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  מדית ישראל 
  משרד הבריאות

  מרכז רפואי אסף הרופא 
    

  08-9779851טלפון:                                                                                                              
  08-  9779377פקס:                                                                                                               

  תאריך  __________                                                                                                         
  _______לכבוד:______

,..א  
  

  עבור המרכז הרפואי אסף רופאותחזוקתו  ציוד כיבוי אשלאספקת  18-172מכרז  הדון: 
  
  עבור המרכז הרפואי אסף הרופא, (להלן:  ותחזוקתו ציוד כיבוי אשהכם מוזמים להגיש לו הצעתכם לאספקת  .1

 ."המזמין"), וזאת בהתאם לתאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז הרצ"ב
 הקשורים לושא . התקות וההליםהספק הזוכה מתחייב לעמוד בכל  .2
המסמכים המצ"ב הם מסמכי יסוד ומילוי תאיהם מהווה תאי יסודי להשתתפות במכרז, אי מילוי תאי ו/או אי  .3

ועדת וצירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שיוי / תוספת במסמכי המכרז עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ב  
 המכרזים.  

  
  :  מסמכי המכרז .4
  

בשעות העבודה המקובלות  30.7.18החל מהתאריך  216אגף הרכש ביתן  במשרדי את מסמכי המכרז יתן לקבל  4.1
8:00-16:00. 

  מסמכי  המכרז כוללים את: 4.2
  הזמה להציע הצעות. - ספח א'  4.2.1
  תשקיף משתתף. - ספח ב' 4.2.2
  דרישות כלליות.טופס  –ספח ג'  4.2.3
  הצעות מחיר.טופס  –ספח ד'  4.2.4
  וסח להסכם התקשרות - ספח ה'  4.2.5
 וסח כתב ערבות בקאית להשתתפות במכרז. - ספח ו'  4.2.6
 וסח כתב ערבות ביצוע - ספח ז'  4.2.7
 וסח תצהיר בדבר היעדר הרשאות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מיימום. - ספח ח'  4.2.8
 וסח קיום ביטוחים. –ספח ט'  4.2.9

 בטיחות וגיהות. –ספח י'  4.2.10
 איכות ובקרה. –יא' ספח  4.2.11

  
  על המציע לוודא שקיבל את כל מסמכי המכרז על כל ספחיו האמורים לעיל. 4.3
על המציע לפות ביוזמתו אל המזמין, היה וחסר לו מסמך כלשהו ממסמכי המכרז וזאת בתוך התקופה  4.4

 הקבועה להגשת ההצעות ובאופן שיוכל להגיש את הצעתו במועד הקבוע במכרז.
מסמך ו/או בצורך לקבלו ו/או במועד קבלתו, כדי לשות את המועד האחרון להגשת אין בהעדרו של  4.5

 .ההצעות, ביחס לכלל המציעים או למציע כלשהו
  

  תאים מוקדמים .5
  

כתאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בתאים ובדרישות המפורטות להלן: אי עמידה באחד התאים   
    יגרום לפסילת ההצעה.  

  
חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת יהול חשבוות ותשלום חובות מס), קיומם של כל האישורים הדרשים לפי  5.1

 והתיקוים לו, לרבות האישורים הבאים: 1976- תשל"ו
 

ולפי  1991- חוק עובדים זרים, תש"אתצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי  5.1.1
ההרשאות בגין העסקת עובדים זרים טופס, "תצהיר בדבר היעדר [ראה 1987- חוק שכר מיימום, תשמ"ז

 ].7.4.6.1ושכר מיימום", מס' ט.
פקודת מס אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מהל פקסי חשבוות על פי  5.1.2

או שהוא פטור מלהלם ושהוא והג לדווח לפקיד  1975- ל"וחוק מס ערך מוסף, תשוהכסה [וסח חדש] 
 שומה על הכסותיו וכן מדווח למהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
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ותהיה ’ בוסח המצורף בספח ו₪  2,500או ערבות בקאית על סך ₪   2,500הגשת המחאה בקאית על סך   5.2

 .23.12.18בתוקף עד לתאריך 
מרשות  5.3 י  עדכ חברה/שותפות  סח  לצרף  יש  החברות, לרשם  שתית  אגרה  חובות  ן  אי למציע 

רשות  של  האיטרט  אתר  דרך  להפקה  יתן  לעיל  האמור  הסח  זאת.  המוכיח  התאגידים 
: שכתובתו Taagidim.just התאגידים,  ice.gov.il ."חברה סח  הכותרת "הפקת  על   בלחיצה 

הרשות מ 1חלק  129על המציע  להיות בעל הסמכה ברת תוקף בבדיקת ציוד כיבוי אש מטלטל תקן ישראלי  5.4
  .הארצית לכבאות והצלה ומכון התקים הישראלי

שימת הרשות הארצית לכבאות בודקים מוסמכים ומאושרים מרכז למידה מר 2המציע להיות בעל צוות של על  5.5
  (יצרף תעודות המעידות על כך). והצלה

  .בין אם הליכים זמיים ובין אישור מעו"ד  או רואה חשבון שהמציע איו מצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל 5.6
  .המרכז הרפואי יהיה רשאי לבקש אישור וסף דומה מידי שהאם קבועים. 

  
  מסמכים דרשים להוכחת תאי הסף .6

  
יציג המציע תצהיר חתום בכתב, מאושר ע"י עורך דין   5.1.1בסעיף המפורט  הסף בתאילצורך הוכחת עמידה  6.1

ב לחוק עסקאות גופים 2לעיין תשלום שכר מיימום והעסקת עובדים זרים כדין בהתאם להוראות סעיף 
  . וסח התצהיר מופיע בספח ח' ואין לסטות ממו. 1976ציבוריים התשל"ו 

מרואה חשבון או  תקף למועד ההצעהיציג המציע אישור  5.1.2בסעיף המפורט  הסף בתאיהוכחת עמידה   לצורך 6.2
 .1976התשל"ו  - פקיד שומה המעיד על יהול פקסי חשבוות ורשומות לפי חוק עסקאות ציבוריים

ורית על סך המציע יצרף המחאה /ערבות בקאית מק 5.2בסעיף  המפורט  הסף בתאילצורך הוכחת עמידה   6.3
תפסל על . הצעה שלא צורפה אליה ערבות בקאית/המחאה בקאית  23.12.18שתהא בתוקף עד לתאריך  2,500₪

 הסף ולא תידון בכלל.
 יציג המציע סח חברה עדכי כדרש  ללא חובות אגרה.  5.3בסעיף המפורט  הסף בתאילצורך הוכחת עמידה   6.4
את ההסמכות המתאימות מהרשות לכבאות יציג המציע  5.4בסעיף המפורט  הסף בתאילצורך הוכחת עמידה   6.5

 והצלה ומכון התקים הישראלי
יציג המציע את תעודות העובדים המוסמכים מרשות  5.5בסעיף המפורט  הסף בתאילצורך הוכחת עמידה   6.6

 הארצית לכבאות והצלה.
עו"ד או רו"ח כי המציע איו מצא בהליכי אישור מעודכן של יגיש המציע  5.6לצורך הוכחת עמידה  בתאי סף   6.7

 פירוק או פשיטת רגל, בין אם הליכים זמיים ובין אם
 

  דרישות וספות  6.8
 

 אישור מרו"ח או עו"ד בדבר שמות מורשי החתימה בשם המציע. 6.8.1
 הגשת אישור מפעל חיוי. 6.8.2
 (אם קיים).מסמכים המעידים כי העסק בבעלותה של אישה 6.8.3
 מהתשומות (אם קיים) 35%- הישראלי מהווה למעלה ממסמכים המעידים כי המרכיב  6.8.4
 כל מסמכי המכרז כשהם חתומים כדרש. 6.8.5

  
הא רשאי לדרוש מהמציע ראיות ומסמכים וספים לשביעות רצוו וזאת גם לאחר פתיחת ההצעות והכול המזמין י

  בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
  
  פרטים והסברים וספים .7
  

 בדוא"ל: 9.8.18בכתב בלבד עד לתאריך  מר דורון דגגה - לקבלת פרטים והבהרות יתן לפות ל 7.1
  dorond@asaf.health.gov.il  , על הספק חלה החובה לאשר את הגעת  הדוא"ל עם מועד שליחתו בטלפון                  

 .לא תתקבלה טעות כי השאלות שלחו ולא התקבלו תשובות. 08-9779851
פקס  הפיה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף אליו מתייחסת השאלה, פירוט השאלה, פרטי השואל, טלפון, 7.2

  וכתובת דואר אלקטרוי.
לכלל המציעים  תוחזרה באופן מרוכז בדוא"ל/פקס/אתר איטרט של המרכז הרפואי אסף הרופאהתשובות  7.3

 16.8.18עד לתאריך  בעילום שם 
או לשאלות שיומצאו לאחר המועד האחרון הקבוע לעיל להגשת המזמין איו חייב להשיב לכל השאלות  7.4

  הבהרות.
 .שים 4ת ובסה"כ עד ווספ  שים לשלושתקופת ההתקשרות תהייה לשה אחת  עם אופציה  7.5
בתקופת התקשרות על המציע לקיים לגבי עובדיו אחר האמור בחוקי העבודה המפורטים ובהרחבותיהם,  7.6

 .םבחוקי שכר מיימום ובמתן כל התשלומים הסוציאליי
כל תביעה  בין המציע ועובדיו ובין המזמין לא יחולו יחסי עובד מעביד, והמציע מתחייב לשפות את המזמין על  7.7

 שתוגש, אם תוגש, בהקשר זה.
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תוך  או עקב פסק דין הדבר יבוצע ויוחלט לבטל את ההסכם כתוצאה מהחלטת רגולטורבמידה ו מצייים כי א 7.8

 מבלי שלספק תהייה טעות או תביעות כלשהן כלפי המרכז הרפואי .  ימים 30
"ח. כל הודעה אחרת תהיה חסרת הודעת זכייה במכרז תהא בכתב וחתומה ע"י המוסמך לכך מטעם ביה 7.9

 תוקף.
המציע לא יראה את הודעת הזכייה כקיבול הצעתו. הקיבול יעשה רק עם חתימת מורשה החתימה של המרכז  7.10

הרפואי על ההסכם עמו. למען הסר ספק ,מובהר כי הגשת ההצעה וחתימת המציע על גבי ההסכם מהווה 
 הצעה בלתי הדירה שהמציע איו יכול לחזור ממה.

 
  הגשת ההצעה .8
  

את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרשים במכרז יש להגיש במעטפה סגורה שעליה יירשם "מכרז לאספקת  8.1
לתיבת המכרזים  את המעטפה יש להכיסעבור המרכז הרפואי אסף הרופא",  ציוד כיבוי אש ותחזוקתו

(להלן   14:00בשעה  23.8.18לא יאוחר מיום  בבית החולים במשרדי אפסאות רפואית 204המצאת בביתן 
יודגש כי על המציע להעלות כל הסתייגות  .הצעות שתגעה לאחר המועד הקובע לא תפתחה "המועד הקובע").

בייחס למסמכי המכרז בשלב זה. מציע שלא העלה כל הסתייגות, תראה בו וועדת המכרזים כמי שהסכים 
 לתאים הרשומים במסמכי המכרז במלואם.

מלאים וחתומים כדין בכל המקומות כמו כן יש לצרף  את כל מסמכי ההזמה שקיבל המציע.להצעה יש לצרף  8.2
 חתימה בראשי תיבות על כל עמוד ממסמכי ההזמה. 

 חתימה כזו תהווה ראיה כי המציע קרא והבין את כל האמר במסמכים. 8.3
 .עלולות להיפסל– הצעות שלא בהתאם למפרט שבהזמה זו או שתצורף להן הסתייגות או שיוי יסודי   8.4

וועדת המכרזים שומרת לעצמה הזכות לקבל הצעתו של המציע ללא ההסתייגויות שרשם, לאחר  בוסף,
הודעה בכתב על כוותה לעשות כן. ספק שיביע את התגדותו במקרה זה ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט 

 את ערבותו.
  יום  120 - ה הצעתו תהיה תקפה לא פחותולפי מספח אעל המציע לחתום על התחייבות המהווה חלק   8.5

 מהמועד האחרון להגשת הצעות ואין הוא רשאי לחזור בו מהצעתו למשך תקופה זו.
ת שם אציעים המעוייים בכך, יוכלו לשלוח את הצעתם בדואר, על אחריותם. על המעטפה אין לציין מ  8.6

 השולח. מעטפות שתגעה עד למועד הקובע  תוכסה לתיבת ההצעות.
  

 ביטוח/ערבות .9
  

יצרף המציע ’ הההסכם ספח כבטחון לקיום התחייבויותיו עפ"י לאחר קבלת הודעת הזכייה מועדת המכרזים ו 9.1
 :במעמד חתימת ההסכם 

 יומצאו, כאמור הביטוחים  קיום על בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי 9.1.1
  החוזה.  חתימת למועד עד הרופא אסף הרפואי המרכז, הבריאות למשרד  הספק ידי על

שתהיה בתוקף  מערך ההצעה בתוספת מע"מ, 5%ערבות בקאית לביצוע בלתי מותית צמודת מדד על סך  9.1.2
הוארך ההסכם בהסכמת הצדדים, יאריך המציע את  עד תום שלושת חודשים מתום תקופת ההסכם.

 שלושה חודשים מתום תקופתה ההארכה.  הערבות הבקאית בהתאם, כך שהערבות תהה תקפה עד לתום
 המזמין יהיה רשאי לדרוש את מימוש הערבות או חלקה, לפי שיקול  דעתו בכל מקרה שלדעתו הפר המציע  9.2

 . ימי עסקים ממועד כוותו לעשות כן 7, ובלבד ששלח הודעה על כך ההסכםהתחייבות מהתחייבויותיו עפ"י 
לא יבוטל, ימציא המציע ערבות חדשה בתאים זהים לערבות  כםההסוהמזמין היה והערבות תמומש על ידי  9.3

 שחולטה.
  

 פסילה בעקבות חוות דעת שלילית   .10
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המזמין או עם גורם ממשלתי אחר,  10.1
כספק ציוד ו/או שירותים ולא עמד בסטדרטים של הציוד או השירות הדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת 

  שלילית על טיב עבודתו. 
או של גורם ממשלתי אחר ומצא כי הגיש הצעה או  או לחליפין מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של המזמין 10.2

הצהרה שקרית. במקרים אלה תיתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפי מתן ההחלטה הסופית, וזאת 
 .בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים

  
  
  
  

  
  

   אמות המידה לבחירת המציע .11
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או מביאים לידיעת המשתתפים במכרז כי ועדת  המכרזים תבחר את ההצעה בעלת היקוד הגבוה ביותר  11.1

  :קריטריון מחירעפ"י 
 .%100 –  מחיר משוקלל 

  
  החישוב יבוצע  באופן הבא:

  
  ספח ד' 2* סה"כ הסכום בטבלה 3ספח ד +  1מחיר משוקלל=סה"כ הסכום בטבלה 

  
 ושאר ההצעות ידורגו תחתיו בהתאמה. 100%המחיר המשוקלל המוך ביותר יקבל יקוד בסך       

  
 לעיל, אין הועדה מתחייבת לקבלת הצעה שבשיקול  דעת הועדה מרכיב המחיר 11.1למרות האמור בס"ק  11.2

 איו סביר.
יובהר כי זכייתו של המציע, כפופה לאישור חברת הביטוח הממשלתית בוגע לתקיות הוסח הביטוחי  11.3

את הוסח הביטוחי והמציע סירב לתקן הוסח  הביטוח הממשלתיתשיגיש המציע. לא אישרה חברת 
לבקשת המרכז הרפואי, יהיה רשאי האחרון לבטל את זכייתו של המציע, ולבחור במציע הבא אחריו 

 במקומו.
  

 פסילה בעקבות חוות דעת שלילית  .12
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המזמין או עם גורם ממשלתי  12.1
אחר, כספק ציוד ו/או שירותים ולא עמד בסטדרטים של הציוד או השירות הדרש, או שקיימת לגביו 

  חוות דעת שלילית על טיב עבודתו. 
לחליפין מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של המזמין או של גורם ממשלתי אחר ומצא כי הגיש או   12.2

הצעה או הצהרה שקרית. במקרים אלה תיתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפי מתן ההחלטה 
 .הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים

 
  קביעת מקום השיפוט  .13

      
באזור השיפוט המוסמך בכול הקשור להסכם זה לרבות הפרתו יהיה בבית משפט  יהשיפוט הייחודמקום  13.1

  דין השיפוט יהיה הדין החל במדית ישראל. בו מצא המרכז הרפואי אסף הרופא.
  

 זכות עיון במסמכי המכרז  .14
 

לתקות חובת (ה)  21מובהר בזאת כי כל משתתף במכרז רשאי לעיין במסמכי המכרז כמפורט בתקה  14.1
. למציע שסבור כי מידע מסוים מהווה לטעתו "סוד מסחרי" או "סוד מקצועי" 1993- המכרזים, התש"ג

בפי משתתפים אחרים במכרז. על המציע לסמן בהצעתו את הסעיפים  ףהזכות לבקש שמידע זה לא ייחש
 המהווים לטעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי ולמק את טעותיו.

"סוד מסחרי או מקצועי" היא בסמכותה  - למען הסר כל ספק כי סיווג המידע או כל חלק ממו כמובהר בזה   14.2
 הבלעדית של ועדת המכרזים.

בשל הגדרתו כ"סוד מסחרי" או "סוד  מסויםכמו כן מובהר, כי מציע אשר ביקש שלא לחשוף בהצעתו חלק  14.3
  ין.מקצועי", לא יוכל לעיין בחלק המקביל בהצעת הזוכה בה ביקש לעי

ידי וועדת המכרזים במקרים חריגים בלבד, וכח - בקשה לעיון בהצעות שאין הצעות הזוכה, תאושרה על 14.4
  .לכךבקשה מומקת בכתב אשר מעלה טעמים מוצדקים 

שתשולם מראש לפקודת ₪  200עיון במסמכי המכרז לאחר הודעה על הזוכה במכרז תעשה לאחר תשלום בסך  14.5
 המרכז הרפואי אסף הרופא .

  
 שמירת זכויות  .15

 
המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי לפות לממליצים ו/או לקוחות של המציע, בין אם  15.1

מדובר בממליצים ולקוחות שצויו בהצעתו ובין אם לאו ולברר לגביו פרטים והמציע מתיר לו לעשות כן ומוע 
 מעצמו כל טעה בעיין.

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות (המועד האחרון לעיין  90פרטיה הצעה תחשב כעומדת בתוקפה על כל ה 15.2
 זה ייחשב כל מועד דחה שקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז).

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז, לא לבחור אף הצעה, להל מו"מ עם המציעים המתאימים,  15.3
  ון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.ולא לד וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שוים

במקרה שסרב מציע שהצעתו תקבלה לחתום על ההסכם, או בכל מקרה אחר שבו ההסכם לא ייחתם עימו  15.4
תהא הסיבה לכך אשר תהא, המזמין יהא רשאי (אך בכל מקרה לא חייב), לפי שיקול דעתו המוחלט, להתקשר 

כי במקרה שבו המציע הזוכה (הראשון) יסרב לממש את הצעתו עם מציע אחר. מובהר בזה למען הסר כל ספק 
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כאמור, ותהא לכך הסיבה אשר תהא, לא עומדת למציע הבא אחריו כל זכות קויה או אחרת להיבחר כמציע 

 הזוכה במכרז, וההחלטה בעיין זה תהא תוה לשיקול דעתו של המזמין.
 

וה ביותר או בהצעה כלשהי וההכרעה תוה לשיקול  המזמין איו מתחייב לבחור בהצעה בעלת היקוד הגב  15.5
 דעת    ועדת המכרזים ולהחלטתה הבלעדית.

 .ידי המזמין עשויה להיפסל, אף אם היא מוכה מהצעות אחרות- הצעה גבוהה יותר מהאומדן שקבע על 15.6
בקשר עם  המציעים לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בגין הוצאות מכל סוג שהוא שתיגרמה או שגרמו  להם  15.7

 הגשת ההצעה, בין שההצעה תתקבל ובין אם לאו.
כל המסמכים המצורפים למכרז מהווים  חלק בלתי פרד ממו ויש לראותם כמשלימים זה את זה, אולם בכל  15.8

מקרה של יגוד בין תאי כלשהו מתאים כלליים אלה לבין תאי כלשהו מתאים מיוחדים, כוחו  של תאי  
 של תאי כללי.מיוחד עדיף על כוחו 

חודשים מיום תחילת מתן השירותים לפי ההסכם. בכל מקרה  3המציע שיזכה במכרז יהיה בתקופת יסיון של  15.9
ידי המציע הזוכה, המזמין יהיה - שבו בתקופת היסיון כאמור, המזמין לא יהיה מרוצה ממתן השירותים על

בחור במציע שהצעתו הייתה ההצעה רשאי (אך בכל מקרה לא חייב) לסיים את ההתקשרות עם הזוכה ול
 השייה אחריו.  

במסגרת אותם תאי   35%למזמין הזכות להגדיל או להקטין את סכום ההזמה הכוללת בגבולות של עד  15.10
 התקשרות .

 
  

למיעת כל ספק מובהר בזאת כי הזמה זו מוסחת בלשון זכר, מטעמי וחות בלבד, ואולם ברור כי ההצעה   
  ואחת.מופית לכל אחד 

  
  
  

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                    
  בברכה,                                                                                                                                    

  
  דורון דגגה                                                                                                                                  

  מהל רכש כללי                                                                                                                    
  

                                                             
  ספח א                                                                                                                                                             

                                     
  טופס הגשת הצעה                                                                           
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  לכבוד 

  ועדת המכרזים מרכז רפואי
  אסף הרופא

  
,..א  

  
  המרכז הרפואי אסף הרופא -  ציוד כיבוי אש ותחזוקתולאספקת  18-172מכרז הדון:  

  
הח"מ, מגיש בזה את הצעתי במכרז זה ומצהיר בזה שקראתי בעיון רב את כל הפרטים של המכרז ה"ל על כל אי,  .1

ספחיו ותאיו, הבתי ואי מסכים לתאים, לדרישות המכרז ולדרישות הכלליות, המהווים חלק בלתי פרד מהמכרז, 
עות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או וכי לא ציג כל תבי ומודיע בזה שהצעתי ערוכה על פי דרישות המכרז

 אי הבה ואו מוותרים בזאת מראש על טעות כאמור.
 הי מצהיר שקיבלתי במידה וביקשתי את כל ההסברים בכל הקשור למכרז. .2
הירים לי התקים המחייבים, ברורים לי המסמכים השוים, ידועות לי דרכי הביצוע, בדקתי את כל הפרטים  .3

 בהוצאות ובתאים הכרוכים באספקת הדרכה שוא המכרז, ובהתאם לכל זה ביססתי את הצעתי.הקשורים 
ידי המזמין ו/או מי מטעמו לא יחשבו כמצג ו/או מידע - אי מאשר, כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר מסרו לי על .4

  המזמין.ידי - המחייבים את המזמין  ו/או חלק ממסמכי המכרז, אלא אם ערכו בכתב וחתמו על
או מצהירים כי או עומדים בכל התאים הדרשים מהמציעים במכרז, כי יש לו את היכולת המקצועית, היכולת  .5

הפיסית, המערכות המתאימות ועובדים מקצועיים לביצוע השירותים הכלולים במכרז וכי הצעתו עוה על כל 
 הדרישות שבמסמכי המכרז. 

או מתחייבים, במידה והצעתו תזכה במכרז זה, לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים האחרים להם או  .6
 דרשים או ידרש לצורך הזכייה במכרז ולצורך מתן השירותים, משך כל תקופת ההתקשרות. 

אי מגיש את הצעתי זו מבלי שערכתי תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי, עם המשתתפים  .7
 ידי. - האחרים במכרז זה לגבי איזה מן הפרטים המפורטים בה ואשר מוצעים על

כל אם אזכה במכרז, הי מתחייב לעמוד לרשותכם, ולספק השרות המבוקש עפ"י כל תאי המכרז המפורטים ב .8
(לא הטפסים, ומסמכי המכרז, לשביעות רצוכם המלאה וזאת תמורת הסכומים המפורטים בספח ד' המצ"ב  

), ולא אציג כל תביעה או טעה בשל אי הבה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תאי ההסכם או כוללים מע"מ
  .ספחיו

ממועד החלטת  ייםתוך שבועאי אסף הרופא אם תתקבל הצעתי, הי מתחייב לחתום על ההסכם עם המרכז הרפו .9
ם  ומסכים שכל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי פרד  ומשלימים זה את זה, בכל מקרה ועדת מכרזי

  .תאי כלליעדיף על כוחו של  תאי מיוחדשל סתירה,  כוחו של 
יהיה עלי להפקיד ערבות ביצוע, כמפורט ידי המזמין, היה ואזכה במכרז, - ידוע לי כי כתאי לחתימה על ההסכם על . 10

  בהסכם. 
 ידי בכל דף ודף שלהם.- אי מצרף את כל המסמכים כדרש במכרז כשהם חתומים על . 11
כל ההוצאות ו/או התשלומים ו/או ההשקעות ו/או העמלות ו/או האגרות הובעים ו/או הדרשים לצורך השתתפותי  . 12

בות ו/או התחייבות ו/או הוצאה בקשר להשתתפותי במכרז ו/או במכרז חלים עלי ורק עלי, ואתם לא תישאו בכל ח
 ההכות הדרשות לצורך ההשתתפות כאמור. 

- אמסור לכם מסמכים וספים ו/או פרטים ו/או הבהרות הדרשים לכם לצורך יהול המכרז, במידה ואתבקש לכך על . 13
ידיכם. אי מוותר בזה ויתור מוחלט - ידיכם לאחר מועד הגשת הצעתי זו ובטרם ההכרזה על הזוכה במכרז כאן על

- פייה) דומה שתבוצע על- ובלתי מסויג על כל טעה ו/או תביעה שיש ו/או שתהיה לי כלפיכם בקשר עם פייה (או אי
 ידיכם למי מהמשתתפים במכרז כאן. 

שרות על פיו יום לבטל את המכרז ואת ההתק 60או מצהירים כי ידוע לו שהמזמין יהא רשאי בכל עת, ובהתראה של  . 14
ו/או חלק ממה בשל סיבות תקציביות ו/או מהליות ו/או ארגויות ולא תהייה לו שום טעות ו/או תובעות 

 לפיצויים.
 איו מצאים ולא  מצא ביגוד עייים עם עבודתו אצל המזמין. . 15
כזוכה וכי בחירת הזוכה תעשה ידוע לו כי המזמין איו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא  . 16

 בהתאם לאמות המידה שקבעו ע"י המזמין .
  ידי במסגרת הצעתי זו היו שלם, מדויק ומשקף את האמת.  - כל המידע המסר על . 17
 
  
  
  

  תאריך  _____________ שם המציע : ________________   חתימת המציע: ________________
  
  

   ’ספח ב
  

  ף  ת ש ק י ף     מ ש ת ת
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   - על המשתתף במכרז למלא את התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן : 

  
  __________________________________________________ - שם החברה / המפעיל/ המציע:  .1

  
  ___________________________________________ - מס החברה  (הרשום ברשם החברות) :  .2

  
  _____________________________________________________________ - כתובת החברה :  .3

  
  _______________________________________________  - טלפוים / פלאפוים :  .4

  
 ____________________מס ת.ז  __________________________________ - שמות הבעלים:  .5

  
  דוא"ל_______________________________ .6

  
  מקומות עבודה וכחיים: .7

      

  תאריך התחלת עבודה   2017שת היקף כספי   מקום העבודה

   

   

   

   

 
  

  (בהתייחס לעבודות המפורטות לעיל): טלפוים  כתובות, שמות אשי הקשר שיתן לקבל מהם חוות דעת, לפרט  .8
  

  טלפון רגיל/סולולרי  שם הממליץ ותפקידו  מקום עבודה

   

   

   

   

   

  
  

מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל כוים וכי כל העובדים, הציוד וכו' המפורטים לעיל עומדים לרשותו הו  .9
  לשם ביצוע הדרש במכרז.

  
  
  
  

  תאריך  _____________ שם המציע : ________________   חתימת המציע: ________________
                                                                                                               

  ספח ג                                                                                                                                                                        
  

  המרכז הרפואי אסף הרופא
  

  ציוד כיבוי אש ותחזוקתוטופס  דרישות כלליות לביצוע אספקת 
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 מבוא   .1

 

מפרט זה מאגד את דרישות המזמין. על המציעים לעמוד בכל הדרישות המקצועיות, המהליות וכן בכל דרישה  1.1

במסמך זה ו/או ביתר מסמכי המכרז. השתתפות במכרז מהווה התחייבות המציע בדבר יכולתו  אחרת המפורטת

 לעמוד בתאים ובמטלות אלו. ומחויבותו

בכל מקרה של יגוד בין דרישה כללית לבין דרישה מיוחדת כלשהי, כוחה של דרישה מיוחדת עדיף על כוחה של  1.2

 דרישה כללית.

 הכרת תאי העבודה ודרישות כלליות .2

 

על המציע להביא בחשבון בהצעתו את כל תאי העבודה ופרטיה. לא תוכרה כל תביעות אשר תומקה באי  2.1
הבת או אי הכרת התאים ו/או הפרטים כאמור, לרבות כל טעה בדבר עלויות התפעול, היקפי העבודה, אופייה, 

רישות. כמו כן, לא תתקבל כל טעה היקף הציוד הדרש, תאום, או כל טעה אחרת כהצדקה לאי ביצוע מילוי הד
 בדבר אי התאמה בין השירות הדרש במכרז לבין השירות הדרש בפועל.

במהלך כל תקופת ההתקשרות, המציע הזוכה יעמוד בכל התקות והחוקים הדרשים בוגע לאספקת המוצרים  2.2
 שוא מכרז זה. 

לאחר הזכייה, יגיש המזמין בקשה למשרד הכלכלה לאשר את הספק הזוכה כמפעל חיוי  אישור מפעל חיוי : 2.3
עבורו. הספק הזוכה יידרש להציג את כל האישורים ויתר המסמכים החיויים על מת לעמוד בתקות הדרשות 

הזכייה  וידאג לספק את האישור  לגב' יהודית ביטון תוך חודשיים מהודעת לצורך קבלת אישור מפעל חיוי
 . בכתב

בימי שבתון, לרבות יום למעט  בתיאום מראש עם בית החולים,  'ה–בימים א'  את המוצריםדרש לספק יהספק י 2.4
כיפור, יום בחירות, יום העצמאות, יום הזיכרון וכו'.  יובהר ויודגש כי אספקה שקבעה ליום קבוע בשבוע, החל 

ן מפורטים, תסופק ביום חלופי באותו השבוע.באחד מהימים המפורטים לעיל ו/או ימי שבתון שאי 
  

 ציג יהולי  .3
 

 .כולל כתובת מייל של ממוים וההלת חשבוות,עם כתובת מייל  הספק יעמיד מטעמו ציג יהולי 3.1
 הציג היהולי יהיה איש הקשר בין הספק לבין המזמין בכל הקשור למתן השירותים על פי המכרז/ההסכם.

סמכות להחליט בשם הספק בכל הוגע להחלטות תפעוליות שוטפות ולטיפול בבעיות  הציג היהולי יהיה בעל
 שוות וליתר הדרישות, הכול בכפוף להוראות המכרז.

הספק יפעיל מוקד שירות טלפוי מאויש, שיופעל על ידו בשעות שיפורטו להלן לצורך מתן השירותים על פי  3.2
 .זמות וכל פייה אחרת בושא השירותיםהסכם זה לרבות לצורך קבלת הזמות, עדכוים לה

. בימי ו', ערבי חג וימי חול 17:00 -  07:00ה', לפחות בין השעות  - שעות פעילות מוקד השירות יהיו בימים א' 3.3
 .12:00 -  07:00המועד, בין השעות 

ו מי מעבר לשעות פעילות מוקד השירות ימה הספק אדם מוסמך ומיומן מטעמו אשר יהיה הציג היהולי א 3.4
מטעמו, אשר יצויד באמצעי תקשורת ובאמצעים וספים הדרושים לשם מתן השירות על פי הסכם זה, שיאפשרו 

ושאים הקשורים באספקת השירותים לרבות אלה המצויות אליו בכל הלעיל. 3.2ם בסעיף ילמזמין לפ  
 

 הזמה  .4
 

החלטת ביה"ח מול הספק. שיויים ותוספות (להזמות ליום המחרת) יועברו על ידי ציג  ההזמה תתבצע ע"פ 4.1
 ביה"ח לספק בכל יום עד לשעה המוסכמת בין ביה"ח לספק במייל ו/או פקס על פי בחירתו.

. ל הזמה תסופק ביחד עם תעודת משלוח אשר תפרט את כמות וההיקף הכספי של המוצרים שסופקו בהזמהכ 4.2
כל הזמה תסופק בליווי חשבוית בהתאמה לסוג ההזמה ולפי חלוקה ללקוחות משה (מדיה, קרן מחקרים 

ם מוסמך מטעם בית וכל מידע אחר לפי הוראות המזמין. מסירת ההזמה למזמין תותה בחתימת גור וכו')
 החולים.

  
 השירות המבוקש .5

 
 ציוד כיבוי אש העומד בתקן ישראלי/אמריקאי/אירופאי, באישור מכון התקים הישראלי.אספקת  5.1
 אספקת שרות ביקורת שתית לציוד כיבוי אש מטלטל בהתאם לדרישות תקן ישראלי וציבות כיבוי אש והצלה . 5.2
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הספק יגיע למרכז הרפואי עמדות  המכילות פריטי כיבוי שוים באופן מלא או חלקי.  820 - במרכז הרפואי ישם כ 5.3

בתיאום ימי עבודה) כל זאת  2-3- עמדות על תכולתן (או מעריכים כי מדובר ב 70 - ויבדוק בממוצע כפעם בחודש 
 עם ציג ביה"ח. 

ם תאריך הבדיקה והבדיקה הבאה וכל עמדה תסופרר ע"י מדבקה על כל ציוד שבדק מטף/גלגלון תופיע מדבקה ע 5.4
 .עם מספר העמדה

יהול יומן עבודה מפורט אשר כולל דו"ח ממוחשב בדיקה ומעקב חודשי ודו"ח שתי אשר יאושר ע"י המפקח  5.5
 העבודה תבוצע בחומרים וציוד אשר יאושרו ע"י המפקח.

 תקן ישראלי.בדיקת המטפים  מילוי/לחץ  תבוצע במעבדה מאושרת  5.6
  פיוי כל הפסולת שהצטברה בגין העבודה שעשתה על ידי הספק 5.7

 
 אספקת המוצרים .6

 
 .בהתאם לצורכי ביה"ח בין ביה"ח לספק בכל ימות השבוע כפי שיסוכם: המוצרים יסופקו זמי אספקה 6.1

 שעות מיום קבלת ההזמה. 48האספקה תיעשה תוך 
שעות ממועד  שדחופה אשר אספקתה תתבצע לא יאוחר מש : למזמין תישמר הזכות לבצע הזמהדחופה אספקה 6.2

 ההזמה. במקרה כזה לא תעלה הכמות המוזמת על מחצית הכמות היומית הממוצעת המסופקת לבית החולים.
אספקה על משטחים אמריקאים שלמים  אספקת המוצרים לבית החולים תיעשה לפי דרישות המזמין, לרבות 6.3

 בית החולים.  למחסיסידור עגלות והכסת המוצרים  ולך,ותקיים המתאימים למלגזת אדם ה
  

 שיוע המוצרים .7
  

 כלי רכב שיגיעו  למרכז הרפואי אסף הרופא יישאו לוחית זיהוי ישראלית בלבד. 7.1
 ההגים יהיו מקצועיים ומוסים בעלי רשיוות היגה תקפים ומתאימים לעבודה עפ"י תקות משרד הרישוי. 7.2
 ישראלית בלבד (כחולה).הגים בעלי תעודת זהות  7.3
  הגים בעלי עבר ללא דופי,בעלי חזות מסודרת וקיה ובעלי התהגות הולמת ואדיבה . 7.4

 
 רכש הזדמותי  .8

 
, האפשרות תיוותר החולים תילב, זאת עם. במכרז הזוכים מהספקים המוצרים את לרכוש מחויב היהי החולים תיב

 ובלבד התקשרות חודשי 12 לאחר") חיצויים ספקים" להלן( במכרז זכו שלא מספקים מוצרים לרכוש, לעת מעת
 רכש" להלן( הצמדה בתוספת במכרז שקבע כפי המוצר של מהמחיר 15% מ המוך במחיר בוצעה שהרכישה
 עומד שתוקפו מוצרים מלאי ברשותם שיש חיצויים לספקים לאפשר ועדה זו אופציה, כי בזאת מובהר"). הזדמותי

 ההזדמותי הרכש של ח"בש השתי ההיקף סך, לעיל האמור למרות. יותר מוך במחיר למזמיים אותו למכור, לפוג
  .בש"ח   בפרד מוצרכל  רכישת כל מסך 30% על יעלה לא

  
 חוסר במוצר מוזמן  .9

 
 הזכות את ולעצמ שומר החולים בית, המחיר בהצעת המפורטים המוצרים מתוך, לספק מסוים מוצר חסר בו במקרה
 בין ההפרש, אחר ספק ידי על המוצר יסופק שבו במקרה. במוצר החוסר מצא שבה ההזמה לביצוע אחר לספק לפות
 אין. הזוכה הספק ידי על ישולם, זה במכרז הזוכה הספק של המוצר מחיר לבין האחר הספק של המוצר מחיר

  .זה מכרז הוראות לפי או/ו חוק לפי לו המגיע אחר סעד לכל החולים בית של מזכותם להפחית כדי זה סעיף בהוראות
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תאריך  _____________ שם המציע : ________________   חתימת המציע: ________________
  

  ד'ספח                                                                                                                                                               
  

  המרכז הרפואי אסף הרופא
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  הצעת מחיר 

אי החתום מטה מציע בזה את הצעתי, כמפורט להלן וזאת לאחר שעייתי בכל מסמכי המכרז, ומצהיר בזה  1
שהבתי את כל הדרש במסמכים אלה, מסכים לכל התאים בהסכם ומתחייב בזה למלא אחר כל התאים 

  והדרישות של המכרז על תאיו וזאת תמורת הסכומים להלן: (לא כוללים מע"מ): 
 יב להגיש הצעת מחיר ללא מע"מ לכל פריט בפרד ולא על סט מוצרים מוצעים על ידו.המציע חי 2
  אין המזמין מתחייב לרכוש לפי הפריט הבודד הזול ביותר. 3
  המציע יגיש הצעת מחיר המוכה ביותר שביכולתו להציע לפריט וללא  התיה למתן החה בהיקף רכישה מסוים. 4
החלפה , הוצאות האריזה, העמסה, הובלה ופריקה הוצאה וספת כגון: וכלמחיר המוצר  המחיר יכלול את 5

  ם, פיוי הפסולת משטח בית החולים,החומרים, כלי העבודה, פיגומים, העבודה, הרכבה, חיבורים, עיגוי התקהו
  וכדומה., ערבות עלות הביטוחים השוים 

 .הטבלאות הבאותההצעות יוגשו ע"ג  6
  

  רכש ציוד כיבוי אש - 1טבלה  6.1
  

מס' 
סידורי

 כמות ציוד
 שתית

מחיר ליחידה 
 ללא מע"מ

סה"כ מחיר 
 ללא מע"מ

1 .   
ס"מ  60/60/30לדארון פח לעמדה חסין אש  גו

כולל התקת תוספת  במיקום חדש או החלפת לא 
 תקין קיים

5     

2 .   
ס"מ  30X80X120ארון פח לעמדה חסין אש גודל 

כולל התקת תוספת  במיקום חדש או החלפת לא 
 תקין קיים

5     

3 .   
ס"מ  30X80X80ארון פח לעמדה חסין אש גודל 

כולל התקת תוספת במיקום חדש או החלפת לא 
 תקין קיים

10     

מ' כולל מצמידים (שתון החל X 15 2זרוק לבן    . 4
 )2019- מ

100     

     100 2מזק  רב שימושי "   . 5
     4 ק"ג אבקה  6אבקומט    . 6
     100 1מזק רב שימושי  "   . 7
     4 ק"ג  6מטפה גז הלוקרבון     . 8
     20 ק"ג 3מטפה אבקה    . 9

10 .
     30 ק"ג 3מטפה גז הלוקרבון   

11 .
 

     4 ליטר  6מטפה קצף 

12 .
  

 כולל התקה  2206מטר לפי תקן  30 – 3/4גלגלון 
     110 חדשה או החלפת לא תקין בעמדה קיימת

13 .
  

כולל מצמד שטורץ לכיבוי אש  2ברז שריפה "
     100 והחלפת לא תקין

14 .
 

     10 3גלגל פתיחה לברז "
15 .

     50 "2גלגל פתיחה לברז   

16 .
     10 2"- ל 3מעביר שטורץ "  

17 .
     4 3* " 2מפתח שטורץ "  

     1"3" * 2מים ייד תותח . 18
     1" כולל חיבור לתשתית והתקה 3תותח מים קבוע . 19
20 .

     50 קופסת יפוץ +פטישון לשעת חירום  

       סה"כ מחיר ללא מע"מ  
  

   בדיקה ושירות עבור ציוד כיבוי אש - 2טבלה  6.2
  
  

סה"כ מחיר מחיר ליחידה כמות  ושאמס' 
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 ללא מע"מ ללא מע"מ שתיתסידורי

     BCF 300בדיקה ושירות שתי למטף    . 1
     13 ק"ג כולל50בדיקה ושירות שתי למטף קצף עד    . 2
     CO2 5בדיקה ושירות שתי למטף    . 3
     6 בדיקה ושירות שתי למטף מים    . 4
     500 ק"ג  12בדיקה ושירות שתי למטפי אבקה עד    . 5
     6 ק"ג 12שתי למטפי אבקה מעל בדיקה ושירות    . 6
     15 בדיקה ושירות שתי לאבקומט תלוי   . 7
     170 בדיקה ושירות שתי למטף הלוקרבון   . 8
     10 + הלוקרבון BCFב.ל למטפה    . 9

10 .
     70 ב.ל למטפה אבקה (בכל גודל)  

11 .
     70 מילוי חקן בכל סוגי המטפים  

12 .
     20 או הלוקרבון BCFהוספת גז למטף   

13 .
  

שתי לכל סוגי המטפים בהתאם לתקן  5/6טיפול 
     70 2019שת   - 1חלק  129

14 .
     350 בדיקה ושירות שתי לגלגילון עם הזרמת מים  

15 .
  

בדיקה ושירות שתי לזרוק (בדיקת ראיה) ללא 
     700 מים

16 .
     700 שתי לזרוק עם מים   5בדיקה בלחץ   

17 .
     400 בדיקה וצביעה אחת לשה ברז שריפה (הידרט)  

18 .
     150 צביעת ארוות כיבוי אש אחת לשה   

19 .
     350 2בדיקה ושירות שתי למזק "  

20 .
     350 2בדיקה ושירות שתי לברז שריפה "  

21 .
     803 ספרור ציוד  

       סה"כ מחיר ללא מע"מ  

  
  ספח ג'. 5.3ראו סעיף  - הערה

 
 יהיה על פי צורכי בית החולים. לציוד כיבוי האש היקף ההזמות   7

  
עפ"י כל תאי ציוד כיבוי האש  בדיקת/אם אזכה במכרז ה"ל הי מתחייב לעמוד לרשותכם ולבצע את אספקת 8

 לשביעות רצוכם המלא .המכרז המפורטים בכל טפסי המכרז וההסכם 
  
  
  
  
  
 

 
  תאריך : ___________      שם המציע:    ___________     חתימה וחותמת המציע: ___________

                                                                                                                                               
  

  
  'הספח 
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  ציוד כיבוי אש ותחזוקתואספקת  -ה ס כ ם  

  
  

  ____________לשת  ______________שערך וחתם במרכז הרפואי אסף הרופא ביום  ______   לחודש  
  

  ב  י  ן  
  

  ההלת המרכז הרפואי אסף הרופא                                                           
  מצד אחד                                                                                                                                                          

                                     
  ל   ב  י  ן                                                                                

  
  ________________________________________________חברה רשומה כדין בישראל, אשר כתובתה: 

  
  

  _______________________________________________________המוסמך/ים לחתום בשם החברה: 
  
  

  ___________________________________________________________________________באמצעות:
  (להלן: "הקבלן")                                                                                                                 

  
  מצד שי                                                                                                                                                               

  
  עבור המרכז הרפואי אסף הרופא  ציוד כיבוי אש ותחזוקתווהמזמין מעוין להבטיח אספקת   הואיל

    
אשר מסמכיו מצורפים להסכם זה כספחים, המהווים  18-172מכרז מס'  _______והמזמין פרסם ביום   והואיל

עבור המרכז הרפואי אסף   לציוד כיבוי אש ותחזוקתוחלק בלתי פרד ממו, ואשר על פיו הזמין הצעות 
  הרופא (להלן: "השרות").

    
  והקבלן הגיש הצעתו לאספקת השרות למזמין בהתאם לתאי המכרז האמור לעיל;  והואיל

    
  ן התקבלה על ידי ועדת המכרזים של המזמין מס' ________ והצעת הקבל  והואיל

  והמזמין ביקש מהקבלן לספק לו השירות בהתאם להסכם זה; __________בתאריך       
    

להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם, ולהעלות את ההסכמות בייהם על הכתב   םמעויייוהצדדים   והואיל
  בהסכם זה להלן;

    
הסכימו כי הקבלן יפעל כקבלן עצמאי, הותן את שירותיו למזמין, והמזמין ישלם לקבלן על פי  והצדדים  והואיל

  התעריפים המוסכמים, כמפורט להלן בהסכם זה;
    

  והואיל    והצדדים הסכימו כי לא יתקיימו בייהם יחסי עובד ומעביד;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ל פ י כ ך       ה ו ס כ ם       ב י ן        ה צ ד ד י ם      כ ד ל ק מ ן :
  
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי פרד ממו. .1
זה   מתחייב לתת למשרד את השרותים כמפורט להלן בהסכם  והספק מהספקהמרכז הרפואי אסף הרופא מזמין בזה  .2

  בתמורה ובתאים הקובים ובהסכם זה להלן.  
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  תקופת ההסכם .3
  

  –_____   (להלן ____תוקף הסכם זה הוא לתקופה של שה אחת אשר תחל ביום _________ ותסתיים ביום  3.1
 "תקופת ההתקשרות").        

   הצדדים רשאים להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות וספות של עד שה כל אחת מהם עם מתן הודעה  3.2
 שים ארבעלא יעלו על  השירותיםם לפי תום תקופת ההתקשרות, סך כל תקופות יו 90בכתב לצד השי לפחות              

 ים, הודעה המזמין תיתן ע"י האחראי.ש )4(    
, את להפסיק בתוך תקופה ההתקשרותלעיל יהיו הצדדים רשאים  3.2 –ו   3.1מבלי לגרוע מן האמור בס"ק    3.3

 יום מראש ומבלי שיצטרכו לתת ימוקים לכך. 60ההסכם בייהם, וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של 
        לכלל ההסכם או לחלקו של לעיל, מתייחסת  3.3 - ו  3.2כאמור בס"ק  הפסקת ההסכםו/או  הארכהלמען הסר ספק,  3.4

 ההסכם.
  בכל מקרה של הפסקת ההסכם כ"ל לא יהיה המזמין חייב בתשלום כלשהו הקשור בהוצאות הביול ו/או הערבות. 3.5

  
  השירותים וביצועם .4
  

 מתחייב לספק את השרות בתאים כמפורט בהזמה. הספק 4.1
 מתחייב להקפיד על עמידה בלוח הזמים ולדייק כמפורט בהזמה להציע הצעות. הספק 4.2
 במסגרת אותם תאי  30%למזמין הזכות להגדיל או להקטין את סכום ההזמה הכוללת בגבולות של עד  4.3

  התקשרות.  
  
 והתחייבויות הספקהצהרות  .5
 

  :כי בזאת ומתחייב מצהיר הספק   

 קיום לצורך הדרושים ומיומן מקצועי אדם כח לרבות והמומחיות היסיון, הידע, האמצעים כל בעל הוא 5.1
 לאספקת הדרוש אחר אמצעי וכל עבודה כלי, חלפים, רכב כלי, ציוד ולרבות, זה הסכם"י עפ התחייבויותיו
 שיהיואו /ו הדרושיםאו /ו התקפים והאישורים ההיתרים, הרישיוות כל ברשותו וכי, והמוצרים השירותים
 בכל עמידתם, זה בהסכם כאמור והמוצרים השירותים מלוא ואספקת עסקיו ליהול דין כל פי על דרושים
  .דין"י עפ הדרשים התקים

 בציוד הקבוע והייד בביה"ח.למוע סיכון ופגיעה בעובדים, בחולים, לקוט בכל האמצעים בכדי  הספקעל  5.2
(מבלי לפגוע באיכות העבודה) בכדי להקטין את את  חייב לצמצם ככול האפשר זמי ביצוע העבודות הספק 5.3

 ההפרעה לעובדים ,חולים ומבקרים.
 לעבוד בשעות לא מקובלות, לא תשולם עבור עבודה זו תוספת מחיר. במידה ויידרש מהספק 5.4
ויביא בחשבון תאום עבודות עם המשתמשים יאום מלא עם ציג המזמין מתחייב לבצע את העבודה בת הספק 5.5

 השוים.
לדאוג שכל מי שפועל מטעמו יהיה לבוש ומוגן בכל האמצעים הדרשים לפי כל דין ובהתאם לחוקי  על הספק 5.6

 הבטיחות והגיהות ותקותיהם.
 במלוא האחריות לסיכוים העשויים לבוע ממתן השירות. אייש הספק 5.7
מצהיר כי ברורים לו כל פרטי העבודה, תאי השטח, המגבלות הכרוכות בביצוע העבודה וכי אלה לקחו  הספק 5.8

 בחשבון במחיר המחירון/הצעה.
 הואיל והקבלן משמש כקבלן עצמאי לביצוע השירותים הוא יהיה אחראי כלפי עובדיו וכלפי כל מי   שעוסק  5.9

זק גופ זק לרכוש שיגרם להם בין במישרין ובין בעקיפין מטעמו בקשר לביצוע השירותים בגין מוות י או  
 כתוצאה מתאוה שאירעה בעת העבודה או בקשר אליה.

תג זיהוי המפרט את שמם ושם החברה המבצעת במהלך שהותם בבית החולים בשל  ו, יישאהספקכל עובדי  5.10
 העבודות. ביצוע 

כל בעיה צפויה, מפגעים וסיכוים בטיחותיים, הספק יביא לתשומת לב ציג המזמין באופן מידי וללא דיחוי  5.11
 מצבים מסוכים ותאוות עבודה ללא יוצא מן הכלל.

שים ממועד ביצוע  5על טיב עבודתו ושל החומרים שהשתמש ו/או התקין , תהיה לפחות  אחריות הספק 5.12
 העבודה.

 י שביצע את עבודתו.יציג למזמין או ציג מטעמו תיעוד מצולם של המצב הקיים במקום לפי ואחר הספק 5.13
 

 אין לבצע שיויים או עבודות וספות ללא אישור בכתב מהמפקח. 5.14
 5במידה ובמהלך בדיקת הציוד ימצא ציוד לא תקין על הספק להעמיד ציוד חליפי תקין ולדאוג בזמן קצר (עד  5.15

 שמיש למקומו.ימי עבודה ) לבדיקה והחזרת הציוד 
באתרים, ברחבות ובחצרות ובכל מקום אשר תותקן בו במערכת ע"י הספק יהיה אחראי לשמירת הרכוש המצוי  5.16

 ספק ובהתאם להוראות המזמין.
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בכל מקרה של ציודים פגומים ו/או ביצוע לקוי וזאת לפי קביעתו הסופית של המפקח בלבד, על הספק לבצע על  5.17

  חשבוו פירוק וסילוק החלקים הפגומים.
פיצויים גד המזמין או אדם אחר עבור הזק שגרם לאדם או הספק ישא בכל האחריות במקרה של תביעת  5.18

 תוקף כגד כח סיכון אפשרי לצד ג'.- לרכוש כתוצאה מעבודתו ויהיה מבוטח בפוליסת ביטוח ברת
  

  מועדי אספקה .6
    

. בהתאם לצורכי ביה"ח בין ביה"ח לספק בכל ימות השבוע כפי שיסוכם: המוצרים יסופקו זמי אספקה 6.1
 שעות מיום קבלת ההזמה. 48תוך האספקה תיעשה 

שעות  ש: למזמין תישמר הזכות לבצע הזמה דחופה אשר אספקתה תתבצע לא יאוחר משדחופה אספקה 6.2
ממועד ההזמה. במקרה כזה לא תעלה הכמות המוזמת על מחצית הכמות היומית הממוצעת המסופקת לבית 

 .החולים
  

   ציוד כיבוי אשמסירת  .7
  

ולפי סדרי  על חשבוו ואחריותו, ליחידה, או למחסן הזכרים בהזמה, בשעות וי אשציוד כיבהספק ימסור את  7.1
ידי - בדקו ולא אושרו על לא  ציוד כיבוי אשהעבודה המקובלים באותו מקום. מותה בזה בפירוש, כי כל עוד 

שמסרו למזמין ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהיא  ציוד כיבוי אשהמזמין, או בא כוחו, הם לא ייחשבו כ
 לגביהם.

שאים בהתאם להזמה, ומשעשו כן, על הספק יהא   ציוד כיבוי אשהמזמין, או בא כוחו, רשאים לפסול את  7.2
שעות מעת שפסלו  48שיתאימו להזמה, תוך ציוד כיבוי אשעל חשבוו ולהחליפם ב ציוד כיבוי אשאת   לסלק 

 ציוד כיבוי אשיסלק במועד את  תוך אותו פרק זמן. במקרה שהספק לא –יקבע פרק  זמן אחר  או אם המזמין
  שפסלו, המזמין  או בא כוחו רשאי  לסלקם לפי ראות עייו ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך.

חור משתי לבהמזמין רשאי  –שפסלו את כולם, או את מקצתם  ציוד כיבוי אשאם הספק לא החליף במועד את  7.3
  האפשרויות הבאות או בשתיהן:

  לבטל את ההזמה בכל אופן הראה לו ולהתייחס אליה כבטלה. 7.3.1      
  ולחייב  מקום אלו שפסלו בין מאותו הסוג ובין מסוג דומה בציוד כיבוי אשלרכוש מכל מקור אחר  7.3.2   

  תשלום שגרמו ע"י כך.את הספק  בכל  הפרש  ובכל הוצאה, או                         
  
  תעודת משלוח וחשבוית מס .8

  
יחד עם תעודת משלוח, בה יצוין  הספק ימציא למזמין חשבוית מס בשלושה העתקים המתייחסות לטובין,  
  מספר  ההזמה.  

  

  תמורה .9
  

ואת כל  ציוד כיבוי אשישלם המזמין לקבלן את התמורה המגיעה לו שתכלול את  ציוד כיבוי אשתמורת  9.1
 "התמורה"). –, אריזה, הובלה, ביטוח וכו' ( להלן ערבותהמרכיבים האחרים בגין:   

            יום עד  30- הקבלן יגיש למזמין בכל תחילת חודש חשבון עבור השרות שיתן בחודש הקודם, התמורה תשולם מ  9.2
 יום ממועד קבלת החשבוית בגזברות המוסד ואישורה ע"י המפקחת. 60  

החשבויות  ושוברי ההזמות יכללו את כול  התוים הדרשים כגון: שם המזמין, תאריך ההזמה, סוגי  9.3
 שהובאו, הכמויות המחירים, וכדומה. ציוד כיבוי אש  

 המחירים תאי ההצמדה יהיו על פי הוראות החשב הכללי, תאי התשלום שקבעו בהסכם /הזמה הם מוסכמים  9.4
  תשולם עליהם כל תוספת.וקבועים מראש ולא   

 למעט אם הוסכם בין הצדדים על שיטת הצמדה אחרת, יהיה המדד הקובע לצורך חישוב ההצמדה המדד הידוע  9.5
 המוך מבין שיהם. –במועד ההספקה המוסכם. או מועד ההספקה בפועל   

 התשלום יעשה באמצעות זיכוי חשבון הבק של הקבלן. 9.6
 .1969 –ים על פי חוק המחאת חיובים, התשכ"ט הקבלן מוותר על הזכות להמחות חיוב 9.7

  
  
  
  

  עובדים .10
  

הספק מתחייב לספק עובדים  מתאימים המסוגלים לספק ולבצע את העבודה הן מבחית בריאות, גיל, כישורים  10.1
 ואחריות בכפוף לכל דין ובכפוף לאישור ציג המזמין.  
הספק יעסיק עובד אחראי ומקצועי בעל תעודה מוכרת ומאושרת מרכז הדרכה אשר מופיע ברשימת הרשות  10.2
הכבאות וההצלה לישראל ועובדים מיומים (כל ההחיות המדברות על עובד חלות על כל המועסקים ע"י הספק   
 בביצוע העבודה).  
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 שה. 18מעל גיל  הספק יעסיק עובדים אזרחי ישראל, בעלי תעודות זהות ישראלית, 10.3
 הקבלן מתחייב להעביר לפי תחילת העבודה ובאופן שוטף עפ"י דרישת הקב"ט/המזמין את רשימות  העובדים  10.4

  ידו האמורים לתת שירות במרכז הרפואי אסף הרופא. ברשימות יפורטו שמות העובדים, - המועסקים על
 מספר תעודת זהות וכתובת מגורים.

כמו כן רשאי הציג לדרוש . מסגרת התקשרות זו  מותית באישור ציג המזמיןהצבתו של  כל עובד לעבודה ב 10.5
קיום ראיון כתאי מקדים להצבת עובדים. עובד לא יחל בעבודתו לפי שהספק קיבל את הסכמתו של ציג   
המזמין להעסקתו של העובד. ציג המזמין יהיה רשאי לדרוש החלפה מידית של עובדים, לרבות אחראים, גם   
 לאחר שהחלו את עבודתם באתר ללא הסבר וללא פיצוי.  
העובדים ימלאו את הוראות ציג המזמין לגבי ביצוע  העבודה ושא מכרז זה, בין אם תיתה על ידו ישירות או  10.6
על ידי מי שהוסמך על ידו. למען הסר ספק יודגש, כי לא יהיה במתן הוראות אלו משום יצירת יחסי עובד מעביד   
 ין לספק או מי מעובדיו.בין המזמ  
עובד שיסרב לקוט אמצעי זהירות או לעמוד בהלי הבטיחות המתחייבים מאופי העבודה או הלי ביה"ח  10.7
יוחלף לאלתר ע"י הספק ולא תהייה לספק כל טעות או תביעות או זכות לפיצוי כלשהו בגין  –והוראות המזמין   
תו הבלעדית של הספק על הקפדה על ושאי הבטיחות כמתחייב החלפה כאמור. אין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריו  
 על פי כל דין ועל פי הדרש ע"י המזמין.  
עובדי הספק ישמרו על התהגות אותה המתאימה לאופיו של האתר והסביבה בה הוא ממוקם. כמו כן, ישמע  10.8
ת המשך עבודתם של עובד הספק להוראות המפקח וציגי המזמין. מובהר בזאת כי המפקח רשאי לפסול א  
 עובדים שלא ישמרו על משמעת והתהגות אותה כדרש.  
הספק אחראי לכך שמי מעובדיו וכל מי שמצא באתר מטעמו לא יכס ללא רשות לכל מקום שהוא באתר אלא  10.9
טי לצורך ביצוע העבודות שוא מכרז זה. איסור זה חל גם על שימוש בכל סוגי הציוד הרפואי וציוד אחר לרבות פר  
 שאיו של עובדיו, שרותי טלפון, מכוות צילום ומחשבים.  

הספק יוודא כי עובדיו מיומים בשימוש בציוד הדרש וכי קטו כל האמצעים הדרשים למיעת פגיעה וזקים  10.10
  במבים על ציודם.    

  

  אי תחולת יחסי עובד ומעביד .11
      

 מוסכם כי הקבלן משמש קבלן עצמאי למתן שירותים, ללא יחסי עובד ומעביד, ואין לראות בכל זכות היתת על  11.1
  פי הסכם זה למזמין לפקח להדריך או להורות לכל אחד מהמועסקים על ידו אלא  אמצעי להבטיח ביצוע הוראות 

ת של עובד  מדיה או עובד המועסק ע"י הסכם זה במלואו ולא תהייה לקבלן ולכל המועסקים על ידו כל זכויו
הממשלה והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראות 

 שיתות על פיו או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה מכל סיבות שהן.
 תאם לדין  ולוהג לרבות תשלומים על הקבלן יחולו כל המסים ותשלומי החובה האחרים שמעביד חייב לשלם בה 11.2

לבטוח לאומי, מס מקביל ויתר זכויות סוציאליות והוא בלבד יהא אחראי לכל תביעה לעובד מעובדיו הובעת 
  מיחסי עבודה שביו לבין עובדיו.

  

 בטיחות ובטחון .12
  

 מר צ'אושו משה  או הממוה מטעמו יהיה המפקח מטעם המזמין לעיין זה  12.1
  להעסיק עובדים שעברו הדרכה לעבודה בטיחותית ולפי הצורך אישור לעבודה בגובה.הספק  מתחייב  12.2
 לעובדיו ציוד בטיחותי ומתאים לעבודה שהם מבצעים כולל ציוד מגן אישי. ןהספק יית 12.3
מחובת האחראי לדווח מידית למזמין או ציג מטעמו על כל שיוי, תקלה, מפגע בטיחותי, תאות עבודה וכל בעיה  12.4
התעוררה במהלך העבודה הקשורה בעובדים או בציוד , במשמרות ובאתרים השוים וכן הדרכים שקט אחרת ש  
 לטפל בה.  
המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של עובד הספק שאיו מקפיד על כללי בטיחות כולל אי שימוש בציוד בטיחות  12.5
 כללי או אישי ואף לדרוש סילוקו של העובד.  
וף וכד' מוגדרות עבודות חמות. לשם ביצוען יש לקבל אישור בכתב מטעם המזמין. תאי עבודות ריתוך, חיתוך, שי 12.6
 לקבלת אישור זה הוא שמבצע עבודות אלה יהיה מצויד בציוד כיבוי, שמיכות ועובד וסף לפחות.  
 הספק ישאיר את אזורי העבודה בהם ביצע את עבודתו,  קיים ללא פסולת ואריזות. 12.7
הספק יעסיק אך ורק עובדים בעלי אזרחות ישראלית. ידוע וברור לספק כי העסקת העובדים ללא אישורים  12.8
והיתרים כדין תביא להגשת תלוה כגדו במשטרה והמזמין רשאי לתבוע מהספק את הזק שיגרם לו כתוצאה   
 מכך.  
למזמין הזכות לפסול כל עובד שיוצע ע"י הספק או לבטל אישור שיתן על ידו לעובד כלשהו מבלי הצורך למק  12.9
 את החלטתו וללא כל פיצוי. תהליך אישור דומה יידרש לגבי כל עובד חדש.     

  לא תותר העסקת עובדים  בעלי עבר פלילי ועובדים ללא רישיון עבודה בר תוקף, מאושר ע"י הרשויות  12.10
המוסמכות לעבודה בתחומי מדית ישראל. באחריות הספק לוודא כי עובדיו הם ללא עבר פלילי וכי הם בעלי     
  רישיון עבודה בר תוקף כדרש לעיל.     

ציג המזמין או מי מטעמו יהיה רשאי לערוך בדיקות וביקורות בכל אתרי  העבודה בכל מועד ושעה שיבחר על  12.11
  המועסקים מאושרים לכיסה ותואמים לרשימת העובדים שהועברו.מת להבטיח כי עובדי הספק     
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הספק ועובדיו יצייתו ויפעלו עפ"י  החיות הביטחון בבית החולים, לרבות הוראות הוגעות לפיקוח על שוהים  12.12
  ברכב, בכבודה ועל גופו של העובד מטעמו של הספק ובהתאם לכל האמור  תבלתי חוקיים, בדיקות ביטחויו    
 הביטחון ומכרז זה. בספח    

  
 דרישות לחומרים: .13

 

  אחסון ציוד ייעשה במקום שיאושר ע"י המפקח. 13.1
החומרים שבשימוש בעבודה ושא מכרז זה יהיו מסוג משובח העוה על דרישות התקן הישראלי ומשרדי ממשלה  13.2
  רלווטיים.  
  מקוריים.כל העבודות תבוצעה בהתאם להוראות המפקח וברמה מקצועית כל החלקים יהיו  13.3

  
  אחריות  . 14

    

לרבות זקים כלכלים , פיצויים בגין הפרת חוזה וכיו"ב  לכל זק רכוש וגוף בגין כל זק באחריות  איישהקבלן  14.1
ו/או מי מטעמו ו/או לכל צד שלישי המצוי בחצריו ו/או למי מעובדי הקבלן  לביה"ח והיחידות השוות מושייגר  
 כמפורט בהסכם. לוהכואו הבאים מטעמו אם הזק גרם עקב ביצוע ההסכם ובמהלכו,   
באחריות לכל תביעה ו/או דרישה שעילתה הקשר המשפטי שבין הקבלן לעובדיו ו/או הבאים  איישהקבלן  14.2
 , והוא מתחייב לפצות1996 –אדם, תש"ו  כוחמטעמו, לרבות עילה שמקורה בחוק העסקת עובדים ע"י קבלי   
 דין של ערכאה משפטית מוסמכת. –את ביה"ח בגין כל סכום שיאלץ לשלמו למי מעובדי הקבלן עפ"י פסק   
ידו,  - יישא באחריות לכל תביעה ו/או דרישה שעילתה שימוש ו/או פגם במוצרים או שירותים היתים על הספק 14.3
של   דין  בכפוף לפסק – גש בעיין זהבגין תביעה שתו והוא מתחייב לפצות את ביה"ח בגין כל סכום שיאלץ לשלמו  

 ערכאה משפטית מוסמכת.
יישא באחריות לכל תביעה ו/או דרישה שעילתה זק שגרם לעובדיו ו/או הבאים מטעמו כתוצאה מביצוע  הספק 14.4
בגין תביעה שתוגש  והוא מתחייב לפצות את ביה"ח בגין כל סכום שיאלץ לשלמוההסכם בחצרי בית החולים,    
 דין של ערכאה משפטית מוסמכת. בכפוף לפסק – בעיין זה  
הוגשה תביעה כגד המזמין בגין אחד מהמקרים המפורטים לעיל, הרי שחובת השיפוי תוטל במלואה על הקבלן,  14.5
 לרבות הוצאות משפט וכן כל הוצאה אחרת הקשורה ביהול אותם מקרים.  
כיו"ב, חלה על הקבלן בלבד, ותעשה מובהר בזאת כי האחריות להעסקת עובדים, השמתם, סדרי עבודתם ו 14.6
 בתאום עם המפקח.  

  

 ים ביטוח .15
 

משרד הבריאות, המרכז  - מתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדית ישראל  הקבלן
כשהם כוללים את כל הכיסויים והתאים הדרשים וגבולות  הרפואי אסף הרופא, ולהציגם למרכז הרפואי אסף הרופא

  האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
  
  ביטוח חבות מעבידים .1
  

יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו, בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדית ישראל והשטחים  הקבלן  .א
  המוחזקים;

  
  ;)שה( הביטוח ולתקופת למקרה, לעובדב "ארה דולר 5,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול  .ב

  
  ;הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלים, קבלי משה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם  .ג

    
, היה וטען לעיין קרות הרפואי אסף הרופאהמרכז  ,משרד הבריאות –הביטוח יורחב לשפות את מדית ישראל   .ד

, קבלים, קבלי משה הקבלןתאות עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם ושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי 
 . וועובדיהם שבשירות

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
  

 בכל, ורכוש שלישי גוף צד כלפי אחריות בביטוח ישראל מדית דיי פי על החוקית אחריותו את יבטח הקבלן  .א
  ;         המוחזקים והשטחים ישראל מדית תחומי

  
 ); שה( הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 1,000,000, מסך יפחת לא האחריות גבול  .ב

  
  ;Cross Liability – צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה  .ג

  
 ;     ועובדיהם משה קבלי, קבלים של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח  .ד
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 - או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו הקבלןכל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדית ישראל ש  .ה
  יבוטל;

  
 רכוש מדית ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;  .ו

  
 אחראים שייחשבו , ככלהרפואי אסף הרופאמשרד הבריאות, המרכז  –הביטוח יורחב לשפות את מדית ישראל   .ז

 .מטעמו והפועלים הקבלן מחדלי או/ו למעשי
  
      PRODUCTS LIABILITY ביטוח חבות המוצר .3
  

הרפואי אסף המרכז עבור אספקת ציוד כיבוי אש ותחזוקתו יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין  הקבלן  .א
   .לעמדה חסין אש, ארוות פח מים י, תותחגלגלויםמילוי גז, מטפים, מזקים, גם  כולל הרופא

מרכיביו, על כל ציוד כיבוי האש שירות וטיפול ל ,חיבורמהרכבה וכיסוי גם לזקים הובעים  יכלולהביטוח 
                     הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא;משרד  –מדית ישראל  חוזה עםמכרז ולבהתאם  חלקיו, אביזריו,

                                                                                                   
למוצרים  וסח חדש וכן על פי חוק האחריות –הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הזיקין   .ב

  ;1980- פגומים
  

  ה ולתקופת הביטוח (שה) בגין זק לגוף ולרכוש;דולר ארה"ב למקר 500,000גבול האחריות לא יפחת מסך   .ג
                                                                            

 כיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:  .ד
  ;CROSS LIABILITY - סעיף אחריות צולבת   .1
 חודשים;   6הארכת תקופת הגילוי לפחות   .2

  
זק  לגבי אחריותם בגין ,הרפואי אסף הרופאהמרכז  ,משרד הבריאות –הביטוח יורחב לשפות את מדית ישראל   .ה

משרד הבריאות, המרכז לבריאות הפש –מדית ישראל עבור  , הותקו ותוחזקומוצרים אשר סופקופגם בעקב 
 . ווכל הפועלים מטעמ הקבלןשער על ידי 

  
  ביטוח אחריות מקצועית .4

     
  יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;ן הקבל  .א

      
, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה הקבלןהפוליסה תכסה זק מהפרת חובה מקצועית של   .ב

ממעשה, רשלות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי כון, הצהרה רשלית שעשו בתום לב, שייגרמו 
, כולל גם ביקרת שתית לציוד כיבוי הרפואי אסף הרופאהמרכז עבור לאספקת ציוד כיבוי אש ותחזוקתו  בקשר

 עםחוזה מכרז ולבהתאם אש מטלטל לרבות מטפים, בדיקת עמדות המכילות פרטי כיבוי שוים על תכולתן, 
                           ;המרכז הרפואי אסף הרופאהבריאות, משרד  –מדית ישראל 

      
  דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שה);        250,000גבול האחריות לא יפחת מסך   .ג
    
  - הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:  .ד

  מרמה ואי יושר של עובדים; -        
  אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; -        
הבריאות, המרכז משרד  –מדית ישראל כגד  הקבלןאחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות  -        

  ;הרפואי אסף הרופא
  חודשים ;  6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -        

  
ככל שיחשבו אחראים  ,הרפואי אסף הרופאהמרכז  ,משרד הבריאות –מדית ישראל הביטוח יורחב לשפות את   .ה

  והפועלים מטעמו.  הקבלן מחדלי  מעשי ו/אול
  
  
  כללי .5
  

  - בכל פוליסות הביטוח ה"ל יכללו התאים הבאים:      
  

בכפוף , הרפואי אסף הרופאהמרכז משרד הבריאות,  - מדית ישראל לשם המבוטח תתוסף כמבוטח וסף:   .א
  ;  להרחבי השיפוי כמפורט לעיל
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יתה על כך הודעה אם  אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י  .ב

וליועץ המשפטי של המרכז הרפואי אסף  ביבמכתב רשום למהל האדמייסטרטייום לפחות  60מוקדמת של 
 ;הרופא

  

 משרד הבריאות, –המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדית ישראל   .ג
שגרם לזק מתוך כוות זדון;                        לטובת אדם לא יחול  רשהוויתוועובדיהם, ובלבד  אי אסף הרופאהרפוהמרכז 

          

המוטלות על ולמילוי כל החובות אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות  הקבלן  .ד
 המבוטח על פי תאי הפוליסות; 

  

  ;                                   הקבלןההשתתפויות העצמיות הקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולה בלעדית על   .ה
  

קיים ביטוח אחר לא  או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשרכל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע   .ו
  יופעל כלפי מדית ישראל, והביטוח היו בחזקת ביטוח ראשוי המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;   

  

 פוליסות" תאי פי על מהמקובל יפחתו לא, למעט ביטוח אחריות מקצועית, ה"ל הפוליסות של הכיסוי תאי  .ז
 לעיל. כמפורט הכיסויים להרחבת בכפוף" יטב וסח

  

  חריג כווה ו/או רשלות רבתי יבוטל ככל שקיים .    .ח
  

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור עריכת ביטוח בחתימתו על ביצוע הביטוחים   כאמור יומצאו על 
  החוזה. עד למועד חתימת מרכז הרפואי אסף הרופאל הקבלןידי 

  

, וכל הרפואי אסף הרופאהבריאות, המרכז משרד  –מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדית ישראל  הקבלן
ידו מדי שה על  מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשה הקבלןלהחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. עוד אחריותו קיימת 

  בתוקף. ואי אסף הרופאהרפ, המרכז משרד הבריאות –בשה, כל עוד החוזה עם מדית ישראל 
  

אישור בחתימת או  מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח הקבלן
  הביטוח.ת לכל המאוחר שבועיים לפי תום תקופ הרפואי אסף הרופאלמרכז מבטחו על חידושן 

  

לה עליו על פי דין ועל פי חוזה זה, ואין לפרש את מכל חובה הח הקבלןאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את 
, על כל זכות או סעד המוקים לה על פי המרכז הרפואי אסף הרופאמשרד הבריאות,  - האמור כוויתור של מדית ישראל 

  דין ועל פי חוזה זה.
  

  סעיף זה היו תאי יסודי בהסכם
  

 פיצויים מוסכמים .16
  

בסעיף זה מפורטים הפיצויים המוערכים והמוסכמים מראש שיוטלו על הספק באם לא יעמוד סעיפי ההסכם  16.1
וספחיו על פי המוגדר להלן. הספק מתחייב בתשלום פיצוי או דמי זק באם יפר סעיף מסעיפי הסכם זה או 

 יגרום ע"י מחדל לאחד הדברים הבאים (להלן: "ההפרות"). 
פיצוי מוסכם וקבוע מראש בשיעורים המפורטים להלן, זאת בוסף לכל ספק לדרוש מן ההיה רשאי זמין יהמ 16.2

 כל דין.  ולפילפי ההסכם  זמיןסעד אחר העומד למ
ציג המזמין יהיה מוסמך להטיל על הספק תשלום כל אחד משיעורי הפיצויים ובתאי כי יתה לספק הזדמות  16.3

יקבע. עבר המועד והספק לא להציג את עמדתו, רשאי ציג המזמין להציג את עמדתו בפי ציג המזמין במועד שי
 להחליט בעייו מבלי להמתין עוד.

כגון: עובד ללא ציוד מתאים ובכלל זה בגין אי עמידה בכללי הבטיחות ₪   500הספק ישלם פיצויי מוסכם בסך  16.4
 עבודה בגובה, עובד שלא קיבל הדרכה מתאימה,

  עובד ללא רישיון בר תוקף.בגין ₪   750הספק ישלם פיצויי מוסכם בסך  16.5
 אי איסוף פסולת שוצרה כתוצאה מעבודת הספק.בגין ₪  1,000הספק ישלם פיצויי מוסכם  בסך  16.6
 ה"ל. 4.1בגין אי עמידה בסעיף ₪  500הספק ישלם פיצוי מוסכם בסך  16.7
 ה"ל. 4.2בגין אי עמידה בסעיף ₪  1,000הספק ישלם פיצוי מוסכם בסך  16.8
מקרים לפחות, מתוך כלל המקרים המפורטים לעיל, רשאי בית החולים להפסיק  8ידה ויתרחשו יובהר כי במ 16.9

 את ההתקשרות עם הספק.
  
  
  רבותע .17
  

 יצרף המציע במעמד חתימת ההסכם, ערבות בקאית  ’הההסכם ספח כבטחון לקיום התחייבויותיו עפ"י  17.1
    בוסח המצורף  בתוספת מע"מ מערך הצעתו 5%המחירים לצרכן בסך מדד ל הלביצוע, בלתי מותית צמוד  
 שתהיה בתוקף עד תום שלושת חודשים מתום תקופת ההסכם. ’בספח ז        

 עשה כדין שימוש בזכויותיו והוציא סכומים   שהמזמיןבכל מקרה בו לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו, או  17.2
 קצתה.מכולה או  זכאי לממש את הערבות  המזמיןשהקבלן חב בהם על פי ההסכם, יהא   
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גמר ההסכם,  יום לפי מועד 30לא פחות מאשר  למזמיןבמקרה של התחדשות ההסכם, מתחייב הקבלן למסור  17.3

  הידועה בעת  מע"מ) בתוספתהעסקה השתית ( מערך 5%ערבות בקאית צמודה אחרת בשיעור של 
 המחודש כ"ל, דין ערבות  םיום לאחר גמר תקופת ההסכ 60הארכת ההסכם ה"ל, והערבות ה"ל תהיה בתוקף  17.4

 ועיין. ) דלעיל לכל  דבר17.1סעיף קטן ( עפ"יסעיף קטן זה כדין הערבות  ע"פ  
 אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן בכל מקרה שהוא. 17.5
  

  הפרות .18
  

  לזכויותיו על פי  הוראות כל דיןהפר הקבלן הוראה יסודית מהוראות הסכם זה ו/או ספחיו, רשאי המזמין בוסף  18.1
  והוראות יסודיות של הסכם זה, לעשות את הפעולות דלהלן , או כל חלק מהן:

  

  שעות כדי  48להשעות ו/או לצמצם מתן השרות ע"י הקבלן תוך מתן הודעה מוקדמת של  18.1.1
  לאפשר לו לתקן את הליקויים בתוך הזמן שיקבע ע"י המזמין.

ם לאחר שהמהל האדמייסטרטיבי של המזמין ישלח לקבלן ימי 7לראות הסכם זה מבוטל  18.1.2
  מכתב רשום על כך.

  

מבלי לפגוע בזכותו לעשות כן על פי דין , תהא למזמין הזכות לבטל הסכם זה ו/או להביא לידי סיום   לאלתר בכל  18.2
  אחד מן המקרים המפורטים להלן:

  

או יתן גדו צו כיוס כסים , בין זמי ובין מוה לקבלן מפרק זמי או כוס כסים בין ארעי ובין קבוע,  18.2.1
 יום ממועד תיתם. 30קבוע, וצווים או מיויים אלו לא בוטלו תוך 

הקבלן לא יכול לעמוד בהתחייבויותיו מחמת פשיטת רגל , חוסר כשרות לפעולות משפטיות ו/או העדר  18.2.2
  אמצעים מתאימים לעמידה בהתחייבויותיו.

 או על פי כל דין, לא תהא לקבלן עילת תביעה  כלשהי  18השתמש המזמין בזכותו לבטל הסכם כמפורט בסעיף  18.3
  כגד המזמין עקב כך והקבלן מוותר בזאת על כל תביעה, פיצוי או תשלום כלשהם בקשר לכל היזק, הפסד או      

  ו.לו , עקב ביטול ההסכם או הפסקת םלהיגרפגיעה שגרמו או עלולים     
  

 . 15,  13, 5הפרות יסודיות  ( על פי  ספח ד ) תהייה   18.4
  

 המחאת  זכויות . 19
 

 או חלקו או כל זכות או חיוב הובעים ממו. ' ההמציע  לא ימחה, ולא יעביר לאחר את הסכם ספח  19.1
או התחייבויותיו על פי הסכם ספח כ"א לכל מי שימצא לכון והמציע  \את זכויותיו ו המזמין יהיה זכאי להמחות 19.2

 כאמור מתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות כלפי מי שהועברו לו הזכויות
  

  קביעת מקום השיפוט .20
      

בכול הקשור להסכם זה לרבות הפרתו יהיה בבית משפט באזור השיפוט בו מצא המרכז  ימקום השיפוט הייחוד
  הרפואי אסף הרופא.

  

   - מען הצדדים למסירת הודעות לעיין ההסכם:   
  

    
  ________________________________המרכז הרפואי אסף הרופא:  

    
  

    
  __________________________________הקבלן:

  
  

  ה    ב א  ו     ע ל    ה ח ת ו ם :ו ל ר א י 
  

________________________                                                                   ______________________  
  חותמת)המרכז הרפואי אסף הרופא                                                                    הקבלן (שם מלא ו

  
  

  ספח  ו'                                                      
   

  להלן וסח הערבות המחייב מתמודדים במכרזים ממשלתיים:                                   
  

  וסח כתב ערבות בקאית                                                        
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  שם הבק ______________

  
  מס' טלפון _____________

  
  מס' פקס ______________

  
  לכבוד

  המרכז הרפואי אסף הרופא
  
  

  הדון :  ערבות מס' _________________
  
  

  לבקשת __________________________________________________________
  
  

  ₪  2,500או ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
  

  )₪   חמש מאות אלפיים( במילים : 
  
  

  אשר תדרשו מאת : _________________________________ (להלן "החייב")
  
  

  שפורסם.172-18  בקשר עם מכרז מס' 
  

מתאריך דרישתכם הראשוה בכתב, מבלי שתהיו חייבים למק את דרישתכם  יום 15או שלם לכם את הסכום ה"ל תוך 
ומבלי לטעון כלפיכם טעת הגה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק 

  הסכום האמור מאת החייב.
  
  
  

  ועד בכלל. 23.12.18ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________________ עד לתאריך 
  
  

  פי ערבות זו יש להפות לסיף הבק שכתובתו : _______________________- דרישה על
  מס' הבק  ומס' הסיף                   

  
  

__________________________    _______________________________  
  הכתובת            שם הבק      

  
  

  ערבות זו איה יתת להעברה.
  
  
  
  
  
  
  
  

____________________  ______________________  _____________________  
  חתימה וחותמת               שם   מלא           תאריך           

  
  ז' ספח

  
  המחייב מתמודדים במכרזים ממשלתיים: ערבות ביצועלהלן וסח 

  
  וסח כתב ערבות בקאית

  
  שם הבק ______________
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  מס' טלפון _____________

  
  פקס ______________ מס'

  
  לכבוד

  המרכז הרפואי אסף הרופא
  
  

  הדון :  ערבות מס' _________________
  
  

  לבקשת __________________________________________________________
  
  

  או ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________________
  

  ________________________________________________________)( במילים : 
  
  

  (צמוד למדד המחירים לצרכן)
  

  אשר תדרשו מאת : _________________________________ (להלן "החייב")
  
  

  בקשר עם מכרז מס' _______________ שפורסם.
  

בכתב, מבלי שתהיו חייבים למק את דרישתכם  מתאריך דרישתכם הראשוה יום 15או שלם לכם את הסכום ה"ל תוך 
ומבלי לטעון כלפיכם טעת הגה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק 

  הסכום האמור מאת החייב.
  
  

  ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________________ עד לתאריך _________________ ועד בכלל.
  
  

  פי ערבות זו יש להפות לסיף הבק שכתובתו : _______________________- עלדרישה 
  מס' הבק  ומס' הסיף                                  

  
  
  

__________________________    _______________________________  
  הכתובת            שם הבק      

  
  
  

  ערבות זו איה יתת להעברה.
  
  
  
  

____________________  ______________________  _____________________  
  חתימה וחותמת                            שם   מלא                     תאריך                

  

  
 ח' ספח  

  
  

  עדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מיימוםיהתצהיר בדבר 
  

_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  אי הח"מ _______________ ת.ז.

  לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
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") המבקש להתקשר עם עורך המציע"  :הי ותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן

. אי __________________עבור  ____________________לאספקת  ___________________ פרמס התקשרות

  מצהיר/ה כי הי מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

  

חוק " :(להלן 1976- " כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המוח "

  של מוח זה וכי אי מבין/ה אותו. "). אי מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו עסקאות גופים ציבוריים

עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תאים הוגים),  – "עבירה"משמעותו של המוח 

לחוק להגברת  2, ולעיין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987- או לפי חוק שכר מיימום התשמ"ז 1991- התש"א

  , גם עבירה על הוראות החיקוקים המויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011- התשע"בהאכיפה של דיי העבודה, 

  המציע היו תאגיד הרשום בישראל.

  

  במשבצת המתאימה) X(סמן 

  מועד עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: " ביותר משתי עבירות לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

עבור  ____________________לאספקת __________________מספר___ התקשרות") מטעם המציע בלהגשה

___________________. 

  ה אחת בפסק דין  ביותר משתי עבירות הורשעוהמציע או בעל זיקה אליולפחות ממועד ההרשעה  וחלפה ש

 האחרוה ועד למועד ההגשה. 

  ה אחתולא חלפה  בפסק דין  ביותר משתי עבירות הורשעוהמציע או בעל זיקה אליולפחות ממועד ההרשעה  ש

  האחרוה ועד למועד ההגשה. 

  

  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

____________________        ____________________          ____________________  

  חתימה וחותמת       שם                                 תאריך

  

  אישור עורך הדין

אי הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפי במשרדי אשר ברחוב 

____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעושים ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפי על התצהיר דלעיל. 

  

_________________            ___________________                ___________________  

  חתימה וחותמת                          מספר רישיון       תאריך         

 
 

  ט ספח                   
  

  אישור עריכת ביטוחים -ספח  ביטוח                                               
  

  לכבוד 
  

  ; הרפואי אסף הרופאהמרכז משרד הבריאות ,  –מדית ישראל 
  כתובת______________;

  2525סימוכין:  
  

,..א.ג  
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  יםאישור עריכת ביטוח: הדון
  

  ") הקבלן_______(להלן "______________למבוטחו _______________הו מאשרים בזה כי ערכו 
  

לאספקת ציוד כיבוי אש ותחזוקתו לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________בקשר 
הרפואי אסף המרכז  ,משרד הבריאות –מדית ישראל  עםחוזה מכרז ול , בהתאםהרפואי אסף הרופאהמרכז עבור 
  את הביטוחים המפורטים להלן: ,הרופא

  
  

  המעבידים מס' פוליסה:________________________ חבות ביטוח
  
  ;      המוחזקים והשטחים ישראל מדית תחומי בכל עובדיו כלפי החוקית אחריותו .1

      
  );שה( הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .2
  
  ;היה ויחשב כמעבידם ועובדיהם משה קבלי, קבלים כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .3
  
 , היה וטעןהרפואי אסף הרופאמשרד הבריאות, המרכז  – ישראל מדית את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .4

, הקבלן מעובדי מי כלפי כלשהם מעביד בחבות ושאים הם כי כלשהי מקצוע מחלת/עבודה תאות קרות לעיין
  .קבלים, קבלי משה ועובדיהם שבשירותו

  
  שלישי מס' פוליסה:________________________ צד כלפי אחריות ביטוח

        
 מדית תחומי ורכוש בכל גוף זקי בגין, ישראל מדית דיי פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו .1

  המוחזקים. והשטחים ישראל
  

  ); שה( הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 1,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .2
  

  ;Cross Liability -  צולבת אחריות סעיף כלל בפוליסה .3
  

 מבוטל; - או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו הקבלןכל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדית ישראל ש .4
 
        ; שלישי צד רכוש חשב ישראל מדית רכוש .5
 
 ;   ועובדיהם משה     קבלי, קבלים של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .6

  
 , ככלהרפואי אסף הרופאמשרד הבריאות, המרכז  – ישראל מדית את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .7

  .מטעמו והפועלים הקבלן מחדלי או/ו למעשי אחראים שייחשבו
  
  
  
  
  

     , מס' פוליסה_____________PRODUCTS LIABILITY ביטוח חבות המוצר
  

גם  כולל המרכז הרפואי אסף הרופאאספקת ציוד כיבוי אש ותחזוקתו עבור המוצר בגין בביטוח חבות  הקבלןחבות  .1
   .לעמדה חסין אש, ארוות פח מים י, תותחגלגלויםמילוי גז, מטפים, מזקים, 

מרכיביו, חלקיו, על כל ציוד כיבוי האש שירות וטיפול ל ,חיבורמהרכבה וכיסוי גם לזקים הובעים הביטוח כולל 
                                הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא;משרד  –מדית ישראל  חוזה עםמכרז ולבהתאם  אביזריו,

                                                                                             
- למוצרים פגומים וסח חדש וכן על פי חוק האחריות –הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הזיקין  .2

1980;  
  
  דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שה) בגין זק לגוף ולרכוש; 500,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .3

                                                                            
 לכלול את ההרחבות הבאות: מורחבכיסוי על פי הפוליסה ה .4
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  ;CROSS LIABILITY - סעיף אחריות צולבת   .א
 חודשים;   6הארכת תקופת הגילוי לפחות   .ב

  
לגבי  ,הרפואי אסף הרופאהמרכז משרד הבריאות,  –לשפות את מדית ישראל  מורחב הפוליסה פי על הביטוח .5

משרד הבריאות, המרכז –מדית ישראל עבור  , הותקו ותוחזקומוצרים אשר סופקופגם בזק עקב  אחריותם בגין
 . ווכל הפועלים מטעמ הקבלןלבריאות הפש שער על ידי 

  
     , מס' פוליסה_____________ביטוח אחריות מקצועית

     
    
, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה הקבלןזק מהפרת חובה מקצועית של  מכסההפוליסה  . 1

לאספקת בקשר ממעשה, רשלות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי כון, הצהרה רשלית שעשו בתום לב, 
, כולל גם ביקרת שתית לציוד כיבוי אש מטלטל לרבות המרכז הרפואי אסף הרופאציוד כיבוי אש ותחזוקתו עבור 

משרד  –מדית ישראל  עםחוזה מכרז ולבהתאם מטפים, בדיקת עמדות המכילות פרטי כיבוי שוים על תכולתן, 
                                                   הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא;

      
         דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שה); 250,000גבול האחריות לא יפחת מסך  . 2

    
  - לכלול את ההרחבות הבאות: מורחבהכיסוי על פי הפוליסה  .3

  מרמה ואי יושר של עובדים; -        
  השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; אובדן מסמכים, לרבות אובדן -        
  הבריאות, משרד  –כגד מדית ישראל  הקבלןעל תביעות  חלאחריות צולבת, אולם הכיסוי לא  -        

  ;הרפואי אסף הרופאהמרכז           
  חודשים ;  6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -        

  
ככל  ,הרפואי אסף הרופאהמרכז  ,משרד הבריאות –מדית ישראל את לשפות  מורחב הפוליסה פי על הביטוח .4

 .והפועלים מטעמוהקבלן מחדלי  שיחשבו אחראים למעשי ו/או
  
  כללי

  
  :הבאים התאים כללו הביטוח בפוליסות

  
 בכפוף ,הרפואי אסף הרופאהמרכז משרד הבריאות,  -מדית ישראל : וספים כמבוטחים תווספוה המבוטח לשם .1

  .     לעיל השיפוי להרחבי
  

 הודעה ידיו על יתה אלא אם, תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .2
  ;וליועץ המשפטי של המרכז הרפואי אסף הרופא ביבמכתב רשום למהל האדמייסטרטילפחות  יום 60 של מוקדמת

המרכז הבריאות,  משרד – ישראל מדית כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותרים או .3
  .      זדון כוות מתוך לזק שגרם אדם לטובת יחול לא שהוויתור ובלבדועובדיהם,  הרפואי אסף הרופא

  
 על המבוטח על המוטלות החובות כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום כלפיו בלעדית אחראי הקבלן .4

  .הפוליסות תאי פי
  

  .הקבלן על בלעדית תחולה ופוליסה פוליסה בכל הקובות העצמיות ההשתתפויות .5
  

 יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .6
  .הביטוח פי על הזכויות המזכה במלוא ראשוי ביטוח בחזקת היו והביטוח, ישראל מדית כלפי

  
לא יפחתו מהמקובל על פי תאי "פוליסות וסח תאי הכיסוי של הפוליסות, למעט ביטוח אחריות מקצועית,  .7

 )", בכפוף להרחבת הכיסויים כדרש לעיל.יש לציין את השהביט_________(
 

  חריג כווה ו/או רשלות רבתי מבוטל ככל שקיים.  .8
             
  .זה באישור האמור פי על במפורש שוו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי לתאי בכפוף

  
  

  ,רב בכבוד                                                                                       
                                                                    ___________________________  

  המבטח וחותמת המבטח מורשה חתימת_____                        _________תאריך
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י' ספח  
  

 ספח להסכם עם קבלן חוץ - וגהותבטיחות ספח 
 כללי .1

  

  .ובדקדקות מתחייב לקיים את ההסכם שעשה איתו בקפדות, במיומות הספק 1.1

והציבור כיוצא פועל  המרכז הרפואילוקח על עצמו את מלוא האחריות בוגע לבטיחות עובדיו, עובדי  הספק 1.2
 .של עבודתו, ומתחייב לקוט בכל אמצעי הזהירות על מת למוע תאוה, תקלה או אירוע חריג כלשהו

  

 חקיקה .2
  :יד לרבותמתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעת הספק  2.1
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  וסח חדש (פקודת הבטיחות בעבודה - . ותיה. 1970תש"לותק (  
  ותיו. 1954חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"דותק  
 יםחוק חומרים מסוכ  
 ותיוחוק שירותי הובלה ותק  
 ות2000- ס"התש), אריזות של וסימון תיוג, אריזה, סיווג, בטיחות גיליון( בעבודה הבטיחות תק  
 החל על עבודתו. כל דין אחר 

  
או של כל גוף אחר החלות  המרכז הרפואימתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של  הספק 2.2

 .ואשר יחולו בעתיד היום
  הכרת העבודה .3

והיו מודע לאופי העבודה,  ,מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו הספק  
  .כים בה ולאמצעים בהם יש לקוט למען עבודה בטיחותיתלסיכוים הכרו  

  
  איסור מעשה מסוכן .4

מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדית על כל כללי הבטיחות ולהימע מכל מעשה או מחדל,  הספק  
  .להוות סכה לאדם ו/או לרכוש  העלולים   

  
  השגחה על העבודה .5

, תתבצע המרכז הרפואייוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלי משה באם תאושר העסקתם ע"י  הספק  
  הקבלן הראשי.בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של   באופן   

  
  הספקמקצועיות, כשירות והדרכת עובדי  .6

עובדים בעלי רמה  מתחייב להעסיק על חשבוו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה, מספר מספיק של הספק 6.1
  .מקצועית אותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם עפ"י צורך

מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על חשבוו בכל הקשור לעבודה  הספק 6.2
בתקות ארגון הפיקוח על העבודה  בטיחותית עפ"י דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כדרש

הקבלן יוודא כי עובדיו הביו את ההדרכה והסיכוים בעבודה )  1999 - התש"ט  והדרכת עובדים  מסירת מידע (
  יה.וכי הם פועלים על פ  אליהם חשופים 

  .יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשה הספק 6.3
עובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחיה רפואית ולאחר שעבר את כל מתחייב כי כל עובד מ הספק 6.4

 .הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין  
  

  ציוד מגן אישי .7

מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כדרש בתקות  הספק 7.1
,ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם, לרבות: עלי  )1779 –ציוד מגן אישי התש"ז (הבטיחות בעבודה

כפפות, משקפי מגן, אוזיות, מעילי גשם, ציוד למיעת פילה מגובה וביגוד  ,בטיחות, ביגוד, קסדות מגן, כובעים
 .זוהר

  
  

  ציוד, מכוות, כלים, חומרים ופסולת .8

  .יצוע העבודהמתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לב הספק 8.1
ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך ויוחו  הספק 8.2

  .באופן ובמקום שימע כל זק אפשרי לאדם או לרכוש  
הדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו תקיים ובעלי - מתחייב כי כל ציוד מיכי הספק 8.3

  .בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקףתסקיר   
הדסי, מפעיל מכות הרמה וכל והג בכלי תעבורה אחר יהיו בעלי - מתחייב כי כל מפעיל ציוד מיכי הספק 8.4

 .הסמכה הדרשת ורישיון בתוקף  
  

  תאוות עבודה ומקרים מסוכים .9

או מקרה מסוכן תוך שהזמיו, על כל תאות עבודה  המרכז הרפואימתחייב לדווח מיידית לבא כוח  הספק 9.1
  .ביצוע העבודה  כדי   
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המרכז מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא כוח  הספק 9.2

 .הממוה על הבטיחות בעת תחקיר תאוות ומקרים מסוכים/הרפואי  
  

  משמעת והטלת סקציות . 10

הממוה על /המרכז הרפואיכל הוראות בא כח ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו ל הספק 10.1
אחר  הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תאי מתאי הסכם זה או בשל קיום סיכון  
  לפש ו/או רכוש ולא תהא לו עילה לדרוש פיצוי בגין הפסקת העבודה כאמור  

חות, את רשימת כל העובדים מטעמו כולל הממוה על הבטי/המרכז הרפואיימסור, לפי דרישת בא כח  הספק 10.2
פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכוות   
  רכב  וכלי   

  המרכז ברפואילא יעסיק עובדים שאים עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת  הספק 10.3
הקבלן מסכים כי הערכת שווי הזק  –טיחות ע"י הקבלן גרם זק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הב 10.4

תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן  המרכז הרפואישעשתה ע"י מפקח מטעם   כפי   
  ההתקשרות עימו הסכם  לפי 

המרכז  –, ו/או עובדיו, ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בספח זה הספקלא מילא  10.5
ש"ח לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים  2500להטיל קס בשווי של עד  הרפואי רשאי  
  ההסכם  עפ"י  הספקהמגיעים   

  
  הספקהצהרת  . 11

  
אי הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבתי את תוכן ספח הבטיחות וכי אי מתחייב לעבוד על פיו ועפ"י הוראות           

  כל דין  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        __________                                           ____________                                               _________________  
  תאריך                                                       הספקחתימת                                                             הספקשם           

  

יא' ספח  
  ספח איכות ובקרה

  
הספק הזוכה במכרז יתבקש לעמוד באופן שוטף בכל הושאים הקשורים לאיכות ובטיחות כמצוין במסמכי המכרז,  1

 ציג המרכז הרפואי  יוודא את עמידת הספק בכל הפרמטרים הדרשים ובהם:
 

תדירות  פרמטר לבדיקה  
 בדיקה

ביצוע 
 הערות בפועל

הצגת היתרים 
     פעם בשה  הצגת ביטוחים תקפים מחברת הביטוח ואישורים
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כפי  הסמכת עובדים הצגת תעודת 
     פעם בשה שביקשו במסמכי המכרז

הסמכה ברת תוקף בבדיקת ציוד הצגת 
חלק  129כיבוי אש מטלטל תקן ישראלי 

מהרשות הארצית לכבאות והצלה  1
  התקים הישראליומכון 

    בשה פעם

אספקת 
השירות 
ועמידה 

 בהתחייבויות

ובמיקום  במועד ציוד כיבוי האשאספקת 
     בעת הצורך שסוכם עם ציג ביה"ח

ובכמויות  ציוד כיבוי האשאספקת 
     בעת הצורך מבוקשות

תחזוקת ציוד כיבוי האש באיכות 
     בעת הצורך הדרשת

איכות השירות

מוקד או איש קשר הזמיים לספק יש 
     בעת הצורך לבקשות/תלוות וכדומה

הספק עשה כל שביכולתו בכדי למוע 
מצבים בהם השירות לא יסופק באיכות 

 המתאימה

 בעת הצורך
    

הספק זמין לכל שאלה ובקשה ודאג לתת 
 תשובות במהירות

 בעת הצורך

    

 
  אחריה, בירורים עם המזמין, פיצויים מוסכמים ומעבר לכך.מובהר כי אי עמידה בתאים המבוקשים תגרור  2
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  תאריך                                                       הספקחתימת                                                             הספקשם           

  

  


