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שירותי בריאות כללית
באמצעות מרכז רפואי כרמל

מכרז פומבי מס' 021-01/17
למתן שירותי הסעות באמבולנסים עבור
מרכז רפואי כרמל
(להלן" :המכרז")
פרק א'
.1

שירותי בריאות כללית ,באמצעות מרכז רפואי כרמל ,מזמינה בזאת הצעות מחיר
להתקשרות שעניינה שירותי הסעות באמבולנסים עבור מרכז רפואי כרמל (להלן:
"כללית" או "המזמינה") ,בהתאם לתנאי ההסכם המצורף בזאת (להלן:
"השירותים" ; "ההסכם" בהתאמה).

.2

הפרטים המופיעים בפניה זו ביחס לדרישות המזמינה ,הינם לצורך מיון המציעים
ובחירת זוכיה ורק חתימת המזמינה על ההסכם תחייב בהתקשרות בין הצדדים,
ככל שתתקבל הצעת המציע.
למען הסר ספק ,בכל סתירה ו/או אי התאמה בין ההסכם למסמכי ההליך ו/או נספחי
ההסכם ,יגברו הוראות ההסכם.

.3

תקופת ההתקשרות הינה ל 3 -שנים עם אופציה למזמין להארכת תקופת
ההתקשרות לתקופה נוספת בת שנה ,כמפורט בהסכם.

.4

מובהר ,כי אספקת השירותים על ידי המציע הזוכה תעשה בהתאם להזמנות
שתוצאנה לו על ידי הכללית ,ככל שתוצאנה ו/או תתקבלנה ,ובהתאם לצרכיה
ושיקול דעתה הבלעדי של המזמינה ,אולם הכללית אינה מחויבת בעצמה ו/או
באמצעות מבוטחיה להזמין מהזוכה שירותים בהיקף מינימאלי כלשהו או בכלל,
בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה ,והיא שומרת לעצמה את
הזכות להקטין ו/או להגדיל את היקף השירותים ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ובהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת.

.5

הצעת המחיר תיערך בהתאם לטופס המצורף כצרופה  1אשר כותרתו "הצעת
המחיר" והוא משמש גם כנספח י' להסכם.
מובהר ,כי רשימת היעדים המפורטת בהצעת המחיר נערכה לצרכי המכרז ובחירת ההצעה
הזוכה ואולם אין בה כדי להוות רשימה סגורה והכללית תהא רשאית ,אך לא חייבת,
במהלך תקופת ההתקשרות ,להוריד ו/או להוסיף יעדים מעבר ליעדים המפורטים בהצעת
המחיר ,וזאת בתנאים הקבועים במסמכי המכרז וללא צורך בהתקשרות נוספת עם המציע
הזוכה.

.6

קבלת הצעה על ידי הכללית תשתכלל אך ורק בחתימתה של הכללית על ההסכם
שייכרת בין המציע שהצעתו התקבלה לבין הכללית.

.7

כל האמור בפניה זו ובמסמכי ההליך בזכר  -גם בלשון נקבה במשמע וכן להפך.
חתימה וחותמת המציע______________________ :

פרק ב' – תנאי סף להגשת הצעות
.8

להלן פירוט תנאי הסף להשתתפות בהליך:
.8.1

המציע הנו גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף
סטטוטורי או עוסק מורשה או מוסד ללא כוונת רווח.

.8.2

המציע מנהל ספרים כחוק ובידיו אישור כדין כאמור בסעיף 2
לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו
– .1976

.8.3

המציע בעל רישיון/אישור עדכני מטעם משרד הבריאות להפעלת
אמבולנסים פרטיים.

.8.4

בבעלות המציע או בחזקתו ( 4ארבעה) אמבולנסים פעילים
לפחות ,העומדים בכל התנאים הקבועים בדין ,לרבות הגדרות
והנחיות משרד הבריאות ובכלל כך אישור הפעלה כאמבולנס
פרטי מטעם משרד הבריאות.

.8.5

המציע בעל ניסיון במתן שירותי הסעות אמבולנסים במהלך 5
השנים הקלנדריות שתחילתן בחודש ינואר  60( 2012חודשים
רצופים) ,ברציפות ובהיקף שנתי כולל שלא יפחת מ₪ 300,000 -
כולל מע"מ ,לכל שנה מחמש השנים כאמור.

.8.6

המציע מחזיק באישור מפעל חיוני (צו על פי חוק שירות עבודה
בשעת חירום ,תשכ"ז )1967 -תקף.

פרק ג' – מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
.9

על המציע להשלים את הפרטים ,ככל שנדרשים במסמכי ההליך וכן לצרף את כל
המסמכים והאישורים כאמור במסמכי ההליך ובהתאם לרשימה שלהלן:
.9.1

אישורים ומסמכים הדרושים להוכחת תנאי הסף:
 .9.1.1העתק נאמן למקור מאושר על ידי עו"ד של
תעודת רישום חברה  /עוסק מורשה בת תוקף
על פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו – ;1975
 .9.1.2אישור לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) התשל"ו – ;1976
 .9.1.3העתק נאמן למקור מאושר על ידי עו"ד של
רישיון/אישור עדכני מטעם משרד הבריאות
להפעלת אמבולנסים פרטיים.
 .9.1.4העתק נאמן למקור מאושר על ידי עו"ד של
רישיון רכב ואישור הפעלה כאמבולנס פרטי
ביחס ל( 4-ארבעה) אמבולנסים לפחות שבבעלות
או בחזקת המציע.

חתימה וחותמת המציע______________________ :

 .9.1.5אישור רו"ח על ניסיון המציע במתן השירותים
(צרופה  3לעיל).
 .9.1.6אישור מפעל חיוני תקף.
.9.2

אישורים ומסמכים כלליים שיש לצרף להצעה:
 .9.2.1נוסח פנייה זו כשהיא חתומה בתחתית כל עמוד
על ידי המציע.
 .9.2.2הצעת מחיר כשהיא מלאה על כל פרטיה
וסעיפיה (צרופה .)1
 .9.2.3אישור עו"ד בדבר מורשי חתימה בשם המציע
בנוסח המצורף לפנייה זו (צרופה )2
 .9.2.4טופס נתוני גורם מציע  -בנוסח המצורף לפנייה
זו חתום ומאושר על ידי עו"ד (צרופה )4
 .9.2.5תצהיר בדבר אי תיאום מכרז בנוסח המצורף
לפניה זו (צרופה .)5
 .9.2.6תצהיר המציע (צרופה .)6
 .9.2.7ההסכם כשהוא חתום על ידי המציע בכל עמוד
מעמודי ההסכם ונספחיו ומאושר על ידי עוה"ד
 /רו"ח מטעם המציע (למעט הנספחים לגביהם
מצוין במפורש ,כי אין למלאם ו/או לצרפם
במועד הגשת ההצעות):
.1

העתק נאמן למקור מאושר על ידי עו"ד של
רישיון/אישור עדכני ע"ש המציע מטעם משרד
הבריאות להפעלת אמבולנסים פרטיים  -מסמכים
אלה יהוו נספח א' להסכם.

.2

אישור מפעל חיוני  -מסמך זה יהווה נספח ב'
להסכם.
העתק נאמן למקור מאושר ע"י עו"ד של רישיון רכב
ואישור הפעלה כאמבולנס פרטי ביחס ל( 4-ארבעה)
אמבולנסים לפחות שבבעלות או בחזקת המציע –
מסמכים אלה יהוו נספח ג' להסכם.

.4

העתק נאמן למקור מאושר ע"י עו"ד של רישיון
הנהיגה של המציע והנהג/ים שהוא מעסיק אשר
ישמשו במתן השירותים – מסמכים אלה יהוו נספח
ד' להסכם .אין צורך לצרף במועד הגשת ההצעה

.5

אישור על ניהול ספרים כאמור בסעיף  2לחוק
עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו –  – 1976מסמך זה
יהווה נספח ה' להסכם.

.3

חתימה וחותמת המציע______________________ :

.6

העתק נאמן למקור מאושר על ידי עו"ד של תעודת
עוסק מורשה בת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף
התשל"ו –  / 1975תעודת התאגדות החברה/התאגיד
– מסמך זה יהווה נספח ו' להסכם.

.7

נוסח הזמנה להעברה מבית חולים – מסמך זה יהווה
נספח ז' להסכם.

.8

נספח ציוד לאמבולנס – מסמך זה יהווה נספח ח'
להסכם.

.9

טופס בקרת איכות – מסמך זה יהווה נספח ט'
להסכם.

.10

הצעת מחיר כשהיא מלאה על כל פרטיה וסעיפיה –
מסמך זה יהווה נספח י' להסכם (מסומן גם כצרופה
 1לפניה זו).

.11

טופס מס"ב  -מסמך זה יהווה נספח יא' להסכם .אין
צורך למלא טופס זה בשלב הגשת ההצעות.

.12

נספח מיוחד לספקי הכללית (מע' ניפנדו)  -מסמך זה
יהווה נספח יב' להסכם.

.13

אישור על כיסוי ביטוחי – מסמך זה יהווה נספח יג'
להסכם .האישור יידרש רק מהזוכה ,אין צורך למלא
אישור זה בשלב הגשת ההצעות.

.14

כתב התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע -
מסמך זה יהווה נספח יד' להסכם.

.15

התחייבות עובד ספק חיצוני לשמירת סודיות
ואבטחת מידע – מסמך זה יהווה נספח טו' להסכם –
אין להחתים בשלב הגשת ההצעות.

.16

ערבות בנקאית – מסמך זה יהווה נספח טז' להסכם.
אין להגיש בשלב הגשת ההצעות.

.17

נספח בטיחות בדרכים – מסמך זה יהווה נספח יז'
להסכם.

.18

נוסח פניה זו ,כשהיא חתומה על ידי המציע בכל
עמוד ,על כל צרופותיה – מסמך זה יהווה נספח יח'
להסכם.

.10

המציע יהיה אחראי לבדיקת מסמכי ההליך ותנאיו ,לרבות תנאי ההסכם ,הדין
וכל מידע רלבנטי אחר הקשור להליך ,ובהגשת הצעתו מסכים המציע לתנאים
ולפרטים כאמור והוא מוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.

.11

המזמין יהא רשאי לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנזכרים לעיל.

חתימה וחותמת המציע______________________ :

.12

על אף האמור לעיל ,המזמין יהא רשאי ,אך לא חייב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי,
לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו מסמך כלשהו ,להשלים את המצאת
המסמך הנ"ל למזמין ,תוך פרק זמן שיקבע על ידו .לא צירף המציע מסמך כשלהו
על אף שנתבקש לעשות כן על ידי המזמין לשלם השלמת הצעתו ,יהא המזמין
רשאי לפסול את הצעתו.

פרק ד' – עריכת ההצעה והגשתה:
.13

ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי מכרז זה ,מלבד המקומות בהם המציע נדרש
במפורש לצרף מסמכים או אישורים נוספים.

.14

המציע ימלא בדייקנות כל חלק הטעון השלמה במסמכי המכרז ,בהתאם
להוראות ולתנאים שבכל חלק.

.15

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

.16

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

.17

על המציע להגיש את הצעתו בשני עותקים ,הכוללים את כל מסמכי ההליך לרבות
נוסח פניה זו וכל המסמכים הנדרשים על פי תנאי ההליך ,חתומים ,בכל עמוד ,עם
חותמת וחתימת מורשי חתימה מטעם המציע באופן הקבוע במסמך הרלוונטי,
יערכו בשפה העברית ויוכנסו במעטפה סגורה לתיבה בכתובת בי"ח כרמל ,רח'
מיכל  7חיפה – בניין מינהלה קומת קרקע) ,עד השעה  12:00ביום א  .28.5.17על
המעטפה ירשם" :מכרז מספר  - 21-01/17למתן שירותי הסעות באמבולנסים
למרכז רפואי כרמל" .אין לשלוח הודעות בדואר .הצעה שלא תמצא בתיבת
המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשה לא תבחן.

.18

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

.19

הצעת המציע תעמוד בעינה עד להודעה על תוצאות המכרז והודעה על בחירתה
של ההצעה הזוכה.

פרק ה' – אמות המידה לבחירת ההצעה:
.20

המציע שהמחיר המשוקלל של הצעתו יהיה הנמוך ביותר יוכרז כמציע הזוכה,
אלא אם החליטה המזמינה  -בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לשיקול דעת ועדת
המכרזים ,אשר גם תנמק החלטתה  -לפסול ההצעה הזולה ביותר ו/או להעדיף
הצעה אחרת על פניה.
"המחיר המשוקלל" הנו הסכום המתקבל מחיבור המכפלה של מחיר כל יעד נסיעה (כולל
מע"מ) בכמות הנסיעות המשוערת.

חתימה וחותמת המציע______________________ :

למען הסר ספק ,מובהר ומודגש ,כי הכמויות המפורטות בטבלה שבצרופה  ,1ניתנו אך ורק
לצורך ההשוואה בין ההצעות במסגרת המכרז ולצורך קביעת המחיר המשוקלל .יודגש ,כי
המדובר בהערכה בלבד ,שאין הכרח כי תתממש בפועל .במציאות ,ייתכן שהכמות היחסית
המוזמנת של כל יעד נסיעה תהיה שונה בתכלית מן הכמויות המצויינות בטבלה ,לרבות
באופן מהותי .בכל מקרה ,אין להסתמך בכל דרך שהיא ובכל צורה שהיא על הכמויות
שאין בהן כדי לחייב את כללית בכל צורה שהיא.
.21

פסילה בעקבות ניסיון קודם רע  -על אף האמור לעיל ,המזמינה שומרת לעצמה
את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול מציע אשר לגביו היה לכללית או
לגופים אחרים ניסיון רע ו/או כושל ,לרבות מקרה של אי שביעות משמעותית
מעבודתו ו/או אספקת שירותים על ידו ,אי עמידה בסטנדרטים של השירות
הנדרש ,הפר התחייבויות קודמות כלפי הכללית או גופים אחרים ,חשד למרמה
וכיו"ב או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו .במקרים אלה
תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית וזאת
בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

פרק ו' – תנאים כללים:
.22

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לאחר קבלת ההצעות ,לדרוש הסברים ו/או
הבהרות ו/או השלמות ו/או מסמכים מן המציעים כולם או אחד/ים מהם ,לנהל
מו"מ עם המציעים כולם או אחד/ים מהם ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.23

המזמינה רשאית להתקשר בהסכם למתן השירותים עם כל מציע שיבחר לפי
שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג ובתנאים הקבועים במכרז זה .המזמינה אינה
מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

.24

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמינה 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 לממשה בשלבים ,או לפצל את
ההזמנה בין מספר מציעים או לבטל הליך מכרזי זה ,כולו או חלקו ,או לצאת
במכרז חדש ,וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או פיצוי/שיפוי.

.25

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,פניית המציע אל המזמינה בכל עניין הנוגע להליך זה,
תעשה אך ורק בכתב לועדת המכרזים באמצעות פקס  04-8559940או דואר
אלקטרונית לכתובת yakov_sh@clalit.org.ilוזאת עד ליום .18.5.2017

.26

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

פרק

מס' סעיף

מס' סידורי של
השאלה

שם פרק  /נספח

מס' סעיף בפרק/
נספח

חתימה וחותמת המציע______________________ :

פירוט השאלה
פירוט
בעברית

השאלה

.27

כללית אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק
מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות .התשובות לשאלות
תפורסמנה באתר הכללית באינטרנט .פרסום התשובות באתר הכללית באינטרנט
יחשב כהודעה למשתתף והוא יהיה מנוע מלעלות כל טענה או דרישה כי לא קיבל
תשובות לשאלות וכי אחרים קיבלו תשובות.

פרק ז' – הודעה למציע שהצעתו זכתה ,השלמת ההתקשרות והתקשרות עם המציעים העוקבים
במדרג:
.28

המזמינה תודיע בכתב לזוכה על זכייתו ,בצירוף דרישה להמציא בתוך  15ימים
את המסמכים הנדרשים בהתאם להסכם חתומים כנדרש (נספחים יג' ,טו' וטז'
להסכם).

.29

מבלי לגרוע מזכויותיה על פי דין ,המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפנות בכל
שלב למציע העוקב במדרג ההצעות על מנת להתקשר עמו בהסכם נשוא מכרז זה
על פי הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז זוכה/ים אחר/ים ,כל אימת שהזוכה
הראשון אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.

.30

למציע שידורג עוקב במכרז לאחר המציע הזוכה הראשון (או הראשונים ,ככל
שהמזמינה תחליט לבחור מספר מציעים) ,תהא שהות של  15ימים להודיע
לכללית על קבלת פנייתה כאמור לעיל .לא עשה כן המציע או שהשיב בשלילה
תהא רשאית הכללית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וככל שתחפוץ בכך,
לחזור ולפנות למציע שידורג הבא בתור וכך הלאה.

.31

עד לחתימת ההסכם בפועל על ידי המזמינה ,לא יהא קיים חוזה בר-תוקף בין
הצדדים.

פרק ח' – פרסום פרטי ההצעה הזוכה
.32

מציע שיבקש לעשות כן יהא רשאי לפנות למזמינה בכתב בתוך  30יום ממועד
קביעת ההצעה הזוכה ולבקש לעיין במסמכי המכרז כמתחייב מכל דין ,למעט
בחלקים של המסמכים ו/או ההחלטה ו/או ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת
ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי של המזמינה או של המציע
שהצעתו נבחרה .לבקשת עיון כאמור יצורף שיק בנקאי לפקודת שירותי בריאות
כללית בסך  ₪ 1,500לכיסוי הוצאות המזמינה בקשר עם מתן זכות כאמור.

.33

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

.34

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

.35

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

חתימה וחותמת המציע______________________ :

.36

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

.37

מחירי ההצעה ,בכל מקרה ,לא יחשבו כסוד מסחרי או כסוד מקצועי.

___________________
שירותי בריאות כללית

חתימה וחותמת המציע______________________ :

צרופה '1
נספח י' להסכם

הצעת המחיר
הסעות באמבולנסים
הערות כלליות:
א .בטרם קביעת המחירים מופנה המציע לעיין בהסכם במלואו ,אשר תנאיו הם שיחייבו בין
הצדדים .תשומת לב מיוחדת מופנית להוראות ההסכם הנוגעות למתן השירותים לרבות
מועדיהם ,זמינות המציע לקריאות המזמינה והתחייבותו להתייצב במועדים שנקבעו.
ב.

כל המחירים הינם עבור הסעה של נוסע בין יעדים (מנקודת המוצא ליעד או להיפך) .למען
הסר ספק ,הגעת האמבולנס לנקודת האיסוף ו/או חזרת האמבולנס מהיעד ,ללא הנוסע ,לא
תזכה בתשלום.

ג.

המחיר כולל זמן המתנה של  15דקות ,ככל שנדרש .בגין כל  15דקות נוספות ישולם סך של 25
( ₪לא כולל מע"מ).

ד.

המחיר הינו לנסיעה ,ללא קשר למספר הנוסעים המועברים.

ה .המחירים אחידים לכל ימות השנה ו/או שעות היממה ללא יוצא מן הכלל ,למעט יום כיפור
בגינו יחול תעריף מיוחד של  200%מהמחיר הקבוע עבור כלל הימים (כפל מחיר).
ו.

הצעת המחיר תעשה ע"י ציון המחיר בש"ח כשהוא אינו כולל מע"מ.
יחד עם זאת ,מובהר ומודגש ,כי ההשוואה בין ההצעות תעשה כאשר המחיר כולל מע"מ.
לאור האמור ,המציע אינו חייב בתשלום מע"מ יציין זאת בהצעתו.

ז.

תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם.
התמורה בהתאם להסכם ונספח זה הינה כוללת וסופית ,ולא תשולם ו/או תגבה תמורה
נוספת כלשהי מהכללית ו/או מהחולה.

ח .המזמינה אינה מתחייבת לכמות נסיעות כלשהי ו/או בכלל .הנתונים בעמודת כמות הנסיעות
המשוערת השנתית מבוססים על הערכות המזמינה ,הינם משוערים בלבד ונועדו לצורך חישוב
המחיר המשוקלל ובחירת המציע הזוכה בלבד .המזמינה אינה מתחייבת לכמות נסיעות
כלשהי ו/או בכלל לרבות ליעדים המפורטים להלן ,הכל כמפורט בין היתר בהסכם בין
הצדדים .למען הסר ספק ,אין בהערכות אלה משום הצהרה ו/או מצג כלשהו של המזמינה
ואין בהן כדי לחייב את כללית בכל התחייבות שהיא.
ט .מובהר ,כי רשימת היעדים המפורטת להלן נערכה לצרכי המכרז ובחירת ההצעה הזוכה
ואולם אין בה משום הצהרה ו/או מצג כלשהו של המזמינה ו/או כדי להוות רשימה סגורה,
והכללית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,במהלך תקופת ההתקשרות ,להוריד ו/או להוסיף
יעדים מעבר ליעדים המפורטים להלן ,והמציע הזוכה יהיה חייב לספק את השירותים ליעדים
חתימה וחותמת המציע______________________ :

החדשים ללא צורך בהתקשרות נוספת .תנאי התשלום במקרה כאמור יהיו בהתאם להצעת
המחיר שהגיש המציע ביחס ליעד ,אשר אורכו קרוב ביותר ליעד החדש.
היה היעד בעיר שאין בה יעד המצוין בטבלה והיעד מרוחק למעלה מ  10 -ק"מ מכל אחד
מהיעדים המפורטים בטבלה ,יקבע מחיר ההסעה בהסכמה בין הצדדים ,מראש.
י.

תשומת לב מיוחדת מופנית להוראות ההסכם הנוגעות למתן השירותים לרבות מועדיהם
וזמינות הקבלן לקריאות המזמינה ובפרט להתחייבות הקבלן להתייצב בתוך פרק זמן של עד
 20דקות מקריאה טלפונית.
כמות
נסיעות
משוערת
שנתית

מס"ד יעדי נסיעה
1

בניין ישן חורב  - 2בית חולים כרמל -
מחיר להלוך ושוב
בניין ישן חורב 2

3

מרכז חורב (מכון מור)
מרכזים רפואיים במרחב חיפה
(בני ציון ,איטלקי ,אלישע ,פלימן,
רמב"ם ,נשר ,נוף הדר ,נוף הגפן)
בלינסון ,שניידר ,תל השומר

6

6

לוינשטיין ,מאיר

1

7

העמק

1

8

נהריה

8

9

שערי צדק  ,הדסה

1

11

קריון (קרית ביאליק)
העברת נפטר מבנין ישן חורב  2לבית
חולים כרמל

6

2

4
5

12

מחיר
מוצע
(לא כולל
מע"מ)

450
1600
160
160

90

האם המציע חייב בתשלום מע"מ על פי דין? כן  /לא

תאריך

שם מלא

תפקיד

חתימה וחותמת המציע______________________ :

חתימה וחותמת

צרופה '2

אישור בדבר מורשי חתימה
אני ,הח"מ ,_____________________ ,עו"ד ,מרח' ______________________ ,רישיון
מס' ________ מאשר בזאת ,כי החתומים על ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת מכרז מס'
_______ ,המפורטים להלן:
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
מורשים מטעם________________________ (להלן" :המציע") לחתום על מסמכים אלה בשם
המציע ,מכוח החלטת המציע שנתקבלה כדין ,וחתימתם כאמור ,בצירוף חותמת המציע ,מחייבת
את המציע לכל דבר ועניין.

תאריך

שם מלא

חתימה וחותמת המציע______________________ :

תפקיד

חתימה וחותמת

צרופה '3
אישור רואה חשבון

אני_______________ רו"ח ,מרחוב _____________________________מאשר כי לפי
כדלקמן:
שפרטיו
למציע
ביחס
שערכתי
בדיקה
____________________________________ בעל ניסיון במתן שירותי הסעות אמבולנסים
במהלך  5השנים הקלנדריות שתחילתן בחודש ינואר  60( 2012חודשים רצופים) ,ברציפות ובהיקף
שנתי כולל שאינו פחות מ ₪ 300,000 -כולל מע"מ ,לכל שנה מחמש השנים כאמור.

________________
תאריך

_________________
חתימה

חתימה וחותמת המציע______________________ :

_______________
חותמת

צרופה '4

נתוני הגורם המציע
פרופיל חברה/עסק
סוג האישיות המשפטית
שם החברה/עסק
שמות קודמים

_________________________________
_________________________________
_________________________________

מס' תאגיד
מס' עוסק מורשה
מועד ייסוד

_________________________________
_________________________________
_________________________________

כתובת
מס' טלפון
מס' פקס
כתובת דואר אלקטרוני

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

רשימת בעלי מניות
שם פרטי

שם משפחה

מס' תעודת זהות

שיעור אחזקות וסוג
מניות

רשימת מנהלים/מפקחים/מנהלי משמרת
שם פרטי

מס' עובדים

שם משפחה

מס' תעודת זהות

__________

חתימה וחותמת המציע______________________ :

תפקיד בחברה

מועד תחילת
עבודה בחברה

מס' אמבולנסים __________
מס' שנות ניסיון ___________
ציין את  4הלקוחות הגדולים ביותר של המציע במהלך השנים , 2016-2014בתחום ההתקשרות
המוצעת (נא לציין גם את היקף השירותים הניתנים לכל לקוח:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
בהתייחס ללקוחות שלעיל ,על המציע לפרט את פרטי הממליצים מהם ניתן לקבל חוות דעת:
שם הלקוח

____________
תאריך

הגורם הממליץ

מספר טלפון

מספר פקס

______________________
חתימה וחותמת מורשי חתימה

אני הח"מ עו"ד/רו"ח ______________ אשר כתובתי היא ____________________ ,והנני
עו"ד/רו"ח של המציע ,מאשר כי מסמך זה נחתם בפני ביום ________________ ע"י ה"ה
________________________ אשר חתימתו/חתימתם בצירוף חותמת המציע כפי שנעשו לעיל
מחייבים את המציע לכל דבר וענין לאמור במסמך זה.

_______________
עו"ד/רו"ח

חתימה וחותמת המציע______________________ :

צרופה '5
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז ואי הימצאות בהליכי פירוק/פש"ר
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 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 מכרז ,אם כן ,אנא פרט:
_________________________________________________________



המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים
לרבות עבירות של תיאומי מכרזים ,אם כן ,נא פרט:
____________________________________________________________
המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פירוק או פשיטת רגל.
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז או הליך מכרזי אחר יכול להגיע עד חמש שנות
מאסר בפועל.
_________
תאריך

________________
שם המציע  /התאגיד

_________________________
חתימת המציע

חתימה וחותמת 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

חתימה וחותמת המציע______________________ :

צרופה '6
הצהרת המציע במכרז מס' __________
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז שבנדון (להלן:
"המכרז") ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 .1הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,אנו מסכימים לכל האמור
במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו
מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
.2

.3
.4
.5
.6

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,הצעתנו זו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז ,ואנו מצהירים כי ברשותנו הידע ,הניסיון ,האמצעים ,המומחיות והיכולות
המקצועיות הנדרשים לצורך מתן השירותים וקיום מלוא מחויבויותינו על פי מסמכי המכרז
ברמה איכותית מעולה.
המידע והנתונים שמולאו על ידינו במסמכי ההצעה הם נכונים ושלמים.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי (למעט שיפור ההצעה בעקבות מו"מ
עם המזמין) ,ותהא תקפה במשך  180יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
אנו מצהירים ,כי אין בהצעתנו זו ובמתן כל השירותים על פיה (אם נזכה במכרז) משום ניגוד
אינטרסים עסקי או אישי ,שלנו או של עובדינו ,של ספקי המשנה שלנו או של חברות צד שלישי
המעורבים בהצעה זו או בביצועה.
אנו מסכימים ,כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה
מחייב בינינו לבינכם.

 .7במידה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד ,אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות
הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על
הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
_________
תאריך

_______________
שם המציע  /התאגיד

_________________________
חתימת המציע  /חתימת התאגיד

אישור עורך-דין
אני הח"מ ,עו"ד ____________ ,מ"ר____________ ,מרח' ____________ מאשר בזאת כי
ביום ____________ הופיע/ו 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 .כמו כן הנני מאשר את דבר הסמכת החותם/מים לחתום בשם התאגיד
_____________
שם מלא וחותמת

חתימה וחותמת המציע______________________ :

