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 נספח א' -תמצית תנאי המכרז
(*תנאי ניהול המכרז המלאים מופיעים בנספח י'*)
 .1תיאור נושא המכרז:
 .1.1הצבת והפעלת עגלת מתנות ניידת בכניסה לבניין באגף לבריאות האשה (או בכל מקום
אחר אשר יאושר ע"י ההנהלה)
 .1.2בעגלה נדרש למכור כמפורט בנספח ד' להלן .מכירת כל מוצר נוסף כפופה לאישור המרכז
הרפואי מראש ובכתב.
.1.3

.1.4
.1.5
.1.6
.1.7

הזוכה יהיה המציע אשר הצעתו לדמי שכירות חודשיים תהיה הגבוה ביותר ,כאשר דמי
השכירות המינימליים להגשת ההצעה הינם  ₪ 3000לחודש בתוספת אחוז מדמי הפדיון
החודשיים.
מיקום העגלה יוצג בסיור המציעים.
לא יאושרו הצבת כסאות או שולחנות באזור הסמוך לעגלה.
העגלה תהיה עד גודל של  3X2מטר.
למרכז הרפואי נתונה אופציה ,במהלך תקופת ההתקשרות ,להתקשר עם הזוכה,
בהסכמתו ,בהסכם להפעלת עגלת מתנות נוספת.

 .2תאריכים רלבנטיים:
 .2.1סיור מציעים – ביום  10/6/19בשעה .12:00
 .2.2מועד אחרון להגשת שאלות.13/6/19 :
 .2.3מועד אחרון להגשת הצעות 23/6/19 :בשעה .12:00

 .3תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז זה העומדים ,במועד הגשת ההצעות ,בתנאים המצטברים שלהלן:
הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת
המכרזים.

 .3.1על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית או ערבות בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית,
לא צמודה ,לפקודת המזמין ,על  15,000להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ,עפ"י הנוסח
המצ"ב למסמך זה – מסמך ו' .הערבות תהיה בתוקף עד ליום .1/7/19
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הערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תזכה במכרז .המציע שהצעתו תזכה במכרז יידרש
להחליף ערבות זו בערבות כאמור בהסכם המצ"ב.
לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו.
המזמין יהא רשאי להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו
על פי תנאי מסמכי המכרז.
 .3.2על המציע להשתתף בסיור מציעים שיערך ב 10/6/19 -בשעה  12:00מקום מפגש בקומת
הכניסה במחלקה לבריאות האישה.
 .3.3היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים – תצהיר בנספח ז' למסמכי המכרז.
 .3.4למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,התשל"ו  1976 -על שם המציע.
 .3.5המציע הינו אזרח ישראלי ואם הינו תאגיד – תאגיד הרשום כדין בישראל.
 .3.6על המציע להפעיל (לרבות בדרך של הפעלה על ידי זכיינים) במשך תקופה רציפה של
לפחות שנתיים אחרונות חנות המספקת את המוצרים אשר יימכרו בעגלה.
למען הסר ספק הגדרת חנות כאמור הינה עסק קמעונאי בחלל מעטפת מסודרת ו/או כל
סוג של עגלה או דלפק או דוכן .
 3.6המציע מתחייב להפעיל את עגלת המתנות באמצעותו או באמצעות זכיין מטעמו .על זכיין
כאמור להיות בעל ניסיון של  3שנים לפחות בהפעלת עסק דומה ,ואשר במועד הגשת
ההצעה חתום על הסכם זכיין להפעלת עגלת מתנות במרכז הרפואי .
 3.8המציע יגיש רשימה מפורטת של הפריטים שיימכרו בעגלת המתנות ,ככל האפשר.
 3.9המציע יציג תוכנית העמדה אדריכלית של עגלת המתנות וכל עזר תכנוני אחר שיוכל להאיר
את איכות הצעתו.
 3.10תנאים אלה מהווים דרישה מוקדמת להשתתפות במכרז ,אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף
מסמך כלשהו עלול לגרום לפסילת ההצעה על הסף ובטרם הדיון בוועדת המכרזים.

 .4מציע המפעיל רשת בתי עסק
 .4.1לצורך מכרז זה ,המונח "רשת" יוגדר כדלקמן:
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"מותג בתחום המתנות (חנויות ,עגלות וכיו"ב) ,הפועל באמצעות  5סניפים לפחות ברחבי
המדינה ,בין בהפעלה ישירה של הרשת ובין באמצעות זכייניים"
 .4.2היה המציע "רשת" המבקשת להפעיל עגלת מתנות באמצעות זכיין מטעמה ,על ה"רשת"
להגיש את ההצעה למכרז ,לרבות כל המסמכים הנלווים אשר יהיה על שם ה"רשת"
(ובכלל זה ערבות הביצוע).
 .4.3ה"רשת" תהיה זכאית להפעיל את עגלת המתנות באמצעות זכיין מטעמה בכפוף להסכמת
המרכז הרפואי לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .4.4במידה והמרכז הרפואי יאשר הפעלה באמצעות זכיין כאמור ,ה"רשת" תדאג כי הזכיין
יקיים את כל תנאי המכרז ,לרבות תנאי ההסכם ובכל מקרה הרשת תחוב כלפי המרכז
הרפואי בהסכם לכל דבר ועניין.
 .5אופן הבחירה בזוכה :בהתאם לאומדן כפי שובהר במסמכי המכרז.
 .6תשלומים וערבויות
 .6.1ערבות הגשת הצעה :אין.
 .6.2ערבות ביצוע ,₪ 15,000 :לפי הנוסח בנספח ו'.
 .6.3דמי הרשאה חודשיים :בהתאם להצעת המציע ולא פחות מ ₪ 3,000 -לחודש  +מע"מ,
ואחוז מהפדיון החודשי.

 .7הוראה מיוחדת למציע שחל שינוי באופן התאגדותו:
כל הצעה תוגש אך ורק על ידי מציע אחד אשר נדרש לעמוד בכל תנאי הסף בעצמו ,אלא אם
הותר אחרת במפורש במסמכי במרכז.
במידה ומציע שינה את אופן פעילותו בשנים קודמות (מעבר מפעילות כעוסק מורשה לפעילות
כתאגיד  /מכירת מניות החברה לחברה אחרת וכיו"ב) המרכז הרפואי יתחשב אך ורק בניסיון
המציע עצמו ,החל ממועד הקמתו המציע עצמו ויתעלם מכל ניסיון שצבר המציע בעת שהמציע
או מנהליו פעלו תחת אישיות משפטית שונה.
ניתן להגיש בקשה ,עד המועד האחרון לשאלות הבהרה ,כי המרכז הרפואי יתחשב ,לצורך תנאי
הסף ,גם בניסיון שצבר המציע בעת שפעל תחת אישיות משפטית שונה .המרכז הרפואי יהיה
רשאי ,אך לא חייב ,לאשר הבקשה ,במידה ויסבור כי קיימת זהות מהותית בין המציע לבין
האישיות המשפטית האחרת במסגרתה פעל המציע בשנים קודמות.
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רישום לצורך קבלת עדכונים ופרטי אישר הקשר מטעם המרכז הרפואי:
כל המתעניין במכרז זה נדרש לפנות למשרדי ההנהלה האדמינסטרטיבית במרכז הרפואי במייל
שכתובתו  ZLEVI@PMC.GOV.ILבטל'  .04-6652788/207חובה על מתעניין להשתתף
בסיור קבלנים ,אחרת לא יוכל לקבל פרטים נוספים על מכרז זה.
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שאלות הבהרה יש להעביר למשרד ההנהלה האדמינסטרטיבית ,בפורמט של  WORDבלבד,
לכתובת הדוא"ל שצוינה לעיל ,וזאת עד ליום  13/6/19בלבד.
באחריות המציע לוודא שפניותיו התקבלו.

 .8אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה
ועדת המכרזים של המרכז הרפואי תבחר מבין ההצעות את זו המעניקה למזמין את מירב
היתרונות וזאת בהתבסס על אמות המידה שלהלן:
הקריטריון
א .בדיקת איכות המציע ומגוון המוצרים המוצעים
ב .רמת הנראות המקצועית של עגלת המתנות
ג .אחוז מוצע מהפדיון
סה"כ

המשקל
20%
20%
60%
100%

הניקוד הינו יחסי בין החברות אשר יגישו את הצעתן במכרז.
 8.1קריטריון א –
 .8.1.1בדיקת האיכות יכול ותכלול ביקור של נציגי המזמין באתר פעילות שמופעל על ידי
המציע להתרשמות מתפעול האתר וטיב המוצרים .בנוסף תבחן ועדת המכרזים את
איכות המציע לפי הנתונים שימסור המציע במסמכי המכרז – 10%
 .8.1.2מגוון המוצרים המוצעים למכירה בהצעת המציע מעבר למחוייב במסמכי המכרז –
10%
 8.2קריטריון ב – וועדת המכרזים תתרשם מתוכניות ההעמדה ,מההדמיות ומאיפיון
עיצוב העגלה כפי שיפרט המציע בהצעתו.
 8.3קריטריון ג  -ההצעה המציעה אחוז מהפידיון הגבוה ביותר תקבל את הניקוד
המקסימלי ( 100נק') לאמת מידה זאת ויתר ההצעות תקבלנה ציון יחסי על פי הנוסחה
הבאה -
האחוז מהפדיון של ההצעה הנבדקת
אחוז מהפדיון של ההצעה הטובה ביותר
ניקוד ההצעה הנבדקת = * 100
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ההצעה
 4.1על המציעים להגיש את ההצעות במעטפה חתומה .את ההצעות יש לערוך לפי ההוראות
ולפי סדר הדברים המפורטים להלן ולפי פירוט זה בלבד .הצעה חלקית או במתכונת שונה
מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף להיפסל.
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 4.2המציע יגיש את הצעתו בשתי מעטפות נפרדות (כל אחת סגורה בנפרד) ,כשהן מוגשות יחד
בתוך מעטפה גדולה וסגורה ,כמפורט להלן .יובהר כי הצעת מחיר אשר תוגש במעטפה אחת
ביחד עם שאר מסמכי המכרז עלולה לגרום לפסילת ההצעה.
 4.3במעטפה הראשונה יגיש המציע את המסמכים הבאים :
 4.3.1עותק ממכרז זה ,כאשר הוא חתום במקום המיועד לכך בכל עמוד.
 4.3.2כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף המנהליים
והמקצועיים המפורטים לעיל.
4.3.3
4.3.4
4.3.5

כלל הנספחים המצורפים למכרז זה.
פירוט המוצרים המוצעים למכירה ע"י המציע מעבר למחוייב לפי נספח ב' למסמכי
המכרז.
פרטים אודות איש הקשר לעניין מכרז זה ,אשר יכללו את שם איש הקשר ,תפקיד,
מספר טלפון וכתובת דוא"ל.

4.3.6

על גבי המעטפה יש לציין את "מכרז פומבי  1/2019הקמה ניהול ותפעול עגלת
מתנות ניידת במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה ,פוריה" ללא כל סימן זיהוי של
המציע.

4.3.7

יש להכניס את המעטפה הראשונה לתוך המעטפה הגדולה.

 4.4במעטפה השניה יגיש המציע:
 4.4.1הצעת המחיר המבוקשת ,על גבי נספח ו' המצורף למסמכי מכרז זה.
 4.4.2הצעת המחיר תוגש בעותק אחד ,במעטפה סגורה ונפרדת ,ללא שום סימני זיהוי
של המציע.
 4.4.3על המעטפה יש לרשום" :הצעת מחיר -למכרז פומבי  1/2019הקמה ניהול ותפעול
עגלת מתנות ניידת במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה ,פוריה"
 4.4.4יש להכניס את המעטפה השנייה לתוך המעטפה הגדולה.
 4.5סוד מסחרי:
ככל שבהצעת המציע קיימים סודות מסחריים או מקצועיים ,המציע נדרש לצרף
את חלקי ההצעה הכוללים סודות מסחריים או מקצועיים במעטפה סגורה
נפרדת שתוכנס לאריזה בצירוף נימוקים לסודיות החלקים האמורים .הנספח
יהיה בפורמט
הסעיף שהינו
סוד מסחרי

מספר העמוד
בהצעה

הנימוק מדוע לעמדת המציע מדובר בסוד
מקצועי

יודגש כי ועדת המכרזים רשאית שלא לאשר את בקשת המציע לסווג את חלקי
ההצעה כסוד מסחרי או מקצועי ,והיא תודיע על כך בכתב למציע .בכל מקרה,
אם לא סימן המציע חלקים בהצעתו כסוד מסחרי או מקצועי יראו בדבר משום
הסכמתו לכך כי אין כל מניעה לגילוי אותם חלקים.
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 4.6המעטפה הגדולה שתוגש תהיה סגורה ,לא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם  ,ותוכנס לתיבת
המכרזים שבמשרדי המחסן המשקי ,מבנה  .3על המעטפה יש לציין "מכרז פומבי 1/2019
הקמה ניהול ותפעול עגלת מתנות ניידת במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה ,פוריה" בלבד ,ללא
שם המציע או כל פרט מזהה אחר.

 4.7ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  120יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
על פי בקשת המזמין ,בכתב ,יאריך המציע את תוקף הצעתו ואת תוקף הערבות הבנקאית,
עד לקבלת החלטה סופית של זכייה במכרז זה .לא האריך המציע את הצעתו ואת תוקף
הערבות הבנקאית בתוך  3ימי עסקים מהמועד שהתבקש לעשות כן ,תפסל הצעתו והוא לא
ישתתף בהמשך ההליך ,בלי שתוקנה לו זכות או תהיה לו טענה כלשהי כלפי המזמין.
 4.8הצעת המשתתף לא כוללת מע"מ.
 4.9מסמכי המכרז ייחתמו על ידי מורשי החתימה של המציע.
חתימתו של המציע במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח

4.10
המצ"ב.
במידה והמציע הוא תאגיד תיחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום
בשמו להצעה יצורף אישור של רואה חשבון או עורך דין בדבר מורשי החתימה של התאגיד
ואישור כאמור בדבר זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב.
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המציע יצרף להצעתו:
 5.1המחאה בנקאית/ערבות בנקאית/חברת ביטוח.
 5.2תעודת עוסק מורשה משלטונות מע"מ.
 5.3אישור מס הכנסה בדבר ניהול ספרים.
 5.4פרוטוקול חתום מסיור מציעים.
 5.5אישור רואה חשבון וכן מסמכים נוספים אשר מעידים על מחזור המכירות של המציע
לרבות של זכייניו בהתאם לנדרש בתנאי הסף הנזכרים לעיל.
 5.6תעודת רישום לתאגיד/הוכחה לאזרחות ישראלית.
5.7

אסמכתאות המעידות כי המציע הפעיל ,לרבות בדרך של הפעלה ע"י זכיינים,
במשך  1שנה חנות המציעה את הפריטים אשר יימכרו בעגלת המתנות.
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5.8

במידה והפעלת עגלת המתנות הניידת היא באמצעות זכיין – אסמכתא המעידה
כי לזכיין ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת עגלה ניידת כאמור ,וכן הסכם זכיינות
בין המציע לזכיין ביחס לעגלת מתנות ניידת נשוא המכרז.

 5.9פרוט אופן הפעלת עגלת המתנות הניידת ופרוט המוצרים ככל הניתן.
5.10

מסמכים אחרים/נוספים הנזכרים במכרז זה.

9

נספח ב'
תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף
מכרז להצבת והפעלת עגלת מתנות
אני הח"מ ________________________ נושא ת.ז ____________________ .לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר
כדלקמן:
 .1אני משמש כ ______________________ במציע ואני נציג המציע לצורך קבלת עדכונים
ועריכת בירורים בקשר למכרז להצבת והפעלת עגלת מתנות.
אלו פרטי יצירת הקשר עמי:
טל' __________________________
סלולרי_______________________:
דוא"ל________________________:
בפקס________________________:
 .2אלו פרטי המציע:
שם המציע ___________________________________
ח.פ______________________________________ .
כתובת ____________________________________
 .3הריני להצהיר כי כל המסמכים ,האישורים ,ההיתרים והרישיונות המצורפים להצעת המציע
הינם העתקים מצולמים של מסמכי המקור וכי נכון למועד חתימתי על תצהיר זה ,הם תקפים
וכי לא ידוע לי על כל סייג ,הגבלה ,הוראה או התנייה שיש בהם לפגוע בתקופתם.
 .4כי כל הפרטים ,הנתונים ,ההצהרות וההתחייבויות הכלולים בהצעת הספק במכרז זה לרבות
בהצעה הכספית המצורפת לו ובמסמכים הנלווים המצורפים להצעה ,כפי שפורטו על ידי
המציע ,נכונים ,מלאים ,מדויקים ותקפים.
 .5הצהרות המציע לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המקצועיים:
 .5.1הריני להצהיר כי המציע ניהל והפעיל במשך שנתיים רצופות בין השנים  2016-2018של
עסק מסוג עגלת מתנות  /חנות צעוצעים  /חנות בלונים/קיוסק:
.5.1.1כתובת העסק__________________________________ :
.5.1.2תיאור סוג העסק_______________________________ :
10

.5.1.3פרטי התקשרות עם משכיר הנכס (שם ותפקיד)____________________ :
 .5.2הריני להצהיר כי המציע ,ובמקרה והמציע הינו תאגיד – בעל השליטה במציע ,אינו קרוב
משפחה של עובד המרכז הרפואי.
לצורך מכרז זה "קרוב משפחה = בן או בת זוג ,לרבות ידוע בציבור ,הורה ,הורי הורה ,בן,
בת ,אח ,אחות ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,אחיין ,אחיינית ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד
או נכדה לרבות קרבה משפחתית חורגת או קרבה הנוצרת עקב אימוץ"
 .6מצ"ב המסמכים הבאים ,לצורך הוכחת עמידה המציע בתנאי הסף הכלליים:
 .6.1תעודת התאגדות ובמידה והמציע אינו תאגיד – תעודת עוסק מורשה.
 .6.2תדפיס פרטי המציע מרשם החברות.
 .6.3אישורים לפי חוק עסקאות גופיים ציבוריים  -אישור ניכוי מס במקור  +אישור ניהול
פנקס חשבונות.
 .6.4תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום – נספח ח' ,חתום
ומאומת ע"י עו"ד.
 .6.5תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון
מס'  10והוראת שעה) התשע"ו 2016-ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח-
 – 1998נספח ט' – חתום ומאומת ע"י עו"ד.
 .7זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________________
חתימה

אישור עו"ד
*נא לוודא כי מצורפים כל המסמכים המפורטים בס' *6
הנני מאשר כי ביום _________________ הופיע/ה בפני מר/גב' ֹ_______________ ֹֹאותו/ה
זיהיתי באמצעות ת.ז .מס' ________________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהיה/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן ,אישר/ה את
נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה.

_________________________
חתימה  +חותמת

____________________
תאריך
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 -נספח ג' -

רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה
את ההצעה יש להגיש באמצעות מעטפה גדולה ,עליה יש לרשום את שם
ומספר המכרז.
בתוך המעטפה יש להגיש את המסמכים הבאים ,לפי הסדר הבא בלבד:
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5
.1.6
.1.7

תעודת התאגדות/עוסק מורשה.
נוסח עדכני של פרטי החברה מרשם התאגידים (ככל
שהמציע הינו חברה)
אישורים ניהול פנקס חשבונות.
אישור ניכוי מס במקור.
מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד בחתימה  +חותמת
המציע וכשהם מלאים במקומות הנדרשים.
תדפיסי עדכונים ותשובות לשאלות הבהרה.
כל מסמך נוסף הנדרש לפי תנאי המכרז אף אם לא צוין
מפורשות בסעיף זה.

יש להקפיד על הגשת המסמכים בסדר זה בלבד.
נא לא לכרוך ולא להדק את המסמכים.
נא לא לצרף עמודי שער/תוכן עניינים/דגלונים.
את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הנמצאת באגף המחסן המשקי עד
ליום  23/6/19בשעה .12:00
אין לציין את שם מגיש ההצעה על המעטפה.
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נספח ד'
תיאור פעילות עגלת מתנות ניידת
ופירוט המוצרים למכירה
 .1עגלת מתנות ניידת – מכירה פרונטלית ע"י מוכרן בעגלה ,בהתאם לכללי העסקת
עובדים המצ"ב במכרז .העגלה תוצב ברחבת המרכז לבריאות האישה ,בקומת הקרקע.

 .2להלן פירוט המוצרים הנדרשים למכירה:

סוג המוצרים
מתנות
שוקולדים
בלונים
צעצועים

פירוט
ערכות שי ליולדת ולתינוק ,בגדים לתינוקות ,ומתנות
אחרות רלוונטיות.
ערכות שי משוקולד ודברי מתיקה בחבילות סגורות
המתאימות כשי ליולדת/מטופלים
בלוני הליום המנופחים במקום
צעצועים לתינוקות ופעוטות העומדים בתקו תקן של
צעצועים איכותיים.

המציע רשאי לכלול בהצעתו מוצרים נוספים למכירה בעגלת המתנות .לוועדת
המכרזים הסמכות לאשר או לדחות כל מוצר שאינו מופיע בטבלת המוצרים
הנדרשים למכירה.

לא יותרו מכירת פרחים ,תחליפי חלב ,משקאות אלכוהולים ומוצרי עישון
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נספח ה'
נוסח כתב ערבות ביצוע
לכבוד
המרכז הרפואי ברוך פדה פוריה

הנדון :ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ₪ 15,000
(במילים _______ __________________________________________________________)
שיוצמד למדד*) _____________________________ מתאריך _________________________
(תאריך תחילת תוקף הערבות)
אשר תדרשו מאת(____________________________________________ :להלן "החייב") בקשר
עם חוזה להצבת והפעלת עגלת מתנות.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום ,מבלי
שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב
כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך____________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח
__________________________________

___________________________________
מס' הבנק ומס' הסניף כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח
ערבות זו אינה ניתנת להעברה
________________
תאריך

________________
שם מלא

*) אם נדרשת ערבות צמודה
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________________
חתימה וחותמת

 נספח ו' -הצעת מחיר
הצעת המחיר:
דמי ההרשאה החודשיים המוצעים לתשלום ע"י המציע הינם:
 + ₪ 3,000מע"מ (שלושת אלפים שקלים חדשים)
( %_______________ +אחוז) מהפדיון החודשי של העגלה.
לדמי ההרשאה החודשיים יתווסף האחוז הגבוה מהפדיון החודשי,
מבין כל ההצעות שיוגשו.

______________
שם נציג המציע

________________
תאריך
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_____________________
חתימה  +חותמת

 נספח ז' -הסכם התקשרות
המרכז הרפואי ברוך פדה ,פוריה
ד.נ .גליל תחתון (1520800להלן" :המרכז הרפואי" ו/או "המזמין")

ובין

מצד

אחד;
לבין:

__________________________
ח.פ/.ע.מ:

_______________________

_______________________
כתובת:
_______________________
טל':
_______________________
פקס:
_______________________
דוא"ל:
מצד שני;
(להלן" :הספק")

והואיל והספק זכה במכרז שפורסם ע"י המרכז הרפואי ,מכרז מס'  01/2019להצבת והפעלת עגלת
מתנות ניידת בבניין האגף לבריאות האשה.
והואיל והצדדים מצהירים כי אין כל מניעה ו/או הגבלה עפ"י דין או הסכמה להתקשרותם בהסכם
זה עפ"י תנאיו;
אין לכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 .1הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 .1.1הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמומחיות לרבות כח אדם מקצועי ומיומן
הדרושים לצורך קיום התחייבויותיו עפ״י הסכם זה ,ולרבות ציוד ,כלי רכב ,חלפים ,כלי
עבודה וכל אמצעי אחר הדרוש לאספקת השירותים והמוצרים ,וכי ברשותו כל
הרישיונות ,ההיתרים והאישורים התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו דרושים על פי כל
דין לניהול עסקיו ואספקת מלוא השירותים והמוצרים כאמור בהסכם זה ,עמידתם בכל
התקנים הנדרשים עפ״י דין.
 .1.2הוא ידאג כי אלה יישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם (לרבות כל תקופת אחריות
ו/או שירות בתום תקופת האחריות) וכי ימלא אחר הוראות כל דין הקשורות במתן
השירותים ואספקת המוצרים בפרט.
 .1.3מובהר ,כי אי השגת אישור ,היתר או רישיון כאמור בסעיף זה לא תהווה עילה בידי הספק
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להעלאת כל טענה כלפי המזמין.
 .1.4נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים המצורפים אליו
והמהווים חל ק בלתי נפרד ממנו ,והוא בדק באופן יסודי את מלוא הנתונים והנסיבות
הנדרשים לצורך אספקת השירותים והמוצרים על פי הסכם זה במוסדותיו השונים של
המזמין ,ולא תהיה לו כל טענה ,דרישה ו/או תביעה לרבות דרישה לתוספת מחיר כלפי
המזמין בקשר עם אי-ידיעה ,חסר ו/או טעות ו/או כל פגם בקשר לעובדות ו/או לנתונים
הקשורים במכרז ו/או הנקובים בהצעתו.
 .1.5אין כל מניעה להתקשרותו 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.
 .1.6הספק מתחייב לקיים אחר כל הוראות ,הנחיות ונהלי המזמין ככל שהן נוגעות לביצוע
התחייבויותיו עפ״י הסכם זה ובכלל זה הוראות מחלקת הבטיחות ו/או הבטחון של
המזמין ונותן הסכמתו לבדיקת כלי התחבורה בהם הוא עושה שימוש לצורך אספקת
השירותים ,הוא מתחייב לשתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים אצל המזמין ,ככל
שיידרש ,ומוותר על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.
 .1.7הספק יקיים את כל החוקים והתקנות להנגשת שירותים לבעלי מוגבלויות שיהיו בתוקף
לאורך תקופת אספקת השירותים.
 .2שימוש במבנים ובמתקנים
 .2.1הספק מתחייב להימנע מלגרום לכל מפגע או מטרד לרבות מפגעי תברואה או רעש.
 .2.2הספק מתחייב לא להציב ולא לקבוע שלטים כלשהם בעגלת המתנות או בכל מקום אחר,
אלא אם כן יתיר זאת המרכז הרפואי מראש ובכתב( .יובהר כי יותר לפרסם את העגלה
ע"י שילוט אך הדבר כפוף לאישור המרכז הרפואי)
 .2.3המפעיל מתחייב לא לשנות את מקום ההרשאה והמקום המשמש את עגלת המתנות ,לא
להוסיף עליו ולא לגרוע ממנו באופן כלשהו לרבות תיקוני תשתית וכיו"ב ,אלא אם כן
יתיר זאת המרכז הרפואי מראש ובכתב.
 .3ציוד
 .3.1המפעיל מתחייב להעמיד עגלת מתנות חדישה ובמצב מעולה לצורך מתן השירותים
בהתאם לדרישות המכרז.
 .3.2המרכז הרפואי לא יעמיד לרשות המפעיל כל ציוד מכל סוג שהוא ,והמפעיל מתחייב
לרכוש ,להתקין ,לצייד ולרהט על חשבונות את עגלת המתנות בכל האמצעים ,האביזרים,
המתקנים ,הריהוט ,הציוד וכל יתר הדרוש לניהול והפעלת עגלת המתנות באופן סדיר.
 .3.3המפעיל יעמיד על חשבונו ותוך תיאום עם נציג המזמין את הציוד והריהוט המפורט להלן:
דלפקי שירות ומכירה וכל ציוד אחר הדרוש לו להפעלת עגלת המתנות.
 .3.4המפעיל לא יורשה להציב שולחנות או כסאות בסמוך לעגלת המתנות ,אלא אם ינתן
אישור המרכז הרפואי מראש ובכתב (למעט כסא עובד בסמוך לעגלה)
 .3.5הספק מצהיר ומתחייב לנהוג לפי כללי המקצוע המקובלים ,בהתאם להוראות כל דין וכן
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לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
.3.6המפעיל אחראי אחריות בלעדית לשמירת ציודו מפני כל פגיעה ,אובדן ,גניבה ונזק ומתחייב
להקפיד על אחזקתו התקינה בכל עת באופן ראוי להפעלה וניהול של עגלת המתנות.
.3.7המפעיל מאשר כי ידוע לו שהמרכז הרפואי אינו בבחינת שומר שכר או שומר חינם של ציוד
הספק או המוצרים העומדים למכירה או תקבולי הספק או כל מטלטלין אחר השייך לספק
או נמצא בשימושו ואין המרכז הרפואי אחראי באופן כלשהו לאובדנם ,גניבתם ,פגיעתם
או הינזקותם.
.3.8המפעיל מתחייב לתקן על חשבונו כל קלקול ,נזק ופגם שיתהוו או ייגרמו לציוד המרכז
הרפואי או לציוד המפעיל ,מיד עם התהוותם ,ואולם כל קלקול בציוד המרכז הרפואי
שמקורו בבלאי עקב שימוש סביר ורגיל יחול על המרכז הרפואי.
 .3.9היה ונמנע המפעיל מכל סיבה שהיא לתקן כל קלקול ,נזק או פגם כאמור ,שמורה למרכז
הרפואי הזכות לתקן על הציוד על חשבונו והספק מתחייב במקרה זה לפרוע למרכז
הרפואי את הוצאות התיקון תוך  7ימים מקבלת דרישה בכתב.
 .3.10בתום תקופת ההתקשרות מתחייב המפעיל לפנות את עגלת המתנות וציוד המפעיל וכל
חפץ השייך לו או נמצא בשימושו .לא עשה כן ,יהיה רשאי המרכז הרפואי לפנות את הציוד
האמור ולהעבירו לאתר פסולת או להשמידו או למוכר והכל על פי שיקול דעתו.

 .4ניקיון
 .4.1הספק מתחייב לשמור על ניקיון בשטח עגלת המתנות ובשטח הסמוך לעגלה.
 .4.2הספק מתחייב להציב פח אשפה בתוך עגלת המתנות ,לשימוש עובדי העגלה וכן פח אשפה
בסמוך לעגלה ,לשימוש הרוכשים.
 .5זהות המוצרים והמחירים בעגלת המתנות:
 .5.1הספק מתחייב למכור אך ורק את מוצרים מהקטגוריות הבאות:
.5.1.1מתנות לתינוקות וליולדות.
.5.1.2צעצועים לילדים.
.5.1.3בלונים ובלוני הליום.
.5.1.4ערכות שוקולדים ודברי מתיקה סגורות ועומדות בתו תקן של משרד הבריאות
.5.1.5בגדי תינוקות במארזי שי
 .5.2מכירת כל פריט מעבר לפריטים שלעיל כפופה לקבלת אישור המרכז הרפואי מראש
ובכתב.
 .5.3הספק מתחייב לאשר מול המרכז הרפואי את רשימת הפריטים ומחיריהם ,בטרם תחילת
הפעלת העגלה.
 .5.4מחירי המוצרים אשר חל עליהם פיקוח או הגבלה על פי כל דין ,לא יעלו על המחיר
המקסימלי המותר על פי כל דין .ההגבלה בפסקה זו גוברת על כל הוראה אחרת בכל חוזה
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וכן על כל אישור אחר שיינתן לספק ,ככל שיינתן ,וספק לבדו אחראי על קיום הוראות כל
דין בכל הנוגע להגבלת מחירי המוצרים.
 .5.5הספק יציג במקום בולט בעגלת המתנות לוח מחירים מפורט ועדכני לכל סוגי המוצרים
הנמכרים בו ואת מחירו של כל מוצר וכן לוח הכולל את כל המבצעים ביחס למוצרים
הנמכרים בו .בלוח המחירים יצוינו גם המידות – גודל או נפח של המוצרים.
 .5.6הספק מתחייב לתת לעובדי המרכז הרפואי הנחה בשיעור של  5%ממחירי המוצרים
הנמכרים בעגלה ,בהצגת תעודת עובד בלבד.
 .6פריטי המוצרים וכשרות:
 .6.1הספק מתחייב להשתמש בעגלת המתנות במוצרים טריים ולספקם ברמה תברואתית
גבוהה ,לשמור על כללי ניקיון ,היגיינה וסניטציה ראויים.
 .6.2הספק מתחייב להקפיד הקפדה יתרה על כשרות המוצרים לרבות בהתאם לדרישות רב
המרכז הרפואי.
 .6.3בכל הנוגע לבלון גז ההליום בו ישתמש הספק – בלון הגז יהיה מאושר ע"י מחלקת
ההנדסה במרכז הרפואי ויעמוד בכל התקנים והאישורים הנדרשים בנוגע לאחזקת בלוני
גז הליום.
 .7הנחיות כלליות על פעילות בתי העסק
 .7.1שעות הפעילות במסגרתן תהיה עגלת המתנות פתוחה יקבעו מעת לעת על ידי המרכז
הרפואי ,לפי שקול דעתו הבלעדי .עד אשר יקבע אחרת שעות הפתיחה של עגלת המתנות
הן כדלקמן:
.7.1.1בימים א'-ה' הפעלה רצופה בין השעות  10:00עד ( 20:00בימי חול).
 .7.1.2בימי שישי/ערבי חג הפעלה רצופה בין השעות  10:00עד שעה לפני כניסת שבת/חג
למעט אם יסכימו אחרת הצדדים ובכתב.
 .7.2עגלת המתנות תהיה פתוחה בהתאם לפירוט המופיע לעיל למעט "ימי הסגירה הרשמיים"
המוגדרים "ימי הסגירה הרשמיים" בסעיף  7.4לנספח זה.
 .7.3יובהר כי למזמין שמורה הזכות להגביל את מועד ההפעלה שלעיל או לשנותו והכל בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי ובתנאי שניתנה על כך הודעה בכתב  7ימים בטרם ביצוע השינוי.
" .7.4ימי סגירה רשמיים" לצרכי התקשרות זו משמעם ימי שבתון כללים כהגדרתם בחוק
שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א – .1951
 .7.5מבלי לפגוע מכלליות האמור הספק מתחייב שלא לפתוח את בית העסק לקהל הלקוחות
בשבת ובמועדי ישראל החל משעה קודם לכניסת השבת או החג ועד לצאת השבת או החג,
בערב יום השואה ובערב יום הזיכרון לחללי צה"ל מערכות ישראל .הספק יהיה רשאי
לסגור את עסקיו למשך תקופה שאינה עולה במצטבר על  2ימים בכל רבעון וזאת רק לצורך
שיפוצים ו/או ספירת מלאי ובתנאי שתמסור על כך הודעה מראש ובכתב ,בת  5ימי עסקים
למזמין.
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 .7.6מובהר כי אם מסיב ה כלשהי לא יופעל בית העסק ולא יעמוד לרשות קהל הלקוחות
בהתאם להוראות הסכם זה ,הספק לא יהיה פטור מתשלום דמי ההרשאה הקבועים
בהסכם זה.

 .8דמי הרשאה ותשלומים
 .8.1הספק מתחייב לשלם למרכז הרפואי דמי הרשאה חודשיים בסך של  + ₪ 3000מע"מ ,וכן
____ אחוז מהפדיון החודשים של העגלה באופן שיורה לו המרכז הרפואי – הוראת קבע,
מסירת  12שיקים מראש וכיו"ב.
 .8.2כל פיגור בתשלום דמי ההרשאה החודשיים או חלקם יישא ריבית בשיעור הריבית החריגה
המקסימלית תהיה מקובלת מעת לעת בבנק לאומי לישראל.
 .8.3הספק מתחייב לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהפעלת העגלה ,לרבות מיסים ,היטלים,
אגרות ,אגרת שילוט ,הוצאות נדרשות לצורך השגחת כשרות וכיו"ב.

 .9תקופת ההתקשרות
 .9.1תקופת ההתקשרות במסגרת הסכם זה הינה לתקופתה של  12חודשים עם אופציה של
המרכז הרפואי להארכת התקופה ,בתקופות נוספות עד לסה"כ  24חודשים נוספים.
 .9.2למרכז הרפואי קיימת אופציה להארכת תקופת השירות במחיר בתעריף שהוצע ע"י
המציע בהצעת המחיר.
 .9.3במידה והמרכז הרפואי מימוש את האופציה הנתונה לרשותו ,הספק ימציא כל אישור או
מסמך או בטוחה שהמציא בתקופת ההתקשרות המקורית.
 .9.4המרכז הרפואי יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות בהודעה של  30ימים מראש ,לאחר מתן
התראה וזכות טיעון לספק ,בשל אי שביעות רצון מאיכות השירותים לרבות אי שביעות
רצון שאינה עולה כדי הפרת חוזה מצידו של הספק .למען הסר ספק ,אין באמור לעיל כדי
לגרוע מזכותו של המרכז הרפואי לבטל ,לקצר ,או להפסיק את ההתקשרות בהתאם
להוראות הסכם זה או כל דין והאמור בסעיף זה בא להוסיף על זכויות המרכז הרפואי
ולא לגרוע מהן.
 .9.5במקרה של הפסקת ההתקשרות המרכז הרפואי יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לפנות למציע
שהצעתו דורגה הבאה בתור ולהתקשר עימו בהסכם להפעלת עגלת המתנות ,עד לתום
תקופת ההתקשרות הקבועה במסמכי המכרז כולל תקופת האופציה.

 .10פינוי ופסולת
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 .10.1הספק מתחייב לסלק פסולת מהבניין למתקנים ייעודים הקרובים לבניין לפי הדרישות
הקיימות במרכז הרפואי.
 .10.2הספק מתחייב לפרק ולקפל את אריזות הקרטון (במידה ויש)
 .10.3לפי סילוקן למתקן הייעודי הקרוב לבניין.
 .11איסור על העברת השימוש בעגלת המתנות
 .11.1הספק אינו רשאי להעביר את זכות ההפעלה ,הניהול והשימוש בעגלה לכל גורם אחר,
ללא אישור המרכז הרפואי מראש ובכתב.
 .11.2זכויות והתחייבויות הספק לפי הסכם זה אינן ניתנה להעברה ,המחאה ,מכירה ,השכרה,
חכירה ,מסירה או לכל עסקה אחרת בין במישרין ובין בעקיפין בלא יוצא מן הכלל.
 .11.3מקום בו הספק הינו תאגיד ,יראו כל העברת מניות הספק ,מכל סוג ובכל היקף ,כהעברת
זכויות אסורה.
 .11.4הספק מתחייב לא לשתף כל איש או גוף אחר זולת עובדיו או שלוחיו באספקת
השירותים לפי הסכם זה.
 .12אחריות
 .12.1הקבלן מתחייב כלפי המרכז הרפואי לשאת באחריות לכל נזק ו/או אובדן שיגרם מכל
סיבה שהיא לרכוש המרכז הרפואי אם נגרם במהלך ועקב ביצוע הסכם זה ו/או בשל
הפרתו על ידי הקבלן ,לרבות בגין נזקים כלכליים ,טהורים ,פיצויים בגין הפרת חוזה
וכיו"ב.
 .12.2הקבלן מתחייב לתקן ,להיטיב להשלים כל נזק ו/או אובדן ,כאמור לעיל במועד הקרוב
ביותר לאחר קרותם הכול לשביעות רצונו המלאה של המרכז הרפואי ,אך אין בכך כדי
לגרוע מזכות המרכז הרפואי לתקן את הנזק אם הקבלן לא עשה כן בהקדם ולחייב את
הקבלן בתשלום הוצאותיו.
 .12.3הקבלן יהא אחראי באופן בלעדי כלפי המרכז הרפואי לכל הוצאה ,אובדן ,קלקול,
תאונה ,חבלה ,אובדן ו/או נזק מכל סיבה שהיא ,ישיר או עקיף ,בין מתוך זדון או רשלנות
או מכל סיבה אחרת ,אשר יתהווה תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או עקב ביצוע הסכם
זה ,לגופו ו/או לרכושו של גורם כלשהו ,לרבות למרכז הרפואי ,למטופלי המרכז הרפואי
ו/או עובדי הקבלן ו/או השוהים בתחום המרכז הרפואי ו/או לעובדי המרכז הרפואי ו/או
לכל צד ג׳ אחר ,והוא משחרר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות ו/או מכל חובה לפי כל
דין בקשר אובדן ,קלקול ,תאונה ,חבלה ,אובדן ו/או נזק שיגרמו כנ״ל.
 .12.4הקבלן פוטר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות לנזק ו/או אבדן העלול להיגרם
לרכושו של הקבלן ,הנמצא במתחם המרכז הרפואי לצורך קיום הסכם זה .הקבלן מתחייב
בזה לשפות את המרכז הרפואי מיד עם דרישתו הראשונה בשל כל סכום שיאלץ לשלמו
לצד שלישי והנובע מנזק כאמור בסעיף זה לעיל

21

 .13ביטוח
הספק מתחייב ,לבצע ולקיים ביטוחים הולמים ,ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לפי העניין:
חבות מעבידים ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח רכוש ,ביטוח אחריוית מקצועית ,ביטוח
חבות מוצר )..בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על
ידו .ככל שיועסקו על ידי הספק קבלני משנה ,עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או
לחלופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.
הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא התקשרות זו ,תיכלל הרחבת שיפוי
כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות המרכז הרפואי ברוך פדה,פוריה ,בגין אחריותם למעשי
ו/או מחדלי הספק.
אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.
.13.1

כללי

.13.2

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים-:

 .13.2.1לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל – הבריאות – המרכז
הרפואי ברוך פדה,פוריה בכפוף להרחבי השיפוי לעיל;
 .13.2.2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף
אלא ,אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד
הבריאות – המרכז הרפואי ברוך פדה,פוריה;
 .13.2.3המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי מדינת
ישראל – משרד הבריאות – המרכז הרפואי ברוך פדה,פוריה ועובדיהם ,ובלבד
שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;
 .13.2.4הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות
ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;
 .13.2.5ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;
 .13.2.6כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח
כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח
ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;
 .13.2.7תנאי הכיסוי של הפוליסות :חבות מעבידים ,אחריות כלפי צד שלישי ואש מורחב
לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט" ,בכפוף להרחבת הכיסויים
המתחייבים על פי הנדרש לעיל.
 .13.2.8חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.
 .13.3העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים
כאמור ,יומצאו על ידי הספק למשרד הבריאות – המרכז הרפואי ברוך פדה,פורייה עד
למועד חתימת ההסכם.
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 .13.4הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד הבריאות –
המרכז הרפואי ברוך פדה,פורייה ,להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח .הספק מתחייב כי
פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה ,כל עוד החוזה עם מדינת ישראל –
משרד הבריאות – המרכז הרפואי ברוך פדה,פוריה בתוקף .הספק מתחייב להציג את
העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת
מבטחו על חידושן למשרד הבריאות – המרכז הרפואי פורייה לכל המאוחר שבועיים לפני
תום תקופת הביטוח.
 .13.5אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין
ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד הבריאות – המרכז
הרפואי ברוך פדה,פוריה על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי חוזה זה.
 .14עובדים
 .14.1הספק יספק את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה וכן את כל כוח
האדם הדרוש לשם כך.
 .14.2הספק ימנה מנהל פרויקט מטעמו שיהיה מקובל על המרכז הרפואי ויהא נוכח באתר
העבודה במשך כל שעות הפעילות.
 .14.3הספק יעסיק מטעמו בשטח המרכז הרפואי רק עובדים בעלי תעודת זהות ישראל או
בעלי אישורי עבודה כדין ויעברו את כל הבדיקות הבטחוניות שיידרשו ,ככל שיידרשו ,ע"י
מחלקת הביטחון.
 .14.4לפי דרישת המרכז הרפואי ,הספק ימציא כל אישור נדרש ,ביחס לכל עובד שיידרש,
לרבות אישורי רשויות הביטחון ומשטרת ישראל.
 .14.5הספק מתחייב שלא להעסיק עובדים זרים בביצוע העבודות נשוא מכרז זה.
 .14.6הספק מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של המרכז הרפואי להעסקת כל קבלן משנה.
העסקת קבלן משנה לא תפטור את הספק מאחריותו המלאה לביצוע מלוא העבודה לפי
מכרז זה.
 .15אי תחולת יחסי עובד מעביד
 .15.1מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המזמין לבין הספק יהיו יחסים של
מזמין שירותים וקבלן עצמאי .לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הספק,
עובדיו או מי מטעמו .אין לראות בכל זכות הנמנית ע״פ הסכם זה ,למזמין לפקח ,להדריך
ולהורות לכל אחד מהמועסקים על ידו ,אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה
במלואו ,ולא תהינה לספק ולכל המועסקים על ידו ,כל זכויות של עובד מדינה או עובד
המועסק ע״י הממשלה או ע״י המזמין ,והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים,
פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר
עם ביטול או סיום הסכם זה מכל סיבות שהן.
 .15.2למען הסר כל ספק ,היה ומסיבה כלשהיא ,יקבע ע״י רשות מוסמכת ,לרבות ע״י גוף
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שיפוטי ,כי ביחסיו עם המזמין ,הספק או עובדיו הינם עובדים של המזמין אזי הספק ישפה
את המזמין בכל סכום שיאלץ לשלמו לפי פסק-דין של ערכאה מוסמכת ,הנובע מתביעות
עובד הספק או מי מטעמו ,או הטוען כי הוא עובדו ,נגד המזמין.
 .15.3המזמין ,על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי ,יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיגיע
לספק ,אם וככל שיגיע ,את סכומי ההחזר ו/או השיפוי המגיעים לו.

 .16הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרת /ביטול ההסכם
 .16.1אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים 1-8,11 :בהסכם זה תחשב
כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך .אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות
ההפרות של ההוראות נוספות בנספחי ההסכם.
 .16.2עם תקום תקופת ההפעלה על פי הסכם זה ,מכל סיבה ,יפסיק הספק את הפעלת עגלת
המתנות ,יסלק את עגלת המתנות ,ויחזיר לנציג המרכז הרפואי את המבנה במצבו
בתחילת תקופת ההפעלה.
 .16.3מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה רשאי המרכז הרפאי לבטל את חוזה
ההתקשרות בקרות כל אחד מהמקרים הבאים:
 .16.3.1אם הספק הפר ,בין בעצמו ובין על ידי אחרים ,הוראה מהוראות חוזה זה המהווה
לפי סיבתה ומהותה או הגדרתה הפרה של הוראה יסודית בחוזה זה .מוסכם ומוצהר
כי יראו הפרה יסודית של חוזה זה גם כל אחד מאלה:
 הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה שהוסכם לגביו כי יהווה הפרה יסודית.
ו/או–


הפרה אחרת של הוראות חוזה זה שלא תוקנה על ידי הספק תוך  7ימים מיום
שנמסרה לו הודעה על כך או שלא תוקנה בתוך הזמן הנקוב בהודעה המוקדם
מבינהם.
ו/או-



אם התברר כי פרט מן הפרטים שמסר הספק למרכז הרפואי ברוך פדה,פוריה
במסגרת הצעתו למכרז אינו מלא ו/או נכון ו/או שלם ו/או אם התברר כי פרט
הכלול בהצעה למכרז השתנה והספק לא דיווח למרכז הרפואי ברוך
פדה,פוריה בכתב על השינוי בתוך 4 1ימים מיום שנודע לו על השינוי.
ו/או–



רשות המוסמכת על פי דין הוציאה צו ,בין זמני ובין קבוע ,המורה על הפסקת
הפעלת עגלת המתנות ובלבד שהצו לא בוטל בתוך  72שעות.

 .16.3.2הוגשה כנגד הספק ו/או בעניינו ו/או על ידו בקשה למינוי מפרק ו/או כונס נכסים
ו/או נאמן ו/או למתן צו הסדר נושים ו/או עיכוב הליכים ו/או הקפאת הליכים ו/או
פשיטת רגל ו/או בקשה להטלת עיקול זמני על נכסיו ו/או בקשה להכריז על הספק
כחייב מוגבל אמצעים ו/או ניתן כנגדו צו איחוד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל והכל
בין אם הבקשה הנה למינוי ו/או למתן צו זמניו/או קבוע ,והכל בין אם הוגשה
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הבקשה על ידי צד ג' ובין על ידי הספק עצמו וההליך לא נדחה ו/או לא בוטל בתוך 7
ימים ממועד הגשתו.
 .16.3.3אי הספקת השירותים בעגלת המתנות מכל סיבה שהיא בלא יוצא מהכלל במשך
תקופה רצופה של שני ימי עבודה או יותר ,בימים בהם חייב הספק על פי חוזה זה
לספק שירותים.
 .16.3.4אם הספק העביר לאחר ו/או לאחרים ,פרט לעובדיו ,את ההפעלה והניהול עגלת
המתנות והשימוש במבנה וציוד המרכז הרפואי ברוך פדה ,פוריה.
 .16.3.5כשיש בידי נציג המרכז הרפואי ברוך פדה ,פוריה ,הוכחות להנחת דעתו שהספק
מתרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה בכתב לספק לא נתנה תוצאות רצויות ו/או
כי הספק אינו מבצע את משימותיו בהתאם למפרטים ,ובתנאי שההתראה ששיגר
נציג המרכז הרפואי ברוך פדה ,פוריה לספק לתיקון מחדליו לא הביאה לתיקונם
לשביעות רצון נציג המרכז הרפואי פוריה.
 .16.3.6כשיש בידי המרכז הרפואי פוריה הוכחות להנחת דעתו שהספק או אדם אחר
בשמו ו/או מטעמו של הספק ו/או עובד שלו ,נתן או הציע לאדם ו/או ביקש ו/או
קיבל מאדם כלשהו שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל
דבר הכרוך בביצוע החוזה ו/או הגיש ביודעין ו/או ברשלנות חמורה חשבון ו/או דפי
מדידה הכוללים פרטים בלתי נכונים מתוך ניסיון לקבל תמורה לה אינו זכאי.
 .16.3.7כשהוברר ,להנחת דעת נציג המרכז הרפואי פורייה ,כי המחאות ו/או תשלומים
שמסר הספק לעובדיו ו/או לספקיו ) להלן" זכאיי הספק") ,חוללו באי פירעון ו/או
כי הספק נמנע מלשלם לזכאיי הספק תשלומים המגיעים להם ובלבד שהמרכז
הרפואי פוריה דרש מן הספק הסברים והספק לא נתן למרכז הרפואי פוריה ,בכתב,
הסברים המניחים את דעת המרכז הרפואי פוריה .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ובלי
שיהיה בכך להטיל עליו חובה כלשהי ו/או לגרוע מאחריות ו/או חובת הספק ,רשאי
המרכז הרפואי פוריה ,אם שוכנע כי הדבר נחוץ לשם הספקת השירותים בהתאם
ללוחות הזמנים שנקבעו בחוזה זה ,לשלם לזכאי הספק את אותם סכומים שהמרכז
הרפואי פוריה שוכנע כי הם מגיעים לזכאי הספק מאת הספק  ,ולקזז אותם מכל
סכום המגיע ו/או יגיע לספק מן המרכז הרפואי פוריה.
 .16.3.8בכל מקרה אחר ו/או נוסף שנקבע ,ככל שנקבע ,בהוראות מסמכי המכרז.
 .16.4במקרים המפורטים בסעיף זה לעיל יודיע המרכז הרפואי פוריה לספק בהודעה בכתב
על הפסקת הפעלתה וניהולה של עגלת המתנות על ידו ,והספק מתחייב להפסיק ההפעלה
כאמור במועד הנקוב בהודעה ולפעול באופן הקבוע בפסקה ראשונה של סעיף זה.
 .16.5שום ויתור ,השהייה ,ארכה ,דחייה ,או הזנחה מצד המרכז הרפואי פוריה בשימוש
בזכותו על פי חוזה זה לא תקנה לספק זכות או אפשרות ולא תהיה לו כל זכות שהיא
שהייתה לו אלמלא המעשה או המחדל של המרכז הרפואי פורייה ,אם יהיו כאלה ,כאמור
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בפסקה זו.
 .16.6היה ומכל סיבה שהיא לא הפסיק ההפעלה או עם הפסקתה כאמור בסעיף זה לעיל ,ולא
הוציא ציודו בתום תקופת ההפעלה או עם הפסקתה ,כאמור ,הרי הספק נותן בזה רשות
והיתר מפורשים למרכז הרפואי פורייה לנהוג כדלקמן:
 .16.6.1להוציא ולסלק תוך טיפול זהיר וסביר את ציוד הספק על חשבונו ועל אחריותו של
הספק ולאחסנו במקום הולם על חשבון הספק .כל ההפסדים והנזקים בגין סילוק
והוצאת ציוד הספק כאמור ,יחולו על הספק בלבד והמרכז הרפואי פוריה לא יישא
באחריות כלשהי כתוצאה מכך.
 .16.6.2הספק מתחייב  ,במקרה האמור בפסקה זו ,ובכפוף לאמור לעיל ,לא לדרוש ולא
לתבוע מהמרכז הרפואי פורייה סכום כלשהו ,בלא יוצא מן הכלל ,בגין הוצאות ו/או
נזקים ו/או הפסדים שנגרמו ו/או ייגרמו לו כתוצאה ממתן רשותו למרכז הרפואי
פוריה לסלק ציוד כאמור ,ומהענות המרכז הרפואי פוריה לרשות זו ,כתוצאה
ממחדלו של הספק לעשות כן.
מבלי לפגוע בכל תרופה וסעד אחרים העומדים למרכז הרפואי פוריה על פי כל דין
.16.7
ועל פי חוזה זה בגין אי הפסקת הפעלתה של עגלת המתנות במועד הקבוע לכך ,והמשך
השימוש במבנה,במתקן ובציוד מעבר למועד שנקבע להפסקת השימוש בהם מתחייב
הספק לשלם למרכז הרפואי פוריה שכר ראוי בגין כל יום בו הוסיף להפעיל את עגלת
המתנות ולהשתמש במבנה ,מתקן וציוד ,מעבר למועד האמור לעיל ,בשיעור מוסכם של
( ₪ 100במילים :מאה שקלים חדשים) ,בצירוף הפרשי הצמדה למדד ,לכל יום.
 .16.8מבלי לפגוע בכל תרופה וסעד אחרים העומדים למרכז הרפואי על פי כל דין ועל פי חוזה
זה בגין אי הפסקת הפעלתה או של עגלת המתנות במועד הקבוע לכך ,יהיה המרכז הרפואי
רשאי לנתק את חיבורי החשמל לעגלת המתנות ,לפי העניין ,לבטל ו/או לדרוש את השבת
אישורי הכניסה ו/או הכרטיסים המגנטיים להפעלת מחסומי חניונים שנתנו לספק ו/או
למי מטעמו למרכז הרפואי ,אם וככל שנמסרו ו/או לנעול את עגלת המתנות ו/או למנוע
מעובדיו ו/או אורחיו ו/או ספקיו של הקבלן מלהיכנס לשטח המרכז הרפואי ו/או למבנה
וכל נזק שייגרם בשל כך לקבלן יהיה על אחריותו הבלעדית.
בחתימתו על חוזה זה מייפה הספק את המרכז הרפואי פוריה בייפוי כח בלתי חוזר לבצע
את כל הפעולות המנויות לעיל ו/או איזה מהן ,הכל על פי שיקול דעתו.
 .16.9במקרה של ביטול החוזה או חלק ממנו ,ע"י המרכז הרפואי פורייה כאמור לעיל ,המרכז
הרפואי פוריה יהיה רשאי לרכוש את אותם שירותים אצל ספק אחר ,ולגבות מהספק
המקורי ,על פי בחירתו ,את הפיצוי המוסכם ,או את ההפרש בין הערך של הטובין או
השירותים שהזמנתם בוטלה ,וזאת בנוסף לכל נזק אחר ,ישיר או עקיף ,שנגרם למרכז
הרפואי פוריה בהקשר לאיחור הספק.
 .16.10נוסף ,ומבלי לגרוע מן האמור לעיל ,יהיה זכאי המרכז הרפואי פורייה מן הספק לפיצוי
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כמפורט להלן :
 .16.10.1מכירת פריט מקולקל  /לא טרי ₪ 300 :לכל פריט.
 .16.10.2מכירת מוצר שלא אושר ע"י המרכז הרפואי פוריה מראש ובכתב ₪ 300 :לכל
מוצר ,לכל יום.
 .16.10.3הוספת מוצר לתפריט מבלי קבלת אישור המרכז הרפואי פוריה מראש ובכתב300 :
 ₪לכל מוצר ,לכל יום.
 .16.10.4אי פינוי פח אשפה בסוף כל יום עבודה ₪ 150 :לכל פח.
 .16.10.5הופעת לכלוך בלתי סביר בשטח העגלה ₪ 150 :לכל יום.
 .16.10.6גרימת נזק לרכוש המרכז הרפואי פוריה או למבנה במרכז הרפואי פוריה (בנוסף
לעלות תיקון הנזק) ₪ 150 :לכל אירוע נזק.
 16.11הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות)
תשל״א  1970 -או תנאי אחר מתנאי הסכם זה ,ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו
והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה ,אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי המזמין
לעמוד על קיום ההסכם עם הספק או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים
כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה להיעשות ע״י הספק ,וזאת על חשבון הספק ובנוסף
לזכויות המזמין על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה.
 16.12מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום ,התשמ״ז1987-
על ידי הספק ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה ,מהווה הפרת
הסכם.
 16.13הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים
לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
 16.14לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור ,זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה
או מכוח הדין ,במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על
זכויות אחרות.
17

כללי

 17.11כל שינוי בהסכם ,לא יהיה בר תוקף ,אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים
ובכפוף לכך שאושר תחילה על ידי המרכז הרפואי פורייה ,בכתב.
 17.12כל ויתור ,מתן אורכה ,הנחה ,שתיקה ,שיהוי או תגובה או הימנעות מפעולה על ידי
צד כלשהו להסכם זה בקשר להפרה של איזה מהוראות ההסכם ,לא ייחשבו כויתור
של אותו צד על זכות כלשהי המוקנית לו לפי הסכם ולא ייגרעו מהתרופות שתועמדנה
לרשותו בקשר להפרות נוספות של אותה הוראה או הוראה אחרת בהסכם.
 17.13שום ארכה או דחייה או ויתור ,לא יהיה להם תוקף ,אלא אם יעשו בכתב ומראש על
ידי שני הצדדים.
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 17.14לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון בלבד תהא סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או עניין,
ישיר או עקיף שעלול להתעורר בין הצדדים בקשר עם הסכם זה .הוראות סעיף זה חלות גם
ביחס לכל תביעה כנגד המרכז הרפואי פוריה.
 17.15מען הצדדים יהיה כמפורט בכותרת להסכם זה וכל הודעה הנדרשת או המתבקשת בקשר
להסכם זה שתועבר בכתב ותישלח על ידי שליח או בדואר רשום ,תיחשב כאילו הגיעה
לתעודתה בתום  72שעות מעת מסירתה למשלוח כאמור בדואר רשום או בעת הימסרה על ידי
שליח לנמען.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
________________________
הספק

____________________
המרכז הרפואי ברוך פדה,פוריה
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 נספח ח' -אישור על עריכת ביטוחים
לכבוד
מדינת ישראל – משרד הבריאות – המרכז הרפואי ברוך פדה ,פוריה
בכתובת :ד.נ .גליל תחתון 1520800
א.ג.נ,.
הנדון :אישור קיום ביטוחים
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________(להלן" :הספק")
לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לאספקת
שירותי עגלת מתנות בבניין האגף לבריאות האשה ,על פי מכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד
הבריאות – המרכז הרפואי פוריה ,את הביטוחים הרלוונטיים להתקשרות זו

בכבוד רב,
_____________________________
חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

תאריך__________________ :
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 נספח ט -תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר
מינימום
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש
להתקשר עם עורך התקשרות מספר ___________________ להפעלת עגלת מתנות ניידת בבניין
האגף לבריאות האשה אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-
( 1976להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה
וכי אני מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-ולעניין עסקאות לקבלת
שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על
הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה)
 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות
(להלן" :מועד להגשה") מטעם המציע במכרז להפעלת עגלת מתנות בבניין האגף לבריאות האשה.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
תאריך

____________________
שם

חתימה וחותמת

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
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 נספח י -תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש
להתקשר עם המרכז הרפואי פורייה במסגרת מכרז להפעלת עגלת מתנות ניידת בבניין האגף
לבריאות האשה ואני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998לא חלות על
המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע
והוא מקיים אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע
נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה):
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  , 1998ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,התשנ"ח  ,1998הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן
(במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן
התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה
עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני
על התצהיר דלעיל.
____________________
____________________
חתימה
חותמת ומספר רישיון
תאריך
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 נספח יא' -תנאי ניהול המכרז
 .1שאלות הבהרה ומתן תשובות לשאלות הבהרה ,עדכונים ושינויים
 1.1שאלות הבהרה יש להפנות באמצעות הדוא"ל בלבד ,בפורמט של " "WORDאך ורק
לאיש הקשר וחל איסור מוחלט על פנייה אל כל גורם אחר במרכז הרפואי ,בקשר עם
המכרז.
המרכז הרפואי שומר על זכותו להשיב על שאלות שהגיעו לאחר המועד האחרון במידה
והן בעלות משקל ושיקולי יעילות מחייבים להשיב עליהן.
 1.2אין בכוחו של כל פרט ,נתון ,הבהרה שיימסרו בע"פ ,כדי לשנות את תנאי המכרז.
תשובות ,פרטים ,מידע ,או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו את
המרכז הרפואי .רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב על ידי איש הקשור של המרכז
הרפואי ,יחייבו את המרכז הרפואי.
 .2המען והמועד להגשת ההצעות:
על המציעים להגיש את הצעותיהם לתיבת המכרזים המצויה במתחם המחסן המשקי
בימים עד למועד האחרון המצוין בנספח א' – תמצית תנאי המכרז .הצעות שלא תהיינה
בתיבת המכרזים (מכל סיבה שהיא) עד לתאריך והשעה ,הנקובים לעיל ,תפסלנה.
 .3אופן הגשת ההצעה:
 3.1ההצעה במכרז תוגש ב  2-העתקים במעטפה חלקה סגורה בלבד .על המעטפה יירשם
שם המכרז ומספרו בלבד .בתיבת המכרזים עשויות להימצא מעטפות של מכרזים
נוספים ,לפיכך המציעים מתבקשים להקפיד על רישום שם המכרז על גבי המעטפה.
 3.2ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד כאשר כל אחד מנספחיו חייבים להיות
חתומים כולם בכל עמוד ועמוד על ידי מורשה החתימה של המציע בכתב ברור או
בהדפסה .מחיקות שינויים או הוספות עשויים להביא לפסילת ההצעה.
 3.3הגשת ההצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי
המכרז והחוזה המצורף לו ,הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו
הבלתי מסוייגת.
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 .4איסור הסתייגות והוספות
המרכז הרפואי שומר את הזכות להתעלם מכל הסתייגויות ,התניות או שינויים /
להתנות את שקילת ההצעה בהסרתם תוך פרק זמן מוגדר ואף לפסול הצעה המופיעים
בה הסתייגויות או התניות או שינויים.
 .5תוקף ההצעה – הצעת המציע תהיה בתוקף ,ותחייב את המציע ,לתקופה של  3חודשים מן
המועד האחרון להגשת ההצעות אף אם במהלך תקופה זו הודיע המרכז הרפואי למציע
ו/או מציעים אחרים על בחירת הצעותיהם ואף אם נכרת בין המרכז הרפואי לבין מציעים
אחרים חוזה.
 .6בדיקת ההצעות והמציעים – המרכז הרפואי יהיה רשאי לבקר בכל משרד ,מפעל ,מתקן
או אתר המוחזק או מופעל ע"י המציע וכן לבקש לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין
או לשירותים המוצעים ,הן מהממליצים שצירף להצעתו והן מכל גורם אחר ,וזאת אף
באופן חלקי ו/או רנדומלי ,ורשאי על סמך מידע שיובא לידיעתו להתייחס להצעות ואף
לפסול הצעה במקרה הצורך או אם סבר שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות הבדיקה
או לא מסר מידע כנדרש.
 .7פסילת הצעות בלתי סבירות – המרכז הרפואי יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,שלא
לקבל כל הצעה ,אם סבר עי היא אינה משקפת מציאות או כי לא הובא בה מידע רלוונטי,
או אם סבר כי המחיר הכלול בה או פרט אחר הכלול בה הנו בלתי סביר.
 .8פסילת מציע על בסיס ניסיון קודם
המרכז הרפואי שומר על זכותו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול הצעה של מציע ו/או לפסול
על הסף מוצר מוצע ,בנסיבות שלמרכז הרפואי היה ניסיון שלילי ו/או כושל במהלך חמש
השנים האחרונות עם המציע ,או עם המותג אליו משויך המוצר המוצע ,לרבות בנסיבות
של תקלות חוזרות ונשנות עם מוצרי המותג ו/או בנסיבות של תקלות חמורות שאירעו
במוצרי המותג.
 .9הודעת זכייה ותקפותה
9.1

המציע שהצעתו נבחרה על ידי המרכז הרפואי כהצעה הזוכה ,יקבל על כך הודעה
בכתב מהמרכז הרפואי.

 9.2עם קבלת הודעת זכייה ,ימציא הספק הזוכה למרכז הרפואי ,בתוך  14ימים או בתוך
המועד הנקוב בהודעה ,המאוחר מביניהם ,אישור ביטוח נספח ח' חתום על ידי חברת
ביטוח .במקרה בו בשלב הגשת ההצעות במרכז הגיש מציע אישור ביטוח חתום בנוסח
שאינו זהה לנספח ח' ,רשאי המרכז הרפואי להתעלם מכל שינוי כאמור.
.10ביטול זכייה או הודעת זכייה
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המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הזכייה ו/או הודעת הזכייה ,כאשר:
 10.1הספק לא מוציא מסמך לרבות אישור ו/או בטוחה שהמצאתם נדרשת ,על פי
מסמכי הליך המרכז ,בעקבות הודעת הזכייה.
10.2

המרכז הרפואי קיבל מידע על מציע ההצעה או תוכנה ,אשר היה משפיע על /
החלטתו אילו היה בידו לפני ההחלטה בדבר זכיית המציע בהתקשרות ו/או
התברר למרכז הרפואי כי הספק
הסתיר ו/או לא גילה לו מידע אשר היה בו כדי להשפיע על החלטתו.

10.3

קיים ספק סביר ,אם הספק יוכל או יהיה ערוך במועד לעמוד בקצב ובהיקף
המחויבים ,עפ"י לוחות הזמנים שנדרשו.

 10.4בעקבות פניית משתתף לאחר שפנייתו נמצאה מוצדקת ע"י הוועדה.
מציע שזכייתו בוטלה בהתאם להוראות סעיף זה ,לא יהיה זכאי לכל פיצוי ,אף אם נגרם
לו נזק ו/או הפסד.
במקרה של ביטול זכייה ו/או סיום התקשרות שומר לעצמו המרכז הרפואי את הזכות
להתקשר עם מציע שהצעתו דורגה הבאה בתור או לבטל את המרכז או לקבל כל החלטה
אחרת עפ"י מסמכי המרכז ועל פי כל דין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
.11עיון במסמכי המכרז ובהצעת הזוכה
11.1

עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה יתאפשר לפי בקשת משתתף במרכז בהתאם

להוראות כל דין ,ולא יאוחר מ 30 -ימים ממועד מסירת הודעה על תוצאות ההחלטה
הסופית של המרכז הרפואי פוריה.
11.2

במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי
משום שמהווה 'סוד מסחרי' ,עליו לציין זאת מראש במסמך שיצרף להצעתו.
יובהר ,כי הצהרה זו אינה מחייבת את המרכז הרפואי.
סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או סוד מקצועי בידי מציע מהווה
הסכמה מצד אותו מציע לראות נושא או נושאים כסוד מסחרי או סוד מקצועי גם
בהצעת המחירים האחרים במכרז ואלו לא יועמדו לעיונו.

 11.3במקרה ותתקבל פניה לפי חוק חופש המידע לעיין בהצעת המחיר של המציע
הזוכה ,המרכז הרפואי ימסור את המידע המבוקש לפונה מבלי הצורך לפנות לזוכה
לקבלת אישורו לכך.
 11.4בהגשת הצעתו נותן המציע הסכמתו המפורשות והבלתי מסויגת לכך שהמידע
אודות הצעת המחיר יימסר לידי פונים לפי חוק חופש המידע מבלי הצורך לקבלת
אישורו לכך ומבלי הצורך ליידעו אודות קבלת פניה כאמור.
.12ביטול המכרז
בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי המרכז הרפואי לבטל את הליך המכרז עפ"י דין,
המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הליך המכרז ,אף לאחר שניתנה
הודעת זכיה ,כאשר:
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12.1

רק שתי הצעות או פחות הוגשו או עונות על כל תנאי הסף.

12.2

התקיים פגם בהליך המכרז ,במסמכיו ,בניהולו ,או בבחירת ההצעה הזוכה.

12.3

התברר בכל מועד לאחר פרסום מסמכי המכרז שנפלה טעות מכל סוג שהוא
במסמכי ההליך.

12.4

חל שינוי בנסיבות ,או השתנו צרכי המרכז הרפואי ,באופן המצדיק את ביטול
המכרז.

12.5

יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם ,תאמו הצעות או מחירים ,או פעל
באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את
מטרות המכרז.

12.6

המרכז הרפואי מבקש לבטל את המכרז כדי להתקשר עם מציע שהינו זוכה מכרז
חשכ"ל לפי תקנה  ) 3(28או כדי להשתתף במכרז מרכזי שעורך החשב הכללי
באוצר או כל רשות מרכזית של המדינה.

 12.7כדי לבצע התקשרות שלא בדרך של מכרז ,על פי כל דין ,אם יימצא כי שיקולי
יעילות מחייבים.
בנסיבות המפורטות לעיל ,המרכז הרפואי יהיה פטור מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו
בקשר לביטול המכרז.
.13שונות
 13.1כל הפרטים ,הנתונים ,המסמכים ,המפרטים ,התוכניות ,הידע והנתונים שנמסרו
או ימסרו לו לצורך מכרז זה הינם רכושו של המרכז הרפואי ונמסרו למציעים לצורך
הגשת הצעתם במכרז זה בלבד .חל איסור לעשות כל שימוש בנתונים לכל מטרה אחרת
וחל איסור מוחלט להעביר ,למסור ,לשתף ,לתת ,להעניק למכור ולשתף בכל דרך אחרת
צד ג' כלשהו בנתונים.
13.2

לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל במחוז צפון ,ולהם בלבד ,הסמכות

הבלעדית והייחודית לדון בכל תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה.
המרכז הרפואי ברוך פדה ,פוריה

35

