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הזמנה
הנדון :מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' – 72-15/20 :עבודות בינוי עבור נגישות עבור
מחוז מרכז של שירותי בריאות כללית
כללי:
.1

מוזמנות בזה הצעות למתן עבודות בינוי עבור נגישות במרפאות וביחידות במחוז מרכז (להלן:
"המחוז") של שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית" או "המזמינה") ,הכל כמפורט במסמכי
ההליך ונספחיהם ובהתאם להזמנות אותן תשלח כללית מדי פעם בפעם ובהתאם לצרכיה
לזוכה (להלן" :העבודות") .ההצעות תתייחסנה למתן שירותי עבודות בינוי עבור נגישות
במרפאות וביחידות מחוז מרכז ,הכל כמפורט בהליך זה על נספחיו והסכמיו.

לצורך השתתפות במכרז על המציע למלא את טופס ההשתתפות המופיע באתר ,ולהעבירו מבעוד
.2
מועד טרם המועד האחרון להגשת ההצעות ,לחברת דקל תוכנה (ד.ב.י) בע"מ .לצורך קבלת גישה
לתיבה האלקטרונית.
 .3מובהר כי את כל מסמכי המכרז יוריד המציע מאתר האינטרנט שכתובתו
( www.clalit.org.ilלתמיכה טכנית התקשרו לטלפון 04-8145400 :שלוחה  3בימים א'-
ה' בין השעות  .)8:00-17:00את הצעתו הכספית בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים (בין אם
בחתימה אלקטרונית ובין אם בחתימה ידנית וסריקת החומר למערכת) יגיש המציע לתיבת
מכרזים אלקטרונית במערכת דקל אינטרנטית  ,bids.dekel.co.il/Clalitזאת עד
לתאריך  29/03/2020בשעה .12:00
.4

ההתקשרות מכח המכרז הינה התקשרות מסגרת לתקופה של עד ( 36שלושים ושישה) חודשים.

.5

העבודות תכלולנה ,ביצוע עבודות שיפוצים ובינוי מזדמנות (כולל תיקונים) לרבות עבודות
ריצוף ,גבס ,אינסטלציה וחשמל ,והכל בהתאם להזמנות אותן תשלח כללית מדי פעם בפעם
ובהתאם לצרכיה לזוכה ,והם יינתנו באתרים השונים של כללית במחוז ,לרבות מרפאות,
מכונים ,משרדים ומחסנים (רשימה לא סגורה ולא ממצה של מרפאות ויחידות המחוז ,מצורפת
לצורכי התרשמות והערכה בלבד כנספח ה' למסמכי ההליך).

.6

כללית אינה מחויבת להזמין מהזוכה את העבודות בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם
כולה ,והזוכה מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה בהקשר זה .מבלי לגרוע מכלליות האמור,
לכללית שיקול הדעת הבלעדי להתקשר עם קבלנים אחרים לשם ביצוע העבודות ,והזוכה
מוותר על כל זכות התנגדות ,טענה ,דרישה או תביעה בשל כך ,ומצהיר ,כי ידוע לו שכללית
רשאית להזמין את העבודות מספקים אחרים ,ללא כל הגבלה ובכפוף להוראות כל דין .בכל
מקרה ,אין בהתקשרות מכח הליך זה על מנת להקנות לזוכה בלעדיות מכל מין וסוג שהוא
(במקביל לזוכה ,כללית תהא רשאית להתקשר עם ספקים אחרים לצורך ביצוע העבודות -
למשל ,במתכונת שבה כל ספק מבצע את העבודות ביחס לחלק אחר ממרפאות ויחידות
המחוז).

.7

תנאי החוזה הכלליים להתקשרות של כללית עם קבלנים ,על כל צרופותיהם ,לרבות כל עדכון
שלהם (להלן" :התנאים הכלליים") ,יחולו על ההתקשרות עם הזוכה בהליך זה ,יחייבו אותו
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לכל דבר ועניין ביחס לכל הזמנה והזמנה ויראו אותם כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
לפיכך ,יראו בהגשת הצעה במסגרת ההליך כהסכמה בלתי חוזרת לתנאים הכלליים וכחתימה
מחייבת כדין על התנאים הכלליים (שנוסחם הנוכחי מצורף כנספח יד' למסמכי ההליך).
.8

העבודות תבוצענה בהתאם לתנאים הכלליים ולהוראות ההסכם ,בהתאם לתנאים נשוא כתב
הזמנה זה על צרופותיו ובהתאם לתנאים ולהוראות כמפורט בכל הזמנה והזמנה .במסגרת כל
הזמנה ,וככל שהדבר יהא רלבנטי לפי אומד דעתה של כללית ,כללית תהא רשאית לדרוש מאת
הזוכה המצאת ערבות ביצוע (נוספת ,לצד ערבות הביצוע כהגדרתה להלן ,בסכום של )₪ 20,000
וכן עריכת ביטוחים מתאימים (לחילופין ,כללית תהא רשאית לערוך את הביטוחים הרלבנטיים
בעצמה ,כולם או חלקם ,תוך חיוב הזוכה בעלויות הפרמיה).

.9

הצעת המחיר תיערך כאמור בנספח ה' למסמכי ההליך.

.10

במסגרת הליך זה הכללית תבחר שני מציעים שהצעותים תהיינה הזולות ביותר .כללית תהא
רשאית ,אך לא חייבת ,לנהל משא ומתן עם המציעים ,שבו ייטלו חלק אך ורק המציעים
שיעמדו בכל תנאי הליך זה ושהצעת המחיר שתוגש על-ידם תהא הזולה ביותר מבין כלל
ההצעות הכשרות שתתקבלנה בידי הכללית מכח ההליך .עם זאת ,הכללית שומרת על זכותה
שלא לקיים משא ומתן כאמור ולהתבסס אך ורק על ההצעות הראשונות שיוגשו ,אשר בלאו
הכי יחייבו את כלל המציעים לכל דבר ועניין.

.11

תוקפה של כל הצעה יהיה עד למועד שבו תודיע כללית למציעים על תוצאות ההליך.

תנאי סף להשתתפות בהליך
.12

מובהר כי על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן:
.12.1

בידי המציע אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו .1976 -
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על ניהול
ספרים ,רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו 1976-ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-בנוסח
המצ"ב כנספח ג' למסמכי ההליך.

.12.2

המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט
  1969והתקנות ,הצווים והכללים שעל פיו בהיקף מתאים לעבודות הנדרשותלצורך ביצוע העבודות הנ"ל על כל חלקיהן.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו העתק תעודת רישום
בתוקף למועד הגשת הצעתו.

.12.3

נכון למועד הגשת ההצעה ,המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פרעון ,פירוק ,כינוס
נכסים או הסדר נושים.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח
המצורף כנספח א' למסמכי ההליך.
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.12.4

על המציע להיות בעל ניסיון קודם מוכח בביצוע עבודות כדוגמת העבודות נשוא
הליך זה ,אשר בוצעו במהלך  36החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו תצהיר מנכ"ל בנוסח
המצורף כנספח ב' למסמכי ההליך ואנשי קשר.

.12.5

המציע בעל מחזור כספי מביצוע עבודות שיפוצים ובינוי בסך של ( 1,500,000מיליון
חמש מאות) ש"ח (כולל מע"מ) במהלך כל אחת מן השנים  2017 ,2016ו.2018-
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח
המצורף כנספח א' למסמכי ההליך.

.12.6

המציע בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע העבודות
נשוא הליך זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח
המצורף כנספח א' למסמכי ההליך.

הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף עלולה להיפסל ולא להיות מובאת לדיון ,הכל בכפוף
לזכותה של ועדת המכרזים ליתן בידי המציע ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,
אפשרות לתקן כל פגם אשר נפל בהצעתו ,לרבות פגם מהותי ,או להוסיף כל מסמך או
אישור אשר לא צורף להצעתו .המציעים מוותרים בזאת באורח בלתי חוזר על כל טענה
ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הכללית בעניין זה על כל הקשור ,הכרוך והנובע הימנו.
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מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו:
.13

בנוסף על המסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף אשר על המציע לצרף להצעתו (כמתואר
לעיל) על המציע לצרף את כל מסמכי המכרז ,על נספחיהם ,כשהם מלאים כנדרש וחתומים על
ידו בחתימה מחייבת בתחתית כל עמוד ,וזאת כתנאי לעמידה ביתר תנאי המכרז וכאמור
ברשימה שלהלן:
.13.1

אישור רו"ח (נספח א');

.13.2

תצהיר מנכ"ל (נספח ב');

.13.3

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (נספח ג');

.13.4

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז (נספח ד')

.13.5

רשימת יחידות ומרפאות המחוז (נספח ה')

.13.6

הצעת מחיר (נספח ו');

.13.7

אישור מורשי חתימה (נספח ז');

.13.8

אישור על כיסוי ביטוחי (נספח ח');

.13.9

ערבות בנקאית (ביצוע) (נספח ט');

.13.10

נתוני הגורם המציע (נספח י');

.13.11

כתב התחייבות לשמירת סודיות (נספח יא');

.13.12

נהלי בטיחות בעבודה לרבות הצהרת בטיחות (נספח יב');

.13.13

נספח להעמדת מכולה (נספח יג');

.13.14

נוסח תנאי חוזה כלליים

.13.15

הוראות ביטחון לעובדי קבלן (נספח יד');

.13.16

חוזה (נספח טו');

.13.17

נספח הנחיות בדבר משלוח וקבלת מסרים אלקטרוניים (נספח טז').

הכללית תהיה רשאית לפסול הצעה אשר לא צורפו אליה כל המסמכים הנזכרים לעיל .על אף
האמור לעיל ,הכללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לאפשר למציע
אשר לא המציא עם הצעתו מסמך כלשהו ,לרבות אישור הנדרש על פי תנאי מכרז זה להשלים
את המצאת הנ"ל לכללית ,תוך פרק זמן שיקבע על ידה .לא צירף המציע מסמך כלשהו על אף
שנתבקש לעשות כן על ידי הכללית לשם השלמת הצעתו ,תהיה הכללית רשאית לפסול את
הצעתו.
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הכנת ההצעה
.14

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי ההליך ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור להליך,
לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר על כל טענת אי
ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.

.15

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו ,את כדאיות
ההתקשרות על פי מכרז זה ,את אפשרותו לבצעה ,וכל דבר אחר שיש לו ,לדעת המציע ,חשיבות
או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם כללית במידה והצעתו תזכה במכרז.
המציע יברר את כל האמור בעצמו ,על חשבונו ,טרם הגשת הצעתו ,והוא יהיה מנוע מלעורר כל
טענה בעניין זה כלפי כללית ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.

.16

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

.17

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

אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה
.18

בחינת ההצעות תעשה בהתאם לשיקולי ועדת המכרזים המבוססים על אמות המידה
המפורטות להלן ,ויתר השיקולים המקצועיים ,האיכותיים והכלכליים הרלבנטיים לכללית.

.19

בכפוף להוראות מסמכי המכרז ,ההצעה הזולה ביותר תבחר כהצעה הזוכה במכרז.

הליך תחרותי נוסף
.20

הכללית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לבצע שלב של הגשת הצעות סופיות ואחרונות Best and -
 ,Finalשייערך בהתאם למפורט להלן.

.21

בשלב ה ,Best and Final-ייטלו חלק אך ורק המציעים שיעמדו בכל תנאי הליך זה ושהצעת
המחיר שתוגש על-ידם תהא הזולה ביותר מבין כלל ההצעות הכשרות שתתקבלנה בידי הכללית
מכח ההליך .עם זאת ,הכללית שומרת על זכותה שלא לקיים משא ומתן כאמור ולהתבסס אך
ורק על ההצעות הראשונות שיוגשו ,אשר בלאו הכי יחייבו את כלל המציעים לכל דבר ועניין.
מציע לא יהא רשאי להעלות את מחיר הצעתו והצעתו המחייבת בכל שלב תהא הצעתו
המיטבית שהוגשה בגדר הליך זה.

שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________

6

עריכת ההצעה והגשתה
.22

לא תישמע כל טענה של המציע והמציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו כל עוד מוגדרת זו
כתקפה על פי מסמכי המכרז .חזר המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא – יעמדו למזמינה כל
הסעדים על פי מסמכי המכרז ועל פי הוראות כל דין.

.23

בהגשת הצעתו למכרז ייחשב כל מציע כמאשר כי הצעתו אושרה כדין על ידי האורגנים
המוסמכים מטעמו ,וכי אין בהגשת ההצעה ובקיום התחייבויותיו על פיה (ככל שהצעתו תבחר
כהצעה הזוכה) כדי לגרום לסתירה או להפרה של מסמכי התאגדות ,של הסכם בעלי מניות או
של כל מסמך או התחייבות אחרים אשר המציע צד להם או של הוראות כל דין.

.24

הצעת המציע תכלול את מסמכי המכרז ,ואת פרטי ההצעה .המציע לא יכתוב דבר על גבי
מסמכי המכרז עצמם (למעט חתימות ואימותן במקומות המיועדים לכך) ,וכל התייחסות שלו
תובא אך ורק במסגרת פרטי ההצעה .מקום בו נדרש פירוט בצורה מסוימת (בטבלה או באופן
אחר)  -יינתן הפירוט בהתאם לנדרש.

.25

כל חלק בפרטי ההצעה יהיה מסומן באופן זהה לסימונו של הסעיף במסמכי המכרז שביחס
אליו הוא ניתן ,ויכלול ציון מלא ומפורט של הנספח הרלבנטי למסמכי המכרז ,החלק הרלבנטי
באותו נספח ,והסעיף הספציפי שביחס אליו הוא ניתן.

.26

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

.27

המזמינה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לפסול הצעת מציע שלא תעמוד בתנאים המפורטים
בפניה זו ו/או בתנאי ההליך .על אף האמור ,המזמינה תהא רשאית לדרוש מהמציע השלמת
אישורים ו/או מסמכים אשר נתבקש לעשות כן במסגרת הליך זה במסגרת פרק הזמן אשר
יוגדר על ידי המזמינה ו/או המחוז ,על פי שיקול דעתם ובכפוף לכל דין ,ובלא שתהיה למציע
זכות כלשהי בהקשר זה.
לא הגיש המציע את האישור/המסמך גם במועד שנקבע ע"י המזמינה ,כאמור ,תהא המזמינה
רשאית לפסול את הצעתו.

.28

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי לא חלה על המזמינה כל חובה לדרוש מן המציע השלמת
מסמכים כאמור.

.29

כל שינוי או תוספת במסמכי ההליך או כל הסתייגות לגביהם ,אשר המציע לא התבקש במפורש
להוסיף ,בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יחייבו את
המזמינה בעת הדיון בהצעה (ואם ההצעה תזכה  -בהתקשרות בין הצדדים) ואף עלולים לגרום
לפסילתה של ההצעה.

.30

לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין.

.31

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

.32

ההצעה תהיה תקפה למשך תקופה של  180יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות .לפי בקשת
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כללית ,בכתב ,יאריך המציע את תוקף הצעתו ,עד לקבלת החלטה סופית על זכייה במכרז זה.
לא האריך המציע את הצעתו בתוך ( 7שבעה) ימי עסקים מהמועד שהתבקש לעשות כן ,תפסל
הצעתו והוא לא ישתתף בהמשך המכרז ,בלי שתוקנה לו זכות או תהיה לו טענה כלשהי כלפי
כללית.
.33

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר ,כי המציע מחויב לקיים את כל התחייבויותיו במהלך
תקופת ההתקשרות בהתאם להצעתו במכרז ,גם ככל שהם מחמירים ביחס להוראות הסכם
ההתקשרות ,כך שאם הצעתו של המציע או מסמך אחר שהוכן על ידו ואושר על ידי המזמינה
כולל הוראה מחמירה ,לפי קביעת המזמינה ,מהוראות אחרות של ההסכם למתן שירותים,
יהיה המציע מחויב להוראה המחמירה ,אלא אם תקבע המזמינה אחרת.

.34

כל מציע אשר מגיש הצעה לפי הזמנה זו ייחשב כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר לתנאי
המכרז ועל הזכות לבקש מבתי המשפט להוציא צו ביניים (לרבות צווי מניעה) בכל הליך משפטי
בקשר עם מכרז זה נגד המזמינה או מי מטעמה ו/או נגד המציע הזוכה ,ויהיה מנוע מלבקש צו
ביניים בהליך כאמור.

.35

ההצעות תוגשנה בשפה העברית בלבד .המציע יגיש את הצעתו על כל צרופותיה ונספחיה ,ב2 -
העתקים (מקור והעתק) .ההצעה תוגש לאחר שהושלמה כראוי וכשהיא נושאת את החותמת
הרשמית של המציע וחתימתו של המציע (באמצעות מורשי החתימה מטעמו) בכל עמוד ,לרבות
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בהזמנה להציע הצעות זו ,בהסכם ההתקשרות ,בנספחים
ובכל יתר מסמכי המכרז .חתימת המציע תהיה מאומתת בידי עו"ד במקומות המיועדים לכך.

.36

את ההצעה על כל צרופותיה ,לרבות מסמך  - 5תנאי החוזה המיוחדים ומסמך  - 6תנאי החוזה
הכלליים כולל תכניות ,כשהיא מלאה וחתומה על ידי המציע בשלמות וכראוי וכאמור בסעיף 4
לעיל ,יש לטעון למערכת דקל אלקטרונית.
יודגש כי על המציע להוריד את כל המסמכים שהופיעו באתר האינטרנט ,לצרפם חתומים
להצעתו בתיבת המכרזים האלקטרונית דקל אלקטרונית.
לא ניתן יהיה להגיש הצעה לתיבת המכרזים המקוונת לאחר המועד האמור ברישא למסמך 1
לעיל .הצעה אשר הערבות הנדרשת לגביה תוגש ו/או תתקבל בתיבת המכרזים לאחר מועד זה
או שתוגש למקום אחר אשר איננו תיבת המכרזים -לא תובא כלל לדיון.
הכללית ו/או דקל תוכנה (ד.ב.י) בע"מ אינן אחראיות ולא יהיו אחראיות באופן כלשהו לפעילותן
התקינה של רשת הטלפון ו/או האינטרנט ,על כל רכיביהן ולא ישאו באחריות להפסקות,
הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח וכיו"ב אשר ייגרמו למגישי ההצעות בתיבה
האלקטרונית .כל מציע מצהיר כי ידוע לו שהשתתפות במכרז כפופה לזמינות ותקינות רשת
האינטרנט ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כנגד הכללית ו/או דקל תוכנה (ד.ב.י) בע"מ ו/או מי
מטעמם כל טענה ו/או תביעה ו/דרישה בגין נזק שייגרם עקב טעות ,תקלה ,איחור ,כשל טכני,
או עקב סיבה אחרת הנוגעת לרשתות התקשורת האמורות.
הכללית אינה אחראית להצעות שהוגשו ולא התקבלו כתוצאה מקשיים טכניים והמציע מוותר
באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הכללית ו/או דקל תוכנה (ד.ב.י)
בע"מ בעניין זה על כל הקשור ,הכרוך והנובע ממנו.
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מסמכי המכרז
.37

מסמכי המכרז הינם רכוש המזמינה ,ונמסרים בהשאלה ובנאמנות לצרכי הגשת ההצעה בלבד
ולא לשום מטרה אחרת .על המציע להחזירם למזמינה  -לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת
הצעות ,בין אם תוגש הצעה ובין אם לאו .המציע אינו רשאי להעתיק את מסמכי ההזמנה (כולם
או חלקם) ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת מלבד הגשת הצעתו זו.

.38

אין לראות בנתונים הכלולים במסמכי המכרז משום מצג ,הצהרה ו/או התחייבות כלשהי
מטעם המזמינה ו/או מי מטעמה ,ואין המזמינה ו/או מי מטעמה מתחייבים לנכונות ו/או
לשלמות האמור בהם.

.39

על המזמינה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות מכל מין
וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכי המכרז ו/או בכל
הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים
בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.

תנאים כלליים
.40

הכללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

.41

הכללית ת נהג בכל הנוגע להזמנה זאת לפי הנהלים הנוגעים לכך הקיימים במחוז ו/או בכללית
מבלי לפגוע בהוראות כל דין .בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,גם לאחר מסירת ההצעות
לכללית תהיה הכללית רשאית לדרוש הסברים ו/או הבהרות מן המציעים ,כולם או אחד/ים
מהם ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג .הכללית תהא רשאית להתקשר בהסכם
למתן העבודות על כל חלקיו ונספחיו עם כל מי שהכללית תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי
והבלתי מסויג בתנאים הקבועים בהליך זה – ובכלל זה התקשרות עם יותר ממציע אחד .בנוסף
על האמור לעיל ומבלי לגרוע מכלליותו ,תהא הכללית רשאית להחליט לפי שיקול דעתה
הבלעדי והבלתי מסויג שלא לקבל הצעה כלשהי בכפוף לאמור בתנאי הליך זה או שלא לקבל כל
הצעה או לבטל הליך זה והכל בכפוף להוראות הליך זה ובכפוף להוראות כל דין.

.42

החלטת כללית תימסר למציעים שלא זכו בהליך לכתובת המצוינת על גבי הצעתם .לזוכה
תשלח הודעה על זכייתו ודרישה להמציא ערבות בנקאית לביצוע ,כאמור בהסכם.

.43

נוסח תנאי חוזה כלליים להתקשרות עם קבלנים (נספח יד') – יאוגד בחוברת נפרדת.

.44

כללית תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסוייג שלא להתייחס לאישורים ו/או
מסמכים אשר יוצגו לה במסגרת הליך זה ,אם אלה יהיו בלתי קריאים ו/או בלתי ברורים.

.45

הכללית רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות והיא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ,לבטל את המכרז בכל עת ו/או להקפיאו.

.46

אין לראות בהזמנה זו להציע הצעות או בהגשת ההצעה משום התחייבות מצד הכללית
להתקשר עם המציע בכל דרך שהיא ,ורק הוצאת הזמנה בכתב לאחר זכיית המציע היא
שתחייב את הכללית בהתאם לאמור בה.

.47

הכללית שומרת לעצמה את הזכות להכין אומדן מוקדם של שווי ההתקשרות נשוא מכרז זה.
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הכללית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לא לקבל (ולא לאפשר את
המשך ההשתתפות במכרז) הצעת מחיר אשר תחרוג מהאומדן כאמור בשיעור ניכר ,כלפי מעלה
או כלפי מטה ,אם הסטייה אינה סבירה לדעתה ,וכן  -לבטל את המכרז כולו היה והצעות
המחיר אשר נתקבלו במסגרתו תחרוגנה בשיעור ניכר ,כלפי מעלה או כלפי מטה ,מן האומדן
כאמור.
.48

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

.49

בגין שינוי כמפורט להלן ,או שינוי דומה למקרים המפורטים להלן ,שהתרחש לאחר מועד
הגשת ההצעות ,ואשר לא אושר מראש ובכתב על ידי המזמינה תהא המזמינה רשאית לפסול
מציע ,או להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או הנחיות שתקבע המזמינה:

.50

.49.1

שינוי הגורם לאי עמידת המציע במי מתנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז.

.49.2

ככל שננקטו בנוגע למציע הליכי פירוק ,או כינוס נכסים או הקפאת הליכים או
הסדר נושים על-ידי צדדים שלישיים או על ידי הגוף עצמו ,ולרבות במקרה בו מונה
לו מפרק זמני ,כונס נכסים זמני או בעל תפקיד זמני אחר ,או כל הליך בעל אופי
דומה.

.49.3

הרשעה של המציע ו/או מי מבעליו בעבירה פלילית ,או במקרה בו מתנהלים נגד
המציע ו/או מי מבעליו הליכים פליליים או חקירות בקשר עם עבירה פלילית שביצע
לכאורה.

.49.4

התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו ,לפי שיקול דעתה של המזמינה ,השלכה
שלילית מהותית על יכולתו של המציע לבצע את השירותים.

.49.5

הגשת מידע שקרי או מטעה למזמינה.

מבלי לגרוע מהאמור ,כללית תהיה רשאית ,בכפוף למתן זכות שימוע למציע ,לפסול או לדחות
הצעות שונות בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
.50.1

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

.50.2

קיים חוב כלשהו של המציע כלפי כללית וטרם נפרע.

.50.3

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

.50.4

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

.50.5

מציע שמסר לכללית מידע מטעה ,או שנהג במהלך המכרז בעורמה ,וזאת בשלוש
השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז.
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.50.6

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

.50.7

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

.51

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

.52

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

.53

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

.54

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

.55

בהגשת ההצעה יראו את המציע כמי שהסכים מראש לכל תנאי ושלבי המכרז ,לרבות הליך
בחירת ההצעה הזוכה.

.56

הכללית תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להביא בפני המציעים פרטים
בדבר ההצעות השונות אשר הובאו בפניה ,כולן או חלקן ,והכל בכפוף להוראות כל דין.

.57

המצ יע ,בעל עניין בו ,כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה באחד מהם ,או כל מי
מטעמו של המציע לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם מציע אחר כלשהו .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,תיאום הצעה ,לרבות :כריתה מפורשת או מכללא של הסכם או הבנה
מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו  -למעט אדם או גוף שהינו בעל עניין במציע  -בעניין בעלות,
שיתוף פעולה ,מימון ,מחירים ,העברת נכסים ,אסטרטגיות להצעה וכיו''ב; קבלה של מידע
כאמור או החלפתו בצורה אחרת ,פרסומו או גילויו לאדם או גוף כלשהו ,כאשר ידוע למציע כי
האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שליח או עובד במציע אחר (לעניין סעיף זה,
ייחשב "בעל עניין" כמי שהחזיק ,במישרין או בעקיפין ,ב 10%-לפחות מסוג מסוים של אמצעי
שליטה"; כמו וכן" ,החזקה" היא ,לרבות החזקה כשלוח או כנאמן).

.58

כתנאי להשתתפותו של המציע במכרז מחויב המציע לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע ,בכתב
או בעל פה ,הנוגע במישרין או בעקיפין לנשוא המכרז ,אשר אליו נחשף המציע עקב ובמסגרת
השתתפותו במכרז ובעקבות חשיפתו למידע הכלול במסמכי המכרז ,זולת מידע שהינו ברשות
הציבור .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא יקיים המציע כל קשר ,ישיר או עקיף ,עם גורמי
תקשורת מכל סוג שהוא ,ולרבות מדיה כתובה ,אלקטרונית ,טלוויזיונית ,רדיופונית ו/או אחרת
בכל עניין הנוגע למכרז ,אלא באישור המזמינה .האמור לעיל חל גם בנוגע לבעלי המציע ,ספקי-
המשנה של המציע ,יועציו ו/או מי מטעמו .המציע יהיה האחראי הבלעדי להבטיח כי בעליו,
ספקי המשנה ,יועציו ומי מטעמו יצייתו לאמור בסעיף זה.

.59

הובא עניין הנוגע ,קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי
הוראה מהוראות מסמכי המכרז אינה עומדת בדרישות הדין ולפיכך היא פסולה או הוראה
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מהוראות המכרז פסולה מכל טעם אחר ,תיראה אותה הוראה כאילו שונתה ונכתבה באופן
הרחב ביותר התקף לפי הדין ובנוסף לכך ,לא יפגע השינוי האמור ביתר הוראות המכרז אשר
יוותרו בתוקף ויוסיפו לחול בין הצדדים ,אלא אם ועדת המכרזים של הכללית תחליט לפי
שיקול דעתה הבלעדי כי יש בשינוי כאמור כדי להביא לביטול המכרז.
.60

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

.61

מובהר בזאת כי תנאי לתוקף התקשרות זו הינו כי הספק אימץ את נהלי שילוח וקבלת מסרים
אלקטרוניים הנוגעים להזמנות ,חשבוניות ,תעודות משלוח וכל מסר אלקטרוני אחר הכלול
בהתחשבנות מול שירותי בריאות כללית ,באמצעות טכנולוגיות מקוונות עליהן תורה כללית
מעת לעת ,כמפורט בנספח טז' להסכם.
מסרים אלקטרוניים כאמור לעיל ,שלא יתקבלו וישלחו בהתאם להוראות כללית ובניגוד
להוראות סעיף זה לא יחייבו את כללית בכל צורה ואופן.

הודעה למציע שהצעתו זכתה והשלמת ההתקשרות
.62

הכללית תודיע בכתב לזוכה על זכייתו ,בצירוף דרישה להמציא ערבות בנקאית שתשמש
כערובה לקיום כל התחייבויות הזוכה כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות .הזוכה
יהיה חייב למסור לכללית ,בתוך ( 7שבעה) ימי עסקים ממועד קבלת הודעה על זכייתו כאמור,
ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לפקודת הכללית ,שהוצאה על-ידי תאגיד בנקאי
הרשום בישראל ,ובאופן הקבוע בסעיף  8לתנאי החוזה המיוחדים .הערבות תהא בנוסח המופיע
בנספח ח' (להלן" :ערבות הביצוע") .ערבות הביצוע תהא בתוקף החל ממועד הודעת הכללית
לזוכה על זכייתו ועד  90יום מתום תקופת ההתקשרות ,כמפורט בהסכם ההתקשרות המצורף
למסמכי המכרז .ערבות הביצוע תוצא לבקשת הזוכה עצמו ,באופן שעל גבי הערבות הבנקאית
יירשם כי הוא המבקש על-פיה .לא תתקבל ערבות צד ג' כלשהו .ערבות הביצוע תשמש בטוחה
למילוי כל התחייבויות הזוכה על-פי תנאי המכרז והסכם ההתקשרות.

.63

הכללית רשאית לדרוש מן המציע הזוכה כי כתנאי לחתימת החוזה עימו ימציא לעיונה תעודה
מקורית ו/או אישור הנדרשים לעיל ,או עותקים שלהם המאושרים ע"י עו"ד או רו"ח.

.64

אם המציע לא יקיים את הדרישה שנמסרה לו למסירת ערבות ביצוע ו/או לא ימציא את
האישורים המבוקשים במסגרת סעיף זה ,תהא הכללית רשאית לבטל מיידית את קבלת הצעתו
ולפנות למציע אחר וזאת מבלי שלמציע תקום זכות ערעור כלשהי בעניין והמציע מוותר בזאת
על כל טענה בנושא.

התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות
.65

מבלי לגרוע מזכויותיה על פי הוראות כל דין ,המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפנות בכל
עת למציע הבא במדרג ההצעות על מנת שיתקשר עימה בהתאם לתנאי המכרז וזאת גם לאחר
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שהוכרז על זוכה אחר במכרז ,כל אימת שאחד משני המציעים הראשונים אינו עומד
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.
.66

למציע שידורג הבא תהא שהות של  10ימים להודיע למזמינה על קבלת פנייתה כאמור לעיל .לא
עשה כן המציע שידורג שני או שהשיב בשלילה ,תהא רשאית המזמינה על פי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט וככל שתחפוץ בכך ,לחזור ולפנות למציע שידורג שלישי וכך הלאה.

פרסום פרטי ההצעה
.67

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

.68

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

.69

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

.70

רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי ,יציין בדף
נפרד את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו זו .כל חלק שצוין על ידי מציע מסוים
כסוד מסחרי או מקצועי ייראה ככזה גם בהצעותיהם של מציעים אחרים ,אם וככל שאותו
מציע יבקש לעיין בהצעותיהם.

.71

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

עדכונים שוטפים ושאלות לגבי המכרז
.72

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

שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר באמצעות פקסימיליה ,למספר  ,03-7425196או
.73
באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת  ,OrlyGo@clalit.org.ilעבור "מכרז פומבי עם הליך תחרותי
נוסף מס' 72-15/20 :עבודות בינוי עבור נגישות עבור מחוז מרכז של שירותי בריאות כללית",
וזאת עד ליום  18/03/2020בשעה .12:00
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.74

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

פרק
שם פרק/נספח

מס' סעיף
מס' סעיף
בפרק/נספח

פרוט השאלה
פירוט השאלה
בלשון בהירה
בשפה העברית

.75

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

.76

כללית תהיה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות ,לשנות את נוסח המכרז
לרבות איזה מנספחיו ,וזאת הן ביוזמתה והן בהתחשב בשאלות שיתקבלו על ידה ,ואזי הנוסח
החדש הוא שיחייב .אין באמור לעיל בכדי לחייב את כללית להסכים להסתייגויות כלשהן אשר
נכללו בשאלות המציעים ו/או להסכים לביצוע שינוי זה או אחר .כל שינוי כאמור יהיה בכתב
ויפורסם באתר האינטרנט של הכללית ,כאמור לעיל ,ויהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

____________________________
שירותי בריאות כללית

שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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נספח א'
הצהרת המציע
שם המציע:
תאריך:

.
.

אני הח"מ ,המציע במכרז זה ,מצהיר בזה כדלקמן:
 .1המציע הינו בעל מחזור כספי מביצוע עבודות שיפוצים ובינוי מזדמנות בסך בשל 1,500,000
(מליון חמש מאות) ש"ח (לא כולל מע"מ) במהלך כל אחת מן השנים .2018 ,2017 ,2016
 .2נכון למועד הגשת ההצעה ,המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פרעון ,פירוק ,כינוס נכסים או
הסדר נושים.
 .3המציע בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע העבודות נשוא הליך זה
ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו.

חתימת המציע ________________

חוות דעת רו"ח
(להלן" :המציע") וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המציע בדבר
לבקשת
מחזורו השנתי מביצוע עבודות שיפוצים ובינוי מזדמנות וזאת בכל אחת מן השנים  2017 ,2016ו,2018-
לא כולל מע"מ ,כמדווח לעיל .ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע .אחריותנו היא לחוות דעה על
הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו .בדו"חות הכספיים ליום  31.12.2018לא קיימת הסתייגות מהותית
העלולה לפגוע באיתנותו הפיננסית של המציע ולא קיימת תביעה/ות מהותית/יות העלולה/ות לסכן את
פעילות המציע.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה
מטעה מהותית .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ,הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט
בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.
ולראיה באנו על החתום:
תאריך__________ :
________________
חתימה וחותמת רו"ח

שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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נספח ב'
תצהיר מנכ"ל
אני הח"מ ,______________ ,נושא ת.ז .מספר ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
( )1הנני משמש כמנכ"ל _________________________________ (להלן" :המציע").
( )2לפי מיטב ידיעתי המקצועית מתוקף תפקידי ,ובהסתמך על בדיקה שערכתי ועל ייעוץ משפטי שניתן
לי ,הרי שנכון למועד הגשת ההצעה ,המציע הינו בעל כל הרישיונות ,ההיתרים והאישורים
הנדרשים בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת לצורך ביצוע העבודות.
( )3המציע הינו בעל ניסיון קודם בביצוע עבודות כדוגמת העבודות נשוא מכרז זה אשר בוצעו במהלך
 36החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
( )4להלן פירוט הלקוחות להם נתן המציע שירותים נשוא מכרז זה בהתאם להוראות סעיף  4לעיל:
שם הלקוח

פרטי איש קשר (שם
ומס' טלפון נייד)

תיאור העבודות שניתנו ללקוח

משך הפרויקט (תאריך
התחלה וסיום)

( )5בהסתמך על בדיקה שערכתי עם רואה החשבון המבקר של המציע ,המציע הינו בעל יכולת כלכלית
ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע העבודות ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו.
( )6ידוע לי והנני מסכים כי כללית תהא רשאית להסתמך על אישורי זה לצורך קבלת החלטה אם
להתקשר בהסכם עם המציע או לא.

שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי – אמת

תאריך______________ :

______________

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

שם המציע ________________

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

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ________________________ (להלן " -המציע") אשר מגיש
הצעה במכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 72-15/20 :עבודות בינוי עבור נגישות עבור
מחוז מרכז של שירותי בריאות כללית (להלן בהתאמה – "ההליך" ו"-כללית") .אני מצהיר/ה
כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

.2

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

.3

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

.4

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

שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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אישור
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע/ה בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר,_________ .
במשרדי אשר ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז
_________________/המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות תצהירו/ה
דלעיל וחתם/ה עליו בפני.
________________
תאריך

שם המציע ________________

____________________
חותמת  +חתימת עוה"ד

חתימה וחותמת המציע _____________________
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נספח ד'
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אני הח"מ _________________________ מס ת"ז ____________  ,המציע*  /העובד אצל המציע*
_____________ /בתאגיד* ____________________ (להלן" :המציע") מצהיר בזה כי:
.1

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

.2

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

.3

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

.4

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

.5

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

.6

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

.7

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

יש לסמן בשני הסעיפים  Vבמקומות המתאימים או  ,לחילופין ,לפרט בכתב



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



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

שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

_______________
חתימת המציע /

_______________
_______________
שם המציע  /התאגיד
תאריך

_______________
חתימת התאגיד

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

____________
שם מלא
וחותמת

שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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נספח ה'
רשימת מרפאות ויחידות המחוז
להלן רשימה לא סגורה ולא ממצה של מרפאות ויחידות המחוז ,לצורכי התרשמות והערכה בלבד (ככל
שיידרש ,העבודות תבוצענה גם ביחידות נוספות של המחוז או רק בחלק מן המרפאות והיחידות
כמפורט להלן)

האם
מרפאה בבעלות
סוג
כתובת
מס' שם הבניין
 /הכללית  /הבניין
ראשונית
קיים
 /שכירות
מקצועית
לפני
כפרית  /מכון
8/2009
כן
בריאות מושב אמונים מושב ראשונית
מרכז
אמונים
אמונים
1
כן
שכירות
באר טוביה באר ראשונית
מרכז בריאות טל
טוביה
2
כן
ראשונית
מרכז בריאות ערוגות ערוגות ערוגות
3
כן
ראשונית
מרכז בריאות עשרת עשרת עשרת
4
כן
שכירות
ראשונית
שוהם  2אשדוד
מרפאה אשדוד י"ז
5
כן
בעלות
ראשונית
שבי ציון  12אשדוד
מרפאת אשדוד א'
6
כן
בעלות
מרפאת אשדוד בר רבי יוסף בן חלפתא ראשונית
אשדוד
חלפתא
7
כן
בעלות
ראשונית
זלמן ארן  19אשדוד
מרפאת אשדוד ד'
8
כן
שכירות
 12ראשונית
הסיפן
אשדוד מבוא
מרפאת
אשדוד
הפרחים
9
כן
שכירות
ראשונית
שבט לוי  14אשדוד
 10מרפאת אשדוד י"ב
כן
בעלות
ראשונית
דוד המלך  20אשדוד
 11מרפאת אשדוד יג'
כן
מרפאת בית גמליאל בית גמליאל בית כפרית
גמליאל
12
כן
שכירות
שדרת האשלים בני כפרית
מרפאת בני דרום
דרום
13
כן
שכירות
כפרית
הכוהנים  8בני עיש
 14מרפאת בני עיש
כן
כפרית
בצרון בצרון
 15מרפאת בצרון
כן
בעלות
ראשונית
לילינבלום  60גדרה
 16מרפאת גדרה
כן
בעלות
ראשונית
הרצל  3גן יבנה
 17מרפאת גן יבנה
כן
כפרית
גפן גפן
 18מרפאת גפן
כן
שכירות
ראשונית
הלל  8אשדוד
 19מרפאת הילל
כן
שכירות
ראשונית
הרותם  29אשדוד
 20מרפאת הרותם
כן
חצב אשדוד
 21מרפאת חצב
שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

כפרית
חצור חצור
מרפאת חצור
ראשונית
הדקל  6יבנה
מרפאת יבנה הדקל
כפרית
מרפאת יבנה קבוצה קבוצת יבנה יבנה
ילדים ז'בוטינסקי  22ק.מלכי ראשונית
מרפאת
ק.מלאכי
כפר הנגיד כפר הנגיד כפרית
מרפאת כפר הנגיד
כפרית
כפר הריף כפר הריף
מרפאת כפר הריף
כפר מנחם כפר מנחם כפרית
מרפאת כפר מנחם
כפרית
מבטח מבטח
מרפאת מבטח
מרפאת מרכז שפירא מרכז שפירא מרכז כפרית
שפירא
יצחק כפרית
משואות משואות
מרפאת
משואות יצחק
יצחק
כפרית
ניר בנים ניר בנים
מרפאת ניר בנים
כפרית
ניר גלים ניר גלים
מרפאת ניר גלים
כפרית
קדרון קרדון
מרפאת קדרון
ראשונית
מרפאת קרית מלאכי הנגב  2ק.מלכי
א'
מרפאת קרית מלאכי נחלת הר חב''ד  9ראשונית
ק.מלכי
ב'
ראשונית
כינרת  31אשדוד
מרפאת רובע י"א
שדה עוזיה שדה עוזיה כפרית
מרפאת שדה עוזיה
כפרית
שתולים שתולים
מרפאת שתולים
כפרית
תמורים תמורים
מרפאת תמורים
(עין צור קטיף (עין צורים) כפרית
קטיף
צור
צור קטיף (עין צורים)
צורים)
כפרית
רבדים רבדים
מרפאת רבדים
כפרית
תירוש תירוש
מרפאת תירוש
לב רמלה מרפאת שדרות הרצל  88רמלה מקצועית
המומחים
ראשונית
הילד א .ס .לוי  13רמלה
מ.בריאות
רמלה
ראשונית
מרכז בריאות בית שריג  4רמלה
חשמונאים
ראשונית
בריאות שמואל הנביא  6לוד
מרכז
שימשוני
מרפאת אבי עזרי שדרות הרב מפוניבי ראשונית
מודיעין
מודיעין עילית

שם המציע ________________

בעלות
שכירות

שכירות
שכירות

כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן

שכירות
שכירות
בעלות
בעלות
בעלות

שכירות

כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן

בעלות

כן

שכירות

כן

בעלות
שכירות

כן
כן
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

כפרית
אחיסמך אחיסמך
מרפאת אחיסמך
מרפאת באר יעקב אפרים קישון  9באר מקצועית
יעקב
תלמי מנשה
שדרות מנחם בגין  2ראשונית
מרפאת בית דגן
בית דגן
כפרית
בקוע בקוע
מרפאת בקוע
ראשונית
רבי עקיבא  3לוד
מרפאת ברכפלד
כפרית
גמזו גמזו
מרפאת גמזו
כפרית
גנתון גנתון
מרפאת גנתון
שושנה דמארי  20ראשונית
מרפאת הורד
רמלה
ראשונית
כפר חב"ד
מרפאת חב"ד
כפרית
חולדה חולדה
מרפאת חולדה
כפרית
יד רמבם יד רמבם
מרפאת יד רמבם
כרמי יוסף כרמי יוסף כפרית
מרפאת כרמי יוסף
ראשונית
מרפאת לוד חסכון ג' אלי כהן  11לוד
מרפאת לוד סנטר שדרות הציונות  1לוד ראשונית
כללית
ראשונית
ד'יזראלי  35לוד
מרפאת לוד שכון
מרפאת מבוא חורון מבוא חורון מבוא כפרית
חורון
כפרית
מצליח מצליח
מרפאת מצליח
ראשונית
מרפאת נאות פיסגה הריטב''א  7לוד
מרפאת נוה נוף(לוד חיים משה שפירא  35ראשונית
לוד
מזרח)
נוף אילון לוד
נוף אילון
כפרית
נחשון
מרפאת נחשון
כפרית
ניר צבי ניר צבי
מרפאת ניר צבי
כפרית
נען נען
מרפאת נען
כפרית
נצר סרני
מרפאת נצר סירני
כפרית
סתריה סתריה
מרפאת סתריה
כפרית
פתחיה פתחיה
מרפאת פתחיה
מסילת יוסף  34קרית ראשונית
מרפאת קרית ספר
ספר
ראשונית
מרפאת רמלה בן א .ס .לוי  13רמלה
גוריון
ראשונית
מרפאת רמלה גיורא צה''ל  2רמלה
שדרות עמק איילון ראשונית
מרפאת שוהם

שם המציע ________________

שכירות
בעלות

שכירות

שכירות
שכירות

בעלות
בעלות
בעלות

שכירות
בעלות

שכירות

שכירות

שכירות
בעלות
בעלות
שכירות

כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
לא
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
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שוהם
הילד הרצל  52ראשון לציון

מ.בריאות
 79ראשון לציון
בריאות הרצל  52ראשון לציון
מרכז
 80האישה ראשון לציון
הפועל הצעיר  9ראשון
מרפאת אושיות
לציון
81
מרפאת ביאליק נס ביאליק  16נס ציונה
 82ציונה
גאליה גאליה
 83מרפאת גאליה
גבעת ברנר גבעת ברנר
 84מרפאת גבעת ברנר
מרפאת גני יהודית ארגמן  12ראשון לציון
( 85נוה חוף)
מרפאת דרור היובל עין הקורא  10ראשון
לציון
86
שדרות ח''ן  56ראשון
מרפאת חיים
לציון
87
ירושלים ירושלים  21ראשון
מרפאת
לציון
 88ראשל"צ
כפר בילו כפר בילו
 89מרפאת כפר בילו
יהונתן  9כפר גבירול
 90מרפאת כפר גבירול
הסוכה  10ראשון
מרפאת כרמים
לציון
91
מרפאת מזכרת בתיה שדרות מנחם בגין 1
מזכרת בתיה
 92הירוקה
הנחשול 30
 93מרפאת נוה ים
מרפאת נחלת יהודה הרב צאלח  15ראשון
לציון
 94שכון
נטעים
 95מרפאת נטעים
אבנר בן נר 1
 96מרפאת סביונים
פלמ''ח 17
 97מרפאת פלמח
פלמחים
 98מרפאת פלמחים
 99מרפאת קבוצת שילר קבוצת שילר
12
טוכמן
יעקב
מרפאת קרית משה
רחובות
100
 101מרפאת קרית ראשון החלמונית 24
מרפאת רמת אליהו הכנסת 8
 102ב'

שם המציע ________________

ראשונית

בעלות

כן

ראשונית

בעלות

כן

ראשונית

בעלות

כן

ראשונית

בעלות

כן

כפרית
כפרית
ראשונית

בעלות

כן
כן
כן

ראשונית

בעלות

כן

ראשונית

בעלות

כן

ראשונית

בעלות

כן

כפרית
ראשונית
ראשונית

בעלות
בעלות

כן
כן
כן

ראשונית

בעלות

לא

ראשונית
ראשונית

שכירות
בעלות

כן
כן

כפרית
כפרית
ראשונית
כפרית
כפרית
ראשונית

בעלות

ראשונית
ראשונית

שכירות
בעלות

בעלות

כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119
120
121
122
123
124

יהודה הלוי  20רחובות ראשונית
מרפאת שעריים
רפואה תעסוקתית יוסף הנשיא  13ראשון ראשונית
לציון
ב'( ראשל"צ )
ראשונית
רבאט 19
מרפאת גן חקל
ראשונית
יהודה רבי יהודה הנשיא 1
מרפאת
הנשיא
ראשונית
יצחק רבין 120
מרפאת נווה שלום
ראשונית
נתיבות נתיבות המשפט 76
מרפאת
המשפט
ראשונית
בדולח 23
מרפאת קייזר
ראשון ראשונית
פינסקר 1
מרפאת הנחלה
לציון
התזמורת  30ראשון ראשונית
מרפאת נוה אשלים
לציון
ראשונית
שדה נחום 16
מרפאת קרית גנים
ראשונית
רחובות דרך ירושלים 15
מרפאת
מזרח
טיפול סעדיה נחום  ,14טירת מקצועית
המשך
אונקולוגי  -נס ציונה שלום
מקצועית
יחידה לטיפול בית צה''ל 47
מחוזית  -נס ציונה
קרית מלאכי  -ז'בוטינסקי  22קרית מכון
מלאכי
התפתחות הילד
רמז  -התפתחות דוד רמז  ,71פינת מכון
רוז'נסקי 8
הילד  -רחובות
התפתחות הילד  -שדרות עמק איילון  ,30מכון
מרכז מסחרי
שוהם
מכון דוד רמז  ,71פינת מכון
רמז
 רוז'נסקי 8פיזיותרפיה
רחובות
מכון
אלי כהן  -מכון אלי כהן  7לוד
פיזיותרפיה  -לוד
לב רמלה  -מכון שדרות הרצל  88רמלה מכון
פיזיותרפיה
מכון
רמז  -ריפוי בעיסוק  -דוד רמז 8
רחובות
רמז  -מכון רנטגן  -רמז דוד  ,71פינת מכון
רוז'נסקי 8
רחובות
רמז  -מרכז בריאות דוד רמז , ,פינת מקצועית

שם המציע ________________

בעלות
בעלות

שכירות

שכירות
שכירות
בעלות
שכירות
שכירות
שכירות
בעלות

כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן

בעלות

כן

שכירות

כן

בעלות
שכירות
בעלות

שכירות
שכירות
בעלות

כן
כן
כן

כן
כן
כן

בעלות

כן

בעלות

כן
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125
126
127
128
129

130
131
132
133
134
135
136

137
138

רוז'נסקי 8
האישה  -רחובות
לב רמלה  -מרכז שדרות הרצל  88רמלה מכון
בריאות האישה
לוד סנטר  -מרכז שדרות ירושלים  ,1מקצועית
ליד בית משפט
בריאות האישה
שניידר בקהילה  -הבנים  ,4קומה  3מקצועית
אשדוד
אשדוד
אחר
בריאות הנפש  -הנגב  2קרית מלאכי
קרית מלאכי
בריאות הנפש ילדים ז'בוטינסקי  22קרית אחר
מלאכי
ונוער ק.מלאכי
מרכז בריאות הנפש לב העיר  ,14קומה  ,5מקצועית
לילדים ונוער  -קניון עזריאלי
מודיעין
אחר
בריאות הנפש ילדים הרצל  45רמלה
 רמלהקרית מלאכי  -מרכז המ''ג  14קרית מלאכי מקצועית
מקצועי
נאות שקמה  -מרכז השירה העברית  8מקצועית
ראשון לציון
מקצועי  -ראשל''צ
רמז  -מרכז מקצועי דוד רמז  ,71פינת מקצועית
רוז'נסקי 8
 רחובותלוד סנטר  -מרכז שדרות ירושלים  ,1ליד מקצועית
בית משפט.
מקצועי
מקצועית
רפואה תעסוקתית יהונתן  ,9כפר גבירול
א'  -רחובות
רפואה תעסוקתית נמל תעופה בן גוריון ,מקצועית
תעופתית  -בן גוריון מול טרמינל  ,1בין
המשטרה למכס.
עין הקורא  10ראשון ראשונית
מרפאת עין הקורא
לציון

שם המציע ________________

שכירות
שכירות
שכירות
בעלות
שכירות
שכירות

שכירות

כן
כן
כן
כן
כן
כן

כן

שכירות

כן

בעלות

כן

בעלות
בעלות
בעלות
שכירות

שכירות

כן
כן
כן
כן

כן
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נספח ו'
הצעת מחיר
מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' – 72-15/20 :עבודות בינוי עבור נגישות עבור מחוז
מרכז של שירותי בריאות כללית
.1

הננו מצהירים ומתחייבים כי עיינו ובדקנו והבנו לשביעות רצוננו המלאה את כל מסמכי
ההליך ,לרבות התנאים הכלליים ,וכי יראו בהגשת הצעתנו זאת משום הסכמה בלתי חוזרת
וסופית לכל הוראותיהם ,ללא יוצא מן הכלל.

.2

העבודות יבוצעו ויתומחרו בהתאם למפורט בהצעת המחיר להלן והצעת המחיר תחייב אותנו
לכל דבר ועניין במשך כל תקופת ההתקשרות.

.3

התמורה להלן תהווה תמורה מלאה ,מוחלטת וסופית עבור מתן השירותים ומילוי כל
התחייבויותנו על-פי מסמכי המכרז ועל-פי תנאי ההתקשרות ,לרבות נסיעות.

.4

למחיר כאמור יתווסף מע"מ כחוק על בסיס שיעורו ביום התשלום ,אם וככל שיחול .מעבר לכך,
כל מס ,היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין השירותים ו/או
אספקתם יחולו באופן בלעדי עלינו וישולמו על ידנו.

.5

תנאי התשלום יהיו כאמור בהסכם.

.6

הכללית אינה מתחייבת להזמין מהמציע את העבודות ו/או חלקן ,הכל בהתאם לדרישות וצרכי
הכללית.

במידה ופריט או עבודה כלשהם אינם מופיעים במחירון דקל ישולם כנגד חשבונית רכישה
.7
בתוספת  12%רווח קבלני.

הצעת המחיר למתן השירותים בהתאם לתנאי ההליך:
הצעת המחיר בגין ביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז ניתנת כאחוז הנחה גורף
וקבוע ממחירון דקל "מחירון שיפוצים ותחזוקה להקיפי עבודה קטנים" חלק א',
המעודכנת ביותר ליום פרסום המכרז .המציעים אינם רשאים למלא מחיר ו/או
שיעור הנחה על גבי מחירון העבודות.
ההנחה המוצעת על המחירים המופיעים בחוברת דקל "מחירון שיפוצים ותחזוקה
להקיפי עבודה קטנים" חלק א' ,המעודכנת ביותר ליום פרסום המכרז.
לחלק א

( %במילים )%____________________________ :הנחה.

__________
תאריך

שם המציע ________________

__________
שם

_________________
חתימה וחותמת

חתימה וחותמת המציע _____________________
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הצהרה והתחייבות

הצעת המחיר ,יחד עם מסמכי ההליך שנחתמו על-ידינו על נספחיה ,מהווה "הצעה בלתי חוזרת" לכללית,
המחייבת אותנו וניתנת לקיבול על-ידי כללית .לעניין התחייבותנו זו ,אם הוגש טופס הצעת מחיר ,או
מסמכים אחרים שיש לצרף אל מסמכי ההליך כשהם מסויגים ,מותנים ,לוקים בחסר או כוללים שינוי,
תוספת או השמטה כלשהם ,תהיו רשאים לראות את הצעת המחיר ,מסמכי ההליך שבנדון ויתר המסמכים
שהוגשו ,כאילו הוגשו ללא השינויים ,ההסתייגויות או ההתניות האמורים לעיל ,או לפסול את הצעתנו ,לפי
שיקול דעתכם הבלעדי ובלי שתהיו חייבים לנמק זאת.
אנו מצהירים ,כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות וההתניות המפורטות במסמכי ההליך ,על
נספחיהם וצרופותיהם והם יהוו חלק בלתי נפרד מהצעתנו הבלתי חוזרת ומהתחייבויותינו כלפיכם אם
הצעתנו תתקבל על-ידיכם.
שם המציע:
כתובת:

מס' תאגיד:
תאריך:

שמות ותפקידי החותמים המוסמכים לחתום בשם המציע:
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :
____________________
תאריך

_________________________
חתימות וחותמת המציע

אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מאשר בזאת כי מסמך זה נחתם ע"י ה"ה _____________ ו-
________________ ,הרשאים ומוסמכים לחתום עליו בשם המציע ,וחתימתם מחייבת אותו.

_____________________
עו"ד

שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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נספח ז'
אישור מורשי חתימה

אני ,הח"מ ,_____________________ ,עו"ד/רו"ח ,מרח' ________________________ ,מאשר
כי חתימתם יחד  /לחוד (מחק את המיותר) של ה"ה המפורטים להלן ,על ההצעה וההסכם המוגשים
במסגרת מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 72-15/20 :עבודות שיפוצים ובינוי מזדמנות עבור
מחוז מרכז של שירותי בריאות כללית עבור מחוז מרכז של שירותי בריאות כללית ,בצירוף חותמת
המציע ,מחייבת את המציע:

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

וכן ,כי הינם מורשים מטעם חברת ______________ (שם הקבלן  -המציע) לחתום על מסמכים אלה
בשם התאגיד ,מכוח החלטת התאגיד כאמור ,שנתקבלה כדין ,על פי זכויות החתימה כאמור לעיל.

_______________
תאריך

_______________
שם

שם המציע ________________

_______________
חתימה וחותמת

חתימה וחותמת המציע _____________________
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נספח ח'
אישור על כיסוי ביטוחי (יידרש רק מהזוכה ויצורף בנוסח שיהיה מקובל על יועץ הביטוח של
כללית ,הכל בכפוף לאמור בסעיפי הביטוח בהסכם )
נספח ביטוח מס'
שם הקבלן:
.1

קבלן חצר ותחזוקה
תאריך החוזה:

2

הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים הבאים ,בגבולות ובתנאים המפורטים
בנספח אישור קיום הביטוחים ,המצורף להסכם זה כנספח ח' (להלן:
"אישור קיום ביטוחים"):
א .ביטוח צד שלישי
תקופת ביטוח – למשך כל תקופת הסכם זה.
ב.

ביטוח חבות מעבידים
תקופת ביטוח – למשך כל תקופת הסכם זה.

.2

אישור ביטוח
הקבלן ימציא למזמין ,בטרם תחילת הסכם זה ,את אישור קיום הביטוחים
כשהוא חתום בידי מבטחיו .לקראת פקיעת אישור קיום הביטוחים ,או כל
אישור שיחליף אותו ,רשאי המזמין לדרוש מהקבלן אישור קיום ביטוחים
עדכני.

שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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נספח ח'
תאריך הנפקת האישור
אישור קיום ביטוחים
()DD/MM/YYYY
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין
התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
מבקש האישור
שם
שם
________________
☐משכיר
☐נדל"ן
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ.
☐שוכר
☒מתן שירותים
________________
☐זכיין
☐אספקת מוצרים
מען
מען
☐קבלני משנה
☐אחר
☒מזמין שירותים
_______________
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

סוג
הביטוח

מספר
פוליסה

נוסח+
מהדורה

תאריך
תחילה

תארי
ך
סיום

חלוקה לפי
גבולות
אחריות/
סכומי ביטוח

כיסויים
גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום

צד ג'

ביט

1,000,000

₪

אחריות
מעבידים

ביט

20,000,00
0

₪

השתתפות עצמית
סכום

מטבע

כיסויים נוספים בתוקף
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'
,309
,327

,304 ,302
,321 ,315
.329 ,322 ,328
,319 ,309 ,304 ,302
.328

פירוט השירותים:
( 088שירותי תחזוקה ותפעול)( 062 ,עבודות תחזוקה ושיפוץ  -חשמל /איטום /אינסטלציה)
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות:
.1

הביטוחים הנ"ל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידכם וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או
דרישה ממבטחיכם בדבר שיתוף ביטוחיכם .כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה) ,המפקיע או
מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי
המזמין.

.2

הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד המזמין והבאים מטעמו .ויתור כאמור לא יחול כלפי
אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.

.3

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לצמצום אלא לאחר שתינתן לכם על ידנו הודעה על כך
מראש לפחות  60יום מראש.

.4

מוסכם כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על הקבלן
בלבד.

.5

מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא
יגרע מזכויות המבוטחים האחרים.

.6

תנאי הפוליסות שלעיל לא יפחתו מתנאי פוליסות "ביט" .ככל וקיים בפוליסה חריג רשלנות
רבתי ,החריג יבוטל.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי
האמור לעיל.
בכבוד רב,
________________

__________________

_______________

שם החותם

תפקיד החותם

חתימת המבטח וחותמת

שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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נספח ט'
ערבות ביצוע
תאריך___________ :
לכבוד
שירותי בריאות כללית
ג.א.נ,.
כתב ערבות מס________________ :
לבקשת __________ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( 50,000במילים:
חמישים אלף ש"ח) שיוצמד למדד ,כמפורט להלן מתאריך ___________ אשר תדרשו מאת:
_________ _________________________________ (להלן" :החייב") בקשר עם ההסכם
לביצוע עבודות שיפוצים ובינוי מזדמנות עבור מחוז מרכז של שירותי בריאות כללית.
לצרכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו :מדד תשומות הבנייה ,המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת
דרישתכם על פי ערבות זו (להלן" :מדד התשלום") כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע
ביום הגשת הצעת המציע ,דהיינו המדד של חודש _____ שנת _____ שפורסם ביום ______.
(להלן" :המדד היסודי") אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית
המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן" :סכום הערבות המוגדל").
למניעת ספק ,אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו ,לא יחול שינוי
בסכום הערבות.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל ,תוך שבעה ימים מתאריך
דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת
הגנה כל שהיא שיכולה לע מוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום
האמור מאת החייב.
ערבות זו תשאר בתוקפה עד לתאריך _______ ועד בכלל.
דרישה ע"פ ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו ._____________________ :מס'
הסניף_________ :
ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה.
____________
תאריך

שם המציע ________________

____________
שם מלא

____________
חתימה וחותמת

חתימה וחותמת המציע _____________________
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נספח י'
נתוני הגורם המציע

*

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

א.

נתונים כלליים:
סוג האישיות המשפטית:
שם החברה:
מס' חברה:
מועד יסוד:
פירוט בעלי השליטה /בעלי מניות
כתובת:
מס' טלפון נייד:
מס' פקס:
כתובת דואר אלקטרוני:

ב.

מנהלים ובעלי זכויות חתימה:
תפקיד

מס' תעודת זהות

שם משפחה

שם פרטי

ג .מובהר ,כי המזמינה תהא רשאית מעת לעת לשלוח למציע הודעות ומסמכים לאחד מאמצעי
ההתקשרות שלעיל ולאחד מאנשי הקשר שלעיל ,לפי ראות עיניה ,ויראו בהם כאילו נתקבלו בידי
המציע עם שליחתם וקבלת חיווי מסירה אלקטרוני [ככל שמדובר בדואר אלקטרוני] .המציע יהא
מנוע מלטעון כל טענה במקרה של כשל במערכותיו ו/או קבלת חיווי שגוי בידי המזמינה.

_____________
תאריך

_____________
שם מלא

שם המציע ________________

_____________
תפקיד

_____________
חתימה וחותמת

חתימה וחותמת המציע _____________________
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אישור
אני הח"מ עו"ד/רו"ח* ____________________ אשר כתובתי היא ___________________,
שהנני עו"ד  /רו"ח של המציע ,מאשר כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה _______________ ו-
____________ ,אשר חתימתם בצירוף חותמת המציע כפי שנעשו לעיל מחייבת את המציע לכל דבר
ועניין ולאמור במסמך זה.
(* מחק את המיותר)
________________________
* עו"ד  /רו"ח

שם המציע ________________

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

____________________
שמות החותמים
שם החברה ___________________
מספרי ת"ז _______________ שם הפרויקט או השירות __________________
חותמת וחתימת החברה

שם המציע ________________

________________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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נספח יב'

נוהל בטיחות בעבודה
.1

מטרות
1.1
1.2

הוראה זו באה להגדיר את אחריותם של קבלני חוץ בנושא בטיחות ,בעת עבודתו
בתוך שטח המוסד.
שיפור רמת הבטיחות במוסד.

.2

מסמכים ישימים
 2.1פקודת הבטיחות בעובדה – (נוסח חדש) ,התש"ל .1970 -
 2.2חוק ארגון הפיקוח על העבודה – .1954

.3

מושגים והגדרות
 3.1יחידות ומרפאות מחוז מרכז (לעיל ולהלן" :מוסד") – מקום שחלה עליו ביצוע
חוק/תקנה/הוראת בטיחות זו.
 3.2מחזיק במקום העבודה– כל אחד מאלה:
3.2.1

תופש או בעל המפעל כמפורט בסעיפים הבאים לפקודת הבטיחות בעבודה
(נוסח חדש) ,התש"ל – ( 1970להלן" :הפקודה").

3.2.2

המנהל בפועל את המוסד (להלן" :מנהל המוסד").

3.2.3

מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל המוסד.

 3.2.4המנהל בפועל של תאגיד ,אם המפעל מצוי בבעלות תאגיד.
 3.3הממונה על הבטיחות – אדם שרוב עיסוקו בבטיחות ושיש לו הכשרה מתאימה לכך מטעם
המוסד לבטיחות וגיהות או מטעם גוף אחר שאישר לכך מפקח העבודה הראשי.
 3.4מפגע בטיחות – כל ליקוי במוסד ,העלול לגרום תאונה או דליקה.
 3.5סקר סיכונים – מיפוי גילוי ורישום של סיכוני בטיחות ,גהות ובריאות הנובעים משימוש
בציוד ,חומר ,תהליך ייצור או כל גורם אחר במקום עבודה ,הערכתם והצעת פתרונות
לסילוקם או להפחתתם
 3.6נאמן בטיחות – מי שנאמן לענייני בטיחות או גהות.
 3.7קבלן ראשי  -כל אדם במוסד המבצע עבודה באמצעות צוות עובדים (החל מעובד אחד
ומעלה)  /קבלני משנה ,עליהם הוא ממונה בתוקף תפקידו.
 3.8קבלן משנה  /צוות עובדים  -הגוף עליו מופקד הקבלן יחידה.
 3.9הוראות בטיחות  -פרסום "הוראות בטיחות" ,המתייחסות לאבטחת תנאי בטיחות וגהות
במשך השעות בהן נמצא העובד בשטח החברה או בתפקיד מחוץ לשטח החברה וכן ,כל
הוראה בעל -פה הניתנת לעובד על-ידי מנהל יחידה שלו.
אישור
הרינו מאשרים שקראנו את האמור לעיל ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למפורט בו.
_________________
________________
שם וחתימה
תאריך

שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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תחום  :בטיחות
כללית

חטיבת הלוגיסטיקה והתשתיות

נספח בטיחות לחוזה עם קבלן
לעבודות בנייה הנדסיות

מינהל תשתיות ובינוי
מדור בטיחות

לאחר שעיינת בקובץ הוראות זה ובשאר הוראות בטיחות וגהות מחייבות ,מטעם שירותי בריאות
כללית (להלן" :כללית") ו/או מחוז מרכז של המזמין (להלן" :המזמין") ,הכלולות במסמך זה ,עליך
לאשר הבנת תוכן הדברים על גבי טופס "הצהרת בטיחות" המצורף ,שיופקד בידי מהנדס המזמין ו/או
מנהל פרוייקט ו/או מנהל אחזקה ו/או ממונה הבטיחות של המזמין.

התחייבות הקבלן :
.1

מתחייב לפעול בהתאם לכל דין (דוגמא :פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל 1970 -
ותקנותיו ,חוק התכנון הבנייה ותקנותיו ,חוק החשמל ותקנותיו ,פקודת משלוח יד ותאונות
וחוק שירותי הכבאות) ובהתאם להנחיות בטיחות וגהות של כללית ו/או המזמין ובהתאם
למפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה.

.2

הקבלן המבצע בנייה או בניה הנדסית (שעליהן חלה פקודת הבטיחות בעבודה) מתחייב לדווח
למפקח האזורי לא יאוחר משבעה ימים לאחר התחלתן הודעה בכתב על העבודה ,פרט לעבודה
שיש יסוד סביר להניח שיימשכו פחות מ 6 -שבועות.

.3

הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה ראשי אחד ומוסמך לאתר בנייה שישמש כתובת עיקרית
לכל נושא הבטיחות ,למ סור (בכתב) את פרטיו המלאים לשירות הפיקוח על העבודה ולרשום
אותם גם בפנקס הכללי שינוהל באתר ולקבל את אישורו.

.4

הקבלן יתחייב לגדר את האתר הבנייה וליצור גבולות ברורים לאתר הבנייה ,על-מנת להפרידו
משאר שטחי המוסד.

.5

הקבלן מתחייב להציג באתר הבנייה שלט הכולל את פרטיהם ומענם של מבצעי הבנייה ושל
מנהל העבודה וכן ,את מהות העבודה המתבצעת.

.6

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לתנאי ההליך ,ההזמנה ,התכניות ,המפרטים
הטכניים ותנאי החוזה הכלליים והמיוחדים של אגף הבינוי בכללית.

.7

הקבלן יהיה אחראי כלפי כללית ו/או המזמין ,על נושא הבטיחות עבור כל עבודה שהוא ימסור
מתוך ההזמנה לקבלני משנה.
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הוראות בטיחות כלליות:
.1

הקבלן אחראי לכך שהוא עצמו ,עובדיו ,סוכניו ,קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר הבא בשמו או
מטעמו ,ינהגו בהתאם לאמצעי זהירות והבטיחות המחויבים לפי הנסיבות בביצוע עבודות כאלה
ובהתאם להוראות כל חוק ,תקנה ,חוק עזר והוראות שיינתנו מדי פעם בפעם.

.2

במזמין קיים טלפון חירום שמספרו  2555לצורך דיווח על כל שריפה ,חבלה או מקרה חירום
אחר ,יש לדווח מיד לטלפון הנ"ל ,תוך מסירת מלוא המידע על המקרה!

.3

על הקבלן להודיע בכתב מיד למנהל הפרוייקט  /האחזקה על כל פגם אשר גילה או על כל תקלה
העלולה להוות סיכון בטיחותי לחולים  /לעובדים  /מבקרים במזמין או לעובדים של הקבלן או
כל צד שלישי.

.4

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

.5

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

.6

מבלי לפ גוע באמור בכל מקום אחר בהסכם ,מתחייב בזה הקבלן לא להשתמש בציוד כל שהוא,
המחויב בחוק לבדיקה תקופתית ,בקשר לביצוע העבודות ,אלא אם כן ציוד כזה נבדק תחילה
ואושר לשימוש על-ידי בודק מוסמך.

.7

באחריות הקבלן לקבל מחשמלאי מוסמך (לא של המזמין) אישור תקינות על כל ציוד חשמלי
שבשימושו ,כולל הכבלים המאריכים .בידוד הכבלים חייב להיות שלם ותקין כולל התחברויות
לשקע ותקע .חיבורי תקע-שקע לא יונחו בשבילים ומעברי רכב.
.8

חשוב ביותר :יש לתאם מראש ובכתב כל הפסקה של אספקת גז ,נוזל או חשמל לצורך ניתוק או
התחברות או כל צורך אחר ,עם מחלקת האחזקה  /מנהל מרפאה .מודגש בזה שאין בשום אופן
לנתק או להתחבר למערכות אספקה חיות ,ללא תאום ואישור מראש בכתב של מנהל האחזקה /
מנהל מרפאה או נציגיו .כל פעילות של הפסקה או ניתוק או כל פעילות בקרבת אספקות
חיוניות העלולה לגרום להפרעות באספקות ,תבוצע בנוכחות עובד אחזקה שהוסמך לכך על-ידי
מנהל האחזקה .חובה לציין על-ידי שלט מתאים ובולט ,על מקומות שניתקו או נאטמו זמנית,
זאת כדי למנוע חיבור או פתיחה של קוים ,פעולה העלולה לגרום נזק או סיכון.

.9

על הקבלן לתאם מראש עם מנהל פרויקט  /אחזקה כל עבודה על גגות או בחדרי מיזוג .זאת
למניעת מקרים של חדירת עשן ,אבק ,אדים וריחות דרך פתחי היניקה של מערכות המיזוג לתוך
המבנים .במקרה שיעורר צורך לצאת לגג ,על הקבלן לוודא נעילת השער לגג מיידית לאחר
המעבר דרכו.

.10

כל עבודה הכרוכה בקידוח ,חציבה ,הריסה של קירות ,תקרות ,רצפות ושבילים ותקיעת יתדות
באדמה תתואם מראש ובכתב עם מנהל פרויקט  /אחזקה .לפני תחילת עבודות הריסת קירות
בתוך מבנים מאוכלסים יש לפרק תקרות אקוסטיות ברדיוס של  15מטר מהקירות המיועדים
להריסה.

.11

יש לתאם מראש עם מחלקת הנדסה  /אחזקה כל עבודת גידור ועבודה אחרת שכוללת תקיעת
יתדות באדמה.
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.12

באמצעות מנהל פרויקט  /אחזקה של המזמין יש לבקש אישור לביצוע כל חפירה בשטח.

.13

אינך רשאי להשתמש ,להפעיל וכו' בכל כלי ,ציוד ורכב ,מבלי קבלת אישור מראש לכך מהאחראי
הישיר לאותו פריט ,ולאחר שנקטת בכל אמצעי הנדרש להפעלה בטוחה.
חל איסור להשתמש בציוד כיבוי אש למטרות לא ייעודיות (כגון :השקיית ערמות פסולת על-ידי
צינור כיבוי וכד') .קבלן שישתמש בציוד כיבוי אש ,יחויב מיידית במחיר ציוד חדש  +התקנתו.

.14

נהיגה ברכב מותרת רק לנושא רשיון נהיגה בר תוקף המתאים לסוג הרכב המופעל .אין להיכנס
לשטחים ציבוריים  -כגון דשא ,שבילים ,גינות ,חצרות בלי לקבל אישור מראש על כך ממחלקת
האחזקה  /קצין הביטחון  /ממונה הבטיחות.

.15

חובה עליך לגדר ולבטח בצורה ברורה ונכונה וכן ,לסמן בשלטי אזהרה כך שיראו גם בשעות
החשכה ,כל שטח או משטח העבודה בו קיים סיכון פגיעה ו/או נפילה ,עקב ביצוע העבודה.
הגידור יכלול סגירה הרמטית (ללא פתחים ברוחב מעל  12ס"מ) מפני כניסת אנשים לאתר.
דלתות ושערים יהיו סגורים בכל זמן למעט ,ברגע מעבר עובדים בשער או דלת .הסגירה מבחוץ
על-ידי מנעול ומבפנים על-ידי בריח .אין לפרק את הגידור לפני גמר כל העבודות כולל של קבלני
משנה ופינוי כל הפסולת ,הפיגומים והסולמות.
חל איסור להשאיר כלי עבודה או לאחסנם מחוץ לאזור המגודר אסורים.
חובה על הקבלן למנוע כניסת אנשים זרים לאזור העבודה.

.16

חובה עליך לגדר לבטח ולחסום גישה לכל מקום שממנו אדם עלול ליפול יותר ממטר .מיד בתום
העבודה חובה להחזיר למקומו כל מגן ,משטח ,מעקה וכו' שהוסר לצורך העבודה.

.17

חובה עליך לדאוג באופן שוטף לניקיון וסדר וכן ,להשאיר את האזור בו ביצעת עבודה כשהוא נקי
ומסודר .במידה ותישאר פסולת או אי סדר במקום והקבלן לא יפנה ויסדר תוך ( 3שלושה) ימים
מקבלת ההתראה ,תפונה הפסולת ויסודר המקום על-ידי המזמין והוצאות הפינוי והניקוי יחולו
על הקבלן.

.18

מודגש בזה כי חל איסור מוחלט על:
א.

הדלקת אש ,עישון ו/או שימוש בלהבה גלויה בכל אזור בו חומרים דליקים ו/או נפיצים
בין אם מסומן בשלט אזהרה או לא או באזור המוגן על-ידי גלאי עשן ,ללא אישור בכתב
ממנהל פרויקט  /אחזקה.

ב.

חסימת דרכי מילוט ומעברים ,דרכי גישה לרכב חירום וגישה להידרנטים (ברזי כיבוי אש).

ג.

ביצוע כל עבודה בגובה ,ללא משטח עבודה תקין ובטוח ו/או בהעדר משטח כנ"ל ,ללא
חגורת בטיחות תקינה קשורה למתקן ובכל מקרה ,העבודה תתבצע על-פי חוקי ותקנות
משרד העבודה.

ד.

השלכת חפצים ,חלקי פיגום ,פסולת בניה וכד' העלולים לגרום לפגיעות ותאונות.

ה.

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

ו.

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

ז.

השלכת פסולת ו/או גרוטאות מחוץ למקום שנועד לכך.

שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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בכל הקשור לסעיפים  18א' ו 18 -ב'  -על הקבלן לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת דליקות,
כולל הצבת אמצעי כיבוי במקום עבודתו על חשבונו ואחריותו.
אישור
הרינו מאשרים שקראנו את האמור לעיל ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למפורט בו.

________________
תאריך

שם המציע ________________

_________________
שם וחתימה

חתימה וחותמת המציע _____________________
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הנחיות בטיחות ייחודיות
.1

כללי :

בנוסף לאמור ב"נספח חוזה  -הצהרת בטיחות" ,כל עבודה הקשורה במישרין או בעקיפין לנושאים
שבפרק זה ,תתואם מראש ותבוצע אך רק לאחר קבלת אישור בכתב ממהנדס המזמין ו/או מנהל
האחזקה של המזמין.
.2

גזים רפואיים:
א .אם העבודה מתבצעת בסמיכות לצנרת נחושת של גזים רפואיים (צבועה בכחול ,ירוק ,לבן,
חום או סגול) יש להגן על הצנרת מפני נזקי חום על-ידי יריעות בד חסין אש ומפני נזק מכני
על-ידי מגן קשיח.
ב .כל הפסקה של אספקת גז רפואי מחייבת את הקבלן לקבל אישור מראש בכתב ממנהל
פרוייקט /אחזקה  /מנהל מרפאה .לפני כל חיבור מחדש יש לבדוק אם ננקטו כל האמצעים
כדי שהפעלה מחדש לא תגרום לנזקים או פגיעות.
ג .חל איסור מוחלט לבצע שינוי כלשהו מעבר לתוכניות המאושרות במערכות הגזים רפואיים.

.3

.4

.5

כללי זהירות בחמצן:
א.

אסור לחשוף בצורה כל שהיא חמצן למקורות אש ,חום וניצוצות.

ב.

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

ג.

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

ד.

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

ה.

אין לשמן או לנקות בחומר דליק אביזרי חמצן.

ו.

אסור ומסוכן לפתוח פתיחה מהירה את ברזי החמצן.

ז.

בכל מקרה של פריצת חמצן במקום סגור  -יש לאוורר את המקום ולכבות מקורות אש
וחום.

חשמל
א.

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

ב.

קבלני החשמל ידאגו לשילוט מושלם וברור של כל מפסיק שהותקן .לפני תחילת העבודה
על קווי חש מל יש לנעול לבטח את מפסק המעגל המזין את הקו ולתלות שלט" :אסור
לחבר ,עובדים בקו".

חפירות:
כל חפירה או חציבה תבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל פרויקט  /אחזקה ,זאת כדי
למנוע פגיעה בכבלי חשמל או צינורות תת קרקעיים .אין לבצע עבודות חפירה ללא מפרט
ותכניות עבודה מאושרות על-ידי המתכנן ,מנהל האחזקה וממונה הבטיחות המקומי.

שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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.6

עבודה בגובה
א.

כל עבודה בגובה תתבצע בהתאם לדרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה),
התשס"ז– .2007

ב.

הקמת פיגום ו/או משטח דריכה
הקמת פיגום ו/או משטח דריכה תעשה על-פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),
התשמ"ח  1988 -ותיקונים משנת  1991ו.1992-

.7

.8

עבודות צביעה:
א.

לא יאוחסן צבע או מדללים מכל סוג שהוא ליד מכלים או בלוני חמצן או ניטרו אוקסיד
(בלונים ירוקים עם כתף לבנה או כחולה) עד למרחק של  5מטר.

ב.

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

ג.

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

מעליות:
כל עבודה כגון :חציבה ,קידוח ,ניסור ,ריתוך וכו' במעליות ,בפירי המעליות (בפנים או בחוץ) או
בקרבתן ,תבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל פרויקט  /אחזקה.

.9

נוהל ביצוע עבודות עם אש גלויה בשטח המחוז
א.

הנוהל מתייחס לכל עבודה הכרוכה בפליטת גצים ,גז לוהט ,אש וכד'.
לדוגמא  -ריתוך ,הלחמה ,חיתוך באוטוגן או בקשת חשמלית.
כמו כן ,לתהליכים ועבודות שבמהלכן נפלט עשן או אדים ,לדוגמא  -שריפת פסולת ,עצים,
חימום זפת או חומר אחר הפולט אדים.

ב.

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

ג.

הנוהל מחייב את כל מנהל פרויקט  /אחזקה ,ראשי הצוותים של מחלקת האחזקה ואת כל
הקבלנים (כולל קבלני משנה) המופעלים על-ידם.

ד.

מחובתו של העובד האחראי ,המעסיק קבלן או רתך האמור לבצע עבודה כל שהיא הכרוכה
בפליטת גצים חמים או גז חם ,ליידע עם הזמנת העבודה את בא-כוח הקבלן או את מבצע
העבודה מטעמו על הוראות הבטיחות שלהלן:
ד 1 -תיאום :כל עבודה הנ"ל תתואם מראש בין מנהל העבודה או ראש הצוות .חובת
התיאום חלה על כל עבודה כנ"ל ,ללא קשר עם הגורם שהזמינה .לפני תחילת
העבודה על הקבלן לסייר באתר יחד עם מנהל פרויקט  /אחזקה או מנהל מרפאה או
ב"כ ולקבל אישור בטיחות ולשמוע הסבר על האתר ,העבודה ,בעיות וסיכונים
מיוחדים .על הקבלן לברר את מיקום הטלפון הקרוב (להודעות בחרום לחייג למס'
 )2555מיקום עמדת כיבוי קרובה (אין לנסות כיבוי דלקים או שריפות חשמל במים).
לפני כל עבודה עם אש גלויה או עבודה הכרוכה בפליטת עשן או אדים יש למלא
טופס התחייבות להפסיק את מערכת גילוי העשן.

שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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לאחר מילוי הטופס יש למוסרו במשרד הקבלה של מרפאה .הטפסים נמצאים
במחלקת האחזקה של המזמין ,מחלקת האחזקה ומשרד קבלה בכל מרפאה.
בכל מקרה מודגש שיש להפסיק את פעולת הגלאים באזור העבודה לפני תחילתה
ולהחזיר אותה לפעולה בסיום העבודה או בסוף כל יום או מה שקודם.
ד 2 -הגנה :אם העבודה נעשית בסמוך לחומרים דליקים כגון :עלים יבשים ,ניירות,
וילונות ,מזרונים ,שמיכות ,קרטונים ,שלא ניתן להרחיק  -יש לכסותם לפני התחלת
העבודה בשמיכות אזבסט .אין לבצע עבודות עם אש גלויה בקרבת נוזלים בעירים
או מכלי גז בישול.
במקרה שהעבודה עם אש גלויה נעשית ליד או מעל תעלות הצמודות למבנים (חצר
אנגלית) יש לכסות את הרשתות של התעלות בשמיכות אזבסט כדי למנוע נפילת
גיצים על בידוד הצנרת או חדירתם דרך חלונות המרתפים לארכיונים או מעבדות.
ד 3 -השגחה :בכל זמן העבודה עם אש גלויה ישגיחו העובדים שלא נוצרו מקורות אש
וששום דבר לא החל לבעור .חובה להחזיק במקום ביצוע העבודה מטפים מסוג
מתאים ושמיכות אזבסט בכמות מספקת לחסימת האש (ציוד הכיבוי של הקבלן
ועל אחריותו).
בתום העבודה יש לוודא שלא נשארו גצים או נקודות לוהטות העלולות לגרום
להתלקחות עצמית.
ד 4 -כאשר עבודות היווצרות גצים חמים מתבצעות מעל מקום העלול לשמש מעבר
אנשים ,חובה לדאוג לגידור מקום נפילת הגצים או למנוע מעבר אנשים במקום זה
בכל דרך אפשרית.
כמובן שיש לנקות את מקום נפילת הגצים מכל חומר דליק.
אישור
הרנו מאשרים שקראנו את האמור לעיל ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למפורט בו.

________________
תאריך

שם המציע ________________

_________________
שם וחתימה

חתימה וחותמת המציע _____________________

46

הצהרת בטיחות

אני החתום מטה , ___________ ,העובד במזמין______________ מצהיר בזה,
כי הובאו לידיעתי הוראות ונוהלי הבטיחות הנהוגים במזמין ,וכי ברורים לי הסיכונים האפשריים
בשטח המזמין.
הבנתי שבכל אתר קיימים סיכונים מיוחדים ,כך שלפני ביצוע עבודה בכל אתר עלי לקבל הסבר
והנחיות ממנהל פרויקט או בא כוחו ולפעול על פיהם.
הריני מתחייב להשתמש בעובדים מתאימים ,ציוד מתאים ותקין.
הריני מתחייב לקיים את כללי הבטיחות הרשומים בחוק או מקובלים ,לרבות אלה שבמסמך זה.
אני מתחייב להדריך את כל העובדים מטעמי לגבי הסיכונים הכרוכים בעבודה הנ"ל ולהקפיד על כך
שישמרו על כל כללי הבטיחות הקשורים לעבודה.
ולראיה באתי על החתום:
שם:

____

מס' ת .זהות:
מקצוע:
כתובת:
תאריך:
חתימה:
חותמת :

שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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טופס בקשה לנטרול אזור גילוי אש
לכבוד:
מהנדס המחוז (להלן":המזמין")
כאן

פרטי מגיש הבקשה:
שם:

תפקיד:

משפחה:

מבקש לנטרל מערכת גילוי אש במקום:
לצורך ביצוע עבודה:
משעה:

תאריך:

עד שעה:

לתשומת לב מגיש הבקשה:
.1
.2
.3
.4

פעולת ניתוק והחזרת אזור גילוי אש מתבצע ע"י אנשי משרד קבלה על סמך טופס זה.
ניתוק מערכת גילוי אש באזור מסוים משאיר את אותו האזור חשוף ללא יכולת להרגיש או
לגלות עשן או שריפה.
בגמר העבודה הקפד אישית להודיע למוקד הביטחון על סיום העבודה והחזרת אזור המבוטל
לפעולה.
מגיש הבקשה אחראי ישירות להפעלת אזור המופסק בגמר העבודה.

מאשר ומתחייב לפעול בהתאם
שם מגיש הבקשה ____________ :חתימת מגיש הבקשה:

מאשר ביצוע הפסקת מערכת גילוי אש באזור מס':
משעה:
שם המבצע ___________ :

תאריך:

עד שעה:
חתימת המבצע:

מאשר חידוש פעולת מערכת גילוי אש באזור מס':
משעה:
שם המבצע ___________ :

שם המציע ________________

עד שעה:

תאריך:

חתימת המבצע:

חתימה וחותמת המציע _____________________

48

מובהר בזאת ,כי במקרה של סתירה בין האמור בהוראות הבטיחות המפורטות לעיל,
לבין האמור בקובץ "תנאי חוזה כלליים להתקשרויות עם קבלן" המצורף תיגברנה
ההוראות המפורטות בקובץ "תנאי חוזה כלליים להתקשרויות עם קבלן".

שם המציע_______________ :
כתובתו:

_______________

טלפון:

_______________

תאריך:

_______________

חתימת המציע (חותמת  +חתימות):

_______________

שם ות.ז .של החותם/ים בשם המציע_______________ :
תפקיד החותם/ים בשם המציע:

_______________

(אם המציע מורכב משני גופים או יותר תיחתם הצעה זו על ידי כל אחד מהם ,והתחייבויותיהם של
הגופים מהם מורכב המציע על פי הצעה זו תהיינה ביחד ולחוד).

אישור עו"ד או רו"ח
מרחוב

 ,עו"ד/רו"ח מס' רשיון
אני הח"מ
חתמו
ו-
 ,מאשר בזאת כי ה"ה
,
בשם המציע דלעיל על המסמך דלעיל וכי על פי תזכיר ותקנון המציע והחלטות דירקטוריון המציע,
חתימות אלה מחייבות את המציע לכל הקשור בהצעה זו והתחייבויות המציע על פיה.

 ,עו"ד/רו"ח
(*) מחק את המיותר

שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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נספח יג'
מחוז מרכז של שירותי בריאות כללית (להלן":המחוז")
נספח העמדת מכולה
 .1הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש במכולה (לרבות אחסנת ציוד שלא לצורך ביצוע
העבודות הקבלניות) או בכל ציוד אחר של המחוז שלא לצורכי ההסכם.
מובהר כי המחוז ו/או כללית וכל הפועל מטעמו  ,לא ישא באחריות ו/או בחבות לגבי נזקי גוף ו/או
נזק שיגרמו בקשר עם המכולה לרכוש הקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו,
לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,למועסקים ,סוכנים ,קבלנים ,לקוחות ,מבקרים וכל אדם
אחר שימצאו במכולה ו/או בסביבתה.
 .2הקבלן ישפה ו/או יפצה את המחוז ו/או כללית ואת מי מטעמו בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ,הפסד,
אובדן ,חיוב ו/או הוצאות שיגרמו למחוז ו/או לכללית בקשר עם המכולה כמפורט לעיל ,וזאת מיד
עם דרישתו הראשונה של המחוז ממנו לעשות כן.
 .3בכל מקרה בו יאלץ המחוז ו/או כללית לשלם פיצוי או כל תשלום אחר אשר על פי הוראות נספח זה
חל על הקבלן ,מתחייב הקבלן לשפות ולפצות את המחוז ו/או כללית בגין כל סכום ששולם על ידו
כאמור ,בתוספת כל ההוצאות בהן עמד בשל כך בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ,מיד
כשיידרש לעשות ,לרבות בשל הצורך להתגונן כנגד כל תביעה/דרישה שתופנה אליו.
 .4כמו כן ,מתחייב הקבלן לדאוג לקיומו של פרק ג' לביטוח חבות מעבידים (במסגרת פוליסת עבודות
קבלניות) ולהוסיף את שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") והמחוז כמבוטח נוסף וכן לדאוג
כי המבטח יכסה את חבותה של כללית ו/או המחוז היה ויחשבו מסיבה כלשהי למעביד הקבלן ו/או
עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו.
 .5שאר תנאי ההסכם יהיו ללא שינוי ,אולם בכל מקרה של סתירה בין תנאי ההסכם לתנאי נספח זה,
יגברו התנאים המפורטים בנספח זה.
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נספח יד'
הוראות ביטחון לעובדי קבלן
קבלן יקר,
במסגרת עבודתך במוסדות כללית אתה עלול להיתקל בתרחישים שיש בהם כדי לסכן אותך או
האחרים ,וזאת בשל המציאות הקיימת בארצנו.
לפיכך מצאנו לנכון להביא בפניך שלושה תרחישים שכיחים תוך ציון מאפייניהם וההתנהגות
המתבקשת ממך.
 .1חפץ חשוד
.1.1מאפייניו:
שאינו במקומו הטבעי ,שאינו מוכר לעובדי המקום ,שהושאר ע"י אלמוני ,שהונח בחופזה,
שהוחלף באחר השייך למקום והמחליף אינו בעל גישה חוקית ,שאינו מוחזק ע"י בעליו.
.1.2הטיפול המתבקש:
לא לגעת ,לנסות לאתר בעלים ,להרחיק ולהתרחק ,להודיע לקב"ט ,להזמין משטרה.
 .2אדם חשוד
.2.1מאפייניו:
הנכנס למתקן ואינו נמנה עם סגל עובדיו :מתנהג באופן חריג או מחשיד ,אינו מסוגל לתת
תשובות המניחות את הדעת אודות שהייתו במקום ,אין ברשותו מסמכים מזהים.
.2.2הטיפול המתבקש:
לשאול אל מי באת? ,מה אתה מחפש? ,לבקש הזדהות באמצעות תעודה ,בהתעורר חשד
להזמין את קצין הביטחון.
 .3רכב חשוד
.3.1מאפייניו:
אבק בלתי סביר ,חוטי חשמל קרועים או מחוברים ,חנייה ממושכת ,חוסר לוחית זיהוי,
ציוד מחשיד בתוך הרכב ,גלגלים אחוריים שקועים בשל עומס ,לוחיות של תושבי שטחים,
שנעזב בחופזה.
.3.2הטיפול המתבקש:
רישום פרטי הרכב כגון :סוג ,צבע ,מספר לוחית ומקום החנייה .להרחיק ולהתרחק,
להודיע לקצין הביטחון.
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נספח טו'

חוזה
שנערך ונחתם ב

ביום ______ לחודש ______ שנת ________
בין
שירותי בריאות כללית
מרחוב ארלוזרוב  ,101תל אביב
( להלן":כללית")

על ידי:
________ .1

________ _____________________

________ .2

________ _____________________

(שם)

(שם)

(תפקיד)

(ת.ז).

(תפקיד)

(ת.ז).

מצד אחד;
לבין:
____________________
(שם)

____________________
(מספר רשום)

מ__________________ -
(כתובת)

באמצעות:
_____________ ____________ _____________ .1
(שם)

(ת.ז).

(תפקיד)

_____________ ____________ _____________ .2
(שם)

(ת.ז).

(תפקיד)

(להלן " -הקבלן")
מצד שני;
הואיל:

ושירותי בריאות כללית פרסמה מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס'  72-15/20לביצוע
עבודות שיפוצים ובינוי מזדמנות עבור מחוז מרכז של שירותי בריאות כללית (להלן:
"המחוז") בשטח המחוז (להלן" :ההליך").

והואיל:

והקבלן הגיש הצעת מחיר למתן השירותים בהתאם לתנאי ההליך.

והואיל:

ובכפוף לתנאי ההליך ותוצאותיו הסכימה הכללית לקבל את הצעת הקבלן.
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לפיכך מוצהר ,מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא ונספחים
.1.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנו.

.1.2

כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.

.1.3

הסכם זה מהווה פירוט תנאים מיוחדים ביחס לנספח יד' המהווה הסכם תנאים
כלליים כהגדרתם להלן.

.1.4

מובהר בזאת ,כי המפרט הכללי כהגדרתו להלן ,אשר אינו מצורף להליך זה ,מחייב את
הקבלן לכל דבר ועניין הקשור להליך זה.

.1.5

במקרה של סתירה ,אי התאמה וכיו"ב בין הוראות הסכם זה לבין הוראה הכלולה
בנספחיו לרבות בתנאים הכללים כהגדרתם להלן ,יגברו ההוראות בהתאם לסדר
חשיבות המסמכים להלן )1 :הסכם זה;  )2תנאים כלליים;  )3מפרט כללי ,אלא אם כן
נאמר במפורש אחרת.

.1.6

הנספחים להסכם זה:
נספח א' :אישור רו"ח;
נספח ב' :תצהיר מנכ"ל;
נספח ג' :תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;
נספח ד :תצהיר בדבר אי תיאום מכרז;
נספח ה' :רשימת יחידות ומרפאות המחוז;
נספח ו' :הצעת מחיר;
נספח ז' :אישור מורשי חתימה;
נספח ח' :אישור על כיסוי ביטוחי;
נספח ט' :נוסח ערבות בנקאית (ביצוע);
נספח י' :נתוני גורם מציע;
נספח יא' :כתב התחייבות לשמירת סודיות;
נספח יב' :נהלי בטיחות בעבודה לרבות הצהרת בטיחות של הקבלן;
נספח יג' :נספח להעמדת מכולה;
נספח יד' :נוסח תנאי חוזה כלליים ;
נספח טו'  :הוראות ביטחון לעובדי קבלן;
נספח טז' :הנחיות בדבר משלוח וקבלת מסרים אלקטרוניים.
נספח יז' :תוכניות ומפרטים מצורפים להסכם.
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.2

הגדרות
בכל מקום בהסכם זה על נספחיו יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור בצידם ,אלא אם
נאמר במפורש אחרת:
.2.1

"המחוז" :מחוז מרכז של כללית ,לרבות כל שטחי מרפאותיו ,מבניו ,משרדיו ,מתקניו
וכיו"ב.

.2.2

"ההליך" :הליך תחרותי למתן עבודות שיפוצים ובינוי מזדמנות בשטח המחוז עבור
מחוז מרכז של שירותי בריאות כללית בהתאם לתנאי ההליך ונספחיו ובכללם הסכם
זה.

.2.3

"הסכם  -תנאים כלליים" :נוסח תנאי חוזה כלליים להתקשרויות עם קבלנים של
שירותי בריאות כללית מינהל תשתיות ובינוי (נספח יד').

.2.4

"מפרט כללי" :נוסח המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניה.

.2.5

"העבודות" :עבודות שיפוצים ובינוי מזדמנות בשטח המחוז בשטח המחוז.

.2.6

"המהנדס" " /המפקח" :מהנדס ראשי של המחוז.

.2.7

"אישור המפקח" -אישור אשר יינתן ע"י מהנדס של המחוז.
כללי :לצורך מתן האישורים רשאי המפקח למנות מטעמו כל יועץ מקצועי או מומחה,
לרבות אחד המתכננים של האתר .האישורים תקפים אך ורק בכתב;
אישור לשימוש במוצר כלשהוא ,תחילת ביצוע שלב וכד' :בקשה לאישור בצירוף כל
המסמכים הדרושים תוגש ע"י הקבלן לפני מועד הבצוע ,כנקוב בפרקים המקצועיים
[מפרט טכני] .אין להשתמש במוצר/להתחיל ביצור/לבצע עבודה או לנקוט פעולה
אחרת כל שהיא ,המותנית באישור זה ,לפני קבלתו;
אישור לסיום שלב בעבודה – הקבלן יודיע למפקח על תאריך סיום שלב מבעוד מועד.
כתנאי לבדיקה של המפקח יציג הקבלן אישורים מתאימים מכל הנוגעים בדבר (יועץ
מקצועי ,רשות מוסמכת ,ספק וכד') כנדרש.

.3

הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי:
.3.1

הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמומחיות לרבות כח אדם מקצועי ומיומן
הדרושים לצורך קיום התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,וכי ברשותו כל הרישיונות,
ההיתרים והאישורים התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו דרושים על פי כל דין לביצוע
העבודות ,בין אם בעצמו ובין אם באמצעות קבלן משנה הפועל מטעמו ,הכל כמפורט
בתנאי ההליך ,ולקיום מלוא התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,והוא ידאג כי אלה יישארו
בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.
מובהר ,כי אי השגת אישור ,היתר או רישיון עסק כאמור בסעיף זה לא תהווה עילה
בידי הקבלן להעלאת כל טענה כלפי הכללית.
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.3.2

נ הירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים המצורפים אליו
ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,והוא בדק באופן יסודי את מלוא הנתונים והנסיבות
הנדרשים לצורך ביצוע הסכם זה ו/או העלולים להשפיע על קיום התחייבויותיו לפי
הסכם זה ,לרבות ביקורו ובדיקתו את מתקני המחוז ,חצרותיהם ,סביבותיהם ,ונהלי
המחוז  ,ככל שאלה רלבנטיים להסכם זה ,ולא תהיה לו כל טענה ,דרישה ו/או תביעה
כלפי הכללית ו/או המחוז בקשר עם אי-ידיעה ,חסר ו/או טעות ו/או פגם.

.3.3

אין 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.

.3.4

הסכם זה הנו הסכם למתן שירותי עבודות שיפוצים ובינוי מזדמנות בשטח המחוז
ובשום אופן איננו הסכם עבודה ו/או הסכם להעסקת עובדים מסוימים ו/או התקשרות
לאספקת כח אדם ו/או הסכם עם קבלן כח אדם.

.3.5

הקבלן מתחייב לקיים אחר כל הוראות ,הנחיות ונהלי הכללית ככל שנוגעות לביצוע
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובכלל זה הוראות מחלקת הבטיחות והוראות מחלקת
הביטחון של המחוז ובהתאם לכל דין ,כפי שיעודכנו מעת לעת ,ובין היתר נותן
הסכמתו לבדיקת כלי התחבורה בהם הוא עושה שימוש ,הוא מתחייב לשתף פעולה עם
הגורמים הרלוונטיים בכללית ,ככל שיידרש ,ומוותר על כל טענה ו/או תביעה בהקשר
זה.
מובהר כי בכל מקרה לא יחל הקבלן בביצוע עבודות כלשהן ללא תיאום מוקדם עם
המחוז ובטרם נתקבל אישור בכתב לכך.

.3.6
.4

הפרת הוראה מהוראות סעיף  3זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

ההתקשרות
.4.1

הקבלן יעניק עבודות שיפוצים ובינוי מזדמנות עבור מרפאות ויחידות מחוז מרכז של
שירותי בריאות כללית ,והכל בהתאם לתנאי ההליך ולמפורט בנספח יג' (פירוט
השירותים).

.4.2

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,כהגדרתן לעיל ,בצורה הטובה ביותר ,באמצעות
בעלי מקצוע טובים ,מוסמכים ,מנוסים ומקצועיים ,אשר בידם כל ההיתרים,
הרישיונות ,הכלים והאישורים הנדרשים לצורך מתן השירותים.

.4.3

העבודות יבוצעו באיכות ובטיב מעולים ,בהתאמה מלאה לקבוע במסמכי ההליך
ובהתאם לדרישות כל דין ו/או הוראה ו/או הנחיה ישימים.

.4.4

הקבלן יבצע את העבודות ככל הניתן ללא גרימת הפרעה ו/או מטרד לפעולות
המתבצעות באתרים ,ובכל מקרה יתאם את ביצוע השירותים עם הגורם האחראי
מטעם הכללית בכל אחד מן האתרים.
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.4.5

הקבלן ייחשב בכל עת בקשר עם מתן השירותים כבר רשות מוגבלת ומותנית בלבד
באתרים והוא לא ירכוש כל זכויות שהן מכל מין וסוג שהוא עקב ההרשאה להיכנס
לאתרים לצורך מתן השירותים במהלך תקופת ההסכם .למען הסר כל ספק ,הכללית
תוכל לבטל את הרשות כאמור בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,והכל בהתאם לתנאי
הסכם זה.

.4.6

אספקת השירותים ,איכותם והתאמתם לדרישות הכללית והמחוז ו/או מי מטעמם,
תהיה נתונה לפיקוחו של מפקח שימונה ע"י המחוז ואשר יהיה מוסמך להכריע מטעמו
בכל שאלה שתתעורר בקשר עם ביצוע הסכם זה.

.4.7

לא מילא הקבלן אחר הוראות הכלללית כאמור לעיל ,או ,לחילופין ,הפר הקבלן את
התחייבויותיו למתן השירותים כמפורט בהסכם זה (כך למשל ,לא החל בטיפול
בקריאת שירות במועד כמפורט בהסכם) ,תהא הכללית רשאית ,מבלי לגרוע מכל סעד
אחר שיעמוד לרשותה במקרה כאמור מכח הוראות כל דין והסכם ,לבצע כל פעולה
שתידרש במקום הקבלן (לרבות הזמנת השירות מקבלן אחר ללא התחייבות למחיר
הנמוך ביותר) והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור ובכל הנזקים
שיגרמו לכללית עקב כך.

.4.8

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לכללית שיקול הדעת הבלעדי להתקשר עם קבלנים
אחרים לשם ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן ,והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה בהקשר זה .בכל מקרה ,אין בהתקשרות זאת על מנת להקנות לספק
בלעדיות מכל מין וסוג שהוא.

.4.9

הכללית רשאית ,על פי שקול דעתה ,להרחיב את היקף העבודות מעת לעת ו/או לערוך
כל שינוי אחר בקשר עם העבודות ,והקבלן מתחייב להיערך בהתאם ולפעול על פי
הודעות מתאימות שתימסרנה לו ע"י הכללית זמן סביר מראש .מובהר ,כי בהתקיים
הרחבה של העבודות ,לא תחול חובה על הכללית להתקשר עם קבלן אחר ו/או נוסף
ו/או כל גוף אחר לצורכי ביצוע העבודות הנוספות כאמור ,והקבלן בחתימתו על הסכם
זה ,מוותר על כל זכות התנגדות ,טענה ,דרישה ו/או תביעה בגין כך ומתחייב להערך
לקיום האמור.

 .4.10מובהר בזאת כי צמצום ו/או הרחבה ו/או כל שינוי בהיקף אספקת העבודות ,לרבות
השהייה של העבודות נשוא הליך זה מצד הכללית לא יהוו הפרת הסכם זה ו/או לא
יגררו אחריהם כל תביעה ו/או טענה מצד הקבלן כנגד הכללית ,לרבות תביעה בגין
מניעת רווח באופן ישיר או עקיף.
.5

תקופת ההסכם
.5.1

ההתקשרות על פי הסכם זה הינה לתקופה שעד ל( 36 -שלושים ושישה) חודשים,
שתחילתם מיום שניתנה הודעה בכתב לקבלן על זכייתו בהליך וקיום התנאים
המקדמיים האמורים במכתב הזכייה והסכם זה ,אולם לא לפני מועד חתימת הסכם
זה על ידי הכללית לפי המאוחר מבין השניים ,אלא אם בוטל קודם לכן על ידי הכללית
בהתאם להוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין (להלן" :תקופת ההסכם").
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.6

.5.2

למרות האמור לעיל ,הכללית רשאית בכל עת לבטל הסכם זה ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,במתן הודעה לקבלן ( 60שישים) יום מראש ובכתב ,מבלי שיהיה בכך משום
הפרת הסכם זה ומבלי שהכללית תהיה חייבת לנמק את עילת ההפסקה כאמור,
והקבלן מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה בקשר לכך .בנוסף ,הכללית תהיה
רשאית להביא את ההסכם לידי סיום מיידי לאחר מתן הודעה לספק ,במקרה בו תהיה
חייבת לעשות כן בהתאם להוראת כל דין או רשות מוסמכת.

.5.3

נמשכה בפועל אספקת השירותים/ביצוע העבודות מעבר לתקופת ההסכם בלא מתן
הודעת הארכה כאמור לעיל ,יחולו על הצדדים הוראות הסכם זה במלואן .על אף
האמור מובהר בזאת ,כי בהתקיים מקרה כאמור תהא הכללית רשאית להפסיק את
ביצוע העבודות בהודעה מראש של ( 30שלושים) ימים לקבלן .עד לחלוף פרק זמן זה,
ימשיך הקבלן לבצע את התחייבויותיו על בסיס הסכם זה .הקבלן מוותר בזאת על כל
זכות ,טענה ,דרישה ,או תביעה בעניין זה לרבות טענה לפיה בעצם המשך ביצוע
העבודות היה משום הארכת תקופת ההסכם בהתנהגות.

טיב החומרים וביצוע העבודות
.6.1

כל הפועלים ,הציוד ,כלי העבודה ,כל האגרות ו/או התשלומים ו/או העלויות השונות
הכרוכות בביצוע העבודות וכל אמצעי אחר הדרוש לביצוע העבודות ,יסופקו על ידי
הקבלן ועל חשבונו .מוצרים וחומרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות ונרכשים על ידי
הקבלן מטעם הכללית יהיו חדשים ומאיכות משובחת וראויים לשימוש לצורכי בניין
מהסוג הנדון בהסכם זה ויעמדו בדרישות כל תו תקן ישים ,ובהתאם לכל דין.

.6.2

לפני אספקת החומרים והמוצרים השונים הנדרשים לביצוע העבודות ,יציג הקבלן
דוגמא מכל פריט ורק לאחר קבלת אישור בכתב מהמחוז ,יהיה רשאי הקבלן להזמין
את החומרים והמוצרים השונים.

.6.3

על הקבלן למסור תעודות אחריות ,מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים ,של החומרים
המסופקים למקום ביצוע העבודות ,עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה
על פי-דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם היתה דרישה כזו במיפרט למרות
שלא קיימת לגביהם חובה על פי דין ו/או אשר נתקבלה בפועל בידי הקבלן.

.6.4

החומרים שיספק הקבלן לביצוע העבודות יתאימו מכל הבחינות לדרישות המפקח
מטעם המחוז ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע.
מצא המפקח מטעם המחוז שהחומרים אינם תואמים לדרישות כאמור ,יפסיק הקבלן
את העבודה ויסלק ממקום ביצוע העבודות את החומרים שאינם תואמים אלא אם
המפקח הורה אחרת ויחליפם על חשבונו במוצרים תואמים ללא כל עלות נוספת.

.6.5

החומרים והציוד בהם ישתמש הקבלן יאוחסנו בצורה אשר תמנע הפרעה לתנועה
החופשית של כלי רכב והולכי רגל בשטח הכללית ו/או הפרעה מכל סוג אחר.

.6.6

הקבלן מצהיר בזה כי הוא בלבד אחראי אחריות מלאה ובלעדית לטיב ואופן ביצוע
העבודות על ידו ולטיב הציוד והחומרים המסופקים על ידו.
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.6.7

הקבלן מתחייב בזאת לנהל יומני עבודה כנדרש.

.6.8

על פי החלטות הכללית ו/או מי מטעמה ועל פי הצורך ,תורה הכללית לקבלן להזמין
בדיקת מעבדה מוסמכת ,אשר לה הסכם עם הכללית ו/או אשר אושרה ע"י הכללית,
לבדיקת טיב ו/או עבודה כלשהי .באחריות הקבלן לתאם את מועד הגעת טכנאי
המעבדה וביצוע כל הבדיקות הדרושות .מובהר בזאת כי עלות בדיקת המעבדה הינה
על חשבון הכללית.

.6.9

הקבלן מתחייב בזאת כי יאסוף את הפסולת מאזור ביצוע העבודות במכולות סגורות
או מכוסות בלבד וכי בעת העברת הפסולת למכולות ,ינקוט הקבלן בכל האמצעים
עליהם יורה המחוז למניעת פיזור האבק .כמו כן מתחייב הקבלן בזאת ,כי יגדר את
אזור מכולות הפסולת .השימוש ,האחסנה וההשמדה ייעשה בהתאם להוראות היצרן
ובאופן שאינו גורם לכל מטרד .על הקבלן לפנות את הפסולת מהמחוז ,לאתר מורשה
עפ"י דין.

 .6.10הפרת הוראה מהוראות סעיף  6זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

.7

הזמנת העבודות ולוח זמנים
.7.1

עם החתימה על הסכם זה ,מהנדס המחוז והקבלן ,יתאמו את תכנית מתן השירותים,
על פי ההנחיות המפורטות בהליך .שינויים בתוכנית יועברו לקבלן באמצעות מחלקת
בינוי ואחזקה.

.7.2

הקבלן לא יהיה רשאי לחרוג או לשנות את תכנית מתן השירותים מבלי לקבל את
אישור מהנדס המחוז לכך בכתב ומראש.

.7.3

לא ניתן השירות באחד ממתקני או יחידות הכללית בהתאם לתוכנית מתן השירותים
רשאית הכללית לקנוס את הקבלן ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בסכום שבין  500ש"ח
ל 1000 -ש"ח ,בהתאם לגודל הפגיעה בשירות .אין באמור כדי לגרוע מזכות הכללית
לפנות לקבלת סעד אחר על פי הסכם זה ו/או כל דין.

.7.4

מבלי לפגוע באמור לעיל תהיה הכללית רשאית בנוסף לבצע את השירות בעצמה או
באמצעות ספק אחר ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך ו/או לקזז מן התמורה
אשר תגיע לקבלן וזאת מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד אחר על פי הסכם זה ו/או כל דין.

.7.5

הקבלן מתחייב ,עם הכרזה על מצב חירום מכל סוג שהוא על ידי גורם מוסמך במדינה,
להמשיך ולבצע את השירות כאמור בהסכם זה ,בזמנים ובהיקף כפי שיידרשו על ידי
הכללית הקבלן מתחייב לבצע את השירות גם במקרה של גיוס כלי רכב ו/או בעלי
תפקידים על ידי זרוע בטחון כלשהיא ,ובכל מקרה ידאג להעמדת כלי רכב וצוותים
חלופיים.
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.7.6

המחוז ימסור לקבלן תכנית עבודה תקופתית מעת לעת בהתאם לטופס הזמנת עבודה
בנוסח שיקבע על ידי המחוז .במהלך התקופה הרלוונטית תתנהל העבודה השוטפת
בצורת הנחיות עבודה שתימסרנה לקבלן ו/או למי מטעמו על גבי יומני עבודה בנוסח
שיקבע על ידי המחוז (להלן" :יומן עבודה") ,באמצעות דואר אלקטרוני ,פקסימיליה
ו/או באופן אישי .ההנחיות ביומני העבודה תכלולנה בין היתר ,את מהות העבודה,
מיקום ביצוע העבודה וכל נתון אחר שיידרש בקשר עם ביצוע העבודות.
עם סיום כל עבודה המפורטת ביומני העבודה ,ייחתם יומן העבודה הרלוונטי ע"י
הקבלן ועל ידי המחוז ו/או נציג מוסמך מטעמם.

.7.7

מוסכם בזאת כי בהתאם לסוג העבודה הנדרשת ועל פי שקול דעתו של המחוז ,ימסור
המחוז לקבלן ,במידת הצורך ,תוכניות ו/או סקיצות.

.7.8

המחוז יהיה רשאי לשנות מעת לעת את נהלי הזמנת העבודות כאמור על פי שקול דעתו
הבלעדי ,בהודעה מראש ובכתב לקבלן.

.7.9

למחוז הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להורות לקבלן בכתב ,בכל עת ומפעם לפעם
לבצע כל שינוי ו/או ביטול ו/או עריכת כל שינוי אחר בקשר עם העבודות והקבלן
מתחייב להיענות בהתאם לנדרש.

 .7.10הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות לפי סדר העדיפויות הבא:
עבודות מתוכננות :מועד הביצוע ולוח זמנים מחייב ייקבעו מראש בתאום עם המפקח;
עבודות דחופות :לפי קביעת המחוז שיש להתחיל בהן מיד;
 .7.11אם הקבלן לא עמד בסדר העדיפויות הנ"ל או בלוח הזמנים אשר נקבע על ידי המחוז,
יהא המחוז זכאי להזמין את העבודות ,כולן או חלקן ,מכל גורם אחר כאשר ההוצאות
הכרוכות בכך יחולו על הקבלן ולמחוז הזכות לקזזם כנגד תשלומים המגיעים לקבלן
מהמחוז וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאי המחוז על פי כל דין ו/או ההסכם.
 .7.12הפרת הוראה מהוראות סעיף  7זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

.8

התמורה
.8.1

בתמורה לקיום כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ,תשלם הכללית ,באמצעות
המחוז לקבלן את התמורה על פי המפורט בנספח ה' להסכם זה (להלן" :התמורה").

.8.2

מובהר בזאת כי הקבלן לא יבצע עבודות נוספות ו/או חריגות מעבר לתכנית העבודה
שתימסר לידיו על ידי המחוז ,אלא אם כן קיבל אישור על כך מראש ובכתב מהמחוז.
אם ביצע הקבלן עבודה כלשהי ללא קבלת הזמנה מהמחוז ו/או ללא אישור המחוז
מראש.

.8.3

לכל התשלומים יצורף מע"מ כדין ,כשיעורו ביום התשלום בפועל.
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.8.4

למען הסר ספק מובהר ,כי התמורה כהגדרתה לעיל מהווה את מלוא התמורה בגין
אספקת העבודות על פי ההסכם ,לרבות רווח קבלני וכל ההוצאות שעמד בהן הקבלן
בקשר עם מילוי כל התחייבויותיו על-פי ההסכם לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,
ככל שהדבר רלבנטי ,שכר עבודה ותנאים סוציאליים ,דמי נסיעה ותשלום עבור זמן
נסיעה לכל המועסקים על ידי הקבלן ,הוצאות השימוש בכלי עבודה ,עלות חומרי
הניקוי ,כל הוצאות הובלה ואחסון ,פחת וכו' של ציוד ,הוצאות מנהלה וכלליות כגון
נזקי טבע ,ביטוחים ,ערבויות וכו' ,וכל המסים ,האגרות ,ההיטלים ותשלומי חובה
אחרים המוטלים על הקבלן ,על ביצוע העבודות וכיו"ב.

.8.5

בתום כל חודש ולא יאוחר מה 20 -לכל חודש ,ימסור הקבלן למחוז חשבונות ,בהתאם
לפורמט מדיה מגנטית "בנארית" או מדיה אחרת שתקבע על ידי המחוז ושיכללו בין
היתר את חשבון השוטף בגין מתן השירותים ואת טפסי ההזמנות לביצוע עבודות
בשעות נוספות ,לרבות ריכוז יומני עבודה מפורטים ,סיכום התמורה המבוקשת על ידו
בהתאם וחשבונית כדין וכן כל מסמך רלוונטי (להלן" :החשבון") .המחוז ו/או מי
מטעמו יבדוק ויאשר את החשבון ,או ,לפי הצורך ,יעיר הערותיו לקבלן אשר יתקן את
החשבון והחשבונית בהתאם להערות המחוז ,כאמור ,ויגישו שוב למחוז .אישר המחוז
את החשבון ,יהווה האישור האמור ראיה מכרעת לנכונות האמור בו ,והקבלן מוותר על
כל זכות התנגדות ו/או טענה בהקשר לכך.

.8.6

התשלום יתבצע לקבלן תוך ( 93תשעים ושלושה) יום מתום החודש שבגינו הוגש
החשבון לתשלום על ידי הקבלן ("שוטף  ,)"93 +ובתנאי שהחשבון אושר קודם לכן ע"י
המחוז וכנגד חשבונית מס כדין.

.8.7

כל מס ,היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין ביצוע העבודות
ו/או אספקת החומרים והציוד יחולו באופן בלעדי על הקבלן וישולמו על ידו .המחוז
ינכה מכל תשלום לקבלן כל סכום אותו עליו לנכות על פי כל דין ,לרבות מסים,
היטלים ותשלומי חובה אחרים ותשלומם כאמור יהווה ראיה לביצוע מלוא התשלום
המגיע לקבלן מהמחוז.

.8.8

מובהר בזאת כי תנאי לתוקף התקשרות על פי פנייה זו הינו כי הקבלן יאמץ את נהלי
שילוח וקבלת מסרים אלקטרוניים של שירותי בריאות כללית ,באמצעות טכנולוגיות
מקוונות עליהן תורה כללית מעת לעת ,כמפורט בנספח טז' להסכם .להסרת ספק,
מסרים שלא יתקבלו וישלחו בהתאם להוראות כללית ובניגוד להוראת סעיף זה לא
יחייבו את כללית בכל צורה ואופן.

.8.9

כתנאי לביצוע התשלומים לקבלן ,ימציא הקבלן את האישורים הבאים:
.8.9.1

תעודת עוסק מורשה בת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו –
;1975

.8.9.2

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

.8.9.3

אישור ניכוי מס במקור;
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.8.9.4

כל אישור אחר הדרוש על פי כל דין או על פי דרישת הכללית או
המחוז.

 .8.10הפרת הוראה מהוראות סעיף  8זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

.9

כח אדם ונהלי בטיחות
.9.1

הקבלן מתחייב להעמיד ארבעה צוותי עובדים קבועים ,שיהיו זמינים  /נוכחים באופן
קבוע לביצוע הוראות ההסכם ,ואשר יכלולו עובדים מקצועיים ,קבועים ומוסמכים,
לטובת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה (להלן" :הצוות").
מובהר בזאת כי המחוז רשאי ,אך לא חייב ,לבדוק את הרישיונות של הצוות בכל זמן
שהוא.

.9.2

בנוסף לאמור לעיל ,יעסיק הקבלן מנהל עבודה קבוע ,בעל ניסיון מוכח של  5שנים
לפחות בביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא הסכם זה ,אשר יהיה אחראי לביצוע
העתק מהמינוי
העבודות כאמור בהסכם זה ,ויאושר מראש על ידי הכללית.
ומההודעה ,כאמור ,יועברו לעיונו של המחוז.

.9.3

מנהל העבודה יצויד במכשיר קשר מסוג טלפון חכם ,אשר יסופק על חשבון הקבלן
ויותאם לרשת התקשורת של נציג המחוז  /המנהל ויהיה אחראי על הצוות בכל זמן
נתון.

.9.4

מנהל העבודה יהיה נוכח בשטח המחוז במהלך שעות ביצוע העבודות המפורטות בסעיף
 9.6לעיל אך לא פחות מ 8 -שעות עבודה ביום ,ויהא זמין במכשיר הקשר  24שעות
ביממה.

.9.5

הקבלן ידריך כל עובד מטעמו ,באחריותו ועל חשבונו ,מיד עם תחילת עבודתו ,בדבר
סדרי הבטיחות של המחוז בהתאם לאמור בנהלי הבטיחות בעבודה ולפי הוראות
הממונה על הבטיחות של המחוז ,נספח יא'.

.9.6

הקבלן ינקוט בכל אמצעי סביר הדרוש כדי שעובדיו ו/או מי מטעמו יקפידו על שמירת
נהלי בטיחות המחוז ,לרבות ע"י פיקוח מתאים.

.9.7

אם הקבלן מעסיק עובדים זרים ,הוא יקיים לגביהם את כל הוראות החוק הרלוונטיות
ויקבל את אישור קצין הביטחון של המחוז מראש ובכתב .מובהר בזאת כי לא תותר
העסקת עובדים ללא היתר העסקה ו/או בניגוד לדין.

.9.8

הקבלן מתחייב להפסיק עבודתו של כל עובד שלו ,עובד של קבלן משנה וכל אדם אחר
הנמצא בשירותו והמועסק על ידו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,מיד
לכשיידרש לעשות כן על ידי המחוז ,להרחיקו מתחום המחוז ,ולמצוא לו מחליף
לאלתר .המחוז או הנציג לא יהיה חייב לנמק את דרישתו ,והקבלן מתחייב למלא
אחריה ללא עוררין.
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.9.9

הקבלן מתחייב שלא להעסיק בשום צורה עובד של המחוז באופן ישיר או עקיף
במסגרת ביצוע העבודות בכל תקופת ההסכם היסודית או בתקופת האופציה ,לפי
העניין שלא על פי אישור מפורש ,בכתב ומראש מאת המחוז.

 .9.10הפרת הוראה מהוראות סעיף  9זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
.10

העדר יחסי עובד – מעביד
 .10.1הצדדים מצהירים כי הקבלן הינו בבחינת "קבלן עצמאי" אשר אינו משתלב במסגרת
הכללית ועובדיה וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי לשנות את היחסים
המשפטיים בין הצדדים או כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין הכללית לבין הקבלן או מי
מעובדיו.
 .10.2למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הסכם זה הינו הסכם לביצוע העבודות כהגדרתן לעיל
ובשום אופן איננו הסכם עבודה ו/או הסכם להעסקת עובדים מסוימים ו/או התקשרות
לאספקת כוח-אדם ו/או הסכם עם ספק כוח-אדם.
 .10.3הקבלן ישפה את הכללית מיד עם דרישתה הראשונה בכל סכום בו תחויב הכללית
בקשר לתביעה של מי מעובדי הקבלן או כל אדם או גורם הקשור עם הקבלן ,שעניינה
קיומם של יחסי עובד ומעביד בינם ובין הקבלן או הכללית.

.11

ביטול ההסכם ללא הפרה
 .11.1הכללית רשאית בכל עת לבטל הסכם זה ו/או להשעות את ההסכם לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,במתן הודעה לקבלן ( 60שלושים) יום מראש ובכתב ,מבלי שיהיה בכך משום
הפרת הסכם זה ומבלי שהכללית תהיה חייבת לנמק את עילת ההפסקה ו/או ההשעיה
כאמור ,והקבלן מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה בקשר לכך .פעלה הכללית מכח
זכותה כאמור בסעיף זה ,הקבלן יהא זכאי לקבל אך ורק את התשלומים המגיעים לו
בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה כפי שאושרו על ידי הכללית עד לתום ביצוע
התחייבויותיו בפועל .למען הסר ספק ,הקבלן לא יהיה זכאי לכל סכום נוסף מהכללית
והוא מוותר על כל דרישה בהקשר זה.

.12

ביטול ההסכם עקב הפרה
 .12.1בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה הכללית רשאית לבטל את ההסכם לאלתר,
ללא מתן הודעה כלשהי לקבלן ולבצע את התחייבויות הקבלן ,על פי הסכם זה ,בין
בעצמה ובין בכל דרך אחרת כפי שתמצא לנכון ,לרבות בידי קבלן חלופי והקבלן מוותר
על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת כלפי המחוז ו/או כללית ו/או
מי מטעמם בשל כך:
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.12.1.1

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

.12.1.2

הקבלן הסב ,או התיימר להסב ,את ההסכם כולו או מקצתו באופן
ישיר ו/או עקיף ,לרבות בדרך של העברת שליטה בקבלן לאחר/ים
מבלי לקבל את הסכמת הכללית לכך מראש ובכתב.

.12.1.3

בפועל אין הקבלן מבצע את ההסכם.

.12.1.4

הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית.

.12.1.5

הקבלן לא המציא אלו מן המסמכים ו/או האישורים אשר נדרשו ע"י
הכללית על פי הסכם זה.

 .12.2במקרה של הפרה כאמור ,ישלם הקבלן למחוז כפיצוי מוסכם ומוערך מראש סכום של
( 100,000מאה אלף) ש"ח (להלן" :פיצויים מוסכמים") ,כשסכום זה צמוד למדד
תשומות הבנייה מיום הודעת הכללית לקבלן בכתב על זכייתו בהליך ועד לתשלום
בפועל ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה לכללית מכח הסכם זה
ו/או כל דין .הצדדים מצהירים כי גובה הפיצויים המוסכמים נקבע על ידם בהתחשב
במהותו והיקפו של ההסכם והוא סביר בנסיבות העניין.
 .12.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן ומכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים
לכללית על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות הסכם
המפורטות להלן ,תהא הכללית זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט להלן:
.12.3.1

הקבלן ישלם למחוז פיצוי מוסכם מראש בסך  ₪ 500ליום בגין חוסר
בכמות העובדים כמפורט בסעיף  9לעיל.

.12.3.2

הקבלן ישלם למחוז פיצוי מוסכם מראש בסך  ₪ 500בגין כל איחור
בזמני התחלת ביצוע העבודות על פי המוסכם בטופס הזמנת העבודה
וכן בגין כל איחור של עובדיו בזמני ההגעה למחוז.

.12.3.3

הקבלן ישלם למחוז פיצוי מוסכם מראש בסך  ₪ 500ליום בגין אי
הצבת מכולה כנדרש ו/או הצבת מכולה ללא קבלת האישורים
הנדרשים מראש.

.12.3.4

הקבלן ישלם למחוז פיצוי מוסכם מראש בסך  ₪ 500ליום בגין אי
הצבת שילוטי אזהרה ובטיחות בעת ביצוע העבודות בשטחי המחוז
ו/או בגין חוסר גידור כנדרש ו/או בגין אי פינוי פסולת כנדרש.

המחוז זכאי לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן,
או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,הכל לפי שקול דעתו הבלעדי של המחוז.
ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחרר את הקבלן
מהתחייבויותיו.
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 .12.4בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית ,יתקן הקבלן את ההפרה בתוך  7ימים מיום
שנדרש לכך ע"י הכללית או מי מטעמה .לא תיקן הקבלן את ההפרה כאמור ,תחשב
ההפרה להפרה יסודית ,והכללית תהיה רשאית לבטל ההסכם וזאת מבלי לגרוע מכל
סעד אחר המוקנה לה על פי ההסכם ועל פי כל דין.
 .12.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הכללית לא תהיה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר
להסכם עד שיתבררו על ידי הכללית ,כל ההוצאות שידרשו לצורך השלמת
התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה למשך יתרת תקופת ההסכם וכן דמי הנזק
שנגרמו לכללית בגין אי ביצוע כל או חלק מהתחייבויות הקבלן ,על פי העניין ,בשל
הפרת הקבלן את ההסכם כאמור ,וכל זאת מבלי לפגוע באיזה מזכויות הכללית לרבות
זכות קיזוז כל סכום שהקבלן חב בו או שהכללית עומדת לשאת בו כתוצאה מההפרה.
 .12.6מוסכם בזאת כי עם סיום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,על הקבלן לפנות תוך
 15יום ממועד ההודעה על סיום ההתקשרות ,את כל החומרים ו/או המכולות ו/או
הציוד שנמצאים בשטח המחוז ובשטח ביצוע העבודות לרבות ביצוע ניקיון יסודי של
השטח.
 .12.7הפרת הוראה כלשהי הכלולה בסעיפים שעניינם הצהרות והתחייבויות הקבלן ,ביצוע
העבודות ,טיבם ,כח-אדם ,יחסי קבלן – המחוז ,תמורה ותנאי תשלום ,ערבות ,ביטוח,
סודיות ,הסבה או העסקה של קבלני משנה בניגוד לתנאי ההסכם ,תחשב הפרה יסודית
של הסכם זה.
.13

ערבות
 .13.1להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ,ימציא הקבלן לכללית מיד ,אך
לא יאוחר מ –  72שעות מקבלת הקבלן הודעה מהכללית על זכייתו בהליך (אלא אם כן
האריכה הכללית מועד זה) ,ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך של 50,000
(חמישים אלף) ש"ח כשהיא צמודה למדד תשומות הבנייה לטובת הכללית בנוסח
כמפורט בנספח ח' .הערבות תחולט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ,במקרה בו יפר
הקבלן הסכם זה ,והקבלן מוותר מראש על כל טענה בהקשר זה.
 .13.2אם הכללית תממש את האופציה כהגדרתה לעיל ,כתנאי לחידושה כאמור ,יחדש
הקבלן את הערבויות הבנקאיות לתקופת האופציה ( 30שלושים) יום לכל הפחות קודם
לתום תקופת ההסכם היסודית או תקופת האופציה ,לפי העניין ,באותם תנאים
ובאותם הסכומים כפי שנקבע בתקופת ההסכם היסודית ,לשם כיסוי מלוא תקופת
האופציה.
 .13.3אם הקבלן יפר ו/או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,תהיה הכללית
רשאית לממש את הערבות הבנקאית בחלקה ו/או במלואה ולגבות באמצעותה כל נזק,
הפסד ו/או הוצאה שנגרמו לה  ,במישרין ו/או בעקיפין ,עקב ההפרה ו/או אי קיום
התחייבויות הקבלן .ואולם ,חילוט הערבות לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על
פי הסכם זה ואין באמור כדי לשחרר את הקבלן ממילוי מלא ומדויק של מלוא
התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות המצאת ערבות מספקת להשלמת הסכום שחולט
התואמת לתנאים כאמור.
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 .13.4הפרת הוראה מהוראות סעיף  13זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
.14

סודיות ואבטחת מידע
 .14.1הקבלן ישמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע רפואי ,מסחרי או אחר ,מפורט או
כללי ,בכתב ו/או בעל-פה ,מכל סוג שהוא ,שיגיע לידיעתו ו/או לחזקתו תוך כדי מתן
השירותים נשוא הסכם זה (להלן" :המידע") ,וימנע מכל פרסום ו/או גילוי של המידע
בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא ,וכי יפעל בהתאם להוראות כתב התחייבות מטעם
הכללית בדבר חובת מנהליו ועובדיו לשמור על סודיות המידע המגיע לידיהם והשייך
לכללית ,עובדיה ומבוטחיה ,המצ"ב כנספח י' להסכם זה.
 .14.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר ומתחייב בזאת הקבלן כדלקמן:
.14.2.1

כי ידוע לו כי במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה עשויים להגיע
לידיו ו/או לידי עובדיו ,בין השאר ,מסמכים ו/או מידע ו/או פרטים
לגבי מבוטחי הכללית אשר הינם מוגנים על פי דין והוא מתחייב
לשמור על סודיות מוחלטת לגבי פרטים אלה ולהימנע בכל עת מכל
פרסום ו/או גילוי שלהם בכל דרך למעט ביצוע ישיר של העבודות על
פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.

.14.2.2

כי לא יעשה כל שימוש במידע כאמור ,בין בעצמו ובין באמצעות
אחרים ,ולא להעביר ו/או למסור כל מידע לצד שלישי ,לכל מטרה
אלא כמתחייב מכל דין ,ומכל סיבה שהיא ולמלא אחר כל הוראות
חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א –  1981והתקנות על פיו ,וחוק זכויות
החולה התשנ"ו – .1996

.14.2.3

כי ינקוט כל אמצעי כדי שעובדיו ו/או מי מטעמו הפועלים במסגרת
העבודות נשוא הסכם זה ,יקפידו אף הם על שמירת סודיות המידע
כאמור לעיל.

 .14.3הקבלן מתחייב בזאת לאפשר למבקר כללית ו/או לקב"ט הארצי של כללית ו/או
לממונה על אבטחת מידע בכללית ו/או למי מטעמם ,גישה למידע הקשור לכללית,
לעובדיה ,ללקוחותיה ולעבודות נשוא הסכם זה.
 .14.4הפרת הוראה מהוראות סעיף  14זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
.15

מניעת מטרדים
 .15.1הקבלן יבצע את האמור בהסכם זה תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים
הנוגעים בדבר במחוז לרבות קבלנים נוספים ,תוך התחשבות מירבית בצורכי העבודה
הסדירה במחוז ,ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא למחוז.
 .15.2נתקבלה תלונה מצד ג' כלשהוא יפעל הקבלן לטפל בה באופן מיידי עד ליישובה
לשביעות רצון הצדדים .המחוז יהא רשאי מעת לעת ליתן הנחיות בהקשר זה והקבלן
מתחייב לפעול ,בתוך פרק זמן סביר ,על פי הוראות המחוז כאמור.
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 .15.3הקבלן ו/או מי מטעמו מתחייב לנהוג באדיבות תוך שמירה על הסדר והניקיון ולהימנע
מביצוע כל פעולה או מחדל שיש בהם או עלולים לגרום נזק או מטרד או מכשול או
הפרעה לעובדי המחוז ,לחוליו ו/או למבקרים בו ,וכן לא להרשות לעובדיו ו/או מי
מטעמו להיכנס ולשהות במחוז מעבר למינימום הנדרש לצורך קיום תנאי הסכם זה.
.16

אחריות ושיפוי
 .16.1הקבלן ישא לבדו באחריות ,מכח הסכם זה על נספחיו ו/או מכח הדין כאמור לעיל ,לכל
נזק רכוש ו/או גוף ,הפסד ,הוצאה ו/או אובדן ,ישירים ועקיפים ,שיגרמו לכללית,
למחוז ,למי מעובדיו ו/או לצד שלישי כלשהו ,לרבות כל עובדי הקבלן וכל קבלן משנה,
שלוח ,סוכן ובר רשות מטעמו ,כתוצאה ישירה ו/או עקיפה ממעשה ו/או מחדל של
הקבלן ,מי מעובדיו ,מנהלי עבודה ,קבלני המשנה המועסקים על ידו ו/או ,כל גורם
אחר מטעמו.
 .16.2הקבלן ישפה את הכללית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ,הפסד ,אובדן ,חיוב ו/או
הוצאות שיגרמו לכללית בעטיו של הקבלן ו/או מי מטעמו כמפורט לעיל ,וזאת מיד עם
דרישתה של הכללית לעשות כן.
 .16.3בכל מקרה בו תאלץ הכללית לשלם פיצוי ו/או כל תשלום אחר אשר על פי הוראות
הסכם זה ,על נספחיו ,חל על הקבלן ,מתחייב הקבלן לשפות ולפצות את הכללית בגין
כל סכום ששולם על ידה כאמור ,בתוספת כל ההוצאות שהכללית עמדה בהן בשל כך,
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ,מיד כשיידרש לעשות כן על ידי הכללית.
 .16.4מבלי לפגוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן לפצות כל אדם ו/או גוף לרבות הכלליתץ
ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי כלשהו ,בגין כל נזק שהוא אחראי לו כאמור
בהסכם זה.
 .16.5מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוסכם בזה כי הכללית תצרף את הקבלן כנתבע נוסף בכל
מקרה בו הכללית ו/או המחוז יתבעו על ידי מבוטחיה ו/או עובדיה ו/או צד ג' כלשהו
בקשר לביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 .16.6הפרת הוראה מהוראות סעיף  16זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

.17

ביטוח
את כל האמור להלן יש לקרוא בכפוף ל"נספח יד' – תנאי חוזה כלליים להתקשרויות עם
קבלנים ,פרק  ,3סעיף ."10

 .17.1להבטחת אחריות הקבלן על פי הסכם זה ,ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם
זה ועל פי הדין ,לפני תחילת ביצוע עבודות כלשהן בחצרי כללית על ידי הקבלן ו/או
מטעמו ,מתחייב הקבלן לערוך ,על חשבונו ,את הביטוחים המפורטים בנספח ז'
המצורף למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .17.2בנוסף לדרישות המפורטות בנספח ז' ,הקבלן מתחייב לקיים את הביטוחים הבאים:
 .17.2.1ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב על ידי
הקבלן.
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 .17.2.2ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב על ידי
הקבלן ו/או מי מטעמו בכל שלבי העבודה ,עד לסך שלא יפחת מ 150,000$ -
בגין נזק אחד.
 .17.3הקבלן מתחייב להמציא לכללית לא יאוחר מיום תחילת ביצוע העבודות ,אישור בדבר
עריכת ביטוח בנוסח נספח ז' (להלן" :אישור עריכת הביטוחים") .הקבלן מצהיר כי
ידוע לו שהמצאת אישור כאמור הנו תנאי מתלה ומקדמי לתחילת פעילותו.
 .17.4לדרישת כללית ,הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים
הביטוחים להתחייבות על פי מסמך זה לעיל .הקבלן משחרר את כללית מכל אחריות
לגבי טיב והיקף הביטוחים ,וכן מצהיר הנ"ל כי בבדיקת הביטוחים על ידי כללית,
במידה ותעשה כזו ,אין כדי לגרוע מכל חובה המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה.
 .17.5הקבלן מצהיר בשמו ובשם קבלני המשנה מטעמו כי לא תהיה לו כל טענה ,דרישה או
תביעה כנגד כללית ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שיגרם לרכושו (ישיר או עקיף) ו/או
רכוש באחריותו ו/או בשימושו ,והוא פוטר בזאת את כללית ו/או מי מטעמה מכל
אחריות לנזק כאמור .הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון .היה
ורכוש זה מבוטח בפוליסת ביטוח כלשהיא ,ייכלל בה סעיף לפיו המבטח מוותר על
זכות התחלוף כלפי כללית.
 .17.6למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי היקף הכיסוי הביטוחי המתחייב מן האמור בנספח
זה וכן מאישור עריכת ביטוחים ובכלל זאת גובה גבולות האחריות המפורטים בהם,
הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן אשר אינה פוטרת אותו ממלוא
חבותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין .הקבלן מצהיר ומאשר כי יהא מנוע מלהעלות כל
טענה או דרישה ו/או תביעה כלפי כללית ,בכל הקשור להיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל
זה לגובה גבולות האחריות כאמור.
 .17.7הפרת הוראה מהוראות סעיף  17זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
.18

איסור המחאה
 .18.1הקבלן אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן,
לכל גורם שהוא בכל דרך שהיא ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לרבות ע"י העברת
השליטה לבעלי מניות ו/או לאחרים לרבות התקשרות עם קבלני משנה מבלי לקבל את
הסכמת הכללית לכך מראש ובכתב .ניסה הקבלן להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו
לפי ההסכם כאמור לעיל ללא קבלת אישור הכללית לכך ,לא יהיה להמחאה כאמור כל
תוקף ,ולא יהיה בכך כדי לפטור הקבלן מאחריותו למילוי התחייבויותיו על פי הסכם
זה .למען הסר ספק ,רשאית הכללית לסרב לבקשת הקבלן להמחות זכויותיו ו/או
חובותיו עפ"י הסכם זה כאמור לעיל ללא צורך בנימוק כלשהו ולא יהיה בכך כדי
לפטור את הקבלן מביצוע איזו מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם.
 .18.2מוסכם בזאת כי הקבלן יהא רשאי להעביר את התחייבויותיו על פי הסכם זה לקבלני
משנה רק לאחר קבלת אישור הכללית לכך מראש ובכתב ועל פי שקול דעתה הבלעדי
של הכללית.
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 .18.3מבלי לפגוע באמור לעיל ,תהא הכללית רשאית בכל עת להמחות את זכויותיה ו/או
חובותיה על פי ההסכם ,כולן או כל חלקן ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך
בקבלת אישור הקבלן לכך וללא כל תמורה ו/או פיצוי כלשהו .להסרת ספק וככל
שיידרש ,חתימת הקבלן על הסכם זה תהווה אישור והסכמה מראש לאמור בסעיף זה.
 .18.4הפרת הוראה מהוראות סעיף  18זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
.19

גביה וקיזוז
 .19.1נשאה הכללית או המחוז ,או מי מטעמם ,בתשלום כלשהו החל על הקבלן ,בין על פי
ההסכם ובין על פי כל דין ,יהא הקבלן חייב להחזירו לכללית או למחוז מיד כשיידרש
לעשות כן ,והכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
 .19.2המחוז רשאי לנכות ,לחלט או לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנו לקבלן בין על פי ההסכם
ובין בדרך אחרת ,כל סכום המגיע או שיגיע לו מאת הקבלן בין על פי ההסכם ובין
בדרך אחרת ללא צורך במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי ,החילוט או הקיזוז
כאמור.
 .19.3למחוז תהא זכות עכבון בכל נכס של הקבלן שנמצא בידי (או שיגיע לידי) המחוז או
שנמצא בחצרו של המחוז ,וזאת עד לגובה סכום הפיצויים אשר הקבלן חייב (או יהא
חייב) למחוז על פי הסכם זה.
 .19.4הקבלן לא יהיה רשאי לקזז מסכומים המגיעים ממנו למחוז סך כלשהו ,והוא לא יהיה
רשאי ,מכל סיבה שהיא ,לעכב תחת ידו נכס כלשהו של המחוז.

.20

שונות
 .20.1למען הסר ספק ,מובהר כי הקבלן לא יהיה רשאי לעשות שימוש כלשהו בשם המחוז
ו/או בשם כללית ,ו/או בסמליהם ו/או בסימוניהם ,מכל סיבה ו/או צורך שהם אלא אם
יקבל לכך אישור מראש ובכתב .מובהר ,כי אין באמור לעיל כדי לחייב בכל צורה או
אופן את המחוז להסכים או ליתן אישור לשימוש כאמור ,וכל הסכמה תינתן לפי
שיקול דעתו הבלעדי של המחוז.
 .20.2מוסכם ומוצהר בזאת כי בתקופת ההסכם יהיה הקבלן ו/או מי מטעמו רשאי להיכנס
לתחום המחוז לשם ביצוע העבודות בלבד ואך ורק במסגרת שעות הפעילות.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין במתן זכות השימוש כאמור וביצוע העבודות על
ידי הקבלן כדי להקנות לו זכות כלשהי בשטח המחוז ו/או בסביבתו.
 .20.3הקבלן ועובדיו חייבים לענוד תג זיהוי במהלך עבודתם בשטח המחוז.
 .20.4תוקפו של הסכם זה מותנה בחתימת הכללית עליו.
 .20.5מסמכי ההליך ובכללם הסכם זה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים ולא יהא כל
תוקף לכל מו"מ ,סיכום ,התחייבות ,הבטחה ,מצג או הסכם קודם ,שרטוטים,
אינפורמציה ,מחירים ,מסמכים ,כתבים ופרטים אחרים שנמסרו לקבלן על ידי
הכללית או מי מטעמה ,בין בכתב ובין בעל-פה ,אלא אם כן נכללו במפורש במסמכי
ההליך.
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 .20.6לשינויים בהסכם זה לא יהיה כל תוקף אלא אם כן נעשו בכתב ובחתימת הצדדים.
מחדל ,השהיה או ויתור ע"י אחד הצדדים במימוש זכות מזכויותיו לפי הסכם זה לא
יחשבו כויתור ,כמניעה ,כהסכמה או כהודאה מצדו והוא יוכל להשתמש בזכויותיו
עפ"י הסכם זה בכל עת שיחפוץ מבלי שמאן דהוא יהיה רשאי לטעון כי הוא מנוע
מלעשות כן.
 .20.7לבית המשפט המוסמך ,שמקום מושבו בעיר תל אביב ,תהא הסמכות המקומית
היחידה והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם או הנובע ממנו ,והצדדים מוותרים
מראש על זכותם לפנות לכל בית משפט אחר אשר מקום מושבו איננו תל אביב.
 .20.8כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה
לעיל תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה הידנית באותה הכתובת או בתום 72
שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית הדואר .הודעה שהועברה בפקס יראו
אותה כנתקבלה במועד העברתה ,אם צורף לה אישור על העברתה המלאה והתקינה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________________________
שירותי בריאות כללית

____________________________
הקבלן

אני הח"מ ______________ ,עו"ד  /רו"ח מרח'_______________ שהנני עו"ד רו"ח של התאגיד,
הקבלן הנ"ל ,מאשר בזאת כי חתימותיהם של ה"ה ______________________________ בצירוף
חותמת התאגיד כפי שנעשו כאמור לעיל ,מחייבות את התאגיד האמור ("הקבלן") לכל דבר ועניין ,ע"פ
מסמכי ההתאגדות של הקבלן והחלטותיו בנות התוקף.
היום____________:

שם המציע ________________
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נספח טז'
נספח הנחיות בדבר משלוח וקבלת מסרים אלקטרוניים
למערכת ניפנדו יתרונות חשובים עבור ספקי כללית ,העבודה במערכת קלה ופשוטה ומלווה בהדרכה
וליווי שוטף של חברת .Nipendo
להלן פירוט חלק מיתרונות השימוש בתוכנה:
 המערכת מאפשרת ניהול כלל תהליכי המכר ,האספקה וההתחשבנות הפיננסית מול כללית
במערכת אינטגרטיבית אחת.
 הקטנת עלויות התפעול.
 מניעת תקלות ואיבוד מידע לגבי הזמנות ואספקות.
 יכולות בקרה ושקיפות מלאה לכל המסמכים והתהליכים.
 מעבר למשרד נטול נייר ,תוך חסכון זמן עבודה ,עלויות הדפסה ,ניירת והוצאות דיוור מיותרות.
 ניהול וקבלת הזמנות באופן מרוכז.
 צפייה בנתוני קבלות למלאי.
 שליחת חשבוניות דיגיטליות ,קבלת סטטוס מצב חשבוניות ,לרבות מידע אודות מועד ביצוע
תשלום בפועל.
כל היתרונות המפורטים מעלה נעשים באמצעות ממשק אינטרנטי מתקדם .עלות השימוש במערכת
מורכבת מעלות חיבור חד פעמית ומעלות שימוש חודשית על פי הפירוט מטה:
עלות חיבור חד פעמית למערכת

אופן
החיבור

חלופה א'

פורטל

תשלום חודשי בהתאם לתכנית מסרים

הסבר לאופן החיבור
תכנית
אינטרנטי
ממשק
חשבוניות אלקטרוניות,

לשליחת

בעלות של ₪ 1,000
ישירות
חשבוניות
שליחת
חלופה ב' חיבור  B2Bממערכת ה ERP-בעלות של 2,750
₪

שם המציע ________________

עד מס'
מסרים
בשנה

מחיר
חודשי

( 1ספק
מזדמן)

15

ללא עלות

2

50

139₪

3

125

210₪

4

320

315₪

5

780

460₪

6

2,000

680₪

7

5,000

1030₪

8

10,000

1,580₪

9

25,000

2,999₪
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10

50,000

4,700₪

* התנאים המסחריים המלאים ,הכוללים את אמנת השירות והאחריות ופירוט מלא של השירות ,יינתנו
בעת חתימת ההסכם עם חברת  Nipendoבמסגרת ההתקשרות עם כללית.
תוכנית המסרים הינה לכלל הלקוחות מולם פעיל הספק במערכת.
לפרטים נוספים הינך מוזמן ליצור קשר עם חברת ניפנדו -בטלפון ,09-8600501 :או בכתובת המייל:
sales@nipendo.com

ובכללית -לרכזת מסר חשבונית מיטל אשוש בטלפון 03-6923344 :או בכתובת המייל:
MeitalAs@clalit.org.il

שם המציע ________________

חתימה וחותמת המציע _____________________
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נוסח מודעה לעיתונות
מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 72-15/20 :ביצוע עבודות שיפוצים ובינוי מזדמנות
מחוז מרכז של שירותי בריאות כללית
.1

מוזמנות בזה הצעות למתן שירותי עבודות בינוי עבור נגישות במרפאות וביחידות מחוז מרכז
(להלן" :המחוז") של שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") ,הכל כמפורט במסמכי ההליך
ונספחיהם ו בהתאם להזמנות אותן תשלח כללית מדי פעם בפעם ובהתאם לצרכיה לזוכה
(להלן" :העבודות").

.2

ההתקשרות הינה התקשרות מסגרת לתקופה של כ  36חודשים.

.3

על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
 .3.1בידי המציע אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו .1976 -
 .3.2המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט 1969 -
והתקנות ,הצווים והכללים שעל פיו בהיקף מתאים לעבודות הנדרשות לצורך ביצוע
העבודות הנ"ל על כל חלקיהן.
 .3.3על המציע להיות בעל ניסיון קודם מוכח בביצוע עבודות כדוגמת העבודות נשוא הליך זה,
אשר בוצעו במהלך  36החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
 .3.4המציע בעל מחזור כספי מביצוע עבודות בינוי בסך של ( 1,500,000מיליון חמש מאות) ש"ח
(כולל מע"מ) במהלך כל אחת מן השנים  2017 ,2016ו.2018-

.4

המציע אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע
רלבנטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במכתב זה כוללים תמצית תנאי הסף
להשתתפות במכרז בלבד .אי עמידת המציע בתנאי הסף תביא לפסילת הצעתו .כל יתר התנאים
והמסמכים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.

.5

כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא רשאית לנהל
משא ומתן עם המציעים ,כמפורט במסמכי המכרז.

.6

כללית רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לקבל את ההצעה כולה ,או חלקים ממנה ,או
לממשה בשלבים ,או להקפיא את המכרז או לבטלו.

.7

יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז המלאים והמחייבים,
המתפרסמים באתר המכרזים של כללית ,בו עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים שוטפים
אודות המכרז בכתובת .www.clalit.org.il :מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מסמכי המכרז
יומצאו לעיון לכל דורש במשרדי הנהלת מחוז מרכז ,ברחוב שדרות ירושלים  16תל-אביב,
בקומה  ,4לאחר תיאום בטלפון .03-6944893

.8

מובהר כי את כל מסמכי המכרז יוריד המציע מאתר האינטרנט שכתובתו
( www.clalit.org.ilלתמיכה טכנית התקשרו לטלפון 04-8145400 :שלוחה  3בימים
א'-ה' בין השעות  .)8:00-17:00את הצעתו הכספית בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים (בין
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אם בחתימה אלקטרונית ובין אם בחתימה ידנית וסריקת החומר למערכת) יגיש המציע
לתיבת מכרזים אלקטרונית במערכת דקל אינטרנטית ,bids.dekel.co.il/Clalit
זאת עד לתאריך _________ בשעה .12:00

שירותי בריאות כללית
מודעה זו (לצד כתב ההזמנה ויתר מסמכי המכרז) מתפרסמת גם באתר כלליתwww.clalit.org.il :

שם המציע ________________
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