עיון בחלקים מהצעת
הזוכה לגביהם נטען כי הם כוללים סוד מסחרי או מקצועי מוקנית באופן בלעדי למזמין והחלטתו
תהא סופית ומחייבת.
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.19

הגשת ההצעות להליך הינה כמפורט בסעיף  1לעיל .הצעה שלא תוגש כאמור ו/או שתמצא מחוץ
לתיבת המכרזים לאחר המועד הקובע להגשת ההצעות לא תובא לדיון.

.17

מסמכי מכרז זה הינם רכושה של שירותי בריאות כללית ואין לעשות בהם כל שימוש ללא אישורה
מראש ובכתב ,אלא למטרות הליך זה וכמתחייב על-פי דין.

.21

נוסח המודעה מתפרסם גם באתר האינטרנט של הכללית ,שכתובתו .www.clalit.org.il
שירותי בריאות כללית
באמצעות המרכז הרפואי ה"עמק"
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נספח ב'
מודעה בעיתונות
מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 62 -12 61/
לאספקת שירותי שינוע דגימות מעבדה ,עבור המרכז הרפואי ה"עמק" בעפולה
(להלן" :המכרז")

.1

.2

שירותי בריאות כללית מזמינה בזה הצעות למתן שירותי שינוע דגימות מעבדה (לרבות דמים)
(להלן" :השירותים") עבור המרכז הרפואי ה"עמק" בעפולה (להלן" :הכללית" ו/או
"המזמין") ,והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.
השירותים נשוא המכרז חולקו ל( 4-ארבעה) מסלולים ,כאשר בכל מסלול יתקיימו כמה סבבי
שינוע .במסגרת המכרז ,תיערך תחרות נפרדת לגבי כל מסלול.
הצעות המחיר יכולות להתייחס לכל המסלולים או לחלקם (ההצעה תתייחס לכל הסבבים
הקבועים במסלול הרלבנטי) .תנאי להגשת הצעה ליותר ממסלול אחד הינה כי למציע כמות
מצטברת של רכבים ,כמפורט בתנאי הסף להלן.

.3

תקופת ההתקשרות תהא ל 24 -חודשים ,כמפורט בהסכם.

./

תנאי סף להשתתפות מציע במכרז הינו קיום התנאים המצטברים הבאים:
.4.1

על המציע להיות במועד הגשת הצעתו למכרז בעל נסיון קודם במתן שירותי שינוע והובלת
דגימות מעבדה ו/או דגימות דם ,במהלך כל אחת מן השנים הקלנדריות  2112ו2113-
ובהיקף כספי ממתן שירותי שינוע כאמור של לא פחות מ( 111,111-מאה אלף) ( ₪לא כולל
מע"מ) לכל שנה קלנדרית כאמור.

.4.2

בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .1791 -

.4.3

על המציע להיות בעל רישיון תקף לאספקת שירותי נסיעות מיוחדות כאמור במכרז זה
בהתאם לחוק מובהר כי המציע רשאי לבצע את ההובלה באמצעות מונית ובלבד שהינה
בעלת רישיון מתאים להובלת משא כאמור לעיל.

.4.4

על המציע להשתתף בכנס מציעים שיערך ביום  11/12/2114בשעה 11:11ב בית ספר
לאחיות כיתה 3

.4.4

ברשות(*) המציע לא פחות מ 2-כלי רכב ,העומדים לרשותו לצורך אספקת השירותים
האמורים במכרז זה ,וזאת ,במצטבר ביחס לכל מסלול אשר המציע הגיש הצעה ביחס אליו
(דהיינו ,הגיש המציע לדוגמא הצעה ביחס ל 3-מסלולים ,ברשות המציע להיות  1כלי רכב
לפחות).
הבהרה(*):
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(*)

.4.1

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

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,בסך ₪ 31,111
(שלושים אלף  ,)₪ערוכה לטובת המזמין על-ידי תאגיד בנקאי (כמשמעות מונח זה בחוק
הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ,)1791-המקיים סניף בישראל ,כדוגמת הנוסח המפורט
במכרז ,שתהא תקפה החל ממועד הגשת ההצעה ועד ליום  . 21/12/2114הערבות תשמש
כבטוחה לקיום תקין של הליכי המכרז ותחולט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ,בהתקיים
התנאים המפורטים במכרז והמציע מוותר מראש על כל טענה בהקשר זה.

.4

ניהול המכרז והוכחת תנאי הסף יתקיימו בשלבים ובאופן כמפורט במסמכי המכרז.

.1

מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא שומר
לעצמו את הזכות לקבוע הסדרים לבחירת זוכה חלופי מבין המציעים במכרז זה ,תחת מציע
שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה זכייתו באופן המקנה לו את מירב היתרונות.
לצורך בחירת ההצעה הזוכה רשאי המזמין להתחשב בשיקולים כקבוע בסעיף  22לתקנות חובת
המכרזים ,תשנ"ג 1773-ועל פי דין.

.9

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

.9

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך _( ₪ 1,111.-אלף_____ )₪שלא וחזרו
מכל סיבה שהיא .את התשלום יש לבצע בהמחאה לפקודת שירותי בריאות כללית .ההמחאה
תצורף להצעה (להלן" :דמי השתתפות").

.7

הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ( 23/12/2114כולל) בשעה  12:11לתיבת ההצעות של המזמין
שמצויה בבניין  23מחלקת כספים .אין לשלוח את ההצעות בדואר .הצעה שלא תמצא בתיבת
המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשה לא תבחן.

.11

יתר תנאי המכרז וסקירת אופן ניהול הליכי המכרז מפורטים במסמכי המכרז המלאים,
המתפרסמים וניתנים לצפייה ללא תשלום באתר המכרזים של כללית ,בכתובת:
 ._____________ .______www.clalit.org.ilבכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי
המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.

שירותי בריאות כללית

דף  11מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק

דף  12מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
נספח ג'
אישור רואה חשבון – ניסיון מציע
אני הח"מ __________ רו"ח ,מאשר בזאת כי לפי בדיקה שעשיתי ,במועד הגשת הצעתו למכרז המציע הינו
במועד הגשת הצעתו:
.1

בעל נסיון קודם במתן שירותי שינוע והובלת דגימות מעבדה ו/או דגימות דם ,במהלך כל אחת מן
השנים הקלנדריות  2112ו 2113-ובהיקף כספי ממתן שירותי שינוע כאמור של לא פחות מ111,111-
(מאה אלף) ( ₪לא כולל מע"מ) לכל שנה קלנדרית כאמור.

.2

ברשות(*) המציע לא פחות מ 2-כלי רכב ,העומדים לרשותו לצורך אספקת השירותים האמורים
במכרז זה ,וזאת ,במצטבר ביחס לכל מסלול אשר המציע הגיש הצעה ביחס אליו (דהיינו ,הגיש
המציע לדוגמא הצעה ביחס ל 3-מסלולים ,ברשות המציע להיות  1כלי רכב לפחות).
הבהרה(*):
(*)

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

ולראיה באתי על החתום:

תאריך

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת

דף  13מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
נספח ד'
לכבוד
שירותי בריאות כללית
א.ג.נ,.

הנדון :אישור על העסקת נהגים
אני החתום מטה[ ___________________ ,שם החותם] ,המשמש כמנכ"ל המציע
__________________________ [שם המציע] ,מצהיר ומאשר בזה ,כי הנהגים ששמותיהם מפורטים
בטבלה שלהלן ,מועסקים על ידי המציע נכון למועד הגשת הצעת המציע למכרז ,בהתאם לפרטים שלהלן:
מס"ד

שם הנהג

תעודת זהות

ותק עבודה אצל המציע

תחילת תוקף רישיון
נהיגה

.1
.2
.3
.4
.4
.1
.9
.9
.7
.11
.11
.12
.13
ידוע לי והנני מסכים כי שירותי בריאות כללית תסתמך על תצהירי זה לצורך בדיקת הצעת המציע במסגרת
המכרז.

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי  -אמת
תאריך______________ :

______________
דף  14מתוך  69דפים

שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק

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

דף  15מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
נספח ה'
לכבוד
שירותי בריאות כללית
א.ג.נ,.
הנדון :אישור לגבי רכבים
אני החתום מטה[ ___________________ ,שם החותם] ,המשמש כמנכ"ל המציע
__________________________ [שם המציע] ,מצהיר ומאשר בזה ,כי כלי הרכב המפורטים בטבלה
שלהלן עומדים לרשות המציע נכון למועד הגשת הצעת המציע למכרז:
מס"ד סוג הרכב ומספר
רישוי

תאריך עלייה
לכביש

שם בעל הרכב

הערות

.1
.2
.3
.4
.4
.1
.9
.9
.7
.11
.11
.12
.13
.14
.14
.11
.19
.19
דף  16מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
.17
.21
.21
.22
.23
.24
.24
[במידת הצורך ,ניתן להוסיף רכבים נוספים בטבלה נפרדת]
ביחס לכל רכב שנזכר בנספח זה ,מצורף העתק מרישיון רכב עדכני על שם המציע (וככל שאינו על שם
המציע – מצורפת גם הצהרה בכתב בחתימת בעל הרכב ולפיה הוא מאשר שהרכב עומד לרשות המציע נכון
למועד הגשת הצעת המציע למכרז וישמש את המציע לצורך מילוי התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז היה
והוא יוכרז כזוכה בו).
ידוע לי והנני מסכים כי שירותי בריאות כללית תסתמך על תצהירי זה לצורך בדיקת הצעת המציע במסגרת
המכרז.
זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי  -אמת
______________

תאריך______________ :

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

דף  17מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
נספח ו'
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו –
"( 1792החוק")
על המציע לצרף העתקי האישורים הנדרשים לפי סעיף ( 6א) לחוק.
לנוחות ,להלן נוסח הסעיף:

(א)

לא יתקשר גוף ציבורי עם תושב ישראל בעסקה למכירת נכס או למתן שירות
לגוף הציבורי אלא לאחר שהומצא למי שמייצג את הגוף הציבורי באותה
עסקה אישור מפקיד מורשה ,מרואה-חשבון או מיועץ מס ,או העתק ממנו,
המעיד שאותו תושב –
()1

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

()2

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות
שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

דף  18מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
נספח ז'
רשיון לנסיעות מיוחדות

על המציע לצרף העתק תקף מרשיון נסיעות מיוחדות שברשותו ולסמנו כנספח ז'.

דף  19מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
נספח ח'
פרוטוקול חתום של כנס מציעים
על המציעים להשתתף בכנס מציעים אשר יערך ב בבית ספר לאחיות כיתה  311/12/2114ביום רביעי בשעה
. 11:11
יש לצרף להצעה פרוטוקול הכנס כשהוא חתום על ידי מורשה החתימה מטעם המציע ו/או כל מסמך
תשובות ו/או הבהרות שיופץ על ידי המזמין ולסמנו כ -כנספח ח'.

דף  20מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
נספח ט'
נוסח ערבות בנקאית
(ערבות הצעה)
לכבוד
שירותי בריאות כללית

הנדון :ערבות מס' ____________
.1

לבקשת ____________________ ח.פ( _______________________ .להלן" :המבקש") אנו
ערבים בזה כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת
המבקש ,עד לסכום של  31,111( 31,111אלף)  ,₪כמפורט להלן ,וזאת בקשר עם מכרז מס' 21-11-
2114לאספקת שירותי שינוע דגימות מעבדה עבור המרכז הרפואי העמק בעפולה ,שפורסם על ידי
שירותי בריאות כללית.

.2

אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,בכל מקרה ,כל סכום בגבול סכום הערבות תוך ( 9שבעה) ימים
מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה בכתב בסניפנו ,ומבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם או
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש
תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך  21/12/2114ועד בכלל .מובהר כי ערבות זו הינה עצמאית,
בלתי תלויה ובלתי מותנית.

.4

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניפנו ב ___________________ -לא יאוחר מאשר
התאריך הנ"ל .דרישה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

.4

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

חתימות וחותמת הבנק

שמות החותמים

תאריך

דף  21מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
נספח י'
תיאור אופן אספקת השירותים
.1

על המציע יהא להתייצב בנקודת המוצא המצוינת בטבלה שלהלן (להלן" :נקודת מוצא") ,כחצי
שעה לפני השעה הנקובה עבור המרפאה הראשונה במסלול ולצאת מנקודת המוצא אל המרפאות
השונות לפי פירוט המסלול .בכל נקודה במסלול עליו לאסוף בדיקות מעבדה ולהוביל ולפרוק את
הבדיקות אל מוקד הסרכוז המקומי ו/או המחוזי המצוין במסלול ,ו/או למסור את הבדיקות
בנקודת איסוף מרכזית שנקבעה ע"י המזמין .הכל בהתאם למפורט במסלול .בסיום המסלול יחזור
המציע אל נקודת המוצא לשם פריקת הציוד שנאסף על ידו (כמפורט במסלול) .חל איסור מוחלט
להשאיר בדיקות או כל פריט אחר אצל המוביל מעבר לשעות העבודה .מובהר כי המונח "פריקה"
ו/או "איסוף" משמעו – נשיאת הבדיקות ממקום עליו יורה המזמין בכל אתר ואתר ו/או הנחתו
במקום עליו יורה המזמין בכל אתר ואתר.

.2

מובהר כי בעת ביצוע סבב השינוע חל איסור מוחלט לבצע מטלות/הסעות נוספות לגורמים אחרים.

.3

מודגש כי התשלום הינו לפי ביצוע בפועל ואינו גלובלי .הדיווח בהגשת החשבון יהיה על פי ימים
שבוצעה עבודה בפועל ,ימים שלא בוצעה עבודה כמו חגים ,שביתה ,צמצום פעילות וכד' ,לא
ישולמו.

.4

בכל מקרה של ביצוע עבירה וקבלת דו"חות חניה ו/או ברירות קנס ,התשלום בגינם יחול על
המציע.

.4

במשך כל תקופת ההתקשרות ימלא המציע אחר הוראות כל דין וכל תקן ישים הקשורים
בשירותים ,כפי שיהיו בתוקף מעת לעת וכפי שיידרש על-ידי הכללית ויהיה בעל כל האישורים,
הרישיונות וההיתרים התקפים הנדרשים על פי הוראות כל דין לצורך מתן השירותים.

.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ולעניין שינוע דגימות מעבדה ,מתן השירותים ייעשה בכפוף
ובהתאם להוראות נספח יא' :נספח בטיחות – שינוע דגימות מעבדה.

.9

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,השירותים יינתנו באופן שיבטיח הובלה בטוחה של הדגימות
בהתאם לכל תקן ,הוראה והנחיה ישימה של כל רשות מוסמכת ,ובכלל זה – משרד הבריאות.

.9

הסעת נוסעים בכלי רכב בשעת מתן שירותי שינוע דגימות לכללית (למעט במקרים מיוחדים בהם
נדרש ,על פי הנחייה מפורשת בכתב ,ליווי של עובד/ת הכללית לדגימות) הינה אסורה בתכלית
האיסור .ככל שהמדובר בכלי רכב אשר משמשים גם לצורך ביצוע היסעים ,יש להקפיד ולוודא כי
לאחר תום כל סבב של שינוע הדגימות ,גם צידניות ייעודיות ריקות (שאינן מכילות דגימות מעבדה)
לא יימצאו בחלל אחד פתוח יחד עם נוסעים בכלי הרכב.

.7

כלי הרכב ,האמצעים והציוד המשמשים למתן השירותים יהיו תקינים ובעלי כל האישורים,
הרישיונות וההיתרים התקפים הנדרשים על פי הוראות כל דין לצורך מתן השירותים.

.11

השירותים יינתנו בימים א' – ו' בכל שבוע (למעט בחגי ובמועדי ישראל) ,הכל לפי דרישת
הכללית ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

.11

למען הסר ספק מובהר כי כל מסלול יבוצע על ידי רכב ונהג נפרד .השירותים יינתנו על ידי נהגים
קבועים שיעברו הדרכה מתאימה על ידי אחראי התחבורה מטעם המרכז הרפואי העמק (להלן:
"אחראי התחבורה") .בכל מקרה ,החלפת נהג מחייבת אישור מראש של אחראי התחבורה .במקרה
של אי שביעות רצון מתפקודו של נהג ידאג המציע להחליפו בתיאום עם אחראי התחבורה .המציע
יעביר לאחראי התחבורה את שם הנהג לכל קו כולל מספרי הטלפון.
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.12

כל אימת שמבוצע סבב מסוים (או שמבוצעים מספר סבבים) ,הרי שבמשך כל זמן עריכת הסבב
הספק יעמיד בכוננות לקריאה מיידית רכב חלופי ונהג כונן לכל מקרה של תקלה ,עיכוב או צורך
בתגבור מיוחד.

.13

שינוע הדגימות ממרכזי הסירכוז למרכז הרפואי העמק ייעשה באמצעות צידניות ייעודיות בנפחים
שונים ובכלים מיוחדים שכולם יסופקו לספק על ידי הכללית .כל צידנית תצויד באמצעים לשמירת
טמפרטורה (קרחומים או כל ציוד אחר) שיסופקו על ידי הכללית .המציע יישא בעלות הכספית
במקרה של אובדן הפריטים שקיבל .באחריות המציע לשמור על הצידניות אשר תסופקנה ע"י
הכללית.

.14

הנהג יחתום על טופס ייעודי בעת לקיחה ומסירה של הצידניות.

.14

לכל מרכז סירכוז צידנית ייעודית ,אין לשלב מרפאות בצידנית אחת.

.11

כל נהג ימסור צידנית ריקה וייקח צידנית עם הדגימות ועליה מדבקה אדומה "צידנית מלאה"
אותה תמסור לו האחות.

.19

מספר מרכזי הסירכוז במסלול הן כפי שקבוע בתוכנית השינוע ,אך הכללית רשאית להוסיף שינוע
בדיקות פתולוגיות ממרפאות יועצות ,יבוצע בצידנית נפרדת והנהג יחתום על מספר הבדיקות
שבתוך הצידנית.

.19

כל רכב שישמש לצורך מתן השירותים וכן הנהגים יצוידו באמצעי קשר שיאפשר לכללית להתקשר
עם הנהג בכל עת ולכל צורך שהוא.

.17

כל שינוי שהוא במסלול הנסיעה בנוגע לסבב מסוים מחייב אישור מראש ובכתב של מנהל
התחבורה.

.21

כל חריגה בלתי מתוכננת ממסלול הסבב ו/או ממשך הזמן המקסימאלי לביצוע הסבב כפי שייקבע
על ידי הכללית ו/או תקלה במהלך הסבב מחייבת דיווח מיידי ובזמן אמת למנהל התחבורה במרכז
הרפואי העמק.

.21

הספק יאפשר לכללית לערוך בכל עת בקורת על אופן ביצוע השירותים ומתחייב לבצע את כל
השינויים הסבירים הנדרשים על ידי הכללית על מנת להבטיח את מתן השירותים באופן סדיר
וללא תקלות.

.22

כל סבב יושלם בתוך מסגרת הזמן המקסימאלי הנקובה על ידי אחראי מחלקת התחבורה במרכז
הרפואי העמק.

.23

שינוע הבדיקות יבוצע בסבב אחד או במספר סבבים לכל מסלול לפי הצרכים כפי שמפורט בנספח
יב' להלן.

.24

מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי לוחות הזמנים לשינוע הדגימות כפי שייקבעו על ידי הכללית
בהתאם לצרכיה הינם קשיחים ונובעים מזמני התגובה להם מחויבת הכללית לצורך מתן שירות
מיטבי למבוטחיה ,ממשך החיים של כל דגימה ומשעות הפעילות של המרכז הרפואי העמק ו/או
מרכזי הסרכוז והבדיקה .משכך ,בכל מקרה לא תתאפשר כל חריגה מלוחות הזמנים כאמור לעיל.
מובהר ומדגש ,כי במקרים חריגים וכתוצאה מתקלות בלתי צפויות (כך למשל ,במערכות המחשוב
או התקשורת) ,הכללית תהא רשאית להורות על עיכוב ביציאת המשלוח האחרון ,ובלבד שניתנה
על כך לספק הודעה מראש בת שעה לכל הפחות.

.62

לוחות הזמנים וכמות הסבבים כמפורט להלן ניתנים לצורך התרשמות וכהערכה ראשונית בלבד.
בכל מקרה ,הכללית שומרת על זכותה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובשים לב
לצרכיה ,להורות על שינויים בלוחות הזמנים ו6או בכמות הסבבים כמפורט להלן.
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אישור
הריני מתחייב כי באספקת השירותים אפשר בהתאם להנחיות לעיל.

תאריך

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת
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נספח יא'
נספח בטיחות בדרכים  -שינוע דמים

כללי
על הספק להיות בעל כל האמצעים ,המכשור ,הציוד ,הכלים ,המיכון ,המחשוב ,הידע ,הניסיון וכח
האדם הדרושים לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי הוראות המכרז.
על הספק להיות בעל כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין ,לרבות רישיון עסק
תקף ,לצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי מסמי המכרז לרבות אישורים ו/או רישיונות ו/או
היתרים מטעם משרד התחבורה ,אישורים של קצין בטיחות תעבורה ולרבות כל אישור ו/או היתר ו/או
רישיון הדרושים על פי דין על מנת לספק את השירותים גם בימי מנוחה שבועיים ,חגים ויום כיפור ככל
שהדבר נדרש על פי תנאי המכרז והוא אחראי לכך שכל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים
יישארו בתוקף לאורך כל עוד הוא ממשיך ליתן שירותים לכללית.
הספק מצהיר ומתחייב כי כל עוד הוא ממשיך ליתן שירותים לכללית הוא ימלא אחר הוראות כל דין
הקשורות במתן השירותים ובביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,כפי שיהיו ,מעת לעת ,על ידי
הרשויות המוסמכות לכך.
הספק מצהיר ומתחייב כי לוחות הזמנים לביצוע השירותים ומשך הזמן המקסימאלי לביצוע כל סבב,
כמפורט במסמכי המכרז או כפי שייקבעו על ידי מנהל התחבורה ,לפי העניין ,הינם קשיחים ונובעים
מזמני התגובה להם מחויבת הכללית לצורך מתן שירות מיטבי למבוטחיה ,ממשך החיים של כל דגימה
ומשעות הפעילות של המעבדות השונות .משכך ,בכל מקרה לא תתאפשר כל חריגה מלוחות הזמנים
כאמור לעיל .מבלי לגרוע מכל יתר זכויותיה של הכללית במקרה כאמור ,כל שינוי שהוא במסלול
הנסיעה בנוגע לסבב מסוים מחייב אישור מראש ובכתב של הכללית; כל חריגה בלתי מתוכננת ממסלול
הסבב ו/או ממשך הזמן המקסימאלי לביצוע הסבב ו/או תקלה במהלך הסבב מחייבת דיווח מיידי
ובזמן אמת לכללית.
קצין בטיחות בתעבורה
הספק מתחייב כי לצורך מתן השירותים הוא יעסיק ,כל עוד הוא ממשיך ליתן שירותים לכללית ,קצין
בטיחות תעבורה בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה שזהותו תאושר מראש ובכתב
על ידי הכללית (להלן" :קצין הבטיחות") .קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן השירותים על פי מסמכי
המכרז .בין היתר ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,קצין הבטיחות יוודא כי רישיונות הנהיגה של
הנהגים המועסקים על ידי הספק הינם בתוקף ,כי כלי הרכב המשמשים להסעות הינם במצב תקין וכי
פוליסות הביטוח והרישיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות.
קצין הבטיחות יבקר (לאחר תיאום מראש עם הכללית) באופן שוטף וקבוע בכל המוסדות המשמשים
כתחנת יציאה או כתחנת קצה במסגרת מתן השירותים ובכל מסלולי הנסיעה הקבועים ,זאת כדי
לאתר מפגעי בטיחות אפשריים ולפעול על מנת להימנע מהם או לצמצם את הסתברותם.
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הספק מתחייב כי בכל מקרה בו בכוונתו להחליף מכל סיבה שהיא את קצין הבטיחות בקצין בטיחות
אחר ,הדבר לא יעשה אלא לאחר בתיאום מראש ובכתב עם קצין הבטיחות הארצי בתעבורה של
הכללית והעברת פרטיו האישיים וכתב ההסמכה של המיועד לשמש כקצין בטיחות חדש.
לפחות אחת ל 1 -חודשים ו/או לפי דרישת הכללית ,הספק יבצע באמצעות קצין הבטיחות ,לפי הוראות
הכללית ,בדיקות וביקורות על פי הנחיות מנהל התחבורה ,וימסור את התוצאות לידי הכללית לצורך
הוכחת עמידת השירותים בדרישות הסכם זה.
כלי רכב
מתן השירותים יעשה באמצעות כלי רכב תקינים ובעלי כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים התקפים
הנדרשים על פי הוראות כל דין ודרישות כל רשות מוסמכת (לרבות משרד התחבורה ורשות הרישוי)
לצורך מתן השירותים(להלן" :כלי הרכב").
כלי הרכב יהיו בעלי פוליסות ביטוח מקיף תקפות ומתאימות במשך כל תקופת ההסכם.
גילם של כלי הרכב לא יעלה על ( 4ארבע) שנים.
כלי רכב יהיו ארבע גלגליים (אלא אם יינתן אישור אחר מראש ובכתב מטעם הכללית ,ובכפוף לתנאי
האישור ככל שיינתן) ממוזגים (לרבות בחלק שבו תאוחסנה הצידניות הייעודיות) ,נקיים ומצוידים
בחגורות בטיחות תקניות 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.
כלי ה רכב וכן הנהגים יצוידו באמצעי קשר שיאפשר לכללית להתקשר עם הנהג בכל עת ולכל צורך
שהוא .הספק ימציא לידי הכללית ,מראש ,פרטים מספיקים לצורך יצירת קשר ישיר עם כלי הרכב ועם
הנהגים וכן פרטים של מוקדן מטעמו היכול ליצור מיידי עם כלי הרכב ועם הנהגים.
הספק מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת מתן השירותים ,כי מרכב
הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של כלי הרכב ,כי כלי הרכב השונים,
ציודם ,אביזריהם ,סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו
בתוקף ,מעת לעת ,לרבות התנאים הקבועים בהם או ברישיונותיהם של כלי הרכב.
הספק מתחייב לשמור ,לטפל ולתחזק את כלי הרכב בהתאם להוראות משרד התחבורה ובהתאם
להוראות היצרן וכן לערוך בדיקות תקופתיות של כלי הרכב על ידי מוסך מורשה ,הכל בהתאם
להוראות כל דין.

הנהגים
השירותים יינתנו על ידי נהגים קבועים שיעברו הדרכה מתאימה על ידי קצין הבטיחות ועל ידי
הכללית .בכל מקרה ,החלפת נהג מחייבת אישור מראש ובכתב של הכללית .בכל מקרה של הפרת
משמעת ,התנהגות חריגה או סטייה מהוראות ומתנאי מסמכי המכרז ,הכללית תהא רשאית להורות
לספק ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להחליף נהג המשמש לצורך מתן השירותים בנהג
אחר (שזהותו תאושר על ידה מראש ובכתב).
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הספק מתחייב להעסיק נהגים מיומנים וכשירים ,בעלי רישיונות נהיגה תקפים לסוגי הרכב בהם יינתנו
השירותים והעומדים בתנאי הסף הבאים :הנהג הינו בעל ניסיון של  3שנים לפחות; הנהג הינו לפחות
בן  21שנים; לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין; הנהג לא הורשע ב 4-השנים האחרונות:
בשלילת רישיון ,בעבירה אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם ,בנהיגה תחת השפעת סמים ו/או
אלכוהול; הנהג לא הורשע ב 3 -השנים האחרונות :אי ציות לתמרור תן זכות קדימה ו/או רישיונו של
הנהג לא נשלל ליותר מפעם אחת עקב עבירות מהירות ו/או עקב עבירת אי ציות לרמזור אדום ו/או
חצית קן לבן רצוף.
על הספק לוודא כי ביחס לכל מסלול בו זכה עומדים לרשותו  2נהגים לפחות.
עבור כל אחד מהנהגים המשמש לצורך מתן השירותים ,ובכפוף להוראות כל דין הספק יחזיק אישור
ממשטרה מעודכן ברמה שנתית על גיליון הרשאות נקי לגבי עבירות הנ"ל או כל אישור חלופי אחר
שיהא מקובל על הכללית.
הספק מתחייב לבצע לכל הנהגים השתלמות נהלים ובטיחות עם תחילת מתן השירותים לכללית ,בכל
מקרה של החלפת נהג וכן כל  12חודשים לכל הפחות ,במסגרתה יתודרכו הנהגים בנושאים הבאים:
הנחיות בטיחות ,התמודדות עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה ,נקודות תורפה
בטיחותיות בציר התנועה ,בעלי תפקידים אצל הכללית להם חובה לדווח ללא דיחוי על אירועים
חריגים ,ניתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה ,נהלי דיווח מחייבים ,ניתוח תאונות ולקחים מהן,
התנהגות במצבי חירום ,בדיקות רכב בתום הנסיעה וכו'.
כל אימת שמבוצע סבב שירותים מסוים (או שמבוצעים מספר סבבים) ,הרי שבמשך כל זמן עריכת
הסבב הספק יעמיד בכוננות לקריאה מיידית רכב חלופי ונהג כונן לכל מקרה של תקלה ,עיכוב או צורך
בתגבור מיוחד.

בטיחות:
השירותים יינתנו באופן שיבטיח הובלה בטוחה של הדגימות בהתאם לכל תקן ,הוראה והנחיה ישימה
של כל רשות מוסמכת ,ובכלל זה – משרד הבריאות.
השירותים יינתנו תוך הקפדה ושמירה הדוקה על כל ההוראות וההנחיות הרלבנטיות שבנוהל בטיחות
לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים ודגימות לאבחנה רפואית מעבדתית (מספר סידורי )SF41-111-4
שפורסם על ידי המחלקה למעבדות במשרד הבריאות ,כפי שיעודכן ויתוקן מעת לעת (ו/או בכל נוהל
שיבוא במקומו או לצדו) ,והכל בשינויים המחויבים כפי שייקבעו על ידי מנהל התחבורה ,כל שייקבעו,
במסגרת הנחיה מחייבת בכתב ובכפוף להוראות כל דין.
בכל אחד מכלי הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים תוחזק ערכה הכוללת חומר סופח ,חומר
חיטוי כלוריני ,מיכל אטום לסילוק פסולת ביורפואית וכפפות עמידות במיוחד לשימוש חוזר.
הסעת נוסעים בכלי רכב בשעת מתן שירותי שינוע דגימות לכללית (למעט במקרים מיוחדים בהם
נדרש ,על פי הנחייה מפורשת בכתב ,ליווי של עובד/ת הכללית לדגימות) הינה אסורה בתכלית האיסור.
דף  27מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
ככל שהמדובר בכלי רכב אשר משמשים במשימות אחרות ,גם לצורך ביצוע היסעים ,יש להקפיד
ולוודא כי לאחר תום כל סבב של שינוע הדגימות ,גם צידניות ייעודיות ריקות (שאינן מכילות דגימות
מעבדה) לא יימצאו בחלל אחד פתוח יחד עם נוסעים בכלי הרכב.
שינוע הדגימות ייעשה באמצעות צידניות ייעודיות בנפחים ששונים ובכלים מיוחדים שכולם יסופקו
לספק על ידי הכללית .כל צידנית תצויד באמצעים לשמירת טמפרטורה – קרחומים שיסופקו על ידי
הכללית.
הספק מתחייב לנהוג בהתאם להוראות כל דין ולפי כללי המקצוע המקובלים ,וכן לנקוט באמצעי
הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז ועל פי כל דין ,ובין היתר ,למלא
בדייקנות אחר כל תקנות התעבורה.
הספק מתחייב כי בביצוע השירותים תהא הקפדה מלאה על חוקי התנועה ,על נוהלי מוסדות הכללית
הרלבנטיים (לרבות שטח תפעולי והנחיות מפקח שטח תפעולי) ועל הכללים וההוראות החלים על פי
פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] התש"ל 1791-והתקנות שהותקנו מכוחה.
השירותים יינתנו תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות הנדרשים על פי הוראות כל דין וכמקובל בחברות
המוכרות והמובילות בענף.
הספק יטעין את הצידניות בכלי הרכב ויפרוק אותן מהם באופן מקצועי ומתאים ובזהירות מירבית
והכל תוך הקפדה שלא ליצור מפגע בטיחות להולכי רגל ו/או כלי רכב בין אם הם עוברי אורח ובין אם
הם לקוחות הכללית או עובדיה.
הספק ידאג לתדרך הנהגים לגבי אופן התחזוקה של הצידניות .סגירת הצידניות חייבת להיות טובה,
לשם מניעת דליפה או שפך כמו כן חל איסור על פתיחת שקי הדואר והצידניות .כל נהג יתודרך בהתאם
"לנוהל" בקרות אירוע חריג.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אחת לשנה ידאג הספק כי הנהגים יעברו תדריך ו"רענון" לגבי נהלי
הבטיחות ,הטיפול בציוד ואחזקתו ,בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד" ,1744-תקנות
ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים)" ,התשנ"ט .1777-תכנית ההדרכה תכלול ידע
טיפול במצבי חירום ,כגון תאונות ושפכים המלווים בחשיפה למקורות זיהום .נוהלי דיווח וכל הדרכה
תלווה בתיעוד מתאים.
הספק ידווח לכללית בכתב על כל תדריך שיועבר לנהגים נותני השירות.
פיקוח:
אחראי התחבורה יהא רשאי להשגיח ולפקח על ביצוע השירותים ו/או כל התחייבות אחרת של הספק
על פי מסמכי המכרז לרבות בדיקת כלי הרכב ,תקינותם וניקיונם ,רישיונות נהיגה תקפים לנהגים
ולכלי הרכב וכיוצ"ב ,והוא יהיה מוסמך להכריע בכל שאלה הקשורה לאספקת השירותים על פי
מסמכי המכרז .הספק מתחייב לשתף פעולה עם מנהל התחבורה באופן מלא.

דף  28מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
ביצוע האמור בנספח זה ,לרבות הכרעה בכל שאלה שתתעורר בהקשר זה ,יהיו נתונים לפיקוחו,
השגחתו והחלטתו של אחראי התחבורה אשר יחייבו את הספק .הספק יפעל בהתאם להוראות מנהל
התחבורה לשביעות רצונו המלאה של מנהל התחבורה.
הספק יאפשר למפקח לערוך בכל עת בקורת על אופן ביצוע השירותים ומתחייב לבצע את כל השינויים
הסבירים הנדרשים על ידי הכללית על מנת להבטיח את מתן השירותים באופן סדיר וללא תקלות.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף לכל זכות אחרת המוקנית למפקח על פי מסמכי המכרז,
רשאי מנהל התחבורה ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו:
 לבקש ולקבל מסמכים ותעודות לגבי כשירותם של הנהגים :רישיונות ,גיליון הרשאות ,וכד'. לבקש ולקבל גיליונות ביקורת על תקינות כלי הרכב והבדיקות שנערכו להם ,לרבות כל מידע אחרלגבי כלי הרכב המשמשים לשם מתן השירותים.
 ליתן לספק כל הוראה בקשר עם הספקת השירותים בהתאם לתנאי נספח זה ומסמכי המכרז.מנהל התחבורה יהיה רשאי לבצע מבדק במשרדי הספק על מנת לבחון את פעילותו של קצין הבטיחות
בתעבורה במילוי כל הדרישות בהתאם לנספח זה.
זכות הפיקוח והביקורת הניתנת בנספח זה לכללית ולמפקח ,אין בה כדי לשחרר את הספק ממילוי
התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,או להוות אישור לביצוען כראוי .שום מעשה
או מחדל מצד מנהל התחבורה לא יפטור את הספק ממילוי התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז.

אישור
הריני מתחייב כי באספקת השירותים אפשר בהתאם להנחיות לעיל.

תאריך

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת

דף  29מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
נספח יב'
תמורה והצעת מחיר

.1

הצעת המחיר עבור מתן שירותים ,תעשה על ידי ציון ההנחה ביחס למחירים המפורטים בטבלאות
להלן .מתן הצעה העולה על המחיר המפורט לא תובא בחשבון.

.2

מובהר כי לכל המחירים המפורטים יתווסף מע"מ כחוק.

.3

למען הסר ספק ,הצעת המחיר בטבלאות להלן כוללת את התמורה המלאה ,המוחלטת והסופית
עבור מילוי כל התחייבויות הספק על-פי מסמכי המכרז ועל-פי תנאי ההתקשרות בגין כל מסלול
ומסלול ,וכי לא ישולם לספק כל תשלום נוסף מעבר לנקוב בהצעת המחיר להלן ,למעט מע"מ
שיתווסף לכל תשלום של הכללית על פי שיעורו כדין בעת התשלום בפועל.

.4

מובהר בזאת ,כי לצרכי קבוצה זו המונח "מסלול" ו/או "נהג" משמעו ביצוע מלוא השירותים,
כמפורט לעיל ,תוך העמדת הרכב הישים לכל נהג לרשות צרכי המזמין במשך כל זמן ביצוע
השירותים (לא ניתן להציע הצעה לחלקי מסלול).

.4

תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם.

מסלול מספר  : 1קריית שמונה ( -מרפאת ק"ש מרכז)

מספר מסלול
1
1
1

מקום יציאה
קריית שמונה
קריית שמונה
קריית שמונה

שעת יציאה
09:30
10:30
11:30

למקום
מרכז רפואי העמק
מרכז רפואי העמק
מרכז רפואי העמק

עלות
נסיעה
בש"ח
420
420
420

ימי פעילות  :ראשון  :שני  :שלישי  :רביעי  :חמישי
אחוז הנחה מוצע לכלל המחירים המפורטים לעיל_______:

__________________
בשם הספק

__________________

_________________

חתימה וחותמת בשם

שירותי בריאות כללית

דף  30מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק

מסלול מספר  : 2צפת (מרפאת צפת מרכז)

מספר מסלול
2
2

מקום יציאה
צפת
צפת

שעת יציאה
09:30
11:30

למקום
מרכז רפואי העמק
מרכז רפואי העמק

עלות נסיעה
בש"ח
310
310

ימי פעילות  :ראשון  :שני  :שלישי  :רביעי  :חמישי

אחוז הנחה מוצע לכלל המחירים המפורטים לעיל_______:

__________________
בשם הספק

__________________

_________________

חתימה וחותמת בשם

שירותי בריאות כללית

מסלול מספר  : 3טבריה ( -מעבדת אגוז  -ראקטי )

מספר מסלול
3
3
3

מקום יציאה
טבריה
טבריה
טבריה

שעת יציאה
09:30
10:30
11:30

למקום
מרכז רפואי העמק
מרכז רפואי העמק
מרכז רפואי העמק

עלות נסיעה
בש"ח
240
240
240

ימי פעילות  :ראשון  :שני  :שלישי  :רביעי  :חמישי

אחוז הנחה מוצע לכלל המחירים המפורטים לעיל_______:

__________________
בשם הספק

__________________

_________________

חתימה וחותמת בשם

שירותי בריאות כללית

דף  31מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק

מסלול מספר  : 4נצרת ( -מרפאת מגדלי נצרת)

מספר מסלול
4
4
4

מקום יציאה
נצרת
נצרת
נצרת

שעת יציאה
09:30
10:30
11:30

למקום
מרכז רפואי העמק
מרכז רפואי העמק
מרכז רפואי העמק

עלות נסיעה
בש"ח
120
120
120

ימי פעילות  :ראשון  :שני  :שלישי  :רביעי  :חמישי  :שישי
אחוז הנחה מוצע לכלל המחירים המפורטים לעיל_______:

__________________

__________________

בשם הספק

חתימה וחותמת בשם

_________________
שירותי בריאות כללית

דף  32מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
נספח יג'
אישור בדבר מורשי החתימה של המציע
אני הח"מ _______________ ,מס' רישיון  /תעודת זהות ____________ ,מרחוב ______________
התאגיד)
(שם
של
כרו"ח/עו"ד
המשמש
__________________,
בעיר
__________________________ (מספר התאגיד) __________________ (להלן" :המציע") ,מאשר
בזה כי ה"ה:

 .1שם __________________ ת.ז _______________ .תפקיד _________________
דוגמת חתימה____________ :
 .2שם __________________ ת.ז _______________ .תפקיד _________________
דוגמת חתימה____________ :

הנם מורשי החתימה מטעם המציע וכי חתימתם ,בצירוף חותמת המציע ,על ההצעה וההסכם המוגשים
לשירותי בריאות כללית במסגרת מכרז מס' ______ לאספקת "שירותי שינוע דגימות מעבדה עבור
המרכז הרפואי העמק " ,מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

_____________________
תאריך

_____________________
חתימה  +חותמת

דף  33מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
נספח יד'
אישור בדבר קיום כיסוי ביטוחי
לכבוד
שירותי בריאות כללית
להלן" :המזמין",

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום _____ ועד _____ ערכה חברתנו את הביטוחים המפורטים
בהמשך ,על שם ________(הספק) והמזמין ,בהקשר להסכם מתן שירותי שינוע דגימות מעבדה מיום
_____.
.1

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מס'______
בגין חברת _________ (הספק) על-פי פקודת הנזיקין כלפי כל המועסקים על-ידו ומטעמו.
ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,שעות עבודה וכן ,בדבר
העסקת נוער.
גבול האחריות ( $ 1,411,111מיליון וחצי דולר ארה"ב) למקרה ו( $ 4,111,111 -חמישה מיליון דולר
ארה"ב) לתקופת הביטוח.
הביטוח יורחב לשפות את המזמין במידה וייחשב כמעבידם של עובדי הספק ו/או מי מהם.

.6

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

.3

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג' מס' _____
בגין חבות ______ (הספק) כלפי צד שלישי כלשהו ,לרבות מוזמניו ,לקוחותיו ,המזמין וכל הבאים
מכוחו ומטעמו ,בגין נזקים לגוף ו/או לרכוש ,שיגרמו על-ידי כל מעשה או מחדל כלשהם של הספק
עובדיו וכל הפועלים מכוחו ולמענו בקשר להסכם מתן השירותים לרבות חריג אחריות מקצועית.
לרבות הרחבה לכיסוי נזקי רכוש הנגרמים על ידי הרכב מעל הסכומים המבוטחים בפוליסת צד ג'
של כלי הרכב עד לסך של  $241,111למקרה ותקופת ביטוח שנתית בגבולות אחריות שלא יפחתו
מסך :תובע 1,111,111-דולר ארה"ב .מקרה ותקופה (כל  12ח')  2,111,111דולר ארה"ב לתקופה.
כל דגימות המעבדה והטובין המועברים ע"י הספק עבור הכללית ייחשבו כרכוש צד ג'.
פוליסה זו אינה כוללת כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש התפוצצות ,בהלה ,פריקה ,וטעינה,
מתקנים סניטאריים פגומים ,הרעלה ,שביתה והשבתה ,מכשירי הרמה ,קבלני מישנה ,נזק בזדון,
פרעות וכן ,תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי וזאת ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו
יחשב הביטוח הנערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

.4

בטוח סחורות העברה ביבשה ( )Goods In Transitבסכומי ביטוח של לפחות  $ 411,111לכלי
תחבורה  /תעבורה אחד.
דף  34מתוך  69דפים

שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק

.4

למען הסר ספק ,אנו מאשרים את הוספת המזמין וכל הפועלים מטעמו כמבוטחים נוספים
בפוליסה.
ויתור על תחלוף  -הביטוחים כוללים תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף (שיבוב)
כלפי המזמין ,ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם נזק
מתוך כוונת זדון.
הביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח אחר הנערך על-ידי המזמין וכי
לא תועלה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי כללית .כמו כן ,מתחייב המבטח שפוליסות
לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם תימסר הודעה כתובה לידי כללית ( 31שלושים) ימים מראש.

תאריך___________ :

חתימת המבטח___________:

דף  35מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק

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

א.

נתונים כלליים:
_____________________________

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

פירוט בעלי השליטה במציע ושיעור אחזקותיהם

שם פרטי

ג.

תעודת זהות

שם משפחה

מנהלים ובעלי זכויות חתימה:

שם פרטי

שם משפחה

תעודת זהות

תפקיד

דף  36מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
ד.

מספר עובדי החברה.____________ :

ה.

שנות ניסיון במתן השירותים (נא פרט שנים ולקוחות עיקריים בתחום נשוא המכרז):
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________

ו.

הערות_______________________________________________________________ :
________________________________________________________

תאריך

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת

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

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק

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

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
נספח טז'
נוסח ערבות ביצוע
(יוגש לכללית בהתאם להוראות המכרז וההסכם רק על ידי הזוכה)

לכבוד
שירותי בריאות כללית
הנדון :ערבות מס' ________________
לבקשת ___________________________________________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה
כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש ,עד לסכום של
( 41,111במילים :חמישים אלף ) ש"ח שיוצמדו למדד ,כמפורט להלן ,וזאת בקשר עם מכרז מס'
______:לשירותי שינוע דגימות מעבדה ,עבור המרכז הרפואי העמק ,שפורסם על ידי שירותי בריאות
כללית.
לצורכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו :מדד המחירים לצרכן ,הכולל ירקות ופירות ,המתפרסם ע"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם על פי
ערבות זו (להלן" :מדד התשלום") כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום הגשת הצעת המציע,
דהיינו המדד של חודש _____ שנת_______ שפורסם ביום  _____ 14שנת ________ (להלן" :המדד
היסודי") אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד
היסודי (להלן" :סכום הערבות המוגדל").
למניעת ספק ,אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו ,לא יחול שינוי בסכום הערבות.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,בכל מקרה ,כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל תוך ( 9שבעה) ימים
מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה בכתב בסניפנו ,ומבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם או לדרוש
תחילה את תשלומו מהמבקש.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך  31/12/2114ועד בכלל.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניפנו ב ___________________ -לא יאוחר מאשר התאריך
הנ"ל .דרישה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.
דרישה בכתב כאמור בערבות זו ,אין פרושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה ,טלקס או מברק,
ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

תאריך

שמות החותמים

חתימות וחותמת הבנק
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שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
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שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
נספח יז'1
כתב התחייבות מטעם הספק לשמירת סודיות ואבטחת מידע
הרינו מתחייבים כלפיכם לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע או דו"ח על ושל שרותי בריאות כללית (להלן:
"כללית") ,לרבות ובמיוחד כל המידע הרפואי והניהולי של מבוטחי כללית והמידע העסקי הפיננסי של
כללית ,אשר יגיע לידיעתנו ,אם יגיע ,לצורך מילוי התחייבויותינו כלפיכם תוך ו/או עקב ביצוע הסכם זה
ולא להעבירו או לגלותו לגורם כלשהו ,אלא על-פי הוראותיכם המפורשות בכתב ו/או כמתחייב מכל דין.
ידועות לנו ההוראות הקובעות את חובת שמירת הסודיות וידוע לנו כי אם נפר אותן אנו צפויים לתביעות
אזרחיות ו/או פליליות.
ידוע לנו כי כל מידע בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה ,הינו בבעלותה של כללית וכי לא נהיה רשאים
לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע התחייבויותינו כלפי כללית ,למעט לצורך ביצוע ישיר של
השירותים על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.
הננו מתחייבים כי לא יישאר ברשותנו או בחזקתנו איזה שהוא מידע מהמידע שהעברתם אלינו ,באם יהיה
מידע שהועבר אלינו ,לצורך מילוי התחייבויותינו על-פי ההתקשרות בינינו בצורה כלשהי.
הננו מתחייבים עוד כי לא ייעשה על-ידנו שימוש כלשהו במידע או בכל חלק ממנו ,אלא לפי הוראתכם
המפורשת בכתב למעט לצורך ביצוע ישיר של השירותים על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.
הננו מתחייבים בזה שלא להעביר מידע או חלק ממנו לצד ג' בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת
הממונה על אבטחת המידע בכללית למעט לצורך ביצוע ישיר של השירותים על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב
מכל דין.
הננו מצהירים כי ידוע לנו כי במערכת יעובד גם מידע אישי ,פרטי ,כלכלי ורפואי המוגן על-פי חוק הגנת
הפרטיות ותקנותיו .לאור זאת ובהתאם לכך ,הננו מתחייבים לנקוט בכל אמצעי האבטחה (לוגיים ופיזיים),
הנדרשים על -פי כל דין ובנוסף לקיים במלואן את דרישת אבטחת המידע מטעם כללית ולפי סיווג המידע
שקבעה כללית וכן ,לבצע שינויים באמצעי אבטחת מידע ,ככל שאלה יידרשו ,על-מנת להתמודד מול איומי
אבטחת נ\מידע ועל-מנת שהוראות החוק יקוימו ושהמידע המצוי במסמכים ובמערכת המידע לרבות מידע
על ענייניו הפרטיים של אדם שהועבר על ידכם לטיפולינו או נצבר אצלנו עבור כללית ,יישמר בסודיות
מוחלטת.
הננו מתחייבים שלא להעביר מידע על כללית ברשת תקשורת אלחוטית ללא אישור מיוחד מהממונה על
אבטחת המידע בכללית.
הננו מצהירים כי ידוע לנו כי אין בעצם גילוי המידע על-ידי כללית ,כדי להעניק לספק ו/או למנהליו ו/או
לעובדיו כל זכות לגבי פטנטים ,מדגמים ,זכויות יוצרים או זכויות אחרות.
הננו מתחייבים כי במקרה של אובדן ,גניבה או כל נזק אחר אשר יגרם במדיה המגנטית או למידע של
כללית ,נודיעכם מיד.
הננו מאשרים לכם בזה לבצע ביקורים פיזיים באתרנו ולבצע בדיקות אלקטרוניות ואחרות שידרשו לפי
שקול דעתכם לצורך בדיקת רמת האבטחה.
הננו מתחייבים שהמידע יהיה נגיש לבעלי התפקידים מורשי הגישה למידע בלבד ,אשר יחתמו על כתב
התחייבות לשמירת סודיות כלפי כללית בנוסח המפורט בנספח יז'  6להסכם זה ולא יעשו שימוש במידע
אלא לצורך ביצוע ישיר של השירותים על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.
הספק מתחייב בזאת כי בכל מקרה בו הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו יפר התחייבות זו ו/או חלק
ממנה ,יהיה הספק חייב לפצות ולשפות את כללית בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה כתוצאה
מהפרה כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אשר יעמדו לכללית כנגד הספק ו/או מי מעובדיו ו/או
מי מטעמו עקב הפרת התחייבות זו כאמור.
דף  41מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק

___________________
חתימה וחותמת הספק

דף  42מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
נספח יז' 6
כתב התחייבות עובד הספק לשמירת סודיות ואבטחת מידע
.1

אני הח"מ מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע ,לרבות תוכנית ,חומר בין בכתב ובין
בעל פה ,מסמך עיוני ,מדעי או ממשי ,שיגיע ו/או שהגיע אלי במהלך העסקתי עבור שרותי בריאות
כללית (להלן" :כללית") ולא לגלותו ו/או להעבירו לאחר ,אלא ככל שיידרש ובמידה ויידרש
במסגרת העסקתי עבור כללית ולצורך ביצוע תפקידי עבורה ולמעט ,לצורך ביצוע ישיר של
השירותים על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.
לעניין מסמך זה "מידע" פירושו כל המפורט לעיל ,אשר מעצם טבעו או על-פי הדין הינו חסוי,
לרבות:
.1.1

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

.1.1

הנני מתחייב שלא לעשות שימוש כלשהו בכל מידע שהוא ,לרבות עיון בו ,העתקתו צילומו
או הדפסתו ,בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ,אלא בהיקף הנדרש במסגרת העסקתי
עבור כללית ולצורך ביצוע ישיר של השירותים על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.
התחייבותי כמפורט לעיל תחול גם לגבי העברת המידע אל צד שלישי כלשהו ,אשר יבקש
לעשות שימוש במידע כלשהו ,לרבות עיון בו ,העתקתו ,צילומו או הדפסתו ,אלא אם הוא
מורשה לעשות כן מתוקף תפקידו בכללית או על-פי דין ,וגם זאת ,רק במידה הנדרשת
לצורך מילוי תפקידו כאמור ולצורך ביצוע ישיר של השירותים על-פי הסכם זה ו/או
כמתחייב מכל דין.
הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע אפשרות כי מידע כאמור
יצא מרשותי ויגיע למי שאינו מוסמך לקבלו.

.1.1
.1.1
.1

.1.1

.1.1

.1

התחייבויותיי כאמור לעיל יחולו ביחס לכל מידע כמפורט בסעיף  1לעיל ,שיבוא לידי ביטוי בכל
אופן וצורה שהם ,לרבות כתוב ,מודפס ,ממוחשב ,ו/או על גבי טפסים ,מידע על מדיה מגנטית ,ו/או
אלקטרונית ,קודי הרשאות שימוש ,סיסמאות וכיו"ב ,שיגיע לידיעתי ו/או להחזקתי תוך כדי ו/או
עקב העסקתי בכללית.

.4

הנני מצהיר כי ידועה לי הרגישות הרבה של המידע וכי חשיפתו לצד שלישי שלא על-פי הרשאה
כדין ,עלולה לגרום לכללית ו/או למבוטחיה ו/או לצד ג' כלשהו נזקים חמורים .הנני מצהיר כי ידוע
לי כי הפרת התחייבויותיי כמפורט לעיל ולהלן ,תיחשב כהפרת חובת נאמנות כלפי כללית ועלולה
אף להוות עבירה פלילית.

.5

ידוע לי כי הפרת התחייבויותיי תאפשר לכללית ו/או לצד ג' כלשהו שנפגע כתוצאה מהפרת
התחייבויותיי כאמור במסמך זה ,לנקוט כלפי בכל הצעדים על-פי כל דין ,לרבות הפסקת העסקתי
עבור כללית ותביעתי על-ידי כללית ו/או צד ג' כלשהו כאמור לעיל ,לפיצוי בגין כל הנזקים שנגרמו
להם.
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.6

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

.7

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

.8

התחייבויותיי כמפורט לעיל יעמדו בתוקפן במשך כל תקופת העסקתי עבור כללית ולתקופה בלתי
מוגבלת לאחר הפסקת העסקתי בה.

ולראיה באתי על החתום:
שם:
ת.ז:.
שם הספק:
תפקיד:
חתימה:
תאריך:
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נספח יח'
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

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

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

.2

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

.3

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

.4

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

.4

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

.1

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

.9

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן  Vבמקום המתאים



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



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

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

_______________
תאריך

_______________
שם המציע  /התאגיד

_______________
חתימת המציע

/

_______________
חתימת התאגיד

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

__________________
שם מלא

וחותמת
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נספח יט'
אישור בדבר תשלום דמי השתתפות במכרז מספר ___
לאספקת שירותי שינוע בדיקות מעבדה עבור המרכז הרפואי העמק בעפולה (להלן:
"המכרז")
מסמך זה ,כשהוא מוטבע בחותמת כאמור יהווה אסמכתא מטעם שירותי בריאות כללית ,לכך שהמציע,
אשר שמו וכתובתו מצוינים להלן שילם את דמי ההשתתפות אשר נקבעו לצורך ההשתתפות במכרז (להלן:
"המציע") ורשאי להגיש הצעה כמציע במכרז האמור.
הזכות כאמור לעשות שימוש במסמכי מכרז זה ,באמצעות אישור זה ,ניתנת למציע אחד בלבד .באם יוזכר
בהצעת המציע יותר מגוף אחד ,זכות ההצעה תינתן למציע המוזכר במסמך זה בלבד .אין באמור כדי
להכשיר הגשת הצעה על ידי יותר מגורם אחד בשיתוף פעולה.
תוקפו של אישור זה יפה אך ורק למכרז המוזכר לעיל ,ולא ניתן להמירו לטובת השתתפות במכרז אחר.
כל זכויות היוצרים במסמכי ההליך מוקנות לשירותי בריאות כללית בלבד והמציע יהא מנוע מלעשות כל
שימוש במסמכי המכרז שלא למטרת הקבוע במכרז זה ואספקת השירותים על פיו.
המציע__________________________________________________________ :
כתובת המציע:
מספר טלפון :

______________________________________________________

מספר פקסימיליה___________________________________________________ :
כתובת ______________________________________________________ :e-mail
סכום ששולם.₪ )__________( _______ :

תאריך התשלום.______________ :

חותמת שירותי בריאות כללית
_______________
חתימת המציע
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הסכם
שנערך ונחתם בתל-אביב ביום ____ בחודש ____ ,שנת 601/
בין:

שירותי בריאות כללית
באמצעות המרכז הרפואי העמק בעפולה
מרח' ארלוזורוב  ,111תל-אביב
באמצעות ה"ה:
שם __________________ ת.ז _______________ .תפקיד _________
שם __________________ ת.ז _______________ .תפקיד _________
(להלן" :הכללית" או "המזמין")

לבין:

________________________
ח.פ_____________________ .
מרח' ____________________
באמצעות מורשי החתימה ה"ה:
שם __________________ ת.ז _______________ .תפקיד _________
שם __________________ ת.ז _______________ .תפקיד _________
(להלן" :הספק")

מצד אחד;

מצד שני;
הואיל

והכללית מעוניינת כי הספק יספק שירותי שינוע דגימות מעבדה אל המרכז הרפואי העמק
בעפולה (להלן" :מרכז רפואי העמק") ממרכזי איסוף שבניהולה ,והכל כמפורט במסמכי
מכרז פומבי  21-11-2114לאספקת שירותי שינוע דגימות מעבדה עבור המכרז הרפואי
העמק בעפולה אשר פורסם על ידי שירותי בריאות כללית ובנספחיו (להלן" :המכרז")
ובמסלולים לגביהם הוכרז הספק כזוכה במכרז (להלן" :השירותים").

והואיל

והספק מצהיר ומתחייב ,כי ביכולתו לספק את השירותים ,הכל כמפורט ובכפוף לתנאי
המכרז כאמור לעיל על נספחיו ,בתנאים המפורטים בהצעתו ובפניה לקבלת הצעות
המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו;

והואיל

והכללית קיבלה את הצעתו של הספק לאספקת השירותים על פי הוראות הסכם זה
ונספחיו ובתנאים המפורטים להלן;

והואיל:

והצדדים מעוניינים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם באופן שאם הצעתו של הספק
תזכה ,יחולו בין הצדדים הוראות הסכם זה ,לעניין הספקת השירותים ויתר התחייבויות
הספק כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה על נספחיהם;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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.1

מבוא ופרשנות
.1.1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2

כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום בלבד ולא תהיה להם משמעות כלשהי לצרכי
פרשנות הסכם זה.

.1.3

במקרה של סתירה בהסכם זה ,יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה מביניהן ,לפי קביעת
המזמין ,אלא אם יקבע המזמין אחרת.

.1.4

במקרה של סתירה בין ההסכם לבין הוראות כל דין יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה
מביניהן.

.1.4

מובהר בזאת ,כי בכל מקום שמצוינת בהסכם זה ונספחיו ,התחייבות כלשהי מצדו של
הספק ,גם אם הדבר לא נאמר במפורש (למעט ,אם נכתב בהסכם ו/או בנספחיו במפורש
אחרת) ,ייראו את אותה התחייבות ,כאילו נאמר בה ,שאותה התחייבות תבוצע על-ידי
הספק במימונו ו/או על-חשבונו בלבד.

.1.1

הסכם זה לא יפורש כנגד מנסחו ויראוהו כאילו נוסח על ידי כל הצדדים.

.1.9

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

.1.9

מצ"ב להסכם זה הנספחים כמפורט להלן ,המהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
נספח א':

פניה לקבלת הצעות;

נספח ב':

נוסח מודעה;

נספח ג':

אישור רואה חשבון;

נספח ד':

אישור על העסקת נהגים;

נספח ה':

אישור לגבי רכבים;

נספח ו':

אישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים;

נספח ז':

רשיון נסיעות מיוחדות

נספח ח':

פרוטוקול ותשובות הבהרה;

נספח ט':

ערבות בנקאית (ערבות הצעה);

נספח י':

תיאור השירותים ואספקתם;

נספח יא':

נספח בטיחות;

נספח יב':

תמורה והצעת המחיר;
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.6

נספח יג':

אישור מורשי חתימה;

נספח יד':

אישור על קיום כיסוי ביטוחי;

נספח טו':

נתוני גורם מציע;

נספח טז':

ערבות בנקאית (ערבות ביצוע);

נספח יז' :6 - 1

כתבי התחייבות לשמירת סודיות;

נספח יח':

תצהיר בדבר אי תיאום הצעה;

נספח יט':

אישור בדבר תשלום דמי השתתפות;

הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ומתחייב ,כי:
.2.1

הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמקצועיות הדרושים לצורך אספקת השירותים
וקיום מחויבויותיו על פי הסכם זה ,באיכות וטיב מעולים ובהתאם לאמור במסמכי
המכרז ,ובכמויות ובמועדים כאמור בהסכם זה ,לרבות כוח האדם ,כלי רכב וכלי עבודה
וכל אמצעי אחר הדרוש לצורך אספקת השירותים ,הכל לשביעות רצונה של הכללית.

.2.2

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

.2.3

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

.2.4

כל המצגים שניתנו על-ידו בחתימתו על מסמכי המכרז ובהגשת הצעתו ,נכונים ,מלאים
ומדויקים.

.2.4

בידיו כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו דרושים על
פי כל דין לניהול עסקו ולאספקת השירותים כאמור וביצוע מלוא התחייבויותיו על פי
ההסכם ונספחיו (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אישור קצין בטיחות
בתעבורה) ,והוא אחראי לכך שכל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים ,יישארו
בתוקף לאורך כל התקופה בה הסכם זה יהיה בתוקף .כמו כן ,במשך כל תקופת ההסכם
ימלא הספק אחר הוראות כל דין הקשור באספקת השירותים ,כפי שיהיו בתוקף ,מעת
לעת.
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.2.1

ידוע לספק ,כי הספקת השירותים על פי הסכם זה נדרשת גם בתקופות חירום ,והוא
מצהיר ,כי ביכולתו לספק את השירותים גם בתקופות אלו.

.2.9

הוא יציג לכללית אישור מפעל חיוני לשעת חירום בתוך ולכל היותר  11ימי עבודה מיום
קבלת הודעה על זכייה במכרז .אישור זה יעמוד בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על
פי הסכם זה.

.2.9

כלי הרכב ,האמצעים והציוד המשמשים למתן השירותים יהיו תקינים ובעלי כל
האישורים ,הרישיונות וההיתרים התקפים הנדרשים על פי הוראות כל דין לצורך מתן
השירותים.

.2.7

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

.2.11

הוא יפעל על פי הנהלים הקבועים של הכללית כפי שיהיו בתוקף בכל עת בתקופת ההסכם
או על פי הוראות בכתב שיקבל מטעם הכללית.

.2.11

השירותים יינתנו תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות הנדרשים על פי הוראות כל דין וכמקובל
בחברות המוכרות והמובילות בענף מתן שירותי היסעים.

.2.12

השירותים יינתן בימים שיוגדרו על ידי הכללית ,ובצמוד ובהתאם ללוח הזמנים הנדרש על
ידי הכללית.

.2.13

ידוע לו ,והוא מסכים ,שלוחות הזמנים לביצוע השירותים ומשך הזמן המקסימאלי לביצוע
כל סבב ,כפי שייקבעו על ידי הכללית ,הינם קשיחים ונובעים מזמני התגובה להם מחויבת
הכללית לצורך מתן שירות מיטבי למבוטחיה ,ממשך החיים של כל דגימה ומשעות
הפעילות של המרכז הרפואי העמק ו6או נקודות האיסוף .משכך ,בכל מקרה לא תתאפשר
כל חריגה מלוחות הזמנים כאמור לעיל.

.2.14

התחייבויות הספק בפרק זה הינן מהותיות להתקשרות שבין הצדדים והפרת התחייבות
כלשהי מצד הספק המנויה בפרק זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

העדר בלעדיות והתחייבות להיקף רכש שירותים
.3.1

בכפוף להוראות הסכם זה על נספחיו ,מוסכם וידוע ספק כי המזמין אינו מתחייב
לבלעדיות כלפי הספק והוא שומר על זכותו ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,להתקשר עם
ספקים וצדדים שלישיים אחרים לשם רכישת השירותים כאמור ו/או חלקם ו/או כדוגמת
האמורים בהסכם זה.

.3.2

מובהר כי אין באמור בהסכם זה משום התחייבות לרכש שירותים מהספק בכל היקף
שהוא והמזמין יהא רשאי לשנות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי את היקף
השירותים הנדרשים לו.
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.3.3

הספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור בסעיף זה לעיל
לרבות ,כל טענה שעניינה אובדן ו/או מניעת רווח ו/או העדר כדאיות בשל האמור.

.3.4

הכללית רשאית על פי שיקול דעתה להרחיב את היקף רכש השירותים או לערוך כל שינוי
אחר בקשר עם הספקת השירותים .הספק מתחייב להיערך בהתאם ולספק לכללית כל
כמות של השירותים שתוזמן על ידה ,לרבות כמויות חריגות בשעת חירום ,באופן שוטף
ומסודר.

.3.4

הכללית רשאית ,אך לא חייבת ,להזמין מהספק שירותים ליעדים נוספים אשר אינם
מנויים בנספח יב' (להלן" :הצעת מחיר") ,וזאת ללא צורך בהתקשרות נוספת עם הספק.
במקרה של הזמנה כאמור ,הזוכה יהיה מחויב לספק שירותים ליעד הנוסף ,במשך תקופת
ההסכם כהגדרתה להלן .הוספת מסלולים תיעשה בכפיפות לזמינות כלי רכב לשימוש
הספק.

תקופת ההתקשרות
.4.1

תקופת ההתקשרות להספקת השירותים על פי הסכם זה הנה ל( 24 -עשרים וארבע_____)
חודשים החל ממועד הודעת הכללית לספק על זכייתו במכרז ,אלא אם המכרז בוטל קודם
לכן בהתאם להוראות הסכם זה או על פי כל דין.

.4.2

נמשכה בפועל אספקת השירותים מעבר לתקופת ההסכם הקבועה לעיל ,מסיבה כלשהי,
תהיה הכללית רשאית בכל עת להפסיק את אספקת השירותים בהודעה מראש של 31
(שלושים) ימים ,והספק מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה בעניין זה ,לרבות טענה כי
בהמשך אספקת השירותים בפועל היוותה משום הארכת תקופת ההסכם מעבר לתקופת
ההודעה הקבועה לעיל .למען הסר ספק ,תנאי הסכם זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם
לרבות תקופת הארכה לה ,בשינויים המחויבים.

.4.3

תקופת ההסכם הקבועה לעיל ו/או כל תקופת הארכה לתקופה זו תקרא להלן" :תקופת
ההסכם" ו/או "תקופת ההתקשרות".

הזמנת השירותים ואספקתם
.4.1

הספק יהיה ערוך לתחילת אספקת השירותים במסלולים לגביהם הוא הוכרז כזוכה במכרז
תוך  21ימי עבודה מיום קבלת הודעת הכללית על זכייתו במכרז.

.4.2

הספק ימנה אדם מטעמו ועל חשבונו ,אשר יצויד במכשיר קשר ו/או טלפון נייד ,לצורך
תיאום ,פיקוח ואבטחת ביצוע מלוא האמור בהסכם זה ונציג זה יהיה זמין  314 ,24/9ימים
בשנה לקליטת פניות המזמין ולטיפול בהן (להלן" :נציג הספק").

.4.3

השירותים יבוצעו על-ידי הספק בהתאם להוראותיו של המזמין ובהתאמה לכל חוק לרבות
נהליו של המזמין (כפי שימסרו לספק מעת לעת) ונהלי משרד הבריאות ו/או כל רשות
מוסמכת אחרת (להלן" :ההזמנה6ות").
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.4.4

הספק יהא ערוך לאספקת השירותים בכל אחד מימי השבוע כמפורט בנספח יב' ו/או
בהתאם להנחיות המזמין ,למעט ביום כיפור ובמועדים הנחשבים כיום שבתון בישראל.
ביצוע השירות כאמור ,ייעשה באמצעות כלי רכב המתאים לסוג השירותים הנדרש.
לא ביצע הספק את השינוע הנדרש על-פי הזמנת המזמין ,יהיה המזמין רשאי לפעול
להשלמת העבודה בעצמו או באמצעות ספק אחר ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות
בכך ו/או לקזז מן התמורה אשר תגיע לספק וזאת ,מבלי לפגוע מכל סעד משפטי אחר.
ספרי המזמין יחשבו כראיה מכרעת בכל הנוגע להוצאותיו של המזמין בגין הנדון.

.4.4

אספקת השירותים על ידי הספק תיעשה באופן ,במועד ,על ידי כח האדם וכלי הרכב
המתאימים ,התואמים את דרישות כל דין ובהתאמה למפורט בנספח י' ,נספח יא' וכאמור
בנספח יב'.

.4.1

אספקת השירותים תיעשה רק על ידי בעל רישיון תקף לאספקת שירותי הובלה והפצה של
מטענים כאמור במכרז זה בהתאם לחוק שירותי הובלה ,התשנ"ז.1779 -

.4.9

נהג הרכב מטעם הספק יהיה בעל ותק ורישיון נהיגה בתוקף של  3שנים לכל הפחות.

.4.9

על הספק לוודא כי ביחס לכל מסלול בו זכה עומדים לרשותו  2נהגים לפחות ,אשר אושרו
על ידי המזמין מראש ובכתב ואשר תודרכו בדבר הוראות הסכם זה.

.4.7

נהג הרכב מטעם הספק יהא האחראי הבלעדי להעמסה/פריקה של המטענים המשונעים.

.4.11

הספק יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שהוא בקשר עם הדגימות המשונעות מרגע מסירתם
לידיו לצרכי העמסתם על כלי הרכב המשמשים לביצוע השירותים ועד למסירתם לגורם
המוסמך אצל המזמין.

.4.11

הספק יעשה כמיטב יכולתו להוסיף ולספק את השירות עם הכרזה על מצב חירום לאומי
מכל סוג שהוא ו/או הכרזה על מצב חירום על ידי הנהלת הכללית ,בזמנים ובהיקף כפי
שיידרשו על-ידי המזמין .הספק יעשה כמיטב יכולתו לבצע את השרות גם במקרה של גיוס
כלי רכב ו/או בעלי תפקידים על-ידי זרוע בטחון כלשהי ובכל מקרה ,ככל שמצב החירום
יאפשר זאת ,ידאג להעמדת כלי רכב וצוותים חלופיים.

.4.12

הספק יבצע את השירותים תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר
אצל המזמין ,תוך התחשבות מרבית בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת אצל המזמין ו/או
ביעד מיעדי המזמין ,והוא יפעל כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג
שהוא למזמין.

.4.13

במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן השירותים על פי הסכם זה ,הספק ידאג לרכב
חליפי לשם מתן השירותים כך שבכל מקרה יינתנו השירותים במועדם ולפי התנאים
שבהסכם.

.4.14

הספק ישמור על הציוד של הכללית  -הן על הציוד שנמצא במתקני הכללית ,והן על זה
שנמסר לרשותו לצורך ביצוע השירותים ,ככל שיימסר.
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.4.14

נהגי הספק יישאו במהלך הספקת השירותים לכללית תגי זיהוי.

.4.11

מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי ביעדים השונים לא קיים בהכרח מקום מוסדר לפריקה
ולטעינה .בכל מקרה ,האחריות למציאת מקום כאמור ,על כך הכרוך והמשתמע מכך,
תחול על הספק ועל הספק בלבד .במקרה של קבלת קנסות בגין עברות תנועה ו/או חניה,
ישא הספק באופן בלעדי בעלויות אשר יגרמו לו בשל האמור.

.4.19

הפריקה וההעמסה של הדגימות יתבצעו בהתאם להנחיות המזמין ,כפי שימסרו מעת לעת
לספק ,וכמפורט בין היתר (ככל ולא ניתנה הוראה אחרת) לאמור בנספח י ו-יא' .להסרת
ספק ,הכללית תהיה רשאית לשנות מעת לעת את נוהלי הפריקה והטעינה כאמור בהודעה
מראש ובכתב לספק ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

.4.19

סעיפי פרק זה הדן בהזמנת השירותים והספקתם הנם מעיקרי הסכם זה והפרתם תהווה
הפרה יסודית של ההסכם.

שינויים באספקת השירותים
.1.1

נציג הכללית רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להרחיב ו/או לצמצם את היקף השירותים
שהוזמנו מהספק ו/או להורות על עריכת שינויים בהם בדרך של שינויים במסלולי הנסיעה
מבחינת אורכם ו/או ביטול מסלולי נסיעה ו/או שילוב מסלולי נסיעה ו/או תוספת
מסלולי נסיעה ו/או שינוי בימי ו/או בשעות ההסעה/ות והכל לתקופה קצובה או ללא
הגבלת זמן .הודעה על שינוי ,כאמור ,תימסר לספק לפחות  24שעות מראש.
במקרה של הוספת מסלולי נסיעה ,הדבר יעשה בכפיפות לזמינות הרכבים אצל הספק.

.9

.1.2

שונו המסלולים ו/או הוספו מסלולים חדשים ,תעודכן התמורה (תוספת תשלום לספק או
הפחתת תשלום לספק) בהתאם ליחס המרחק בין המסלול החדש למסלול השוכן בקרבה
הגיאוגרפית הגדולה ביותר למסלול החדש ואשר הספק נתן הצעה ביחס אליו.

.1.3

נסיעות מזדמנות :הכללית תהא רשאית להזמין מן הספק שירות של "נסיעה מזדמנת"
(שינוע חד פעמי) ,וזאת בנוסף לשירות הרגיל של המסלולים הקבועים .הספק מתחייב
לספק לכללית שירות של נסיעה מזדמנת ,על-פי דרישה מכללית בתעריף לשעה כנקוב
בהצעתו בנספח יב' ,או בכל תעריף אחר ככל שיסוכם בין הצדדים מראש ובכתב.

העסקת קצין בטיחות
הספק מתחייב כי יעסיק ,כל תוקפו של חוזה זה ,קצין בטיחות בעל כתב הסמכה וכתב מינוי
מטעם מנהל אגף קציני בטיחות במשרד התחבורה בהתאם להוראות תקנון התעבורה תשכ"א
–  ,1711אשר פרטיו האישיים ימסרו לרשות המזמינה במועד חתימת חוזה זה ואשר זהותו
תאושר על ידה (בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי) .מובהר בזאת כי על הספק להעסיק קצין
בטיחות ,כאמור גם במקרה בו השירותים ניתנים על ידו באמצעות מוניות שמספרן אינו עולה
על  .21במקרה כאמור רשאי הספק בכפוף לאישור מראש ובכתב מהכללית ,לשכור שירותים
של קצין בטיחות במקום להעסיקו.
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.8

.7

טיב השירותים ובקרת איכות
.9.1

השירותים שיסופקו ע"י הספק יהיה באיכות ובטיב מעולים ,בהתאמה מלאה לקבוע
בנספח י' – יב' ובהתאם לדרישות כל דין ו/או תקן ו/או הוראה ו/או הנחיה ישימים .בידי
הספק יהיו בכל עת כל האישורים ו/או תעודות ו/או דו"חות המוכיחים את עמידת
השירותים המסופקים לכללית בדרישות כאמור ,כשהם תקפים במשך כל תקופת ההסכם
והספק יציגם לכללית מיד עם דרישת הכלית לכך.

.9.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק מתחייב כי השירותים יעמדו בכל דרישות משרד
התחבורה הרלבנטיות.

.9.3

אספקת השירותים ,איכותם והתאמתם לדרישות הכללית ו/או מי מטעמה ,תהיה נתונה
לפיקוחו של אחראי התחבורה שימונה ע"י הכללית (כהגדרתו להלן) אשר ישמש כנציגה של
הכללית ויהיה מוסמך להכריע מטעמה בכל שאלה שתתעורר בקשר עם ביצוע הסכם זה.

.9.4

לא מילא הספק אחר הוראות הכללית כאמור לעיל ,תהא הכללית רשאית לבצע כל פעולה
שתידרש במקום הספק והספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור ובכל הנזקים
שיגרמו לכללית עקב כך ו/או לבטל הסכם זה עקב הפרתו ו/או לנקוט בכל אמצעי אחר
בהתאם להסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

.9.4

הספק מתחייב ליתן את השירותים באיכות גבוהה ,תוך עמידה בזמנים ותוך מתן שירות
אדיב ,לכללית עצמה ולכל מי שבא מטעמה ,בהתאם לסטנדרטים הגבוהים המקובלים
בכללית .כל תלונה או טענה של מי מהנ"ל בקשר למתן השירותים תדווח מיד לכללית
ותטופל ע"י הספק על חשבונו ותוך תיאום מלא עם הכללית.

.9.1

למען הסר ספק ,אחריותו המלאה והבלעדית של הספק בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם
זה ,לרבות בהתייחס לאיכות השירותים ואופן אספקתם לכללית ,לא תגרע בכל צורה ו/או
אופן שהוא במקרה בו הספק נעזר לצורך מתן השירותים בצד ג' כלשהו לצורך עמידתו
בהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

.9.9

סעיפי פרק זה לעיל הנם מעיקרי ההסכם והפרת מי מהם תהווה הפרה יסודית של
ההסכם.

פיקוח מטעם הכללית
.7.1

אחראי התחבורה יהא בא כוחה המקצועי של הכללית בכל הקשור לביצוע כל האמור
בהסכם זה והספק מתחייב לשתף פעולה עם אחראי התחבורה באופן מלא.

.7.2

אחראי התחבורה יהיה רשאי לבדוק את רשיונות של הרכב והנהגים ,לבדוק את שינוע
הבדיקות שמתנהל לפי הנוהלים ,לבדוק זמני הגעה למרפאות וכיוצ"ב.

.7.3

הכללית רשאית להחליף את אחראי התחבורה בכל עת או להוסיף מפקחים נוספים ,הכל
לפי שיקול דעתם המוחלט.
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.7.4

ביצוע האמור בהסכם זה ,לרבות הכרעה בכל שאלה שתתעורר בהקשר זה ,יהיו נתונים
לפיקוחו ,השגחתו והחלטתו של אחראי התחבורה אשר יחייבו את הספק .הספק יפעל
בהתאם להוראות מנהל התחבורה לשביעות רצונו המלאה של מנהל התחבורה.

.7.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף לכל זכות אחרת המוקנית אחראי התחבורה על
פי ההסכם ,רשאי אחראי התחבורה ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,בין בעצמו ובין באמצעות
מי מטעמו:
 .7.4.1לפסול סבב מסוים או בשל פגם ו/או חסר ו/או אי התאמה ו/או עיכוב לפי שיקול
דעתו הבלעדי ,ועל הספק תחול החובה לבצע סבב חליפי לפי הוראות אחראי
התחבורה לרבות פיצוי הכללית על כל נזק שיגרם כתוצאה מהפסילה כאמור ,אם
יגרם.
 .7.4.2לאשר או לפסול כל מורשה מטעם הספק או המועסק על ידו בקשר עם ביצוע
התחייבויות הספק על פי הסכם זה.
 .7.4.3ליתן לספק כל הוראה בקשר עם הספקת השירותים.

.7.1

.10

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

תמורה ותנאי התשלום
.11.1

בתמורה לקיום כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,תשלם הכללית סך שיחושב על ידי
הכפלת כמות הסבבים שבוצעו בפועל בחודש מסוים בהתאם להזמנת המזמין ,בסה"כ
מחירו של כל סבב כמפורט בהצעת המחיר של הספק ,נספח יב' להסכם (להלן:
"התמורה").

.11.2

בגין כל הוספה או הפחתה או שינוי במסלול ,יוגדל או יופחת התשלום לו זכאי הספק
בהתאם להוראות הסכם זה לעיל.

.11.3

במקרה של שביתה בכללית ו/או בימי חירום או בחירות אשר כתוצאה מהם לא יסופק
השירות ,לא תשולם לספק כל תמורה והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא עקב כך.

.11.4

הספק לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין שינוי הוספת מספר נקודות האיסוף ו/או
בגין שינויים לא משמעותיים במסלול השירותים כל עוד לא נשתנה משמעותית טווח
המרחק ו/או הזמן של המסלול המוזמן.

.11.4

התמורה כאמור בהסכם זה תהא צמודה כדלהלן :התמורה המפורטת בהצעה שתבחר
כזוכה תישאר ללא שינוי במשך ( 12שניים עשר) חודשים מיום חתימת ההסכם .התמורה
תעודכן מדי  1חודשים (החל מהחודש ה )13 -בשיעור השווה ל % 91-מהשינוי שיחול ,אם
וככל שיחול ,במדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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(להלן" :מדד המחירים") במהלך ששת החודשים שקדמו לעדכון (להלן" :חודש העדכון")
לעומת מדד המחירים ביום חתימת ההסכם בנוגע לעדכון הראשון ,ובעדכונים שלאחר מכן
ביחס למדד המחירים בחודש העדכון האחרון בפועל .עדכון התמורה בפועל ,בהתאם
לאמור לעיל ,יחול על תשלומים בגין שירותים שסופקו מחודש העדכון בפועל ואילך.
.11.1

בסיומו של כל חודש ולא יאוחר מ 11-בחודש שלאחריו ,יגיש הספק למזמין דו"ח ריכוז
מפורט במתכונת ובאופן שיקבעו מעת לעת על-ידי המזמין ואשר יכלול בין היתר את פירוט
והיקף השירותים שבוצעו במהלך החודש הקודם וכן ,יצרף לדו"ח את טפסי הזמנת
השירותים הרלבנטיים ,את תעודות המשלוח ואת אישורי הקבלה ,ככל שהוצאו כאלה( ,כל
הנ"ל יחד יקראו להלן" :הדו"ח") .לא הגיש הספק חשבון במועד הקבוע לעיל ,רשאית
הכללית ,לאחר הודעה מראש ובכתב של שבעה ימים ,לערוך את החשבון בעצמה .במקרה
כזה ,ינוכו מהיתרה לתשלום  12%כדמי עריכת החשבון על ידי הכללית .היתרה שתקבע על
ידי הכללית על פי סעיף זה הינה סופית והספק ייחשב כמי שחתם על כתב השחרור ביום
התשלום על ידי הכללית .לחילופין ,ולפי בחירתה הבלעדית ,הכללית תהא רשאית לעכב
בידיה את התשלום עד זמן סביר לאחר הגשת החשבון.

.11.9

התשלום יתבצע לספק תוך  73תשעים ושלוש ) יום מתום החודש שבגינו הוגש הדו"ח
לתשלום על ידי הספק ("שוטף  ,)"73 +ובתנאי שהחשבון אושר קודם לכן ע"י הכללית
וכנגד חשבונית מס כדין.

.11.9

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 .הכללית תנכה מכל תשלום לספק
כל סכום אותו עליה לנכות על פי כל דין ,לרבות מסים ,היטלים ותשלומי חובה אחרים
ותשלומם כאמור יהווה ראיה לביצוע מלוא התשלום המגיע לספק מהכללית.

.11.7

מובהר בזאת כי תנאי לתוקף התקשרות זו הינו כי הספק אימץ את נהלי ההזמנות ומשלוח
החשבוניות של הכללית ,לפיהם משלוח הזמנות וחשבוניות יתבצע באמצעות טכנולוגיות
מקוונות עליהן תורה הכללית מעת לעת .להסרת ספק ,חשבוניות שלא יתקבלו בהתאם
להוראות הכללית ובניגוד להוראת סעיף זה לא יחייבו את הכללית בכל צורה ואופן.
משלוח הזמנות וחשבוניות ייעשה אך ורק באמצעות טכנולוגיה מקוונת מפיתוחה של
חברת ניפנדו בע"מ (או כל אמצעי טכנולוגי אחר עליו תורה הכללית בעתיד) .פרטים
והרשאות שימוש ניתן לקבל באמצעות פנייה לחברת ניפנדו בדוא"ל
 support@nipendo.comו/או טלפון  .193-2177112עלות השירות ,ככל וקיימת ,תחול
על הספק.

 .11.11למען הסר ספק מובהר בזה ,כי כל ההוצאות הקשורות באחזקתו והפעלתו התקינה של צי
הרכב המשמש למתן השירותים וכלל זה הוצאות הדלק ,הרישוי והבטיחות ,הקנסות
והעונשים וכל ההוצאות האחרות מכל סוג שהוא יחולו על הספק בלבד.
 .11.11כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק ,ימציא הספק לכללית את האישורים הבאים:
 .11.11.1תעודת עוסק מורשה בת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו.1794-
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 .11.11.2אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על דיווח כדין בכל שנת כספים
במשך תקופת קיומו של הסכם זה.
 .11.11.3אישור ניכוי מס במקור.
 .11.11.4כל אישור אחר על פי כל דין או על פי דרישת הכללית.
.11

העדר יחסי עובד-מעביד
.11.1

הצדדים מצהירים ,כי הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הינו בבחינת "ספק עצמאי"
אשר אינו משתלב במסגרת הכללית וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת
יחסי עובד מעביד בין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ובין הכללית ו/או מי
מעובדיה ו/או מי מטעמה.

.11.2

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

.11.3

הספק יישא בעצמו ועל חשבונו בלבד בכל המסים ,ההיטלים ותשלומי החובה מכל מין
וסוג שהוא המוטלים עליו על פי כל דין בגין אספקת השירותים על פי הסכם זה ו/או בגין
התשלומים שיקבל מהכללית ,לרבות מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מע"מ וכל תשלום אחר
בגינו והוא מתחייב לנהל ספרים כדין ולקיים תיקים במס הכנסה ,מע"מ וביטוח לאומי
ולהמציא לכללית לפי דרישתה אישור על קיומם של תיקים אלה וכל אישור אחר על פי כל
דין.

.11.4

מובהר בזאת ,כי הכללית לא תהא חייבת לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ,ו/או
לקבלני המשנה ,שלוחיהם ועובדיהם כל תשלום משכורת ,דמי חופשה או הבראה מכל סוג
דמי מחלה או חופשת מחלה ,פיצויי פיטורין או פיצויי פרישה וכן לא תהיה הכללית חייבת
בכל תשלום ו/או גמלה ו/או זכות ו/או טובת הנאה כלשהם המחייבים ו/או הנהוגים
ביחסים שבין מעביד ועובד ,וזאת בהיות הספק במעמד של קבלן עצמאי לכל צורך ועניין.

.11.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מכל סעד ותרופה אחרת שתעמוד לזכות הכללית על פי כל
דין ,הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את הכללית בגין כל תביעה שתוגש כנגד הכללית
ע"י המועסקים ע"י הספק בגין הסכומים שיגיעו להם ו/או בגין טענה הקשורה לעבודתם,
לרבות המקרה בו יטענו אלה ו/או יוחלט בכל בית משפט ,בית דין ,או ע"י רשות ,כי הם
עובדים של הכללית ,ולרבות בגין כל מס ,היטל או תשלום חובה אחר ,שיוטלו על שמם
בגינם ,והכללית תחויב בתשלום בגין הנ"ל .השיפוי יינתן לכללית ע"י הספק לאחר שיינתן
פסק דין חלוט בתובענה כאמור ,אם תוגש ,ובלבד שהכללית העבירה לספק את התביעה
ונתנה לו הזדמנות להתגונן כנגדה.

.11.1

אין הספק או מי מהמועסקים על ידו מוסמך או רשאי להציג את עצמו בפני צד שלישי
כלשהו כבעל סמכות ו/או זכויות או עמדה ,אשר לא נקבעו בהסכם זה ,אין הוא רשאי
להציג את עצמו כמי שמוסמך לחייב את הכללית בכל פעולה שהיא והוא רשאי להציג את
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עצמו אך ורק כספק מטעם הכללית .הספק גם יבהיר מפורשות לכל צד ג' כי הוא אינו
שלוח של הכללית.

.16

.12

.11.9

הספק ישפה את הכללית מיד עם דרישתה הראשונה של הכללית לכך ,בכל סכום בו תישא
או תחויב הכללית בקשר לתביעה של מי מעובדי הספק או כל אדם או גורם הקשור עם
הספק ,שעניינה קיומם של יחסי עובד ומעביד בינם ובין הכללית.

.11.9

פרק זה הינו מעיקרי הסכם זה והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

כח אדם
.12.1

הספק מתחייב ליתן את השירותים באמצעות נהגים קבועים ,מקצועיים ,מיומנים
ומנוסים ,לשביעות רצון הכללית ,בעלי ותק ורישיון נהיגה תקף של לא פחות מ 3-שנים

.12.2

לצורך האמור לעיל ,הספק מתחייב להעסיק בעצמו ועל חשבונו את כל כח האדם המתאים
והדרוש לשם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.

.12.3

ככל שלצורך מתן השירותים דרוש היתר או רישום על פי כל דין ,מתחייב הספק להעסיק
רק מי שרשום או שיש לו רישיון או היתר כאמור ,הכל לפי העניין.

.12.4

הספק מתחייב להעסיק את עובדיו על פי כל הכללים שנקבעו בהסכמי העבודה המקובלים
בענף אליו משתייכים עובדים ,ולמלא אחר הוראת כל דין ו/או הסכם קיבוצי החלות על
מעביד בגין עובדיו והיא רלבנטית לסוג השירותים נשוא ההסכם.

.12.4

הספק איננו רשאי למסור ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,כולם או מקצתן ,לצד
שלישי כלשהו ,כולל קבלני משנה אלא אם כן קיבל את הסכמת הכללית לכך מראש
ובכתב .נתנה הכללית את הסכמתה כאמור לעיל ,לא יהיה בכך כדי לפטור את הספק
מאחריותו על פי ההסכם ,והספק ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מי
מטעמו כאמור.

.12.1

הספק מתחייב להפסיק עבודתו של כל עובד שלו ,עובד של קבלן משנה ושל אדם אחר
הנמצא בשירותו והמועסק על ידו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,מיד
לכשיידרש לעשות כן ע"י הכללית או מנהל התחבורה ולמצוא לו מחליף לאלתר .הכללית
או אחראי התחבורה לא יהיו חייבים לנמק את דרישתם ,והספק מתחייב למלא אחריה
ללא כל ערעור.

הסבה והעברת זכויות
.13.1

הספק לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו עפ"י הסכם זה ,בלי קבלת הסכמת
הכללית מראש ובכתב .ניתנה הסכמה כאמור ,יישאר הספק אחראי כלפי הכללית על-פי כל
התחייבויותיו לפי הסכם זה ועל-פי מסמכי המכרז.

.13.2

מובהר ,כי הספק לא יהיה רשאי להמחות או לשעבד את זכותו לקבלת תשלום כלשהו
מהכללית בקשר עם מתן השירותים או כל תשלום אחר מכח או על-פי הסכם זה או על-פי
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מרכז רפואי העמק
תנאי המכרז ,אלא אם קיבל את הסכמת הכללית לכך מראש ובכתב והאמור לעיל ייחשב
להגבלת עבירות זכויותיו מבחינת חוק המחאת חיובים ,התשכ"ט  .1717 -מבלי לגרוע
מהאמור ,הכללית תהיה רשאית להסכים להמחאת זכויות בהתאם לשיקול דעתה וככל
שתינתן הסכמתה בכתב לכך .הסכימה הכללית להמחאת זכויות כאמור ,ייעשה הדבר
בהתאם לנוסח ההודעה בדבר המחאת הזכויות וכן בהתאם לנוסח אישור הכללית,
כמקובל אצל הכללית לשם כך.
בלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובנוסף לו ,ככל שמדובר בהמחאת זכות לקבלת כספים ,הסכמת
המזמין משמעותה הסכמה בכתב ,חתומה על-ידי הגורם המוסמך בהנהלה הראשית או
ביחידה ,לפי העניין ועל-ידי ראש אגף גזברות וביטוח בהנהלה הראשית.

.1/

.13.3

הספק מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה או נהגים עצמאיים לשם ביצוע השירותים
במסגרת הסכם זה אלא לאחר קבלת הסכמת הכללית מראש ובכתב .כמו כן ,מתחייב
הספק להציג לאישור הכללית ,לפני התקשרותו עם קבלן משנה ,את פרטי קבלן המשנה
ואת הסכם ההתקשרות .הכללית רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שתהא חייבת
במתן נימוקים להחלטתה ,שלא לאשר העסקתו של קבלני משנה/מסוים/ים ו/או להתנות
את הסכמתה בתנאים .בכל מקרה תהא האחריות לקיום הוראות החוזה ולטיב שירותי
ההסעות והשינוע על הספק.

.13.4

מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמין יהא רשאי בכל עת להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו
על-פי ההסכם כולן או כל חלקן ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בקבלת אישור
הספק לכך וללא כל תמורה ו/או פיצוי כלשהו .להסרת ספק וככל שיידרש ,חתימת הספק
על הסכם זה תהווה אישור והסכמה מראש לאמור בסעיף זה.

.13.4

פרק זה הינו מעיקרי הסכם זה והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

ערבות בנקאית
.14.1

להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק על-פי הסכם זה ,ימציא הספק למזמין מיד ,אך לא
יאוחר מ( 9 -שבעה) ימים מחתימת המזמין על הסכם זה ,אלא אם כן האריך המזמין מועד
( ₪ 41,111חמישים אל_אלף
זה ,ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסכום של
 ,)₪צמודה למדד המחירים לצרכן ,ערוכה לטובת המזמין על-ידי תאגיד בנקאי (כמשמעות
מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א )1791-המקיים סניף בישראל ,בנוסח כמפורט
בנספח טז' .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.

.14.2

תוקף הערבות יחל ממועד חתימת הסכם זה והערבות תפקע בתום ( 71תשעים) ימים
ממועד סיום ההסכם (לרבות כל תקופת ארכה) ,בהתאמה .להסרת ספק ,בכל מקרה של
אספקת שירותים מעבר לתקופת ההסכם הנקובה ידאג הספק להאריך את תוקפה של
הערבות הבנקאית על פי העניין ,באותם תנאים ובאותו הסכום של הערבות הבנקאית כפי
שנקבע לעיל ,לכיסוי מלוא של תקופת ההתקשרות ובתוספת  71ימים כאמור.
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.12

.12

.14.3

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 סהפק ממילוי מלא ומדויק של מלוא התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,לרבות
המצאת ערבות מספקת להשלמת הסכום שחולט התואמת לתנאים כאמור.

.14.4

חילוט הערבות הבנקאית יחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש לכללית ,זאת מבלי לפגוע
בזכותה של הכללית לפיצוי נוסף על פי כל דין והסכם.

פיצוי וקיזוז
.14.1

נשא המזמין ,או מי מטעמו ,בתשלום כלשהו החל על הספק ,על-פי ההסכם ו/או הדין ,יהא
הספק חייב להחזירו למזמין מיד כשיידרש לעשות כן והכל ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית
כדין.

.14.2

המזמין רשאי לעכב או לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנו לספק מכוח הסכם זה ו/או מכוח
כל הסכם אחר בו הספק קשור עם המזמין ,כל סכום המגיע או שיגיע לו מאת הספק ,על-פי
ההסכם ו/או על-פי כל הסכם אחר בו הספק קשור עם המזמין ,בכפוף למתן הודעה על כך
לספק.

.14.3

למזמין תהא זכות עיכבון ,בכל נכס ו/או זכות של הספק שנמצא בידי (או שיגיע לידי)
המזמין או שנמצא בחצרו של המזמין וזאת ,עד לגובה הסכום אשר הספק חייב (ככל שיהא
חייב) למזמין על-פי הסכם זה.

.14.4

הספק לא יהיה רשאי לקזז מסכומים המגיעים ממנו למזמין ,סך כלשהו והוא לא יהיה
רשאי ,מכל סיבה שהיא ,לעכב תחת ידו נכס כלשהו של המזמין וכן ,יהא מנוע מלשעבד את
המיכלים ו/או הציוד המוצב במוסד והמשמש אותו לצורך אספקת השירותים על-פי
הסכם זה לטובת צד שלישי כלשהו.

סודיות
.11.1

הספק ישמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע רפואי ,מסחרי או אחר ,מפורט או כללי,
בכתב ו/או בעל-פה ,מכל סוג שהוא ,שיגיע לידיעתו ו/או לחזקתו תוך כדי ביצוע השירותים
(להלן" :המידע") וימנע מכל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא,
למעט לצורך ביצוע ישיר של אספקת השירותים על-פי הסכם זה ויפעל בהתאם להוראות
כתב התחייבות מטעם הספק בדבר חובת מנהליו ועובדיו לשמור על סודיות המידע המגיע
לידיהם והשייך למזמין ,עובדיו ומבוטחיו ,הרצ"ב כנספח יז'  1להסכם זה.

.11.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר ומתחייב בזאת הספק כדלקמן:
 .11.2.1כי 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
דף  61מתוך  69דפים

שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
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.
 .11.2.2כי לא יעשה כל שימוש במידע כאמור ,בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ,ולא
להעביר ו/או למסור כל מידע לצד שלישי ,לכל מטרה אלא כמתחייב מכל דין ומכל
סיבה שהיא ולמלא אחר כל הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א – 1791
והתקנות על פיו וחוק זכויות החולה ,התשנ"ו – .1771
 .11.2.3כי ינקוט כל אמצעי כדי שעובדיו ו/או מי מטעמו הפועלים במסגרת השירותים
נשוא הסכם זה ,יקפידו אף הם על שמירת סודיות המידע כאמור לעיל.
 .11.2.4הספק מתחייב כי משך כל תקופת ההתקשרות ידאג להחתים כל עובד מטעמו,
הקשור לאספקת השירותים נשוא ההסכם ,על כתב התחייבות לשמירה על סודיות
בנוסח דומה לזה המפורט בנספח יז'  2ו/או כל נוסח אחר שיקבע מעת לעת על-ידי
המזמין ועל-פי שיקול דעתו.

.19

.11.3

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.

.11.4

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

אחריות ושיפוי
.19.1

הספק יישא באחריות ,באופן בלעדי ,לכל נזק רכוש או גוף ,הפסד ,הוצאה או אובדן ,בין
ישירים ובין עקיפים ,שיגרמו לכללית ,למי מעובדיה ,לדגימות מעבדה ,לדמים וליתר
הטובין המועברים ע"י הספק עבור הכללית ,למבוטחי הכללית או לצד שלישי כלשהו,
לרבות כל עובדי הספק וכל ספק משנה ,ומי מטעמו ,כתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה
זדון ו/או התרשלות ו/או מחדל של הספק ,מי מעובדיו ,מנהלי עבודה מטעמו ,קבלני
המשנה המועסקים על ידו ,ו/או כל גורם אחר מטעמו בקשר לביצוע חיובי הספק על פי
הסכם זה או הנובעים ממנו ,לרבות כתוצאה משימוש בשירותים המסופקים על ידו.

.19.2

הספק יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם בעת מתן השירותים ואשר נגרם על ידי
מעשה רשלני ו/או מחדל (בין אם המעשה ו/או המחדל נעשה על ידו ו/או על ידי כל מי
הפועל בשמו או מטעמו) ו/או בשל כל הפרת דין אחרת.

.19.3

הספק יהא אחראי לכל נזק או קלקול ,אבדן מכל סוג שהוא לרבות כנקוב בסעיף  117לעיל
שיגרם לכללית ו/או למי מטעמה בשל מתן השירותים או הנובע מהם ו/או שמקורו בכלי
רכב ו/או כתוצאה מהפעלתם והוא פוטר את הכללית ,והבאים מטעמה מכל אחריות לכל
אובדן ,נזק או קלקול ,כאמור.

.19.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לאמור בכל דין יהיה הספק אחראי לכל נזק או
אובדן ,מכל סוג שהוא ,שייגרמו תוך כדי מתן השירותים או בקשר עמם ,לגופו או לרכושו
של אדם כלשהו ,לדגימות המעבדה והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם .הכללית תהא
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שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
רשאית לעכב תשלומים לספק בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הספק בגין
נזק או אובדן ,כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה.
.19.4

הספק יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד
המשמשים אותו במתן השירותים על פי הסכם זה.

.19.1

הספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק ,איזה
שהוא ,בלי יוצא מן הכלל ,שייגרמו לכללית ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או למי שבא
מטעמן ו/או לאדם אחר כלשהו ,לגוף ו/או לרכוש ,בקשר ובכל הנובע ,במישרין ו/או
בעקיפין ,מביצוע שירותי ההיסעים ו/או ממעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או
שלוחיו ו /או מי שבא מטעמו והקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות הספק
על פי הסכם זה.

.19.9

הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד ,ללקוחות
הכללית או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא הנובעים
ממעשה ו/או מחדל הקשור ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם
זה.

.19.9

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

.19.7

בכל מקרה בו תיאלץ הכללית לשלם פיצוי או כל תשלום אחר אשר על פי הוראות סעיף זה
חל על הספק ,מתחייב הספק לשפות ולפצות את הכללית בגין כל סכום ששולם על ידה
כאמור ,בתוספת כל ההוצאות שהכללית עמדה בהן בשל כך לרבות שכ"ט עו"ד בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית כחוק ,מיד כשיידרש לעשות כן על ידי הכללית.

 .19.11פרק זה הנו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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ביטוח
.19.1

מבלי לגרוע מאחריותו של הספק עפ"י הסכם זה ,מתחייב הספק מיד עם חתימת הסכם
זה ,לדאוג לקיומן של פוליסות ביטוח תקפות לכיסוי הנזקים הישירים והעקיפים העלולים
להיגרם כתוצאה מפעולותיו בקשר להסכם זה לכללית ו/או לצדדים שלישיים ,אשר יהיו
בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ,הכל להנחת דעתה של הכללית.

.19.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ומבלי לגרוע מהוראות כל דין ,מתחייב הספק לערוך,
על חשבונו את הביטוחים המפורטים לטובתו ולטובת הכללית ביחד ולחוד כמפורט להלן:
 .19.2.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,על פי כל דין ,בקשר ו/או הנובע מביצוע
השירותים לרבות כלפי הכללית ,עובדיה וכל הבאים מכוחה או מטעמה בגין
נזקים לגוף או לרכוש שיגרמו על ידי מעשה או מחדל כלשהם של הספק ,עובדיו
וכל הפועלים מכוחו או מטעמו ,לרבות הרחבה לכיסוי נזקי רכוש הנגרמים על ידי
הרכב מעל הסכומים המבוטחים בפוליסת צד ג' של כלי הרכב עד לסך של
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שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
 $241,111למקרה ותקופת ביטוח שנתית בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך:
תובע 1,111,111-דולר ארה"ב .מקרה ותקופה (כל  12ח')  2,111,111דולר ארה"ב
לתקופה .כל דגימות המעבדה והטובין המועברים ע"י הספק עבור הכללית ייחשבו
כרכוש צד ג'.
 .19.2.2ביטוח אחריות לנזקי רכוש שייגרמו לצד שלישי לרבות לדגימות לקוחות הכללית,
על ידי כלי הרכב המשמשים לביצוע ההסעות שינוע והובלה לרבות ביטוח צד
שלישי נזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובה עד לסך של  241,111ש"ח למקרה
ותקופת הביטוח.
 .19.2.3ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים ,המועסקים על ידו בביצוע השירותים בפני כל
תאונה או נזק שיגרם להם ,בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של $1,411,111
ארה"ב לתובע  $4,111,111ארה"ב לאירוע ולתקופת ההסכם .הביטוח אינו כולל
כל הגבלה בדבר קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,שעות העבודה וכן בגין העסקת
נוער .הביטוח מורחב לשפות את כללית היה ותחשב כמעביד של עובדי הספק ו/או
מי מהם כאשר הכללית מוספת כמוטבת ו/או כמבוטחת נוספת בביטוחיו של
קבלני המשנה וזאת כנקוב בסעיפי הביטוח שבפרק ביטוח זה מול הספק.
 .19.2.4בטוח סחורות העברה ביבשה ( )Goods In Transitבסכומי ביטוח של לפחות
 $ 411,111לכלי תחבורה  /תעבורה אחד.
 .19.2.4פוליסת ביטוח חובה ,כנדרש עפ"י פק' ביטוח רכב מנועי – הפוליסה תוצא עבור
כל אחד מכלי הרכב של הספק המשמשים או העשויים לשמש בביצוע השרות,
בהתאם להוראות פקודת ביטוח רכב מנועי ,תש"ל –  1791המכסה בין היתר את
סוג הפעילות המיוחד של הסכם זה ,הסעת סחורות ונוסעים בשכר .מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,על הספק לוודא ,כי ברשותו הביטוחים המתאימים לצורך ביצוע
נסיעות מחוץ לתחום הקו הירוק.
 .19.2.1כן תהא ברשות הספק פוליסת ביטוח רכב מקיף שתכלול כיסויים לביטוח נזקי צד
ג' רכוש וכיסוי רכוש מלא לכל כלי הרכב המשמשים את הספק למילוי
מחויבויותיו כלפי הכללית עפ"י הסכם זה.
.19.3

בפוליסות יכללו התנאים הבאים:
 .19.3.1הספק והכללית יכללו "בשם המבוטח" שבפוליסות הנ"ל.
 .19.3.2בפוליסות תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כלפי הכללית.
 .19.3.3בפוליסות החבויות ייכלל סעיף לפיו הפוליסות מורחבות לכסות את הכללית בגין
מעשי ו/או מחדלי הספק וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 .19.3.4הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות הנזכרות לעיל ולמילוי כל
החובות המוטלות על המבוטח בתנאי הפוליסות.
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שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
 .19.3.4כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את
אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי הכללית ,וכלפי הכללית
הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה את הכללית במלוא
השיפוי המגיע על פי תנאיו.
 .19.3.1כל סעיף בפוליסות המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כל שהיא את אחריות
המבטח בגין מעשה או מחדל של הספק ,אשר הינו בניגוד לתנאי הביטוח ,יופעל
רק כלפיו.
 .19.3.9סעיף ביטול הביטוח בהודעה מוקדמת שתימסר גם לכללית  31יום לפני מועד
הביטוח (למעט בביטוחי חובה).
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.19.4

להבטחת התחייבותו של הספק לביצוע הביטוחים דלעיל ימציא הספק לכללית ,כתנאי
לביצוע ההתקשרות ,אישור על קיום ביטוחים בתוקף ,על פי הנוסח שייקבע על ידי
הכללית ,כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח .הספק ימציא את האישור חתום בכל פעם 9
ימים לפני שיפוג תוקפו של האישור.

.19.4

הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח כלשונן מבלי לפגוע
בכלליות האמור ולשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסת הביטוח.
הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות הכללית על פי הפוליסות
יהיה הספק אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי ,מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי
הכללית על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

.19.1

הספק יישא ,בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחיו וכן יישא בכל נזק
אשר הינו באחריותו על פי כל דיו ו/או על פי הוראות חוזה זה ,שאינו מכוסה על ידי
פוליסות הביטוח של הספק.

.19.9

היה והספק לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי פרק זה ,כולם או מקצתם ,הרי
מבלי להטיל על הכללית חבות כלשהי בקשר לכך ,תהא הכללית רשאית לבצע את
הביטוחים תחתיו ,לשלם את דמי הביטוח ,לרבות הפרמיות השוטפות ,ולנכות כספים אלה
ששולמו על ידה ,בצרוף הוצאות תקורה בשיעור של  ,14%מכל סכום שעליה לשלם לספק
מכוח חוזה זה ,בכל זמן שהוא ,או לגבותם מהספק בכל דרך חוקית אחרת.

.19.9

היה והספק יעסיק -בבצוע חיוביו על פי הסכם זה -קבלני משנה ,אזי מתחייב הספק בזאת
כלפי הכללית לדאוג ולחתום הסכמי " "Back to Backעם כל אחד מקבלני המשנה שלו
ויוודא כי בביטוחיהם יחולו אותם תנאים כמו בביטוחיו מול הכללית בהסכם זה לרבות
הוספת כללית כ"מבוטח נוסף" בביטוחיהם והכל כנקוב בפרק "בטוח" שבהסכם זה.

.19.7

פרק זה הנו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

תוצאות הפרה
.17.1

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן הכללית תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר,
ללא מתן הודעה כלשהי לספק ולבצע את התחייבויות הספק ,על פי הסכם זה ,בין בעצמה
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שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
ובין בכל דרך אחרת כפי שתמצא לנכון ,לרבות בידי ספק חלופי והספק מוותר על כל טענה
ו/או תביעה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת כלפי הכללית בשל כך:
 .17.1.1הספק הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או קבלת נכסים או צו
פירוק או הקפאת הליכים ,בין באופן זמני ובין באופן קבוע ,או הוטל עיקול על
חלק מהותי מנכסי הספק באופן שיש בו ,לדעת הכללית ,חשש לפגיעה בהמשך
יכולתו של הספק לבצע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .17.1.2הספק הסב ,או התיימר להסב ,את ההסכם כולו או מקצתו באופן ישיר ו/או
עקיף ,לרבות בדרך של העברת שליטה בספק לאחר/ים מבלי לקבל את הסכמת
הכללית לכך מראש ובכתב.
 .17.1.3הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית .הפרת הוראה כלשהי הכלולה בסעיפים
שעניינם הצהרות והתחייבויות הספק ,אספקת וטיב 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.
.17.2

בקרות אחד המקרים המנויים לעיל ,הספק ישלם לכללית כפיצוי מוסכם ומוערך מראש
סכום של ( 141,111מאה וחמישים אלף) ש"ח (להלן" :פיצויים מוסכמים") ,כשסכום זה
צמוד למדד המחירים לצרכן מיום החתימה על הסכם זה ועד לתשלום בפועל ,וזאת מבלי
לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה לכללית 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 .הכללית תהיה רשאית לחלט את ערבות הביצוע
לשם פירעון סכום זה או את סכום הנזק שנגרם לה בשל הפרה כאמור.

.17.3

בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית ,יתקן הספק את ההפרה בתוך  92שעות מהמועד בו
נדרש לכך ע"י הכללית או מי מטעמה .לא תיקן הספק את ההפרה כאמור ,תהיה הכללית
רשאית לבטל הסכם זה ללא מתן כל התראה נוספת ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר
המוקנה לכללית עפ"י ההסכם ועפ"י כל דין.

.17.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הכללית לא תהיה חייבת לשלם לספק סכום כלשהו בקשר
להסכם עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי אחראי התחבורה ו/או מי שתמנה הכללית על
פי שיקול דעתה מעת לעת ,כל ההוצאות שידרשו לצורך ביצוע כלל התחייבויותיו של הספק
על פי הסכם זה למשך יתרת תקופת ההסכם וכן דמי הנזק שנגרמו לכללית בגין אי ביצוע
כל או חלק מהתחייבויות הספק ,על פי העניין ,בשל הפרת הספק את ההסכם כאמור ,וכל
זאת מבלי לפגוע באיזה מזכויות הכללית לרבות זכות קיזוז כל סכום שהספק חב בו או
שהכללית עומדת לשאת בו כתוצאה מההפרה.

.17.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים למזמין על פי
הסכם זה ועל פי כל דין ומבלי שהדבר ישמש בידי הספק כטענה כי בביצוע התשלום
האמור תוקנה ההפרה ,מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות ההסכם המפורטת להלן ,יהא
המזמין זכאי אף לפיצויים קבועים מראש מהספק כדלקמן:
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שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
פיצוי מוסכם

נושא ההפרה
איחור של מעל  14דקות ועד  31דקות בהתייצבות

 141ש"ח

איחור של מעל  31דקות ועד  44דקות בהתייצבות

 311ש"ח

איחור של מעל  44דקות בהתייצבות

 411ש"ח

רכב הסעה חלופי בגיל של יותר מ 4-שנים

 111ש"ח לכל יום עבודה

אי מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי הספק

 111ש"ח לכל יום עבודה לאחר
משלוח התראה בכתב

אי החלפת נהג לאחר דרישה בכתב

 311ש"ח לכל יום

סירוב לביצוע ביקורת ברכב על ידי נציג הכללית

 111ש"ח למקרה

אבדן ציוד משקי/רפואי שנמסר לספק לצורך שינוע סכום השווה לערכו החדש בשוק
של המוצר עפ"י מחירון ספק
והובלה
הציוד
רכב מלוכלך ו/או מסריח מריח סיגריות ו/או שתן

 211ש"ח לכל אירוע

נהיגה לא זהירה  /שלט בהתאם לכללי הזהירות  ₪ 411לכל אירוע
בדרכים

 .17.4.1הכללית זכאית לנכות את הפיצויים המוסמכים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע
לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,הכל לפי שיקול דעתה של הכללית.
 .17.4.2ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק
מהתחייבויותיו.
 .17.4.3אחראי התחבורה יהא מוסמך לקבוע אם אומנם סופק שירות מסוים במועד
המוסכם ,או אם חל איחור ומהי מידת האיחור .קביעתו של אחראי התחבורה
תהא סופית ותחייב את הספק.
.60

ביטול ההסכם ללא הפרה
הכללית רשאית בכל עת לבטל הסכם זה או להשעותו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,במתן הודעה
לספק ( 71תשעים) ימים מראש ובכתב ,מבלי שיהיה בכך משום הפרת הסכם זה ומבלי שהכללית
תהיה חייבת לנמק את עילת ההפסקה ו/או ההשעיה כאמור ,והספק מוותר על כל טענה ,דרישה או
תביעה בקשר לכך .פעלה הכללית מכח זכותה כאמור בסעיף זה ,הספק יהא זכאי לקבל אך ורק את
התשלומים המגיעים לו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה כפי שאושרו ע"י הכללית עד
לתום ביצוע התחייבויותיו בפועל .למען הסר ספק ,הספק לא יהיה זכאי לכל סכום נוסף מהכללית
בגין הפסקת ההתקשרות והוא מוותר על כל דרישה בהקשר זה.
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שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

מרכז רפואי העמק
.61

.66

.62

סטייה או ויתור
.21.1

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא
תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

.21.2

לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי
הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.

.21.3

למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי כל שינוי בתנאי ההסכם או ויתור על זכות
מהזכויות שבו ע"י מי מהצדדים יהיו אך ורק בכתב.

שונות
.22.1

האמור בהסכם זה ממצה את כל ההסכמות שבין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל הצעה,
זיכרון דברים ,התכתבות או משא ומתן שהוחלפו בין הצדדים בכתב או בעל-פה עובר
לחתימת הסכם זה ,או לכל שינוי ,תוספת או תיקון להסכם זה ,אלא אם יהיו בכתב
וייחתמו על ידי שני צדדי ההסכם.

.22.2

נשאה הכללית ,או מי מטעמה ,בתשלום כספי החל על הספק ,בין על פי ההסכם ובין על פי
כל דין ,יהא הספק חייב להחזירו לכללית מיד כשיידרש לעשות כן ,והכל בצירוף הפרשי
הצמדה וריבית כדין .הכללית רשאי לנכות ,לחלט או לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנו
לספק בין על פי ההסכם ובין בדרך אחרת ,כל סכום כספי ולרבות הפסד ,נזק ,אובדן
הוצאות וכיוצ"ב המגיע או שיגיע לו מאת הספק בין על פי ההסכם ובין עפ"י דין ללא צורך
במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי ,החילוט או הקיזוז כאמור.

.22.3

כל הודעה בכת ב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה לעיל
תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת ,או בתום  92שעות מעת
שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית הדואר ,המוקדם מבין השניים .הודעה שהועברה
בפקס יראו אותה כנתקבלה במועד העברתה ,אם צורף לה אישור על העברתה המלאה
והתקינה.

.22.4

הספק מתחייב למלא ולשמור בקפדנות על כל החוקים ,התקנות ,הצווים וכל הוראת דין,
תקן או רשות מוסמכת ,בכל הנוגע למתן השירותים.

.22.4

הספק יישא באופן מלא ובלעדי בכל אחריות ,פלילית או אזרחית ,בגין אי קיום כל הוראת
דין אותה התחייב לקיים כאמור לעיל.

.22.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב כל צד להודיע למשנהו על כל שינוי שיחול במענו או
בפרטיו.

שיפוט

דף  68מתוך  69דפים
שם המציע_______________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

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

ולראיה באו הצדדים על החתום:

שירותי בריאות כללית

הספק

אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מס' רישיון __________ ,מרחוב ____________ בעיר
__________________ ,מאשר בזאת כי החתימות הנ"ל הן של ה"ה _______________ו-
________________ אשר זיהו עצמם באמצעות ת.ז .שמספרן ________________ ו-
______________  /המוכרים לי אישית ,וכי חתימותיהם מחייבות את המציע שבשמו חתמו לכל דבר
ועניין.
_____________________
עו"ד
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