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שם המציע______________________ :

חתימה וחותמת המציע________________ :

מרכז רפואי יוספטל

נספח א' -מודעה בעיתונות ובאתר האינטרנט
שירותי בריאות כללית – מרכז רפואי יוספטל
מכרז פומבי מס' ( 30-08/15להלן" :המכרז") שירותי היסעים במוניות עבור המרכז הרפואי יוספטל
ומרחב אילת של שירותי בריאות כללית
.1

מוזמנות בזה הצעות למתן שירותי הסעת עובדים במוניות (איסוף עובדים מבתיהם והסעתם
למרכז הרפואי יוספטל וכן איסוף עובדים מן המרכז הרפואי ופיזורם לבתיהם) עבור מרכז רפואי
יוספטל של שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") ,והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו
(להלן" :השירותים").

.2

השירותים יינתנו באמצעות מוניות ,הרשומות בתחנת מוניות המאושרת ע"י משרד התחבורה
להפעיל תחנת מוניות ,כאשר בכל מונית יוסעו לכל היותר ( 3שלושה) נוסעים ,והכל בהתאם
לצורכי המרכז הרפואי ולמספר הנוסעים שיש להסיע בכל יום נתון.

.3

ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת והזמנת השירותים (או כל חלק מהם) תיעשה מעת לעת,
בהתאם לצורך ,ישירות על ידי כללית.

.4

ההתקשרות הנה למשך תקופה בת ( 24עשרים וארבעה) חודשים ,כאשר לכללית מוקנית אופציה
להארכת ההתקשרות ב 12 -חודשים נוספים.

.5

על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהן תמצית תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
1.5

על המציע להיות בעל כל אישור ,היתר ורישיון הפעלה תקפים כנדרש על פי הוראות כל
דין או תקן לאספקת ולמתן השירותים ,לרבות רישיון תקף כנדרש על פי הוראות כל דין
להפעלת תחנת מוניות.

1.5

ברשותו של המציע (כחלק מתחנת המוניות המופעלת על ידו והממוקמת בתחום השיפוט
של העיר אילת) צי מינימאלי של לפחות ( 20עשרים) מוניות כאשר לכל אחד מכלי הרכב
האמורים ניתן רישיון הסעה לנסיעה מיוחדת ,לפי תקנה (490א)( )1בפרק השני לחלק ו'
לתקנות התעבורה ,התשכ"א – ( 1961להלן" :רישיון") ,כשהרישיון האמור תקף נכון
למועד האחרון להגשת ההצעות.

1.5

המציע הינו בעל ותק מוכח של לפחות  3שנים ברציפות עד למועד הגשת ההצעה במתן
השירותים.

1.5

על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו .1976 -

.6

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי
אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים בנספח זה הנם תמצית תנאי הסף לצורך השתתפות
במכרז .אי עמידת המציע בתנאי הסף עלולה להביא לפסילת הצעתו .כל יתר התנאים והמסמכים
מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.

.7

נספח זה הינו בלתי נפרד מכלל מסמכי המכרז ואין בו כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי
המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי המכרז לבין האמור
בנספח זה ,יגברו מסמכי המכרז.
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.8

כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .כללית רשאית על פי
שיקול דעתה הבלעדי לקבל את ההצעה כולה או חלקים ממנה או לפצל את ההזמנה בין מספר
מציעים או לממשה בשלבים או לבטל את המכרז.

.9

מסמכי המכרז במלואם מפורסמים באתר האינטרנט של כללית (בכתובתwww.clalit.co.il :
(בתחתית הדף) תחת הכותרת "מכרזים והליכי מו"מ") .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש בלא תשלום במשרדי כללית ,הכל בהתאם להוראות כל
דין.

 .10דמי ההשתתפות במכרז הינם בסך של  500ש"ח (כולל מע"מ) שישולמו בשיק לפקודת שירותי
בריאות כללית .יש לצרף שיק זה להצעה .סכום זה לא יוחזר בשום מקרה.
 .11כנס מציעים (לא חובה) :כנס מציעים יתקיים במשרדי הנהלת המרכז הרפואי יוספטל ביום
 13.12.2015בשעה  .10:00ההתכנסות במשרד המנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי.
ההשתתפות בכנס היא אינה חובה.
 .12את ההצעות יש להגיש עד ליום ( 29.12.2015כולל) בשעה  ,12:00בהתאם לנוהל ולדרישות
המפורטים במסמכי המכרז.
מודעה זו מתפרסמת גם באתר כלליתwww.clalit.co.il :

שירותי בריאות כללית
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נספח ב'
מכרז פומבי מס' ( 30-08/15להלן" :המכרז") שירותי היסעים במוניות עבור המרכז הרפואי יוספטל
ומרחב אילת של שירותי בריאות כללית

הזמנה להציע הצעות
פרק א  -מבוא
.1

מוזמנות בזה הצעות למתן שירותי הסעת עובדים במוניות (איסוף עובדים מבתיהם והסעתם
למרכז הרפואי יוספטל וכן איסוף עובדים מן המרכז הרפואי ופיזורם לבתיהם) עבור מרכז
רפואי יוספטל של שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") ,והכל כמפורט במסמכי המכרז
ובנספחיו (להלן" :השירותים").

.2

השירותים יינתנו באמצעות מוניות ,הרשומות בתחנת מוניות המאושרת ע"י משרד התחבורה
להפעיל תחנת מוניות ,כאשר בכל מונית יוסעו לכל היותר ( 3שלושה) נוסעים ,והכל בהתאם
לצורכי המרכז הרפואי ולמספר הנוסעים שיש להסיע בכל יום נתון.

.3

במסגרת המכרז לא יתקיים כל משא ומתן שהוא .תוצאות המכרז תקבענה על סמך הצעות
המחיר הראשונות שתוגשנה במענה למכרז (" - )"one shot gameולא תתאפשר למציעים
בכח האפשרות לשפרן במסגרת המכרז.

.4

ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת והזמנת השירותים (או כל חלק מהם) תיעשה מעת לעת,
בהתאם לצורך ,ישירות על ידי כללית .כללית תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות
את היקף השירותים (לרבות את שעות מתן השירותים) ,להרחיבם או לצמצמם ואף לבטלם
כליל ,מובהר ,כי אין במכרז זה משום התחייבות של כללית להיקף התקשרות ו/או פעילות
מסויים עם מי מבין הזוכים ו/או כדי להקנות לזוכים בלעדיות כלשהיא במתן שירותים
לכללית .לזוכים ו/או כל מי מטעמם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות,
מכל מין וסוג שהם ,כלפי כללית ו/או כל מי מטעמה ,ביחס להיקף השירותים שיבוצעו על ידה
והחלטת כללית בעניין זה.

.5

ההתקשרות הנה למשך תקופה בת ( 24עשרים וארבעה) חודשים ,כאשר לכללית מוקנת
אופציה להארכת ההתקשרות ב 12 -חודשים נוספים.

.6

כל אחד מן המציעים שייבחר יידרש להיות ערוך לתחילת אספקת השירותים תוך  21ימי
עבודה מיום קבלת הודעת כללית על זכייתו במכרז.

.7

כנס מציעים (לא חובה) :כנס מציעים יתקיים במשרדי הנהלת המרכז הרפואי יוספטל ביום
 13.12.2015בשעה  .10:00ההתכנסות במשרד המנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי.
ההשתתפות בכנס היא אינה חובה.
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פרק ב  -תנאי סף להגשת הצעות המחיר
.8

על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות ,שהן תנאי סף להשתתפותו במכרז:
1.5

על המציע להיות בעל כל אישור ,היתר ורישיון הפעלה תקפים כנדרש על פי הוראות
כל דין או תקן לאספקת ולמתן השירותים ,לרבות רישיון תקף כנדרש על פי הוראות
כל דין להפעלת תחנת מוניות.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו אישור עו"ד בנוסח המצורף
כנספח ח' למסמכי המכרז.

1.5

ברשותו של המציע (כחלק מתחנת המוניות המופעלת על ידו והממוקמת בתחום
השיפוט של העיר אילת) צי מינימאלי של לפחות ( 20עשרים) מוניות כאשר לכל אחד
מכלי הרכב האמורים ניתן רישיון הסעה לנסיעה מיוחדת ,לפי תקנה (490א)( )1בפרק
השני לחלק ו' לתקנות התעבורה ,התשכ"א – ( 1961להלן" :רישיון") ,כשהרישיון
האמור תקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות;
(בהגשת ההצעה יראו את המציע כמי שהתחייב כלפי כללית כי היה והצעתו תוכרז
כזוכה במכרז ,הוא ימשיך ויחזיק כלי רכב המורשים לביצוע הסעות במספר שלא
יפחת מן האמור לעיל ,והכל למשך כל תקופת ההסכם).
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו תצהיר מנהל בנוסח המצורף
כנספח ט' למסמכי המכרז.

1.5

המציע הינו בעל ותק מוכח של לפחות  3שנים ברציפות עד למועד הגשת ההצעה במתן
השירותים.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו תצהיר מנהל בנוסח המצורף
כנספח ט' למסמכי המכרז.

1.5

בידי המציע אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו .1976 -
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על ניהול
ספרים ,רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו -
.1976
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הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף עלולה להיפסל ולא להיות מובאת לדיון ,הכל בכפוף לזכותה
של ועדת המכרזים ליתן בידי המציע ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,אפשרות
לתקן כל פגם אשר נפל בהצעתו ,לרבות פגם מהותי ,או להוסיף כל מסמך או אישור אשר לא
צורף להצעתו .המציעים מוותרים בזאת באורח בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כנגד כללית בעניין זה על כל הקשור ,הכרוך והנובע הימנו.

פרק ג  -מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
.9

בנוסף על המסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף אשר על המציע לצרף להצעתו (כמתואר
לעיל) ,על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן ,כשהם מלאים כנדרש
וחתומים על ידו בתחתית כל עמוד ,וזאת כתנאי לעמידה ביתר תנאי המכרז:
1.5

המחאה בסך של  500ש"ח (כולל מע"מ) לפקודת שירותי בריאות כללית לתשלום
דמי ההשתתפות במכרז.

1.5

נספח א'  -נוסח מודעה לפרסום בעיתונות ובאתר האינטרנט

1.5

נספח ב'  -פניה זו להזמנה להציע הצעות.

1.5

נספח ג' – מפרט השירותים והצעת המחיר של המציע.

1.1

נספח ד'  -הצהרת המציע ואישור תנאי המכרז.

1.9

נספח ה' – תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.

1.9

נספח ו' – אישור בדבר מורשי החתימה של המציע.

1.1

נספח ז'  -נתוני הגורם המציע.

1.1

נספח י'  -נספח בטיחות בדרכים  -הסעת נוסעים.

1.59

נספח יא'  -הסכם ההתקשרות.

1.55

היה והמציע הינו תאגיד  -יצורפו מסמכי ההתאגדות של המציע מאושרים כהעתק
נאמן למקור כדין ; פירוט עדכני של הרכב בעלי המניות ומבנה הנהלת המציע ; והכל -
מאושרים על ידי עו"ד או רו"ח.

1.55

פירוט ניסיונו הרלוונטי של המציע במתן שירותים מסוג ובהיקף דומים לאלה של
השירותים הנדרשים במכרז זה.
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1.55

.10

פירוט יכולתו המקצועית והארגונית ,מערך הפריסה והיערכותו הלוגיסטית של המציע
למתן השירותים .המציע יפרט את היקף כוח האדם ואת האמצעים ובכלל זה את כלי
הרכב אשר עומדים לרשותו וכן את רשימת הנהגים אשר מוצע על ידו שיעסקו במתן
השירותים )ובכלל זה את ניסיונם של הנהגים ושנות הוותק שלהם) .המציע נדרש
לצרף להצעתו כל מסמך שיש בו כדי להעיד על כל האמור לעיל בסעיף זה.

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

פרק ד – הכנת ההצעה
.11

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

.12

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

.13

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

פרק ה'  -עריכת ההצעה והגשתה
דף  7מתוך  51דפים

שם המציע______________________ :

חתימה וחותמת המציע________________ :

מרכז רפואי יוספטל

.14

ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז .המציע ימלא בדייקנות כל סעיף הטעון השלמה
בהתאם להוראות ,לתנאים ,למבנה ולפירוט שבכל סעיף (לדוגמא :אין לנקוב בסכום בש"ח
במקום בו נדרש לנקוב באחוזים) ,לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות.

.15

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

.16

המציע יגיש את הצעתו ,על כל צרופותיה ונספחיה ,ב 2 -העתקים (חתומים במקור) .עותקי
ההצעה יוגשו כשהם מלאים כראוי ונושאים את החותמת הרשמית של המציע וחתימתו של
המציע (באמצעות מורשי החתימה מטעמו) בכל עמוד ועמוד ,לרבות בהסכם ההתקשרות
ובנספחים.

.17

ההצעה תוגש במעטפה סגורה ואטומה עליה ירשם רק "מכרז מס'  30-08/15שירותי היסעים
במוניות עבור המרכז הרפואי יוספטל ומרחב אילת של שירותי בריאות כללית" .על המעטפה
לא יופיע כל סימן מזהה של המציע.

.18

המעטפה תופקד בתיבה המיועדת לכך במשרדי הנהלת מרכז רפואי יוספטל של כללית ,בדרך
יותם ,ת.ד 600 .אילת ,לא יאוחר מיום _29.12.2015בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון
להגשת ההצעות") .אין לשלוח את ההצעות בדואר .לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבת
המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.

.19

כללית רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות
בכל עת לפני פתיחת ההצעות.

.20

ההצעה תהיה תקפה למשך תקופה של  180יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות .לפי בקשת
כללית  ,בכתב ,יאריך המציע את תוקף הצעתו ,עד לקבלת החלטה סופית על זכייה במכרז זה.
לא האריך המציע את הצעתו בתוך  3ימי עסקים מהמועד שהתבקש לעשות כן ,תפסל הצעתו
והוא לא ישתתף בהמשך המכרז ,בלי שתוקנה לו זכות או תהיה לו טענה כלשהי כלפי כללית.

פרק ו  -תנאים כלליים
.21

מבלי לגרוע מהאמור ,פניות המציע אל כללית בכל עניין הנוגע להזמנה זו תעשה אך ורק בכתב,
אולם מובהר כי אין בכך כדי להטיל על כללית חובה כלשהי בהקשר זה ,והכול בהתאם לאמור
במסמכי המכרז.

.22

ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של מציע לבצע את
ההתקשרות המוצעת ואת ניסיונה של כללית ,או גופים אחרים ,עם המציע בעבר ,ולהחליט על
אי קבלת הצעה של המציע עקב חוסר שביעות רצון מהשירות שסופק ע"י המציע בעבר.
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.23

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

.24

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

.25

בגין שינוי כמפורט להלן ,או שינוי דומה למקרים המפורטים להלן ,שהתרחש לאחר מועד
הגשת ההצעות ,ואשר לא אושר מראש ובכתב על ידי כללית תהא כללית רשאית לפסול מציע,
או להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או הנחיות שתקבע כללית :שינוי הגורם לאי
עמידת המציע במי מתנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז; ככל שננקטו בנוגע למציע הליכי
פירוק ,או כינוס נכסים או הקפאת הליכים או הסדר נושים על-ידי צדדים שלישיים או על ידי
הגוף עצמו ,ולרבות במקרה בו מונה לו מפרק זמני ,כונס נכסים זמני או בעל תפקיד זמני אחר,
או כל הליך בעל אופי דומה; הרשעה של המציע ו/או מי מבעליו בעבירה פלילית ,או במקרה
בו מתנהלים נגד המציע ו/או מי מבעליו הליכים פליליים או חקירות בקשר עם עבירה פלילית
שביצע לכאורה; התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו ,לפי שיקול דעתה של כללית,
השלכה שלילית מהותית על יכולתו של המציע לבצע את השירותים; הגשת מידע שקרי או
מטעה למזמינה.

.26

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

.27

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

.28

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

.29

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

.30

בהגשת ההצעה יראו את המציע כמי שהסכים מראש לכל תנאי המכרז.

.31

כללית תהא רשאית להתקשר בהסכם להספקת השירותים ,עם כל מציע שתבחר לפי שיקול
דעתה הבלעדי והבלתי מסויג ובתנאים הקבועים במכרז זה .כללית אינה מתחייבת לקבל את
ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
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.32

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כללית תהיה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי
והבלתי מסויג שלא לקבל הצעה כלשהי בכפוף לאמור בתנאי מכרז זה ,או שלא לקבל אף
הצעה ,או לקבל חלקים מהצעה ,או לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים ולהתקשר עם מספר
ספקים  ,או לממשה בשלבים או לבטל מכרז זה ,והכל בהתאם להוראות מכרז זה ובכפוף
להוראות כל דין.

.33

אין לראות בהזמנה זו להציע הצעות או בהגשת ההצעה משום התחייבות מצד כללית להזמין
שירותים כלשהם או להתקשר עם המציע בכל דרך שהיא ,ורק הוצאת הזמנה בכתב להספקת
השירותים ,לאחר זכיית המציע ,היא שתחייב את כללית.

.34

כללית שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים ,כולם או חלקם ,לצורך קבלת הבהרות
להצעתם.

.35

לבית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו בעיר תל אביב ,תהא הסמכות המקומית
הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז זה או הנובע ממנו ,והמציעים מוותרים
מראש על זכותם לפנות לכל בית משפט אחר אשר מקום מושבו איננו בעיר תל אביב.

פרק ז'  -הודעה למציעים שהצעתם זכתה והשלמת ההתקשרות
.36

כללית תודיע בכתב לכל זוכה על זכייתו ,בצירוף להמציא ערבות בנקאית שתשמש כערובה
לקיום כל התחייבויות הזוכה כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות .הזוכה יהיה
חייב למסור לכללית ,בתוך ( 7שבעה) ימי עסקים ממועד קבלת הודעה על זכייתו כאמור,
ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לפקודת כללית ,שהוצאה על-ידי תאגיד בנקאי
הרשום בישראל ,בסך ( 25,000עשרים וחמש אלף) ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן .הערבות
תהא בנוסח המופיע בנספח יב' (להלן" :ערבות הביצוע") .ערבות הביצוע תהא בתוקף החל
ממועד הודעת כללית לזוכה על זכייתו ועד  90יום מתום תקופת ההתקשרות ,כמפורט בהסכם
ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז .ערבות הביצוע תוצא לבקשת הזוכה עצמו ,באופן שעל
גבי הערבות הבנקאית יירשם כי הוא המבקש על-פיה .לא תתקבל ערבות צד ג' כלשהו .ערבות
הביצוע תשמש בטוחה למילוי כל התחייבויות הזוכה על-פי תנאי המכרז והסכם ההתקשרות.

.37

היה והמציע לא מסר לכללית בתוך ( 7שבעה) ימי עסקים ממועד הודעתה על זכייתו ,את
ערבות הביצוע ,תהא כללית רשאית ,לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,לבטל לאלתר את
קבלת הצעתו של המציע ולפנות לכל מציע אחר ,וזאת בלי שלמציע תהא זכות כלשהי לערער
או להתנגד לכך והמציע מוותר בזה על כל זכות ערעור או התנגדות כאמור.

פרק ח  -התקשרות עם המציע הבא במדרג ההצעות
.38

מבלי לגרוע מזכויותיה על פי הוראות כל דין ועל פי תנאי הליך זה ,כללית שומרת לעצמה את
הזכות לפנות בכל עת למציע הבא במדרג ההצעות על מנת שיתקשר עמה בהתאם לתנאי
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המכרז וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכים אחרים במכרז ,כל אימת שהזוכה במכרז אינו עומד
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או שההתקשרות עימו הופסקה נוכח הפרת הוראות הסכם
ההתקשרות על ידו.
.39

למציע כאמור תהא שהות של ( 7שבעה) ימי עסקים להודיע למזמינה על קבלת פנייתו כאמור
לעיל ,ולהעמדת ערבות ביצוע .לא עשה כן המציע כאמור או שהשיב בשלילה ,תהא רשאית
כללית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וככל שתחפוץ בכך ,לחזור ולפנות למציע הבא
בתור וכך הלאה.

פרק ט  -פרסום פרטי ההצעה
.40

מציע שיבקש לעיין במסמכי המכרז ,יהיה רשאי לפנות לכללית בכתב בתוך  30יום ממועד
קביעת ההצעה הזוכה ולבקש לעיין בהחלטה הסופית של ועדת המכרזים ,בנימוקי הועדה
ובהצעת הזוכה במכרז ,למעט בחלקים של ההחלטה או ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת
ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי של כללית או של המציע שהצעתו נבחרה.
לבקשה לעיון כאמור יצורף שיק בנקאי לפקודת כללית בסך  500ש"ח ,לכיסוי הוצאות כללית
בקשר עם מתן זכות העיון כאמור.

.41

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

.42

ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה של סוד מסחרי או סוד מקצועי
נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של כללית והחלטתה תהיה סופית
ומחייבת את המציע ואת יתר המשתתפים במכרז ,לכל דבר ועניין.

פרק י'  -עדכונים שוטפים ושאלות
.43

עדכונים שוטפים בדבר המכרז עשויים להתפרסם מעת לעת באתר המכרזים של כללית,
בכתובת  ,www.clalit.org.ilובאחריות המציעים לעקוב אחר פרסומים אלו ולהתעדכן בהם.
מציעים לא ישמעו בכל טענה כי לא קיבלו הודעה בדבר עדכון מסמכי המכרז ,או כל הודעה
אחרת אשר נתפרסמה ,לרבות מתן הבהרות ומענה על שאלות ,ויהיו מנועים להעלות כל תביעה
או דרישה בעניין זה.

.44

שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו
 shimonis@clalit.org.ilעבור "מכרז פומבי מס'  – 30-08/15שירותי היסעים במוניות עבור
המרכז הרפואי יוספטל " ,וזאת עד ליום  17.12.2015בשעה ( 12:00יש להפעיל את הפונקציה
'אישור קריאה' ולקבל אישור של כללית על קבלת המייל).
דף  11מתוך  51דפים

שם המציע______________________ :

חתימה וחותמת המציע________________ :

מרכז רפואי יוספטל

.45

הפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת ,הערוכה במבנה כמפורט להלן:
מס"ד

פרק

מס' סעיף

פרוט השאלה

מס' סידורי של
השאלה

שם פרק/נספח

מס' סעיף
בפרק/נספח

פירוט השאלה
בלשון בהירה
בשפה העברית

.46

כללית אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק מהשאלות
או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות .התשובות לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט של
כללית בכתובת  .www.clalit.co.ilפרסום התשובות על-ידי כללית באתר האינטרנט של
כללית בהתאם לאמור לעיל ייחשב כמסירה למשתתף והמציעים יהיו מנועים מלהעלות כל
טענה או דרישה כי לא קיבלו תשובות לשאלות ,וכי אחרים קיבלו תשובות.

.47

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

דף  12מתוך  51דפים

שם המציע______________________ :

חתימה וחותמת המציע________________ :

מרכז רפואי יוספטל

נספח ג'
מפרט השירותים והצעת מחיר
מפרט השירותים
 .1המרכז הרפואי יוספטל במרחב אילת (להלן' :המוסד') של שירותי בריאות כללית (להלן
'כללית") ,מבקש לקבל הצעות לשירותי היסעים של עובדים ,הכל בהתאם לתנאים ולפרטים,
המפורטים להלן במסמכי המכרז ובנספחים (להלן' :השירותים').
 .2פעילות ההיסעים של עובדים כוללת  -איסוף עובדים מבתיהם אל המוסד ופיזור העובדים
מהמוסד אל בתיהם ,עפ"י שעות הפעילות של המשמרות (בוקר ,ערב ,לילה) של עובדי המוסד
הזכאים להסעות וכן עפ"י צרכים המתעוררים מעת לעת.
 .3מובהר בזאת שהמרכז הרפואי יוספטל הינו מוסד רפואי הפועל  365ימים בשנה (לרבות ימי
שישי ,שבת ,ערבי חגים וחגים) והוא מוגדר כמפעל חיוני ויש להבטיח מולו זמינות של ,24/7
 365ימים בשנה (למעט ביום כיפור) וגם בשעות חירום ועל המפעיל לספק את שירותי
ההיסעים למרכז הרפואי בעדיפות ראשונה.
אוכלוסיית העובדים להסעה ומועדי ביצוע ההסעות
 .4אוכלוסיית העובדים להסעה כוללת את אחיות המרכז הרפואי ,עובדי משק הזכאים להסעות
וכן כל עובד בית חולים אחר שרכז התחבורה יעביר לתחנת המוניות הזמנה להסעתו.
 .5מספר העובדים הזכאים להסעה הינו כ  35 -עובדים .מספר העובדים עשוי להשתנות (לגדול או
לקטון) .מספ ר זה מצוין במסמכי המכרז להתרשמות בלבד והמוסד אינו מתחייב להיסעים של
מספר עובדים זה או כל מספר אחר.
 .6הסעות העובדים מתמקדות בשעות החלפת המשמרות בהמרכז הרפואי.
 .7שעות המשמרות בהמרכז הרפואי הינן בכל ימות השבוע ,ששי ,שבת וחג:
 .1משמרת ראשונה .15:00 - 07:00
.23:00 - 15:00

 .2משמרת שניה

 .3משמרת שלישית .07:00 - 23:00
 .8מועדי ביצוע ההסעות הקבועות:
מס"ד

משעה
05:30

עד
שעה
07:00

פעילות
איסוף משמרת בוקר  -שתחילת
העבודה בשעה  07:00בבוקר.

דף  13מתוך  51דפים

שם המציע______________________ :

חתימה וחותמת המציע________________ :

מרכז רפואי יוספטל

מס"ד

משעה

עד
שעה

07:00

08:00

14:00

16:30

פיזור עובדים ממשמרת בוקר
(שהתחילו בשעה  )07:00ואיסוף של
עובדי משמרת ערב.

21:00

24:00

פיזור של עובדי משמרת ערב ואיסוף
של עובדי משמרת לילה.

פעילות
פיזור של משמרת לילה.
איסוף משמרת בוקר  -שתחילת
העבודה בשעה  08:00בבוקר.

 .9בנוסף ,יש לקחת בחשבון איסוף ופיזור של עובדים בכל שעות היממה ,בהתאם לצורכי המרכז
הרפואי.
 .10כמות הנסיעות ,נקודות המוצא והיעד הן בדרך כלל קבועות והן יועברו לספק יום לפני ביצוע
הנסיעה.
 .11על המפעיל לקחת בחשבון כי על עובדי המרכז הרפואי להתייצב לכל המאוחר  10דקות לפני
תחילת המשמרת.
 .12על נהג המונית להמתין עד  5דקות לנוסע הראשון.
 .13על נהג המונית חלה חובה להפעיל מונה בנסיעה .תחילת הפעלת המונה  -עם כניסת הנוסע
הראשון למונית.
 .14במונית אחת לא יסעו יותר מ  3 -עובדים (באיסוף/בפיזור).
 .15בתכנון מסלולי הנסיעה של המוניות ,יש לאסוף  3נוסעים בכל מסלול ,למעט במקרים בהם
יידרש להסיע  1-2עובדים ,עפ"י דרישות וצורכי המרכז הרפואי ובתיאום עם רכז תחבורה.
 .16פיזורים של העובדים נעשים בשעה של סוף המשמרת והם יחלו כ  5 -דקות לאחר סיום כל
משמרת.
 .17המפעיל יקבל את סידור העבודה של העובדים המוסעים בכל יום עד השעה  14:00לגבי 24
השעות הבאות.
 .18בכל יום יתקבלו עדכונים עד  4שעות לפני ביצוע האיסופים/פיזורים.
 .19ביצוע האיסוף/פיזור יהיה בסמוך לבית העובד.
 .20המפעיל ידאג לשילוט הרכבים ביעדי ההיסע בעיקר בכל האמור לפיזורים משטח המרכז
הרפואי ולאיסופים.
דף  14מתוך  51דפים

שם המציע______________________ :

חתימה וחותמת המציע________________ :

מרכז רפואי יוספטל

 .21המוסד יהיה רשאי לבטל ו/או להוסיף ו/או לשנות הזמנות ו/או מסלול לאיסוף/פיזור עובדים,
ו/או את שעות הביצוע של ההסעות השונות (בין אם אד הוק ובין אם באופן קבוע) בהודעה
מוקדמת של שעה אחת למפעיל.
הגדרת איזורים גיאוגרפיים
 .22נקודות האיסוף והפיזור של העובדים הזכאים להסעה הן מכל השכונות באילת.
 .23להלן פריסה של מקומות מגורים/שהייה של עובדי המוסד הזכאים להסעה בשכונות באילת.
א.

יצוין שמיקומו הגיאוגרפי של המוסד הינו (פחות או יותר) במרכז העיר אילת.

ב.

כמו כן מובהר בזאת שפריסה זו מעודכנת למועד פרסום המכרז ,אינה מחייבת את
המוסד והיא עשויה להשתנות במהלך תקופת ההתקשרות:

מס"ד

שם השכונה

מספר עובדי המוסד
הגרים בשכונה

מספר עובדי
המוסד הזכאים
להסעה

 .1ערבה

2

 .2הדקל

9

 .3נווה מדבר

4

 .4אופיר

28

7

 .5שחמון

105

16

 .6צאלים

26

4

 .7אורים

4

1

 .8יעלים

8

1

 .9צופית

5

1

 .10מצפה ים

29

1

 .11גניםא'/גנים ב'

11

1

הזמנות ,מסלולי נסיעה ושיבוץ עובדים
 .24הערה :תהליך העבודה המפורט להלן הוא על פי תפיסת המוסד .המציע מתבקש להציע את
תהליך העבודה המוצע על ידו ולנמק את היתרונות הגלומים בתהליך העבודה המוצע.
 .25בכוונת המוסד להפעיל מערכת ממוחשבת לקליטת בקשות של העובדים להיסעים ,עפ"י סידור
העבודה שלהם.

דף  15מתוך  51דפים

שם המציע______________________ :

חתימה וחותמת המציע________________ :

מרכז רפואי יוספטל

 .26כל הבקשות להיסעים של עובדי המרכז הרפואי הזכאים להסעה ינותבו לרכז התחבורה של
המרכז הרפואי ,אשר יבדוק את זכאות העובדים להסעה ,יצוות את העובדים לפי מסלולי
נסיעה ומוניות ויכין שוברים (ויזות) למוניות ,עפ"י מקומות המגורים של העובדים וזמני
ההסעה הנדרשים .במידת הצורך (ועפ"י צורכי המרכז הרפואי ,יבוצעו ע"י רכז התחבורה
עדכונים בשוברים והם יועברו לתחנת המוניות).
 .27השוברים יהיו חתומים בחתימה ובחותמת גומי של מנהל הלוגיסטיקה ,או של רכז התחבורה
(לתשומת לב המציע ,המרכז הרפואי ישלם רק עבור נסיעות שיש עבורן שוברים מקוריים
חתומים כנדרש).
 .28מלאי השוברים ינוהל ע"י רכז התחבורה.
 .29רכז התחבורה ימסור שוברים לעובדים הזכאים להסעה ,עבור נסיעות של אותו יום ו/או של
יום המחרת.
 .30נתוני חובה על גבי השובר :פרטי תחנת המוניות ,מספר שובר ,שם הנוסע/ים ,יעד הנסיעה
(נקודת איסוף ראשונה ונקודת היעד האחרונה) ,עלות הנסיעה ,חתימת אחד הנוסעים .רצוי
לרשום גם את תאריך הנסיעה ואשם הנהג.
 .31רכז התחבורה יעביר לתחנת המוניות את ההזמנות להיסעים של יום המחרת ואת תכנון
ההיסעים של יום המחרת (כתובות עובדים ,מסלולים והקצאה של מוניות).
 .32הערה :קיימות אפשרויות שונות לאופן העברת ההזמנות ולתכנון ההיסעים (כגון :העברה
במייל/בפקס/טלפונית/באמצעות מערכת ההזמנות של המציע שתותקן בהמרכז הרפואי
והעברת ההזמנה לנהגים באמצעות טאבלט המותקן במונית ועוד).
 .33על המציע לפרט בהצעתו את אופן העברת ההזמנות לתחנת המוניות ,ואת היתרונות של
שיטת ההעברה המוצעת על ידו.
 .34תחנת המוניות תדאג לצוות מוניות בהתאם להזמנות ולבצע את ההסעות (הערה :המרכז
הרפואי מעדיף שיוקצו נהגים קבועים לביצוע ההיסעים של המרכז הרפואי).
 .35על המציע לפרט בסעיף זה חריגים אפשריים/תקלות בביצוע ההיסע בפועל ואת אופן
ההתמודדות של המציע לפתרון תקלות אלו (לדוגמה :המתנה של נהגים ,עובד שלא התייצב
להסעה מסיבות שונות ,עובד שהחליף משמרת והתחנה לא עודכנה על כך ועוד).
 .36בתום הנסיעה יפיק הנהג חשבונית/קבלה ,יחתים את אחד מהעובדים שנסעו איתו על גבי
השובר ,ירשום את שמו ,יצרף את החשבונית/קבלה לשובר ויעביר אותו לתחנת המוניות (באם
יוחלט ע"י המרכז הרפואי ,יפיק נהג המונית וימסור לאחד הנוסעים עותק של
החשבונית/קבלה לבקרה ולבדיקה ע"י רכז התחבורה).
 .37בתחילת כל חודש תגיש תחנת המוניות חשבונית להמרכז הרפואי ,הכוללת ריכוז של כל
הנסיעות שבוצעו בחודש החולף אליה יצורפו כל השוברים (מקור) חתומים בחתימה ובחותמת
גומי של מנהל הלוגיסטיקה רכז התחבורה ,בגין כל ההיסעים שבוצעו בחודש החולף.

דף  16מתוך  51דפים

שם המציע______________________ :

חתימה וחותמת המציע________________ :

מרכז רפואי יוספטל

 .38המפעיל יפיק וישלח דוחות ביצוע למוסד ,עפ"י בקשתו .דוחות לדוגמה :נסיעות לפי תאריכים,
נסיעות לפי נהגים .על המציע לפרט בהצעתו את דוחות הביצוע שניתן להפיק מהמערכת שלו.
הצעת המחיר
 .39במשך כל תקופת ההתקשרות ימלא המציע אחר הוראות כל דין וכל תקן ישים הקשורים
בשירותים ,כפי שיהיו בתוקף מעת לעת וכפי שיידרש על-ידי כללית.
 .40הצעת המחיר כמפורט להלן כוללת את התמורה המלאה והסופית עבור מילוי כל התחייבויות
הספק על-פי מסמכי הפנייה ועל-פי תנאי ההתקשרות ,לשביעות רצון כללית.
 .41כל מס ,היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין השירותים ו/או
אספקתם (לרבות מע"מ) יחולו באופן בלעדי על הזוכה וישולמו על ידו.
 .42מובהר כי המחירים הנקובים בהצעת המחיר הנם סופיים וכוללים את כל ההתחייבויות ו/או
השירותים האמורים בהצעה ,בהסכם ובנספחיהם ,ובכלל זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,הוצאות שונות ,מיסים והיטלים במידה וישנם ,מע"מ ככל שחל בשיעורו על פי דין ולא
ישולם לספק כל תשלום נוסף מעבר לסכום זה.
 .43התמורה בגין השירותים תשולם על ידי כללית בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם
ההתקשרות .הספק לא יגבה כל תשלום שהוא (לרבות ערובה ,המחאת ביטחון ובטוחה אחרת
מכל מין וסוג) מאת הנוסעים.
 .44הצעת המחיר בגין מתן השירותים תוגש בדרך של נקיבת אחוז הנחה גורף שיינתן לכללית
ממחיר הנסיעה על פי קריאת המונה במונית.
 .45אחוז ההנחה שיינתן על ידי המציע יהיה תקף הן לתעריף  1והן לתעריף .2
 .46מובהר בזאת שהמפעיל יישא בהוצאות הדלק ,הרישוי ,הביטוח ,הקנסות והעונשין וכל
ההוצאות האחרות מסוג כלשהוא הקשורות בתיקון ו/או אחזקה ו/או הפעלה תקינה של כלי
הרכב.
 .47אחוז ההנחה המוצע יינתן בקפיצות של  - 0.1%החל מאפס ועד ל.50%-
 .48מעבר למחיר המוצע להלן ,לא תיגבה מאת כללית כל תוספת שהיא (למעט בגין המתנה,
בהתאם למפורט להלן).
 .49למען הסר ספק ,לא תיגבה מאת כללית כל תוספת שהיא בגין הזמנה טלפונית.
 .50למען הסר ספק ,לא תיגבה מאת כללית כל תוספת שהיא בגין מטען.
 .51למען הסר ספק ,לא תיגבה מאת כללית כל תוספת שהיא בגין מספר נוסעים (ובלבד שהמדובר
ב 3-נוסעים לכל היותר).
 .52בגין נסיעה של 'הלוך-חזור' ,המחיר הנגבה בגין הדרך חזרה יהא  50%מן המחיר הנקוב
בהצעת המחיר של הספק כמפורט להלן (קרי 50% ,מן המחיר עבור הדרך הלוך).
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שם המציע______________________ :

חתימה וחותמת המציע________________ :

מרכז רפואי יוספטל

 .53אחוז ההנחה המפורט להלן יחול גם על מחיר שעת המתנה כפי המפורט בסעיף  12לחלק א' של
צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות) ,התשע"ב( 2012-או כל צו
עדכני יותר ככל שיוצא מכח סעיף ( 12א) ( )1לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
התשנ"ו ;1996-להלן ביחד" :הצו") שיחייב את הזוכה ביחס להסעות שיבוצעו על ידו ויכללו –
על פי דרישת כללית וכמפורט בהזמנה – גם זמן המתנה.

הצעת מחיר

אחוז ההנחה הגורף ממחיר הנסיעה על פי קריאת המונה במונית מיוחדת ("ספיישל")
(במילים:
____
השירותים:
כלל
בגין
לכללית
שיינתן
__________________________).

אישור פרטי הצעת המחיר

מס' חברה:
תאריך:

שם המציע:
כתובת:

שמות ותפקידי החותמים המוסמכים לחתום בשם החברה:
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :

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

נספח ד'
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שם המציע______________________ :

חתימה וחותמת המציע________________ :

מרכז רפואי יוספטל

הצהרת המציע ואישור תנאי המכרז
 .5קראנו בעיון את כל הפרטים של מכרז זה על כל נספחיו .אנו מצהירים בזה ,כי הבנו את
הדרישות המופיעות במכרז ואנו מסכימים לכל תנאי המכרז והמסמכים הנלווים לו ,לרבות
תנאי ההתקשרות וכל המסמכים המצורפים אליו והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו ובהתאם
לזאת ערכנו את הצעתנו.
 .5אנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות המכרז ,על נספחיו וצרופותיו .אנו מוותרים על כל
טענת אי ידיעה ,טעות או אי התאמה ,ומוותרים על כל דרישה או תביעה בקשר עם תנאי
המכרז ואופן עריכתו ונהיה מושתקים מלהעלות כל טענה כאמור.
 .5הצעת המחיר אשר נחתמה על-ידינו ,על נספחיה ,מהווה "הצעה בלתי חוזרת" לשירותי
בריאות כללית ,המחייבת אותנו וניתנת לקיבול על-ידי כללית בתוך  180יום ממועד הגשת
הצעתנו זו.
 .5אנו מצהירים ומתחייבים ,כי השירותים המוצעים על-ידינו עומדים בכל התנאים והמאפיינים
המתוארים בהצעת המחיר ובכל הדרישות האחרות הנדרשות על פי הוראות כל דין ,וכי כל
הפרטים שנמסרו על-ידינו כמפורט לעיל הנם מלאים ,שלמים ומדויקים .הננו מודעים לכך
שהנתונים אשר צוינו על ידנו הנם מהותיים לצרכי כללית ולדרישותיה.
 .1אנו מתחייבים לספק את השירותים ככל שכללית תהיה מעוניינת לרוכשם ,במחירים הנקובים
בהצעת המחיר בנספח ג' לעיל וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות ובכפוף לאמור בהסכם
ההתקשרות ובמסמכי המכרז.
שם המציע______________________ :
______________________
כתובת:

מס' חברה_________________ :
_________________
תאריך:

שמות ותפקידי החותמים המוסמכים לחתום בשם המציע:
שם______________________ :
שם______________________ :
_________________
תאריך

תפקיד_____________________ :
תפקיד_____________________ :
____________________
חתימות וחותמת המציע

אישור
אני הח"מ ,_______________ ,עו"ד ,מס' רישיון _______ מרח' _______________ בעיר
____________ מאשר בזה ,כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה ______________ ו-
______________ הנושאים ת.ז .שמספרן ____________ ו / ________________ -המוכרים לי
אישית ,וכי וחתימתם בשם המציע מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
_____________________
עו"ד

נספח ה'
דף  19מתוך  51דפים

שם המציע______________________ :

חתימה וחותמת המציע________________ :

מרכז רפואי יוספטל

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

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

.1

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

.2

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

.3

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

.4

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

.5

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

.6

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

.7

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

יש לסמן  Vבמקום המתאים



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

חתימה וחותמת המציע________________ :

מרכז רפואי יוספטל

______________________________________________________________
______________________________________________________________
* מחק את המיותר



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

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

_______________

_______________

_______________

תאריך

שם המציע  /התאגיד

/

חתימת המציע

_______________
חתימת התאגיד

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

__________________
שם מלא

וחותמת

נספח ו'
אישור בדבר מורשי החתימה של המציע
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שם המציע______________________ :

חתימה וחותמת המציע________________ :

מרכז רפואי יוספטל

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

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

הנם מורשי החתימה מטעם המציע וכי חתימתם ,בצירוף חותמת המציע ,על ההצעה וההסכם
המוגשים לשירותי בריאות כללית במסגרת מכרז פומבי מס' " 30-08/15שירותי היסעים במוניות
עבור המרכז הרפואי יוספטל ומרחב אילת של שירותי בריאות כללית" ,מחייבת את המציע לכל דבר
ועניין.

_____________________
תאריך

_____________________
חתימה  +חותמת
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שם המציע______________________ :

חתימה וחותמת המציע________________ :

מרכז רפואי יוספטל

נספח ז'
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)

(ב )

נתונים כלליים:
סוג האישיות המשפטית:
שם החברה:
מס' חברה:

_____________________________
_____________________________
_____________________________

מועד יסוד:
כתובת:
מס' טלפון:

_____________________________
_____________________________
_____________________________

מס' פקס:
כתובת דואר אלקטרוני:

_____________________________
_____________________________

מנהלים ובעלי זכויות חתימה:
מס' תעודת זהות

תפקיד

שם משפחה

שם פרטי

(ג)

מספר עובדי החברה.____________ :

(ד)

מספר שנות ניסיון במתן השירותים כדוגמת השירותים נשוא המכרז. ________________:

(ה)

ציין את  4הלקוחות הגדולים ביותר של החברה במהלך השנים  ,2015 - 2012בתחום
הממוצע:
השנתי
העסקה
היקף
ציון
לרבות
המוצעת,
ההתקשרות
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________.

(ו)

הערות:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________
תאריך

_____________
שם מלא

__________
תפקיד

_____________
חתימה וחותמת
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שם המציע______________________ :

חתימה וחותמת המציע________________ :

מרכז רפואי יוספטל

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

חתימה וחותמת המציע________________ :

מרכז רפואי יוספטל

נספח ח'
אישור עו"ד

אני הח"מ ________________ ,עו"ד ,מס' רישיון ____________ ,מרח' ________________
בעיר _______________________ ,מאשר בזאת כי לפי בדיקה שעשיתי ,ובהתאם למיטב אמונתי
וידיעתי המקצועית ,המציע ____________ ,עומד בתנאי האמור בסעיף  8.1לתנאי הסף ,המפורט
בהזמנה להציע הצעות (נספח ב') למסמכי המכרז ("המציע להיות בעל כל אישור ,היתר ורישיון הפעלה
תקפים כנדרש על פי הוראות כל דין או תקן לאספקת ולמתן השירותים ,לרבות רישיון תקף כנדרש על
פי הוראות כל דין להפעלת תחנת מוניות").

ולראיה באתי על החתום:

______________________
תאריך

____________________
חתימה וחותמת עו"ד
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שם המציע______________________ :

חתימה וחותמת המציע________________ :

מרכז רפואי יוספטל

נספח ט'
תצהיר מנהל
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:
( )1הנני משמש כמנהל _________________________________ (להלן" :המציע").
( )2תחנת המוניות של המציע ממוקמת בתחום השיפוט של העיר______________________ :
( )3המציע הינו בעל ותק מוכח של לפחות  3שנים ברציפות עד למועד הגשת ההצעה במתן השירותים.
( )4ברשותו של המציע (כחלק מתחנת המוניות המופעלת על ידו) צי מינימאלי של לפחות ___
(במילים )__________ :מוניות כאשר לכל אחד מכלי הרכב האמורים ניתן רישיון הסעה לנסיעה
מיוחדת ,לפי תקנה (490א)( )1בפרק השני לחלק ו' לתקנות התעבורה ,התשכ"א –  ,1961כשהרישיון
האמור תקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.
( )5להלן פירוט עדכני ביחס לכלי הרכב כמפורט לעיל:
מס'
סידורי

סוג
הרכב
מספר
רישוי
של
הרכב

תאריך
עלייה
לכביש

שם הבעל הרכב
ושם הנהג  /נהגים

ותק בתחנה

הערות

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19
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.20

.21

.22

.23
.24
.25

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

______________

אישור
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני מר
______________ ,אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז .מספר ______________ /המוכר לי באופן
אישי  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה
כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
______________ ,עו"ד
רישיון מס'
______________
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נספח י'
נספח בטיחות בדרכים  -הסעת נוסעים
1

כללי
 1.1על הספק להיות בעל כל האמצעים ,המכשור ,הציוד ,הכלים ,המיכון ,המחשוב ,הידע,
הניסיון וכח האדם הדרושים לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי הוראות המכרז.
 1.2על הספק להיות בעל כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין ,לרבות
רישיון עסק תקף ,לצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז לרבות אישורים
ו/או רישיונות ו/או היתרים מטעם משרד התחבורה ,אישורים של קצין בטיחות תעבורה
ולרבות כל אישור ו/או היתר ו/או רישיון הדרושים על פי דין על מנת לספק את השירותים גם
בימי מנוחה שבועיים ,חגים ויום כיפור ככל שהדבר נדרש על פי תנאי המכרז והוא אחראי
לכך שכל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים יישארו בתוקף לאורך כל עוד הוא
ממשיך ליתן שירותים לכללית.
 1.3הספק מצהיר ומתחייב כי כל עוד הוא ממשיך ליתן שירותים לכללית הוא ימלא אחר
הוראות כל דין הקשורות במתן השירותים ובביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,כפי
שיהיו ,מעת לעת ,על ידי הרשויות המוסמכות לכך.
 1.4במהלך כל נסיעה הנדרשת כחלק מביצוע השירותים ,הספק לא יהא רשאי להשתמש בכלי
הרכב לצורך ביצוע הסעות עבור לקוחות אחרים ,והכל כך שמתן השירותים יהא ייעודי
וספציפי עבור כללית.

2

קצין בטיחות בתעבורה
 2.1ככל שהדבר מתחייב על פי הוראות הדין ,הספק מתחייב כי לצורך מתן השירותים הוא
יעסיק ,ככל שהדבר מתחייב על פי דין וכל עוד הוא ממשיך ליתן שירותים לכללית ,קצין
בטיחות תעבורה בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה שזהותו תאושר
מראש ובכתב על ידי כללית (להלן" :קצין הבטיחות") .קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן
השירותים על פי מסמכי המכרז .בין היתר ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,קצין
הבטיחות יוודא כי רישיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הספק הינם בתוקף ,כי
כלי הרכב המשמשים להסעות הינם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והרישיונות של כלי
הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות.
 2.2קצין הבטיחות יבקר (לאחר תיאום מראש עם כללית) באופן שוטף וקבוע בכל המוסדות
המשמשים כתחנת יציאה או כתחנת קצה במסגרת מתן השירותים ובכל מסלולי הנסיעה
הקבועים (ככל שיהיו) ,זאת כדי לאתר מפגעי בטיחות אפשריים ולפעול על מנת להימנע מהם
או לצמצם את הסתברותם.
 2.3הספק מתחייב כי בכל מקרה בו בכוונתו להחליף מכל סיבה שהיא את קצין הבטיחות בקצין
בטיחות אחר ,הדבר לא יעשה אלא לאחר תיאום מראש ובכתב עם כללית והעברת פרטיו
האישיים וכתב ההסמכה של המיועד לשמש כקצין בטיחות חדש.
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 2.4בנוסף ולצד כל התחייבות אחרת ו/או כל הוראה רלבנטית החלה מכח הוראות כל דין ורשות
מוסמכת ,לפחות אחת ל 6 -חודשים ו/או לפי דרישת כללית ,הספק יבצע באמצעות קצין
הבטיחות ,לפי הוראות כללית ,בדיקות וביקורות על פי הנחיות המפקח כהגדרתו להלן,
וימסור את התוצאות לידי כללית לצורך הוכחת עמידת השירותים בדרישות הסכם זה.

3

כלי רכב
 3.1מתן השירותים יעשה באמצעות כלי רכב תקינים ובעלי כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים
התקפים הנדרשים על פי הוראות כל דין ודרישות כל רשות מוסמכת (לרבות משרד התחבורה
ורשות הרישוי) לצורך מתן השירותים (להלן" :כלי הרכב").
 3.2כלי הרכב יהיו בעלי פוליסות ביטוח מקיף תקפות ומתאימות במשך כל תקופת ההסכם.
 3.3גילם של כלי הרכב לא יעלה על ( 5חמש) שנים.
 3.4כלי רכב יהיו ארבע גלגליים ,ממוזגים (קירור וחימום) ,נקיים ,נעדרי ריחות חריפים וריחות
של עשן ,מצוידים בחגורות בטיחות תקניות לכלל הנוסעים ,מתאימים לייעודם והכוללים את
כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה ,הכל כמפורט בפקודת התעבורה
ובתקנות התעבורה ,כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.
 3.5בכל מקרה ,השירותים לא יבוצעו באמצעות רכב מסחרי בלתי אחוד (כדוגמת טנדר).
 3.6כלי ה רכב וכן הנהגים יצוידו באמצעי קשר שיאפשר לכללית להתקשר עם הנהג בכל עת ולכל
צורך שהוא .הספק ימציא לידי כללית ,מראש ,פרטים מספיקים לצורך יצירת קשר ישיר עם
כלי הרכב ועם הנהגים וכן פרטים של מוקדן מטעמו היכול ליצור מיידי עם כלי הרכב ועם
הנהגים.
 3.7הספק מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת מתן השירותים ,כי
מרכב הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של כלי הרכב ,כי כלי
הרכב השונים ,ציודם ,אביזריהם ,סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה
ותקנות התעבורה כפי שיהיו בתוקף ,מעת לעת ,לרבות התנאים הקבועים בהם או
ברישיונותיהם של כלי הרכב.
 3.8הספק מתחייב לשמור ,לטפל ולתחזק את כלי הרכב בהתאם להוראות משרד התחבורה
ובהתאם להוראות היצרן וכן לערוך בדיקות תקופתיות של כלי הרכב על ידי מוסך מורשה,
הכל בהתאם להוראות כל דין.

4

הנהגים
 4.1השירותים יינתנו על ידי נהגים בעלי כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי
הוראות כל דין ורשות מוסמכת לצורך מתן השירותים ,שיעברו הדרכה מתאימה על ידי קצין
הבטיחות ועל ידי כללית .בכל מקרה ,החלפת נהג מחייבת אישור מראש ובכתב של כללית.
בכל מקרה של הפרת משמעת ,התנהגות חריגה או סטייה מהוראות ומתנאי מסמכי המכרז,
כללית תהא רשאית להורות לספק ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להחליף נהג
המשמש לצורך מתן השירותים בנהג אחר (שזהותו תאושר על ידה מראש ובכתב).
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5

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

בטיחות:
 5.1הספק מתחייב לנהוג בהתאם להוראות כל דין ולפי כללי המקצוע המקובלים ,וכן לנקוט
באמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז ועל פי כל דין ,ובין
היתר ,למלא בדייקנות אחר כל תקנות התעבורה.
 5.2הספק מתחייב כי בביצוע השירותים תהא הקפדה מלאה על חוקי התנועה ,על נוהלי מוסדות
כללית הרלבנטיים ועל הכללים וההוראות החלים על פי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח
חדש] התש"ל 1970-והתקנות שהותקנו מכוחה.
 5.3השירותים יינתנו בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת ,בנוחות ,בבטיחות ובדייקנות
והכל תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות הנדרשים על פי הוראות כל דין וכמקובל בחברות
המוכרות והמובילות בענף.
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6

פיקוח:
 6.1כללית רשאית למנות מפקח מטעמה כדי להשגיח ולפקח על ביצוע השירותים ו/או כל
התחייבות אחרת של הספק על פי מסמכי המכרז (להלן" :המפקח") לרבות בדיקת כלי
הרכב ,תקינותם וניקיונם ,רישיונות נהיגה תקפים לנהגים ולכלי הרכב וכיוצ"ב ,והוא יהיה
מוסמך להכריע בכל שאלה הקשורה לאספקת השירותים על פי מסמכי המכרז .הספק
מתחייב לשתף פעולה עם המפקח באופן מלא.
 6.2ביצוע האמור בנספח זה ,לרבות הכרעה בכל שאלה שתתעורר בהקשר זה ,יהיו נתונים
לפיקוחו ,השגחתו והחלטתו של המפקח אשר יחייבו את הספק .הספק יפעל בהתאם
להוראות המפקח לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
 6.3הספק יאפשר למפקח לערוך בכל עת בקורת על אופן ביצוע השירותים ומתחייב לבצע את כל
השינויים הסבירים הנדרשים על ידי כללית על מנת להבטיח את מתן השירותים באופן סדיר
וללא תקלות.
 6.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף לכל זכות אחרת המוקנית למפקח על פי מסמכי
המכרז ,רשאי המפקח ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו:
 6.4.1לבקש ולקבל מסמכים ותעודות לגבי כשירותם של הנהגים :רישיונות ,גיליון
הרשאות ,וכד'.
 6.4.2לבקש ולקבל גיליונות ביקורת על תקינות כלי הרכב והבדיקות שנערכו להם ,לרבות
כל מידע אחר לגבי כלי הרכב המשמשים לשם מתן השירותים.
 6.4.3ליתן לספק כל הוראה בקשר עם הספקת השירותים בהתאם לתנאי נספח זה
ומסמכי המכרז.
 6.5המפקח יהיה רשאי לבצע מבד ק במשרדי הספק על מנת לבחון את פעילותו של קצין
הבטיחות בתעבורה במילוי כל הדרישות בהתאם לנספח זה.
 6.6זכות הפיקוח והביקורת הניתנת בנספח זה לכללית ולמפקח ,אין בה כדי לשחרר את הספק
ממילוי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,או להוות אישור לביצוען
כראו י .שום מעשה או מחדל מצד המפקח לא יפטור את הספק ממילוי התחייבויותיו על פי
מסמכי המכרז.
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נספח יא'

הסכם
שנערך ונחתם באילת ביום ____ בחודש ____ ,שנת 2015

בין:

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

לבין:

שירותי בריאות כללית (מרכז רפואי יוספטל)
מדרך יותם ,ת.ד 600 .אילת
באמצעות ה"ה:
שם __________________ ת.ז _______________ .תפקיד _________
שם __________________ ת.ז _______________ .תפקיד _________
(להלן" :כללית")

מצד אחד;

מצד שני;
הואיל

וכללית מעוניינת כי הספק יספק שירותי הסעת נוסעים במוניות עבור מרכז רפואי
יוספטל של כללית (להלן" :מרכז רפואי יוספטל") ,והכל כמפורט במסמכי מכרז
פומבי  30-08/15שירותי היסעים במוניות עבור מרכז רפואי יוספטל ומרחב אילת של
שירותי בריאות כללית ובנספחיו (להלן" :השירותים").

והואיל

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

והואיל

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

והואיל:

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

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.2

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

.3

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

.4

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

.5

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

.6

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

ההסכם  -אינו גורע מהאמור במסמכי המכרז
.7

הסכם זה בא להוסיף ולהבהיר את האמור במסמכי המכרז ובהצעת הספק .בכל מקרה של
סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין האמור בהסכם זה יגברו הוראות מסמכי המכרז ,אלא
אם כן האמור בהסכם זה מוסיף התחייבויות מפורשות או זכויות מפורשות של מי מהצדדים,
שלא פורטו במסמכי המכרז.

נספחים
.8

מצ"ב להסכם זה הנספחים כמפורט להלן ,המהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
נספח א':
נספח ב':
נספח ג':
נספח ד':
נספח ה':
נספח ו':
נספח ז':
נספח ח':
נספח ט':
נספח י':
נספח יב':

פניה לקבלת הצעות;
הזמנת הצעות;
מפרט השירותים והצעת מחיר;
הצהרת המציע ואישור תנאי המכרז;
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז;
אישור בדבר מורשי חתימה של המציע;
נתוני הגורם המציע;
אישור עו"ד;
אישור מנהל המציע;
נספח בטיחות בדרכים  -הסעת נוסעים;
נוסח ערבות ביצוע;
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הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ומתחייב ,כי:
.9

.11

הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמקצועיות הדרושים לצורך אספקת השירותים וקיום
מחויבויותיו על פי הסכם זה ,באיכות וטיב מעולים ובהתאם לאמור בנספח ג' להסכם זה,
ובכמויות ובמועדים כאמור בהסכם זה ,לרבות כוח האדם ,כלי רכב וכלי עבודה וכל אמצעי אחר
הדרוש לצורך אספקת השירותים ,הכל לשביעות רצונה של כללית.
הוא יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו ובאמצעות נהגים וכלי רכב הקשורים אליו
והשייכים לתחנת המוניות המופעלת על ידו.
כל התקשרות של המבצע לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה על בסיס של קבלנות משנה
או בסיס אחר טעונה אישור כללית מראש ובכתב ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי
שתהא לספק טענה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי כללית ו/או כל מי מטעמה בקשר לכך.

.11

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

.12

השירותים יינתנו בהתאם ובכפוף למפורט בנספח י'  -נספח בטיחות בדרכים  -הסעת נוסעים.

.13

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

.14

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

.15

בידיו כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו דרושים על פי כל
דין לניהול עסקו ולאספקת השירותים כאמור וביצוע מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ונספחיו,
והוא אחראי לכך שכל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים ,יישארו בתוקף לאורך כל
התקופה בה הסכם זה יהיה בתוקף .כמו כן ,במשך כל תקופת ההסכם ימלא הספק אחר הוראות
כל דין הקשור באספקת השירותים ,כפי שיהיו בתוקף ,מעת לעת.

.16

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

.17

כלי הרכב ,האמצעים והציוד המשמשים למתן השירותים יהיו תקינים ובעלי כל האישורים,
הרישיונות וההיתרים התקפים הנדרשים על פי הוראות כל דין לצורך מתן השירותים.
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.18

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

.19

מתן השירותים יעשה באמצעות כלי רכב שמועד עלייתם על הכביש הינו כמפורט בנספח י' (להלן:
"כלי הרכב") .כלי הרכב ,האמצעים והציוד המשמשים למתן השירותים יהיו תקינים ובעלי כל
האישורים ,הרישיונות וההיתרים התקפים הנדרשים על פי הוראות כל דין לצורך מתן
השירותים .כמו כן ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כלי הרכב יהיו בעלי פוליסות ביטוח
מקיף תקפות ומתאימות במשך כל תקופת ההסכם.

.21

הוא יעסיק ,במשך כל תקופת ההתקשרות עם כללית וככל שהדבר נדרש על פי הוראות כל דין,
קצין בטיחות תעבורה בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה אשר פרטיו
האישיים יימסרו לידי כללית .קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן השירותים הנדרשים לכללית.
בין היתר ,יוודא כי רישיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הקבלן הינם בתוקף ,כי כלי
הרכב הינם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והרישיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים
לכלי הרכב המשמשים להסעות .בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר
יעשה הדבר בתיאום מראש ובכתב עם כללית .הקבלן יעביר לכללית את פרטיו האישיים וכן את
כתב ההסמכה של קצין הבטיחות החדש.

.21

הוא מתחייב לשמור ,לטפל ולתחזק את כלי הרכב בהתאם להוראות משרד התחבורה ובהתאם
להוראות היצרן וכן לערוך בדיקות תקופתיות של כלי הרכב על ידי מוסך מורשה ,הכל בהתאם
להוראות כל דין.

.22

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

.23

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

.24

לפחות אחת ל 6 -חודשים ו/או לפי דרישת כללית ,הספק יבצע באמצעות קצין בטיחות רכב
מוסמך שזהותו תוסכם על כללית ,לפי הוראות כללית ,בדיקות וביקורות על פי הנחיות המפקח
כהגדרתו להלן ,וימסור את התוצאות לידי כללית לצורך הוכחת עמידת השירותים בדרישות
הסכם זה.

.25

הוא ימלא אחר הוראות כל דין בקשר עם ביצועו של הסכם זה ,לרבות פקודת הבטיחות בעבודה
[נוסח חדש] התש"ל 1970-והתקנות שהותקנו מכוחה.

.26

התחייבויות הספק בפרק זה הינן מהותיות להתקשרות שבין הצדדים והפרת התחייבות כלשהי
מצד הספק המנויה בפרק זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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התקשרות מסגרת
.27

ידוע לספק ,כי ההתקשרות נשוא המכרז ונשוא הסכם זה מהווה התקשרות מסגרת בלבד ואין
כללית מתחייבת להזמין מהספק את השירותים כולם או חלקם ,בין בתקופה מסוימת ובין
בתקופת ההסכם כולה ,והספק מוותר על כל טענה או תביעה או דרישה בהקשר זה ,לרבות בקשר
לכמות השירותים שיוזמנו ממנו ,תדירות ההזמנה או היקפה של כל הזמנה.

.28

כללית תקבע בעצמה ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה
ושימוע את היקף השירותים שיבוצעו על ידי הספק (ובכלל זה היא רשאית לקבוע שהספק לא
ייתן לה שירותים בכלל) והספק לא יהיה זכאי אלא לתמורה בגין השירותים שניתנו על ידו לפי
החלטת כללית ולשביעות רצונה המלאה.
לספק ו/או כל מי מטעמו לה תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות ,מכל מין וסוג
שהם ,כלפי כללית ו/או כל מי מטעמה ,ביחס להיקף השירותים שיבוצעו על ידם והחלטת
כללית בעניין זה.

.29

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

.31

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לכללית שיקול הדעת הבלעדי להתקשר עם ספקים אחרים לשם
אספקת השירותים ו/או כל חלק מהם ,והספק מוותר על כל זכות התנגדות ,טענה ,דרישה ו/או
תביעה בשל כך ,ומצהיר ,כי ידוע לו שכללית רשאית לרכוש ,בכפוף להוראות כל דין ,שירותים
מאת ספקים אחרים ,ללא כל הגבלה.

תקופת ההתקשרות
.31

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

.32

כללית ,וכללית בלבד ,תהיה רשאית להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת של ( 12שנים-
עשר) חודשים או חלק מהם (להלן" :תקופת האופציה") ובלבד שניתנה לספק הודעה על כך 45
ימים לפני תום תקופת ההתקשרות .הודעה בדבר מימוש האופציה תציין את תקופת ההארכה.
לא צוינה תקופת ההארכה ,תהיה ההארכה לתקופה של  12חודשים .במהלך תקופת האופציה
כללית תהיה רשאית להביא את ההתקשרות לידי סיום בהודעה מראש של  90יום.

.33

נמשכה תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא מעבר לתקופת ההסכם ומעבר לתקופת האופציה,
תהיה כללית רשאית להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת בהודעה מראש של ( 15חמישה עשר)
ימים ,והספק מוותר על כל טענה ,תביעה או דרישה בעניין זה ,לרבות טענה כי בהמשך הספקת
השירותים מעבר לתקופת ההסכם או לתקופת האופציה היה משום הארכת תקופת ההסכם.
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.34

למען הסר ספק ,תנאי הסכם זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם לרבות תקופת האופציה באם
כללית תבחר לממשה ומעבר לה ,בשינויים המחויבים.

פיקוח מטעם כללית
.35

כללית רשאית למנות מפקח מטעמם להשגיח ולפקח על אספקת השירותים (להלן" :המפקח")
והספק מתחייב לשתף פעולה עם המפקח באופן מלא.

.36

המפקח יהא בא כוחה המקצועי של כללית בכל הקשור לביצוע כל האמור בהסכם זה .כללית
רשאית להחליף את המפקח בכל עת או להוסיף מפקחים נוספים ,הכל לפי שיקול דעתם
המוחלט.

.37

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

.38

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:

.39

38.1

לפסול נסיעה מסוימת או בשל פגם ו/או חסר ו/או אי התאמה ו/או עיכוב לפי שיקול
דעתו הבלעדי ,ועל הספק תחול החובה לפצות את כללית על כל נזק שיגרם כתוצאה
מהפסילה כאמור ,אם יגרם.

38.2

לאשר או לפסול כל מורשה מטעם הספק או המועסק על ידו בקשר עם ביצוע
התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

38.3

ליתן לספק כל הוראה בקשר עם הספקת השירותים.

זכות הפיקוח והביקורת הניתנת בהסכם לכללית ולמפקח ,אין 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 התחייבויותיו על פי ההסכם.

הזמנת השירותים והספקתם
.41

הספק יהיה ערוך לתחילת אספקת השירותים תוך  21ימי עבודה מיום קבלת הודעת כללית לפיה
היא מעוניינת בהתחלת מתן השירותים.

.41

השירותים יסופקו ע"י הספק בהתאם להזמנות ,במתכונת שתקבע על ידי כללית (להלן:
"ההזמנה/ות").

.42

הספק יחזיק במוניות ובנהגים בהיקף שיאפשר לו לבצע בהתראה קצרה שירותי מוניות בתחומי
העיר אילת ,לרבות למספר יעדים בו זמנית ,בכל ימי החול בשבוע ובכל שעות היממה.
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הספק נדרש להיות בעל אמצעים לספק שירותי מוניות דחופים ,שיאפשרו העמדת מונית לרשות
הנוסע בתוך ולא יאוחר מחלוף  30דקות לכל היותר ממועד כל הזמנה.
.43

הפרות ההסכם בנושאים המפורטים בטבלת הפיצויים המוסכמים שלהלן יאפשרו לכללית ,מבלי
לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לרשותה בנסיבות העניין מכח הוראות כל דין והסכם ,לקזז
סכומים אלו מכל תמורה המגיעה לספק מכללית:
פיצוי מוסכם

נושא ההפרה
איחור של מעל  15דקות ועד  30דקות בהתייצבות לנסיעה  100ש"ח
איחור של מעל  30דקות ועד  45דקות בהתייצבות לנסיעה  200ש"ח
איחור של מעל  45דקות בהתייצבות לנסיעה

 300ש"ח

סירוב לביצוע ביקורת ברכב על ידי נציג כללית

 100ש"ח למקרה

אי הפעלת מזגן ברכב בהתאם לבקשת הנוסע

 100ש"ח לכל אירוע

רכב מלוכלך ו/או מסריח מריח סיגריות

 200ש"ח לכל אירוע

.44

כללית זכאית לנכות את הפיצויים המוסמכים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לספק או
לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,הכל לפי שיקול דעתה של כללית.

.45

ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו.

.46

המפקח יהא מוסמך לקבוע אם אומנם סופק שירות מסוים במועד המוסכם ,או אם חל איחור
ומהי מידת האיחור .קביעתו של המפקח תהא סופית ותחייב את הספק.

.47

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

.48

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

.49

במשך תקופת ההסכם ,ימציא הספק לכללית מיד עם דרישתה ,מעת לעת ,נתונים תקופתיים
מפורטים ,נכונים ומלאים לגבי הספקת השירותים.

.51

לכללית הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות לספק בכתב ,בכל עת ומפעם לפעם לבצע כל
תוספת בשירותים ו/או לבטל חלק מהשירותים ו/או לערוך כל שינוי אחר בקשר עם השירותים
(להלן "השינוי") והספק מתחייב לבצעו בהתאם לנדרש.
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.51

מוסכם בין הצדדים כי הספק יהא זכאי לקבל תוספת תשלום רק במקרה שהשינוי גורם לעלות
נוספת ,הכל עפ"י שיקול דעתה של כללית .תוספת תשלום לספק או הפחתת התשלום תעשה
בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו ואם לא נקבעו בהם  -יעשה השינוי (בין תוספת ובין הפחתה)
באופן יחסי או בהשוואה למחירים הקיימים בהסכם ועל פי קביעת המפקח.

.52

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

טיב השירותים ובקרת איכות
.53

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

.54

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

.55

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

.56

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

.57

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

.58

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

.59

סעיפי פרק זה לעיל הנם מעיקרי ההסכם והפרת מי מהם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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תמורה ותנאי התשלום
.61

בתמורה לקיום כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,תשלם כללית סך כמפורט בהצעת המחיר
של הספק ,נספח ג' להסכם (להלן" :התמורה").

.61

הספק יגיש ישירות לכללית ,לא יאוחר מהיום ה 5 -בכל חודש ,חשבון בגין החודש שקדם לו.
החשבון יכלול פירוט של עלות הנסיעות שבוצעו בחודש הקודם בצירוף שוברי הסעה מקוריים
חתומים כנדרש ככל שיונפקו על ידי כללית בגין כל נסיעה שבוצעה ,בהן מצוין תאריך ושעת
היציאה ,תאריך ושעת ההגעה ליעד ,שם הנהג וחתימתו ושם הנוסע וחתימתו.

.62

לא הגיש הספק חשבון במועד הקבוע לעיל ,רשאית כללית ,לאחר הודעה מראש ובכתב של שבעה
ימים ,לערוך את החשבון בעצמה .במקרה כזה ,ינוכו מהיתרה לתשלום  12%כדמי עריכת
החשבון על ידי כללית .היתרה שתקבע על ידי כללית על פי סעיף זה הינה סופית והספק ייחשב
כמי שחתם על כתב השחרור ביום התשלום על ידי כללית.

.63

פרט לאמור במפורש בסעיף זה לא ישולם על ידי כללית לספק כל תשלום נוסף ,החזר הוצאות או
השתתפות ,מכל מין וסוג שהם ,ובכלל זה ,לא ישולם על ידי כללית לספק כל תשלום אגרה ו/או
אגרת נסיעה ו/או תשלומי חובה כלשהם בקשר עם הנסיעות לא במהלך מתן השירותים ולא
לאחר פקיעת הקשר עפ"י הסכם זה ,לא עבור מתן השירותים ולא בקשר עמם או עם הסכם זה
ו/או מתן השירותים ולא בקשר עמם או עם הסכם זה ו/או כל הנובע מהם ,לא לספק ולא לכל
אדם או גוף אחר .למען הסר ספק ,כל עלות הכרוכה במתן השירות ובביצועו ,לרבות הוצאות
דלק ,תשלומי חובה ,תשלומי ביטוח ותשלומים בגין נסיעות בדרכים לא תשולם על ידי כללית
והתמורה הקבועה בהסכם זה לעיל ממצה את כל שהספק יהיה זכאי לו בגין מתן השירותים
לכללית בכפוף לשביעות רצונה המלאה .עוד מובהר בזאת במפורש כי בכל מקרה הספק לא יהיה
זכאי לתמורה בגין נסיעת הרכב אל או מהמקום שממנו הוזמנה הנסיעה.

.64

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

.65

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

.66

תנאי לתוקף התקשרות זו הינו כי הספק יאמץ את נהלי ההזמנות ומשלוח החשבוניות של כללית,
לפיהם משלוח הזמנות וחשבוניות יתבצע באמצעות טכנולוגיות מקוונות עליהן תורה כללית מעת
לעת .להסרת ספק ,חשבוניות שלא יתקבלו בהתאם להוראות כללית ובניגוד להוראת סעיף זה לא
יחייבו את כללית בכל צורה ואופן .משלוח הזמנות וחשבוניות ייעשה אך ורק באמצעות
טכנולוגיה מקוונת מפיתוחה של חברת ניפנדו בע"מ (או כל אמצעי טכנולוגי אחר עליו תורה
כללית בעתיד) .פרטים והרשאות שימוש ניתן לקבל באמצעות פנייה לחברת ניפנדו בדוא"ל
 support@nipendo.comו/או טלפון .073-2199002
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.67

כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק ,ימציא הספק לכללית את האישורים הבאים:
67.1

תעודת עוסק מורשה בת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו.1975-

67.2

אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על דיווח כדין בכל שנת כספים במשך
תקופת קיומו של הסכם זה.

67.3

אישור ניכוי מס במקור.

67.4

כל אישור אחר על פי כל דין או על פי דרישת כללית.

העדר יחסי עובד-מעביד
.68

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

.69

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

.71

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

.71

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

.72

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

.73

הספק ישפה את כללית מיד עם דרישתה הראשונה של כללית לכך ,בכל סכום בו תישא או תחויב
כללית בקשר לתביעה של מי מעובדי הספק או כל אדם או גורם הקשור עם הספק ,שעניינה
קיומם של יחסי עובד ומעביד בינם ובין כללית.
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.74

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

כח אדם
.75

הספק מתחייב ליתן את השירותים באמצעות נהגים מקצועיים ,מיומנים ומנוסים ,לשביעות
רצון כללית.

.76

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

.77

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

.78

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

.79

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

.81

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

הסבה והעברת זכויות
.81

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

.82

מובהר ,כי הספק לא יהיה רשאי להמחות או לשעבד את זכותו לקבלת תשלום כלשהו מכללית
בקשר עם מתן השירותים או כל תשלום אחר מכח או על-פי הסכם זה או על-פי תנאי המכרז,
אלא אם קיבל את הסכמת כללית לכך מראש ובכתב והאמור לעיל ייחשב להגבלת עבירות
זכויותיו מבחינת חוק המחאת חיובים ,התשכ"ט  .1969 -בלי לגרוע מהאמור ,כללית תהיה
רשאית להסכים להמחאת זכויות בהתאם לשיקול דעתה וככל שתינתן הסכמתה בכתב לכך.
הסכימה כללית להמחאת זכויות כאמור ,ייעשה הדבר בהתאם לנוסח ההודעה בדבר המחאת
הזכויות וכן בהתאם לנוסח אישור כללית ,כמקובל אצל כללית לשם כך .בכפוף לאמור לעיל
ולמתן אישור כללית בכתב ומראש ,כללית לא תתנגד להמחאת זכויות הספק לקבלת תשלומים
מאת כללית לתאגיד בנקאי.
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.83

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

.84

להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,ימציא הספק לכללית לא יאוחר מ7-
(שבעה) ימי עסקים ממועד קבלת הודעת כללית על זכייתו ,ערבות בנקאית אוטונומית בלתי
מותנית בסכום של ( 25,000עשרים וחמש אלף) ש"ח צמודה למדד המחירים לצרכן ,ערוכה
לטובת כללית בנוסח כמפורט בנספח יב' .לכללית מוקנה שיקול הדעת הבלעדי להפחית או
לשנות את גובה הערבות מעת לעת ,עד לסך האמור לעיל ,ולספק לא יהיו כל תביעות ו/או טענות
ו/או זכויות בנוגע לקביעת כללית בדבר גובה הערבות והוא יהיה מושתק מלטעון כנגד החלטת
כללית.

.85

הודיעה כללית לספק על הארכת ההתקשרות לתקופת האופציה ,יאריך הספק את תוקף ערבות
הביצוע בתוך  7ימים ממועד קבלת הודעת כללית .הערבות הבנקאית תחודש באותם תנאים
ובאותו סכום כפי שנקבע בתקופת ההסכם היסודית ,לכיסוי מלוא תקופת האופציה.

.86

תוקף הערבות יחל ממועד הודעת כללית לספק על זכייתו במכרז .הערבות תפקע בתום 90
(תשעים) יום ממועד סיום ההסכם או האופציה ,בהתאמה.

.87

היה והספק יפר ו/או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,תהא כללית רשאית לממש
את הערבות בחלקה ו/או במלואה ולגבות באמצעותה כל נזק ,הפסד ו/או הוצאה שנגרמו לה,
במישרין ו/או בעקיפין ,עקב ההפרה ו/או אי קיום התחייבויות הספק .ואולם ,חילוט הערבות לא
ישחרר את הספק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ואין באמור כדי לשחרר את הספק ממילוי
מלא ומדויק של מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות המצאת ערבות מספקת להשלמת
הסכום שחולט התואמת לתנאים כאמור .כמו כן ,אין בחילוט הערבות כדי לגרוע מכל סעד או
זכות הנתונים לכללית על-פי דין לרבות על-פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א -
.1970

.88

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

פיצוי וקיזוז
.89

הפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ,יהא הספק חייב לשלם לכללית פיצוי בגין
הנזקים וההפסדים שייגרמו לכללית כתוצאה מההפרה כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או
סעד אשר יעמדו לכללית לפי הסכם זה ולפי כל דין.

.91

כללית תהיה רשאית לקזז מכל סכום או תשלום המגיע לספק על פי הסכם זה ,כל סכום
שהוציאה כללית או כל סכום נזק שנגרם לה ,כתוצאה מאי ביצוע התחייבות מהתחייבויות הספק
לפי הסכם זה.
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סודיות
.91

הספק מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל נתון או מידע שיגיע אליו בקשר לכללית או לכל גורם
הקשור אליה ,במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ולנקוט בכל אמצעי סביר הדרוש
כדי שעובדיו או מי מטעמו יקפידו על שמירת סודיות המידע כאמור.

.92

לפי דרישת כללית מתחייב הספק לחתום על כתב סודיות בנוסח המקובל אצל כללית לגבי
קבלנים ונותני שירותים וכן להחתים את העובדים שיעסקו במתן שירותים בקשר עם הסכם זה.

.93

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

מניעת מטרדים והפרעות
.94

הספק יבצע את האמור בהסכם זה תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים
בדבר אצל כללית ,ובכלל זה המפקח ומי מעובדי מרכז רפואי יוספטל  ,תוך התחשבות מרבית
בצרכי העבודה הסדירה במרכז רפואי יוספטל וביחידותיו ,ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות
והפרעות מכל סוג שהוא לכללית או לכל גורם קשור.

אחריות ושיפוי
.95

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

.96

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

.97

הספק יהא אחראי לכל נזק שיגרם לכללית ו/או למי מטעמה בשל מתן השירותים או הנובע מהם
ו/או שמקורו בכלי רכב ו/או כתוצאה מהפעלתם.

.98

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

.99

בכל מקרה בו תיאלץ כללית לשלם פיצוי או כל תשלום אחר אשר על פי הוראות סעיף זה חל על
הספק ,מתחייב הספק לשפות ולפצות את כללית בגין כל סכום ששולם על ידה כאמור ,בתוספת
כל ההוצאות שכללית עמדה בהן בשל כך לרבות שכ"ט עו"ד בתוספת הפרשי הצמדה וריבית
כחוק ,מיד כשיידרש לעשות כן על ידי כללית.
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.111

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

ביטוח
.111

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

.112

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ומבלי לגרוע מהוראות כל דין ,מתחייב הספק לערוך ,על
חשבונו את הביטוחים המפורטים לטובתו ולטובת כללית ביחד ולחוד כמפורט להלן:

.113

112.1

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,על פי כל דין ,בקשר ו/או הנובע מביצוע השירותים
לרבות כלפי כללית ,עובדיה וכל הבאים מכוחה או מטעמה בגין נזקים לגוף או לרכוש
שיגרמו על ידי מעשה או מחדל כלשהם של הספק ,עובדיו וכל הפועלים מכוחו או מטעמו,
לרבות הרחבה לכיסוי נזקי רכוש הנגרמים על ידי הרכב מעל הסכומים המבוטחים
בפוליסת צד ג' של כלי הרכב עד לסך של  $250,000למקרה ותקופת ביטוח שנתית בגבולות
אחריות שלא יפחתו מסך :תובע 1,000,000-דולר ארה"ב .מקרה ותקופה (כל  12ח')
 2,000,000דולר ארה"ב לתקופה.

112.2

ביטוח אחריות לנזקי רכוש שייגרמו לצד שלישי על ידי כלי הרכב המשמשים לביצוע
ההסעות לרבות ביטוח צד שלישי נזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובה עד לסך של
 250,000ש"ח למקרה ותקופת הביטוח.

112.3

ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים ,בקבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידו במישרין
או בעקיפין ,בביצוע השירותים בפני כל תאונה או נזק שיגרם להם ,בגבולות אחריות שלא
יפחתו מסך של  $1,500,000ארה"ב לתובע  $5,000,000ארה"ב לאירוע ולתקופת ההסכם.

112.4

פוליסת ביטוח חובה ,כנדרש עפ"י פק' ביטוח רכב מנועי – הפוליסה תוצא עבור כל אחד
מכלי הרכב של הספק המשמשים או העשויים לשמש בביצוע השרות ,בהתאם להוראות
פקודת ביטוח רכב מנועי ,תש"ל –  1970המכסה בין היתר את סוג הפעילות המיוחד של
הסכם זה ,הסעת סחורות ונוסעים בשכר .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,על הספק לוודא,
כי ברשותו הביטוחים המתאימים לצורך ביצוע נסיעות מחוץ לתחום הקו הירוק.

112.5

כן תהא ברשות הספק פוליסת ביטוח רכב מקיף שתכלול כיסויים לביטוח נזקי צד ג' רכוש
וכיס וי רכוש מלא לכל כלי הרכב המשמשים את הספק למילוי מחויבויותיו כלפי כללית
עפ"י הסכם זה.

בפוליסות יכללו התנאים הבאים:
113.1

הספק וכללית יכללו "בשם המבוטח" שבפוליסות הנ"ל.

113.2

בפוליסות תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כלפי כללית.
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113.3

בפוליסות החבויות ייכלל סעיף אחריות צולבת.

113.4

הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות הנזכרות לעיל ולמילוי כל החובות
המוטלות על המבוטח בתנאי הפוליסות.

113.5

כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות
המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי כללית ,וכלפי כללית הביטוח על פי
הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה את כללית במלוא השיפוי המגיע על פי
תנאיו.

113.6

כל סעיף בפוליסות המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כל שהיא את אחריות המבטח בגין
מעשה או מחדל של הספק ,אשר הינו בניגוד לתנאי הביטוח ,יופעל רק כלפיו.

113.7

סעיף ביטול הביטוח בהודעה מוקדמת שתימסר גם לכללית  30יום לפני מועד הביטוח
(למעט בביטוחי חובה).

.114

להבטחת התחייבותו של הספק לביצוע הביטוחים דלעיל ימציא הספק לכללית ,כתנאי לביצוע
ההתקשרות ,אישור על קיום ביטוחים בתוקף ,על פי הנוסח שייקבע על ידי כללית ,כשהוא חתום
על ידי חברת ביטוח .הספק ימציא את האישור חתום בכל פעם  7ימים לפני שיפוג תוקפו של
האישור.

.115

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

.116

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

.117

היה והספק לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי פרק זה ,כולם או מקצתם ,הרי מבלי
להטיל על כללית חבות כלשהי בקשר לכך ,תהא כללית רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו,
לשלם את דמי הביטוח ,לרבות הפרמיות השוטפות ,ולנכות כספים אלה ששולמו על ידה ,בצרוף
הוצאות תקורה בשיעור של  , 15%מכל סכום שעליה לשלם לספק מכוח חוזה זה ,בכל זמן שהוא,
או לגבותם מהספק בכל דרך חוקית אחרת.

.118

פרק זה הנו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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ביטול ההסכם ללא הפרה
.119

כללית רשאית בכל עת לבטל הסכם זה או להשעותו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,במתן הודעה
לספק ( 90תשעים) ימים מראש ובכתב ,מבלי שיהיה בכך משום הפרת הסכם זה ומבלי שכללית
תהיה חייבת לנמק את עילת ההפסקה ו/או ההשעיה כאמור ,והספק מוותר על כל טענה ,דרישה
או תביעה בקשר לכך .פעלה כללית מכח זכותה כאמור בסעיף זה ,הספק יהא זכאי לקבל אך ורק
את התשלומים המגיעים לו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה כפי שאושרו ע"י כללית עד
לתום ביצוע התחייבויותיו בפועל .למען הסר ספק ,הספק לא יהיה זכאי לכל סכום נוסף מכללית
בגין הפסקת ההתקשרות והוא מוותר על כל דרישה בהקשר זה.

ביטול ההסכם עקב הפרה
.111

.111

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן כללית תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ,ללא מתן
הודעה כלשהי לספק ולבצע את התחייבויות הספק ,על פי הסכם זה ,בין בעצמה ובין בכל דרך
אחרת כפי שתמצא לנכון ,לרבות בידי ספק חלופי והספק מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כספית ו/או אחרת כלפי כללית בשל כך:
111.1

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

111.2

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 כללית לכך
מראש ובכתב.

111.3

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

בקרות אחד המקרים המנויים לעיל ,הספק ישלם לכללית כפיצוי מוסכם ומוערך מראש סכום
של ( 100,000מאה אלף) ש"ח (להלן" :פיצויים מוסכמים") ,כשסכום זה צמוד למדד המחירים
לצרכן מיום החתימה על הסכם זה ועד לתשלום בפועל ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד
אחר המוקנה לכללית מכח הסכם זה ו/או כל דין .הצדדים מצהירים כי גובה הפיצויים
המוסכמים נקבע על ידם בהתחשב במהותו והיקפו של ההסכם וכי הוא סביר בנסיבות העניין.
כללית תהיה רשאית לחלט את ערבות הביצוע לשם פירעון סכום זה או את סכום הנזק שנגרם לה
בשל הפרה כאמור.
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.112

בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית ,יתקן הספק את ההפרה בתוך  72שעות מהמועד בו נדרש
לכך ע"י כללית או מי מטעמה .לא תיקן הספק את ההפרה כאמור ,תהיה כללית רשאית לבטל
הסכם זה ללא מתן כל התראה נוספת ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לכללית עפ"י
ההסכם ועפ"י כל דין.

.113

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

סטייה או ויתור
.114

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

.115

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

.116

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

שונות
.117

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

.118

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה לעיל תחשב
כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת ,או בתום  72שעות מעת שנמסרה למשלוח
בדואר רשום בבית הדואר ,המוקדם מבין השניים .הודעה שהועברה בפקס יראו אותה כנתקבלה
במועד העברתה ,אם צורף לה אישור על העברתה המלאה והתקינה.

.119

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

.121

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

.121

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב כל צד להודיע למשנהו על כל שינוי שיחול במענו או בפרטיו.
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שיפוט
.122

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

ולראיה באו הצדדים על החתום:

שירותי בריאות כללית

הספק

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

נוסח ערבות ביצוע  -נספח יב'
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(יוגש לכללית בהתאם להוראות המכרז וההסכם רק על ידי הזוכה)

לכבוד
שירותי בריאות כללית
הנדון :ערבות מס' ________________
לבקשת ___________________________________________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים
בזה כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש ,עד
לסכום של ( 25,000במילים :עשרים וחמש אלף) ש"ח שיוצמדו למדד המחירים לצרכן ,כמפורט להלן,
וזאת בקשר עם מכרז מס'  __/15לשירותי היסעים במוניות עבור המרכז הרפואי יוספטל ומרחב
אילת של שירותי בריאות כללית.
לצורכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו :מדד המחירים לצרכן ,הכולל ירקות ופירות ,המתפרסם ע"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם על
פי ערבות זו (להלן" :מדד התשלום") כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום הגשת הצעת
המציע ,דהיינו המדד של חודש _____ שנת_______ שפורסם ביום  _____ 15שנת ________ (להלן:
"המדד היסודי") אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש
לעומת המדד היסודי (להלן" :סכום הערבות המוגדל").
למניעת ספק ,אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו ,לא יחול שינוי בסכום
הערבות.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,בכל מקרה ,כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל תוך ( 7שבעה) ימים
מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה בכתב בסניפנו ,ומבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם או
לדרוש תחילה את תשלומו מהמבקש.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך ________ ועד בכלל.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניפנו ב ___________________ -לא יאוחר מאשר
התאריך הנ"ל .דרישה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.
דרישה בכתב כאמור בערבות זו ,אין פרושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה ,טלקס או
מברק ,ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

תאריך

שמות החותמים

חתימות וחותמת הבנק

דף  51מתוך  51דפים

שם המציע______________________ :

חתימה וחותמת המציע________________ :

