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נספח א'

נוסח המודעה – (מקור כפי שפורסם)
שירותי בריאות כללית
באמצעות המרכז הרפואי מאיר
מכרז פומבי מס' 28-112-18

לתכנון ,אספקה ,התקנה ואחזקה של מערך הדחת כלים במרכז הרפואי מאיר
(להלן בהתאמה" :המכרז")
.1

שירותי בריאות כללית ,באמצעות המרכז הרפואי מאיר (להלן" :המזמין"; "המרכז הרפואי") ,מזמינה
בזאת קבלת הצעות לתכנון ,אספקה ,התקנה ואחזקה של מערך הדחת כלים במרכז הרפואי (להלן:
"העבודות") והכל ,כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

.2

תקופת ההתקשרות במכרז הינה בהתאם למפורט בהסכם ונספחי ההליך:

.3

.2.1

תכנון ,אספקה והתקנה– המועד לתחילת ביצוע השירותים הינו בתוך ( 7שבעה ) ימים ממועד
קבלת צו התחלת העבודה מאת המזמין .את ההתקנה יש להשלים בתוך ( 10עשרה) שבועות ממועד
סיום הקמת התשתית על ידי המזמין (אלא אם המזמין האריך מועד זה) .מובהר כי סה"כ זמן
התכנון וההתקנה (לא כולל זמן הקמת התשתית על ידי המזמין) לא יעלה על ( 13שלוש עשרה)
שבועות.

.2.2

אחריות ( 24 -עשרים וארבעה) חודשים ממועד מסירת המערכת לידי המזמין;

.2.3

תחזוקה בתשלום – ( 60שישים) חודשים מגמר תקופת האחריות.

ריכוז המועדים במסגרת מכרז זה:
תאריך

שעה

פעילות
סיור מציעים (חובה)

16/12/2018

10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

18/12/2018

14:00

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז

23/12/2018

14:00

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

תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:
.4.1

על המציע עצמו להיות במועד הגשת הצעתו למכרז בעל ניסיון בתכנון והתקנה ,של לפחות 2
מערכי הדחה בסדר גודל כדוגמת האמורים במכרז זה ,במהלך איזה מבין השנים .2014-2018
ובנוסף (במצטבר),
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על המציע להיות בעל ניסיון מוכח במתן שירותי תחזוקה למערכות הדחה כדוגמת הסוג האמור
במכרז ובהצעתו ,ביחס ל 2-לקוחות שונים בישראל ,בכל אחת מן השנים .2018 ,2017 ,2016
.4.2

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

.4.3

על המערכת המוצעת לקיים את התנאים הטכניים כמפורט במסמכי המכרז.

.4.4

על המציע להשתתף בסיור מציעים במועד ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.

.5

הוכחת תנאי הסף ואופן ניהול המכרז הינם בהתאם למפורט בהרחבה במסמכי המכרז.

.6

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

.7

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

.8

המזמין שומר לעצמו את הזכות ,בהתאם לשקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז כולו ו/או חלקו ו/או
לפרסם מכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל עת וזאת ,ללא צורך במתן הסבר ו/או במתן פיצוי כספי
כלשהו למציע ו/או לכל מ י 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

לצרכי מכרז זה הכין המזמין אומדן .סטייה של כ( 15% -חמישה עשר אחוזים) ומעלה מן האומדן ,עשויה
להביא לפסילת ההצעה ו/או לביטול המכרז והמציע מוותר על כל טענה בהקשר זה.

.10

שאלות ובירורים בנוגע למכרז יש להפנות באופן ועד למועד הנקוב לעיל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

.11

ההצעה תיערך בשפה העברית ותוכנס במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של המזמין בהתאם למפורט
במסמכי המכרז.

.12

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

.13

מודעה זו ומסמכי המכרז המלאים מתפרסמים וניתנים להורדה גם באתר האינטרנט של המזמין בכתובת
 .http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/pages/mkomi_hospital.aspxבאתר זה עשויים להתפרסם
מעת לעת עדכונים שוטפים בנוגע למכרז ועל המציעים האחריות לעקוב אחר פרסומים אלה ולהתעדכן
בהתאם.
שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי מאיר
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נספח ב'
שירותי בריאות כללית
באמצעות המרכז הרפואי מאיר
מכרז פומבי מס' 28-112-18

לתכנון ,אספקה ,התקנה ואחזקה של מערך הדחת כלים במרכז הרפואי מאיר
(להלן בהתאמה" :המכרז")
.1

שירותי בריאות כללית ,באמצעות המרכז הרפואי מאיר (להלן" :המזמין"; "המרכז הרפואי") ,מזמינה
בזאת קבלת הצעות לתכנון ,אספקה ,התקנה ואחזקה של מערך הדחת כלים במרכז הרפואי (להלן:
"העבודות") והכל ,כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

.2

תקופת ההתקשרות במכרז הינה בהתאם למפורט בהסכם ונספחי ההליך:
.2.1

תכנון ,אספקה והתקנה– המועד לתחילת ביצוע השירותים הינו בתוך ( 7שבעה ) ימים ממועד
קבלת צו התחלת העבודה מאת המזמין .את ההתקנה יש להשלים בתוך ( 16שש עשרה) (לא כולל
זמן הקמת התשתית על ידי המזמין).

.2.2

אחריות ( 24 -עשרים וארבעה) חודשים ממועד מסירת המערכת לידי המזמין;

.2.3

תחזוקה בתשלום – ( 60שישים) חודשים מגמר תקופת האחריות.

.3

גילוי נאות :לצורך הכנת מסמכי מכרז זה נעזר המזמין בשירותי יעוץ מאת חברת "נחשון תכנון מטבחים
בע"מ" .היועץ כאמור איננו מנוע מלהשתתף במכרז.

.4

ריכוז המועדים במסגרת מכרז זה:
תאריך

שעה

פעילות
סיור מציעים (חובה)

16/12/2018

10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

27/12/2018

14:00

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז

17/01/2019

14:00

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועדים שפורטו בטבלה לעיל ,לפי שיקול דעתו הבלעדי
ובכפוף לכל דין.
.5

תמצית תנאי הסף (המצטברים) להשתתפות במכרז:
.5.1

על המציע עצמו להיות במועד הגשת הצעתו למכרז בעל ניסיון בתכנון והתקנה ,של לפחות 2
מערכי הדחה בסדר גודל כדוגמת האמורים במכרז זה ,במהלך איזה מבין השנים .2014-2018
ובנוסף (במצטבר),
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על המציע להיות בעל ניסיון מוכח במתן שירותי תחזוקה למערכות הדחה כדוגמת הסוג האמור
במכרז ובהצעתו ,ביחס ל 2-לקוחות שונים בישראל ,בכל אחת מן השנים .2018 ,2017 ,2016


להוכחת התנאי האמור בסעיף זה יומצא אישור מנכ"ל  /סמנכ"ל  /בעלים בנוסח המצורף
נספח ג'.
מובהר כי הכרעה האם המציע מקיים את תנאי הסף האמורים מבחינת סדר הגודל והאפיון
של מערכי ההדחה אשר הוצגו על ידו ,תהא נתונה לשיקול הדעת הבלעדי של המזמין.

.5.2

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


)1

להוכחת עמידתו בתנאי זה ,על המציע לצרף להצעתו ,העתק של אישור תקף על ניהול
ספרים ,רישום במע"מ ובמס הכנסה ,לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
ולסמנם ,כנספח ד'.1

)2

תצהיר ,כדוגמת הנוסח המפורט בנספח ד'.2

.5.3

על המערכת המוצעת לקיים את התנאים הטכניים כמפורט בנספח ז' למסמכי המכרז.

.5.4

על המציע להשתתף בסיור מציעים במועד ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.


.6

להוכחת תנאי זה יצרף המציע את המסמכים הבאים:

על המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול סיור המציעים שיופץ על ידי המזמין כשהוא חתום
על-ידו ולסמנו כנספח ה'.

שלבי המכרז:
המכרז יתנהל בהתאם לשלבים המפורטים להלן ,ככל שאלו לא עודכנו ושונו על-ידי המזמין.
.6.1

שלב א' – סיור מציעים:
על המציעים להשתתף בסיור מציעים באופן ובמועד המפורט במסמכי המכרז.
מובהר כי המזמין יהיה רשאי בכל עת להורות על קיומם של מועדים נוספים ו/או חלופיים.
בכל הנוגע לקיום הסיור ו/או מיקומו ניתן לפנות ל-שולי נדב בטלפון .054-2208706

.6.2

שלב ב'  -שאלות הבהרה:
 .6.2.1מציעים רשאים להגיש את שאלותיהם בנוגע למכרז בכתב עד ולא יאוחר מן המועד הנקוב
לעיל  .על שאלות ההבהרה להיות מוגשות בכתב באמצעות משלוח דואר אלקטרוני אל
מיטל נהרי ,לכתובת Naharim@clalit.org.il :על המציעים החובה לוודא הגעת המייל
בטלפון מספר 09-7472569 :ו/או באמצעות פונקציית אישור קריאה.
 .6.2.2שאלות ההבהרה יוגשו בטבלה כדלקמן בקובץ ( wordלא נעול לעריכה):
מס' סידורי של
השאלה

שם פרק  /נספח

מס' סעיף בפרק /
נספח

פירוט השאלה
בלשון בהירה בשפה
העברית
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 .6.2.3בכל מקרה של פגם או חסר במכרז ,יודיע המציע על כך למזמין ,בכתב ,מיד עם גילוים על-
ידו ,במסגרת ובאופן האמור לעיל ,שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.
 .6.2.4מובהר בזאת ,כי אין בהעלאת שאלה ו/או הערה ,כדי להטיל כל חובה שהיא על המזמין
בהקשר זה ,לרבות חובה להשיב לשאלות כאמור.
 .6.2.5ניתנו על-ידי המזמין תשובות הבהרה ,יחתום המציע על מכתב התשובות אשר יסומן
כנספח ה' (פרוטוקול סיור מציעים  /תשובות הבהרה) .תשובות ההבהרה של המזמין,
יהוו חלק מהוראותיו של מכרז זה וההסכם על-פיו ,לפי העניין .לא יהא כל תוקף לכל
תשובה ו/או הבהרה ו/או מצג ככל שניתנו ,אם נתנו ,שלא במסגרת מכתב הבהרה כאמור.
.6.3

שלב ג'  -הגשת הצעות למכרז:
 .6.3.1ההצעה תיערך בשפה העברית ,בעותק אחד ותכלול את כל מסמכי ההליך לרבות ,הסכם
ההתקשרות ונספחיו ,כשכל המסמכים חתומים בכל עמוד ועמוד עם חותמת וחתימת
מורשה החתימה של המציע ובצירוף כל מסמך ו/או אישור הנדרש בהתאם לתנאי ההליך.
כמו כן ,על המציע לצרף להצעתו עותק סרוק של ההצעה על מלוא מסמכיה ונספחיה ,על
גבי מדיה מגנטית  .disk on keyבכל מקרה של סתירה או חסר בין העותק הסרוק
לעותק המודפס יראו בעותק המודפס כמחייב.
 .6.3.2ההצעה תוכנס במעטפה סגורה ,לתיבת ההצעות של המזמין ,הממוקמת במרכז הרפואי
מאיר בכפר סבא ,משרד המנהלת האדמיניסטרטיבית ,בניין סטולברג ,קומת קרקע ,חדר
 ,106עד ולא יאוחר מן המועדים הנקובים לעיל .על המעטפה ירשם" :מכרז פומבי מס'
 28-112-18לתכנון ,אספקה ,התקנה ואחזקה של מערך הדחת כלים במרכז הרפואי
מאיר".
 .6.3.3להסרת ספק ,על המציע להשלים הפרטים ולצרף את כל האישורים ,ככל שנדרש בנספחי
ההליך ,בהתאם לרשימה שלהלן:
.6.3.3.1

נוסח מודעה (נספח א');

.6.3.3.2

פנייה לקבלת הצעות (נספח ב');

.6.3.3.3

תצהיר ניסיון קודם (נספח ג');

.6.3.3.4

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

.6.3.3.5

פרוטוקול סיור מציעים/מכתב תשובות הבהרה (נספח ה');

.6.3.3.6

תיאור השירותים (נספח ו');

.6.3.3.7

תוכניות ומפרט טכני (נספח ז');

.6.3.3.8

הצעת מחיר (נספח ח');

.6.3.3.9

אישור על כיסוי ביטוחי (נספח ט');

 .6.3.3.10אישור זכויות חתימה (נספח י');
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 .6.3.3.11נתוני גורם מציע (נספח יא');
 .6.3.3.12הגנת מידע (נספח יב');
 .6.3.3.13נהלי בטיחות בעבודה (נספח יג');
 .6.3.3.14תצהיר בדבר אי תאום הליך (נספח יד');
 .6.3.3.15הסכם.
.6.4

שלב ד'  -בחינת ההצעות
 .6.4.1טרם דיון לגופו של עניין או במקביל לו ,יבדוק המזמין את עמידת ההצעות בדרישות הסף
להשתתפות במכרז.
 .6.4.2הכללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,בכל שלב של הליכי המכרז ,לבטל תנאים (למעט
תנאי סף) שנכללו במסמכי המכרז ,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.
 .6.4.3במסגרת מכרז זה ,לא יתקיים הליך תחרותי נוסף אלא בהתקיים מקרה כמפורט להלן
ומשכך ,המציעים נדרשים ליתן את הצעתם המיטבית במועד הגשת ההצעה כאמור
לעיל.
על אף האמור ,במידה ויהיו מונחות בפני הכללית הצעות אשר ההפרש ביניהן לבין
ההצעה הזולה ביותר אינו עולה על  ,10%תהיה הכללית רשאית ,אך לא חייבת ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,לערוך הליך התמחרות בין כל ההצעות הכשרות אשר ההפרש בינן
לבין ההצעה הנמוכה ביותר אינו עולה על .10%
כאשר ההפרש בין האומדן להצעה הזולה ביותר אינו עולה על  ,10%תהיה הכללית
רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לערוך הליך התמחרות בין שתי
ההצעות הכשרות הנמוכות ביותר.
בנסיבות בהן יתקבלו הצעות מובילות דומות ,תהא הכללית רשאית בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי ,לנקוט בהליכים נוספים ,בין המציעים שהצעתם תמצא דומה ,שמטרתם
שיפור ההצעות עד לקבלתה של הצעה מובילה.
השתתפות מציע בהליך זה מהווה הסכמה לתנאי כאמור והמציעים (לרבות מציע אשר
יבחר שלא לקחת חלק בהליך ההתמחרות ,שאז תחשב הצעתו הראשונה להצעתו
הסופית) יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.
 .6.4.4מובהר 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 במכרז וכי בכל שלב (אף לאחר מתן הודעת זכייה) וחתימת ההסכם ,תהא הכללית
רשאית לפסול מציע שנתברר כי אינו מקיים את תנאי הסף ו/או שנמצא כי מסר מידע
כוזב.
 .6.4.5כללית תהיה רשאית ,בכפוף למתן זכות שימוע למציע ,לפסול או לדחות הצעות שונות
בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
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.6.5

.6.4.5.1

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

.6.4.5.2

קיים חוב כלשהו של המציע כלפי הכללית אשר טרם נפרע.

.6.4.5.3

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

.6.4.5.4

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

.6.4.5.5

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

.6.4.5.6

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

.6.4.5.7

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

.6.4.5.8

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

שלב ה' – בחירת ההצעה הזוכה
 .6.5.1בסיום שלבי המכרז כמפורט לעיל ,תבחר ועדת המכרזים בהצעה הזוכה ,בהתאם לשיקול
דעתה ותנאי המכרז.
 .6.5.2מובהר כי הכללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
כללית תנהג בכל הנוגע להזמנה זו לפי הנהלים הנוגעים לכך הקיימים בכללית ועל פי כל
דין.
 .6.5.3לאחר בחירת ההצעה הזוכה ,יהיה המזמין רשאי לחזור ולנהל עם המציע הזוכה משא
ומתן ,על-מנת לקבל הצעת מחיר משופרת.

.7

כללי
.7.1

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

.7.2

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז,
לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאי המכרז ומוותר על כל טענת אי
ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.
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.7.3

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

.7.4

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

.7.5

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

.7.6

על אף האמור לעיל ,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 וככל ופניית המזמין כאמור
תהא בתוך ( 12שניים עשר) חודשים מהמועד הקבוע להגשת ההצעות במכרז זה ,מתחייב המציע
כאמור ,להתקשר בהסכם עם המזמין על-פי תנאי הצעתו.
כמו כן ,יהיה המזמין רשאי להביא בחשבון במסגרת בחינת ההצעות גם ניסיון בהתקשרויות
קודמות של המרכז הרפואי או של מוסדות אחרים של המזמין עם המציע/ים .במקרה של אי
שביעות רצון בהתקשרות עבר עם מציע אשר תפורט על-ידי הגורם המקצועי אצל המזמין בפני
ועדת המכרזים ,יהיה המזמין רשאי אף לפסול הצעה כאמור .מבלי לגרוע מהאמור ,המזמין רשאי
להתחשב בשיקולים נוספים כקבוע בסעיף  22לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1993-ועל-פי כל
דין.
כל האמור ,באופן אשר יש בו כדי להטיב עם המזמין ולהקנות לו את מירב היתרונות ועל-פי כל
דין.

.7.7

המזמין שומר לעצמו את הזכות ,בהתאם לשקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז כולו ו/או חלקו
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.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמין יהא רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,להמציא פנייה
חדשה לקבלת הצעות ,בין בנוסח זהה לנוסח פנייה זו ובין בנוסח שונה ,מבלי שהאמור יקים
למציע כל זכות טענה ו/או זכות לפיצוי כספי.

.7.8

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

.7.9

החלטת המזמין תימסר למציעים שלא זכו במכרז לכתובת המצוינת על הצעתם .אל הזוכה תשלח
הודעה על זכייתו ודרישה להפקדת ערבות בנקאית ,כאמור בהסכם.
המזמין יהא רשאי לדרוש כי מציע אשר זכה במכרז יחתום על נוסח הסכם מעודכן (ככל וזה שונה
במסגרת המשא ומתן ו/או שאלות ההבהרה) והמציע יעשה כן ,בתוך ( 3שלושה) ימי עבודה ממועד
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דרישת המזמין את האמור .לא קיים המציע שזכה את האמור ולא פעל בהתאם להנחיות המזמין
שנמסרו לו ,יהא המזמין רשאי ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,להורות על ביטול זכיית המציע.
.7.10

ככל ולצורכי מכרז זה הכין המזמין אומדן ,הרי שסטייה של כ( 15% -חמישה עשר אחוזים) ומעלה
מן האומדן ,עשויה להביא לפסילת ההצעה ו/או לביטול המכרז והמציע מוותר על כל טענה
בהקשר זה.

.7.11

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

.7.12

מודעה בגין מכרז זה ומסמכי המכרז המלאים מתפרסמים באתר האינטרנט של המזמין בכתובת
 .http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/pages/mkomi_hospital.aspxבאתר זה עשויים
להתפרסם מעת לעת עדכונים שוטפים בנוגע למכרז ועל המציעים האחריות לעקוב אחר פרסומים
אלה ולהתעדכן בהתאם.
מסר המציע כתובת דוא"ל לצורך התקשרות עימו – יראו בו כמי שנתן הסכמתו למזמין לשלוח
למציע הודעות ומסמכים לכתובת זו ויראו בהם כאילו נתקבלו בידי המציע עם שליחתם וקבלת
חיווי מסירה אלקטרוני ,והמציע יהא מנוע מלטעון כל טענה במקרה של כשל במערכותיו ו/או
קבלת חיווי שגוי בידי המזמין.

שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי מאיר

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

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת
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נספח ג'

ניסיון קודם  -תצהיר מנכ"ל/סמנכ"ל/בעלים
אני הח"מ ,______________ ,נושא ת.ז .מספר ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
הנני משמש כמנכ"ל  /סמנכ"ל* _________________________________  /הנני הבעלים של המציע
(ככל ומדובר בעוסק מורשה)* (להלן" :המציע").

.1

[*] יש להקיף בעיגול את החלופה הרלבנטית
במועד הגשת הצעתו למכרז ,המציע הינו בעל ניסיון בתכנון והתקנה של לפחות  2מערכי הדחה בסדר גודל
כדוגמת האמורים במכרז פומבי מס'  ,28-112-18במהלך איזה מבין השנים .2014-2018

.2

להלן פרטים בנוגע לניסיון כאמור:
תיאור מערך
ההדחה וגודלו

מס'

שם מזמין
השירותים
אצלו מותקן
המערך

שנת הקמת
מערך ההדחה
(חודש/שנה,
התחלה/סיום)

תיאור
השירותים
שסופקו
(יש לסמן)

שם איש קשר מטעם
מזמין השירותים ,מספר
טלפון ליצירת קשר עימו
ופירוט תפקידו אצל
מזמין השירותים

 תכנון

.2.1

 התקנה
 תכנון

.2.2

 התקנה

וכן ,במצטבר,
.3

המציע הינו בעל ניסיון מוכח במתן שירותי תחזוקה למערכות הדחה כדוגמת הסוג האמור במכרז הנ"ל
ובהצעתו ,ביחס ל 2-לקוחות שונים בישראל ,בכל אחת מן השנים  20017 ,2016ו.2018-
מס'

תיאור מערך
ההדחה וגודלו

שם מזמין
השירותים
אצלו מותקן
המערך

שנת אספקת
שירותי
התחזוקה

.3.1

2016

.3.2

2016

תיאור
השירותים
שסופקו

שם איש קשר מטעם
מזמין השירותים ,מספר
טלפון ליצירת קשר עימו
ופירוט תפקידו אצל
מזמין השירותים
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.4

תיאור מערך
ההדחה וגודלו

שם מזמין
השירותים
אצלו מותקן
המערך

שנת אספקת
שירותי
התחזוקה

.3.3

2017

.3.4

2017

.3.5

2018

.3.6

2018

תיאור
השירותים
שסופקו

שם איש קשר מטעם
מזמין השירותים ,מספר
טלפון ליצירת קשר עימו
ופירוט תפקידו אצל
מזמין השירותים

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

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.
תאריך______________ :

______________ ,עו"ד
רישיון מס' _____
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נספח ד' 1

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

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ________________________ (להלן" :המציע") אשר מגיש הצעה מכרז
פומבי מס'  28-112-18לתכנון ,אספקה ,התקנה ואחזקה של מערך הדחת כלים במרכז הרפואי מאיר
של שירותי בריאות כללית (להלן בהתאמה" :המכרז" ו"-כללית") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם המציע.

.2

בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו" -עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן" :החוק") ,תחת הכותרת "קיום דיני עבודה – תנאי לעסקה עם גוף
ציבורי" .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

.3

הנני מצהיר/ה בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) המציע לא הורשע בפסק דין
חלוט ביותר משתי עבירות או – לחלופין  -המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי
עבירות ,אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.4

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – יש למחוק את החלופה שאיננה נכונה מתוך החלופות הבאות:
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן " -חוק שוויון זכויות")
לא חלות על המציע.
או
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן אם המציע מעסיק 100
עובדים לפחות ,הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן; וכן אם המציע התחייב בעבר כלפי כללית לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך-
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן – ונעשתה אתו התקשרות שלגביה הוא מתחייב כאמור  -הוא פנה
כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן;
וכן המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות (אם וככל שהצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה במכרז).

.5

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר
אישור

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

_______________
עו"ד
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נספח ה'

פרוטוקול סיור מציעים  /תשובות הבהרה
המזמין יערוך פרוטוקול סיור מציעים.
על המציע לדאוג לקבלת הפרוטוקול המלא ,לחתום על-ידי מורשה החתימה מטעמו ,בהתאם לדרישות המכרז
ולצרף למסמכי המכרז ,במסגרת נספח זה.
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נספח ו'

תיאור השירותים
על אספקת השירותים האמורים בהליך זה ,יחולו ההוראות וההנחיות להלן ככל ולא פורט במפורש אחרת באיזה
ממסמכי ההליך .בכל מקרה של סתירה בין הוראות ,תגבר הפרשנות אשר לדעת המזמין יש בה כדי להקנות לו את
מירב היתרונות:
.1

השירותים  -כללי:
.1.1

על הספק יהיה לספק למזמין שירותי תכנון ,ייצור ,אספקה והתקנה של מערך הדחת הכלים –
כמפורט בנספח הטכני למסמכי ההליך (מערך ההדכה על מכלוליו השונים יקרא להלן:
"המערכת").
בתום תקופת האחריות (כהגדרתה להלן) ,ידרש הספק – בהתאם להזמנת המזמין – לספק אף
שירותי תחזוקה בתשלום.

.2

לוח זמנים לאספקת השירותים:
.2.1

תכנון ,אספקה והתקנה– המועד לתחילת ביצוע השירותים הינו בתוך ( 7שבעה ) ימים ממועד
קבלת צו התחלת העבודה מאת המזמין .את ההתקנה יש להשלים בתוך ( 16שש עשרה) (לא כולל
זמן הקמת התשתית על ידי המזמין).

.2.2

אחריות ( 24 -עשרים וארבעה) חודשים ממועד מסירת המערכת לידי המזמין;

.2.3

תחזוקה בתשלום – ( 60שישים) חודשים מגמר תקופת האחריות.

.2.4

על אף האמור לעיל ,מובהר כי במשך תקופה של  24חודשים ממועד מסירת החזקה במערכת ,יהא
המזמין רשאי לרכוש מכלולים נוספים כמפורט בהצעת המחיר כנגד תשלום תמורתם הנקובה,
מבלי שהספק יהא זכאי לכל תוספת תמורה בגין האמור .סופקו מכלולים נוספים כאמור ,תחול
עליהם אחריות כקבוע בסעיף  2.2לעיל והספק ידרש ליתן להם שירותי תחזוקה בתשלום במסגרת
התקופה הקבועה בסעיף  2.3לעיל ביחס למערכת.
להסרת ספק ,אין המזמין חייב לרכוש את כלל השירותים ו/או רכיבי המערכת ו/או חלקם
בתקופה כלשהי והספק יהא מנוע מלטעון כל טענה בהקשר זה.

.3

דרישות טכניות מהמערכת:
על המערכת המוצעת להתאים ולקיים את מלוא הדרישות והנתונים המפורטים במפרט הטכני המצורף
להליך זה כנספח ז'.
שינויים וסטיות זניחות אפשריות בכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב ובהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי.

.4

תכנון מפורט של המערכת:
.4.1

לאחר בחירת ההצעה הזוכה ,ידרש הספק לבצע ,בתאום עם המזמין ,תכנון מפורט ומדויק של
המערכת ולהתאימה לאילוצי האתר וצרכי המזמין .לצורך זה יהיה על הספק הזוכה לבצע מדידות
מדויקות של המבנה ולהכין תכנית העמדה מדויקת וסופית.
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.4.2

התכנון המפורט יערך על ידי הספק ועל חשבונו באמצעות אדריכלים ו/או מהנדסים ו/או גורמי
מקצוע אחרים שיש לקבל אישור מראש בדבר זהותם על-ידי המזמין ותוכניות ביצוע אלה ,יוגשו
לאישור המזמין כתנאי לביצוען ובטרם תחילת הייצור.
הספק מתחייב לתקן על חשבונו את תכניות הביצוע בהתאם להוראות המזמין ולשביעות רצונו
המלא .לאחר אישור התוכניות כאמור ,הם יהוו חלק מנספח ז' וחלק בלתי נפרד מההסכם ,בין
אם צורפו אליו בפועל ובין אם לאו .תוכניות הביצוע וכל תיקון להם יושלמו עד לאישורו הסופי של
המזמין בתוך  15ימי עבודה ממועד משלוח ההזמנה מאת המזמין לספק.
למען הסר ספק ,מובהר כי באחריות הספק לוודא כי תוכניות הביצוע ,המפרטים והעבודה
שתבוצע לפיהם ,יקיימו את הוראות כל דין ו/או תקן ישים ואין במתן אישור המזמין לתוכניות
כאמור ,כדי להטיל חבות ו/או אחריות כלשהי בהקשר זה על המזמין ו/או לשלול או להפחית
מחבות כאמור מאת הספק.

.4.3

מובהר כי בטרם תחילת ההתקנה וכתנאי לאישור המזמין לתכנון המפורט ,יהא המזמין רשאי
להעביר את התכנון לבחינה על ידי קונסטרוקטור מוסמך מטעם המזמין ועל הספק יהא לבצע כל
תיקון ו/או התאמה נדרשת בהתאם להנחיותיו.
להסרת ספק ,אין באישור הקונסטרוקטור כאמור ו/או העדרה כדי לגרוע בכל צורה ואופן
מאחריותו של הספק לתכנון המערכת ו/או התקנתה ו/או להפחית או לפטור אותו מאיזה
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

.4.4
.5

.6

על התכנון המפורט לתאום את הדרישות שבמסמכי ההליך ונספח ז'' בפרט.

הקמת תשתית על ידי המזמין
.5.1

כחלק מתוכניות הביצוע כאמור בסעיף  ,4ימסור הספק למזמין תוכניות מפורטות לצורך הכנת
תשתית הטכנית (חשמל ,מים ,אינסטלציה וכד') אשר על המזמין יהא להקים (על חשבון המזמין)
כתנאי מקדמי להתקנת המערכת על ידי הספק.

.5.2

מובהר כי רק עם גמר הקמת התשתית יוכל הספק להתחיל ולפעול להתקנת המערכת וכי הוא יהא
מנוע מלטעון לכל טענה בדבר עיכוב ו/או חסרון כיס מכל מין וסוג שהוא בשל עיכובים בהקמת
התשתית כאמור על ידי המזמין.

.5.3

על הספק יהיה ללוות את עבודות הקמת התשתית על ידי המזמין ובכלל זה להיות נוכח על פי
דרישת המזמין ולפי הצורך באתר במועד ההקמה באמצעות נציג מטעמו.

.5.4

להסרת ספק ,במסגרת מניין הימים להקמת המערכת לא יובאו בחשבון הימים אשר ידרשו
למזמין לצורך הכנת התשתית כאמור.

.5.5

בכל מקרה בו ידרש שינוי בתשתית בשל טעות ו/או כשל ו/או חסר בתכנון או בדרישות אשר
נמסרו למזמין על ידי הספק ,ישא הספק במלוא העלות שתגרם למזמין בשל שינוי נדרש כאמור.

התקנת המערכת
.6.1

כללי:
 .6.1.1הספק לא יבצע שום עבודה הקשורה ביציבות מתקן או ביצוע הריסות ,ללא אישור מפורש
והנחיות כתובות שיסופקו על-ידי מהנדס המזמין.
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 .6.1.2מובהר כי בחצרי המרכז הרפואי קיימת תשתית החיונית לפעילותו התקינה של המרכז
הרפואי .משכך ,מובהר כי כל עבודת חפירה ו/או חיבור למערכות תשתית ואספקה של
המרכז הרפואי למטרת ביצוע העבודות ,ייעשה אך ורק בתיאום עם המרכז הרפואי ,על-פי
הנחיותיו ובאישורו .בהתעורר כל ספק בקשר עם האמור ,לא תבוצע כל פעולה בהיעדר
אישור מפורש ובכתב של מהנדס המרכז הרפואי .הוראות סעיף זה הינן מעיקרי ההסכם.
 .6.1.3כל הפועלים ,שכר יועצים ,מתכננים ,המפקח ומהנדסים ,כל האגרות ו/או התשלומים
ו/או העלויות השונות הכרוכות בביצוע העבודות וכל אמצעי אחר הדרוש לצורך ביצוע
העבודות ,יסופקו על-ידי הספק ועל חשבונו.
 .6.1.4בכל עת מתן השירותים ,יענו עובדי ספק תג זיהוי הנושא את שם העובד.
 .6.1.5המזמין יהא רשאי לקבוע ,מעת לעת ,באמצעות הגורם המוסמך מטעמו ולאחר התייעצות
עם הספק ,נהלי עבודה בכל הנוגע לאופן קיום הוראותיו של הסכם זה ועל הספק יהא
לקיים הוראות אלו ביחס לכל דבר ועניין.
.6.2

טיב החומרים והעבודה
 .6.2.1כל החומרים ,המוצרים ,הציוד ,המתקנים וכלי העבודה יסופקו על-ידי הספק ועל חשבונו
ויהיו מאיכות משובחת וראויים לשימוש לצורכי ביצוע העבודות מהסוג הנדון בהסכם זה
ויעמדו בדרישות כל תקן ישים ובהתאם לכל דין (להלן ביחד לצורך סעיף קטן זה :
"המוצרים").
 .6.2.2ככל שקיימות מספר חלופות אפשריות ולא ננקבה בהצעת הספק החלופה הספציפית,
יוזמן המוצר לאחר קבלת הנחיה מתאימה מאת המזמין ובכל מקרה ,המוצרים יהיו
מטיב ומין משובחים ביותר ובהתאם למסגרת התקציב.
 .6.2.3על הספק למסור תעודות אחריות ,מנופקות על-ידי יצרנים או יבואנים ,של המוצרים
המסופקים למקום ביצוע העבודות ,עבור כל אותם מוצרים שלגביהם קיימת חובה על-פי
דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם היתה דרישה כזו במסמכי ההליך ,למרות
שלא קיימת לגביהם חובה על-פי דין ו/או אשר נתקבלה בפועל בידי הספק.
 .6.2.4אם יתברר שטיב המוצרים שסופקו אינו תואם את דרישת ההזמנה ,הרשות בידי המזמין
לבטל את ההזמנה לפי שיקול דעתו הבלעדי ,זאת בנוסף לכל צעד אחר על-פי כל דין
לרבות ,פיצויים בעד כל נזק שיגרם למזמין כתוצאה מהאמור לעיל.
 .6.2.5הספק מצהיר בזה כי הוא בלבד אחראי אחריות מלאה ובלעדית לטיב ואופן ביצוע
העבודות על-ידו ולטיב החומרים המסופקים על-ידו.
 .6.2.6המוצרים ו/או המערכת יסופקו תוך הזמן הנקוב בהליך זה .במקרה של חסר במוצרים
ו/או הזמנתם של מוצרים חלופיים ,יתואם מועד האספקה עם המזמין ,אך בכל מקרה לא
יהא בכך כדי לדחות את מועד סיום העבודות ,אלא אם נתקבל אישור המזמין לכך מראש
ובכתב .למען הסר ספק יובהר ,כי המועדים הנקובים בהסכם זה הם מעיקריו.

.6.3

מנהל עבודה ורישום ביומנים
 .6.3.1מטעם הספק יהיה באתר בכל עת ביצוע העבודות ,מנהל עבודה מנוסה בעל תעודה מטעם
משרד העבו דה אשר ינהל את צוות העובדים ויהיה איש הקשר מול המזמין .מנהל העבודה
יאושר על-ידי המזמין מראש .במידה והמזמין ידרוש להחליפו ,מנהל העבודה יוחלף תוך
חודש ימים מקבלת פניה בכתב.
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 .6.3.2כל עבודה המבוצעת על-ידי הספק ,תירשם ביומני עבודה כמתחייב על-פי כל דין ו/או
הנחיה .היומנים יחתמו על-ידי מנהל העבודה ויאושרו על-ידי המזמין .יומני העבודה
יצורפו לחשבונות שיוגשו.
 .6.3.3המזמין יפקח על איכות עבודות הספק .במקרה של חילוקי דעות מהותיים ,רשאי המזמין
לערב יועץ מטעם המרכז הרפואי בתחום שלגביו יש חילוקי דעות.
.6.4

מניעת מטרדים
 .6.4.1הספק יבצע את התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל
הגורמים הנוגעים בדבר אצל המזמין ומי מטעמו ו/או כל גורם אחר העובד בשטחי המרכז
הרפואי ו/או בסמוך לו לרבות ,קבלנים נוספים אשר יועסקו על-ידי המזמין לצורך ביצוע
עבודות נוספות באתר ,במקביל לביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,תוך התחשבות מרבית
בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת בשטחי המרכז הרפואי ויעשה כמיטב יכולתו על מנת
למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא למזמין ו/או למרכז הרפואי.
להסרת ספק מובהר כי העובדה כי באתר קיימים קבלנים ו/או עובדים נוספים אשר
מחייבים תיאום עימם ו/או אשר עבודתם יכול ותגרום לעיכוב בביצוע התחייבויות הספק,
לא תקים לספק כל זכות ו/או טענה כלפי המזמין ולא תגרע מאיזה מהתחייבויותיו על-פי
הסכם זה.
 .6.4.2בביצוע העבודות בהתאם להסכם זה ,יעשה הספק ככל יכולתו להקטין ככל האפשר
גרימת רעש ,נזק ,לכלוך ,אבק וכל מטרד שהוא ,אשר עלולים להיגרם למרכז הרפואי,
חוליו ,מבקריו ,עובדיו וכיוצ"ב.
 .6.4.3הספק ו/או מי מטעמו ,מתחייב לנהוג באדיבות ,תוך שמירה על הסדר והניקיון ולהימנע
מביצוע כל פעולה או מחדל שיש בהם או עלולים לגרום נזק או מטרד או מכשול או
הפרעה לעובדי המרכז הרפואי ,לחוליו ו/או למבקרים בו וכן ,לא להרשות לעובדיו ו/או מי
מטעמו להיכנס ולשהות בשטחי המרכז הרפואי מעבר למינימום הנדרש ,לצורך קיום
תנאי הסכם זה.
 .6.4.4פינוי ו/או סילוק פסולת ו/או אשפה תעשה על-ידי הספק ,באחריותו ועל חשבונו ,פעם
בשבוע ולפי קביעת מהנדס המרכז הרפואי ותהא ,ככל הניתן ,דרך שטחי חוץ ולא דרך
שטחים ציבוריים של המרכז הרפואי.
 .6.4.5החומרים המשמשים לצורך אספקת העבודות יאוחסנו בצורה אשר תמנע הפרעה לתנועה
החופשית של כלי רכב והולכי רגל בשטח המרכז הרפואי ו/או הפרעה מכל סוג אחר.
 .6.4.6עם גמר ביצוע העבודות יפעל הספק על חשבונו לסילוק כל ציוד ו/או חומר ו/או מטרד
משטח המרכז הרפואי ומהאתר ,באופן ,למיקום ובמועד עליו יורה המזמין.

.6.5

ציוד:
בהתאם לדרישות התפקיד ,יספק הספק לעובדיו כל ציוד אחר הנדרש על-פי כל דין ו/או הנדרש
לצורך אספקת השירותים באופן בטוח ,בהתאם להנחיות היצרן ובהתאמה להנחיות הביטחון של
המזמין ועל-פי כל דין.

.6.6

מועדים ושעות עבודה
 .6.6.1הספק יהא ערוך לביצוע כל התחייבויותיו על-פי ההסכם ובכל היקף שיידרש לכך ,מיד עם
קבלת צו התחלת עבודה מאת המזמין.
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 .6.6.2הספק יהא זמין וידאג לקיומו של כל כוח האדם הנדרש לביצוע העבודות המוזמנות,
במהלך כל תקופת ההתקשרות.
 .6.6.3מובהר ומוסכם בזאת כי בהיעדר הוראה מפורשת אחרת בכתב מאת המזמין ,העבודות
יתבצעו בימים א'-ה' בין השעות  07:30-19:00ובימי ו' וערבי חג בין השעות – 14:00
 07:30והספק מתחייב שלא לחרוג משעות פעילות אלה בתקופת אספקת העבודות ,מכל
סיבה שהיא.
 .6.6.4עבודות העשויות להפריע למהלך הפעילות התקין במרכז הרפואי ,בין היתר בשל רעש
העלול להפריע לעובדי המרכז הרפואי ו/או למטופליו ,יתבצעו בימים א'-ה' בשעות הבוקר
אחרי השעה  07:30ועד השעה  18:30או בימי שישי עד שעה לפני מועד כניסת השבת או
החג והכל ,בתיאום מראש עם המזמין ובהתאמה מלאה להוראותיו.
 .6.6.5מובהר בזאת כי בשום מקרה לא תתבצע עבודה כלשהי בשבת או בחג ,שלא באישור
המזמין מראש ובכתב.
.6.7

קבלני משנה
 .6.7.1העסקת קבלני משנה תתאפשר רק ביחס לקבלני משנה מומחים בתחומם המחזיקים את
מלוא הרישיונות והאישורים הנדרשים על-פי כל דין.
 .6.7.2על הספק לקבל את אישור המזמין להעסקת קבלני המשנה כאמור מראש ובכתב .למזמין
שיקול הדעת הבלעדי למתן אישור כאמור והוא לא יחוב בהנמקה לסירוב מתן אישור
כאמור .המזמין לא יסרב להעסקתו של קבלן משנה אלא מטעמים סבירים.
 .6.7.3מובהר כי האחריות לתיאום העבודות בין קבלני המשנה חלה על הספק באופן בלעדי והוא
האחראי הבלעדי והיחיד כלפי המזמין בכל הנוגע לאופן ביצוע העבודות על-ידי אותם
קבלני משנה מטעמו ויראו בקבלני המשנה כעובדי הספק ביחס לכל דבר ועניין ,לרבות
ביחס לחובת הספק לעריכת ביטוח וביחס לחובת הספק לשיפוי ופיצוי ו/או אחריות
וכיוצ"ב.
 .6.7.4להסרת ספק מובהר כי המזמין לא יחוב בכל תשלום שהוא לאיזה מקבלני המשנה מטעם
הספק וכי הספק יהיה האחראי הבלעדי להסדרת ההתקשרות עם קבלני המשנה ותשלום
שכרם וכי על הספק לוודא כי כל קבלן משנה כאמור נתן הסכמתו בכתב להוראותיו של
הסכם זה כתנאי להעסקתו למתן העבודות על-פי הסכם זה וכי קבלן המשנה מוותר בזאת
באופן סופי ומוחלט ביחס לזכותו להעלות כל טענה עצמאית כלפי המזמין ,שלא
באמצעות הספק.

.6.8

ייצור המערכת
 .6.8.1מובהר כי על הספק לפעול לייצור המערכת בעצמו ו/או באמצעות יצרנים מורשים
בהתאם למפורט במסמכי המכרז ועל פי אישור המזמין מראש .על הספק לוודא קבלת
אישור המזמין לתוכניות היצור טרם התחלת היצור בפועל.
 .6.8.2מובהר כי ככל ויחול עיכוב בהקמת התשתית הנדרשת להתקנת המערכת ,יהא על הספק
לאחסן את המערכת בחצריו ולא יהא זכאי לכל תמורה בגין האמור.
 .6.8.3להסרת ספק ,מלוא עלויות היצור ו/או הובלה ו/או השינוע ו/או שחרור מהמכס ו/או
ההתקנה וכיוצ"ב יחולו על הספק באופן בלעדי ויכללו כל תשומה נדרשת לצורך אספקת
השירותים אלא אם צויין מפורשות בהסכם כי המזמין ישא בעלות כאמור.
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.7

מסירת החזקה במערכת
.7.1

מסירת המערכת תתאפשר רק ביחס למערכת מלאה ,תקינה ופעילה בהתאם לאפיון צרכי המזמין
בהליך זה.

.7.2

התנאים למסירת המערכת הם:
 .7.2.1אישור מאת הספק כי המערכת הותקנה ותואמת את התכנון שאושר על ידי המזמין ואת
הצעת הספק.
 .7.2.2מסירת תוכניות עדות .as made
 .7.2.3מסירת תעודת אחריות על ידי יצרן המערכת.

.8

.7.3

תאריך קבלת המערכת יקבע על ידי המזמין לאחר בצוע כל הטעון תיקון ע"י הספק .בוצעו
התיקונים כאמור ונמסרו מלוא המסמכים כמפורט בסעיף  7.2ו/או בהוראות נספח ז' – יראו
במזמין (ככל ולא הוציא לספק דרישה לביצוע תיקונים נוספים שלא טופלה על ידי הספק) כמי
שהמציא לספק אישור מסירה וכמי שקיבל את החזקה במערכת לידיו.

.7.4

מובהר ,כי קבלת החזקה במערכת לא תפטור את הספק מאחריות בלעדית לעבודות ולא יטיל כל
נטל ו/או אחריות ו/או אשם תורם על המזמין.

שירותי אחריות ותחזוקה תחזוקה בתשלום
.8.1

אחריות הספק כאמור לעיל ,תכלול חבות לתיקון ו/או החלפה של כל פגם ו/או תקלה ו/או ליקוי
מכל סוג שהוא הקיימים ו/או שיגרמו לציוד ו/או למערכת כאמור כתוצאה מן הציוד ו/או
השירותים ,מכל סיבה שהיא ובכל היקף שיידרש (האמור למעט שבר בגין פעולה במזיד מטעם
המזמין ו/או פעולה בניגוד להנחיות היצרן) ובכלל זה ,החלפת כל רכיב פגום ו/או לקוי או החלפת
המערכת כולה ,לפי העניין ואספקת מלוא התשומות וכוח האדם הנדרש לשם קיום האמור.

.8.2

תוקפה של האחריות יהא למשך ( 24עשרים וארבעה) חודשים או למשך תקופת האחריות הניתנת
על-ידי יצרן המערכת ו/או חלקיה ו/או הציוד הנלווה  -הארוך מבין השניים .האחריות תחל ממועד
אישור המזמין כי ההתקנה בוצעה בהתאם להזמנה וקבלת החזקה במערכת על ידו.

.8.3

בתום תקופת האחריות ולתקופה כקבוע בהסכם ,יהא המזמין רשאי לרכוש מאת הספק שירותי
תחזוקה בתשלום ,כנגד תשלום תמורה כמפורט בנספח ח' להלן .היקף ואופי אספקת שירותי
התחזוקה בתשלום יהיה בהתאם לקבוע בתקופת האחריות .להסרת ספק ,המזמין איננו מחוייב
ברכש שירותים כאמור והספק יהא מנוע מלטעון כל טענה כנגד האמור.

.8.4

מבלי שיהא ברשימה להלן משום מיצוי של כלל התחייבויותיו של הספק על-פי הסכם זה ומשום
רשימה סגורה ,על הספק יהא לספק ,בתקופת האחריות ולאחר מכן ,בהתאם להזמנת המזמין –
בתקופת התחזוקה בתשלום (כנגד תמורה) ,את השירותים הבאים:

.8.5

טיפולי תחזוקה מונעת למערכת ,אשר יכללו:
 .8.5.1טיפולים התורמים לשימור חייה של המערכת;
 .8.5.2טיפולים התורמים להבטחת בטיחותה של המערכת;
 .8.5.3טיפולים להבטחת חיסכון בפעולת המערכת;
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 .8.5.4טיפולים להכנת המערכת לבדיקות הסמכה ו/או בדיקות רישוי ו/או עמידה בתקנים ו/או
בדיקות ממשלתיות תקופתיות (לרבות ,מבלי לגרוע :החלפת חלקים ,פירוק ,הרכבה,
התקנה והובלה של רכיבי המערכת במרכז הרפואי או מחוצה לו);
 .8.5.5אחזקה מתוכננת של המערכת ותפעול שוטף – אחת לחצי שנה לכל הפחות;
 .8.5.6ניקוי מעבים למערכות הקירור;
 .8.5.7בדיקת טמפרטורת עבודה של ציוד החימום והקירור;
 .8.5.8הדרכת עובדים לעניין הפעלה וניקוי הציוד;
.8.6

אחזקת שבר ותיקון תקלות:
 .8.6.1תיקון רכיבים תקולים ו/או בהעדר יכולת תיקון החלפתם ברכיב/ציוד חדש במידת
הנדרש;

.8.7

מובהר כי על הספק יהא ליתן שירות מקיף ככל שיידרש מאת המזמין לצורך הפעלה תקינה ורציפה
של המערכת.

.8.8

הספק מתחייב כי בכל עת מתן השירותים ,יענו עובדיו תג זיהוי הנושא את שם העובד.

.8.9

באספקת השירותים יעשה הספק כמיטב יכולתו למנוע עד כמה שניתן הפרעה לפעילות השוטפת של
הצוותים הרפואיים וגרימת מטרד לעובדי המזמין ,המאושפזים ומבקריהם.

.8.10

המזמין יהא רשאי לקבוע ,מעת לעת ,באמצעות הגורם המוסמך מטעם המזמין ולאחר התייעצות
עם הספק ,נהלי עבודה בכל הנוגע לאופן קיום הוראותיו של הסכם זה ועל הספק יהא לקיים
הוראות אלו ביחס לכל דבר ועניין.

.8.11

במידת האפשר יבוצעו התיקונים באתר המזמין .במקרה של צורך בביצוע תיקון שלא באתר המזמין
ו/או באופן אשר יגרום להשבתה של המערכת ,על הספק יהא לספק רכיב חלופי ,המאפשר הפעלה
של המערכת עד לתיקון הרכיב התקול.

.8.12

אספקת השירותים תתבצע בכפיפות למפרט הטכני הסטנדרטי לעבודות חשמל ( )08שנערך על ידי
הוועדה הממשלתית הבין משרדית בהוצאת משרד הבטחון ( )1985ו/או לפי חוקת החשמל והתקנים
הרלבנטיים ועל פי הוראת כל דין ו/או נוהל ישים.

.8.13

על הספק לבצע את השירותים בזהירות מרבית ,על-מנת לא לפגוע בפרטי ריהוט ,ציוד ,מתקנים,
מבנים ,מערכות וכיוצ"ב.

.8.14

כל נזק שייגרם על-ידי הספק יתוקן ,מיד על-ידי הספק ועל חשבונו.

.8.15

בכל מקרה של תקלה במערכת אשר הספק איננו יכול לתקנה ,על הספק להפסיק את העבודה
ולהודיע לממונה מטעם המזמין על כך ,על-מנת לקבל ממנו הוראות לטיפול הנדרש והמשך
העבודות.

.8.16

בגמר כל עבודה על הספק יהא לעדכן את כל תוכניות המזמין הנוגעות למערכת או להגיש תוכניות
חדשות.
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.8.17

בגמר ביצוע השירותים יודיע הספק לגורם המקצועי האחראי מטעם המזמין על סיום העבודה.
קבלת העבודה תאושר על ידי אותו הגורם המקצועי והספק מתחייב לבצע כל הערה ולתקן כל ליקוי
בשירות בהתאם להנחיות הגורם האמור מטעם המזמין ,כתנאי לאישור המזמין כי העבודה בוצעה
בהתאם להזמנת השירות שנמסרה לספק.

.8.18

בסיום אספקת השירותים על הספק לנקות את אזור העבודה ולסלק משטחי המזמין כל פסולת
הקשורה בעבודתו.

.8.19

המציע מתחייב לשמור על הציוד הנמצא באזור העבודה
בכלל זה יש לכסות ולשמור על ציוד ,אלמנטים של מערכות אזעקה ,תשתיות וכל תכולה אחרת
באזור העבודה .במידת הצורך הספק יתאם ניתוק המערכות השונות ו/או שינוי בתכולת אזור
העבודה עם הגורמים הרלוונטיים .מזגנים באזור עבודה מלוכלך ומאובק – יש לכסות ולא להפעיל
במהלך העבודה.
במידה וייגרם נזק לציוד ,עלות תיקונו ו/או החלפתו יקוזזו מתשלום עבודת הספק.

.8.20

מבצע השירותים מטעם הספק:
 .8.20.1זהות הגורם המבצע מטעם הספק ,תהא כפופה לקבלת אישור המזמין ,אשר יהיה רשאי
להתנות את אישורו בראיון הגורם המבצע מטעם המציע ו/או יבחן אותו ו/או ויקבל כל
מידע נוסף אשר נדרש לו לשם קבלת השירותים ממנו באתר המזמין .בכל מקרה שמועמד
כזה או אחר יפסל על-ידי המזמין ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיידרש ליתן
הנמקות לסירוב כאמור ,יפעל המציע להעמדת מועמד ראוי אחר לביצוע השירותים ,באופן
מיידי ובהתאם לדרישת המזמין.
 .8.20.2במידת הניתן יבוצעו השירותים באופן קבוע על-ידי אותו גורם מטעם המזמין.
 .8.20.3הספק מתחייב כי כל עובד שלו ו/או מי מטעמו יהיה מוסמך לבצע כל עבודה הנדרשת
במסגרת השירותים וכן כי עובדיו ו/או מי מטעמו יקבל כל הדרכה הדרושה לצורך ביצוע כל
עבודה שהיא ,במסגרת השירותים.
 .8.20.4למזמין זכות מוחלטת לדרוש מהספק להחליף עובד ו/או מי מטעמו במידה ונמצא שאינו
עומד בקריטריונים המקצועיים המחייבים על פי כל דין ו/או אינו מבצע את השירותים
 .8.20.5כל עלויות ההכשרה יחולו על הספק (הכשרה מקצועית לצורך לימוד והכרת שיטות
האחזקה של המערכות השונות).
 .8.20.6כל עובדי הספק נדרשים להיות בבריאות תקינה ,מסוגלים לנשיאת משאות כבדים ,בעלי
יכולת עבודה פיזית.
 .8.20.7הספק מתחייב ,כי במקרה בו עובד מטעמו ו/או כל הפועל מטעמו אינו יכול לבצע
השירותים מכל סיבה שהיא :חופשה ,מחלה ,מילואים וכו' ,יוצב במקומו עובד אחר בעל
כישורים זהים לאלה של העובד המוחלף.

.8.21

ציוד:
 .8.21.1הספק יהיה אחראי לאספקת מלוא החומרים ו/או הציוד ו/או המכשירים המשמשים
אותו לצורך אספקת השירותים כאמור בהליך זה.
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 .8.21.2הספק ידאג לכך כי עובדיו ו/או מי מטעמו יתייצבו בלבוש נאות ,בהופעה מסודרת ,ותג
הכולל שם מלא (פרטי ומשפחה) ושם הספק – על התג להיות ברור ותפור ו/או מחובר
לבגד במקום גלוי.
 .8.21.3להסרת ספק ,הספק יישא בכל תשומה שנדרשת לשם אספקת השירותים ,אם לא צוין
ביחס אליה מפורשות כי המזמין הוא זה הנושא בה.
 .8.21.4הספק מתחייב לספק שירותים גם עם רכיבים ו/או מוצרים אשר יסופקו לו על ידי
המזמין ,לרבות משומשים אשר נמצאים במחסני המזמין) .מובהר כי הספק לא יהיה זכאי
לתשלום עלות חלפים ו/או פריטים שלא סופקו על ידו בפועל.
הספק ישיב למזמין כל פריט וחלק אשר פורק על ידו במסגרת אספקת השירותים ו/או
אשר סופק לו על ידי המזמין ולא נוצל על ידו לצרכי השירותים וזאת ,למקום ובאופן
אשר עליו יורה לו המזמין.
 .8.21.5בכלל זה מתחייב הספק להעמיד לטובת העובדים מטעמו המספקים את השירותים כלי
רכב מתאימים ומורשים .כל הוצאות כלי הרכב :ביטוח ,רישוי ,טיפולים ,תיקונים
וכיוצ"ב ,יחולו על הספק בלבד .הרכב ישמש בנוסף להסעת הצוות ,כבית מלאכה נייד,
ויכיל בתוכו את כל כלי העבודה ,החלפים והחומרים שיאפשרו לביצוע כל עבודות
האחזקה והתיקונים הנדרשים באופן זמין ומיידי.
.8.22

אחזקת מלאים:
 .8.22.1לצורך אספקת השירותים על-פי הסכם זה ,יחזיק הספק בכל עת במלאי הספק את הציוד
הנדרש לצורך אספקת השירותים על ידו על-פי הסכם זה.
 .8.22.2מובהר בזאת כי המזמין לא יידרש לשלם כל תמורה שהיא בגין אחזקת המלאי כאמור
ובמקרה של סיום ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא ,המזמין לא יידרש לרכוש יתרות מלאים
שיוותרו בידי הספק.

.8.23

לוח זמנים לאספקת שירותים:
 .8.23.1עד כמה שניתן יבוצעו השירותים בשעות העבודה הרגילות של המזמין ובהתאם ללוח
הזמנים עליו הורה המזמין.
 .8.23.2על-פי הצרכים והמגבלות הקשורות לפעילות המרכז הרפואי ומערכותיו יפעל הספק
לאספקת השירותים גם בשעות חריגות (לפני או אחרי שעות הפעילות הרגילות) ובימי
שישי ,כחלק מתוכנית העבודה השוטפת ובהתאם להנחיות וצרכי המזמין.
 .8.23.3התייצבות לתיקון תקלות דחופות תתבצע בתוך ( 4ארבע) שעות ממועד קבלת קריאת
השירות מאת המזמין והיא תימשך במידת הצורך ברציפות ועד לסיום תיקון התקלה,
לרבות מעבר לשעות העבודה המקובלות במרכז הרפואי ולרבות על-ידי תגבור צוותי
הספק ,על מנת להביא לסיום התיקון באופן המהיר ביותר .דחיית מועד ביצוע התיקון
יהא רק במקרים חריגים ורק באישור המזמין.
 .8.23.4ביצוע תיקון תקלות אחרות ,שלא הוגדרו על-ידי המזמין כדחופות ,יתבצע בהתאם ללוח
הזמנים שיתואם בין הצדדים ,באופן אשר יאפשר עבודה סדירה של המרכז הרפואי וקיום
שגרת פעילות רגילה ובכל מקרה בתוך לא יותר מ( 2-שני) ימי עסקים ממועד קבלת
קריאת השירות.
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.8.24

מוקד שירות:
 .8.24.1לצורך אספקת השירותים כסדרם יקיים הספק מוקד לקבלת קריאות שירות.
 .8.24.2מוקד השירות יאויש בימים א'-ה' ,לפחות בין השעות  .16:00 - 08:00בימי ו' ,ערבי חג
וימי חול המועד ,בין השעות .12:00 - 08:00
 .8.24.3מחוץ לשעות פעילות מוקד השירות ,ימנה הספק אדם מוסמך ומיומן מטעמו ,אשר יצויד
באמצעי תקשורת ובאמצעים נוספים הדרושים לשם מתן השירות על-פי הסכם זה,
שיאפשרו למזמין להפנות קריאות שירות בשעות אלו אל הספק.

.8.25

תיעוד:
 .8.25.1במועד סיום כל ביקור ומעת לעת על-פי דרישת המזמין ימסור הספק דין וחשבון מפורט,
בהתאם לדרישת המזמין ,ביחס לכל פעולה ו/או החלפה ו/או שירות שבוצע על ידו .מבלי
לגרוע וככל ולא נקבע אחרת על ידי המזמין יכלול הדו"ח לכל הפחות פירוט כדלקמן:
 .8.25.1.1תאריך ושעת הפנייה;
 .8.25.1.2שם המתקן ושם המטפל;
 .8.25.1.3שעת הגעת הצוות ושעת סיום הטיפול;
 .8.25.1.4פרטי התקלה;
 .8.25.1.5רשימת הציוד שנעשה בו שימוש לצורך התיקון;
 .8.25.2אחת לשנים עשר חודשים ו/או מעת לעת על-פי דרישת המזמין ,ימסור הספק למזמין
דו"ח מפורט שיכלול נתונים ביחס לשירותים שסופקו למזמין בתקופה אשר תוגדר על-ידי
המזמין ו/או ב( 12-שניים עשר) החודשים שקדמו לפניית המזמין ואשר כוללים בין היתר,
סוג השירות שסופק ,חלפים שהוחלפו ו/או כל נתון נדרש אחר כפי שיוגדר מעת לעת ,על-
ידי המזמין.

.9

פינוי פסולת:
הספק יפנה בכל יום עבודה עם סיום העבודות ,את עודפי החומרים והאשפה שנוצרה בקשר עם השירותים
המסופקים על ידו למקום מוסכם לריכוז האשפה לפי הוראות המזמין ו/או כמתחייב על-פי נהלי הרשות
המקומית .לא יבצע הספק את המוטל עליו בהתאם להוראות סעיף זה מיד עם קבלת דרישה על כך מאת
המזמין ,יהיה המזמין רשאי לעשות זאת על חשבון הספק ויהיה רשאי לנכות את הוצאות העבודה
מהסכומים האמורים להגיע לספק.

.10

קיום תקנים והחלפת פריטים:
.10.1

הפריטים אשר יסופקו יהיו חדשים ,מקוריים ,בעלי תו תקן ,כמתחייב על-פי כל דין ומאותו
הסוג/יצרן המותקן במערכת.
ככל ואין מדובר בתקן ישראלי רשמי ניתן להסתפק בתו תקן אירופאי.
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בכל מקרה בו יבקש הספק להתקין פריט חלופי שהינו תואם שווה ערך למקור ,תחול עלות התאמת
המערכת ו/או חלקיה לפריט החלופי על הספק בלבד .אספקת פריט שאיננו מקורי מחייבת אישור
המזמין מראש ובכתב וזו תינתן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
.10.2

פריט שיימצא פגום יוחזר למציע הזוכה וזה יחליפו בפריט תקין באופן אשר ימנע תקלות ו/או
מטרדים ו/או עיכובים ו/או חסרים למזמין.

.10.3

עלות החלפת הפריט ותיקון כל נזק שנגרם בשל שימוש בפריט שאיננו מקיים את הוראות הסכם זה,
תחול באופן בלעדי על הזוכה.
אישור

הרינו מאשרים שקראנו את האמור לעיל ומתחייבים לעמוד ולקיים את המפורט לעיל.

______________
תאריך

______________
שם המציע

_______________
שם החותם ותפקידו

______________
חתימה
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נספח ז'

מפרט טכני ותוכניות
הקדמה
המסמך שלהלן כולל מיפרט טכני כללי לציוד מטבח ומיפרט טכני מיוחד לכל אחד מהפריטים הנכללים בבקשה להצעת
מחיר .למסמך זה מצורפים תכניות העמדת הציוד (במקום בו נדרש).
אם מתגלות סתירות בין מרכיבי המיפרט שלהלן ,צריך לדווח עליהן מיד למזמין ולקבל ממנו הבהרות והנחיות
מתאימות .הצעות המחיר לייצור/לאספקת פריטי ציוד הכלולים במיפרט זה תוגשנה רק אחרי לימוד כל אחד ממרכיביו
ובהתאם להם.
יצרן/ספק הציוד יהיה אחראי גם לאספקת הציוד ,להובלתו לאתר ,להרכבתו באתר ,לחיבורו למערכות המבנה,
להפעלתו ולביצועם המושלם של כל הסעיפים הכלולים במרכיבי המיפרט והוראות ההסכם.
יצרן ציוד אשר הצעתו תזכה ,חייב להגיע לאתר מיד עם קבלת הזמנת העבודה ,ולבדוק את כל ההכנות שבוצעו
במטבח ,כגון :ברזים ,מחסומי רצפה/ניקוזים ,חיבורי חשמל ,קירות/טיח/קרמיקה ,שיפועי רצפה ,גבהים של
קירות/מחיצות  -וכל נתון נוסף הקיים באתר ומחייב התייחסות אליו במהלך הייצור/ההרכבה של הציוד .הספק יוודא כי
כל התנאים הנ"ל מתאימים לפריטי הציוד שהוא מספק לפרוייקט בהתאם להצעתו .בהמשך לביקור זה ,שבו יתלווה
לזוכה מנהל הפרוייקט ,ימסור הזוכה דו"ח על כל החריגות ו/או הבעיות המיוחדות ,אשר עלולות למנוע את הביצוע של
הפריטים כפי שהוזמנו.
אחרי הבדיקה באתר יפיץ זוכה המיכרז "סט תוכניות עבודה לביצוע" ,אשר יכללו עידכונים בהעמדת הציוד ובחיבורים
(חשמל ואינסטלציה) לפי הציוד המסופק בפועל – כולל מידות מעודכנות; כל חריגה משמעותית מהתכנית המקורית
תהיה בכפוף לאישור המזמין.
לפני הגעת הציוד לאתר יבדוק הספק ויאשר כי דרישותיו לשינויים בוצעו וכי ניתן להרכיב את כל הציוד לפי התכנית
המאושרת .כל שינוי במערכות האספקות ובמערכות התשתיות שיידרש אחרי אישור זה יבוצע באחריותו של ספק
הציוד ,ועל חשבונו.
הערה :המזמין אינו מתחייב לרכוש את כל פריטי הציוד המופיעים במיכרז ,וקיימת אפשרות שחלק מהפריטים
לא יירכשו כלל  -או יירכשו בשלב מאוחר יותר.

על הספק למלא את הנתונים הנוגעים להצעתו ולציוד המוצע על ידו ,בהתאם למפורט להלן.
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מיפרט טכני כללי
.1

כתב כוונות

 .1.1המסמכים שלהלן מפרטים את כל סוגי העבודה/הציוד הנדרשים לייצור/להשלמת נושא הבקשה להצעת המחיר,
והם יהוו בסיס להתקשרות בין המזמין לבין ספק/יצרן הציוד (להלן" :החוזה").
 .1.1מפרט ותוכניות (שרטוטים) משלימים זה את זה ,ויוצרים יחד מערכת עבודה שלמה אלא אם כן צוין במפורש
אחרת; כל עבודה אחרת ,שהיא נדרשת לשם הפעלה תקינה של ציוד המסופק ע"י יצרן/ספק ,אף אם לא צוינה
במפורש ,תבוצע במסגרת החוזה ללא תוספת מחיר.
 .1.1הפירוט להלן מגדיר דרישות מזעריות לרמות ביצועים ורמת הביצוע לא תפחת מהן; יצרן/ספק אחראי להתקנה
ולתפקוד נאותים של כל פריטי הציוד שיספק ויתקין במסגרת החוזה.
 .1.1המידות המצויינות בגוף המיכרז לגבי ציוד לרכישה הן במקורב בלבד – ניתן לחרוג עד ( 10%אלא אם כן התנאים
בשטח – לפי התכנית המצורפת – אינם מאפשרים זאת) .כל חריגה משמעותית מחייבת אישורו של המזמין.
 .1.1יש לעמוד ככל האפשר בדרישות האנרגיה המצוינות לגבי כל פריט – כל חריגה משמעותית ( 10%לכאן או לכאן)
מחייבת קבלת אישורו של המזמין.
 .1.1אם יש סתירה בין הוראות יצרן למפרטים עליו להודיע מיד למזמין ולקבל ממנו הוראות מפורשות בכתב לפני
שימשיך בעבודה.
 .1.1מפרט זה נוגע לכל הפריטים המוזכרים להלן; במקום בו יש סתירה בין פרט משורטט לבין המפרט להלן ,יפעל
יצרן/ספק בהתאם להוראות המפקח מטעם המזמין.
.2

מענה לבקשה להצעת המחיר

 .1.1כתב הכמויות יוגש בפורמט גיליון נתונים אלקטרוני (תואם "אקסל" )
 .1.1.1במידה וצורף לבקשה גיליון נתונים אלקטרוני – יש למלא אותו כנדרש
 .1.1עבור ציוד סטנדרטי ("ציוד רכישה") יש לצרף פרוספקט מקורי של הציוד המוצע
 .1.1.1הפרוספקט המוצע יהיה בעברית או באנגלית בלבד
 .1.1.1יש להגיש פרוספקט מודפס או בפורמט אלקטרוני מקובל (תואם "מיקרוסופט אופיס" או )PDF
 .1.1.1יש לציין לגבי כל פרוספקט את מספר הפריט במיפרט אליו הוא מתייחס
 .1.1.1בכל מקרה בו מוגש פרוספקט שאינו מקורי (לדוגמא :סריקה ,צילום פקס וכו') יש לוודא שהחומר ברור וקריא
 .1.1.1יש לציין במפורש את שם היצרן ואת הארץ בה מיוצר פריט הציוד
 .1.1.1במקום בו מצורף למיפרט הטכני שאלון – חובה למלא אותו כנדרש
 .1.1במקרה בו הציוד לייצור מיוחד מיוצר ע"י קבלן משנה ,יש לציין במפורש את פרטי קבלן המשנה בהצעה
.3

העבודה הכלולה

 .1.1העבודה כוללת אספקת כל העבודה/הציוד/המכשירים/החומרים ,וביצוע כל הפעולות הקשורות לציוד מערכת
המזון כמפורט במסמך זה ו/או בשרטוטים הנלווים; כולל גם כל דבר שהוא חלק מעבודה זו אף אם אינו מוזכר
בפרוש ,ובזה כלול :ייצור/הבאה/פירוק מאריזה/טיפול/הרכבה/הצבה/פילוס/חיבור כל הציוד ,בהתאמה ללוח זמנים
של קבלן הבניין ,ובהתאם להנחיות המפקח מטעם המזמין; וכן חיתוך/הטלאה הנדרשים להתקנת הציוד.
 .1.1יצרן/ספק יתאם עם בעלי המקצוע השונים שיבצעו עבודת הכנה להתקנת הציוד לפי חוזה זה ,כולל בין השאר
בניית שקעים/תעלות/בסיסים; נקודות חיבור לצנרת ביוב/לצנרת אספקות /לצנרת אוורור/לחיבורי חשמל ,והוא
אחראי לביצועו במועד ,בגדלים ובאיכויות המתאימים.
 .1.1.1היצרן/ספק אחראי לפקח ולבדוק עבודות הכנה אלו ,ולהבטיח כי פתחים בגודל מתאים יימצאו על מנת
לאפשר את הכנסתו של הציוד הזה לתוך המבנה  -ואת הצבתו במקום המיועד.
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 .1.1.1היצרן/ספק אחראי לבדוק עבודת ציוד עם הגורמים/המקצועות השונים כך שרכיבים חשמליים /מכאניים
הכלולים בציוד יתאימו לסוג/חומרים/מאפיינים של רכיבים בשאר חלקי הבניין.
 .1.1.1היצרן/ספק אחראי להתקין כל הציוד המחומם/המופעל במנוע ,כך שיפעל בצורה יעילה; לדאוג לפתחי אוורור
נוספים ,למגינים ,למנדפים  -או לאביזרים אחרים נוספים לפי הנחוץ; לציין תוספות /שינויים אלה על גבי שרטוטי
ייצור; לשלוח שרטוטי ייצור אלה למזמין ,לקבל את אישורו ולצרף מכתב מיוחד המפרט כל תוספת/שינוי.
.4

עמידה בתקנים ואיכות

 .1.1יצרן/ספק יבצע כל העבודות בחוזה זה ,ויספק ציוד העומד בדרישות תקנים ארציים/מקומיים ,ובדרישות התקנים
הנוגעים לבטיחותם של חלקים נעים ומיקומים מסוכנים.
 .1.1.1יצרן/ספק יציית לדרישות חוק/לתקנים/לצווי פיקוח על מצרכים ושירותים ישראליים בכל הנוגע לציוד חשמל,
למיכלי לחץ ,לבנייה ,לבטיחות ולתברואה – כולל גם:
 .1.1.1.1חוק החשמל התשי"ד  1911ותקנותיו;
 .1.1.1.1הוראות למיתקני תברואה התש"ל  1910ותקנות משלימות;
 .1.1.1ציוד מיובא יסופק עם אישור (בכתב) של תקן ישראלי ת"י ;900
 .1.1.1ציוד מיובא יענה לדרישות (כולל אישור בכתב) של אחד משני תקנים:
 .1.1.1.1תקן ארצות הברית NSF/UL
 .1.1.1.1תקן אירופאי CE
.1.1.1

ציוד מתוצרת הארץ שלגביו לא קיים תקן ישראלי יתאים לתקן ארה"ב  NSF/ULאו לתקן אירופאי CE

.1.1.1

תקן בטיחות באש ת"י  1001/1או NFPA/96

 .1.1.1כל פריטי ציוד בישול והכנות חשמלי יהיו בעלי דירוג בטיחות  – IPX5אלא אם צויין ו/או אושר אחרת ע"י
המזמין.
.5

אחריות בין המקצועות השונים

 .1.1היצרן/ספק מחוייב בתיאום מול הגורמים האחרים ומול ציוד אחר הקיים/שיותקן בפרויקט.
 .1.1תכניות החשמל והאינסטלציה של הציוד המסופק יועברו לידי המזמין.
 .1.1כל לוחות החשמל שיסופקו – כולל כאלה האינטגרליים לציוד – חייבים באישור יועץ חשמל עליו יורה המזמין.
 .1.1ברזים אשר יסופקו ע"י קבלן האינסטלציה של הפרויקט – לפי תכנית – יותקנו ע"ג שולחנות/דלפקים/כיורים;
באחריות יצרן הציוד לוודא את סוג הברזים המסופקים ולהכין קדחים מתאימים ע"ג הציוד ,מחוזקים מלמטה
בפרופיל פלב"מ (עובי  1מ"מ) בצורת "ח".
 .1.1באחריות היצרן להכין פתחי גישה מתאימים קדוחים/חתוכים לצנרת עבור ציוד (לפי תכנית); אם עבודת
הקידוח/חיתוך מתבצעת באתר ,היא תהיה זהה באיכותה לעבודה המתבצעת במפעל היצרן .
.6

הכנה ותיאום תכניות

 .1.1באחריות הספק לספק תוכניות חיבורים (דרישה לתשתיות) – חשמל ,אינסטלציה ,ניקוזים ,תעלות רצפה ורשימות
ציוד בהתאם לציוד אותו הוא מספק.
 .1.1באחריות הספק לתאם תוכניות אלו מול המזמין ומול מנהל הפרויקט ויועצי המערכות.
 .1.1הספק יהיה אחראי להתאמת מידות של פריטי ציוד לתנאים במטבח באופן כזה שציוד יפעל בצורה מושלמת.
 .1.1אם יצרן/ספק ייבחר אחרי שתוכניות חיבורי אספקות תסתיימנה ,עליו למדוד בקפידה מיקומן של כל החדירות
ברצפה/בקירות ,והתנאים הקיימים ,יציין אותם ויתחשב בהם בשרטוטי עבודה/בתוכנית חיבורי אספקות סופית
שלו; אם יגלה בבדיקתו כי אחד התנאים הקיימים גורם להפרעה רצינית בביצוע עבודתו ,עליו לדווח למזמין
ולהמתין להחלטתו/להוראותיו ,לפני שהוא ממשיך בהכנת חלק זה של שרטוטים מפורטים.
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 .1.1לאחר ששרטוטים מפורטים של ציוד מטבח יאושרו ,והמידות תיבדקנה ע"י יצרן/ספק ,לא ייעשה כל שינוי
בתנאים/במידות הבניין (ע"י כל קבלן אחר) ,שישפיע על התקנת ציוד המטבח.
.7

תיאום ופיקוח

 .1.1הספק יספק במשך כל תקופת התקנת הציוד באתר מנהל עבודה מקצועי ,כדי להבטיח תאום מלא של העבודה
עם גורמים ומקצועות מעורבים אחרים ,ולאמת מיקום שרוולים חיבורי אספקות.
 .1.1עם השלמת ההתקנה ,איש זה יפקח על כל הבדיקות/הבחינות/הכיול ,וידריך את צוות העובדים של המזמין
בהפעלת הציוד.
 .1.1באחריות היצרן/ספק להביא את הציוד הנרכש ל"מצב עבודה" – תפעול שוטף ,לשביעות רצונו של המזמין.
.8

הגשות ואישורים לפני ייצור ו/או אספקת הציוד

 .8.1יצרן/ספק יקבל מהמזמין ו/או מי מטעמו אישור לכל פריט ציוד ע"י הגשת תיאור טכני  +פרוספקטים  +שרטוטי
עבודה; הזמנת ציוד לא תבוצע לפני שהציוד יאושר ע"י המזמין כאמור.
 .8.1ספק/יצרן יספק למזמין ,לאתר עליו יורה המזמין ,דוגמאות של כל החומרים בהם ישתמש בעבודתו ,ללא עלות
כספית ,אם וכאשר יידרש לעשות כן; כל העבודה תתבצע בהתאם ל"דוגמאות מאושרות" אלו.
 .8.1יצרן/ספק ידאג להשגת אישור ממונה הבטיחות של המזמין ומהמפקח על המבנה ,לכל חיבורי הציוד המורכבים
על ידו בעבודה שהיא נשוא חוזה זה.
.9

בדיקה ופסילה

 .9.1על הספק מוטלת האחריות לכך שכל הציוד שהביא לאתר יעמוד בדרישות רשויות עירוניות/ממשלתיות ובכל
התקנים ,יקיים את כל תנאיהם ,ויבצע את הבדיקות הנדרשות שתידרשנה  -על חשבונו  -הכול עד לקבלת
האישורים.
 .9.1למזמין ו/או מי מטעמם תתאפשר גישה למפעל/למפעלים של יצרן/ספק במשך תקופת ייצור הציוד האמור ,כדי
לבדוק/לוודא שהתוכניות/ההוראות/השרטוטים המפורטים אכן מבוצעים; יצרן/ספק יתקן טעויות שתגלנה בשעת
הבדיקות ,בהתאם לתוכניות/הוראות/שרטוטים המפורטים.
 .9.1כל החומרים שיובאו לאתר ייבדקו בקפדנות ע"י המזמין ו/או מי מטעמו; יצרן/ספק יסלק מהשטח /מהמבנה כל
החומרים/אביזרים/מיתקנים אשר ייפסלו בבדיקה ,בין אם עשו בם שימוש או באם לא .הספק יחזיר את הבניין
לקדמותו ,על חשבונו וללא כל חיוב נוסף ,ויפרק/יפנה כל חלק עבודה שייפסל ,או שאינו תואם את דעת המזמין
ואת השרטוטים/ההוראות/תנאי חוזה ,והכול בתוך  11שעות מקבלת הודעה בכתב בנדון.
 .9.1המזמין זכאי להורות על הפסקת העבודה ,בחלקה או בכללותה ,עד שעבודה/חמרים/אביזרים /מיתקנים הנראים
לו פסולים יפונו ,או להכריז על הפסקת החוזה בשל "אי-ביצוע" ,או בשל "אי-ביצוע כהלכה"  -של
מטרות/שרטוטים/הוראות.
 .9.1בדיקות טיב תעשנה בכל "ציוד מיוצר" באשר לעובי חומרים ,בזמן קבלתו (הבדיקות על חשבונו של יצרן/ספק).
 .9.1הספק יבצע את העבודות ,כאשר המיקומים ייעשו ע"י מודד מטעם הספק ,והמפקח מטעם המזמין יהיה רשאי
להורות על הבאת מודד  -ועל הספק מוטל להביא מודד על חשבונו.
 .9.1יצרן/ספק יקבל אישור מהמזמין על כל 'ציוד מיוצר במיוחד' לפני הבאתו לאתר הבנייה.
 .10תעודות אחריות
.10.1

הספק יספק תעודת אחריות המכסה את כל פריטי הציוד החשמלי אותם סיפק לפרויקט.

.10.1

תעודת האחריות תפרט את תנאי האחריות ,הכוללת – אך לא מוגבלת – לנושאים הבאים:
 .10.1.1שירות תיקונים ו/או החלפת חלקים תקולים
 .10.1.1החלפת פריטי ציוד תקולים (במקרה בו לא ניתן לתקן את פריט הציוד התקול)
 .10.1.1טיפולי תחזוקה מונעת תקופתיים
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.10.1

תכולת השירות ומחויבות הספק תהיה כמפורט במסמך החוזה הפומבי ,נספח ו' .

.10.1

זמני התגובה וזמן הטיפול ע"י הספק יהיו כמפורט במסמך החוזה הפומבי ,נספח ו' .

 .10.1עלות כל הנ"ל – כולל אחזקת חלפים וכח אדם מתאים למתן מענה כנדרש – תיכלל במחיר הציוד בכתב
הכמויות
תעודת האחריות תהיה לתקופה של  24חודשים  -אלא אם כן יצרן/ספק הציוד נותן תקופת אחריות ארוכה
.10.1
יותר ,בצורה סטנדרטית ,או עבור ציוד שלגביו נדרשת במפורש (בגוף המיפרט) תקופת אחריות ארוכה יותר ו/או
אם קבועה תקופה ארוכה יותר בהוראות הדין.
.10.1

תקופת אחריות תחל במועד אישור המזמין כי נמסרה לו מערכת פעילה בהתאם להזמנה כקבוע בהסכם זה.

 .11ציוד מיוצר במיוחד – חומרים
חומרים המשמשים לייצור יהיו חדשים ללא פגמים מפחיתי חוזק/אורך חיים /מראה אסתטי; גזרות' /צורות'
.11.1
תעוגלנה ותעשנה במבלט/במשיכה/בלחיצה ,לפי צורך ,כך שיתקבלו מחתכים (פרופילים) נקיים; יש לבצע
העבודה בצורה ישרה ומפולסת ,עם קצוות אחידים ופינות מעוגלות על רדיוסים אמיתיים.
כל השטחים החיצוניים/הפנימיים יבוצעו מפלדה בלתי מחלידה (להלן :פלב"מ) ,אלא אם כן צוין במפורש
.11.1
במפרט מיוחד של הציוד ובתוכניות.
.11.1

אלא אם כן צויין אחרת ,פלב"מ יהיה מסוג  18-8/101עם  8-10אחוז ניקל ולא-יותר מ 0.01 -אחוז פחמן.

.11.1

באתרים פתוחים ,הממוקמים בסמוך לים וחשופים ללחות ולסכנת קורוזיה ,הציוד ייוצר מפלב"מ .316

.11.1

במידה ונדרש פלב"מ  ,111הוא יהיה עם  10-11אחוז ניקל ולא-יותר מ 0.08-אחוז פחמן.

.11.1

אין להשתמש בפח שעוביו פחות מ 0.8-מ"מ.

.11.1

ברגים ואומים יהיו עשויים מפלב"מ.

חמרן (אלומיניום) :פחי חמרן יהיו מטיפוס  ;H 3/4 ,S-3חיבורים ייעשו ב'ריתוך נקודות' או ע"י 'מסמרות
.11.8
שקועות' במרחקים שאינם עולים על  1ס"מ.
.11.9

במקומות בהם לא צויינו מידות אחרות לעובי פח פלב"מ ,תחייב הרשימה שלהלן:

 .11.9.1רכיבים לקונסטרוקציה כבדה :פרופילים מפח פלב"מ

בעובי  3מ"מ

 .11.9.1חיזוקים אופקיים מצינור פלב"מ

בעובי  3מ"מ

 .11.9.1חיזקים ,זוויתנים ,פרופילים ,רכיבי קונסטרוקציה ,משטחים

בעובי  2מ"מ

 .11.9.1משטחי שולחנות/דלפקים ,משטחי טפטוף ,כיורים ,מנדפים

בעובי  1.5מ"מ

 .11.9.5מדפים תחתונים/עליונים (פנים וחוץ) ,קערות לחוצות

בעובי  1.25מ"מ

 .11.9.1דלתות ,דפנות צדדיות/אחוריות" ,פאנלים"

בעובי  1מ"מ

 .11.9.1דופן פנימי לדלתות ופאנלים

בעובי  0.8מ"מ

 .12ציוד ליצור מיוחד – מבנה
משטחי פלב"מ יהיו אחידים ויקבלו גימור שווה ל'ליטוש מספר ( '1ליטוש מבריק) בחזיתות/בשטחים נראים
.11.1
לעין ,כשהטקסטורה/כיוון הליטוש הם אחידים בשטחים צמודים.
.11.1

תפרים/פינות במשטחי מתכת בשולחנות יהיו מרותכים/מושחזים בצורה חלקה/מלוטשים.

צינורות פלב"מ יהיו בלי תפר ,לא מרותכים ,בקוטר/עובי דופן כמפורט ,עגולים ומלוטשים מסביב ,לתיאום עם
.11.1
משטחים סמוכים.
 .11.1מסגר ות/חיזוקים/חלקי מבנה/גופים ייעשו מזוויתני פלב"מ ומפרופילי פלב"מ ,במידות אשר מצוינות
במפרטים/בתוכניות.
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 .13ציוד לייצור מיוחד – הגשות לאישור
 .11.1קבלן/יצרן/ספק יספק שרטוטים לציוד מיוצר במיוחד ,עם :מידות ,חומרים ,הרכבה ,פרזול לסוגיו וכל נתון אחר
הנוגע לציוד זה; כל יחידה תצוין במספר פריט ובשרטוטים ייכללו גם 'פרטים סטנדרטיים'.
.11.1

כל השרטוטים יבוצעו בתוכנת  Solidworksאו בתוכנה שוות-ערך.

.11.1

ציוד ישורטט במבטים תלת מימדי ,במבט על ,במבט צד ,חזית וחתך ,בקנ"מ  1:10ו/או 1:10

.11.1

השרטוטים יוגשו בגיליון מודפס (לפי דרישה) ובקובץ PDF

.11.1

ציוד יועבר לייצור רק לאחר קבלת אישור בכתב של המזמין (או של נציג מטעמו).

 .11ציוד הכולל מערכות חשמל ו/או גז
ציוד הכולל מערכות חשמל ו/או גז יעמוד בכל התקנים כמפורט בסעיף  ,1ויסופק עם תעודת בדיקה
.11.1
בהתאם.
פריטי ציוד כנ"ל מייצור מיוחד יהיו עם חיווט חשמלי פנימי ,אשר יבוצע במפעל היצרן או באתר הבניה ע"י
.11.1
בעלי מלאכה מוסמכים ,על חשבון היצרן.
ציוד סטטי יסופק עם יציאות וקופסאות חשמל מורכבים עליו; ציוד נייד יסופק עם כבל ושקע תקני ,מכשירים
.11.1
עם מנוע או יחידת חימום יסופקו עם מתג הפעלה או מתנע-מפסק ,מפסק ראשי ומפסק בטיחות.
 .11.1יש לוודא הארקה עבור כל ציוד החשמל; ציוד המקובע לרצפה יחובר לפס השוואת פוטנציאלים.
 .15אספקה והתקנת הציוד
 .11.1באחריות הספק לשמור על כל פרטי הציוד בזמן המשלוח/ההתקנה מפני כל פגיעה ,עד לקבלת המיתקן ע"י
המזמין ; יש לגמור מחדש מקומות פגומים לאחר ההתקנה כך שלא יהיו טלאים/חיבורים חופפים /קיפולים שייראו
לעין; 'ליטוש נקודתי' לא יאושר; יינתן גימור מחדש לפח שלם; "ציוד מיוצר מפלב'מ" יכוסה ביריעת מגן פלסטית,
שתוסר רק בקבלה סופית של הציוד.
 .11.1.1הוצאות/עבודות התאמה אשר קשורות בשבירה/בתיקון של קירות/מחיצות/קירות/רצפות ,נדרשות להכנסת
ציוד ,תהיינה מוטלות על ספק/יצרן הציוד.
 .11.1.1בחיבור ציוד  -יצרן/ספק ישתמש רק בחיבורים שאינם נראים לעין.
 .11.1.1כאשר פריט ציוד נסמך על בסיס/רצפה מתנענע ורועד ,יצרן/ספק יהדק אותו בברגי פלב"מ ,כך שיימנעו הרעד
והנענוע.
 .11.1.1מנועים/משאבות/מכשירים חשמליים שהם חלק מפריטי ציוד יישמרו מפני לכלוך בניה/אבק /התזות/רטיבות -
עד לקבלתם ע"י המזמין.
 .11.1.1בגמר עבודות ההתקנה ,יצרן/ספק ינקה/יבריק/ישמן את כל הציוד ,כך שיהיה מוכן להפעלה; יש להרחיק כל
מדבקות וחומרי אריזה ולהשאיר המקום נקי ומטוטא; יש לערוך סידורים למבדק אחרון ולהדגמה  -לפני 'בדיקת
הקבלה הסופית'.
 .16חוברות תפעול ותחזוקה
 .11.1יצרן/ספק ייתן הדרכה מפורטת למפעילי המטבח ולאנשי האחזקה של המזמין בתפעול שוטף של כל פריטי
הציוד ,ובאחזקתם התקופתית.
 .11.1הדרכה תנתן ע"י יצרן/ספק בשבוע שאחרי גמר התקנת הציוד ותפעולו ובהתאם להוראות ולדרישות של
המזמין.
 .11.1לא יאוחר מ 1-שבועות לפני הגעת פריט ציוד ראשון ,יצרן/ספק יגיש שלושה ( )1עותקים מודפסים של 'מדריך
תפעול ותחזוקה' ,המכסה כל ציוד סטנדרטי/תפעולי (לחילופין :מדריכים נפרדים לתפעול ולתחזוקה).
.11.1

'מדריך תחזוקה' יכלול רשימת חלקים מלאה והוראות אחזקה ,וכן תכנית חשמל/גז לפי הצורך.

.11.1

בכל מדריך יהיו תוכן עניינים וחוצצים מובלטים לכל מספר פריט.
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 .11.1במידה והפרוספקטים והוראות התפעול של פריטי הציוד אינם כתובים בשפה העברית ,יש לתרגמם לעברית
ולהעבירם ביחד עם המקור שבשפה הזרה.

הערה
למעט במקומות בהם מצוין במפורש אחרת ,ציוד ליצור מיוחד ייוצר בשלמות מפלב"מ מסוג .101

פריט מספרDWB-1 :
מידות בס"מ :

מדיח תבניות דו-תכליתי

אורך  145 -רוחב 101 -

כמות2 :

גובה 201 -

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים!
ייעוד:

ניקוי והדחה של תבניות וכלי בישול מלוכלכים – נתונים בתוך מתקן ייעודי  -תוך שימוש במים ,סבון
וכדוריות פלסטיק המוזרמות בלחץ לחלל המדיח;
הניקוי באמצעות חלקיקי הפלסטיק יבטל את הצורך בהשריית התבניות לפני ההדחה.

תפוקה:

הספק שטיפה של עד  110תבניות  1/1גסטרו (עומק  11מ"מ) בשעה (בהתאם לשיטת העבודה);
בתכולה של  8תבניות  1/1גסטרו (עומק  11מ"מ) לסבב לכל הפחות.

אנרגיה:

תלת-פאזי 17 ,ק"ו

כולל:

שתי דלתות כנף קדמיות הנותנות גישה מלאה אל חלל המדיח;
מתזי שטיפה בתחתית תא השטיפה ובחלקו העליון ,כולם ניתנים לפירוק מהיר לצורך ניקוי;
מיכל השטיפה עם מסננים ניתנים להוצאה והחזרה מהירה;
מיכל מים בתכולה של  110ליטר לפחות ,עם משאבה;
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עם משאבה ייעודית להזרמת כדוריות פלסטיק בלחץ גבוה אל תוך חלל ההדחה ,לצורך הסרה של
שאריות מזון מהכלים הנשטפים;
הכדוריות נאספות אוטומטית לשימוש חוזר – כ 1100-מחזורי שטיפה ללא החלפה;
התקן מובנה לעיבוי אדים ,הממחזר את אנרגית החום ומשתמש בה לחימום מי השטיפה הסופית;
התקן העיבוי יפחית בצורה משמעותית את כמות האדים הנפלטת לחלל החדר עם סיום פעולת
ההדחה – יאפשר (במקום מאוורר) עבודה ללא צורך במינדף מעל המדיח;
לוח פיקוד עם תצוגה דיגיטלית ,עם  1תוכניות שטיפה 110/180/100 :שניות;
רגליים עם רגליות מתכווננות;
התקן לחיבור משאבה אוטומטית למינון דטרגנטים.

המדיח יקבל מים בטמפרטורת רשת ( .)+6°C - +15°C
מבנה:

גוף המדיח והדלתות עשויים בשלמות מפלב"מ  ,101בדופן כפולה ומבודדת לחום ולרעש;
מתזי השטיפה עשויים פלב"מ או מחומרים מרוכבים המאושרים לשימוש בתעשיית המזון;
מיכל השטיפה בנוי בלחיצה ,ללא חיבורים ו"תפרים".

ציוד נילווה
סטנדרטי:

 1מתקנים לתבניות גסטרו – מיועדים להוצאה והכנסה באמצעות עגלה ייעודית;
עגלה ייעודית לניוד מתקן תבניות – מאפשרת הכנסתו למדיח.
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פריט מספרDWB-2 :

עגלה לקסטת תבניות למדיח

כמות2 :

גובה 160 -

מידות בס"מ :

אורך  60 -רוחב 85 -

ייעוד:

אחסון ושינוע של התקן אחסון ייעודי ("קסטה") לתבניות ,והכנסתו/הוצאתו מהמדיח;

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים!

מותאם לשימוש עם המדיח אשר יירכש לפרויקט.
כולל:

קונסטרוקציה של צנורות פלב"מ;
התקן לנשיאת ה"קסטה" ולהכנסה מהירה/הוצאה מהמדיח ,עם שחרור ותפיסה מהירים;
ידיות לדחיפה/מנשיכה של העגלה;
 1גלגלים –  1האחוריים קבועים 1 ,הקדמיים "משוגעים" 1 ,האחוריים עם מעצור.

מבנה:

כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ  ,101בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
חלקים אחרים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
בנוי לשאת את ה"קסטה" במעמס מלא.
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פריט מספרDWB-3 :
מידות בס"מ :

קסטת תבניות למדיח

אורך  72 -רוחב 72 -

כמות2 :

גובה 113 -

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים!
ייעוד:

אחסון של תבניות ,סירים וכלי מטבח גדולים אחרים להכנסה למדיח תבניות;
מותאם לשימוש עם עגלה ייעודית ועם המדיח אשר יירכשו לפרויקט.

תכולה:

 8תבניות .GN 1/1

כולל:

קונסטרוקציה של צנורות פלב"מ עגולים; ;
מסילות להכנסה של תבניות בסטנדרט  ,GNעם מדף רשת תחתון להנחת סירים.

מבנה:

כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ  ,101בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק".
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פריט מספרDWB-5 :

כמות1 :

מדיח אצבעות  3500צלחות/שעה
גובה 205 -

מידות בס"מ :

אורך  490 -רוחב 90 -

ייעוד:

מיועד להדחה בו-זמנית של כלי אוכל ומטבח ,מונחים בצורה חופשית.

תפוקה:

הספק מינימלי של  1100צלחות/שעה (זמן מגע במים לכלי של שתי דקות לכל הפחות)1100 ,
צלחות/שעה במהירות גבוהה.

אנרגיה:

תלת-פאזי 9 ,ק"ו 33400 ,ק"ק קיטור/שעה

כולל:

אזור הטענת כלים (בכניסה למכונה) ואזור פריקה (ביציאה) – בנויים כחלק אינטגראלי של המדיח
(ראה פירוט בהמשך);
מסוע להובלת כלים ,בנוי עם זיזים ("אצבעות") להעמדה חופשית של צלחות ומגשים;
תא לשטיפה ראשונית בטמפרטורה שבין  30°Cל( 50°C -עם אפשרות לשימוש במים ממוחזרים
מהשטיפה הסופית);
שני תאים לשטיפת "כח" בטמפרטורה שבין  55°Cל;60°C -
שטיפה סופית כפולה באמצעות משאבה בטמפרטורה שבין  65°Cל;85°C -
כל התאים עם גופי חימום המותאמים לעבודה עם קיטור ישיר המסופק ע"י הפרויקט;
מותאם ללחץ עבודה עד למקסימום של  1אטמוספרות;
מייבש הבנוי כקופסא עם מפוח מובנה ,להזרמת אויר חם על הכלים הרטובים היוצאים מהמכונה;
"וילונות" עשויים פסי  PVCניתנים-להחלפה בכניסה וביציאה מהמייבש ,למניעת התזה;

מיכלי השטיפה עם דלת שרות המאפשרת גישה אל פנים המכונה לצורך ניקוי ,עם מסננים נגישים
הניתנים להוצאה והחזרה קלה;
מתזי שטיפה עליונים ותחתונים ,כולם ניתנים לפירוק והרכבה מהירים;
דלת שרות המאפשרת גישה מירבית אל המיכל לצורך ניקיון שוטף;
הכנה להזנה אוטומטית של דטרגנטים;
לוח חשמל ופיקוד להרכבה על-גבי המכונה או קיר הסמוך לה ,בעל תצוגה דיגיטלית ,המאפשר גם
מעקב אחרי כל תיפקודי המדיח והזרמת הדטרגנטים;
אפשרות להתחברות אל מערכת בקרת המיבנה של הפרויקט;
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המדיח יותאם לעבודה עם מערכת הקיטור המרכזית של הפרויקט ,ויסופק עם כל הציוד ואמצעי
הבקרה והבטיחות הנדרשים – כולל ברז קיטור (כדוגמת תוצרת  Hattereslyאו שווה-ערך) ,שסתום
פריקת לחץ ,מערכת מילכוד קיטור וברז ריקון למי העיבוי;

המדיח יקבל מים בטמפרטורת רשת ( .)+6°C - +15°C
מבנה:

מותאם לעבודה עם מים רכים או לחילופין במי אוסמוזה הפוכה;
כל חלקי המתכת (כולל ברגים!) עשויים בשלמות מפלב"מ  ,101בגימור של ליטוש מבריק;
עובי פח מינימאלי –  1.1מ"מ;
מיכל ההדחה בנוי ב"לחיצה" – ללא תפרים וחיבורים – עם פינות מעוגלות ,ללא זויות חדות;
המכונה כולה  -כולל דלתות  -בנויה בדופן כפולה ,מבודדת לחום ורעש;
כל צנרת הקיטור במדיח תהיה עשויה מפלב"מ  ,111ללא ריתוכים;
מתזי השטיפה עשויים חומרים מרוכבים ,מאושרים לשימוש במפעלי מזון;
כל חלקי הפלסטיק עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון ,בעל עמידות גבוהה בתנאי
חום ולחות.

כל מערכות החשמל והפיקוד – עם דירוג הגנה מפני מים .IPX5
ציוד נילווה
סטנדרטי:

סט כלים להנחת סכו"מ בצובר על המסוע.

תקינה:

המדיח יתאים לתקן הישראלי (ת.י ,)900 .האמריקאי ( )NSF/ULאו אירופאי (;)CE
עם גמר התקנת המדיח באתר וחיבורו אל מערכת הקיטור ,ספק המדיח יציג אישור של בודק מוסמך
מטעם משרד העבודה לתקינות המדיח ומערכת הקיטור שלו.
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ספק המכונה חייב לוודא מראש – לפי תכניות או באתר עצמו – מספר נקודות קריטיות:




קיימת אפשרות פיזית להכניס את המכונה – בשלמות או בחלקים – למקומה המיועד
התשתיות הקיימות או מתוכננות באתר – חשמל/ניקוז/מים/הנדפה – מתאימות למכונה המוצעת
כל התנאים במבנה מתאימים למכונת הדחה בכלל ולמכונה המוצעת בפרט

הצעת המחיר למדיח תכלול:
 ביקור באתר לפני אספקת הציוד למטרת איתור בעיות ופתרונן
 הגשת תכנית מפורטת להצבת המכונה במקום המיועד לה – כולל מידות קריטיות ,הזנות נדרשות (כולל ביוב
והנדפה)
 אספקת המכונה ,הובלתה לאתר ,הכנסתה לחדר ההדחה ,התקנתה המקום המיועד ,חיבורה למערכת התשתיות
והפעלתה
 מתן הדרכה בהפעלת המכונה לצוות הפרויקט
 מסירת מפרטים טכניים ומדריך הפעלה (שניהם בעברית)
 אחריות למשך  11חודשים מיום המסירה
ריכוז נתונים לגבי מכונת ההדחה (למילוי ע"י המציע)

תוצרת _________________ דגם ______________________
מידות המכונה אורך  ______ -רוחב  ______ -גובה _______ -
עומד בדרישות תקן  – DIN 10510כן  /לא (מחק את המיותר)
הספק לפי ( DIN 10510כולל זמן מגע במים של  1דקות)
תפוקה מירבית (צלחות/שעה) __________
מספר פעולות המכונה ____

_____סל/שעה

מהירות שינוע (מטר/דקה) _______________________

פירוט קצר ___________________________________________

הספק חשמלי כולל (אספקת מים בטמפרטורת רשת) ______

תפוקת המשאבות _______________

משקל כולל של המכונה כפי שאופיינה ___________ כמות מים נדרשת בשעה _________________
נתונים נוספים היכולים לסייע בקבלת החלטת הרכישה (כמו לקוחות קיימים ,נתוני חסכון ,תקנים וכו' ):

הפריט יסופק עם:

חיבור לפיקוד שבת מרכזי
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מיועד לאפשר עבודה אוטומטית של המכשיר – ללא השפעת אדם על המערכת החשמלית;
המכשיר יסופק עם הכנה להתחברות למערכת הבקרה הממוחשבת המרכזית של הפרויקט;
מותאם להנחיות "המכונים הטכנולוגיים ההלכתיים" (עם אישור בכתב ממכון "צומת" בראשות הרב רוזן או "המכון
הטכנולוגי-הלכתי" בראשות הרב הלפרין);
המכשיר יסופק עם התקן נעילה שקוף (כולל מנעול ומפתחות) אשר ימנע שימוש בלוח הפיקוד הרגיל בשבת וחג.
מערכת לחסכון באנרגיה
המדיח יסופק עם מערכת – הכוללת יחידת עיבוי וממיר חום – לניצול-מחדש של אדי קיטור הנוצרים בתהליך השטיפה
לחימום ראשוני של המים הנכנסים למכונה;
המציע יפרט את החסכון הישיר באנרגיה החזוי בעקבות השימוש במערכת זו – כמו גם כל יתרון תיפעולי אחר.
הצעת המחיר תכלול גם את הפריט/ים הבא/ים :

כמות 1 :

שולחן העמסת כלים למדיח
מידות בס"מ :

אורך  110 -רוחב 88 -

ייעוד:

פריקת כלים מלוכלכים המגיעים להדחה ושינועם אל תוך אזור ההדחה.

כולל:

קופסא פתוחה בחלקה העליון ,בנויה כחלק אינטגרלי של המדיח ,בתוכה מורכב מסוע הכלים של
המדיח;
המסוע נגיש משני צידי השולחן;
כפתורי "התחל""/עצור" למסוע ,מורכבים בצורה נגישה ומאובטחת.

יותאם לעבודה עם מסוע כלים (פריט  )9העובר מעליו.
כמות 1 :

שולחן פריקת כלים ממדיח
גובה 90 -

מידות בס"מ :

אורך  110 -רוחב 88 -

ייעוד:

שינוע הכלים הנקיים היוצאים מאזור ההדחה ופינויים לאחסון.

כולל:

קופסא פתוחה בחלקה העליון ,בנויה כחלק אינטגרלי של המדיח ,בתוכה מורכב מסוע הכלים של
המדיח;
המסוע נגיש משני צידי השולחן;
כפתורי "התחל""/עצור" למסוע ,מורכבים בצורה נגישה ומאובטחת.
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פריט מספרDWB-8 :
מידות בס"מ :

מנדף ללא מסננים למדיח

אורך  90 -רוחב 90 -

כמות2 :

גובה 50 -
.1
.1
.1
.1

מגש עיבוי משופר
שוקת איסוף טפטופים
ברז ניקוז
יציאה להתחברות אל תעלת יניקת אויר

חתך עקרוני – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:

מיועד ליניקת אויר חם/רווי אדי מים מעל לציוד הדחה או אפיה.

כולל:

מגש עיבוי ביציאה מהמנדף ,לקליטת אדים הכבדים מהאוויר;
שוקת היקפית לאיסוף המים המטפטפים ממגש העיבוי ומדפנות המנדף ,המתנקזת אל ברז;
ארובת התחברות אל תעלות האוויר של הפרויקט;
חיבור הארובות אל התעלות – באחריות ספק התעלות;
מוטות וברגי פלב"מ לעיגון המנדף אל קירות/תקרה באתר.

מבנה:

גוף המנדף עשוי בשלמות מפלב"מ  101בעובי של  1.1מ"מ לכל הפחות;
המנדף יהיה אטום ליציאת אויר שלא דרך הארובה;
כל החיבורים מרותכים – ללא מסמרות (ניטים).

הערה:

המינדף חייב באישור יועץ האיוורור/מיזוג אוויר של הפרויקט;
תעלות ומפוחים וחיבור תעלות אל היציאות במינדף – ע"י אחרים.
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פריט מספרDWB-9 :

מסוע פינוי מגשים

כמות1 :

גובה 80 -
אורך  850 -רוחב 50 -
מידות בס"מ :
מידה סופית – לפי מדידה באתר ולפי תכנית יצרן
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חתך עקרוני  -ראה טקסט לפרטים
ייעוד:

משמש לשינוע מגשים עם כלי אוכל מחדר האוכל לחדר ההדחה.

תכולה:

מגשי אוכל סטנדרטיים – יש לוודא התאמה למגשים שיהיו בשימוש בפרויקט.

כולל:

קופסאה בחתך כללי של  10/10ס"מ;
מנוע גלילי בעל ווסת המאפשר כיוונון מהירות המסוע ( 1עד  10מטר/דקה);
 1רצועות הובלה עגולות בקוטר ";1/1
לחילופין :סרט הובלה רציף גמיש;
מתחת לרצועות – משטח משופע ,המתנקז אל שקתות ניתנות להסרה (מרחק בין שקתות  -עד  1מ'
לכל היותר);
לוח פיקוד עם אפשרות לבחירה בין  1מהירויות קבועות מראש;
 1מפסקי "התחל/הפסק" ,אשר מיקומם ייקבע בתיאום עם הלקוח ו/או המזמין;
קופסת המסוע עם פאנלים פריקים ,המאפשרים גישה אל כל חלקי המערכת;
ניצב על רגליים מפלב"מ ,בעלות רגליות פלסטיות מתכווננות נגד-החלקה,
מחוזקות לנשיאת  100ק"ג/מטר.

המסוע יצוייד במנגנון החודל אוטומטית את תנועתו במקרה בו הושאר כלי על מגש המגיע לקצה,
ומחדש אותה אוטומטית עם הסרתו.
מבנה:

קופסת המסוע וכל חלקי המתכת של המנגנון עשויים בשלמות מפלב"מ בגימור של "ליטוש מבריק";
חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
רצועות/סרט ההובלה עמידים ברטיבות ובקריעה;
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מחוזק לנשיאת  10ק"ג/מטר.

תוואי המסוע ומידות סופיות – לפי תכנית ולפי מדידה באתר ע"י הספק הזוכה;
המסוע יעבור מעל לשולחנות הפינוי של מדיחי הכלים ויירד לכיוון דיספנסר קליטת המגשים;
בתיאום עם לוכד סכו"מ מגנטי (פריט  )11אשר יורכב על המסוע.
הערה:

המסוע יתחבר אל מסוע מגשים הקיים כיום באתר;
נקודת החיבור – בכניסה לחדר ההדחה (ראה תכנית);
על המסוע משני צידיו יורכבו תעלות לפינוי אשפה (פריט .)11

הפריט יסופק עם:

חיבור לפיקוד שבת מרכזי
מיועד לאפשר עבודה אוטומטית של המכשיר – ללא השפעת אדם על המערכת החשמלית;
המכשיר יסופק עם הכנה להתחברות למערכת הבקרה הממוחשבת המרכזית של הפרויקט;
מותאם להנחיות "המכונים הטכנולוגיים ההלכתיים" (עם אישור בכתב ממכון "צומת" בראשות הרב רוזן או "המכון
הטכנולוגי-הלכתי" בראשות הרב הלפרין);
המכשיר יסופק עם התקן נעילה שקוף (כולל מנעול ומפתחות) אשר ימנע שימוש בלוח הפיקוד הרגיל בשבת וחג.
רגליים
המסוע ניצב על רגליים מפלב"מ ,בעלות רגליות פלסטיות מתכווננות נגד-החלקה;
מחוזקות לנשיאת  100ק"ג/מטר.
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פריט מספרDWB-10 :

כמות1 :

מרסק/סוחט אשפה קומפקטי
גובה 170 -

מידות בס"מ :

אורך  190 -רוחב 70 -

ייעוד:

ריסוק/טחינה/סחיטה של אשפת מטבח אורגנית רטובה ,והפיכתה לעיסה (פולפה) יבשה מצומצמת
בנפח (עד .)81%

תפוקה:

לא-פחות מ 100-ק"ג אשפת מזון בשעה.

כולל:

מיכלול ריסוק וגריסה ויחידת סחיטה – משולבים כולם במכונה אחת;

התמונה להמחשה בלבד .ראה טקסט לפרטים

פתח שפיכה עליון להזנת אשפה ליחידת הריסוק;
מנוע גריסה נגיש לצורך טיפול ,עם סכנים ניתנות להחלפה;
מתקן סחיטה (אנכי/משופע) אינטגרלי הכולל "חלזון" ,רשתות סינון ומשאבה לסחרור מים חוזרים;
משפך לשפיכת הפולפה היבשה למיכל אשפה חיצוני (מיקום – לפי תכנית המטבח);
מפסקים החודלים אוטומטית את עבודת המנועים עם פתיחת דלתיות הגישה אל פנים המרסק ואל
מגדל הסחיטה;
התקני בטיחות המונעים כניסת חפצים מתכתיים אל תוך חלל הריסוק;
מתז מובנה לשטיפת תא הסחיטה;
דלתות גישה לשטיפה ידנית;
רגליים מתכווננות;
לוח פיקוד מרכזי הכולל את כל רכיבי השליטה במערכת כולה;

שים לב :ההצעה תכלול לוח פיקוד מרוחק ,אשר יותקן ע"י ספק המערכת במיקום נוח לתפעול ע"י
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מפעיל מערך ההדחה.
מבנה:

מיכלול הסחיטה – החילזון ורשתות הסינון – ניתנים לפירוק והרכבה מהירים ע"י המפעיל לצורך ניקוי
יומי (ללא צורך בכלים מיוחדים ו/או פירוק חלקי מכונה מיכניים);
חלקי מתכת עשויים בשלמות מפלב"מ  101בגימור של ליטוש מבריק;
סכיני הריסוק עשויות מסגסוגות פלדה עמידות במיוחד.

הנחיות
מיוחדות:

ספק המערכת:
יוודא באתר את כל התנאים והמידות ,ויתריע על כל דבר העלול לעכב את ביצוע העבודה
יספק למפקחים באתר את כל התוכניות וההנחיות הנדרשות ,וידאג לתיאום עם כל הגורמים
התכנוניים/ביצועיים באתר
יספק/ירכיב/יפעיל באתר את המערכת על כל רכיביה ,כולל גם עבודות חיבור אל מערכות
חשמל/מים/ביוב.

הפריט יסופק עם:
התקן התחברות לשוקת אשפה
המרסק יסופק עם התקן לכניסה ישירה של אשפה משוקת כפולה (פריט  ,)11עם כל החיבורים והמתאמים הנדרשים
(כולל חיבור צנרת מים).
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פריט מספרDWB-11 :

תעלה להזרמת אשפה אל מרסק

כמות1 :

גובה 20 -
אורך  680 -רוחב 15 -
מידות בס"מ :
מידה סופית – לפי מדידה באתר ולפי תכנית יצרן

ייעוד:

הזרמה רציפה של אשפה מעמדות פינוי כלים אל מרסק אשפה.

כולל:

שוקת רציפה ברוחב  11-18ס"מ ,עם קרקעית בנויה בשיפוע קבוע של  1%-1%לכיוון המרסק;
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השוקת תורכב ע"ג מסוע הכלים (פריט  ,)9מצד קליטת הכלים (ראה שרטוט);
תיתחבר אל פתח קליטת האשפה במרסק האשפה (פריט  – )10כולל פלאנג' וכל ציוד אחר שיידרש
לצורך חיבור;
עם מלכודת סכו"מ ולה נקז  +ברז כדורי " 1.11וצינור נפילה באורך כללי של  10ס"מ;
התקנים מתחת לשוקת לתליית צנרת מים הלוך/חזור בין מרסק האשפה לכניסה לתעלה בקצה השני;
ברז כדורי " 1.1בכניסה לתעלה ,עם פיה להזרמת זרם מים "שטוח" אל השוקת ,עם פחית הגנה
שתמנע התזה לצדדים.
מבנה:

עשויה בשלמות מפלב"מ  ,101בגימור פנימי וחיצוני של ליטוש מבריק;
השוקת תיבנה לפי התכנית ,ללא שיפועים חדים העלולים לגרום להצטברות אשפה;
מידות סופיות – לפי מדידה באתר ע"י היצרן ,בתיאום עם מערך ההדחה כולו.
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פריט מספרDWB-12 :
מידות בס"מ :

עגלת פלב"מ עם מיכל אשפה  80ליטר

אורך  50 -רוחב 50 -

כמות1 :

גובה 80 -

התמונה להמחשה בלבד .ראה טקסט לפרטים
ייעוד:

ישמש כעמדה ניידת לאיסוף אשפה במטבח.

כולל:

 1רגליים מחוזקות ע"י צינורות מוצלבים המשמשים כבסיס למיכל אשפה;
פרופיל מעוגל לייצוב המיכל;
כל רגל עם גלגל "משוגע" (.1" )Casters

מבנה:

צינורות פלב"מ עגולים/מרובעים ופרופיל פלב"מ מעוגל;
עשויה בשלמות מפלב"מ ( 101כולל חלקי המתכת של הגלגלים) בגימור של ליטוש מבריק;
חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
מחוזק לנשיאת  10ק"ג לכל הפחות.

ציוד נילווה
סטנדרטי

מיכל פלסטי עגול בתכולה של  10ליטר ,עשוי פלסטיק קשיח בגימור חלק ואסטטי המתאים לניקוי עם
דטרגנטים ,עם שוליים מעוגלים ומחוזקים ,שתי ידיות נשיאה ומכסה תואם.
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פריט מספרDWB-14 :

כמות1 :

מדיח אצבעות  4300צלחות/שעה
גובה 205 -

מידות בס"מ :

אורך  570 -רוחב 90 -

ייעוד:

מיועד להדחה בו-זמנית של כלי אוכל ומטבח ,מונחים בצורה חופשית.

תפוקה:

הספק מינימלי של  4300צלחות/שעה (זמן מגע במים לכלי של שתי דקות לכל הפחות)1100 ,
צלחות/שעה במהירות גבוהה.

אנרגיה:

תלת-פאזי 10 ,ק"ו 39000 ,ק"ק קיטור/שעה

כולל:

אזור הטענת כלים (בכניסה למכונה) ואזור פריקה (ביציאה) – בנויים כחלק אינטגראלי של המדיח
(ראה פירוט בהמשך);
מסוע להובלת כלים ,בנוי עם זיזים ("אצבעות") להעמדה חופשית של צלחות ומגשים;
תא לשטיפה ראשונית בטמפרטורה שבין  30°Cל( 50°C -עם אפשרות לשימוש במים ממוחזרים
מהשטיפה הסופית);
שלושה תאים לשטיפת "כח" בטמפרטורה שבין  55°Cל;60°C -
שטיפה סופית כפולה באמצעות משאבה בטמפרטורה שבין  65°Cל;85°C -
כל התאים עם גופי חימום המותאמים לעבודה עם קיטור ישיר המסופק ע"י הפרויקט;
מותאם ללחץ עבודה עד למקסימום של  1אטמוספרות;
מייבש הבנוי כקופסא עם מפוח מובנה ,להזרמת אויר חם על הכלים הרטובים היוצאים מהמכונה;
"וילונות" עשויים פסי  PVCניתנים-להחלפה בכניסה וביציאה מהמייבש ,למניעת התזה;

מיכלי השטיפה עם דלת שרות המאפשרת גישה אל פנים המכונה לצורך ניקוי ,עם מסננים נגישים
הניתנים להוצאה והחזרה קלה;
מתזי שטיפה עליונים ותחתונים ,כולם ניתנים לפירוק והרכבה מהירים;
דלת שרות המאפשרת גישה מירבית אל המיכל לצורך ניקיון שוטף;
הכנה להזנה אוטומטית של דטרגנטים;
לוח חשמל ופיקוד להרכבה על-גבי המכונה או קיר הסמוך לה ,בעל תצוגה דיגיטלית ,המאפשר גם
מעקב אחרי כל תיפקודי המדיח והזרמת הדטרגנטים;
אפשרות להתחברות אל מערכת בקרת המיבנה של הפרויקט;

המדיח יותאם לעבודה עם מערכת הקיטור המרכזית של הפרויקט ,ויסופק עם כל הציוד ואמצעי
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הבקרה והבטיחות הנדרשים – כולל ברז קיטור (כדוגמת תוצרת  Hattereslyאו שווה-ערך) ,שסתום
פריקת לחץ ,מערכת מילכוד קיטור וברז ריקון למי העיבוי;

המדיח יקבל מים בטמפרטורת רשת ( .)+6°C - +15°C
מבנה:

מותאם לעבודה עם מים רכים או לחילופין במי אוסמוזה הפוכה;
כל חלקי המתכת (כולל ברגים!) עשויים בשלמות מפלב"מ  ,101בגימור של ליטוש מבריק;
עובי פח מינימאלי –  1.1מ"מ;
מיכל ההדחה בנוי ב"לחיצה" – ללא תפרים וחיבורים – עם פינות מעוגלות ,ללא זויות חדות;
המכונה כולה  -כולל דלתות  -בנויה בדופן כפולה ,מבודדת לחום ורעש;
כל צנרת הקיטור במדיח תהיה עשויה מפלב"מ  ,111ללא ריתוכים;
מתזי השטיפה עשויים חומרים מרוכבים ,מאושרים לשימוש במפעלי מזון;
כל חלקי הפלסטיק עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון ,בעל עמידות גבוהה בתנאי
חום ולחות.
כל מערכות החשמל והפיקוד – עם דירוג הגנה מפני מים .IPX5

ציוד נילווה
סטנדרטי:

סט כלים להנחת סכו"מ בצובר על המסוע.

תקינה:

המדיח יתאים לתקן הישראלי (ת.י ,)900 .האמריקאי ( )NSF/ULאו אירופאי (;)CE
עם גמר התקנת המדיח באתר וחיבורו אל מערכת הקיטור ,ספק המדיח יציג אישור של בודק מוסמך
מטעם משרד העבודה לתקינות המדיח ומערכת הקיטור שלו.

ספק המכונה חייב לוודא מראש – לפי תכניות או באתר עצמו – מספר נקודות קריטיות:




קיימת אפשרות פיזית להכניס את המכונה – בשלמות או בחלקים – למקומה המיועד
התשתיות הקיימות או מתוכננות באתר – חשמל/ניקוז/מים/הנדפה – מתאימות למכונה המוצעת
כל התנאים במבנה מתאימים למכונת הדחה בכלל ולמכונה המוצעת בפרט

הצעת המחיר למדיח תכלול:





ביקור באתר לפני אספקת הציוד למטרת איתור בעיות ופתרונן
הגשת תכנית מפורטת להצבת המכונה במקום המיועד לה – כולל מידות קריטיות ,הזנות נדרשות (כולל ביוב
והנדפה)
אספקת המכונה ,הובלתה לאתר ,הכנסתה לחדר ההדחה ,התקנתה המקום המיועד ,חיבורה למערכת התשתיות
והפעלתה
מתן הדרכה בהפעלת המכונה לצוות הפרויקט
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מסירת מפרטים טכניים ומדריך הפעלה (שניהם בעברית)
אחריות למשך  11חודשים מיום המסירה

ריכוז נתונים לגבי מכונת ההדחה (למילוי ע"י המציע)
תוצרת _________________ דגם ______________________
מידות המכונה אורך  ______ -רוחב  ______ -גובה _______ -
עומד בדרישות תקן  – DIN 10510כן  /לא (מחק את המיותר)
הספק לפי ( DIN 10510כולל זמן מגע במים של  1דקות)
תפוקה מירבית (צלחות/שעה) __________
מספר פעולות המכונה ____

_____סל/שעה

מהירות שינוע (מטר/דקה) _______________________

פירוט קצר ___________________________________________

הספק חשמלי כולל (אספקת מים בטמפרטורת רשת) ______

תפוקת המשאבות _______________

משקל כולל של המכונה כפי שאופיינה ___________ כמות מים נדרשת בשעה _________________
נתונים נוספים היכולים לסייע בקבלת החלטת הרכישה (כמו לקוחות קיימים ,נתוני חסכון ,תקנים וכו' ):

הפריט יסופק עם:
חיבור לפיקוד שבת מרכזי
מיועד לאפשר עבודה אוטומטית של המכשיר – ללא השפעת אדם על המערכת החשמלית;
המכשיר יסופק עם הכנה להתחברות למערכת הבקרה הממוחשבת המרכזית של הפרויקט;
מותאם להנחיות "המכונים הטכנולוגיים ההלכתיים" (עם אישור בכתב ממכון "צומת" בראשות הרב רוזן או "המכון
הטכנולוגי-הלכתי" בראשות הרב הלפרין);
המכשיר יסופק עם התקן נעילה שקוף (כולל מנעול ומפתחות) אשר ימנע שימוש בלוח הפיקוד הרגיל בשבת וחג.
מערכת לחסכון באנרגיה
המדיח יסופק עם מערכת – הכוללת יחידת עיבוי וממיר חום – לניצול-מחדש של אדי קיטור הנוצרים בתהליך השטיפה
לחימום ראשוני של המים הנכנסים למכונה;
המציע יפרט את החסכון הישיר באנרגיה החזוי בעקבות השימוש במערכת זו – כמו גם כל יתרון תיפעולי אחר.
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הצעת המחיר תכלול גם את הפריט/ים הבא/ים :

כמות 1 :

שולחן העמסת כלים למדיח
מידות בס"מ :

אורך  110 -רוחב 88 -

ייעוד:

פריקת כלים מלוכלכים המגיעים להדחה ושינועם אל תוך אזור ההדחה.

כולל:

קופסא פתוחה בחלקה העליון ,בנויה כחלק אינטגרלי של המדיח ,בתוכה מורכב מסוע הכלים של
המדיח;
המסוע נגיש משני צידי השולחן;
כפתורי "התחל""/עצור" למסוע ,מורכבים בצורה נגישה ומאובטחת.

יותאם לעבודה עם מסוע כלים (פריט  )9העובר מעליו.
כמות 1 :

שולחן פריקת כלים ממדיח
גובה 90 -

מידות בס"מ :

אורך  110 -רוחב 88 -

ייעוד:

שינוע הכלים הנקיים היוצאים מאזור ההדחה ופינויים לאחסון.

כולל:

קופסא פתוחה בחלקה העליון ,בנויה כחלק אינטגרלי של המדיח ,בתוכה מורכב מסוע הכלים של
המדיח;
המסוע נגיש משני צידי השולחן;
כפתורי "התחל""/עצור" למסוע ,מורכבים בצורה נגישה ומאובטחת.
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פריט מספרDWB-15 :

כמות4 :

עגלה מתכווננת למגשים
גובה 85 -

מידות בס"מ :

אורך  69 -רוחב 73 -

ייעוד:

תצוגה מתכווננת של מגשי אוכל ללקיחה עצמית (בקו הגשה) או בקו הרכבת מנות ,או קליטה
אוטומטית של מגשים (בחדר הדחה).

תכולה:

עד  110מגשים.

כולל:

משטח בסיס תחתון;

התמונה להמחשה בלבד .ראה טקסט לפרטים

יחידה לנשיאת משטח אחסון המגשים ,עם מערכת מוסתרת של קפיצים הניתנים לכיוונון לפי משקל
המגשים ,בצורה שתבטיח גובה קבוע של המגש העליון;
ידית דחיפה ארגונומית;
מגני פינות ( )Bumpersבחזית המשטח התחתון;
 1גלגלים "" 1משוגעים" בהתקנה תחתונה ( 1 ,)Castersעם מעצור
מבנה:

עשויה בשלמות מפלב"מ ( 101כולל חלקי המתכת של הגלגלים) בגימור של ליטוש מבריק;
חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
חיבור כל גלגל לשלדת העגלה – באמצעות פלטת פלב"מ עם  1ברגים לפחות;
מחוזקת לנשיאת  11ק"ג לכל הפחות.
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פריט מספרDWB-16 :
מידות בס"מ :

לוכד סכו"מ מגנטי

אורך  120 -רוחב 35 -

כמות1 :

גובה 15 -

מגנט קבוע

מסוע רצועה
התקן התחברות
למסוע המגשים

מסוע מגשים

ייעוד:

איסוף אוטומטי של כלי מתכת ממגשים הנוסעים על מסוע פינוי ,והובלתם האוטומטית אל מיכל
איסוף/השרייה.

אנרגיה:

חד-פאזי

כולל:

קופסה – פתוחה בחלקה התחתון – עם רגליים להתקנה על מסוע פינוי המגשים (פריט ;)9
מגנט קבוע ,מוגן מפני רטיבות ,המיועד למשוך את כלי המתכת מהמגשים החולפים מתחתיו;
מסוע אורך פנימי ,הכולל מנוע ורצועה רחבה המכסה את המגנט – הכלים הנמשכים אל המגנט
נצמדים לרצועה ו"נוסעים" איתה אל מחוץ לתחום מסוע המגשים ,שם הם נופלים אל תוך עגלת
השריה (ראה תכנית);
פאנל פיקוד ,הכולל מתג עצור/התחל ,המורכב במיקום נגיש על הקופסה;
הקופסה עם פאנל שירות הניתן לפירוק והרכבה מהירים.

מבנה:

הקופסה וכל חלקי המתכת (למעט מנועים) עשויים בשלמות מפלב"מ ;101
רצועת הובלת הכלים עשויה חומר פלסטי המאושר לשימוש עם מזון;
המגנט מוגן בפני רטיבות.
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פריט מספרDWB-17 :

עגלת השריה לסכו"מ

מידות בס"מ :

אורך  55 -רוחב 55 -

ייעוד:

אחסון תפעולי והשרייה של סכו"מ מלוכלך.

כולל:

מיכל אמבט עשוי פלב"מ ,תחתיתו משופעת אל ברז ריקון כדורי ";1

כמות2 :

גובה 60 -

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים

הברז עם ידית ארוכה ,מחוזקת במתלה ,וצינור נפילה באורך  10ס"מ;
העגלה עם  1רגליים ,מחוזקות ביניהן בקושרות ,ו 1-גלגלים "משוגעים" בהתקנה תחתונה (.)Casters
מבנה:

כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ  ,101בגימור של "ליטוש מבריק";
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
כל החלקים האחרים – פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
מחוזקת לנשיאת  110ק"ג לכל הפחות.
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פריט מספרDWB-23 :

כמות1 :

מייבש-מצחצח סכו"מ עם מעמד
גובה 37 -

מידות בס"מ :

אורך  53 -רוחב 56 -

ייעוד:

ייבוש ,הברקה וחיטוי של סכו"מ (עשוי כסף או מתכת אחרת) – ללא צורך בכימיקלים.

תפוקה:

עד  1000פריטי סכו"מ בשעה.

אנרגיה:

חד-פאזי 1 ,ק"ו

כולל:

קופסא עם פתח הזנה קדמי ומוצא פליטה מדופן צדדית;

בתמונה :מכונה עם שני סלים

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים!

פתח ההזנה עם דלתית נסגרת ,לשמירת היגיינה;
גישה לטיפול ותחזוקה באמצעות מכסה עליון ניתן-להסרה;
מנוע ויברציוני המרעיד מיכל פנימי ,מלא בגרגירי תירס המנקים ומייבשים את הסכו"מ;
מנורת  UVמובנת במכשיר לקטילת חיידקים;
פיקוד תרמוסטטי כפול לפיקוח אלקטרוני אוטומטי על טמפרטורת העבודה;
הפעלה וכיבוי בלחיצת כפתור;
המכשיר עם רגליות פלסטיק למניעת זעזועים והחלקה.
מבנה:

גוף המכשיר והמכסה עשויים בשלמות מפלב"מ  101בגימור חיצוני של ליטוש מבריק;
כל חלקי המתכת והפלסטיק עשויים מחומרים המאושרים לשימוש בתעשיית המזון.

ציוד נילווה

מעמד ייעודי ,עשוי בשלמות פלב"מ  ,101מחוזק לנשיאת המכשיר בתכולתו המלאה;
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סטנדרטי:

המעמד עם מדף תחתון;
המעמד עם שני גלגלים אחוריים ורגליות קדמיות להצבה יציבה ונטולת זעזועים;
המעמד עם התקן להנחת סלי כלים בצד פתח פליטת הכלים;
יסופק עם שני סלי כלים תואמים ,ניתנים להעמדה האחד על גבי השני.
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פריט מספרDWB-25 :

כולל:

פירוק והוצאת מכונה ישנה מבית החולים

כמות1 :

פירוק מדיח קיים באתר (ראה תכנית) ,ניתוקו ממערכות לפי הצורך ,הוצאתו ממיתחם בית החולים
וסילוקו לאתר מורשה לפי חוק.
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פריט מספרDWB-PG3 :
מידות בס"מ :

פגוש הגנה דו-קומתי על קיר

אורך  510 -רוחב 5 -

כמות :לפי תכנית

גובה 85 -

מידת האורך הכולל מתייחסת לאורך הקיר המוגן
ייעוד:

הגנה על קירות מטבח מחופים באריחים מפגיעת עגלות.

מבנה:

בנוי בשתי שורות המותקנות על הקיר באתר – אחת בגובה  10ס"מ מהרצפה ,והשניה בגובה של 81
עד  100ס"מ מהרצפה;
מורכב ממספר חלקים:
 .1פרופיל מעוגל עשוי  PVCגמיש ,עמיד בפני פגיעות ,המורכב במקטעים ישירות ע"ג הקיר (נפתח
לצורך הברגה ,נסגר בלחיצה)
 .1מיקטעי קצה מעוגלים ,לסגירה אטומה ואסתטית של הפרופיל משני צידיו
ניתן להציע פתרונות אחרים – כפוף לאישור המזמין.
המידה המופיעה לעיל היא מידה כוללת; מידות סופיות לחלקי הפגוש/כמות הפגושים – לפי מדידה
באתר ע"י היצרן ,בהתאם לתכנית נחשון.
חשוב :המידה הנתונה בסעיף "אורך" מתייחסת לאורך הקיר המוגן – ההצעה תחושב לפי שתי
קומות פגושים לאורך הנתון!

אישור המציע
הריני מאשר כי הצעתי מקיימת את מלוא הדרישות ו/או הנתונים אשר פורטו לעיל ואני מתחייב לפעול באספקת
השירותים על פי האמור ובהתאם להוראות ההסכם.

תאריך

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת
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נספח ח'

הצעת מחיר
.1

על המציע למלא להלן את הצעת המחיר המבוקשת על ידו בתמורה לאספקת מלוא השירותים האמורים
בהסכם זה  .מובהר כי הצעה חלקית יכול ותביא לפסילת ההצעה ,בהתאם לשיקול דעת המזמין ובאופן
המקנה לו את מירב היתרונות :

יח'
מידה

כמות
משוערת

מספר
בתכנית
1

מדיח תבניות דו-תכליתי

יח'

2

2

עגלה לקסטת תבניות למדיח

יח'

1

3

קסטת תבניות למדיח

יח'

1

5

מדיח אצבעות  1100צלחות/שעה

יח'

1

9

מסוע פינוי מגשים

יח'

1

14

מדיח אצבעות  1100צלחות/שעה

יח'

1

10

מרסק/סוחט אשפה קומפקטי

יח'

1

11

תעלה להזרמת אשפה אל מרסק

יח'

1

 1מנדפים (או יותר לפי הצורך
בהתאם לאפיון המערכת המוצעת)

1

1

חודש

60

יח'

1

מ.א.

5.1

12

עלות תחזוקה בתשלום ל10-
חודשים מתום תקופת אחריות

13

עלות פירוק והוצאת מכונה ישנה
מבית החולים  -הוצאה חד פעמית

PG3

.2

תאור הפריט

פגוש הגנה דו-קומתי על קיר

מחיר
ליח'
בש"ח לא
כולל
מע"מ

סה"כ
מחיר
בש"ח לא
כולל
מע"מ

הערות

ככל ונדרש
יותר
מנדפים יש
לתקן
בכתב יד
את הכמות
המשוערת

סעיף
אופציונאלי.
לא לצורך
השוואת
ההצעות

להסרת ספק ,מובהר כי אין ולא תהיינה למציע זכות לתביעות כספיות כלשהן בגין ביצוע העבודות כאמור
בהסכם זה ,מעבר למחירים הקבועים בהצעתו ומובהר ,כי התמורה הנקובה בהצעתו ,הינה מלוא התמורה
בעבור ביצוע כלל חיוביו ,כאמור בהסכם .להסרת ספק ,הספק הזוכה יישא באופן בלעדי בכל עלות
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הקשורה לביצוע העבודות ,ככל ולא פורט מפורשות כי המזמין יישא בה (לרבות כל עלות נסיעה ו/או
תשומה נדרשת לביצוע העבודות אשר לא נכללה בהצעתו).
בנסיבות בהן אספקת חלפים איננה מכוסה בתשלום התמורה בשל נזק/שימוש שלא על פי הנחיות היצרן
ו/או בשל נזק במזיד ,התשלום בגין השירותים יהיה על בסיס שעת עבודה ועלות חלפים על פי מחירון
החברה – ובלבד שניתן אישור מראש ובכתב מאת המזמין לביצוע העבודה טרם אספקתה בפועל.
.3

בחירת ההצעה תתבצע בהתאם למפורט בנספח ב' למסמכי המכרז ,על בסיס השוואת ההצעות על בסיס
סכומן המצטבר (למעט מס"ד  ,13שהינו אופציונאלי)

.4

תנאי התשלום על-ידי המזמין הינם:
.4.1

תשלום בגין הקמת המערכת  -שוטף ( 93 +תשעים ושלושה) יום ,ממועד קבלת החזקה במערכת.

.4.2

תשלום בגין שירותי תחזוקה בתשלום – התשלום יתבצע לספק על בסיס חודשי ,תוך ( 93תשעים
ושלושה) יום מתום החודש שבגינו הוגשה דרישת התשלום על-ידי הספק (להלן" :שוטף )"93 +
ובלבד ,שאושר קודם לכן ,על-ידי המזמין .הספק יהא רשאי להגיש דרישת תשלום רק ביחס
לשירותים אשר סופקו על ידו בפועל.

.5

למחירים הנקובים לעיל יתווסף מע"מ כדין.

.6

משלוח הזמנות וחשבוניות ייעשה ,ככל והדבר רלוונטי להתקשרות זו ,אך ורק באמצעות טכנולוגיה
מקוונת מפיתוחה של חברת ניפנדו בע"מ (או כל אמצעי טכנולוגי אחר עליו יורה המזמין בעתיד ,בהתאם
לנוהל ההזמנות ומשלוח החשבוניות של הכללית) .הספק יישא בעלות שירות זה.
הסבר לגבי מערכת ניפנדו
למערכת ניפנדו יתרונות חשובים עבור ספקי כללית ,העבודה במערכת קלה ופשוטה ומלווה בהדרכה ולווי
שוטף של חברת .Nipendo
להלן פירוט חלק מיתרונות השימוש בתוכנה:
 המערכת מאפשרת ניהול כלל תהליכי המכר ,האספקה וההתחשבנות הפיננסית מול הכללית
במערכת אינטגרטיבית אחת.
 הקטנת עלויות התפעול.
 מניעת תקלות ואיבוד מידע לגבי הזמנות ואספקות.
 יכולות בקרה ושקיפות מלאה לכל המסמכים והתהליכים.
 מעבר למשרד נטול נייר תוך חסכון זמן עבודה ,עלויות הדפסה ,ניירת והוצאות דיוור מיותרות.
 ניהול וקבלת הזמנות באופן מרוכז.
 צפייה בנתוני קבלות למלאי.
 שליחת חשבוניות דיגיטליות ,קבלת סטטוס מצב חשבוניות לרבות מידע אודות מועד ביצוע
תשלום בפועל.
כל היתרונות המפורטים מעלה נעשים באמצעות ממשק אינטרנטי מתקדם .עלות השימוש במערכת
מורכבת מעלות חיבור חד פעמית ומעלות שימוש חודשית על-פי הפירוט המשוער המפורט מטה:
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* התנאים המסחריים המלאים ,הכוללים את אמנת השירות והאחריות ופירוט מלא של השירות
ועלויותיו ,יינתנו בעת חתימת ההסכם עם חברת  Nipendoבמסגרת ההתקשרות עם הכללית .תוכנית
המסרים הינה לכלל הלקוחות מולם פעיל הספק במערכת .לפרטים נוספים הנך מוזמן ליצור קשר עם
חברת ניפנדו בטלפון  ,09-8600501או בכתובת המייל  sales@nipendo.comובכללית לרכזת מסר
חשבונית מיטל אשוש בטלפון  03-6923344או בכתובת המייל MeitalAs@clalit.org.il
אישור המציע

תאריך

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת
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נספח ט'
להלן נוסח הביטוח אשר מציע אשר יוכרז כזוכה יידרש להציג .נוסח סופי ,יקבע על-ידי הכללית
ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לאחר בחינת הערות יועץ הביטוח של הזוכה
בהגשת ההצעה יש לחתום על מסמך זה בחתימת המציע בלבד
לכבוד
שירותי בריאות כללית
מרכז רפואי מאיר
אישור על כיסוי ביטוחי
.1

אני ,הח"מ ,_______________ ,בשם חברת הביטוח________________ ,ח.פ______________ .
מאשר בזאת כי __________________ ,ח.פ( _________________ .להלן :ה"קבלן") הינו בעל פוליסות
ביטוח של חברתנו ,המכסות את כל הסיכונים הקשורים לפרק הביטוח הכלול בהסכם "לתכנון ,אספקה,
התקנה ואחזקה של מערך הדחת כלים " (להלן בהתאמה" :המזמין" ,ה"הסכם") ,כדלקמן:

.2

(הקבלן הודיעני כי באשר לפרק א' "ביטוח רכוש" ופרק ב' "ביטוח צד ג'" לנושא ההקמה – הינו מבוטח
באמצעות ביטוח עבודות הקמה שנערך על-ידכם).

.1

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מס'________________ בגין חבות _________ (הקבלן) על-פי
פקודת הנזיקין כלפי כל המועסקים על-ידו ומטעמו .ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר ספקים ,קבלני
משנה ועובדיהם ,שעות עבודה וכן ,בדבר העסקת נוער .גבול האחריות ( $1,500,000.-מיליון וחמש מאות
אלף דולר ארה"ב) למקרה ו( $5,000,000.-חמישה מיליון דולר ארה"ב) לתקופת הביטוח .הביטוח יורחב
לשפות את המזמין במידה וייחשב כמעבידם של עובדי הקבלן ו/או מי מהם.
פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג' מס' _________________ בגין חבות _________ (הקבלן) 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 הקבלן עובדיו וכל הפועלים מכוחו ולמענו בקשר
להסכם לביצוע העבודות .גבולות האחריות ( $1,000,000.-מיליון דולר ארה"ב) למקרה ו$5,000,000. -
(חמישה מיליון דולר ארה"ב) לתקופת הביטוח.
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.
פוליסת ביטוח אחריות למוצרים פגומים מס' _____________  -הפוליסה תכסה את אחריות
______________ (שם הקבלן) למוצרים בהתאם לחוק אחריות למוצרים פגומים ,תש"ם – ,1980
בגבולות אחריות של ( $ 1,000,000.-מיליון דולר ארה"ב) למקרה ולתקופה .הפוליסה תכלול "תקופת
גילוי" של  12חודשים.

.2

.3

.4

כללי:
.4.1

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

.4.2

הפוליסות כוללות תנאי מפורש לפיו ביטוחי הקבלן ייחשבו ביטוחים ראשוניים ולא יידרש כל
שיתוף בביטוחי המזמין.
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.4.3

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

.4.4

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

__________
תאריך

__________
שם

__________
מס .ח.פ

________________
חתימה וחותמת המבטח
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נספח י'

אישור מורשיי חתימה (*)
(*) יש למלא נספח זה רק ביחס לגוף מאוגד ו/או שותפות.
אני ,הח"מ ,_____________________ ,עו"ד/רו"ח ,מרח' ______________________ ,מאשר כי חתימתם
יחד /לחוד (מחק את המיותר) של ה"ה מפורטים להלן ,על ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת פניה לקבלת הצעות
מס'  28-112/18לתכנון ,אספקה ,התקנה ואחזקה של מערך הדחת כלים במרכז רפואי מאיר ,שפורסם על-ידי
הכללית.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

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

תאריך

שם

רו"ח/עו"ד
תפקיד

חתימה  +חותמת
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נספח יא'

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


א.

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

נתונים כלליים:

סוג האישיות המשפטית:

_____________________________

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

מנהלים ובעלי זכויות חתימה:
שם פרטי

שם משפחה

מס' תעודת זהות

תפקיד

ג.

מספר שנות ניסיון באספקת המוצרים ,כדוגמת המוצרים נשוא הליך זה. ____________:

ד.

הערות_______________________________________________________________________ :
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_______________ ______________________________________________________________

_________
תאריך

_____________
שם מלא

__________
תפקיד

_____________
חתימה וחותמת

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

____________________________
עו"ד  /רו"ח
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נספח יב'

נספח הגנת מידע
 [ .1החברה מתחייבת לעמוד בדרישות הגנת המידע מטעם הממונה על הגנת המידע וסייבר בשירותי בריאות
כללית (להלן" :הממונה") כפי שיפורטו להלן וכפי שיעודכנו מעת לעת על-ידי הממונה ,הכל במתחם הסבירות,
בהתחשב בסיכונים הטמונים בתחום הגנת המידע ובאופיו הרגיש של המידע המוחזק על-ידי שירותי בריאות
כללית (להלן" :כללית") .למען הסר ספק" :החברה" משמעותה ,לצורך התחייבות זו ,לרבות כל העובדים ו/או
השלוחים ו/או הקשורים עמה ו/או הפועלים מטעמה.
 .2לעניין מסמך זה "מידע" רגיש או אישי" פירושו כל המפורט לעיל ,אשר מעצם טבעו או על-פי הדין הוא חסוי,
לרבות:
 .2.1כל מידע הנוגע לפרטים האישיים של עובדי כללית ,שכרם ותנאי עבודתם ,לרבות הסכמי שכר ותלושי
שכר.
 .2.2כל מידע הנוגע לפרטים האישיים של מבוטחי כללית ומטופליה ,למצבם הרפואי ,ולמצבם הכלכלי ו/או
הסוציאלי.
 .2.3כל מידע ניהולי ,מידע עסקי ומידע פיננסי ,ובכלל זה כל מידע הנוגע לעניינים הכספיים ,שיטות העבודה,
טכנולוגיות ,דרכי הטיפול הרפואי ,תהליכי המחשוב ,וכן מידע בדבר התקשרויות ,וספקים של כללית.
 .2.4כל מידע של כללית ,אשר יגיע לידיעתה ואשר אינו נחלת הכלל.
 .3החברה תחתים כל עובד/ת או מי מטעמה אשר מעורב בביצוע ההסכם ,קודם לתחילת מתן שירותים לכללית,
על התחייבות אישית לשמירת סודיות והגנת מידע .דרישות ההתחייבות האישית יהיו תואמות לדרישות נוסח
התחייבות זה.
 .4חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על:
 .4.1מידע שנתקבל בידי החברה מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות.
 .4.2מידע אשר פותח על-ידי החברה ללא קשר להסכם.
 .4.3מידע מקצועי של החברה ,עובדיה ומי מטעמה ו/או מתודולוגיה ו/או שיטות עבודה באופן כללי ושאינם
ייחודיים לכללית.
 .4.4מידע שחובה לגלותו על-פי דין.
 .4.5מידע אשר הפך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות לסודיות של החברה.
 .5החברה מתחייבת כי לפחות פעם אחת בשנה ,תבצע לעובדיה העוסקים בפעילות מול ו/או עבור כללית ,הדרכת
ריענון ועדכון בנושא מדיניות ,הנחיות ,ונוהלי הגנת מידע ושמירת סודיות מטעם הממונה.
 .6החברה מתחייבת להודיע לכללית מיד לכשייודע לה על אובדן ,גניבה או כל נזק אחר הקשור במידע של כללית.
 .7החברה מצהירה כי ידוע לה כי אין בהסכם ובעצם גילוי המידע על-ידי כללית ,כדי להעניק לחברה ו/או
למנהליה ו/או לעובדיה כל זכות לגבי פטנטים ,מדגמים ,זכויות יוצרים או זכויות אחרות.
 .8החברה מצהירה כי ידוע לה שבמסגרת ההתקשרות עם כללית ייתכן ותיחשף גם למידע סודי ביותר של כללית,
לרבות מידע אשר קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של כללית כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו
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בסודיות ,וגילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך מימוש ההתקשרות עם כללית ,עלול לגרום לכללית נזקים
והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות .כן מצהירה החברה כי היא מודעת לכך שהמידע האישי
הוא חלק מנכסיה של כללית ובבעלותה המלאה.
 .9החברה מצהירה בזה כי ידועות לה הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות ,והיא מודעת לסנקציות
האזרחיות והפליליות להן היא צפויה אם תפר הוראות אלו ,לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א -
 1981ותקנותיו ,חוק זכויות החולה ,תשנ"ו ,1996-דיני הגנת הפרטיות ודיני שמירת הסודיות הרפואית על כל
המשתמע מכך.
 .10חתימת החברה על מסמך זה נעשית מתוך שיקול דעת מלא ומתוך הבנה לכך שכללית זכאית להגנה לגיטימית
על ענייניה וכי ההגבלות ה כלולות בכתב התחייבות זה מגבילות אך ורק במידת הנחוץ והמקובל לשם שמירה
על אינטרסים חיוניים של כללית.
 .11התחייבויות החברה על-פי כתב התחייבות זה תפורשנה על דרך ההרחבה באופן בו תהיינה בעלות תחולה
רחבה.
 .12התחייבויות החברה כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא בהסכמתה
המפורשת מראש ובכתב של כללית.
 .13החברה מתחייבת כי בכל מקרה בו החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה יפר התחייבות זו ו/או חלק
ממנה ,תהיה החברה חייבת לפצות ולשפות את כללית בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה כתוצאה
מההפרה כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אשר יעמדו לכללית על-פי דין כנגד החברה ו/או מי
מעובדיה ו/או מי מטעמה עקב הפרת התחייבות זו כאמור.
 .14החברה מצהירה כי ידוע לה שחובת שמירת הסודיות לגבי מידע רפואי או כל מידע ממנו ניתן לזהות פרטי אדם
פלוני  ,הינה ללא הגבלת זמן.

שם החברה:

שמות החותמים:

מספרי ת"ז:

שם הפרויקט או השירות:

חותמת וחתימת החברה:
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נספח יג'
נהלי בטיחות

להלן מצורפים נהלים שונים של המזמין הנוגעים לביצוע העבודות ואשר על הספק יהא להקפיד
לקיימם.
מובהר כי המדובר בנהלים חלקיים ו/או כללים אשר אינם ממצים את כלל ההנחיות ו/או ההנחיות ו/או
הנהלים ו/או הוראות כל דין ,אשר חלות על ביצוע העבודות ועל הספק האחריות הבלעדית לוודא כי לא
חלים עליו הוראות ו/או הנחיות ו/או דינים נוספים שלא נכללו בנהלים המצורפים בזאת.
מובהר כי בהגשת ההצעה למכרז יראו במציע כמי שקיבל עליו והתחייב לקיים את מלוא הנהלים כאמור.

אישור
הנני מצהיר ומתחייב כי עיינתי ,בדקתי והבנתי את האמור ואני מתחייב לפעול בהתאם לנהלי המרכז הרפואי כפי
שימסרו לי מעת לעת ועל פי כל דין
.

______________
תאריך

______________
שם המציע

_______________
שם החותם ותפקידו

______________
חתימה
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לכבוד
ספק/קבלן מרכז רפואי מאיר
------------------------------ג.א.נ,.

חתימה על טופס הצהרת בטיחות

לפי נוהלי שירותי בריאות כללית הינך חייב לחתום על הטופס המופיע מטה.
חתימה זו מהווה אסמכתא שראית ,קראת והבנת את הכתוב בנוהל בטיחות וגהות לקבלן הפועל בתחום
מרכז רפואי מאיר המצ"ב.
קבלנים/ספקים שאינם חתומים על טופס הצהרת בטיחות אינם רשאים לקבל/להמשיך עבודות מטעם מרכז
רפואי מאיר.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הצהרת בטיחות

אני החתום מטה ,העובד כקבלן בשטח מרכז רפואי מאיר _____________________ מצהיר בזה,
שם החברה
כי הובאו לידיעתי הוראות ונוהלי הבטיחות הנהוגים במרכז הרפואי ,וכי ברורים לי הסיכונים האפשריים
בשטח ביה"ח.
הבנתי שבכל אתר קיימים סיכונים מיוחדים ,כך שלפני ביצוע עבודה בכל אתר עלי לקבל הסבר והנחיות
ממנהל פרויקט או בא כוחו ולפעול על פיהם.
הריני מתחייב לקיים את כללי הבטיחות הרשומים כחוק או מקובלים ,לרבות אלה שבמסמך זה .אני מתחייב
להדריך את כל העובדים מטעמי לגבי הסיכונים הכרוכים בעבודה הנ"ל ולהקפיד על כך שישמרו על כל כללי
הבטיחות הקשורים לעבודה.
ולראיה באתי על החתום:
שם:

____________________________________

מס' תעודת זיהוי:

________________________

מקצוע____________________________________ :
כתובת____________________________________ :
תאריך____________________________________ :
חתימה:

______________________________

הנ"ל קיבל בנוכחותי עותק הנחיות בטיחות והסבר על חובותיו וסיכונים אפשריים.

דף  73מתוך  107דפים

נוסח מתוקן 1

שם מנהל הפרויקט:

___________________________ חתימה:

______________________

נוהל
בטיחות וגהות לקבלן הפועל
בתחום מרכז רפואי מאיר

נכבדי,
מובא בזה לידיעתך לקט הנחיות והוראות בטיחות וגהות מחייבות וכן הוראות נוהל שירותי בריאות הכללית
(להלן" :הכללית").
לאחר שעיינת בקובץ ההוראות וקיבלת תדרוך נוסף מפי ממונה בטיחות או גורם אחראי אחר ,עליך לאשר הבנת
תוכן הדברים על גבי טופס "הצהרת בטיחות" המצורף שיוצמד ליומני העבודה וילווה אותך כל משך עבודתך
בשטחי המרכז הרפואי ובמתקניו.
הזמנת עבודה זו (להלן" :ההזמנה") כפופה לדרישות ולתנאים שלהלן ,שהם חלק בלתי נפרד ממנה.
.1

א.

החומרים/העבודה המפורטים בהזמנה יש לספק/לבצע תוך הזמן הנקוב בהזמנה ,המועדים
הנקובים הם מעיקרי ההזמנה.

ב.

החומרים/העבודה שיש לספק/לבצע יהיו מהמין המשובח ביותר וכן יהיו מותאמים לדרישת
ההזמנה.

ג.

אם יתברר שטיב החומרים/העבודה אינו בהתאם לדרישות ההזמנה ,הרשות בידי שירותי בריאות
כללית לבטל את ההזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,וזאת בנוסף לכל צעד אחר על פי כל דין,
לרבות פיצויים בעד כל נזק שייגרם לכללית כתוצאה מהאמור לעיל.

.2

הכללית שומרת על זכותה לבטל את ההזמנה בשלמותה או בחלקה בכל עת ,לפי הודעה בכתב
והספק/הקבלן (להלן" :הקבלן") יהיה מנוע מלטעון איזו שהיא טענה בקשר לכך .במקרה כזה תשלם
הכללית בעד אותו חלק מהטובין או מהעבודה שסופקו לשביעות רצונה עד ליום מתן ההודעה כאמור,
ופרט לכך הכללית לא תהיה חייבת בכל תשלום אחר ו/או נוסף.

.3

הקבלן יהיה אחראי ביחד ולחוד כלפי הכללית על כל עבודה שהוא ימסור ,מתוך ההזמנה ,לקבלני-משנה
וכן על החומרים שהם יספקו.

.4

כל שינוי בתנאי ההזמנה (כולל מחירים ומועדים) טעון אישור הכללית בכתב ,וכל עוד לא אושר כנ"ל לא
יהיה לו תוקף.

.5

א.

הקבלן יהיה אחראי על טיב ביצוע העבודה במשך שנה אחת מיום גמר העבודה וקבלתה ע"י
מהנדס המרכז הרפואי או בא כוחו ,וכן מתחייב לתקן כל פגם או קלקול כתוצאה ישירה ו/או
עקיפה מהעבודה הלקויה או שימוש בחומרים פגומים על ידו ,מיד לכשיידרש לתקן.

ב.

במקרה והקבלן לא יבצע את התיקונים הדרושים תוך  7ימים מיום דרישת מהנדס המרכז
הרפואי ,תהיה הכללית רשאית לבצע תיקונים אלה בעצמה על חשבון הקבלן ,וחתימתו על העתק
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ההזמנה מהווה הסכמה לתנאים ולדרישות אלה ,זאת מבלי לגרוע מחובת הקבלן לתקן פגמים
דחופים.
.6

הקבלן יהיה אחראי לכל התשלומים עבורו ועבור כל הפועל מטעמו המועסקים כל ידו ,כגון :ביטוח לאומי,
מס-הכנסה ,מס מקביל ותשלומים סוציאליים אחרים.

.7

הקבלן מתח ייב לבטח את עצמו ואת כל הפועל מטעמו כנגד כל תאונה בעבודה ,מקרה אסון ,רשלנות וכו'
וכן יבטח את מקום העבודה בביטוח צד ג' כנגד כל נזק העלול להיגרם לצד ג' כתוצאה ממעשיו או מחדליו
שלו או כל הפועל מטעמו במקום העבודה או בקשר לעבודה.

.8

הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לכל דין ובהתאם להנחיות בטיחות וגהות לעובדי קבלן ו8למפרט הכללי
הבין משרדי לעבודות בניה.

.9

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לתנאי המכרז ,ההזמנה ,התוכניות ,המפרטים הטכניים ותנאי
החוזה הכלליים והמיוחדים של אגף הבינוי במרכז שירותי בריאות כללית.

 .10תחילת בי צוע ההזמנה תשמש כאישור להסכמת הקבלן לקבלת ההזמנה לפי התנאים והדרישות האמורות
לעיל והתחייבותו לבצע את העבודה או לספק את החומרים והציוד לפי האמור בהזמנה.
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הוראות בטיחות כלליות
.1

הקבלן אחראי לכך שהוא עצמו ,עובדיו ,סוכניו ,קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר הבא בשמו או מטעמו,
ינהגו בהתאם לאמצעי זהירות המחויבים לפי הנסיבות בביצוע עבודות כאלה ובהתאם להוראות כל חוק,
תקנה ,חוק עזר והוראות שיינתנו מדי פעם בפעם על ידי ממונה הבטיחות .כדי למנוע ספק ,מוצהר שעל
הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים שתנאי עבודה שהוגדרו והותנו עם הוצאת היתר מיוחד לעבודה,
יקוימו כרוחם וכלשונם ,הן על ידי עצמו והן על ידי כל אחד מאנשיו.

.2

חשוב :בביה"ח קיים טלפון חירום שמספרו  .2333על כל שריפה ,חבלה או מקרה חירום אחר יש לדווח
מיד לטלפון הנ"ל תוך מסירת מלוא האינפורמציה על המקרה !

.3

על הקבלן להודיע בכ תב מיד למנהל הפרויקט על כל פגם אשר גילה או על כל תקלה העלולה להוות סיכון
בטיחותי לחולים ,לעובדי ביה"ח או של הקבלן או כל צד שלישי.

.4

על הקבלן לדאוג למסירת הודעה מיידית למנהל הפרויקט על כל תאונה (כולל נזק לרכוש) שאירעה לו,
לקבלן משנה שלו או כל מי שבא בשמו או מטעמו בקשר עם הסכם זה.

.5

על הקבלן לספק לעובדיו ציוד עבודה תקין ובדוק וציוד מגן מתאים לעבודה אשר הוא אמור לבצע.
על הקבלן לבטח את עובדיו ולוודא שכל אחד מהם מסוגל לבצע את העבודות המוטלות עליו בצורה טובה
מבלי לגרום נזקים ומבלי להוות סיכונים.

.6

מבלי לפג וע באמור בכל מקום אחר בהסכם ,מתחייב בזה הקבלן לא להשתמש בציוד כלשהוא ,המחויב
בחוק לבדיקה תקופתית ,בקשר לביצוע העבודות ,אלא אם כן ציוד כזה נבדק תחילה ואושר לשימוש על
ידי בודק מוסמך .הוראה זו באה להוסיף על ולא לגרוע מאחריותו של הקבלן בהתאם לתנאי הסכם זה.

.7

באחריות הקבלן לקבל מחשמלאי מוסמך אישור תקינות על כל ציוד חשמלי שבשימושו ,כולל הכבלים
המאריכים .בידוד הכבלים חייב להיות שלם ותקין כולל התחברויות לשקע ותקע .חיבורי תקע-שקע לא
יונחו בשבילים ומעברי רכב.

.8

חשוב ביותר :יש לתאם בכתב כל הפסקה של אספקת גז ,נוזל או חשמל לצורך ניתוק או התחברות או כל
צורך אחר ,עם מחלקת האחזקה של ביה"ח מאיר .מודגש בזה שאין בשום אופן לנתק או להתחבר
למערכות אספקה חיות ללא תיאום ואישור בכתב של מנהל האחזקה של ביה"ח או נציגיו .כל פעילות של
הפסקה או ניתוק או כל פעילות בקרבת אספקות חיוניות העלולה לגרום להפרעות באספקות ,תבוצע
בנוכחות עובד אחזקה שהוסמך לכך ע"י מנהל האחזקה.

.9

על הקבלן לתאם עם מנהל הפרויקט כל עבודות על גגות ,קומות טכניות או בחדרי מיזוג .זאת למניעת
מקרים של חדירת עשן ,אבק ,אדים וריחות דרך פתחי היניקה של מערכות המיזוג לתוך המבנים.

.10

כל עבודה הכרוכה בקידוח ,חציבה ,הריסה של קירות ,תקרות ,רצפות ושבילים תתואם מראש ובכתב עם
מנהל הפרויקט ותקבל אישור בכתב של מהנדס ביה"ח/מנהל אחזקה.
לפני תחילת עבודות הריסת קירות בתוך מבנים מאוכלסים יש לפרק תקרות אקוסטיות ברדיוס של 15
מטר מהקירות המיועדים להריסה.

.11

יש לתאם עם מחלקת האחזקה כל עבודת גידור ועבודה אחרת שכוללת תקיעת יתדות באדמה.
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.12

באמצעות מנהל הפרויקט יש לבקש במחלקת האחזקה של ביה"ח אישור לביצוע כל חפירה בשטח ביה"ח
(ראה נספח  'Iבטופס שיש למלא).

.13

אינך רשאי להשתמש ו/או להפעיל כל כלי ,ציוד ורכב של ביה"ח מבלי קבלת אישור לכך מהאחראי הישיר
לאותו פריט ,ולאחר שנקטת בכל אמצעי הנדרש להפעלה בטוחה.
חל איסור להשתמש בציוד כיבוי אש למטרות לא ייעודיות (כגון :השקיית ערמות פסולת על-ידי צינור
כיבוי וכד') .קבלן שישתמש בציוד כיבוי אש,יחויב מיידית במחיר ציוד חדש והתקנתו.

.14

נהיגה ברכב מותרת רק לנושא רישיון נהיגה בר תוקף המתאים לסוג הרכב המופעל .אין להיכנס לשטחים
ציבוריים  ,כגון :דשא ,שבילים ,גינות ,חצרות – בלי לקבל אישור על כך מממונה בטיחות או קצין
הביטחון של ביה"ח.

.15

חובה לגדר בצורה ברורה ונכונה ולסמן בשלטי אזהרה כך שיראו גם בשעות החשכה ,כל שטח או משטח
העבודה בו קיים סיכון פגיעה ו/או נפילה ,עקב ביצוע העבודה .כמו כן ,חובה לציין ע"י שלט מתאים ובולט
על מקומות שניתקו או נאטמו זמנית ,זאת כדי למנוע חיבור או פתיחה של קוים ,פעולה העלולה לגרום
נזק או סיכון .הגידור יכלול סגירה הרמטית (ללא פתחים ברוחב מעל  12ס"מ) מפני כניסת אנשים לאתר.
דלתות ושערים יהיו סגורים בכל זמן למעט ברגע מעבר עובדים בשער או דלת .הסגירה מבחוץ ע"י מנעול
ומבפנים ע"י בריח .אין לפרק את הגידור לפני גמר כל העבודות ,כולל של קבלני משנה ופינוי כל הפסולת,
הפיגומים והסולמות.
חל איסור להשאיר כלי עבודה או לאחסנם מחוץ לאזור המגודר אסורים.
חובה על הקבלן למנוע כניסת אנשים זרים לאזור העבודה.

.16

אין לפרק ללא אישור מראש של ממונה בטיחות כל מגן ,משטח ,מעקב וכד' .כמו כן ,חובה עליך להחזיר
כל מגן ,משטח ,מעקב וכו' למקומו מיד לאחר גמר הטיפול או התיקון .חובה עליך לגדר ,לבטח ולחסום
גישה לכל מקום שממנו אדם עלול ליפול יותר ממטר .מיד בתום העבודה חובה להחזיר למקומו כל מגן,
משטח ,מעקב וכו' שהוסר לצורך העבודה.

.17

אין לקדוח חורים או לפתוח פתחים בקירות ,רצפה או תקרה ללא תיאום עם ממונה בטיחות ומחלקת
האחזקה.

.18

חובה עליך לדאוג לניקיון וסדר בכל שטח וכן להשאיר איזור בו ביצעת עבודה כלשהיא נקי ומסודר.
במידה ויישארו פסולת או אי סדר במקום והקבלן לא יפנה ויסדר תוך  3ימים מקבלת ההתראה ,תפונה
הפסולת ויסודר המקום ע"י ביה"ח והוצאות הפינוי והניקוי יחולו על הקבלן.

.19

הקבלן ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לשהות בתקופת ביצוע העבודות בתחומי מקום ביצוע עבודות בלבד,
ובכל מקרה לא יהיו רשאים לנוע בתחומי כל מתקן אחר ללא אישור מפורש של ממונה בטיחות.

.20

מודגש בזה כי חל איסור מוחלט על:

20.1

הדלקת אש ,עישון ו/או שימוש בלהבה גלויה בכל איזור בו חומרים דליקים ו/או נפיצים בין אם מסומן
בשלט אזהרה או לא ,או באזור המוגן ע"י גלאי עשן ללא אישור בכתב מממונה בטיחות.

20.2

עבודה ו/או טיפול רשלני או לא נכון במערכת חיתוך וריתוך חשמלית או אוטוגנית – מיכלי גז דחוס בכלל
זה.
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20.3

חסימת דרכי מילוט ומעברים.

20.4

אי חבישת קסדת מגן בשטחי הקמה ובניה.

20.5

ביצוע כל עבודה בגובה ,ללא משטח עבודה תקין ובטוח ו/או בהעדר משטח כנ"ל ללא חגורת בטיחות
תקינה קשורה למתקן .תקינות פיגומים ,משטחים ו/או אמצעי בטיחות אחראים חובה לאשר אצל ממונה
בטיחות של ביה"ח.

20.6

הסעת עובד נוסף בכלי לוגיסטי ו/או ברכב ,מחוץ לתא או ארגז הרכב או על גבי פלטפורמות ונגררים
למיניהם.

20.7

שימוש במנוף או כלי הרמה להרמת אדם לגובה ללא אמצעי בטיחות מתאימים ומאושרים ע"י ממונה
בטיחות.

20.8

משחקי ידיים ,מעשה קונדס ו/או השלכת חפצים העלולים לגרום לפגיעות ותאונות.

20.9

לבוש ו/או הנעלה בזמן העבודה שאינם תואמים לדרישות הבטיחות והגהות( :חולצה ,מכנסיים ונעלי
עבודה).

20.10

ביצוע עבודה ו/או מעבר ליד ,מעל ,מתחת למתקנים ומערכות שהוזכרו כמסוכנים ע"י שילוט ו/או גידור
מבלי שנקט העובד בצעדים מתאימים להבטיח הסרת סיכון.

20.11

שימוש בכל כלי ומכשיר עבודה פגום ו/או מסוכן (בכלל זה) ,כל כלי או ציוד עליו הוצמד תג לאיסור שימוש
ע"י ממונה על הבטיחות.

20.12

העמסת משקל עודף בכל כלי הרמה ,בסטייה למשקל המותר להרמה באותו כלי.

20.13

עבודה או טיפול בכל מערכת נעה המופעלת מכנית ו/או על ידי חשמל,מבלי שהובטחה תחילה נעילת
מערכת אספקת הכוח לאותה מערכת ולמערכות קשורות לאותה מערכת והמוות סיכון ישיר.

20.14

ביצוע כל עבודה במקום ו/או בצורה העלולים לגרום לפגיעה בעובד עצמו או בכל אדם אחר.

20.15

נהיגה ו/או נסיעה ו/או הסעה בכל כלי רכב ממונע בניגוד לתקנות התעבורה או בצורה מסוכנת.

20.16

שימוש בכלי ו/או בציוד שלא למטרה לה נועד הכלי או הציוד.

20.17

שימוש בכלי ,ציוד או מתקן מבלי שהוסמך לכך או הורשה ע"י הגורם האחראי לאותו כלי ,ציוד או מתקן.

20.18

השלכת פסולת או גרוטאות מחוץ למקום שנועד לכך.

20.19

שתיית משקאות חריפים במשך שעות העבודה.
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הוראות בטיחות ייחודיות
.1

.2

גזים רפואיים:
א.

אם העבודה מתבצעת בסמיכות לצנרת נחושת של גזים רפואיים (צבועה בכחול ,ירוק ,לבן ,חום או
סגול) יש להגן על הצנרת מפני נזקי חום ע"י יריעות בד חסין אש ומפני נזק מכני ע"י מגן קשיח.

ב.

כל הפסקה של אספקת גז רפואי מחייבת את הקבלן לקבל אישור מראש בכתב ממנהל
פרוייקט/מהנדס ביה"ח.לפני כל חיבור מחדש יש לבדוק אם ננקטו כל האמצעים כדי שהפעלה
מחדש לא תגרום לנזקים או פגיעות.

ג.

חל איסור מוחלט לבצע שינוי כלשהו מעבר לתוכניות המאושרות במערכות הגזים הרפואיים.

ד.

כללי זהירות בחמצן:
)1

אסור לחשוף בצורה כלשהיא חמצן למקורות אש ,חום וניצוצות.

)2

אסור להביא,בדרך כלשהיא ,למגע בין החמצן או כל פריט המשמש לחמצן ,לבין שמנים,
משחות סיכה ,חומרים דליקים וכימיקלים.

)3

אסור לטפל במערכות חמצן או גליליהם באם הידיים ,הבגדים ,הכפפות או כלי העבודה
נושאים שאריות שמן ,שומן ,משחות סיכה וכד'.

)4

אסור בהחלט להביא למצב בו צינור מוביל חמצן או גליל יהיו חלק ממעגל חשמלי.

)5

אין לשמן או לנקות בחומר דליק אביזרי חמצן.

)6

אסור ומסוכן לפתוח פתיחה מהירה את ברזי החמצן.

)7

בכל מקרה של פריצת חמצן במקום סגור – יש לאוורר את המקום ולכבות מקורות אש
וחום .משטח אספלט ,שנשפך עליו חמצן נוזלי ,אסור לדרוך או לנסוע עליו במשך חצי
שעה לפחות.

)8

אסור בהחלט להזרים חמצן מגליל ללא שימוש בווסת לחץ מתאים.

חשמל:
א.

כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאמה מלאה לחוק החשמל  1954והתקנות הישימות שפורסמו עד
מועד ביצוע העבודה.

ב.

קבלני החשמל ידאגו לשילוט מושלם וברור של כל מפסיק שהותקן .לפני תחילת העבודה על קווי
חשמל יש לנעול לבטח את מפסק המעגל המזין את הקו ולתלות שלט" :אסור לחבר ,עובדים
בקו"?
בקווים אווריריים יש לתלות מקצרים בנוסף לניתוק המפסק המזין.
בתוך הלוח יותקנו שלטים פנימיים וכל הסימונים הנדרשים ,כולל סימון הזנות זרות בהדגשה.
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.3

ריתוך ,חיתוך ,השחזה – ראה נספח  'IIIלנספח זה.

.4

חפירות:
כל עבודת חפירה ,חציבה או קידוח בקירות תבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל אחזקה ,מנהל
הפרויקט ,זאת כדי למנוע פגיעה בכבלי חשמל או צינורות תת קרקעיים.
אין לבצע עבודות חפירה ללא מפרט ותוכניות עבודה מאושרות ע"י המתכנן ומהנדס ביה"ח.

.5

הקמת פיגום ו/או משטח דריכה
הקמת פיגום ו/או משטח דריכה תעשה עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח 1988
ותיקונים משנת  1991ו – .1992

.6

עבודות צביעה:

.7

א.

לא יאוחסן צבע או מדללים מכל סוג שהוא ליד מיכלים או בלוני חמצן או ניטרוקסיד (בלונים
ירוקים עם כתף לבנה או כחולה) עד למרחק של  15מטר.

ב.

משטחים שנצבעו ,ישולטו ב"-זהירות ,צבע טרי" עד התייבשות מושלמת של הצבע.

ג.

בזמן הצביעה יש למנוע טפטוף הצבע על קירות שכנים ,שמשות ,מכוניות וכו'.

מעליות:
כל עבודה ,כגון :חציבה ,קידוח ,ניסור ,ריתוך וכו' במעליות ,בפירי המעליות (בפנים או בחוץ) או בקרבתן,
תבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל פרוייקט/מנהל אחזקה/מהנדס ביה"ח.
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נספח 'I
בקשה לקבלת אישור חפירה ,חציבה או קידוח בשטח בית-החולים
(להגיש ב –  2עותקים)

תאריך______________________ :

לכבוד
מנהל מח' אחזקה
כ א ן
.1

פירוט ביצוע עבודת החפירה הנדרשת.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

.2

ביצוע עבודה עם כלי מכני/בידיים.

.3

תוכנית מצורפת כן/לא.

.4

תאריך ביצוע העבודה ____________________ :עד תאריך_________________________ :

.5

מנהל עבודה אחראי על ביצוע העבודה__________________________________________ :

.6

הערות________________________________________________________________ :
ידוע לי שאישור מחלקת האחזקה אינו מבטל חובת הקבלן לקבל אישור חפירה מהרשות
*
המקומית ,מחברת החשמל ומחברת בזק.
*

ידוע לי שתוקף האישור הוא ל –  30יום.

מגיש הבקשה_________________ :
חתימה_____________________ :
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נספח ( –'Iהמשך)
הנחיות למבקש אישור החפירה ,חציבה או קידוח
.1

הנחיות בתחום תשתיות החשמל והתקשורת

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
שם____________________________ :
.2

חתימה_____________________________ :

הנחיות בתחום תשתיות מיזוג אויר

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
שם____________________________ :

.3

חתימה_____________________________ :

הנחיות בתחום תשתיות תברואה

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
שם____________________________ :
.4

חתימה_____________________________ :

הנחיות ממונה הבטיחות

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
שם____________________________ :

חתימה_____________________________ :
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נספח 'II
טופס בקשה לנטרול אזור גילוי אש
פרטי מגיש הבקשה:
שם__________________ :משפחה _____________________ :חברה______________________ :
מבקש לנטרל מערכת גילוי אש במקום_________________________________________________ :
לצורך ביצוע עבודה______________________________________________________________ :
לתשומת לב מגיש הבקשה:
.1

פעולת ניתוק והחזרת אזור גילוי אש מתבצע ע"י אנשי אחזקה על סמך טופס זה.

 .2ניתוק מערכת גילוי אש באזור מסוים משאיר את אותו האזור חשוף ללא יכולת להרגיש או לגלות עשן או
שריפה.
.3

בגמר העבודה הקפד אישית להודיע למוקד התפעול על סיום העבודה והחזרת אזור המבוטל לפעולה.

.4

מגיש הבקשה אחראי ישירות להפעלת אזור המופסק בגמר העבודה.

מאשר ביצוע הפסקת מערכת גילוי אש
משעה______________________ :עד שעה_____________________ :תאריך________________ :
משעה______________________ :עד שעה_____________________ :תאריך________________ :

חתימת המאשר_____________________ :

למוקד תפעול !!!
במידה ואישור זה ניתן למספר ימים:

דף  85מתוך  107דפים

נוסח מתוקן 1

.1

יש לנטרל אך ורק לפי בקשת הקבלן (כל יום מחדש).

.2

יש להחזיר למצב פעיל בסוף היום ללא הודעה נוספת מהקבלן.

נספח 'III
נוהל ביצוע עבודות עם אש גלויה בשטח ביה"ח מאיר
.1

הנוהל מתייחס לכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים או גז לוהט;
לדוגמא – ריתוך ,הלחמה ,חיתוך באוטוגן או בקשת חשמלית.
כמו כן ,לתהליכים ועבודות שבמהלכן נפלט עשן או אדים ,לדוגמא – שריפת פסולת ,עצים ,חימום זפת או
כל חומר אחר הפולט אדים.
לתשומת לבך :פליטת אבק בעקבות עבודות קידוח ,ניקוי וכד' עלולה לגרום להפעלת מע' גילוי אש .לכן ,כל
עבודה העלולה להביא לאזעקת אש מחויבת באישור נטרול אזור גילוי אש.

.2

הנוהל ישים בשטח המבנים של המרכז הרפואי ובסמיכות אליהם ,כולל שטחים לא מקורים אך מוקפים
בשטח בנוי (פטיו).

.3

הנוהל מחייב את כל מנהלי הפרויקטים ,ראשי הצוותים של מחלקת האחזקה ואת כל הקבלנים (כולל
קבלני משנה) המופעלים על-ידם.

.4

מחובתו של העובד האחראי ,המעסיק קבלן או רתך האמור לבצע עבודה כלשהיא הכרוכה בפליטת גיצים
חמים או גז חם ,ליידע עם הזמנת העבודה את בא-כוח הקבלן או את מבצע העבודה מטעמו על הוראות
הבטיחות שלהלן:
א.

תיאום :כל העבודה הנ"ל תתואם מראש בין מנהל העבודה או ראש הצוות במח' האחזקה לבין
ממונה הבטיחות של המוסד .חובת התיאום חלה על כל עבודה כנ"ל ללא קשר עם הגורם
שהזמינה .לפני תחילת העבודה על הקבלן לסייר באתר יחד עם מנהל הפרויקט או מהנדס ביה"ח
או מנהל האחזקה או ב"כ ,ולשמוע הסבר על האתר ,העבודה ,בעיות וסיכונים מיוחדים .על הקבלן
לברר את מיקום הטלפון הקרוב להודעות בחירום לחייג למס'  ,2333מיקום עמדת כיבוי קרובה
(אין לנסות כיבוי דלקים או שריפות חשמל במים).
ולפני כל עבודה עם אש גלויה או עבודה הכרוכה בפליטת עשן או אדים יש למלא טופס התחייבות
להפסיק ולהפעיל את מערכת גילוי העשן.
לאחר מילוי הטופס יש למסרו למח' אחזקה של ביה"ח .הטפסים נמצאים במחלקת האחזקה של
ביה"ח ,אצל הממונה על הבטיחות ,מנהל האחזקה ומזכירת מהנדס ביה"ח .גם ראש צוות
המעסיק קבלן ,רשאי לאשר הפסקת אזור גילוי עשן ,זאת על מנת שלא לעכב את העבודה בגלל
היעדרות מנהל האחזקה והממונה על הבטיחות .דוגמת הטופס בנספח  .'IIבכל מקרה מודגש שיש
להפסיק את פעולת הגלאים באזור העבודה לפני תחילתה (ולהחזיר אותה לפעולה ביום העבודה).

ב.

הגנה :אם העבודה נעשית בסמוך לחומרים דליקים ,כגון :עלים יבשים ,ניירות ,וילונות ,מזרונים,
שמיכות ,קרטונים ,שלא ניתן להרחיק – יש לכסותם לפני התחלת העבודה בשמיכות חסינות אש.
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אין לבצע עבודות עם אש גלויה בקרבת נוזלים בעירים או מיכלי גז בישול .במקרה שהעבודה עם
אש גלויה נעשית ליד או מעל תעלות צנרת הצמודות למבנים (חצר אנגלית) יש לכסות את הרשתות
של התעלות בשמיכות חסינות אש כדי למנוע נפילת גיצים על בידוד הצנרת או חדירתם דרך
חלונות המרתפים לארכיונים או מעבדות.

נספח  - 'IIIהמשך
נוהל ביצוע עבודות עם אש גלויה בשטח ביה"ח מאיר
ג.

השגחה :בכל זמן העבודה עם אש גלויה ישגיחו העובדים שלא נוצרו מקורות אש וששום
דבר לא החל לבעור .חובה להחזיק במקום ביצוע העבודה מטפה מסוג מתאים ושמיכות
חסינות אש בכמות מספקת לחסימת האש.
בתום העבודה יש לוודא שלא נשארו גיצים או נקודות לוהטות העלולות לגרום
להתלקחות עצמית.

ד.

כאשר עבודות היוצרות גיצים חמים מתבצעות מעל מקום העלול לשמש מעבר אנשים,
חיובה לדאוג לגידור מקום נפילת הגיצים או למנוע מעבר אנשים במקום זה בכל דרך
אפשרית .כמובן שיש לנקות את מקום נפילת הגיצים מכל חומר דליק.
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הנחיות בטיחות ייחודיות במרכז הרפואי מאיר
.1

מפתח גוונים לצנרת
מפתח גוונים לצנרת גזים רפואיים ומים שונה מהמקובל בבתי חולים אחרים .צנרת האספקה בתחום
מרכז רפואי מאיר צבועה בגוונים המפורטים מטה .על הקבלן לידע את כל העובדים שלו ושל קבלני
המשנה שהוא יפעיל במסגרת עבודתו.
מפתח גוונים לצנרת גז
צהוב גז בישול
ירוק חמצן
וואקום
לבן
שחור אויר דחוס
כחול נייטרוס אוקסיד
שחור אויר לחץ גבוה
שחור אוויר טכני
אפור פחמן דו חמצני ()CO2

.2

מפתח גוונים לצנרת מים
מים קרים
מים חמים
מים רכים
קיטור/הסקה
צינור כיבוי אש

תכלת
אדום  /לבן
ירוק
לבן  /כסוף
אדום

הובלת חומרי בניה
חל איסור מוחלט להעביר חומרי בניה ו/או ציוד כבד במעליות ביה"ח.
ביה"ח יחייב את הקבלן על כל נזק שייגרם למעליות כתוצאה מהעברת חומרי בניה ו/או ציוד כבד
במעליות ביה"ח.

.3

נוהל הטלת קנסות בטיחות על קבלנים
.1

תחולה:
הנוהל חל על כל הקבלנים המבצעים עבודות בתחום המרכז הרפואי מאיר מיום פרסומו.

.2

רקע:
מדיניות ההנהלה בהעלאת רמת הבטיחות בתחום המרכז הרפואי מחייבת טיפול יסודי במניעת
סכנות ומפגעי בטיחות שנוצרים ,בין היתר ,במהלך ביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ.

.3

מטרה:

.4

א.

להעלות את מודעות הקבלנים לסביבת עבודתם ,לשמירה על בטיחות עובדי המוסד,
מטופלים ומבקרים ולהבטיח הקפדה מצד הקבלנים ומנהלי העבודה מטעמם על מילוי
ההוראות של נוהל בטיחות וגהות לעובדי קבלן מס' ד 3-97-94מיום .28.12.94

ב.

למלא את דרישות החוק בעבודות שאחריות על בטיחות עובדי הקבלן עצמם מוטלת על
המוסד.

שיטה:
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הטלת קנס כספי על הקבלנים שאינם מקפידים על הוראות החוק והנהלים ודרישות ההנהלה,
מנהל פרויקט וממונה הבטיחות.

.5

.6

א.

הטלת קנסות היא בסמכותו של ממונה הבטיחות בתיאום עם המנהל האדמיניסטרטיבי
ומהנדס בית החולים ובהתאם לערכים המפורטים מטה.

ב.

סכומי הקנסות יקוזזו ע"י מנהל פרויקט או מזמין העבודה מחשבונו של הקבלן על
העבודה שבמהלך ביצועה נעשתה העבירה.

מסמכים ישימים:
א.

פקודת הבטיחות בעבודה ,תש"ל –  1970ותקנותיה.

ב.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ"ח – .1988

ג.

חוק החשמל ,תשי"ד –  1954ותקנותיו.

ד.

נוהל בטיחות וגהות לעובדי קבלן מס' ד 3-97-94מיום .28.12.94

ה.

נספח בטיחות לחוזה התקשרות.

עבירות להטלת קנס כספי
העבירות האופייניות מחולקות ל –  3קבוצות בהתאם לחומרתן:
א.

עבירות המסכנות את בטיחות הציבור באופן מיידי ,כגון:

*

אי סגירת אתרי בניה כמתחייב עפ"י החוזה והנחיות מנהל פרויקט וממונה בטיחות של
המוסד.
אי גידור בור או חפירה בהתאם לדרישות החוק ,הנהלים והנחיות מנהל פרויקט וממונה
בטיחות של המוסד.
חפירה ללא אישור חפירה או לא בהתאם לתנאים בהם ניתן אישור זה.
יצירת מכשולים העלולים לגרום לפגיעה.
עבודה בגובה ללא אמצעים שיבטיחו שלא ייפגעו עוברי אורח.
עבודה עם אש גלויה העלולה לגרום לשריפה ללא אישור או לא בהתאם לתנאים בהם
ניתן אישור זה.
אחסון חומרים דליקים בתוך מבנים ללא אישור.
חסימת דרכי מילוט ודרכי גישה לרכב חירום ללא אישור מנהל הפרויקט וממונה
בטיחות.

*
*
*
*
*
*
*

על כל אלה רשאי ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי להטיל קנס בגובה .₪ 1,000
ב.

עבירות המסכנות את בטיחות עובדי הקבלן (באתרים שאינם מוגדרים כאקס-טריטוריה
ונמצאים באחריות המוסד) כגון:
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*
*
*
*

עבודה בגובה מעל  2מ' לא בהתאם לדרישות החוק והנחיות מנהל פרויקט
וממונה בטיחות של המוסד.
עבודה על גבי פיגום שלא נבדק ואושר ע"י ממונה בטיחות.
עבודה על גבי סולמות לא תקינים.
עבודה עם ציוד חשמלי וכבלים מאריכים לא תקינים.

על כל אלה רשאי ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי להטיל קנס בגובה .₪ 700
ג.

עבירות שאין בהן סיכון מיידי ,אך יש הפרת נהלים ושיבוש פעילות ביה"ח ,כגון:
*
*
*

עבודה בצורה העשויה לגרום להפעלת מע' גילוי אש ללא אישור.
אי פינוי פסולת ממקום העבודה.
שימוש בציוד ביה"ח ללא אישור.

על כל אלה רשאי ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי להטיל קנס בגובה .₪ 500
.7

ערעור על הטלת קנס:
על קנס שהוטל ע"י ממונה בטיחות ללא סיבה מוצדקת או לא בהתאם להוראות נוהל זה לדעתו
של הקבלן הנקנס ניתן לערער בפניה בכתב למנהל האדמיניסטרטיבי עם העתק למהנדס ביה"ח
וממונה הבטיחות ,תוך פירוט סיבות אי ההסכמה עם החלטת ממונה הבטיחות.

.4

נהלי בטיחות בנהיגה ושינוע לקבלני חוץ באזור רכב תפעולי המרכז הרפואי מאיר
קבלן יקר !
על פי תקנות התעבורה ,נקבע שטח המרכז הרפואי מאיר כאזור רכב תפעולי ולכן עלי ועל עובדיך למלא
אחר
כל הנהלים בבטיחות בתעבורה הנהוגים במרכז הרפואי.
א.

הנהיגה והשינוע ברכב או בציוד הינה אך ורק באזור ובמסלול שייקבע על ידי נציג ביה"ח לפני
תחילת העבודה.

ב.

הנוהגים והמפעילים חייבים להיות בעלי רישיונות נהיגה בתוקף ו/או אישור מגורם מוסמך
להפעלת ציוד שינוע.

ג.

כלי הרכב והציוד חייבים להיות תקינים ובעלי אישור תנועה ו/או הפעלה מטעם גורם מוסמך.

ד.

אין להשתמש בציוד שינוע מכל סוג שהוא השייך למרכז הרפואי.

ה.

זכור ! בשל אופיו של המרכז הרפואי (תנועה ערה של הולכי רגל בהם ילדים ,קשישים וחולים)
עליך לנהוג/להפעיל ציוד במשנה זהירות והקפדה על כללי הבטיחות.

ו.

חובה עליך להדריך ולהנחות את עובדיך בכל האמור לעיל.
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נספח יד'

תצהיר בדבר אי תיאום הצעה
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 בהליך
זה או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות בהליך זה.

.4

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

.5

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

.6

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

.7

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או
מתחרה פוטנציאלי אחר בהליך 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 הצעה ,אם כן ,אנא פרט:
________________________________________________________
________________________________________________________
* מחק את המיותר



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

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

_______________

_______________

_______________
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תאריך

שם המציע  /התאגיד

חתימת המציע

/

חתימת התאגיד

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ____________ ,מ.ר ,____________.מרח' ____________ מאשר בזאת כי ביום
____________ הופיע בפני ____________ שזיהה את עצמו על-ידי 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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הסכם
שנערך ונחתם ב ___________ ביום ______ לחודש ______ שנת 2018
בין:

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

לבין:

_____________________
ח.פ__________________.
מרחוב________________
על-ידי ה"ה:
 ___________ .1ת.ז __________.תפקיד__________
___________ .2ת.ז __________.תפקיד__________
(להלן" :הספק")
מצד שני

הואיל :והמזמין פרסם את מכרז פומבי מס'  28-112-18לתכנון ,אספקה ,התקנה ואחזקה של מערך הדחת
כלים במרכז הרפואי מאיר" (להלן" :ההליך");
והואיל :והספק מצהיר ומתחייב ,כי ביכולתו לקיים את התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה ,על נספחיו ועל-פי
תנאי ההליך;
והואיל :והמזמין קיבל את הצעת הספק להליך;
לפיכך מוסכם ומוצהר בין הצדדים ,כדלקמן:
.1

מבוא ונספחים:
.1.1

המבוא והנספחים להסכם זה ,מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנו.

.1.2

כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.

.1.3

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

.1.4

מצורפים בזאת להסכם זה הנספחים כמפורט להלן:
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 .1.4.1נוסח מודעה (נספח א');
 .1.4.2פנייה לקבלת הצעות (נספח ב');
 .1.4.3תצהיר ניסיון קודם (נספח ג');
 .1.4.4אישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ותצהיר (נספח ד' ,1נספח
ד';)2
 .1.4.5מכתב תשובות הבהרה (נספח ה');
 .1.4.6תיאור השירותים (נספח ו');
 .1.4.7תוכניות ומפרט טכני (נספח ז');
 .1.4.8הצעת מחיר (נספח ח');
 .1.4.9אישור על כיסוי ביטוחי (נספח ט');
 .1.4.10אישור זכויות חתימה (נספח י');
 .1.4.11נתוני גורם מציע (נספח יא');
 .1.4.12הגנת מידע (נספח יב');
 .1.4.13נהלי בטיחות בעבודה (נספח יג');
 .1.4.14תצהיר בדבר אי תאום הליך (נספח יד');
.2

הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ומתחייב בזה כי:
.2.1

הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמקצועיות הדרושים לצורך אספקת השירותים וקיום
מחויבויותיו על-פי הסכם זה ובמועדים כאמור בהסכם זה ,הכל לשביעות רצונו של המזמין.

.2.2

השירותים יסופקו ברמה מקצועית גבוהה ,במומחיות ותוך השקעת מיטב מאמציו ,מיומנותו
ומקצועיותו ,על-ידי עובדים מיומנים ,מקצועיים ומנוסים ,בהיקף המתאים והנדרש לאספקת
השירותים.

.2.3

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

.2.4

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 כל
דין.

.2.5

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

.3

.4

.2.6

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

.2.7

יקיים אחר כל הוראות ,הנחיות ונהלי המזמין ככל שנוגעות לביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה,
לרבות כל הוראה בדבר סדרי העבודה או כללי המשמעת החלים במזמין ו/או הוראות אחרות ככל
שאלו קיימות במזמין ,לרבות הוראות אנשי הביטחון של המזמין וכפי שאלו יעודכנו מעת לעת,
ואלו תחייבנה את הספק ומועסקיו לצורך ביצוע הסכם זה.

העדר בלעדיות והתחייבות להיקף התקשרות
.3.1

מוסכם וידוע לספק 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 כדוגמת האמור בהסכם זה ,באופן מלא ו/או חלקי והספק מוותר על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בהקשר זה לרבות ,כל טענה שעניינה אובדן ו/או מניעת רווח ו/או העדר
כדאיות.

.3.2

מובהר ומוסכם בזאת על הספק כי המזמין רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,להרחיב ו/או
לצמצם (עד כדי הפסקה) ו/או להגביל את היקף השירותים הנרכשים על-ידו על-פי הסכם זה
והספק מתחייב להיערך בהתאם ולפעול על-פי הודעות מתאימות שימסרו לו ,מבלי שיהיה בכך
כדי להטיל חובה כלשהי על המזמין להתקשר עם הספק ,בגין אותם שירותים בהסכם חדש ומבלי
שבהרחבת השירותים ,צמצומם או שינויים כאמור ,תקום לספק כל זכות התנגדות ,דרישה או
טענה לרבות ,טענה בדבר צפיות ,הסתמכות או אובדן רווח כלשהו .להסרת ספק ,מובהר כי אין
באמור בהסכם זה ,משום התחייבות לרכש השירותים מאת הספק ,בכל היקף שהוא ,אם בכלל.

תקופת ההתקשרות
.4.1

תכנון ,אספקה והתקנה– המועד לתחילת ביצוע השירותים הינו בתוך ( 7שבעה ) ימים ממועד
קבלת צו התחלת העבודה מאת המזמין .את ההתקנה יש להשלים בתוך ( 16שש עשרה) (לא כולל
זמן הקמת התשתית על ידי המזמין).
יובהר ,כי השלמת ההתקנה לצורך האמור בסעיף זה כוללת תיקון כל הליקויים עד למסירת חזקה
והמצאת כל האישורים כאמור בנספח ו' ונספח ז'' להסכם.

.4.2

אחריות ( 24 -עשרים וארבעה) חודשים ממועד מסירת המערכת לידי המזמין;

.4.3

תחזוקה בתשלום – ( 60שישים) חודשים מגמר תקופת האחריות.

.4.4

על אף האמור לעיל ,מובהר כי במשך תקופה של  24חודשים ממועד מסירת החזקה במערכת ,יהא
המזמין רשאי לרכוש מכלולים נוספים כמפורט בהצעת המחיר כנגד תשלום תמורתם הנקובה,
מבלי שהספק יהא זכאי לכל תוספת תמורה בגין האמור .סופקו מכלולים נוספים כאמור ,תחול
עליהם אחריות כקבוע בסעיף  4.2לעיל והספק ידרש ליתן להם שירותי תחזוקה בתשלום במסגרת
התקופה הקבועה בסעיף  4.3לעיל ביחס למערכת.
להסרת ספק ,אין המזמין חייב לרכוש את כלל השירותים ו/או רכיבי המערכת ו/או חלקם
בתקופה כלשהי והספק יהא מנוע מלטעון כל טענה בהקשר זה.

.4.5

נמשכה בפועל אספקת שירותי התחזוקה בתשלום מעבר לתקופות לעיל ,מסיבה כלשהי ,יהיה
המזמין רשאי בכל עת להפסיק את אספקת השירותים בהודעה מראש של ( 30שלושים) ימים
ואילו הספק יהא רשאי להפסיק את אספקת השירותים ,בהודעה מראש של ( 90תשעים) ימים
דף  95מתוך  107דפים

נוסח מתוקן 1

והספק מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה בעניין זה ,לרבות כי בהמשך אספקת השירותים
בפועל ,מעבר לתקופת ההסכם ,היה משום הארכת תקופת ההסכם לתקופה ארוכה מתקופת
ההודעה הנ"ל .יובהר כי בהתקיים מקרה כאמור ,יחולו הוראות ההסכם ,בכפוף לשינויים
המחויבים ועל הספק להמשיך ולספק את השירותים במלואם ,עד לתום תקופת ההתקשרות
לרבות ,בכל תקופת הודעה מוקדמת בדבר הפסקת התקשרות.

.5

.6

.4.6

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

.4.7

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהא המזמין רשאי להביא הסכם זה לידי סיום ,מכל סיבה
שהיא (לרבות לצורך יציאה בהליך חדש במטרה לקבל תנאים מטיבים למזמין ו/או בשל מגבלות
תקציב ו/או מגבלות שעניינם בנהלי המזמין) וזאת ,בהודעה בכתב שתימסר לספק ,הן ביחס
למלוא השירותים שהוזמנו והן ביחס לחלקם בלבד( 30 ,שלושים) ימים מראש ובכתב .עם זאת,
מובהר כי אין בכך כדי למנוע מאת המזמין לצמצם (עד כדי הפסקה) ו/או להשהות מעת לעת ,את
אספקת השירותים ,מבלי שתקום בשל כך כל עילה ו/או טענה ו/או זכות לספק ,כלפי המזמין.

.4.8

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

.4.9

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

הזמנה ואספקה של השירותים
.5.1

השירותים יסופקו בהתאם למפורט בנספח ו' ובנספח ז' ועל פי הצעת הספק.

.5.2

אספקת השירותים תתבצע בהתאם לנהלי הבטיחות המקובלים אצל המזמין ,כפי שאלו יועברו
מעת לעת לספק וכמפורט בנספח יג'.

.5.3

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

.5.4

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

.5.5

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

טיב השירותים ובקרת איכות
.6.1

הספק ידאג כי הכלים והתשומות בהם הוא עושה שימוש לצורך אספקת השירותים יהיו הולמות
לביצוע הפעילויות הנדרשות ובאחריות הספק לשמור ולתחזק האמור באופן שוטף.
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.7

.6.2

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

.6.3

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

תמורה ותנאי התשלום
.7.1

בתמורה לקיום כל התחייבויות הספק ,ישלם המזמין לספק את התמורה כמפורט בנספח ח'
בהתאם להיקף וסוג השירותים אשר הוזמנו וסופקו בפועל לשביעות רצון המזמין ועל פי הזמנתו.
מובהר כי הספק לא יהא זכאי לכל תשלום שלא אושר מראש ובכתב על-ידי המזמין.

.7.2

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

.7.3

התשלום יתבצע לספק תוך ( 93תשעים ושלושה) יום מתום החודש שבגינו הוגשה דרישת התשלום
על-ידי הספק (להלן" :שוטף  )"93 +ובלבד ,שאושר קודם לכן ,על-ידי המזמין ,בהתאם למפורט
בנספח ח'.
זכאות הספק להגשת דרישת התשלום ,תהא בכפוף לאספקת השירות בפועל ומסירת החזקה
במערכת לשביעות רצון המזמין.

.7.4

למען הסר ספק מובהר ,כי התמורה כהגדרתה לעיל ,מהווה את מלוא התמורה בגין אספקת
השירותים על-פי ההסכם ,לרבות כל ההוצאות שעמד בהן הספק בקשר עם מילוי כל התחייבויותיו
על-פי ההסכם וביחס לכל תשומה אשר נדרש להעמיד לצורך אספקת השירותים ,בין אם פורטה
מפורשות בהסכם זה ובין אם לאו (ובלבד ולא נקבע בהסכם זה מפורשות כי המזמין יישא בעלויות
התשומ ה) ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,ככל שהדבר רלוונטי ,עלויות הייצור ,שכר עבודה
ותנאים סוציאליים ,דמי נסיעה ותשלום עבור זמן נסיעה לכל המועסקים על-ידי הספק ,הוצאות
השימוש בכלי עבודה ,כל הוצאות העמסה ,פריקה ,הובלה ואחסון ,פחת וכו' ,הוצאות מנהלה
וכלליות ,כגון נזקי טבע ,ביטוחים ,ערבויות וכו' וכל המסים ,האגרות ,ההיטלים ותשלומי חובה
אחרים המוטלים על הספק ,על השירותים וכיוצ"ב.

.7.5

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

.7.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לו ,הרי שכתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק ,ימציא
הספק למזמין אף את האישורים הבאים:
 .7.6.1תעודת עוסק מורשה בת תוקף ,על-פי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו – ;1975
 .7.6.2אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על דיווח כדין בכל שנת כספים במשך
תקופת קיומה של התקשרות זו;
 .7.6.3אישור ניכוי מס במקור;
 .7.6.4כל אישור אחר הדרוש על-פי כל דין או על-פי דרישת המזמין.

.7.7

המזמין יהא רשאי להורות כי משלוח הזמנות וחשבוניות ייעשה אך ורק באמצעות טכנולוגיה
מקוונת מפיתוחה של חברת ניפנדו בע"מ (או כל אמצעי טכנולוגי אחר עליו יורה המזמין בעתיד,
בהתאם לנוהל ההזמנות ומשלוח החשבוניות של הכללית) .פרטים והרשאות שימוש ניתן לקבל
באמצעות פנייה לחברת ניפנדו בדוא"ל  sales@nipendo.comו/או טלפון  .09-8600501עלות
השימוש בשירות תחול על הספק.
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.8

.9

טיב השירותים ובקרת איכות
.8.1

הספק ידאג כי המתקנים והתשומות בהם הוא עושה שימוש לצורך אספקת השירותים יהיו
הולמות לביצוע הפעילויות הנדרשות ובאחריות הספק לשמור ולתחזק תשתיות אלו באופן שוטף.

.8.2

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

.8.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה ,בקיום התחייבויותיו על-פי ההסכם יפעל הספק בהתאם
לקבוע בהוראות כל דין וככל והדבר רלבנטי להתקשרות ,בהתאם לדרישות ה Joint Commission
 International - JCIאשר הסמיכו ו/או מצויים בהליכים להסכמת המרכז הרפואי בתחום
הטיפול ובטיחות המטופל (אקרדיטציה).

.8.4

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

פיקוח מטעם המזמין
.9.1

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

.9.2

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

.9.3

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

.9.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף לכל זכות אחרת המוקנית למפקח על-פי ההסכם ,רשאי
המפקח ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו:
 .9.4.1לערוך בדיקה מדגמית ו/או מלאה של השירותים ו/או לפסול את השירותים או חלקם,
בשל פגם ו/או חסר ו/או אי התאמה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ועל הספק תחול החובה
לספק שירותים אחרים תחתם ,לפי הוראות המפקח לרבות ,פיצוי המזמין בגין כל נזק
שיגרם כתוצאה מהפסילה כאמור.
 .9.4.2לאשר או לפסול כל מורשה מטעם הספק או המועסק על-ידו בקשר עם ביצוע התחייבויות
הספק על-פי הסכם זה.
 .9.4.3ליתן לספק כל הוראה בקשר עם אספקתם השירותים.

.9.5

בכל מקרה בו לא סופקו השירותים על-ידי הספק לשביעות רצונו המלאה של המזמין ו/או המפקח
מטעמו ,המזמין יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לבצע את השירותים ,בין בעצמו ובין על-ידי צד שלישי
והספק יפצה את המזמין ,בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למזמין בגין כך ,מיד עם דרישתו
לכל סעד אחר על-פי
הראשונה לכך של המזמין מהספק וזאת ,מבלי לגרוע מזכות המזמין
הסכם זה ו/או כל דין.
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.9.6

.10

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

העדר יחסי עובד-מעביד
.10.1

הצדדים מצהירים כי הספק הינו בבחינת "קבלן עצמאי" אשר אינו משתלב במסגרת המזמין
ועובדיו וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו ,כדי לשנות את היחסים המשפטיים בין הצדדים או
כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין המזמין לבין הספק או מי מעובדיו.

.10.2

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

.10.3

הספק מתחייב כי ינוכו ויועברו כחוק משכר העובדים המועסקים מטעמו בביצוע העבודות ,כל
התשלומים הנדרשים על-פי חוק למס הכנסה ולביטוח לאומי .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל
מקום בהסכם ,מתחייב הספק כי ימולאו כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,וכל הצווים ,התקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר אך מבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל העובדים שיועסקו מטעמו ,במפורש לרבות אלה שיועסקו
באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת תוקפו של ההסכם זכאים לכל הזכויות שעל-
פי החוקים הנ"ל.

.10.4

הספק מתחייב כי ימולאו הוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה  1995 -והתקנות
שהותקנו על-פיו ביחס לכל העובדים מטעמו ,אשר יועסקו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,והוא
ימציא למזמין אישורים של המוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף זה.

.10.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק יעמוד ביחס לכל אחד מעובדיו המועסקים על ידו לצורך
מתן העבודות לכללית בכל דרישות חוקי העבודה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת במהלך תקופת
ההסכם ,ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בכל החוקים המפורטים להלן:
 .10.5.1חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט .1959
 .10.5.2חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א .1951-
 .10.5.3חוק דמי מחלה ומנוחה ,תשי"א.1976-
 .10.5.4חוק חופשה שנתית ,תשי"א.1950-
 .10.5.5חוק עבודת נשים ,תשי"ד .1954-
 .10.5.6חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשכ"ד .1964-
 .10.5.7חוק עבודת הנוער ,תשי"ג.1953-
 .10.5.8חוק החניכות ,תשי"ג1953-
 .10.5.9חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט.1949-
 .10.5.10חוק הגנת השכר ,תשי"ח.1958-
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 .10.5.11חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג.1963-
 .10.5.12חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)תשנ"ה .1995-
 .10.5.13חוק שכר מינימום תשמ"ז .1987-
 .10.5.14צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק ,תשס"ח.2008-
.10.6

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

.10.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ולמען הסר ספק ,מובהר ומוסכם בזה כי הסכם זה הינו לרכישת
עבודות או תפוקות בלבד ,ולא להעסקת עובדים מסוימים ,ואין בו משום התקשרות לאספקת כוח
אדם ו/או הסכם עם קבלן כוח אדם.

.10.8

מוסכם בזה ,כי אם חרף כוונת והסכמת הצדדים ,יקבע גורם מוסמך כי מבצע העבודות ו/או עובדי
מבצע העבודות הינם למעשה עובדי כוח אדם ו/או עובדי כללית ,אזי ישלם מבצע העבודות
לעובדים את ההפרשים בין שכרם לבין שכר עובדי כללית לרבות כל החיובים אשר יושתו על
כללית על-ידי הגורם המוסמך.

.10.9

מובהר ומוסכם בזה ,כי כללית לא תשפה את מבצע העבודות בגין תשלום זה ,ומבצע העבודות
מקבל על עצמו את הסיכון כי יוחלט שהעובדים זכאים לתנאים של עובדי כללית.

 .10.10היה ולמרות האמור לעיל לא ישלם מבצע העבודות מסיבה כלשהי את ההפרשות כאמור ,וכללית
תחויב לשלמם אזי ישפה מבצע העבודות את כללית בגין כל סכום שתחויב בו כאמור.
 .10.11מוסכם ומוצהר בזאת ,כי במקרה ויקבע על-ידי גורם מוסמך כלשהו כי נוצרו יחסי עובד ומעביד
בין המזמין לבין הספק ו/או מי מעובדי הספק ,יחול האמור להלן:
 .10.11.1העובדים מטעם הספק יהיו זכאים אך ורק לשכר מינימום ולזכויות נלוות ותנאים
סוציאליים בהתאם לחוק (להלן" :התמורה החדשה") .במקרה כאמור ,הספק ו/או מי
מהעובדים מטעמו יהיו חייבים להשיב למזמין את ההפרש בין התמורה לבין התמורה
החדשה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ששולמה התמורה ועד להשבתה ,על-פי כל
דין (להלן" :ההפרש").
 .10.11.2המזמין יהיה זכאי לקזז מכל סכום המגיע ממנו לספק ו/או למי מעובדים מטעמו את
ההפרש.
 .10.11.3בנוסף ,הספק ישפה ויפצה את המזמין בגין כל ההוצאות שיהיו כתוצאה מהקביעה,
לרבות ,ומבלי למעט ,הוצאות משפטיות.
 .10.12הספק מסכים להאריך את תקופת ההתיישנות לצורך תביעה להחזר ההפרש בין התמורה לתמורה
החדשה ללא הגבלת זמן .הסכמה זו הינה בהתאם להוראות סעיף  19לחוק ההתיישנות ,התשי"ח
– .1958
 .10.13הספק מתחייב לשפות ולפצות את המזמין בגין כל דרישה שתופנה אליו ו/או תביעה אם תוגש
כנגדו בשל מעשי או מחדלי הספק ו/או מי מעובדיו ,תוך כדי מתן העבודות ,וכן בגין כל דרישה
ו/או תביעה כנגד המזמין מצד קבלני השירות מטעם הספק ו/או מי מהעובדים מטעם הספק
שעילתה נזק לגופם או לרכושם ו/או נזק כספי .חובת השיפוי והפיצוי כאמור תחול אף אם יקבע
בפסק דין מחייב ,כי מי מהעובדים מטעם הספק הוא עובד המזמין חרף האמור בהסכם זה.
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 .10.14מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,למען הסר כל ספק ,כי אף אם יתבטל ו/או יפקע הסכם זה ,בין על-פי
החלטת מי מהצדדים ובין בידי כל גורם אחר ומכל סיבה שהיא ,ימשיך הספק לשאת בכל חובותיו
באשר לעובדים שהועסקו בביצוע עבודות נשוא הסכם זה לאחר סיום ו/או פקיעת ההסכם ,וכן
יישא בכל התחייבויותיו ,כמפורט בהסכם זה ,ביחס לכל תביעה ו/או דרישה של עובד מהעובדים
מטעמו שעבד בתקופת הסכם זה אצל המזמין על-פי כל דין ,וזאת גם אם תוגש התביעה ו/או
הדרישה כנ"ל בכל עת שהיא לאחר סיום ו/או פקיעת ההסכם.
.11

.12

כוח אדם
.11.1

הספק מתחייב לבצע את השירותים באמצעות עובדים מתאימים ,מיומנים ומנוסים ,לשביעות
רצון המזמין ,בעלי אישור והכשרה לאספקת השירותים למערכות להן מסופקים השירותים ולשם
כך ,מתחייב להעסיק בעצמו ועל חשבונו את כל כוח האדם המתאים והדרוש לשם מילוי
התחייבויותיו על-פי ההסכם.

.11.2

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

.11.3

הספק מתחייב כי עובדיו המועסקים בחצרי המזמין יהיו לבושים מדים עם סמל הספק ויישאו תג
זיהוי הנושא את שמם.

.11.4

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

.11.5

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

.11.6

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

תוצאות הפרה
.12.1

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן ,המזמין יהיה רשאי לבטל את ההסכם לאלתר ,ללא מתן
הודעה כלשהי לספק ולבצע את התחייבויות הספק ,על-פי הסכם זה ,בין בעצמו ובין בכל דרך
אחרת כפי שימצא לנכון ,לרבות בידי ספק חלופי והספק מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כספית ו/או אחרת כלפי המזמין בשל כך:
.12.1.1

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

.12.1.2

הספק 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 המזמין לכך
מראש ובכתב.

.12.1.3

בפועל אין הספק מבצע את ההסכם.

.12.1.4

הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.
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.12.1.5

במקרה של הפרה כאמור ,הספק ישלם למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש סכום של
( ₪ 30,000שלושים אלף ( )₪להלן" :פיצויים מוסכמים") ,כשסכום זה צמוד למדד
המחירים לצרכן ,מיום הודעת המזמין לספק בכתב על זכייתו בהליך ועד לתשלום
בפועל וזאת ,מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה למזמין מכוח הסכם זה
ו/או כל דין .הצדדים מצהירים כי גובה הפיצויים המוסכמים נקבע על-ידם ,בהתחשב
במהותו והיקפו של ההסכם וכי הוא סביר בנסיבות העניין.

 .12.2בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית ,יתקן הספק את ההפרה בתוך ( 7שבעה) ימים מיום שנדרש לכך
על-ידי המזמין או מי מטעמו .לא תיקן הספק את ההפרה כאמור ,יהיה המזמין רשאי לבטל ההסכם
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמין על-פי ההסכם ועל-פי כל דין.
 .12.3במידה והספק יסתייג מן האמור בהסכם זה ו/או מן האמור בנספחי הסכם זה ללא קבלת אישור
מראש ובכתב של המזמין ,ולא יחזור בו הספק מהסתייגויותיו תוך ( 7שבעה) ימים מהמועד בו דרש
זאת המזמין ,מוקנית בזאת למזמין הזכות לבטל ו/או להשעות את ההסכם באופן מיידי מבלי שיהיה
בכך משום הפרת הסכם זה ומבלי שהמזמין יהיה חייב לנמק את עילת ההפסקה ו/או ההשעיה
כאמור ,והספק מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה בקשר לכך .פעל המזמין מכוח זכותו כאמור
בסעיף זה ,הספק יהא זכאי לקבל אך ורק את התשלומים המגיעים לו בגין ביצוע התחייבויותיו על-פי
הסכם זה ,כפי שאושרו על-ידי המזמין עד לתום ביצוע התחייבויותיו בפועל .למען הסר ספק ,הספק
לא יהיה זכאי לכל סכום נוסף מהמזמין והוא מוותר על כל דרישה בהקשר זה.
 .12.4מבלי 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 בג ין הפרות ההסכם המפורטת להלן ,יהא המזמין זכאי אף לפיצויים קבועים
מראש מהפעיל כדלקמן:
 .12.4.1בגין אספקה באיחור של השירותים ,יינתן פיצוי מוסכם בשיעור של ( 2,000.-אלפיים) ,₪
בשל כל  24שעות איחור.
 .12.5המזמין זכאי לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לספק ,או לגבותם
בכל דרך חוקית אחרת ,הכל לפי שקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 .12.6ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לספק לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו
בהתאם להוראות הסכם זה.
 .12.7הפרת הוראה כלשהי הכלולה בסעיפים שעניינם הצהרות והתחייבויות הספק ,אספקת השירותים,
טיב ואיכות השירותים ,כוח-אדם ,תמורה ותנאי תשלום ,סודיות ,ביטוח ,שיפוי ,הסבה או העסקה
של קבלני משנה בניגוד לתנאי ההסכם ,תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
.13

סודיות ואבטחת מידע
.13.1

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

.13.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר ומתחייב בזאת הספק כדלקמן:
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 .13.2.1כי ידוע לו כי במסגרת אספקת השירותים נשוא הסכם זה ,עשויים להגיע לידיו ו/או לידי
עובדיו ,בין השאר ,מסמכים ו/או מידע ו/או פרטים לגבי מבוטחי המזמין ,אשר הינם
מוגנים על-פי דין והוא מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי פרטים אלה ולהימנע בכל
עת ,מכל פרסום ו/או גילוי שלהם בכל דרך למעט ,ביצוע ישיר של השירותים על-פי הסכם
זה ו/או כמתחייב מכל דין.
 .13.2.2כי לא יעשה כל שימוש במידע כאמור ,בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ולא להעביר ו/או
למסור כל מידע לצד שלישי ,לכל מטרה ,אלא כמתחייב מכל דין ומכל סיבה שהיא ולמלא
אחר כל הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א –  1981והתקנות על-פיו וחוק זכויות
החולה ,התשנ"ו – .1996
 .13.2.3כי ינקוט כל אמצעי כדי שעובדיו ו/או מי מטעמו הפועלים במסגרת אספקת השירותים
נשוא הסכם זה ,יקפידו אף הם על שמירת סודיות המידע ,כאמור לעיל.
.13.3

.14

.15

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

אחריות ושיפוי
.14.1

הספק יישא באחריות ,באופן בלעדי ,לכל נזק רכוש או גוף ,הפסד ,הוצאה או אובדן ,בין ישירים
ובין עקיפים ,שיגרמו למזמין ,למי מעובדיו ,למבוטחי המזמין או לצד שלישי כלשהו ,לרבות כל
עובדי הספק וכל מפעיל משנה ומי מטעמו ,כתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה ו/או מחדל של
הספק ,מי מעובדיו ,מנהלי עבודה מטעמו ,קבלני המשנה המועסקים על-ידו ו/או כל גורם אחר
מטעמו ,בקשר לביצוע חיובי הספק על-פי הסכם זה או הנובעים ממנו.

.14.2

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

.14.3

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

ביטוח
.15.1

מבלי לגרוע מאחריות הספק על-פי הסכם זה ועל-פי כל דין ,מתחייב הספק ,על חשבונו הוא ,לדאוג
לקיומן בתוקף ,במשך כל תקופת ההתקשרות על-פי הסכם זה ,של פוליסת ביטוח כמפורט להלן:
 .15.1.1פוליסה לביטוח אחריות מעבידים  -בגין חבות הספק על-פי פקודת הנזיקין כלפי כל
המועסקים על-ידו ומטעמו .ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר ספקים ,קבלני משנה
ועובדיהם ,שעות עבודה וכן ,בדבר העסקת נוער .גבול האחריות ( $1,500,000.מיליון
וחמש מאות אלף דולר ארה"ב) למקרה ו( $5,000,000.-חמישה מיליון דולר ארה"ב)
לתקופת הביטוח .הביטוח יורחב לשפות את המזמין במידה וייחשב כמעבידם של עובדי
הספק ו/או מי מהם.
 .15.1.2פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג'  -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 לביצוע העבודות .גבולות האחריות ( $1,000,000.מיליון דולר ארה"ב)
למקרה ו( $5,000,000. -חמישה מיליון דולר ארה"ב) לתקופת הביטוח.
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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.
 .15.1.3פוליסת ביטוח אחריות למוצרים פגומים  -הפוליסה תכסה את אחריות הספק למוצרים
בהתאם לחוק אחריות למוצרים פגומים ,תש"ם –  ,1980בגבולות אחריות של לא פחות מ-
( $250,000.מאתים וחמישים אלף) דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח השנתית.
הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של  3שנים.
 .15.1.4פוליסת ביטוח לרכב מנועי  -הספק יפנה אל מבטחו ויבטח באמצעותו בביטוח חובה
כנדרש על-פי פקודת ביטוח רכב מנועי ,התש"ל  1970 -וכן ,ביטוח מקיף ,את כלי הרכב של
הספק וכל הבאים מטעמו ,הנכנסים לחצרי המזמין ,אשר משמשים ו/או ישמשו את
הספק לביצוע הסכם זה.
.15.2

בכל זמן שהסכם זה יהיה בתוקף ,הספק יהיה ערוך לכך ,שלפי דרישת המזמין ,ככל שתהיה כזו,
יציג למזמין עותק פוליסות הביטוח הנדרשות על-פי סעיף  15.5לעיל או אישור מהמבטח הישים
על עריכתן (להלן" :אישור הביטוח") וזאת ,בתוך ( 7שבעה) ימי עבודה ממועד דרישת המזמין
כאמור.

.15.3

למען הסר ספק ,מובהר כי אי המצאת אישור הביטוח כאמור לעיל ,לא תגרע מהתחייבויות הספק
על-פי הסכם זה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,כל חובת תשלום שחלה על הספק והספק
מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,גם אם ימנעו ממנו ביצוע עבודות ,בשל אי
הצגת העותקים במועד.

.15.4

הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסת הביטוח הנערך על-ידו ,לשלם את דמי הביטוח במלואם
ובמועדם ולוודא כי הביטוח יחודש ,מעת לעת ,לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת העבודות
וזאת ,אף אם תקופת ביצוע העבודות פגה אולם הספק טרם פינה את המבנה.

.15.5

היה ומבטח הספק יודיע למזמין ,כי הוא עומד לצמצם את היקף הכיסוי של ביטוח הספק או
לבטלו כאמור ,מתחייב הספק לערוך את ביטוח הספק מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,
( 30שלושים) יום לפני מועד הצמצום או הביטול או לפני תום תקופת הביטוח כאמור .לא המציא
הספק אישור עריכת ביטוח כאמור או לא חידש את הביטוח שהסתיים בטרם פג הסכם זה ,יהיה
המזמין רשאי ,אך לא חייב ,לדאוג לקיומו של ביטוח תחתיו ולשלם את דמי הביטוח במקומו ,אם
לא ישלמו לדרישתו .במקרה זה ,המזמין יהיה זכאי למלוא סכום הפרמיה ששילם והספק ישלם
סכום זה למזמין ,במזומן ,מיד עם קבלת דרישה בכתב ובלבד ,שסכום הפרמיה עונה על המקובל
והסביר ,לגבי ביטוח מאותו סוג באותה עת ובנסיבות הנ"ל.

.15.6

הספק מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על-ידי המבטח ו/או על-ידי
המזמין ו/או על-ידי הרשויות המוסמכות .כן ,מתחייב הספק לפעול באופן סביר על מנת למנוע,
לרבות על-ידי כל מי הפועל מטעמו ,כל מעשה או מחדל אשר עלולים לגרום להתפוצצות לדליקה
ו/או להצפה ו/או אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק לרכוש.

.15.7

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל ,בכל שלבי ביצוע ההסכם ,מתחייב הספק
למלא אחר כל דרישות הוראות החוק לביטוח לאומי וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי
החוק הנ"ל ובעיקר ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדיו ,שליחיו ,לרבות אלה
שיועסקו באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה ,זכאים לכל הזכויות
שעל-פי החוק הנ"ל.
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.15.8

המזמין רשאי לבדוק את הפוליסות שיערכו על-ידי הספק כאמור לעיל והספק מתחייב לבצע כל
שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות הספק .הספק מצהיר ומתחייב כי זכות
הביקורת של המזמין ביחס לאישורי הביטוח וזכותו להורות על תיקון הביטוח כאמור לעיל ,אינה
מטילה על המזמין ו/או על מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי הפוליסות ולגבי ביטוח
כאמור ,טיבו ,היקפו ותוקפו או לגבי העדרו ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על
הספק על-פי הסכם זה.

.15.9

למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי קביעת גבולות האחריות ,כמפורט בפוליסת אחריות המעבידים
של הספק ,הינן בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חובתו
לפי הסכם זה .על הספק לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .הספק
מצהיר ומאשר כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ,בכל
הקשור לגבולות האחריות המינימליים כאמור ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף כיסויי
הביטוח שהוצאו על-ידו.

 .15.10אם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים משלימים מעבר לביטוח כמפורט לעיל ,יערוך
הספק  ,על חשבונו ,את פוליסות הביטוח הנוספות  /המשלימות כאמור ומתחייב לגרום לכך שבכל
ביטוח נוסף  /משלים אשר יערוך כמצוין לעיל ,ייכלל סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי המזמין ומי
מטעמו.
 .15.11ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח שנערך על-ידי כללית וכי הספק
מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי כללית .הספק ידאג ,ליתן הוראות בלתי
חוזרות למבטחיו ,לשלם ישירות לכללית תגמולי ביטוח ,בקרות אירוע ביטוח.
 .15.12הספק מתחייב בקרות "מקרה ביטוח" להשיב את גבולות האחריות/סכומי הביטוח שבפוליסות
אל כנם ולשאת בפרמיה שתידרש על-ידי מבטחיו לצורך כך.
 .15.13למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי דמי ההשתתפות העצמית וכן ,נזק העולה על סכומי
הביטוח/גבולות האחריות בביטוחי הספק ,יחולו על הספק בלבד והוא לבדו יישא בהם.
 .15.14אין בהוצאתם ו/או בקיומם של ביטוחים כאמור בסעיף זה ו/או בערכים הנקובים בהם ,כדי לבטל
ו/או לצמצם ו/או לגרוע ו/או לשנות בצורה כלשהי מאחריותו של הספק על-פי הסכם זה ו/או על-
פי כל דין ואחריותו של הספק תעמוד בהיקפה המלא ותחייב את הספק.
 .15.15במידה שהספק לא ימציא למזמין את אישור הביטוח כאמור לעיל עד ( 30שלושים) ימים לאחר
מועד חתימת הסכם זה או עד למועד הנקוב בסעיף זה ,רשאי המזמין ,אך לא חייב ,להביא הסכם
זה לידי סיום מיידי בהודעה לספק ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 .15.16מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,היה ואישור הביטוח לא יהיו לשביעות רצון המזמין והספק לא
ימציא למזמין אישור אחר ,לפי דרישת המזמין בתוך ( 14ארבעה עשר) ימים מדרישת המזמין ו/או
אם תבוטל או תסתיים פוליסת ביטוח כלשהי והספק לא ימציא למזמין העתק מפוליסת ביטוח
אחרת במקומה ,מיד לאחר הביטול או פקיעת התוקף ,יהיה המזמין ,רשאי אך לא חייב ,להוציא
פוליסת ביטוח ,על חשבון הספק ואולם ,אין באמור לעיל ,כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחר
העומדים לזכות המזמין על-פי ההסכם ו/או על-פי דין ,בקשר לכך.
 .15.17הפרת הוראה מהוראות סעיף זה על כל סעיפיו הקטנים ,תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
.16

איסור המחאה
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.17

.18

.16.1

הספק אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על-פי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,לכל גורם
שהוא בכל דרך שהיא ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לרבות על-ידי העברת השליטה בספק לבעלי
מניות ו/או לאחרים לרבות ,התקשרות עם קבלני משנה ,מבלי לקבל את הסכמת המזמין לכך
מראש ובכתב (למען הסר ספק ,יודגש כי על קבלני המשנה להיות רשומים כחוק ,עוסקים מורשים
ובעלי ידע מקצועי).

.16.2

ניסה הספק להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על-פי ההסכם כאמור לעיל ,ללא קבלת אישור
המזמין לכך ,לא יהיה להמחאה כאמור כל תוקף ולא יהיה בכך כדי לפטור הספק מאחריותו
למילוי התחייבויותיו על-פי הסכם זה.

.16.3

למען הסר ספק ,המזמין רשאי לסרב לבקשת הספק להמחות זכויותיו ו/או חובותיו על-פי הסכם
זה ,כאמור לעיל ,ללא צורך בנימוק כלשהו ולא יהיה בכך כדי לפטור את הספק מביצוע איזו
מהתחייבויותיו על-פי ההסכם .הספק מסכים לתנאים אלה ומוותר על זכותו לערעור ,לבוררות או
לתביעה משפטית כשלהי או להנמקה כלשהי ,על קביעת מהנדס כללית.

.16.4

בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן  1לעיל 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.

.16.5

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.

גביה וקיזוז
.17.1

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

.17.2

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

.17.3

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

.17.4

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.

שונות
.18.1

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

.18.2

תוקפו של הסכם זה מותנה בחתימת המזמין עליו.
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.18.3

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

.18.4

לשינויים בהסכם זה ,לא יהיה כל תוקף ,אלא אם כן נעשו בכתב ובחתימת הצדדים .מחדל,
השהיה או ויתור על-ידי אחד הצדדים במימוש זכות מזכויותיו לפי הסכם זה ,לא יחשבו כוויתור,
כמניעה ,כהסכמה או כהודאה מצדו והוא יוכל להשתמש בזכויותיו על-פי הסכם זה ,בכל עת
שיחפוץ ,מבלי שמאן דהוא יהיה רשאי לטעון כי הוא מנוע מלעשות כן.

.18.5

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

.18.6

כל הודעה בכתב שתשלח על-ידי צד למשנהו ,לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה לעיל ,תחשב
כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה הידנית באותה הכתובת או בתום ( 72שבעים ושתיים) שעות
מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית הדואר .הודעה שהועברה בפקס יראו אותה כנתקבלה
במועד העברתה ,אם צורף לה אישור על העברתה המלאה והתקינה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
______________________

______________________

הספק

שירותי בריאות כללית

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

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