הסכם למתן שירותי הסעות באמבולנס

סימננו021-52149 :

שנערך ונחתם בחיפה ביום __________ בחודש _________ שנת 2017
שירותי בריאות כללית
באמצעות הנהלת מרכז רפואי כרמל

בין:

באמצעות מורשי החתימה מטעמה :
שם ושם משפחה _____________ :ת"ז __________ תפקיד__________ :
שם ושם משפחה _____________ :ת"ז __________ תפקיד__________ :
(להלן" .המזמינה" ו/או "בית החולים")
מצד אחד
_____________________ ת.ז / .ח.פ____________ .

לבין:

באמצעות מורשי החתימה מטעמה :
שם ושם משפחה _____________ :ת"ז __________ תפקיד__________ :
שם ושם משפחה _____________ :ת"ז __________ תפקיד__________ :
(להלן" :הקבלן")
מצד שני
הואיל :והמזמינה הינה הבעלים ו/או המנהלת ו/או המפעילה של מרכז רפואי כרמל (להלן:
"המזמינה ");
והואיל :והקבלן הציע למזמינה לבצע עבור בית החולים שירותי הסעות באמבולנסים פרטיים
(רגילים) בתנאים המפורטים בהסכם זה על נספחיו (להלן" :השירותים");
והואיל :והמזמינה קיבלה את הצעתו של הקבלן לבצע את השירותים ,על פי הוראות הסכם זה
ובתנאים המפורטים להלן;

לפיכך מוצהר ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא ונספחים:
1.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2

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

 1.1להלן תפורט רשימת הנספחים להסכם זה:
העתק נאמן למקור מאושר על ידי עו"ד של רישיון/אישור עדכני
נספח א' -
1
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מטעם משרד הבריאות להפעלת אמבולנסים פרטיים;
נספח ב' -
נספח ג' -
נספח ד' -
נספח ה' -
נספח ו' -

.2

אישור מפעל חיוני;
העתק נאמן למקור מאושר על ידי עו"ד של רישיון רכב ואישור
הפעלה כאמבולנס פרטי ביחס ל( 4-ארבעה) אמבולנסים לפחות
שבבעלות או בחזקת הקבלן;
העתק נאמן למקור מאושר ע"י עו"ד של רישיון הנהיגה של המציע
ונהג/ים שהוא מעסיק אשר ישמשו במתן השירותים ;
אישור על ניהול ספרים לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים;
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

נספח ז' -
נספח ח' -
נספח ט' -

נוסח הזמנה להעברה;
נספח ציוד לאמבולנס;
טופס בקרת איכות;

נספח י' -
נספח יא' -
נספח יב' -
נספח יג' -
נספח יד' -

הצעת מחיר להסעת חולים;
טופס מס"ב;
נספח מיוחד לספקי הכללית (מע' ניפנדו).
אישור על כיסוי ביטוחי;
כתב התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע;

נספח טו' -
נספח טז' -
נספח יז' -
נספח יח'

התחייבות עובד לשמירת סודיות ואבטחת מידע;
ערבות בנקאית;
נספח בטיחות בדרכים.
נוסח הפנייה לקבלת הצעות על צרופותיה.

הצהרות והתחייבויות הקבלן:
הקבלן מצהיר ,מאשר ומתחייב כדלקמן:
2.1

כי הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמקצועיות הדרושים לצורך אספקת השירותים
וקיום כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,באיכות וטיב מעולים לרבות כוח האדם ,ציוד,
מכונות ,מכשירים ,כלי רכב וכלי עבודה וכל אמצעי אחר הדרוש לצורך אספקת השירותים,
לשביעות רצונה המלא של המזמינה.

2.2

כי השתתף בהליך במסגרתו פנתה המזמינה לקבלת הצעות למתן שירותים בהתאם להסכם
זה .נוסח הפניה על צרופותיה ,מצורף להסכם זה כנספח יח' (להלן" :מסמכי ההליך").

2.1

בכל סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות מסמכי ההליך יגברו הוראות הסכם זה .כמו
כן ,לא תעמוד לקבלן כל טענה בדבר מצגים שהוצגו לו במהלך ההליך כאמור ,ו/או במסגרת
מסמכי ההליך ורק נוסח הסכם זה כשהוא חתום ע"י שני הצדדים ,הוא שיחייב את הצדדים.

2.4

חרף האמור לעיל ,כל הצהרות הקבלן ו/או התחייבויותיו ו/או מצגיו על פי מסמכי ההליך
יחשבו כחלק ממצגי הקבלן בהסכם זה.

2.5

הוא ביקר בשטח ביה"ח וסביבתו ,ראה ובחן את תנאי המקום ,דרכי הגישה ומכיר ויודע את
ההגבלות והתנאים לקיום תנאי ההסכם ,לרבות הטיפול והאישור במוסדות הרישוי על כל
הכרוך בכך ,וכן בכל הרשויות והגורמים האחרים הקשורים בכך.
2
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

2.2

הינו בעל ידע ,כישורים ומיומנות במתן שירותים מהסוג האמור בהסכם זה.

2.7

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

2.2

מב לי לפגוע בכלליות האמור לעיל והמפורט בהסכם זה ,הקבלן מתחייב בכל תקופת ההסכם
לעמוד בכל ההנחיות והדרישות המפורטות בנספח הבטיחות בדרכים המצורף כנספח יז'
להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2.9

יש בידו כל האישורים ,ההיתרים ,הרישיונות והביטוחים הדרושים על פי כל דין ,לניהול עסקו
ולמתן השירותים (להלן בסעיף זה" :המסמכים") וכי בכל תקופת ההסכם ימשיך להחזיק
במסמכים כאמור ולקיים את כל ההתחייבויות הדרושות לצורך קבלת ו/או המשך אחזקת
מסמכים אלה ,לרבות הוראות כל דין כפי שיהיו בתוקף ,מעת לעת.
הקבלן מתחייב להציג המסמכים ולהוכיח עמידה בכל התנאים הדרושים לקבלתם ו/או
המשך אחזקתם בתוך  24שעות מקבלת דרישת המזמינה.
הקבלן בלבד ישא בכל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהוצאת אישורים ,היתרים ,רשיונות
וביטוחים ובקיום כל התנאים להוצאתם.

מבלי לגרוע באמור לעיל ,העתק נאמן למקור מאושר על ידי עו"ד של רישיון/אישור עדכני
מטעם משרד הבריאות להפעלת אמבולנסים פרטיים מצורף כנספח א' להסכם זה ומהווה
חלק בלתי נפרד הימנו ואישור מפעל חיוני תקף מצורף כנספח ב' להסכם זה ומהווה חלק
בלתי נפרד הימנו ואישור מפעל חיוני תקף מצורף .
למען הסר ספק ,הקבלן ידאג כי אישור מפעל חיוני יהיה תקף במשך כל תקופת ההסכם.
 2.10בבעלותו או בחזקתו ארבעה אמבולנסים פעילים לפחות ,העומדים בכל התנאים הקבועים
בדין ,לרבות הגדרות והנחיות משרד הבריאות ובכלל כך אישור הפעלה כאמבולנס פרטי
מטעם משרד הבריאות.
העתק נאמן למקור מאושר על ידי עו"ד של רישיון רכב ואישור הפעלה כאמבולנס פרטי ביחס
ל( 4-ארבעה) אמבולנסים לפחות שבבעלות או בחזקת הקבלן מצורפים כנספח ג' להסכם זה
ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 2.11לרשותו כל האמצעים והמשאבים הנדרשים לביצוע השירותים לרבות צוות נהגים ועובדים,
הציוד וכל ההרשאות החוקיות הדרושות על מנת לבצע את השירותים.
העתק נאמן למקור ומאושר על ידי עו"ד של רישיונות הנהיגה של הקבלן ו/או כל הנהג/ים
שהוא מעסיק אשר ישמשו במתן השירותים מצורפים כנספח ד' להסכם זה ומהווים חלק
בלתי נפרד הימנו.
 2.12הוא מתחייב להעמיד מוקד טלפוני מאויש ,אשר יהא זמין במהלך כל שעות היממה ובמועדי
מתן השירותים כמפורט בסעיף  4.2להלן.
 2.11נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ,ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים ו/או אחרים
המצורפים אליו והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,והוא בדק את מלוא התנאים ,הנתונים
והנסיבות הקשורים באספקת השירותים ו/או הנובעים ממנו באופן יסודי.
 2.14הינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין ,עוסק מורשה/חברה/תאגיד ומנהל ספרים כחוק ובידיו
אישור כדין כאמור בסעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים  ,התשל"ו – .1972
אישור לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים  ,התשל"ו –  1972מצורף כנספח ה' להסכם
ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
העתק נאמן למקור ומאושר ע"י עו"ד מתעודת עוסק מורשה בת תוקף על פי חוק מס ערך
מוסף התשל"ו –  / 1975תעודת התאגדות החברה/התאגיד מצורף כנספח ו' להסכם ומהווה
חלק בלתי נפרד הימנו.
3
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

 2.15הקבלן מתחייב להודיע למזמינה בכל מקרה בו לא הוארכו ו/או בוטלו ו/או הוגבלו ו/או שונו
הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים ,ובכלל כך אלו המפורטים בסעיפים 2.2 – 2.10
לעיל ,וזאת מיד עם קרות השינוי.
 2.12הקבלן מתחייב להודיע למזמינה על כל שינוי שחל בהרכב חברי ו/או בעלי הקבלן ,וזאת מייד
עם קרות השינוי.
 2.17אין כל מניעה להתקשרותו של הקבלן בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ו/או בביצוע
התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,על פי
ההסכם או על פי דין.
 2.12הצהרות והתחייבויות הקבלן כמפורט בסעיף זה מהוות תנאי יסודי בהסכם זה.
.3

.4

ההתקשרות
3.1

ידוע לקבלן ,כי אספקת השירותים תעשה בהתאם להזמנות שתוצאנה לו על ידי בית החולים,
ככל שתוצאנה ו/או תתקבלנה ,אולם המזמינה אינה מחויבת להזמין מהקבלן שירותים
בהיקף מינימאלי כלשהו או בכלל ,בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה ,והקבלן
מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה ,לרבות בקשר לכמות ,שינוי,
הפחתה ,היקף או תדירות הקריאות שתתקבלנה לשירותיו.

1.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ידוע לקבלן כי המזמינה התקשרה ו/או בעלת שיקול הדעת
הבלעדי להתקשר עם קבלנים אחרים לשם אספקת השירותים ו/או חלק מהם ,והקבלן מוותר
על כל זכות התנגדות ,טענה ,דרישה ו/או תביעה בשל כך.

השירותים:
4.1

הקבלן יספק למזמינה שירותי הסעה באמבולנס פרטי (להלן" :ההסעות") ,ובכלל זה העברת
מבוטחים ו/או מטופלים ו/או חולים ו/או נפטרים (להלן" :הנוסע") לבתי חולים ו/או מבתי
החולים ו/או בין בתי חולים בנוהל המפורט בסעיף זה.
"בית חולים" לצרכי הסכם זה הינו כל אחד מבתי החולים ו/או המוסדות המפורטים
ברשימת היעדים המצורפת להצעת המחיר (נספח י' להסכם זה) ו/או כל מוסד אחר שיקבע על
ידי המזמינה במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים.
4.1.1

המזמינה או מי מטעמה ימלאו טופס הזמנת העברה בהתאם לנספח ז' להסכם זה,
אשר ישוגר באמצעות הפקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני למשרדי הקבלן
ו/או יימסר ידנית לנציגי הקבלן ,הכל בהתאם להחלטת המזמינה כפי שתהא מעת
לעת (להלן" :קריאה").
המזמינה שומרת לעצמה הזכות לשנות ו/או לתקן את נוסח הזמנת ההעברה המצורף
להסכם זה ,מעת לעת ,כפי שיקול דעתה ובהתאם לצרכיה.
המזמינה רשאית להזמין שירותים גם באמצעות קריאה טלפונית (אשר תקדים את
משלוח טופס הזמנת ההעברה) .מובהר ,כי באחריות הקבלן לוודא כי טופס ההזמנה
תואם את הקריאה הטלפונית.

4.1.2

הקבלן יסיע את הנוסע בבטחה ,תוך שמירת צניעות החולה ,באמבולנס מבית
החולים לבית חולים אחר ו/או כל יעד אחר (להלן בהסכם זה" :היעד") ו/או מהיעד
כאמור לבית החולים ,הכל כפי שתורה המזמינה ו/או מי שיוסמך לכך מטעמה.
לנוסע יוכל להתלוות קרוב משפחה ו/או מכר ו/או עובד המזמינה והדבר לא יהיה
כרוך בתשלום תוספת מחיר לקבלן.

4.1.1

עם הגעתו לבית החולים יתייצב הקבלן במשרד קבלת החולים ,יודיע על הגעתו ומשם
יופנה לקליטת הנוסע מהמחלקה הרלוונטית בבית החולים .באחריות הקבלן להעביר
את הנוסע ממיטת בית החולים למיטת האמבולנס (ללא שימוש בעזרי בית החולים).
4
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הקבלן יעביר את הנוסע באמבולנס בבטחה ויסיע אותו עד ליעד או עד לבית החולים,
בהתאמה.

4.2

4.1.4

הקבלן יוודא קבלת הנוסע ונטילת אחריות עליו בכל אחד מהיעדים על פי נהלי אותו
יעד או בבית החולים במשרד קבלת חולים או במחלקה ,הכל על ידי גורם מוסמך
אשר יסיים את הליך קליטת הנוסע ,בהתאם לנהלים ולהסדרים הקיימים באותו יעד
או בבית החולים.
הקבלן יעדכן את הגורם המוסמך בבית החולים ממנו אסף את הנוסע ,כי העביר את
הנוסע ליעד הנדרש ויעדכן על כל שינוי במצב החולה.
בסיום כל קריאה יהא הקבלן אחראי על החזרת מסמכים רפואיים ו/או ציוד השייך
למזמינה למחלקה הרלוונטית בבית החולים.

4.1.5

הקבלן מתחייב להמתין בבית החולים ו/או ביעד ,ככל שהדבר נדרש וככל שתורה לו
על כך המזמינה.

4.1.2

הקבלן מתחייב כי האמבולנס ו/או אמבולנסים מטעמו יתייצבו בתוך  20דקות
ממועד הקריאה או מהמועד שנקבע על גבי הקריאה ,לפי המאוחר (להלן" :מועד
ההתייצבות") ,וזאת עד  4אמבולנסים בו זמנית.
איחור במועד ההתייצבות יקנה למזמינה את הזכות לחייב את הקבלן בתשלום פיצוי
מוסכם וקבוע מראש בשיעור של  ₪ 150בגין כל איחור.
מבלי לפגוע באמור לעיל:
איחור מעל  10דקות יהווה הפרה יסודית של ההסכם ,וזאת בנוסף לפיצוי המוסכם
הקבוע לעיל.
( 5חמישה) איחורים ומעלה (ללא מגבלת זמן במועד האיחור) בכל שנת התקשרות
יהוו הפרה יסודית של ההסכם ,וזאת בנוסף לפיצוי המוסכם הקבוע לעיל.
מוסכם על הצדדים כי לעניין הוראות סעיף זה רישומי ו/או דיווחי עובדי מוקד
המזמינה ו/או כל נציג מטעם המזמינה על גבי טופס הקריאה ו/או בכל מסמך אחר
ישמשו ראיה לכאורה להפרה ולזכותה של המזמינה לקבלת הפיצוי הנקוב בגין
ההפרה.

4.1.7

הקבלן מתחייב ,כי על פי צורך והודעה מראש ,יהיו באמבולנס שני אנשי צוות (נהג +
מלווה).

4.1.2

הקבלן ידאג ,על חשבונו ,כי עובדיו יהיו לבושים בתלבושת נקיה מסודרת והולמת,
המאפשרת את זיהויים על ידי הציבור .עובדי הקבלן יישאו על כיס החולצה או
המעיל ,תג הנושא את שמם לצורך זיהוי באופן שיתואם עם המזמינה .כמו כן ידאג
הקבלן לכך שעובדיו יקפידו על היגיינה אישית (כמו גילוח ,ניקיון אישי ,תלבושת
וכו') בהתאם להוראות משרד הבריאות ,המזמינה והנהלים הרלוונטיים.

4.1.9

על פי בקשת האחות ו/או גורם אחר בבית החולים ,נהגי הצוותים ימסרו את פרטיהם
האישיים על מנת לרשמם ברשומה הרפואית.
סירוב נהג למסור את פרטיו יהווה הפרה של הסכם זה ויחייב את הקבלן בקנס של
.₪ 100

השירותים יינתנו במהלך כל התקופה ,במשך כל החודש ,בכל שעות היממה.
ידוע לקבלן כי השירותים על פי הסכם זה ,כולם ו/או חלקם ,נדרשים ו/או עשויים להידרש על
ידי המזמינה גם בימי מנוחה שבועיים ובחגים ,לרבות יום הכיפורים ואף בשעות שאינן שעות
עבודה מקובלות וכן בשעת חירום והקבלן מתחייב ומצהיר ,כי ביכולתו לספק את השירותים
שעליו לספק על פי הסכם זה גם במועדים אלה ,והוא מתחייב לקיים הוראות כל דין ולהשיג
כל אישור ורישיון הדרושים לפי כל דין לקיום התחייבותו האמורה בסעיף זה.
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4.1

ביום כיפור ,בנוסף לשירותי הסעת חולים הקבלן יסיע עובדים באמצעות אמבולנס ,לרבות
מספר עובדים בהסעה אחת (יעדים שונים באותו מסלול).

4.4

הקבלן מתחייב לכך ,כי בעת ביצוע ההסעות ומתן השירותים באמבולנס בהתאם להסכם זה,
לא ייתן שירות נוסף באותו האמבולנס לגורמים אחרים מלבד המזמינה ולא ישלב ו/או יצרף
כל נסיעה ו/או פעילות נוספת שאינה קשורה עם הסכם זה.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מהקבלן התקשרות עם
גורמים אחרים מלבד המזמינה ,ובלבד שלא יהא בהתקשרות זו כדי לגרוע ממילוי
התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

תקופת ההסכם:
5.1

בכפוף לאמור בסעיף  5.1להלן ,הסכם זה יישאר בתוקפו  12חודשים שתחילתם ביום
______________ (להלן" :תקופת ההסכם").

5.2

למזמינה תהא האופציה להאריך את תקופת ההסכם ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי
מותנה ,בתקופה נוספת בת  12חודשים (להלן" :התקופה הנוספת").

5.1

המזמינה תחשב כמי שמימשה את האופציה להארכת תקופת ההסכם אם לא הודיעה לקבלן
בכתב 10 ,יום לפחות לפני תום תקופת ההסכם על אי-רצונה להאריך את תקופת ההסכם
בתקופת אופציה נוספת.
הוארכה תקופת ההסכם כאמור ,יחולו כל תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים ,במשך כל
אחת מהתקופות הנוספות.

5.4

על אף כל האמור לעיל ,תהא רשאית המזמינה בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,להביא
הסכם זה לכדי סיום בהודעה לקבלן בכתב ( 20שישים) יום מראש .ניתנה הודעה כאמור לא
יהא בכך משום הפרת הסכם מצד המזמינה והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף ו/או
פיצוי כלשהו בגין סיומו של ההסכם.

עובדי הקבלן וכלי הרכב:
2.1

השירותים יינתנו באמבולנסים ממוזגים ,תקינים ,בטיחותיים ,בעלי כל האישורים הנדרשים
על פי דין ,מצוידים בכל הציוד הנדרש ,היגייניים וראויים לשימוש בהתחשב בסוג השירותים
הניתנים על ידי הקבלן.
הקבלן יעשה שימוש רק באמבולנסים אשר רישיונותיהם מצורפים להסכם זה (נספח ד'),
אלא אם קיבל את הסכמת המזמינה מראש ובכתב לשימוש באמבולנס/ים אחר/ים.

2.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:
2.2.1

הקבלן מתחייב לדאוג לתקינות האמבולנסים בכל עת ולגרום לכך ,כי בשעת הצורך
יעמדו לרשותו אמבולנסים חלופיים מתאימים .מוסכם על הצדדים ,כי במידה ותהיה
בעיה ו/או תקלה כלשהי לאחד או יותר מהאמבולנסים ,חלה על הקבלן החובה
להעמיד אמבולנס חלופי מתאים לאלתר.

2.2.2

הקבלן מתחייב כי בכל אמבולנס יהיה כל הציוד הדרוש לשם מתן שירותים על פי
הסכם זה לרבות אך לא בלבד הציוד המפורט בנספח ז' להסכם זה וכל ציוד נוסף או
אחר כמתחייב מהוראות כל דין ו/או הוראות משרד הבריאות או התחבורה.
הקבלן מתחייב לדאוג לתקינות ושמישות הציוד במהלך כל תקופת ההסכם.

2.2.1

הקבלן מתחייב לשאת בהוצאות הדלק ,הרישוי ,הביטוח ,האגרות והקנסות של
האמבולנסים וכל ההוצאות האחרות מסוג כלשהו הקשורות בתיקון/ים ,אחזקה
והפעלתם התקינה של האמבולנסים.
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2.2.4

הקבלן מתחייב לבצע ,לכל הפחות ,אחת לששה חודשים בקרת איכות מתועדת
לאמבולנסים המשמשים אותו למתן השירותים ,ולהגיש את תוצאות הבקרה
למזמינה .בקרת האיכות תתבצע בהתאם למפורט בטופס המצורף כנספח ח'
ותכלול:
2.2.4.1

בדיקת המצאות ותקינות הציוד הנדרש באמבולנס.

2.2.4.2

בחינת הציוד והרחקת כל ציוד שאינו תקין או אינו בר תוקף.

2.2.4.1

בקרת הכשרת עובדים והסמכתם.

 2.2.4.4בקרת רשומות ותיעוד.
במידה ונמצאו ליקויים בבקרה לאחד או יותר מהאמבולנסים שנבדקו ,יתוקנו
הליקויים ותתבצע בקרה חוזרת לאותם אמבולנסים תוך חודש ודוח על בקרה חוזרת
יוגש למזמינה.
2.1

הקבלן מתחייב להעסיק לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה עובדים מתאימים,
מקצועיים ,מיומנים ,מנוסים ובעלי כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין לשם קיום
התחייבויותיו על פי הסכם זה.
מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן כדלקמן:
2.1.1

כי ההסעות תבוצענה על ידי נהגים בעלי רשיון נהיגה תקף לאמבולנס ,כמתחייב
מהוראות כל דין ו/או הוראות משרד הבריאות או התחבורה.
הקבלן מצהיר ומתחייב כי הנהגים יהיו מיומנים ,זהירים ומתאימים לביצוע שירותי
הסעה וכי הינו מקפיד על עריכת ביקורות וקיום הדרכות לנהגים לשם שיפור ובחינת
מיומנותם וזהירותם ,ובכלל כך:
העובדים יכירו את הדרך וייסעו בדרך הקצרה ביותר וללא עצירות ביניים.
העובדים יתנו וישמרו על כבודם של הנוסעים.

2.1.2

2.1.1

כמו כן מתחייב הקבלן כי העובדים שיועסקו על ידו באספקת השירותים למזמינה
יקיימו את הדרישות המפורטות להלן:
2.1.2.1

העובדים יהיו ללא הרשעות פליליות למעט עבירות מסוג ברירת קנס.
מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ,העובדים יציגו ,על פי דרישת המזמינה,
תעודת יושר מאת משטרת ישראל המפרטת ,כי הם אינם בעלי הרשעות
קודמות למעט עבירות מסוג ברירת קנס.

2.1.2.2

העובדים יהיו כשירים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה ולא ישאו מחלות
מדבקות כלשהן ולא ישתמשו בסמים ממכרים.
מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ,יציגו העובדים על פי דרישת המזמינה
אישור רפואי ממוסד מוכר כי לאחר עריכת בדיקה רפואית מקיפה
הכוללת ,בין היתר ,בדיקות שתן ,צואה ,דם וסמים ו/או כל בדיקה אחרת
לפי דרישת המזמינה ,הם אינם נושאים מחלות מדבקות כלשהן ו/או
שאינם משתמשים בסמים ממכרים.

2.1.2.1

העובדים יחתמו על התחייבות עובד לשמירת סודיות ואבטחת מידע ,בנוסח
המצורף כנספח טו' להסכם זה.

המזמינה ו/או נציג מטעמה כפי שייקבע על ידי המזמינה מעת לעת ,יהיו רשאים
לדרוש את סילוקו המיידי של כל נהג ו/או עובד שמועסק על ידי הקבלן במסגרת
הסכם זה מכל סיבה סבירה ועל פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של מי מהם.
למען הסר ספק ,אין באמור כדי לשלול זכותו של הקבלן להעסיק את הנהג ו/או
העובד שלא לצורך מתן שירותים לפי הסכם זה.
7
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

2.1.4

.7

המזמינה לא תהא אחראית בצורה כלשהי כלפי הקבלן ו/או כל אדם כאמור ,בשל
סירובה לאשר קבלת עובד לעניין הסכם זה ו/או דרישתה להפסקת פעילותו של אותו
אדם לצרכי הסכם זה ו/או החלפת כלי הרכב ,והאחריות לכל תביעה ו/או דרישה
בגין כל אחד מהמקרים כאמור תחול על הקבלן בלבד ולא תהיה כל טענה ו/או
דרישה לקבלן ,והמזמינה לא תהא חייבת לפצות אותו בכל דרך שהיא ,לרבות בגין
הפסדים או נזקים שנגרמו או שעשויים להיגרם לו בשל כך.
הקבלן לבדו יהא אחראי וישלם עבור הנהגים שנשלחו על ידו לביצוע השירותים את
כל משכורותיהם ,כולל תשלומים לביטוח לאומי ,תנאים סוציאליים ותנאי עבודה
(כולל חופשה ,דמי מחלה וכולל תשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי) ,הכל בהתאם
לקבוע על פי כל נוהג ו/או הסכם ו/או כל דין עבור עבודה דומה.
הקבלן מתחייב להעסיק את עובדיו על פי כל הכללים שנקבעו בהסכמי העבודה
המחייבים ו/או מקובלים בענף אליו משתייכים עובדיו ,ולמלא אחר הוראת כל דין
ו/או הסכם קיבוצי החל עליו כמעסיק.

2.4

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

2.5

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

היחסים בין הצדדים:
7.1

היחסים בין הצדדים הינם יחסים בין מזמין לקבלן ובשום שלב של ההתקשרות לא יתקיימו
יחסי עובד מעביד בין הקבלן ו/או מי מטעמו לבין המזמינה ולהיפך.

7.2

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

7.1

הקבלן מצהיר כי אין הוא ו/או עובדיו משתלב במסגרת הארגונית של המזמינה ואין בכוונתו
לעשות כן .כן מצהיר הקבלן כי הינו עצמאי בעל מערך ארגוני נפרד ועצמאי אשר המזמינה
נמנית עם לקוחותיו.

7.4

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

7.5

מובהר בזאת כי המזמינה לא תהא חייבת לקבלן ו/או לכל הפועל מטעמו כל משכורת ,דמי
חופשה או חופשה מכל סוג ,דמי מחלה או חופשת מחלה ,פיצויי פיטורין או פיצויי פרישה ,וכן
לא תהיה חייבת בכל תשלום ו/או גמלה ו/או זכות ו/או טובת הנאה כלשהם המחייבים ו/או
הנהוגים ביחסים שבין המעביד ועובד וזאת בהיות הקבלן במעמד של קבלן עצמאי לכל צורך
ועניין.

7.2

הקבלן מתחייב לשפות את המזמינה ולהחזיר לה כל סכום אשר תשלם ו/או תדרש לשלם בכל
מקרה שבו הוגשה נגד המזמינה תביעה ו/או דרישה כלשהי לתשלום סכום כסף כלשהו ו/או
לשיפוי ו/או לפיצוי בגין כל נזק ,ליקוי ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא אשר נגרמו ו/או יגרמו
בגין השירותים ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למזמינה עקב שינוי במעמד
הקבלן ו/או כל מי הפועל מטעמו כאמור לעיל ,לרבות הוצאות משפט ,שכ"ט עו"ד ,שכר עדים
וכו'.
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המזמינה תודיע לקבלן בהקדם ולא יאוחר מתום  14יום מקבלת מכתב דרישה ו/או הזמנה
לדין על הדרישה או התביעה.
הקבלן רשאי תוך  7ימים מקבלת ההודעה ,לקבל על עצמו ועל חשבונו ,את ניהול המו"מ ו/או
ההגנה .לא ניתנה הודעה כאמור בתוך  7ימים ,יראו את הקבלן כמסכים מראש לכל פעולה
שתינקט על ידי המזמינה .הקבלן ישפה את המזמינה תוך  7ימים מיום הודעתה כי שילמה
את הכסף או כי עליה לשלמו בתאריך הנקוב.
7.7

.8

אם חרף כוונת והסכמת הצדדים ,יקבע על ידי גורם שיפוטי מוסמך ,כי נוצרו יחסי עובד
מעביד בין המזמינה לבין מי עובדי הקבלן ,ינהגו הצדדים כדלקמן:

–

7.7.1

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

7.7.2

בנוסף ,מוסכם ,כי בתחשיב שייערך ,יובא בחשבון ,כי מתוך התמורה בפועל שקיבל
הקבלן בהתאם לסעיף  12להלן  10%הינה תשלום בגין החזר הוצאות.

7.7.1

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

7.7.4

הקבלן ישלם לעובדיו את ההפרשים בין שכרם לבין שכר עובדי המזמינה לרבות כל
החיובים שיושתו על המזמינה על ידי הגורם המוסמך ו/או ישפה את המזמינה בגין
כל סכום בו תחויב המזמינה.

7.7.5

למזמינה תהא הזכות להביא את ההתקשרות עם הקבלן לסיומה לאלתר.

שימוש במתקנים וציוד של בית החולים
2.1

2.2

חניית האמבולנסים
2.1.1

הקבלן מתחייב ,כי לפחות שני אמבולנסים יחנו באופן קבוע בקרבת בית החולים ,על
מנת לאפשר זמינות מיידית ולעמוד בסעיף  4.1.2לעיל.

2.1.2

המזמינה תעמיד לשימוש הקבלן חניה אחת לחניית אמבולנס .מעבר לחניה זו,
המזמינה אינה מתחייבת לספק לקבלן שטחי חנייה בשטח בית החולים וחצריו,
והקבלן מתחייב שלא להחנות אמבולנסים בתוך שטחי בית החולים וחצריו ,למעט
במקרה של הורדת ו/או העלאת נוסע ו/או נפטר לבית החולים או ממנו.

מתקני וציוד המזמינה ובית החולים
2.2.1

הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו לא יעשו כל שימוש במתקני המזמינה או בית
החולים לרבות חדרי או מסדרונות בית החולים.

2.2.2

הקבלן מתחייב כי עובדיו ו/או שלוחיו ,לרבות צוות האמבולנס ,לא ישהו בשטח בית
החולים למעט בעת מסירה או קבלה של חולים ו/או נפטרים בבית החולים.

2.2.1

הקבלן מתחייב כי לא ייטול ו/או לא יעשה שימוש כלשהו ,אף לא שימוש זמני בציוד
או חומרים המצויים בבית החולים ו/או ביעדי הנסיעה השונים.

2.2.4

ידוע לקבלן כי בית החולים לא יספק ציוד או שירותים כלשהם לרבות חשמל או מים
לאמבולנסים והקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לכל ציוד או שירותים הנדרשים לו
לשם הפעלת ו/או החזקת האמבולנסים או צוותם.
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2.2.5
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הקבלן לא יהיה רשאי לעשות שימוש כלשהו בשם המזמינה ו/או בשם של ביה"ח
ו/או בסמליהם ו/או בסימוניהם ,לכל צורך שהוא מכל מין וסוג שהוא ,אלא אם יקבל
לכל שימוש כאמור אישור מראש ובכתב .מובהר ,כי אין באמור לעיל כדי לחייב בכל
צורה או אופן את הנהלת המזמינה להסכים או ליתן אישור לשימוש כאמור ,וכל
הסכמה תינתן או תסורב לפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.

נהלים והתנהגות בבית החולים
9.1

הקבלן לא יפרסם בקול ,במודעה ,בכרטיסי ביקור ו/או בכל דרך שהיא את שירותיו לציבור
החולים ו/או המשתמשים בבית החולים ,אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב על כך,
מהמזמינה או מבית החולים.
אין באמור כדי לחייב את בית החולים ליתן אישור כאמור ,ובית החולים ישקול כל פניה לפי
שיקול דעתו הבלעדי ולא יהא חייב להתייעץ בקבלן טרם קבלת החלטתו.
הפרת סעיף זה על ידי הקבלן תחשב הפרה יסודית של ההסכם.
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9.2

כל ההוראות בדבר תפקידי הנהגים ואנשי הצוות ,סדרי העבודה ,כללי המשמעת ,בטיחות
ובטחון החלים במזמינה והוראות אחרות באם קיימות כאלה במזמינה ,תחייבנה את נהגי
הקבלן ואנשי הצוות המועסקים על ידו לצורך ביצוע הסכם זה ואת הקבלן ללא ערעור ,ועל
הקבלן לדאוג ,כי עובדיו וכל הפועל מטעמו ימלאו ,יצייתו וישמרו את אותן הוראות .למען
הסר ספק ,מובהר ,כי על הקבלן ואנשיו לציית גם להוראות אנשי האבטחה של ביה"ח.

9.1

הקבלן מתחייב לא לעשות כל דבר שיש בו משום נזק ,או מטרד ,או מכשול או הפרעה לעובדי
בית ה חולים ו/או לציבור החולים או המשתמשים בשירותיו וכן לא להרשות לעובדיו ו/או
לשלוחיו לעשות כן .כמו כן מתחייב הקבלן ,כי כל העובדים ו/או הפועלים מטעמו לא ישהו
בשטח בית החולים מעבר לנדרש לקיום תנאי הסכם זה.

9.4

הקבלן מתחייב לשמור על הסדר והניקיון ,שקט ואדיבות וכן על נסיעה אחראית ,שקטה
וזהירה בשטח בית החולים ובכלל.

9.5

הקבלן ינחה את עובדיו ו/או שלוחיו בהוראות הסכם זה לרבות סעיף זה ויוודא קיומן.

הסעות חולים פרטיות
 10.1הקבלן יוכל לבצע הסעות פרטיות ,אשר לא תשולמנה על ידי המזמינה ,מבית החולים לכל יעד
ו/או מכל יעד לבית החולים ,בין אם הופנו על ידי המזמינה ו/או בית החולים ו/או מי מטעמם
ובין אם באו כתוצאה מפניה ישירה של נוסע ו/או קרוביו ו/או מכריו לקבלן (להלן" :הסעה
פרטית") בתנאים המפורטים בסעיף זה.
 10.2הקבלן מתחייב כי בכל מקרה לא יהא בביצוע הסעה פרטית כדי לגרוע ו/או לפגוע בדרך
כלשהי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות זמינות האמבולנסים בכמות לה התחייב
בהסכם זה ,כמפורט בסעיף .
 10.1הקבלן מתחייב שלא לפרסם ו/או לשדל חולים ו/או בני משפחותיהם לקבלת שירותים וכן לא
להציג עצמו כגורם מטעם המזמינה או בית החולים לשם קבלת הסעות פרטיות כהגדרתן
בפרק זה.
 10.4ידוע לקבלן כי המזמינה ו/או בית החולים לא יאשרו פרסום במחלקות בית החולים ו/או
במשרד הקבלה ,באשר לביצוע הסעות פרטיות על ידי הקבלן ולא יפרסמו כל הנחייה ו/או
הוראה המבכרת קבלן זה מנותני שירותים אחרים.
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פיקוח וביקורת:
 11.1הקבלן יהיה כפוף להוראות מנהל הכספים של המזמינה ו/או המנהל הרפואי ו/או המנהל
האדמיניסטרטיבי ו/או קצין ביטחון ו/או כל אדם אשר יוסמך על ידי המזמינה בכל הנוגע
לביצוע השירותים ,על פי הסכם זה.
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 11.2הקבלן מתחייב לאפשר לנציג המזמינה לערוך ,מעת לעת ,כל ביקורת הנדרשת לשם בדיקת
ביצוע התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה והקבלן מתחייב בזאת להציג בפני נציג המזמינה
מייד עם דרישה כל מסמך או אישור או היתר או רישיון לו מחויב הקבלן בהתאם להסכם זה
או הוראות כל דין ,וכן לאפשר לנציג המזמינה להיכנס ,גם ללא התראה מוקדמת לכל אחד
מהאמבולנסים אשר באמצעותם ניתנים השירותים ,לבדוק הציוד המצוי בהם וכן לקבל
מסמכים ,אישורים ,היתרים או רישיונות מכל איש צוות של האמבולנסים.
המזמינה רשאית לדרוש מעובדי הקבלן ו/או מי מטעמו ,העוסקים במתן השירותים ,למסור
ישירות למזמינה או למי מטעמה את כל הנתונים המצויים ברשותם והקשורים למתן
השירותים ו/או כל מידע אחר אשר יתבקש מהם ,מיד עם דרישה ראשונה.
הקבלן מתחייב בזאת להנחות את עובדיו ו/או שלוחיו מראש להיענות לכל דרישה כאמור
בסעיף זה ולגרום לביצועה כאמור.
 11.1המזמינה תהיה רשאית לפקח על מתן השירותים ו/או על הצוות המפעיל אותם ,לרבות בדרך
של מתן כל הוראה או הנחיה בדרך שתראה למזמינה או למי מטעמה על מנת להבטיח את
ביצועו המלא של הסכם זה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ,תהא רשאית המזמינה להורות כי אמבולנסים ישלחו
לבדיקה במוסך מורשה וכן לפסול כל אחד מהאמבולנסים של הקבלן אשר נמצא על ידה ,על
פי שיקול ד עתה ,כבלתי ראוי למתן השירותים .במקרה זה מתחייב הקבלן להשלים את מצבת
האמבולנסים לכמות לה התחייב בהסכם זה.
 11.4למען הסר ספק ,אין באמור לעיל כדי להטיל על המזמינה אחריות ו/או מחויבות כלשהי,
לרבות מחויבות לעריכת ביקורת ו/או פיקוח וכן אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות
הקבלן על פי הסכם זה ,והאחריות המלאה בכל הקשור לקיום חיובי הקבלן על פי הוראות
הסכם זה תחול על הקבלן בלבד.
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התמורה:
 12.1בתמורה לביצוע השירותים על ידי הקבלן על פי הסכם זה ולמילוי כל התחייבויותיו על פי
הסכם זה ,תשלם המזמינה לקבלן את התמורה בהתאם להצעת המחיר המצורפת להסכם זה
ומסומנת נספח י' (להלן" :הצעת המחיר") והכל בתנאים המפורטים בסעיף זה.
 12.2המחירים המפורטים בהצעת המחיר אחידים לכל ימות השנה ו/או שעות היממה ללא יוצא
מן הכלל ,למעט יום כיפור בו תשולם תמורה כדלקמן:
12.2.1

בגין הסעת חולים  -כפל מחיר (  200%התעריף הנקוב בטבלה).

12.2.2

בגין הסעת עובדים – כפל מחיר (  200%התעריף הנקוב בטבלה) .במידה וההסעה
הינה ליעד שאינו מהיעדים המפורטים בטבלה ,יהא מחיר ההסעה כמחיר ההסעה
ליעד הקרוב ביותר ליעד האמור מהיעדים המצוינים בטבלה.
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.
ככל שהקבלן יידרש להסיע מספר עובדים (ליעדים שונים במסלול) ,התשלום יתבצע
לפי התעריף הקבוע ליעד הרחוק ביותר ובתוספת  ₪ 40עבור כל עובד נוסף (היינו,
מעבר לעובד הראשון).

 12.1לכל הסכומים המפורטים בהצעת המחיר יתווסף מס ערך מוסף בהתאם לשיעורו במועד
התשלום וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין על ידי הקבלן.
 12.4בגין קריאת שווא ישולם לקבלן  20%מהסכום שאמור היה להיות משולם בהתאם לטבלה.
 12.5במקרה של הזמנת נסיעה ליעד שאינו מפורט בטבלה ,יהא מחיר ההסעה כמחיר אותה הסעה
ליעד הקרוב ביותר ליעד האמור מהיעדים המצוינים בטבלה.
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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.
 12.2למען הסר ספק ,לא ישולם לקבלן תשלום נוסף כלשהו מעבר לאמור לעיל ,לרבות לא בגין
חזרתו מהיעד או הגעתו אל היעד ,לפי העניין ,ללא הנוסע ו/או בגין זמן המתנה של עד 15
דקות.
 12.7בתום כל חודש ולא יאוחר מה 5 -לכל חודש ,ימסור הקבלן למזמינה חשבון בגין החודש
שחלף ,בהתאם לפורמט שייקבע על ידי המזמינה בקובץ חיובים (קרי -קובץ הנערך על פי
תיאום עם המזמינה ,באמצעות תוכנת חיובים באינטרנט במתכונת המקובלת אצל המזמינה,
אשר יכלול את פרטי הנוסעים להם ניתנו השירותים ,פרטי הנסיעות ,יעדן ומחירן בהתאם
להצעת המחיר וכן כל פרט אחר עפ"י דרישות המזמינה) וכן דרישת תשלום שסכומה תואם
לסכום החיוב החודשי בקובץ החיובים והמסמכים המפורטים בסעיף  12.2להלן (להלן יקראו
קובץ החיובים ודרישת התשלום יחד" :החשבון").
 12.2בכל מקרה ומבלי לגרוע מכל התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה ,לא יהיה זכאי הקבלן לכל
תשלום בגין ההסעות אשר בוצעו ,אלא אם צרף לגבי כל הסעה בגינה נדרש תשלום את
המסמכים כדלקמן:
 12.2.1הקריאה חתומה על ידי המזמינה כאמור בסעיף  4.1.1לעיל.
 12.2.2חשבונית מס מתאימה בגין הסכום הנטען על ידו .על חשבונית המס יציין הקבלן את
מועדי ההסעות שבוצעו נשוא אותה חשבונית.
 12.9למען הסר ספק ,יובהר ו יודגש כי בכל מקרה לא יהיה זכאי הקבלן לכל תמורה בגין הסעה
אשר לא בוצעה בפועל.
 12.10לאחר ובכפוף לאישור החשבון ,במלואו או חלקו ,המזמינה תשלם את תמורת השירותים
המאושרים בתנאי תשלום של שוטף  91 +ימים מיום הגשת החשבונית.
אישור החשבון על ידי המזמינה יתבצע בהתאם לכל הוראות הסכם זה בדבר ביצוע
השירותים על ידי הקבלן ובדבר הפרות הקבלן לרבות אלה המפורטות בסעיף  4.1.5לעיל.
הקבלן יוכל להשיג בכתב בפני המזמינה על התמורה שאושרה על ידה בגין החשבון שהוגש
בתוך  10יום מיום אישור התשלום לדו"ח הרלוונטי .לא השיג הקבלן בתוך תקופה זו בכתב
כאמור יראו אותו כמי שויתר על כל זכות הנתונה לו לקבלת תמורה נוספת ,אם נתונה לו זכות
כאמור.
הציג הקבלן דרישה העומדת בניגוד להוראה זו ,יחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם.
 12.11התמורה תשולם בהעברה בנקאית לחשבון הקבלן בבנק ______ סניף ______ מס'
_____________ וזאת בכפוף למסירת טופס בקשה לביצוע תשלום המצורף כנספח יא'
לחוזה זה לידי המזמינה כשהוא ממולא וחתום כנדרש.
למען הסר ספק ,מסירת טופס מס"ב מלא וחתום כדין ,מהווה תנאי מקדים לתשלום
התמורה.
 12.12בנוסף על האמור לעיל ,ביצוע התשלום מותנה בקיום אישורים תקפים למועד ביצוע התשלום
על ניהול ספרים ועל ניכוי מס במקור.
עיכוב בביצוע תשלום עקב אי המצאת אישורים ,שחובת המצאתם חלה על הקבלן ,לא תהווה
הפרה של הסכם זה מטעם המזמינה.
 12.11מוצהר בזה ,כי כל הוצאות הפעלת האמבולנסים ואספקת השירותים ,לרבות שכר העובדים
או כל אדם אחר שיועסק על ידי הקבלן בביצוע השירותים ,הוצאות דלק ,ציוד ,תחזוקה וכל
ההוצאות הנלוות ,יחולו אך ורק על הקבלן.
 12.14למען הסר ספק ,התמורה המשתלמת לקבלן בהתאם לסעיף זה הינה כוללת וסופית ,אינה
כפופה לשינויים כלשהם ,ומעבר לה לא ישולם ו/או יידרש ו/או ייגבה כל תשלום נוסף ,הן
מהמזמינה והן מהנוסע ,בעבור ביצוע השירותים על פי הסכם זה.
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 12.15תנאי לתשלום הינו כי הקבלן אימץ את נהלי ההזמנות ומשלוח החשבוניות של המזמינה,
לפיהם משלוח הזמנות וחשבוניות יתבצע באמצעות טכנולוגיות מקוונות עליהן תורה
המזמינה מעת לעת .להסרת ספק ,חשבוניות שלא יתקבלו בהתאם להוראות המזמינה ובניגוד
להוראת סעיף זה לא יחייבו את המזמינה בכל צורה ואופן.
 12.12נכון למועד חתימת הסכם זה ,משלוח הזמנות וחשבוניות ייעשה אך ורק באמצעות טכנולוגיה
מקוונת מפיתוחה של חברת ניפנדו בע"מ ,בהתאם למפורט בנספח יב' להסכם זה.
.13

אחריות ושיפוי:
 11.1הקבלן ישא באחריות ,באופן בלעדי ,לכל נזק רכוש או גוף ,הפסד ,הוצאה או אובדן ,בין
ישירים ובין עקיפים ,שיגרמו למזמין ,למי מעובדיו ,למבוטחי ,לקוחות ,מוזמני המזמין או
לצד שלישי כלשהו ,לרבות כל עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו ,כתוצאה ישירה ו/או עקיפה
ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ,מי מעובדיו ,מנהלי עבודה מטעמו ו/או כל גורם אחר מטעמו,
בקשר לביצוע חיובי הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או הסעת החולים לנמען הרלוונטי ו/או הורדתם
שם.
 11.2הקבלן ישפה את המזמינה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ,הפסד ,אובדן ,חיוב
ו /או הוצאות שיגרמו למזמינה בעטיו של הקבלן ו/או מי מטעמו ,כמפורט לעיל ,וזאת מיד עם
דרישתה הראשונה של המזמינה לעשות כן.
 11.1בכל מקרה בו תיאלץ המזמינה לשלם פיצוי או כל תשלום אחר אשר על פי הוראות סעיף זה
חל על הקבלן ,מתחייב הקבלן לשפות ולפצות את המזמינה בגין כל סכום ששולם על ידה
כאמור ,בתוספת כל ההוצאות שהמזמינה עמדה בהן בשל כך לרבות שכ"ט עו"ד בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית כחוק ,מיד כשיידרש לעשות כן על ידי המזמינה .חשבונותיה של
המזמינה תהוונה ראיה מוסכמת ומכרעת לעניין גובה הסכום.
 11.4הקבלן מתחייב כלפי המזמינה לתקן בעצמו ועל חשבונו כל נזק או קלקול אשר יגרם
למזמינה ,כתוצאה מפעילותו בקשר להסכם זה ,מיד עם היווצרות כל נזק או קלקול כאמור.
 11.5לא יתקן הקבלן נזק או קלקול כאמור בס"ק  11.4לעיל ,תהא המזמינה רשאית ,לאחר
שתודיע על כך לקבלן ,לבצע את התיקונים בעצמה ולקזז את הסכומים אשר הוציאה בקשר
לכך מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר העומדים ו/או
שיעמדו למזמינה בגין כך.
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ביטוחים
 14.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין ועל פי האמור בהסכם זה ,יבטח הקבלן על חשבונו
את פעילותו בפני כל הסיכונים שהוא אחראי להם לפי האמור בהסכם זה.
 14.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ידאג הקבלן משך כל תקופת ההסכם לקיומם ולהיותם
בתוקף גם של הביטוחים הבאים אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעסוק בביטוח בישראל
(להלן" :ביטוחי הקבלן"):
14.2.1

ביטוח אחריות צד ג' – בגין כל פגיעה או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל
אדם ו/או גוף שהוא ,בגבול אחריות שלא יפחת מ( $ 1,000,000 -מיליון דולר
ארה"ב) למקרה אחד .ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ-
אש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים
פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,שביתה והשבתה קבלני משנה,
נזק בזדון ,פרעות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח יורחב
לשפות את המזמינה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן וזאת בכפוף לסעיף
אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח .עובדיה של המזמינה יחשבו כצד ג' לעניין ביטוח זה.
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14.2.2

ביטוח חובה כנדרש על פי פקודת ביטוח רכב מנועי וכן ביטוח מקיף (המכסה בין
היתר הסעת מספר הנוסעים המקסימאלי המותר בכל אחד מהאמבולנסים),
לאמבולנסים אשר משמשים ו/או ישמשו את הקבלן לביצוע הסכם זה.

14.2.1

ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות הקבלן כלפי כל המועסקים על ידי הקבלן
ומטעמו בביצוע השירותים ו/או לכל ספק שירותים המועסק על ידי הקבלן במתן
השירותים למזמינה ,וזאת בגבולות אחריות שלא יפחת מ $ 1,500,000 -דולר
למקרה ו $ 5,000,000 -ארה"ב לתקופה .ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר
עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,פיתיונות
ורעלים וכן בדבר העסקת נוער .הביטוח יורחב לשפות את המזמינה היה ותיחשב
למעבידתם של הקבלן או של עובדי הקבלן או מי מהם.

14.2.4

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית שתכסה את חבותו של הקבלן בגין כל מעשה או
מחדל מקצועי מצד הקבלן ,עובדיו ,הרופאים ,האחיות ,בעלי המקצועות הפרא
רפואיים וכל הבאים מטעמו תוך כדי ו/או בקשר למתן השירותים בגבול אחריות
שלא יפחת מ( $ 1,000,000-מיליון דולר ארה"ב) למקרה ולתקופה .הביטוח מורחב
לשפות את המזמינה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן וזאת בכפוף בסעיף
אחריות צולבת ,לפיו נחשב הביטוח כאילו נעשה בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח.

 14.1הביטוחים יכללו תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי המזמינה ,וכל
הבאים מטעמה .למען הסר ספק ל"שם המבוטח" שבבטוחי הקבלן (למעט הביטוח הנקוב
בסעיף  )14.2.2ייווסף שם המזמינה כמבוטחת נוספת .דמי ההשתתפות העצמית בפוליסות
יחולו תמיד ואך ורק על הקבלן.
 14.4הביטוחים יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך על ידי
המזמינה ,וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמינה ,כמו כן
יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ,לא תפוגנה ולא תבוטלנה ,אלא אם תימסר
הודעה כתובה בדואר לידי המזמינה לפחות  10יום מראש.
 14.5ה קבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמינה בגין נזק שהוא
זכאי לשיפוי עבורו ,והוא פוטר בזאת את המזמינה מכל אחריות לנזק כאמור .האמור בסעיף
זה יוסיף (ולא יגרע) מכל הוראה אחרת בהסכם זה בדבר פטור מאחריות כלפי המזמינה.
 14.2לא יאוחר ממועד תחילת תוקפו של הסכם זה או לפי דרישת המזמינה בכתב ,מתחייב הקבלן
להמציא לידי המזמינה אישור בדבר עריכת הביטוחים עפ"י פרק זה כשהוא חתום כדין ע"י
המבטח ,בהתאם לנספח יג' להסכם זה ,או נוסח אחר שיוסכם על ידי היועץ הביטוחי של
הכללית.
למען הסר ספק ,מובהר כי אי המצאת אישור הביטוח במועד כאמור בסעיף זה לא תפגע
בהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,כל חובת תשלום
שחלה על הקבלן והוא מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 14.7הקבלן מתחייב לעמוד בתנאי הפוליסות ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג
ולוודא כי פוליסות הביטוח תחודשנה לפי העניין מעת לעת ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת
הסכם זה .הקבלן מתחייב להמציא אישורי ביטוח לחידוש הביטוח לתקופה נוספת ,או
במקרה והקבלן החליף מבטח ,לא יאוחר מ 14-יום לפני תום תקופת "ביטוחי הקבלן" ויפקיד
בידי המזמינה אישור ביטוח במתכונת האמורה בסעיף  14.6לעיל ,ויחזור ויפקיד אישורי
ביטוח מידי שנת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.
 14.2המזמינה רשאית לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן
ידאג לבצע שינוי או תיקון על מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי הסכם זה .הקבלן מצהיר
כי זכות הביקורת של המזמינה ביחס לאישורי הביטוח והפוליסות עצמן כמפורט לעיל אינה
מטילה על המזמינה או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח ולגבי
הביטוחים כאמור ,טיבם ,היקפם ותוקפם ,או לגבי העדרם ואין בה כדי לגרוע מכל חובה
שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
14
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

 14.9אם לדעת המזמינה יש ו/או יהא צורך בעריכת ביטוחים נוספים  /משלימים מעבר לביטוחים
המפורטים לעיל מתחייב הקבלן לערוך את הביטוחים הנוספים /משלימים על פי דרישות
המזמינה ,ויגרום לכך שבכל ביטוח/ביטוחים נוסף  /משלים אשר יערוך מעבר למצויין לעיל,
יכלל סעיף בדבר וויתור על תחלוף כמוגדר בסעיף  14.3לעיל.
מוסכם ,כי במקרה זה הקבלן יהא רשאי לסיים את ההסכם בתוך  14יום מקבלת הודעה
כאמור.
 14.10הפרת הוראה מהוראות סעיף זה הינה הפרה יסודית.
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סודיות וחיסיון רפואי:
 15.1הקבלן מתחייב לשמור על חיסיון כל ידיעה ו/או מידע ו/או נתונים ו/או מסמכים שיגיעו
לידיעתו ו/או לרשותו במהלך ביצוע הוראות הסכם זה ,והמתייחסים למזמינה ו/או
לתאגידים קשורים ו/או לחולים ו/או לנוסעים ו/או עובדיה ו/או לפעולה עסקית מכל סוג
שהוא של המזמינה לרבות פרטי הסכם זה (להלן" :המידע").
 15.2הקבלן מתחייב לשמור בסוד כל מידע הנוגע לנוסע של המזמינה שהגיע אליו תוך כדי ביצוע
הוראות הסכם זה .הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח שעובדיו
ו/או שלוחיו ישמרו על סודיות העניינים המובאים לידיעתם תוך כדי מילוי תפקידם או
במהלך עבודתם.
 15.1הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לוודא את שמירת סודיות המידע
והטלת חובה זו על עובדיו ו/או שלוחיו.
 15.4מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן בכל ההתחייבויות המפורטות בכתב
ההתחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע ,אשר נחתם על ידו והמצורף כנספח יד' להסכם
זה ,והפרתו תחשב כהפרת הסכם זה לכל דבר ועניין.
מעבר לאמור ,הקבלן מתחייב להחתים כל עובד על כתב "התחייבות עובד ספק חיצוני
לשמירת סודיות ואבטחת מידע" – נספח טו' להסכם זה ,וזאת בטרם תחילת עבודתו של כל
עובד כאמור.
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העדר בלעדיות
 12.1המזמינה אינה מתחייבת כלפי הקבלן לכמות מסוימת או בכלל של קריאות ו/או הזמנות
במהלך תקופת ההסכם.
 12.2המזמינה תהא רשאית להזמין קבלנים נוספים למתן שירותים כאמור ,אד הוק או באופן
קבוע ,ולא יהא בכך משום הפרת הסכם.
 12.1מבלי לגרוע באמור לעיל ,תהא רשאית המזמינה להתקשר בהסכם נוסף עם קבלנים אחרים
ו/או לצמצם ו/או להרחיב את היקף השירותים אשר יבוצעו על ידי הקבלן.
מוסכם בזאת בין הצדדים ,כי הפחתה בכמות השירותים ו/או מסירתם לאחר/ים לא תהוונה
הפרת ההסכם ו/או לא תגרורנה אחריהן כל תביעה ו/או כל טענה מצד הקבלן כנגד המזמינה
לרבות תביעה בגין מניעת רווח.
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גביה וקיזוז
 17.1נשאה המזמינה ,או מי מטעמה ,בתשלום כלשהו החל על הקבלן ,בין על פי ההסכם ובין על פי
כל דין ,יהא הקבלן חייב להחזירו למזמינה מיד כשיידרש לעשות כן ,והכל בצירוף הפרשי
הצמדה וריבית כדין.
 17.2המזמינה רשאית לנכות ,לחלט או לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנה לקבלן בין על פי ההסכם
ובין בדרך אחרת ,כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת הקבלן בין על פי ההסכם ובין בדרך
אחרת ללא צורך במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי ,החילוט או הקיזוז כאמור.
15
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

 17.1למזמינה תהא זכות עכבון בכל נכס של הקבלן שנמצא בידי (או שיגיע לידי) המזמינה או
שנמצא בחצריה של המזמינה ,וזאת עד לגובה סכום הפיצויים אשר הקבלן חייב (או יהא
חייב) למזמינה על פי הסכם זה.
 17.4הקבלן לא יהיה רשאי לקזז מסכומים המגיעים ממנו למזמינה סך כלשהו ,והוא לא יהיה
רשאי ,מכל סיבה שהיא ,לעכב תחת ידו נכס כלשהו של המזמינה.
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המחאת זכויות:
 12.1הקבלן אינו רשאי להעביר או להמחות או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה,
לרבות את זכותו לקבלת כספים ,כולן או מקצתן ,לכל גורם שהוא בכל דרך שהיא ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,לרבות ע"י העברת השליטה ו/או במכירת זכויותיו ו/או חלק מהן
לאחרים ,ולרבות התקשרות עם קבלני משנה ,מבלי לקבל את הסכמת המזמינה לכך מראש
ובכתב .ניסה הקבלן להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י ההסכם כאמור לעיל ללא קבלת
אישור המזמינה לכך ,לא תהיה להמחאה כאמור כל תוקף ,ולא יהיה בכך כדי לפטור את
הקבלן מאחריותו למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 12.2למען הסר ספק ,המזמינה רשאית לסרב לבקשת הקבלן להמחות זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י
הסכם זה כאמור לעיל או להתנותה בתנאים ,ללא צורך בנימוק כלשהו ולא יהיה בכך כדי
לפטור את הקבלן מביצוע איזו מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם.
 12.1ככל שהמדובר בהמחאת זכות לקבלת כספים ,הסכמת המזמינה משמעה הסכמתה בכתב,
חתומה ע"י הגורם המוסמך בהנהלת המזמינה ,וע"י ראש אגף גזברות והכנסות בהנהלה
הראשית של כללית.
 12.4מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמינה רשאית בכל עת להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה עפ"י
ההסכם כולן או חלקן הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בקבלת אישור הקבלן לכך.
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הפרת ההסכם ,סעדים:
 19.1הפר הקבלן התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,יהא חייב הקבלן לשלם למזמינה
פיצויים בעד הנזקים וההפסדים שיגרמו לה כתוצאה מההפרה כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל
זכות או סעד אשר יעמדו למזמינה לפי הסכם זה ולפי כל דין.
 19.2מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ,בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא המזמינה
רשאית לבטל את ההסכם ומתן השירותים ע"י הקבלן לאלתר ,ללא מתן הודעה כלשהי לקבלן
ו/או לבצע את התחייבויות הקבלן ,על פי הסכם זה ,בין בעצמה ובין בכל דרך אחרת כפי
שתמצא לנכון ,לרבות בידי גורם חלופי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ,ונותן השירותים מוותר על
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת כלפי המזמינה בשל כך:
19.2.1

הקבלן הפר הוראה מהוראות הסכם זה ולא תיקנה תוך  7ימים מאת קבלת הודעה
בכתב על כך.

19.2.2

הקבלן הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או קבלת נכסים או צו
פירוק ,הכל בין באופן זמני ובין באופן קבוע ,מונה לו נאמן ו/או מנהל מיוחד ו/או
כונס נכסים ו/או מפרק זמני ו/או מפרק קבוע ,ניתן כנגדו צו הקפאת הליכים ו/או
הוטל עיקול על חלק מהותי מנכסיו באופן שיש בו לדעת המזמינה ,חשש לפגיעה
בהמשך יכולתו של נותן השירות לבצע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

19.2.1

הוגש נגד הקבלן ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או השולטים בו כתב אישום פלילי בגין
עבירה שיש עימה קלון או בגין עבירה של הפרת אמונים.

19.2.4

אם רישיונות משרד הבריאות להפעלת חברת/תאגיד אמבולנס/ים פרטי/ים
ואישור/י האמבולנס/ים שבבעלות החברה/תאגיד ישללו ו/או יבוטלו ו/או יחולו
בהם שינויים מהותיים.
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19.2.5

כנגד הקבלן ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או השולטים בו ינקטו הליכי חדלות פירעון
או כינוס נכסים או עיקולים או הליכים אחרים בלשכת ההוצל"פ ,וההליכים לא
בוטלו בתוך  10יום מיום שהחלו.

19.2.2

חל שינוי בהנהלת הקבלן או בשליטה בו.

19.2.7

הקבלן ימכור ו/או ימחה ו/או יעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו על פי הסכם זה,
כולם או מקצתם לאחר ו/או לאחרים ,מבלי לקבל הסכמה מפורשת בכתב ומראש
מאת המזמינה.

19.2.2

אם הקבלן יפסיק את פעילותו העסקית ו/או יפסיק מתן שירותים למזמינה
לתקופה העולה על  24שעות וזאת ללא סיבה מוצדקת וללא הודעה מראש ובכתב.

19.2.9

יתברר למזמינה כי השירות אשר ניתן ע"י הקבלן או מי מטעמו לנוסעים ,אינו
הולם ,מהיר ,טוב ,או מקצועי.

 19.2.10הפרת הוראות סעיפים( 4.1.2 ,2 :בתנאים המפורטים בו) 12 ,15 ,14.2 ,11 ,ו.20 -
 19.2.11בכל מקרה של הפרה אחרת ,אשר לא תוקנה על ידי הקבלן בתוך  7ימים מיום
שנדרש לכך ע"י המזמינה או מי מטעמה ,לשביעות רצון המזמינה.
 19.1הקבלן ישלם למזמינה פיצויים קבועים ומוערכים מראש בגין כל הפרה יסודית של הסכם זה,
או אי תיקון הפרה אחרת כאמור בהסכם זה בסך של  50,000ש"ח וזאת מבלי לפגוע בכל זכות
אחרת העומדת לזכות המזמינה לרבות ביטולו של הסכם.
כמו כן נתונה למזמינה הזכות לתבוע בנוסף את הנזקים הממשיים שייגרמו וזאת על אף
האמור סעיף (15ב) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א –  1970ופרשנותו על פי
דין.
 19.4הצדדים מאשרים כי סכום הפיצוי הינו ביחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת
כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה.
 19.5סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן על בסיס מדד ידוע (כשמדד הבסיס הינו המדד
הידוע ביום הגשת ההצעה על ידי הקבלן למזמינה) ועד למועד התשלום בפועל.
 19.2שום דבר מהאמור בסעיף זה לא יפורש כמגביל את זכותה של המזמינה מכוח החוק להביא
הסכם זה לקצו אף שלא מחמת אחת ההפרות היסודיות המנויות לעיל ,או כמגביל את זכותה
לסעדים אחרים המוקנים לה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה.
 19.7שום דבר מהאמור בסעיף זה לא יפורש כמגביל את זכותה של המזמינה מכוח החוק להביא
הסכם זה לקצו אף שלא מחמת אחת ההפרות היסודיות המנויות לעיל ,או כמגביל את זכותה
לסעדים אחרים המוקנים לה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה.
 19.2היה ויגיע הסכם זה לקיצו מכל סיבה שהיא ,תשלם המזמינה לקבלן את התמורה המגיעה לו
בגין השירותים שביצע בפועל עד ליום סיום ההסכם ,בניכוי כל הסכומים אשר המזמינה
רשאית לנכות על פי הסכם זה ,ופרט לתשלומים על פי סעיף זה ,לא יהא זכאי הקבלן לכל
תשלום אחר מהמזמינה בקשר להסכם זה ו/או ביטולו.
 19.9הימנעות מפעולה כלשהי או מתן אורכה מטעם המזמינה לקבלן ,לא תיחשב כויתור על
זכויותיה ולא תיחשב כהסכמה להפרת תנאי מתנאי הסכם זה.
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בטחונות:
 20.1להבטחת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ,ימסור הקבלן למזמינה עם
החתימה ערבות בנקאית בלתי מותנית על סך  50,000ש"ח ונוסחה יהיה הנוסח המצורף
להסכם זה כנספח טז' .הערבות תישאר בתוקפה  120יום מתום תקופת ההסכם.
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 20.2המזמינה תהא רשאית לחלט את הערבות כולה או מקצתה ,בכל מקרה בו הפר הקבלן תנאי
מתנאי ההסכם ולהשתמש בסכום הערבות לכיסוי נזקיה ו/או הוצאותיה ,וזאת מבלי לגרוע
מזכותה לקבלת כל סעד אחר שהיא זכאית לו לפי הסכם זה ולפי כל דין ומבלי שיהא בכך כדי
לשחרר את הקבלן מקיום מלוא התחייבויותיו בהתאם להסכם זה.
 20.1גבתה המזמינה סכום חוב כלשהו מהערבות הבנקאית ,מתחייב הקבלן להחזיר את הערבות
לגובה סכומה המקורי תוך  10ימים מגביית הסכום האמור.
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שונות:
 21.1נוסח הסכם זה יחייב רק עם חתימת המזמינה על גביו.
 21.2הסכם זה מגבש וממצה כל הסכמה בין הצדדים ,ואין ולא יהיה תוקף לכל מצג ,הסכם או
הבנה שנעשו ,במידה ונעשו ,בין הצדדים ,בין בכתב ובין בעל פה ,עובר לחתימתו של הסכם זה.
 21.1למען הסר ספק ,מוצהר בזאת כי לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ,ארכה ,ויתור ,דחייה ,הקלה או
הנחה שיעשו בתנאי הסכם זה ו/או בחיובים על פיו אלא אם ייעשו בכתב חתום על ידי
הצדדים.
 21.4חשבונות ופנקסי המזמינה יהוו ראיה לכאורה לנכונות האמור בהם.
 21.5בתי המשפט המוסמכים בכל תובענה הקשורה בהסכם זה ו/או ביישומו ,יהיו אך ורק בתי
המשפט בעיר חיפה.
 21.2כתובות הצדדים בכל עניין הנוגע להסכם זה תהיינה כדלקמן:
המזמינה :רחוב מיכ"ל  ,7חיפה
הקבלן_____________________________ :
 21.7כל הודעה לעניין הסכם זה תישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המפורטות במבוא
ותיחשב כאילו נתקבלה תוך  72שעות מעת שליחתה ,או בד בבד עם מסירתה ,אם תימסר ביד.

ולראיה באו על החתום
____________________
הקבלן

____________________
המזמינה

אני הח"מ ____________ עו"ד  /רו"ח מרחוב __________________ שהנני עו"ד/רו"ח של
התאגיד (ה"קבלן" כהגדרתו ברישא הסכם זה) ,מאשר בזאת כי חתימותיהם של ה"ה
________________ בצירוף חותמת התאגיד כפי שנעשו כאמור לעיל ,מחייבות את התאגיד לכל
דבר ועניין.
_____________________
עו"ד  /רו"ח

18
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

19
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

נספח א' להסכם

(רישיון/אישור עדכני ע"ש הקבלן מטעם משרד הבריאות להפעלת אמבולנסים פרטיים)

20
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

נספח ב' להסכם
(אישור מפעל חיוני)

21
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

נספח ג' להסכם

(רישיון רכב ואישור הפעלה כאמבולנס פרטי ביחס ל( 4-ארבעה) אמבולנסים לפחות)

22
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

נספח ד' להסכם

(רישיונות נהיגה של נהג/ים הקבלן)

23
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

נספח ה' להסכם

(אישור ניהול ספרים)

24
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

נספח ו' להסכם

(תעודת עוסק מורשה/תעודת התאגדות)

25
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

נספח ז' להסכם
תאריך__________________ :
מחלקה __________________:

לכבוד
משרד הקבלה
כאן
הנדון:

הזמנה להסעה

למר /גב' _________________________ ת"ז /מספר דרכון _______________
נקבע תור ל:

אשפוז

בדיקה ______________ (נא לציין סוג בדיקה)

בבית החולים /מכון ______________ לתאריך _____________ :שעת יציאה_____________:
נבקשכם להסדיר עבורו אמבולנס פרטי

מבית חולים ____________________

הערות______________________________________________________________:
___________________________________________________________________
בברכה,
_____________
חתימה

___________________
שם הרופא ומ"ר

___________________
תאריך ושעה

אישור על ידי ההנהלה הרפואית________________ :
שם הגורם המאשר
במקרה של אישור טלפוני לציין גם את פרטי הגורם המתקשר:
_____________
שם משפחה

______________________
תפקיד  /מחלקה

_______________
שם פרטי

לשימוש מוקד הבקרה:
הזמנת הסעה מ ______________________ אל __________________________________
שעת הזמנה ______________________ :שעת הגעת שירות אמבולנס_____________:
חולה נוסף באותה הסעה:

לא

כן ,פרטי החולה ______________________________

נציג מבצע ההסעה______________ :
שם משפחה

_______________ ______________
חתימה
שם פרטי

הערות המוקד________________________________________________________:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

26
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

נספח ח' להסכם
ציוד רפואי ומשקי לאמבולנס
.1

צוות:
צוות הכולל נהג שעבר השתלמות חובשים .במקרה הצורך ובהתאם לדרישה יסופק ,בנוסף,
גם חובש/פרמדיק מוסמך על פי התקן המחייב של משרד הבריאות.

.2

ציוד:
.2.2

להלן רשימת ציוד מינימאלי הנחוץ לצורך הפעלת אמבולנס.
 .2.2.2תיק לתגובה מהירה (תיק המורד מהאמבולנס למקום האירוע)
 .2.2.2.2חומרי ע"ר
 4 .2.2.2.2תחבושות אישיות
 .2.2.2.2חוסם עורקים
 5 .2.2.2.2משולשי בד
 2 .2.2.2.2גלילי פלסטר
 .2.2.2.2מספריים לחומר עם כפתור
 .2.2.2.2כפפות ח.פ (לפחות  10זוגות)
 .2.2.2.2טפסים לפינוי חולה/נפגע
 .2.2.2.2פנס כיס
 .2.2.2אמצעי החייאה
 .2.2.2.2נתיבי אוויר בכל הגדלים
 .2.2.2.2מסיכת חמצן למתן ( 100%מסיכה עם שקית העשרה)
 .2.2.2.2מסיכת כיס להנשמה
 .2.2.2.2מערכת שאיבה רגלית
 .2.2.2.2קטטרים בכל הגדלים
 .2.2.2.2בלון חמצן נייד תקין ומאושר ,אשר יעלה עם צוות האמבולנס
למחלקה על פי דרישה ,בעת הצורך
 .2.2.2עירויים
.2.2.2.2
.2.2.2.2

 2ערכות עירוי  +סטים להחדרה
שקית קירור

 .2.2.2ציוד רפואי נוסף
 .2.2.2.2סטטוסקופ
 .2.2.2.2מד לחץ דם
 .2.2.2.2מד חום
 2 .2.2.2.2שמיכות מילוט
 .2.2.2.2בלון חמצן גדול
 .2.2.2.2קופסא לחומר מסוכן ,מחטים ואמפולות.
.2.2

ציוד כללי
 .2.2.2ציוד בסיסי ,לרבות מצעים ,סדינים ,כריות ,שמיכות ,מיטות ,ערכת עזרה
ראשונה
 .2.2.2אלונקה ואמצעי הובלה
27
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

.2.2.2.2
.2.2.2.2
.2.2.2.2

אלונקה
 2קרש גב ( 1קרש  1 +אלומיניום מתקפל)  2 +רצועות
כיסא להובלה מתקפל

 .2.2.2ציוד להגנת העובד
 .2.2.2.2מטף כיבוי אש
 .2.2.2.2אפודה זוהרת לעבודה בלילה
 .2.2.2ציוד חלוף בסיסי
 .2.2.2.2מברג גדול ,פטיש ,גרזן כבאים ולום

.3

 .2.2.2ציוד קשר ותאורה
 .2.2.2.2תאורה פנימית מתאימה
STICK LIGHIT .2.2.2.2
 .2.2.2.2פנס מופעל סוללה (רנאור)
ציוד כללי
ממיר חיבור לחשמל מסוג  , DC to AC-( INBPמתח עבודה 1kw ,50 Hz ,220V
.2.2
הספק).
ווי עגינה לכיסאות גלגלים על פי התקן המחייב.
.2.2
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חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

נספח ט'
טופס בדיקה/בקורת בחב' אמבולנסים פרטית
(הביקורת תיערך אחת לשישה חודשים לפחות ע"י הרופא האחראי)

שם החברה __________________ כתובת ___________________________________
טלפון _____________________ פלא-פון ___________________ פקס____________
עורך הביקורת:
שם פרטי __________________ שם משפחה _____________________ טלפון_______
פלא-פון ____________
ממצאים:
ליקויים בציוד רפואי ומשקי בכל אמבולנס/אופנוע ע"ר בנפרד
ליקויים וחוסרים בציוד רפואי ומשקי

מס' רישוי
האמבולנס

הכשרת כ"א רופאים ,פרמדיקים ,חובשים ,נהגים
תפקיד
מס' ת.ז
שם פרטי
ומשפחה

רישומים רפואיים ,ניהול יומן מוקד
האם מנוהל יומן מוקד

הנחיות לתיקון

ליקויים בהכשרה כולל חוסר תעודות ,רשיונות נהיגה
באמבולנס והשתלמויות

ליקויים ברישומים בעיקר חוסר פרטים כגון:

שם הנוסע ,שעת קריאה ,שעת פינוי ,יעד הפינוי ,שם הנהג
כן

לא

חתימת עורך הביקורת __________________

29
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

נספח י' להסכם
(הצעת מחיר)

30
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

נספח יא' להסכם

31
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

32
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

נספח יב' להסכם

33
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

נספח יג' להסכם
אישור על כיסוי ביטוחי
לכבוד
שירותי בריאות כללית
(להלן" :הכללית")
הנדון  :אישור עריכת ביטוח
הרינו מתכבדים לאשר בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן ע"ש _____________ (להלן:
"הקבלן") בהקשר להסכם מיום __________ עד___________:
 .1פוליסה מ  --------עד  -----לביטוח אחריות כלפי צד ג' מס' ........
לכיסוי חבותו של הקבלן המוטלת עליו על פי דין בגין פגיעה או נזק שיגרמו לגופו ו/או לרכושו
של כל אדם ו/או גוף שהוא עקב מתן השירותים על ידי הקבלן ו/או מי מהבאים מטעמו,
בגבול אחריות שלא יפחת מ( $ 1,000,000 -מיליון דולר ארה"ב) למקרה אחד .ביטוח אינו
כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ -אש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה
וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,שביתה
והשבתה קבלני משנה ,נזק בזדון ,פרעות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
הביטוח מורחב לשפות את כללית בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ,בכפוף לסעיף
אחריות צולבת ,לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי הביטוח.
 .2פוליסה מ  ----------עד  ------לביטוח אחריות מעבידים מס' ........
לכיסוי חבותו החוקית של הקבלן כלפי כל העובדים והמועסקים על ידו בגין פגיעה גופנית או
מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב מתן השירותים בגבול אחריות שלא יפחת מ$ 1,000,000 -
דולר ארה"ב למקרה ו $ 5,000,000 -ארה"ב לתקופה.
ביטוח אינו מוגבל לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני
משנה ועובדיהם ,פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער.
הביטוח מורחב לשפות את כללית היה ויטען כלפי כללית ,לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי
כי כללית נושאת בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי ו/או מועסקי הקבלן.
 .3פוליסה מ  -------עד  -------לביטוח אחריות מקצועית מס' ........
לכיסוי חבותו של הקבלן בגין כל מעשה או מחדל מקצועי מצד הקבלן ,עובדיו ,הרופאים,
האחיות ,בעלי המקצועות הפרא רפואיים וכל הבאים מטעמו תוך כדי ו/או בקשר למתן
השירותים בגבול אחריות שלא יפחת מ( $ 1,000,000-מיליון דולר ארה"ב) למקרה ולתקופה.
הביטוח מורחב לשפות את כללית בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן וזאת בכפוף
בסעיף אחריות צולבת ,לפיו נחשב הביטוח כאילו נעשה בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .4פוליסה מ  ----------עד  ------לביטוח חובה וביטוח מקיף של הרכבים
ביטוח חובה כנדר ש על פי פקודת ביטוח רכב מנועי וכן ביטוח מקיף (המכסה בין היתר הסעת
מספר הנוסעים המקסימלי המותר בכל אחד מהאמבולנסים) ,לכל אחד מהאמבולנסים אשר
משמשים ו/או ישמשו את הקבלן לביצוע ההסכם.
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חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

כללי
 .1בכל הביטוחים נכללים הסעיפים כדלקמן :
כללית ,חברות הבנות שלה ,חברות מסונפות ,מנהליהן ועובדיהן יכללו
1.1
כ"מבוטחים נוספים" .
סעיף אחריות צולבת בפוליסות החבות .
1.2
ביטול זכות התחלוף של מבטחי החברה כלפי כללית ,חברות הבנות שלה,
1.1
חברות מסונפות  ,עובדיהן  ,מנהליהן וכל הבאים בשמן ו/או מטעמן.
בכל הביטוחים יקבע תנאי לפיו הינם ביטוחים ראשוניים ולא יידרש שיתוף
1.4
ביטוחי הכללית .
 .2תשלום התביעות ייעשה בתאום עם הכללית .
 .1ביטול הביטוחים על ידי המבטח ו/או המבוטח יעשה אך ורק בכפוף להודעה מוקדמת
שתימסר לכללית  10יום מראש ,לפי מועד הביטול .
 .4דמי ההשתתפות העצמית בבטוחים שערך הקבלן כאמור באישור זה ,אם יהיו ,יחולו על
הקבלן לבדו.
בכבוד רב,
פרטי המבטח ___________________________________________
חתימה וחותמת המבטח ___________________________________
פרטי סוכן הביטוח :
שם __________________________________________________
כתובת ________________________________________________

35
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

נספח יד' להסכם

36
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

37
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

38
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

39
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

נספח טו' להסכם

כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות והגנת המידע
(לחתימת כל אחד מבעלי ו/או עובדי המציע)

40
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

41
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

42
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

43
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

לכבוד
שירותי בריאות כללית

נספח טז' להסכם
הנדון :ערבות מס' ____________

.1

לבקשת ____________ (שם הספק) ,ח.פ( ____________ .להלן" :החייב") אנו ערבים
בזה כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת
החייב ,עד לסך של ( 50,000חמישים אלף) ש"ח ,וזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויות החייב
על פ י ההסכם למתן שירותי הסעות באמבולנס עבור מרכז רפואי כרמל של שירותי בריאות
כללית ,שנחתם ביום __________ ,בהמשך לזכיית המבקש במכרז _________.

.2

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

.1

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

.4

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

.5

ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
בנק ______________________
________________________
חתימה וחותמת
* דרישה כאמור בערבות זו – תעשה בכתב ו/או באופן שיקבע בהוראות הבנק כפי שיפורטו בגוף
הערבות.

44
חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

נספח יז' להסכם

(נספח בטיחות בדרכים)

נספח בטיחות בדרכים למכרזי אמבולנסים
.1

.2

הגדרות
.1.1

נט"ן (ניידת טיפול נמרץ מאוישת ברופא ,המיועד לטפל בחולים ובפצועים קשים
ברמת טיפול מתקדמת) :אמבולנס זה מצויד בציוד רפואי משוכלל ומתקדם להגשת
סיוע רפואי מתקדם לחולים ולפצועים .באמבולנס זה שלושה אנשי צוות (אלא אם
אושר על ידי משרד הבריאות ו/או כל רשות מוסמכת אחרת על פי דין ,להנחת
דעתה של כללית ,הרכב אחר) ,האחד רופא ,השני שהכשרתו נהג אמבולנס -חובש או
חובש רפואת חירום [מלווה] ,ובלבד שאחד מחברי הצוות לפחות הוא חובש רפואת
חירום .מבנה הרכב ומידותיו יהיו בהתאם להנחיות ענף רישוי ופיקוח על
אמבולנסים באגף לרפואה כללית במשרד הבריאות.

.1.2

אמבולנס (רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להסעה בשכיבה של הנזקקים להשגחה או
לטיפול רפואי קל בזמן הנסיעה ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד הבריאות
או מטעמו או להסעה של פצועים) :באמבולנס איש צוות אחד שהכשרתו נהג
אמבולנס – חובש רפואת חירום .האמבולנס מצויד בכל הציוד הרפואי הנדרש
להגשת סיוע רפואי לחולים ,לפצועים וליולדות .מבנה הרכב ומידותיו יהיו בהתאם
להנחיות ענף רישוי ופיקוח על אמבולנסים באגף לרפואה כללית במשרד הבריאות.

כללי
.2.1

השירותים יינתנו באמצעות נט"ן או אמבולנס ,הכל בהתאם לדרישת כללית ,בשים
לב לחומרת המצב הרפואי ובהתאם להוראות כל דין.

.2.2

הספק ינהג בלקוחותיו במקצועיות ,באדיבות ובסובלנות המתחייבת מנסיבות
העניין.

.2.1

במהלך כל תקופת ההתקשרות הספק לא יהיה רשאי לשנות את בסיסם ומיקומם
הקבוע של האמבולנסים המשמשים לצורך מתן השירותים ,אלא בכפוף למסירת
הודעה מראש ובכתב לכללית ובלבד שלא יהא בכך על מנת לפגוע ביכולתו לספק
לכללית את השירותים.

.2.4

הספקת השירותים נדרשת גם בתקופות חירום ,והספק מצהיר כי ביכולתו לספק
את השירותים גם בתקופות אלו ,והכל בכפוף להוראות כל דין ורשות רגולטורים.

.2.5

על הספק להיות בעל כל האמצעים ,המכשור ,הציוד ,הכלים ,המיכון ,המחשוב,
הידע ,הניסיון וכח האדם הדרושים לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי הוראות
המכרז.

.2.2

על 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 (וככל שהמדובר באמבולנס פרטי – רישיון עדכני
מטעם הגורם הממונה במשרד הבריאות להפעלת אמבולנסים פרטיים) 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.
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.1

.4

.2.7

הספק מצהיר ומתחייב כי כל עוד הוא ממשיך ליתן שירותים לכללית הוא ימלא
אחר הוראות כל דין הקשורות במתן השירותים ובביצוע התחייבויותיו על פי
מסמכי המכרז ,כפי שיהיו ,מעת לעת ,על ידי הרשויות המוסמכות לכך.

.2.2

הספק מצהיר ומתחייב כי לוחות הזמנים לביצוע השירותים ומשך הזמן
המקסימאלי לביצוע כל ה סעה ,כמפורט במסמכי המכרז או כפי שייקבעו על ידי
המפקח כהגדרתו להלן ,לפי העניין ,הינם קשיחים ונובעים מצרכי כללית ומחובתה
למלא אחר התפקידים המוטלים עליה בהתאם להוראות הדין.

.2.9

במהלך 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 הכללית.

קצין בטיחות בתעבורה
.1.1

ככל שהמדובר באמבולנס פרטי :הספק מתחייב כי לצורך מתן השירותים הוא
יעסיק ,כל עוד הוא ממשיך ליתן שירותים לכללית ,קצין בטיחות תעבורה .קצין
הבטיחות בתעבורה יהיה בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה
שזהותו תאושר מראש ובכתב על ידי הכללית (להלן" :קצין הבטיחות") .קצין
הבטיחות יבקר וינהל את מתן השירותים על פי מסמכי המכרז .בין היתר ,ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,קצין הבטיחות יוודא כי רישיונות הנהיגה של הנהגים
המועסקים על ידי הספק הינם בתוקף ,כי כלי הרכב המשמשים להסעות הינם
במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והרישיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים
לכלי הרכב המשמשים להסעות.

.1.2

קצין 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 ,זאת כדי לאתר מפגעי בטיחות אפשריים ולפעול על מנת
להימנע מהם או לצמצם את הסתברותם.

.1.1

הספק מתחייב כי בכל מקרה בו בכוונתו להחליף מכל סיבה שהיא את קצין
הבטיחות בקצין בטיחות אחר ,הדבר לא ייעשה אלא לאחר תיאום מראש ובכתב
עם כללית והעברת פרטיו האישיים וכתב ההסמכה של המיועד לשמש כקצין
בטיחות חדש.

.1.4

בנוסף ולצד כל התחייבות אחר ו/או כל הוראה רלבנטית החלה מכח הוראות כל דין
ורשות מוסמכת ,לפחות אחת ל 2 -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.

כלי רכב
.4.1

מתן השירותים יעשה באמצעות כלי רכב תקינים ובעלי כל האישורים ,הרישיונות
וההיתרים התקפים הנדרשים על פי הוראות כל דין ודרישות כל רשות מוסמכת
(לרבות משרד התחבורה ,רשות הרישוי ומשרד הבריאות) לצורך מתן השירותים
(להלן" :כלי הרכב").

.4.2

כלי הרכב יהיו בעלי פוליסות ביטוח מקיף תקפות ומתאימות במשך כל תקופת
ההסכם.

.4.1

כלי הרכב יצוידו בכל ציוד אשר חייב להיות מותקן בהם ו/או שנדרש לפי כל תקן
ו/או דין ,לרבות עפ"י הנחיות משרד הבריאות ועפ"י הנחיות ענף רישוי ופיקוח על
אמבולנסים באגף לרפואה כללית במשרד הבריאות .הציוד יהא תקין לכשיר
לשימוש בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת.
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.5

.2

.4.4

כלי רכב יהיו ממוזגים (קירור וחימום) ,מתאימים לייעודם והכוללים את כל
האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד הבריאות ומשרד התחבורה ,הכל כמפורט
בפקודת התעבורה ובתקנות התעבורה ,כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.

.4.5

כלי הרכב 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.

.4.2

הספק מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת מתן
השירותים ,כי מרכב הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם
של כלי הרכב ,כי כל 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.

.4.7

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

הנהגים והצוות הרפואי
.5.1

השירותים 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 של הפרת משמעת,
התנהגות חריגה או סטיה 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 ידי מראש ובכתב).

.5.2

הספק ידאג ,על חשבונו ,כי עובדיו יהיו לבושים בתלבושת נקייה ,מסודרת והולמת,
המאפשרת את זיהויים ע"י הציבור .עובדי הספק יישאו על כיס החולצה או המעיל,
תווית הנושאת את שמם לצורך זיהוי.

.5.1

הספק מתחייב להעסיק נהגים מיומנים וכשירים ,בעלי רישיונות נהיגה תקפים
לסוגי ה רכב בהם יינתנו השירותים והעומדים בתנאי הסף הבאים :הנהג הינו בעל
ניסיון של  1שנים 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 1 -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 קו לבן רצוף.

.5.4

עבור כל אחד מהנהגים המשמש לצורך מתן השירותים ,ובכפוף להוראות כל דין
הספק יחזיק אישור ממשטרה מעודכן ברמה שנתית על גיליון הרשאות נקי לגבי
העבירות הנ"ל או כל אישור חלופי אחר שיהא מקובל על כללית.

.5.5

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 חוב 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'.

בטיחות
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.7

.2.1

הספק מתחייב לנהוג בהתאם להוראות כל דין ולפי כללי המקצוע המקובלים ,וכן
לנקוט באמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז
ועל פי כל דין ,ובין היתר ,למלא בדייקנות אחר כל תקנות התעבורה.

.2.2

הספק 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.

פיקוח
.7.1

כללית 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
וכיו"ב ,והוא יהיה מוסמך להכריע בכל שאלה הקשורה לאספקת השירותים על פי
מסמכי המכרז .הספק מתחייב לשתף פעולה עם המפקח באופן מלא.

.7.2

ביצוע 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.

.7.1

הספק יעמוד בכל דרישות אגף האמבולנסים הפרטיים במשרד הבריאות ויעביר
למפקח דו"ח על כל הביקורות ,כולל ביקורות הפתע ,שתיערכנה אצלו על ידי משרד
הבריאות ,ובכל מיד בסמוך לאחר קבלת דרישה מאת המפקח.

.7.4

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

.7.5

מבלי 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:
 .7.5.1לבקש ולקבל מסמכים ותעודות לגבי כשירותם של הנהגים :רישיונות,
גיליון הרשאות וכד'.
 .7.5.2לבקש ולקבל גיליונות ביקורת על תקינות כלי הרכב והבדיקות שנערכו
להם ,לרבות כל מידע אחר לגבי כלי הרכב המשמשים לשם מתן השירותים.
 .7.5.1ליתן לספק כל הוראה בקשר עם הספקת השירותים בהתאם לתנאי נספח
זה ומסמכי המכרז.

.7.2

זכות הפיקוח והביקורת הניתנה בנספח זה לכללית ולמפקח ,אין בה כדי לשחרר
את הספק ממילוי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,או
להוות אישור לביצועו כראוי .שום מעשה או מחדל מצד המפקח לא יפטור את
הספק ממילוי התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז.
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חתימה וחותמת הקבלן______________________ :

