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המרכז הרפואי לגליל

מכרז לביצוע עבודות חשמל  -התאמות –
להתקנת  2מכשירי  CTבחדרים  6ו.8 -
מכרז מספר 56/2022

מאי 2022
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תוכן עניינים
נספח

תיאור

"א"

תמצית תנאי המכרז

"ב"

רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה

"ג"

תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף

"ד"

מפרט טכני

"ה"

טופס מסירת מתקן חשמל

"ו"

תוכניות

"ז"

כתב כמויות וטפס הצעת מחיר

"ח"

הסכם התקשרות

"ט"

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

"י"

תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

"י"א"

שמירת סודיות

"י"ב"

הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז

"י"ג"

הצהרה והתחייבות המציע בדבר עמידה בתנאי הסף וניגוד עניינים

"י"ד"

הצהרה והתחייבות המציע בדבר עסק בשליטת אישה

"ט"ו"

ניסיון המציע לבדיקת עמידה בתנאי הסף

"י"ז"

חלקים חסויים בהצעה

"י"ח"

שעת חירום

"י"ט"

תנאי ניהול המכרז
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 נספח א' -תמצית תנאי המכרז
פנייה לקבלת הצעות מחיר עבור ביצוע עבודות חשמל – התאמות  -לצורך התקנת  2מכשירי CT
בחדרים  6ו 8 -במרכז הרפואי לגליל.
 .1המרכז הרפואי לגליל מזמינכם להציע הצעות לביצוע עבודות חשמל – התאמות – לצורך התקנת
 2מכשירי  CTבחדרים  6ו 8 -במרכז הרפואי לגליל ,הכל בהתאם למפרט המצורף לפניה זו ובכפוף
לאישור תקציבי.
 .2כל הפעילות צריכה להתכנס בזמן מוגבל כפי שיפורט בהמשך מיום קבלת ההזמנה ,זאת עקב
הפעילות החיונית לשעת חירום בא אנו נמצאים.
 .3זמן משוער לתחילת העבודה הינו תוך חמישה ( )5ימים מיום הוצאת צו להתחלת עבודה ,וסיומו
לאחר חודש ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה.
.4

.5
.6
.7
.8

.9

המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד ליום 12/06/2022שעה  ,12:00יש להגיש את ההצעות על
גבי מסמכי המכרז המקוריים בלבד במעטפה סגורה ,נושאת ציון מכרז מס'  56/2022במסירה
אישית (לא לשלוח בדואר) (להלן – "המועד הקובע") בתיבת המכרזים במתחם הנהלת המרכז
הרפואי.
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מאת המציעים הוא עד ליום  01/06/2022שעה 12:00
יש להגיש את השאלות במסמך בפורמט של  WORDבדוא"ל .AvivitD@gmc.gov.il
המועד לסיור קבלנים-חובה הוא ביום 25/05/2022שעה  ,14:00יש לתאם מראש עם הגב'
אביבית דהן בנייד.050-7887903 :
ניתן לקבל את מסמכי המכרז בפניה לגב' אביבית דהן בדוא"ל  AvivitD@gmc.gov.ilאו
באתר האינטרנט של המרכז הרפואי לגליל . https://www.gmc.org.il/?CategoryID=2695
הספק אינו רשאי להפעיל קבלני משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה ,אלא בכפוף לקבלת
אישור מראש ובכתב מהמשרד .ההצעה תוגש ע"י המציע בלבד ,והוא שיהיה האחראי הבלעדי
לכל הפעולוות והתוצרים ,המהווים חלק ממתן השירותים ,מושא מכרז זה ,והוא בלבד יחתום
על ההסכם עם המשרד.
יובהר ,כי בין הספק או מי מנותני השירותים מטעמו לא יתקיימו יחסי עבודה.

 .10התמורה ואבני דרך לתשלום:
 10.1ביצוע השירותים לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו ובכפוף לקיום
תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.
 10.2התמורה לשירותים ,בגין ביצוע השירותים הנ"ל ,תשולם על ידי המרכז הרפואי על בסיס
הצעת המציע הזוכה במכרז.
 10.3הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע ,כולל כוח אדם ,הוצאות נסיעה,
צילומים ,טלפונים ,עריכה לשונית וגרפית ,הכנת תחשיבים ,הכנת ניירות עמדה ,הכנת מצגות,
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השתתפות בישיבות חיצוניות ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שיידרש ,הכנת תקציר העבודה
ותרגומו לאנגלית וכדומה.
 10.4למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור המתכנן שהעבודה בוצעה
לשביעות רצונו ,בהתאם לתנאי ההסכם ,ולאחר הגשת החשבונית למרכז הרפואי.
 10.5תנאי תשלום :שוטף  30 +יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית.
למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום.
10.6
 .11תיאור הפרויקט כמפורט במפרט הטכני המיוחד וכתב הכמויות ,המצ"ב ומהווים חלק בלתי נפרד
מההצעה.
תיאור העבודה הנדרשת:
11.1
העבודה כוללת כל העבודות והחמרים הדרושים להשלמת המתקן והפעלתו בהתאם לחוזה,
בין השאר כוללת העבודה:
א .הארקות לשרותים מתכתיים ,שקעי הארקה לקבוצת שימוש .2
ב .קו הזנה מלוח ראשי  UPSקיים של בית החולים ללוח מס'  8וקו הזנה מלוח אזורי ללוח
מס' .8
ג .תשתיות וקווי הזנה למכשירי  CTחדשים.
ד .לוח חשמל .8
ה .קווים למעגלים סופיים לכח ,תאורה ,בתי תקע ואבזרים.
 .12ו .בדיקת המתקנים.תנאי סף:
רישום כדין כתאגיד או כעוסק מורשה.
12.1
היעדר חובות אגרה לרשם החברות.
12.2
החזקת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
12.3
(אישור ניכוי מס ואישור ניהול פנקס חשבונות).
המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירת לפי חוק עובדים זרים
12.4
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ולפי חוק שכר
מינימום ,תשמ"ז.1987-
חתימה על תצהיר העסקת אנשים עם מוגבלויות בהתאם לחוק שיוויון זכויות
12.5
לאנשים עם מוגבלויות ,התשנ"ח – .1998
הקבלן נדרש להיות קבלן רשום כחוק – עבודות חשמל ו/או חשמלאי מוסמך.
12.6
הקבלן יעסיק בביצוע העבודה חשמלאים בעלי רישיונות כדלקמן:
א .חשמלאי מהנדס שיהיה האחראי על העבודה ,ישתתף בכל ישיבות התאום
והביצוע
ויבדוק את כל לוח החשמל לפני הוצאתם ממפעל היצרן.
ב .חשמלאי ראשי) לפחות (שיהיה מנהל העבודה ויהיה נוכח באתר בכל עת
שיבוצעו
עבודות חשמל ע"י הקבלן.
ג .לפחות  2חשמלאים נוספים בעלי רישיון.
הקבלן יציג צילומים של רישיונות החשמלאים כנ"ל לפני חתימת חוזה הביצוע
עימו.
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.13
.14

.15

.16

בעל ניסיון בתחום בעבודות דומות בהיקף ובסוג של  3שנים – יש להציג 2
12.1
פרוייקטים לשנים  2018-2021כאשר הניסיון נמדד לתאגיד המציע בלבד וביחס ליום
הקמתו.
על הקבלן לצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים שמאשרים את כל דרישות
12.2
הסף ,יחד עם ההצעה.
על המציע לצרף אישורי מס על פי חוק מס הכנסה ומע"מ ,אישור עוסק
12.3
מורשה/תאגיד ,אישור מורשי חתימה וכל מסמך נוסף שנדרש על פי חוק לתמוך בסיווג
שלו.
בחירת ההצעה הזוכה:
 100%מחיר (המחיר הנמוך ביותר).
כל התנאים של העבודה ,הדרישות המיוחדות של הציוד ,הכללים והחוקים החלים הינה
בהתאם לאמור במפרט הטכני המצורף .על המציע לחתום על כל דף בדפים שיגיש למרכז
הרפואי על ידי מורשה החתימה מטעמו ,על פי כל דין.
ביטוח:
 12.1הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותם/עבודות אותם מספק
ומבצע ,עבור מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות – המרכז הרפואי לגליל (להלן:
"המזמין") ,ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמא :ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח
אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח אחריות מקצועית ,ביטוח חבות מוצר ,ביטוח עבודות
קבלניות ,ביטוח משולב אחריות מקצועית/מוצר ,ביטוח כלי רכב ,ביטוח צמ"ה ,ביטוח
רכוש ,ביטוח סחורה בהעברה ,ביטוח נאמנות או כל ביטוח אחר לפי העניין) ,בגבולות
אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו .ככל
ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה ,עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו
בגינם ,וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה ,כנדרש בסעיף זה,
לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.
 12.2הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח
מסוג עבודות קבלניות/הקמה) המזמין יתווסף כמבוטח נוסף ,בכפוף להרחבת שיפוי
כלפי המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח.
 12.3הקבלן יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה ,המתייחס לשירותים נשוא
ההתקשרות ,ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה ,כמבוטחים נוספים.
 12.4הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף
ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק
בזדון).
 12.5המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהקבלן אישור על קיום ביטוח או העתקי
פוליסות ,מעת לעת ולפי דרישה.
ערבות ביצוע
להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ימסור הספק למזמין ,עם חתימת
13.1
הסכם זה ערבות בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית ובלתי מותנית בסכום של .₪ 15,000
משך תוקפה של הערבות יהיה  60יום אחרי תום תקופת ההסכם.
13.2
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נספח ב'
רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה
את ההצעה יש להגיש באמצעות מעטפה גדולה ,עליה יש לרשום את שם ומספר המכרז.
בתוך המעטפה יש להגיש את המסמכים הבאים ,לפי הסדר הבא בלבד:
תעודת התאגדות/עוסק מורשה.
א.
נוסח עדכני של פרטי החברה מרשם התאגידים (ככל שהמציע הינו חברה) או תעודת עוסק
ב.
מורשה (במידה והמציע אינה חברה).
אישור ניהול פנקס חשבונות.
ד.
אישור ניכוי מס במקור.
ה.
מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד בחתימה  +חותמת המציע וכשהם מלאים
ו.
במקומות הנדרשים.
תדפיסי עדכונים ותשובות לשאלות הבהרה.
ז.
כל מסמך נוסף הנדרש לפי תנאי המכרז אף אם לא צוין מפורשות בסעיף זה.
ח.
• יש להקפיד על הגשת המסמכים בסדר זה בלבד.

6

 נספח ג' -תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף
מכרז לביצוע עבודות חשמל – התאמות – להתקנת  2מכשירי  CTבחדרים  6ו8-
אני הח"מ ________________________ נושא ת.ז ____________________ .לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר
כדלקמן:
אני משמש כ ______________________ במציע ואני נציג המציע לצורך קבלת עדכונים
.1
ועריכת בירורים בקשר למכרז.
אלו פרטי יצירת הקשר עמי:
טל' __________________________
דוא"ל________________________:
סלולרי_______________________:
פקס________________________:
 .2אלו פרטי המציע:
שם המציע ___________________________________
ח.פ______________________________________ .
כתובת ____________________________________
הריני להצהיר כי כל המסמכים ,האישורים ,ההיתרים והרישיונות המצורפים להצעת המציע
.3
הינם העתקים מצולמים של מסמכי המקור וכי נכון למועד חתימתי על תצהיר זה ,הם תקפים
וכי לא ידוע לי על כל סייג ,הגבלה ,הוראה או התניה שיש בהם לפגוע בתקופתם.
הריני להצהיר כי כל הפרטים ,הנתונים ,ההצהרות וההתחייבויות הכלולים בהצעת הספק
.4
במכרז זה לרבות בהצעה הכספית המצורפת לו ובמסמכים הנלווים המצורפים להצעה ,כפי
שפורטו על ידי המציע נכונים ,מלאים ,מדויקים ותקפים.
 .5הצהרות המציע לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המקצועיים:
הריני להצהיר כי המציע רשום בפנקס הקבלנים – עבודות חשמל ו/או חשמלאי מוסמך
.5.1
(מצ"ב העתק מתדפיס רשם הקבלנים ו/או חשמלאי מוסמך).
הריני להצהיר כי המציע ביצע  2פרויקטים דומים במורכבותם ,במהלך השנים .2018-2021
.5.2
אלו פרטי הפרויקטים :
שם
האתר/המוסד

מהות הפרויקט

תקופת
הפרויקט

ביצוע פרטי איש קשר אצל
המזמין (שם ,תפקיד
וסלולרי)
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 .6מצ"ב המסמכים הבאים ,לצורך הוכחת עמידה המציע בתנאי הסף הכלליים:
תעודת התאגדות ובמידה והמציע אינו תאגיד – תעודת עוסק מורשה.
.6.1
תדפיס פרטי החברה מתוך מרשם החברות – להוכחת היעדר חובות אגרה.
.6.2
אישורים לפי חוק עסקאות גופיים ציבוריים  -אישור ניכוי מס במקור  +אישור ניהול פנקס
.6.3
חשבונות.
תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום – נספח ח' ,חתום
.6.4
ומאומת ע"י עו"ד.
תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות – נספח ט' ,חתום ומאומת ע"י עו"ד.
.6.5
 .7זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

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

____________________

_________________________

תאריך

חתימה  +חותמת
8

נספח ד'
מפרט טכני
5207

דן שרון-א.ב מתכננים בע"מ

בית חולים נהריה
החלפת מכשירי  CTבחדרים  6ו-8-
מחלקת רנטגן
מכרז למערכות חשמל

תכנון חשמל:

דן שרון – א.ב .מתכננים בע"מ
רח' התשבי  ,9חיפה
04-8334474
טל'
פקס' 04-8336420
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חיפה ,מאי 2022

תוכן העניינים
08.1

תנאים כללים ומוקדמות.

08.2

אינסטלציה חשמלית.

08.5

לוחות חשמל.

08.8

מדידת כמויות ומחירים.
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בית חולים נהריה
החלפת מכשירי  CTבחדרים  6ו -8-מחלקת רנטגן
פרק  - 08מפרט טכני מיוחד לעבודות חשמל
 08.1תנאים כלליים ומוקדמות
 08.1.01כ ל ל י
כל המתואר במפרט הטכני ,בכתב הכמויות ובתכניות מתייחס לביצוע עבודות חשמל  -על
כל עבודות העזר הקשורות בהן  -עבור בי"ח נהריה ,החלפת מכשירי .CT
 08.1.02היקף העבודה
העבודה כוללת כל העבודות והחמרים הדרושים להשלמת המתקן והפעלתו בהתאם לחוזה,
בין השאר כוללת העבודה:
א.

הארקות לשרותים מתכתיים ,שקעי הארקה לקבוצת שימוש .2

ב.

קו הזנה מלוח ראשי  UPSקיים של בית החולים ללוח מס'  8וקו הזנה מלוח אזורי
ללוח מס' .8

ג.

תשתיות וקווי הזנה למכשירי  CTחדשים.

ד.

לוח חשמל .8

ה.
ו.

קווים למעגלים סופיים לכח ,תאורה ,בתי תקע ואבזרים.
בדיקת המתקנים.

 08.1.04רישיונות
הקבלן יעסיק בביצוע העבודה חשמלאים בעלי רישיונות כדלקמן:
א.

חשמלאי מהנדס שיהיה האחראי על העבודה ,ישתתף בכל ישיבות התאום והביצוע
ויבדוק את כל לוח החשמל לפני הוצאתם ממפעל היצרן.

ב.

חשמלאי ראשי (לפחות) שיהיה מנהל העבודה ויהיה נוכח באתר בכל עת שיבוצעו
עבודות חשמל ע"י הקבלן.

לפחות  2חשמלאים נוספים בעלי רישיון.
ג.
הקבלן יציג צילומים של רישיונות החשמלאים כנ"ל לפני חתימת חוזה הביצוע עימו.
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 08.1.05התאמה למסמכים
העבודות יבוצעו בהתאמה למסמכים כדלקמן:
העבודות יבוצעו בהתאם למפרט זה ולפרקים הבאים של המפרט הכללי:
א.
פרק  – 00מהדורה אחרונה.
פרק  - 08מפרט כללי לעבודות חשמל ,מהדורה אחרונה.
המפרט הכללי הינו המפרט שהוכן ע"י ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות
משרד הבטחון ,משרד העבודה ומשרד השכון ושהוצא לאור ע"י משרד הבטחון
ההוצאה לאור.
תקנים רלונטיים לפי פרוט בפרק .08
ב.
חוק התכנון והבניה.
ג.
חוק החשמל וחומר תחיקתי אחר.
ד.
 08.1.06שינויים ותוספת תכניות
אין המזמין מתחייב כי כל העבודות הדרושות באות במפורש לידי בטוי בתכניות ובמפרט
הטכני.
המזמין שומר לעצמו הזכות להעביר הנחיות נוספות להבהרת דרישותיו וכן לספק תכניות
נוספות במהלך הבצוע .התכניות המצורפות לחוזה הן תכניות למכרז בלבד.
 08.1.07תוצרת
בכל מקום שמצויינת תוצרת של אבזר או חומר ,הכוונה היא לתוצרת זו או שווה ערך
מאושר ע"י המפקח והמתכנן.
 08.1.08רשימת ציוד לאישור
הקבלן יגיש לאישור המפקח ,רשימת ציוד המוצע על ידו.
הרשימה תכלול את כל האבזרים והציוד המוצע לרבות ציוד לוחות וכו'.
הרשימה תוגש תוך מיידית ממועד צו התחלת עבודה.
כל אבזר ופריט ציוד שלא יופיע ברשימה כנ"ל יסופק בדיוק לפי הנדרש במסמכי החוזה
והמפקח יהיה זכאי לא לבחון יותר אבזר או ציוד שיוצע ע"י הקבלן כ"שווה ערך".
 08.1.09תיאום
הקבלן אחראי לכל התאומים הדרושים עם הקבלנים האחרים בבנין ,לרבות ספק יחידות
ה.CT-
כמו כן אחראי הקבלן לתאומים שידרשו עם הנהלת בית החולים.
 08.1.10עבודה בבית החולים פעיל
העבודה מבוצעת בבית החולים פעיל .העבודה תבוצע כך שיגרם נזק מזערי לפעילות
הסדירה של בית החולים .לצורך כך תפוצל העבודה לשלבים והקבלן יעבוד גם בשעות
ובימים שמעבר לשעות העבודה הרגילות.
באופן מיוחד מופנית תשומת לב הקבלן לקווים המותקנים באזור שיעבור שינויים
12

והמזינים מתקנים באזורים אחרים של הבנין .לצורך המשך הפעולות של האזורים
האחרים יתקין הקבלן קווים חלופיים לפי הצורך.
בשום פנים ואופן לא יפסיק הקבלן הספקת חשמל לאיזה שהוא חלק מבית החולים ,ללא
תאום ואשור מראש של הנהלת בית החולים.
 08.1.11עדכון תוכניות לאחר ביצוע
בסיום העבודה על הקבלן להגיש למזמין מערכת של דיסקטים בתוכנת אוטוקאד ,2000
ו 4 -מערכות של תכניות עם עדכון לאחר הביצוע ( ,)MADE ASכמו כן יגיש הקבלן ספרי
המתקן ללוחות חשמל  -כמפורט להלן.
כל הנ"ל ימסרו לידי המפקח עד בדיקת הקבלה של המתכנן.
 08.1.12ב ד י ק ו ת
עם סיום עבודות הקבלן יבוצעו ע"י המפקח והמתכנן ,בהשתתפות הקבלן ,בדיקות קבלה
של המערכות .בבדיקות אלה תבדק התאמת המערכות לדרישות המזמין ולצרכים.
הקבלן יהיה אחראי להספקת כל ציוד העזר וציוד הבדיקה והמדידה הנדרש לביצוע
בדיקות הקבלה.
רשימת הבודקים:
א.

המפקח.

ב.

לוחות חשמל  -לפי המפורט בסעיף  08.5.05להלן.

ג.

חשמלאי בודק סוג  3שימונה ע"י בית החולים.

ד.

סריקות תרמוגרפיות  +ויזואליות ללוחות החשמל  -בראשית ובתום שנת הבדק.

המתכנן.
ה.
בדיקה ומסירת העבודות יבוצעו בשלבים  -לפי החלטה בלעדית של המפקח.
כדי להסיר ספק  -התשלומים בגין הבדיקות יהיו על חשבון הקבלן.
חשמלאי בודק סוג  3יהיה בעל ניסיון מוכח של בדיקות באתרים רפואיים מקבוצת שימוש
.2
 08.1.13קבלת מתקן החשמל
רק לאחר השלמת כל המפורט להלן יחשבו העבודות כגמורות.
א.

בדיקות כמפורט בסעיף "בדיקות" לעיל.

ב.

מסירת המסמכים כמפורט בסעיף "עדכון תכניות לאחר ביצוע" לעיל.

ג.

מסירת "טופס מסירת מתקן חשמל" המצורף כנספח למפרט.
מסירת טופס זה מהווה גם תנאי לבדיקת חשבון סופי של הקבלן.

ד.

מילוי כל תנאי החוזה לרבות שנת הבדק ,שנות האחריות והשרות.
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 08.1.14אחריות ושרות
תחילת תקופת האחריות מיום הקבלה הסופית של העבודות ולאחר גמר כל הבדיקות.
אחריות לשנה לכל המתקנים והחומרים שלא מצויינת עבורם תקופת אחריות שונה.

 08.2אינסטלציה חשמלית
 08.2.01איתור חלקי המתקן
על הקבלן לקבל מהמפקח ,לפני ביצוע כל עבודה ,אשור על מיקומם המדויק של האבזרים
השונים  -לוחות ,גופי תאורה ,קופסות הפעלה ,תעלות כבלים וכו'.
אין להסתמך על מדידות בתכניות ללא אישור המפקח.
 08.2.02צינורות
הצינורות בהתקנה סמויה  -יהיו מטיפוס פלסטי כפיף כבה מאליו.
הצינורות בהתקנה גלויה  -יהיו מטיפוס פלסטי קשיח.
הצינורות בהתקנה חשיפה (מעל תקרות תותב ,בפירים ובחללים)  -יהיו מטיפוס פלסטי
כפיף כבה מאליו.
אין להשתמש בצינורות שרשוריים (למעט לחבור מכונות).
חבור מכונות ואלמנטי פקוד יבוצע עם צינור פלסטי שרשורי מתוצרת "וולטה" מדגם "גל-
נוע" ,עם מחברים מקוריים ומתאימים.
צינורות כבים מאליהם לשרותים שונים יהיו בצבעים כמפורט במפרט הכללי.
כל צינור המזין נקודת קצה יסתיים בקופסה מלבנית או בקוטר  55מ"מ או בקוטר 70
מ"מ  -לפי הענין.
 08.2.03קופסות מעבר והסתעפות
כל הקופסות והמכסים יהיו פלסטיים .המכסים יחוזקו באמצעות ברגים .קופסות
הסתעפות בחללי תקרות ובהתקנה גלויה יהיו מסדרת  44GW-של "גוויס".
חבורים לגופי תאורה בתקרות תותב יבוצעו דרך קופסות הסתעפות .קופסות הסתעפות
ליד גופי תאורה בתקרות גבס יהיו ניידות (לא מקובעות).
 08.2.04מהדקים
כל המהדקים יהיו עם הדוק משטח (לא הדוק נקודתי עם בורג) .מהדקים למוליכים ,1.5
 2.5ו -4ממ"ר יהיו מתוצרת  .WAGOמהדקים למוליכים בחתך גדול יותר יהיו מודולריים,
על מסילות כדוגמת תוצרת "פניקס" או "וילנד".
 08.2.05אבזרים
 2.05.1אבזרים יהיו שקועים בקיר ומתוצרת "גוויס" או .Bticino
 2.05.2אבזרים מוגני מים  -יהיו מתוצרת כנ"ל עם קלפות קפיציות שקופות.
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 2.05.3אבזרים משולבים בתעלות כבלים יהיו מתוצרת כנ"ל עם מתאמים מיוחדים
לתעלות.
 2.05.4בתי תקע המוזנים מ U.P.S -יהיו כחולים ואביזרים המוזנים מגנרטור יהיו
אדומים.
 2.05.5כל האבזרים יחוזקו לקופסות באמצעות  2ברגים.
 08.2.06ש י ל ו ט
בנוסף לנאמר בסעיף  08006של המפרט הכללי:
גווני השלטים :מתח רשת
א.
מתח גנרטור
מתח U.P.S
ב.
ג.
ד.

-

שחור על רקע לבן.
לבן על רקע צהוב.
לבן על רקע כחול.

שחור על רקע לבן.
מערכות מ"נ מאד -
קווים  -על כל קצה קו בלוח (על כל המוליכים ועל קצה הצנור או הכבל) יותקנו
שלטים עם מספר המעגל.
צינורות למערכות מתח נמוך מאד  -על כל קצה צנור ברכוזים יותקן שלט עם ציון
יעוד הצנרת .נוסח השלטים יאושר מראש ע"י המפקח.
שילוט אבזרים (בתי תקע ,מפסקים וכו') יבוצע ב 3 -מקומות:
-

מבחוץ  -ע"ג המסגרת

-

מבפנים  -ע"ג האבזר עצמו ,בטוש בלתי מחיק

-

בתוך הקופסה ,בטוש בלתי מחיק

 08.2.07כ ב ל י ם
 2.07.1כבלי פיקוד יהיו מטפוס .FR NYY
 2.07.2כבלי הולכה לחשמל יהיו מטפוס ( XY-FR2Nנחושת).
 2.07.3כבלים להזנת לוחות המזינים חדרים מקבוצת שימוש  2וציוד חרום יהיו עם
עמידות אש במשך  90דקות לבדוד המוליכים ו -180דקות לבדוד המעטה החיצוני
של הכבל ,בטמפ'  800מעלות צלסיוס ללא פגיעה בתפקוד הכבלים .הכבלים מדגם
(.90E 180 FE HXHX )N
בידוד הכבלים יהיה בלתי דליק ואינו פולט עשן או גזים רעילים כדוגמת מימן
כלורי.
הכבלים יהיו בעלי תקן  332-1/3או שווה ערך מאושר.
הכבלים מתוצרת  PUROFILאו "סימנס" או "פירלי".
 2.07.4הכבלים יחוזקו כל  1.2מטר לכבלים עם מוליכים בחתך  10ממ"ר ויותר וכל 0.6
מטר לכבלים עם מוליכים בחתך הקטן מ 10 -ממ"ר.
החיזוקים באמצעות חבקים פלסטיים מתוחים עם מכשיר.
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 2.07.5חבור מוליכים  -למוליכים בחתך  25ממ"ר ויותר יותקנו ראשי כבל מתוצרת
"רייקם" .מוליכים בחתך עד  16ממ"ר יבודדו באמצעות שרוולים מתכווצים.

 08.2.08ה א ר ק ו ת
 2.08.1לפסי השוואת פוטנציאלים אזוריים יהיו בחתך  50X5X500מ"מ לפחות ויחוברו
אליהם כדלקמן:
א.

תקרות אקוסטיות עם מוליכים בחתך  10ממ"ר.

ב.

שרותים מתכתיים נוספים לפי הצורך ,עם מוליכים בחתך  10ממ"ר.

ג.

מוליך חשוף בחתך  16ממ"ר שיותקן לאורך תעלות הרשת (בתעלה אחת
בלבד בכל תואי) וישמש להארקת התעלות ואלמנטים מתכתיים אחרים.

ד.

מוליכים לפסי השוואה מקומיים בחדרים מקבוצת שימוש .2

 2.08.2פסי השוואת פוטנציאלים מקומיים יותקנו בחדרים מקבוצת שימוש  2ויחוברו
אליהם כל האלמנטים כמפורט בתקנות החשמל.

08.5

לוחות חשמל

 08.5.01יצרן הלוחות  -ניסיון בבצוע ללוחות
יצרן הלוחות יהיה בעל נסיון מוכח כדלקמן:
 10שנים בייצור לוחות.
א.
 3לוחות פועלים ,עם פסי צבירה של  ,630Aבמשך  5השנים האחרונות.
ב.
 5לוחות פועלים לאתרים רפואיים מקבוצת שימוש  ,2במשך  5השנים האחרונות.
ג.
יצרן הלוחות שיועסק חייב לקבל אשור מראש ע"י המפקח והמתכנן.
 08.5.02עמידה בתקנים של היצרן
יצרן הלוחות יהיה בעל הסמכה של מכון התקנים לייצור לוחות לפי ת"ת .22
 08.5.03תכניות מכרז
התכניות המצורפות למכרז הן תכניות למכרז בלבד ואינן מהוות תכניות לביצוע.
 08.5.04תוצרת
הציוד בלוחות יהיה מתוצרת  ABBאו "מרלן ז'רן" או "מילר"  -אלא אם צויין אחרת.
כל הציוד יהיה מתוצרת אחת  -אלא אם לא קיים ציוד מסויים מתוצרת זו והדבר אושר
ע"י המפקח והמתכנן.
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 08.5.05בדיקות
רק לאחר סיום כל הבדיקות ,המפורטות להלן ,יחשבו הלוחות כגמורים.
 5.05.1בדיקות תכניות הביצוע ,ואישורן יבוצע ע"י:
המפקח
א.
קבלן מערכת בקרת מבנה בקשר לחיווט וסדור התאים המיועדים
ב.
לבקרים
מתכנן החשמל
ג.
 5.05.2בדיקות במפעל היצרן ,לאחר השלמת הלוחות ,יבוצעו ע"י כל הבודקים כמפורט
בסעיף  5.05.1לעיל וע"י חשמלאי מהנדס של הקבלן ויכללו בנוסף גם הפעלה
ניסיונית של הציוד.
העברת הלוח לאתר תאושר ע"י חשמלאי מהנדס של הקבלן ,ע"ג טופס המצורף
כנספח למפרט זה.
לכל לוח ימולא טופס נפרד.
 5.05.3בדיקות בבנין לאחר ההתקנה והחבור יבוצעו ע"י כל הבודקים כמפורט בסעיף
 5.05.1לעיל ובנוסף ע"י חשמלאי בודק סוג .3
 5.05.4סריקות תרמוגרפיות יבוצעו כמפורט בסעיף  080603של המפרט הכללי ,עם
הפעלת המתקן ובתום שנת הבדק.
כדי להסיר ספק :בדיקות הקבלה במפעל היצרן אינן סופיות .הבדיקות הסופיות
הן אלו הנערכות בבנין ,לאחר החבור .המזמין רשאי לדרוש בשלב זה שינויים
והתאמות לדרישות המפרט גם אם לא דרש זאת בעת הבדיקות במפעל.
 08.5.06ספר מתקן
 5.06.1לכל לוח יוכן ספר מתקן כמפורט להלן.
עם הספקת הלוחות יספק הקבלן את ספרי המתקן.
עותק אחד של ספר המתקן יותקן בלוח ו 4 -עותקים נוספים ימסרו למזמין יחד עם
תכניות
 AS MADEשל מתקן החשמל.
כמו כן ימסור הקבלן מערכת תכניות מבנה וחיווט  AS MADEעל מדיה מגנטית בגירסת
.AUTOCAD 2000
 5.06.2ספר המתקן יהיה נפרד לכל לוח ויכלול:
הוראות הפעלה ותפעול.
א.
הוראות לטיפול ואחזקה לכל האבזרים בלוח כולל הוראות לכיוון זמני השהייה
ב.
והגנות על המאמ"תים הראשיים והוראות לוויסות יחידות הבקרה למיניהן.
תכנית חיבורים של הלוח ( )AS MADEשתכלול:
ג.
 מספור מהדקים ומוליכים. חתך מוליכים. גודל נתיכים ומפסקים וטבלת ויסות יתרות זרם. סימון רכיבי הלוח והמערכות. מספר המגעים של הרכיבים.כיול ההגנות של המפסקים הראשיים.
סכימה חד קווית ותכנית מבנה של הלוח .AS MADE -
ד.
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ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

רשימת פריטים המותקנים בלוח ,לרבות מק"ט היצרן וחומר טכני מצולם מתוך
קטלוג היצרן.
דו"ח של האחראי על הבדיקה במפעל היצרן ,לפי נוהלי ת"ת .22
תחשיבי עליית הטמפרטורה בלוח וטבלאות ריכוז פליטות החם של הציוד.
טבלת מומנטים להידוק ברגים בלוח.
טופס בדיקת לוח (מצורף למפרט).

 08.5.07תרשים זרימה
על חזית הלוח הראשי יסומן תרשים זרימה (סינופטי) .התרשים עם סימון אמיתי של
האבזרים.
 08.5.08חימום
יצרן הלוחות יספק תחשיב של עליית הטמפרטורה בלוחות עם מפסק ראשי של  250Aאו
יותר וכן לכל הלוחות המזינים אתרים רפואיים מקבוצת שימוש .2
התחשיב יתבסס על פליטות החם של הציוד המותקן.
 08.5.09דרגת הגנה
דרגת ההגנה ללוחות תהיה של  IP32לפחות.
 08.5.10הפרדות ,ריצפה ותא לבקר
 5.10.1הלוחות יבוצעו עם ריצפה.
 5.10.2הלוחות יבוצעו עם הפרדה בין תא לתא ובין שדה לשדה.
 5.10.3בכל לוח יבוצע גם תא עבור בקר של מערכת בקרת מבנה .התא עם חיווט
ומהדקים .בכל תא יותקנו מהדקים במספר הדרוש  20 +מהדקים שמורים.
 08.5.11פסי צבירה
חתך הפסים יתאים לזרם הנקוב בטמפרטורת סביבה מירבית של  C45°וממוצעת (ב-24
שעות) של .C40°
ירידות מהפסים הראשיים יעשו באמצעות פסי נחושת קשיחים מבודדים או גמישים
מבודדים.
חבור בין הפסים הראשיים לירידות יעשה באמצעות מחבר מקורי של היצרן .הקבלן חייב
לקבל אשור המזמין למחבר זה.
פסי הצבירה והמבודדים יחושבו כך שיעמדו בכוחות הדינמיים המתפתחים בזרם קצר
סימטרי של  50ק"א בלוח ראשי ו 25 -ק"א בשאר הלוחות.
 08.5.12שילוט
בנוסף לאמור בסעיף  080682של המפרט הכללי יותקן על כל לוח שלט כדלקמן" :מומלץ
להדק את כל הברגים בלוח לפחות פעם בשנה .את ההידוק יש לבצע באמצעות מד מומנט
ולפי טבלת הידוק ברגים הנמצאת בלוח".
 08.5.13מפסק זרם חצי אוטומטי מסוג ( MOULDED CASEמאמ"ת "יצוק") בלוח הראשי
 5.13.1כללי
מפסק הזרם יהיה חצי אוטומטי מסוג ( MOULDED CASEיצוק).
המפסק מיועד להגן על יציאות.
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המפסקים בדרגת הגנה  20IPלפחות.
המפסק יצוייד בהגנות מקוריות של יצרן המפסק למהדקי כניסה ויציאה.
 5.13.2נתונים טכניים

(מירבית)

זרם נקוב
מתח נקוב
תדר
כושר נתוק זרם קצר סמטרי
טמפרטורת סביבה

כמצויין בתכניות
 400וולט
 50הרץ
 35ק"א ()ICS
( C 40°ממוצעת ל 24 -שעות) וC 45° -

לחות יחסית

95%

 5.13.3הגנות
המפסקים יהיו עם הגנה מגנטית וטרמית מתכוונת כדלקמן:
הגנה טרמית .In1 ÷ 0.6
א.
הגנה טרמית .In10 ÷ 5
ב.
יחידות ההגנה במפסקים מ 500A -ומעלה תהיינה אלקטרוניות.
ג.
 5.13.4צורת חבור
צורת החבור תהיה מלפנים בלבד (.)FRONT CONNECTION
 5.13.5השהיית זמן להגנה מגנטית
במידה ויתבקש במפרט מפסק זרם מסוג  MOULDED CASEעם השהיית זמן
אזי הקבלן יספקו עם השהיית זמן ניתנת לכיוון עבור ההגנה המגנטית.
ההשהייה תהיה של .msec100 ÷ 60
 5.13.6מגע עזר
מגע עזר  N.Oיותקן ויחווט לתא הבקר.
 5.13.7סליל עבודה ()T.C
כל מאמ"ת מ 63A -ומעלה ,המזין לוח משנה שאינו משרת אתר רפואי מקבוצת
שימוש  2יצוייד בסליל עבודה ובממסר פיקוד המפוקד ממערכת גילוי אש.
 08.5.14מפסק זרם חצי אוטומטי מסוג  MOULDED CASEבלוחות משניים
כמפורט לעיל למפסקים בלוחות ראשיים אולם לזרם קצר של ( KA25 )ICSוללא מגע עזר.
מאמ"תים ראשיים בלוחות משנה יצויידו במגע עזר  N.Oשיחווט לתא הבקר.
 08.5.15מפסק זרם בעומס מסוג ( MOULDED CASEמפסק הספק יצוק)
כמפורט לעיל למפסקים בלוחות משניים אך ללא יחידת הגנה וכולל ידית מצמד.
 08.5.16מפסקי זרם חצי אוטומטיים להגנת מנוע (מתנע ידני חצי אוטומטי)
 5.16.1המפסק יהיה עם הגנה מגנטית וטרמית .ההגנה המגנטית ניתנת לכיוון עם שנתה
ברורה.
 5.16.2המפסק יהיה עם אופיין להגנת מנועים.
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5.16.3
5.16.4
5.16.5
5.16.6

המפסק יהיה מסוג  ,MOULDED CASEתלת קטבי ,קבוע (ללא שליפה).
המפסק יהיה עם מגעי עזר  C.N1 + O.N1, A5, V230, 50הרץ ,המשנים את
מצבם בהתאם לפעולת אחת ההגנות .מגע  N.Oיחווט לתא הבקר.
המפסק יהיה עם כושר נתוק זרם קצר סימטרי של  35ק"א ( )ICSבלוח ראשי ושל
 25ק"א ( )ICSבלוחות משנה.
דרגת הגנה  20IPלפחות.

 08.5.17מא"זים
המא"ז יהיה מיועד לנתוק בזרם קצר סימטרי של  KA10לפי .898IEC60
מא"זים אלו יוגנו באמצעות מאמ"תים מתאימים אשר יהוו הגנה עורפית.
על המציע להוכיח ,באמצעות עקומות ,כי המא"ז יעמוד עם ההגנה העורפית בזרם קצר
של  35KAבלוח ראשי ו 25KA -בלוחות משנה.
דרגת הגנה  20IPלפחות.
 08.5.18ממסר זרם פחת (מפסק מגן)
הממסר יהיה מטיפוס .A
 08.5.19מגענים
מגען להתנעת מנוע
א.
ב.
ג.
ד.

המגענים יהיו תלת פזיים .הזרם המצויין יהיה מוגדר למליון פעולות בעומס
נקוב ובמשטר עבודה .3AC
המגענים יהיו עם סליל ל  230 -וולט 50 ,הרץ.
לכל מגען יהיו מגעי עזר  O.N2 + C.N2לפחות ,כל אחד ל  5 -אמפר ב 230 -
וולט 50 ,הרץ.
דרגת הגנה  20IPלפחות.

 08.5.20שנאי זרם
שנאי הזרם יהיו בהספק של  VA15לפחות ולזרם משני של .A5 ÷ 0
הזרם הראשוני בהתאם למתואר בתוכניות ובכתב הכמויות.
דרגת דיוק .CLASS 1
רמת בדוד  1000וולט.
 08.5.21רב מודד דיגיטליים
המכשיר יהיה מתוצרת .SATEC
 5.21.1למכשיר יהיו הכניסות הבאות:
 3כניסות זרם משנאי זרם .A5
 3כניסות מתח פזיות  V230בין פזה לאפס 50 ,הרץ.
 5.21.2המכשירים יכללו את פונקציות הקריאה בהתאם לדגם המפורט.
 5.21.3המכשירים יכללו סדור תקשורת  232RSאו  ,485RSלשם חבורם למחשב בקרת
מבנה בעל תוכנה כדוגמת "ויסקון" .הקבלן אחראי להספקה של פרוטוקול
תקשורת מתאים וכל המידע שידרש ע"י קבלן מערכת הבקרה של המבנה -
לצורך הכנת הממשק לחבור והפעלה משולבת של המכשירים עם התוכנה של
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בקרת המבנה.
 5.21.4במידת הצורך ישאיל הקבלן מכשיר כנ"ל לקבלן בקרת המבנה ,לצורך בדיקה
והפעלת הממשק במפעלו.
ההשאלה ללא תשלום נוסף.
 08.5.22מפסק פיקוד
המפסק יהיה מסוג פקט לזרם של  A16ומיועד להתקנה על פנל.
 08.5.23ממסרי פקוד
כל ממסרי הפקוד יהיו עם מספר מגעים לפי הנדרש ,כל אחד ל  A10 -ב .V230, HZ50 -
מתח הסליל יהיה  V230, HZ50או  ,V24, HZ50או  - V24 - .DCלפי המפורט.
 08.5.24מנורות סימון
כל מנורות הסימון יהיו מטיפוס .LED
 08.5.25מגן מתח יתר
מגן מתח יתר יהיה  4קוטבי מתוצרת .DEHN
במידה ויש צורך במנתק מבטיחים למגן ,יסופק המנתק ומחירו כלול במחיר המגן.
 08.5.26ציוד לזינה צפה באתרים רפואיים
 5.26.1שנאי מבדל חד מופעי מיוחד לאתרים רפואיים עם זרם הפעלה נמוך של עד 8xIn
העומד בדרישות תקנות החשמל לאתרים רפואיים ותקן .IEC 61558-2-15
לשנאי יהיה אישור של מכון תקנים על עמידתו בתקן הנ"ל.
המתח הראשוני והמתח המשני הנקוב יהיו  230וולט.
מתח הקצר וזרם הריקם לא יעלו על .3%
המתח המשני בריקם לא יעלה על המתח בעומס מלא ביותר מ ,3% -זאת במתח
מבוא (כניסה) נקוב וגם במתח הנמוך ב 15% -מהנקוב.
השנאי לא יזמזם  -רמת הרעש הסביבתי בעומס מלא תהיה נמוכה מ40dB(A) -
במרחק של  1מ'.
זרמי הזליגה בין מוצא השנאי והארקה (כשהסיכוך מאורק)  100 -מיקרואמפר.
בשנאי יותקנו גששי טמפרטורה כפולים במקומות החמים ביותר.
השנאי יתאים לטמפרטורת סביבה של  ºC45ויהיה בעל בידוד כפול או מחוזק.
לשנאי יהיו ליפופים סימטריים נפרדים.
בין כל סליל ראשוני ומשני יהיה סיכוך סטטי ,שיחובר להדק המבודד מגוף
השנאי ויאורק בעת ההתקנה .גוף השנאי יהיה מבודד מהארקה.
לסליל המשני יהיה הדק תווך (יציאה אמצעית) לצורך חיבור למשגוח.
על השנאי יותקן שלט" :זהירות ,לפני נגיעה יש לוודא שאין מתח על גוף השנאי".
שנאי בהספק של  3.3קו"א מדגם  /ES 0107/3300מתוצרת .BENDER
שנאי בהספק של  5קו"א מדגם  ES 0107/5000מתוצרת .BENDER
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 5.26.2מנחת זרם הפעלה לשנאי
להגבלת זרם הפעלת השנאי ל 3.5xIn -למשך  0.1שניה ומוכנות להגבלה חוזרת
(רסט)  -בהפסקת המתח  -תוך פחות מ 11 -מילישניה.
המנחת יפעל גם בירידת מתח של  25%ובלא הגבלה בתדירות ההפעלה.
למנחת תהיה תצוגת "מופעל" ויתאים להתקנה על פס .DIN
מנחת דגם  ,ICL 16מתוצרת  ,BENDERעבור זרם מופעי של עד  16אמפר (לשנאי
 3.3קו"א).
מנחת דגם  ,ICL 25מתוצרת  ,BENDERעבור זרם מופעי של עד  25אמפר (לשנאי
 5קו"א).
 5.26.3משגוח בידוד (איזומטר)
עומד בדרישות תקנות חוק החשמל לאתרים רפואיים ותקן .T2 VDE/0413
מבנה המשגוח יתאים לפתח בפנל בגובה  45מ"מ ועומק  70מ"מ ,ללא רכיבים
הבולטים בחזית ,ולהתקנה על פס .DIN
הדקי החווט יהיו בתחתית המשגוח ולא בחזית.
זרם המדידה המירבי לא יעלה על  70מיקרואמפר.
המשגוח יכלול :תצוגה של רמת הבידוד ע"י נורות  ,LEDלחצן ניסוי ,שני מגעים
מחליפים ליחידת התראה מקומית ועבור מערכת התראות מרכזית ממוחשבת,
מעגלי בקרה לתקינות החווט אל השנאי ואל פס הארקה ,סף התראה הניתן לכוון
רציף בתחום  50-500קילואום ,מכסה פלסטי שקוף למניעת גישה חופשית
לפוטנציומטר ,שנאי פנימי לזינת  3יחידות התראה חיצוניות ונתיך אוטומטי
במשני ,הדק נפרד למעגל המדידה לשם חיבור אל הדק התווך שבשנאי.
המשגוח מדגם  107LT47מתוצרת .BENDER
 5.26.4ממסר הגנה בפני העמסת יתר של השנאי
עומד בדרישות תקנות החשמל לאתרים רפואיים.
הממסר מיועד למתן התראה בהעמסה חריגה ובהתחממות יתר של השנאי.
הממסר מתאים לשנאי בהספק  1.…8קו"א.
מבנה הממסר יתאים לפתח בפנל בגובה  45מ"מ ועומק  70מ"מ ,ללא רכיבים
הבולטים בחזית ולהתקנה על פס . DIN
הדקי החווט יהיו בתחתית הממסר ולא בחזית.
הממסר יכלול :סף התראה לעומס יתר ניתן לכוון בתחום  5…50אמפר מושהה
למשך  0.1-10שניות ,התראה נפרדת בהתחממות יתר של השנאי ,תצוגת אחוז
העמסה של השנאי ע"י לדים ,לחצן ניסוי ,מכסה פלסטי שקוף ,שני מגעים
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מחליפים לכל התראה  -ליחידות ההתראה המקומיות ועבור מערכת התראות
מרכזית ממוחשבת.
הממסר מדגם  LSE470מתוצרת .BENDER
 5.26.5משנה זרם לממסר העמסת יתר
משנה הזרם יהיה מדגם  STW2מתוצרת .BENDER
 5.26.6תצוגה להתראות של תקלת בידוד ,עומס יתר ועומס יתר קריטי
יחידה להתקנה תחת הטיח
א.
עומדת בדרישות תקנות החשמל לאתרים רפואיים.
חזית היחידה ממברנה שטוחה ,ללא חלקים בולטים ,הניתנת לניקוי
בלא
פגיעה בכיתוב.
היחידה כוללת :נורת  LEDירוקה ל"בידוד תקין" ,נורת  LEDצהובה
ל"תקלת בידוד" ,נורת  LEDצהובה ל"עומס יתר" ,נורת  LEDאדומה
ל"עומס יתר קריטי" ,זמזם התראה ,לחצן השתקה ,לחצני ניסוי
למשגוח
ולבדיקת הנוריות ,התראה קולית חוזרת לאחר השתקה ,לחצני ניסוי
למשגוח ולבדיקת הנוריות ,התראה קולית חוזרת לאחר השתקה
בתקלת
בידוד מדי  1,2,3שעות (לקביעה בעזרת בורר פנימי) ובעומס יתר מדי חצי
שעה.
היחידה עבור זינה צפה אחת ,תהיה מדגם  ,MK2431מתוצרת
.BENDER
היחידה עבור שתי זינות צפות ,תהיה מדגם  ,MK2461מתוצרת
.BENDER
ב.

יחידה מנירוסטה להתקנה תחת הטיח
עומדת בדרישות תקנות חוק החשמל לאתרים רפואיים.
חזית היחידה ממברנה שטוחה ,ללא חלקים בולטים ,הניתנת לניקוי
בלא פגיעה בכיתוב.
היחידה כוללת :נורות  LEDירוקות ל"בידוד תקין" ,נורות  LEDצהובות
ל"תקלות בידוד" ו"עומס יתר" ,נורות  LEDאדומות ל"עומס יתר
קריטי" ,זמזמי התראה ,לחצני השתקה ,לחצני ניסוי למשגוחים
ולבדיקת הנוריות ,התראה קולית חוזרת לאחר השתקה מדי  1,2,3שעות
(לקביעה בעזרת בודד פנימי) ובעומס יתר מדי חצי שעה.
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היחידה עבור  3זינות צפות תהיה מדגם MMK 331
היחידה עבור  4זינות צפות תהיה מדגם MMK 431
היחידה עבור  5זינות צפות תהיה מדגם MMK 531
היחידה עבור  6זינות צפות תהיה מדגם MMK 631
היחידה עבור  7זינות צפות תהיה מדגם MMK 731
היחידה עבור  8זינות צפות תהיה מדגם MMK 831
היחידות מתוצרת .BENDR

 08.8מדידת כמויות ומחירים לעבודות חשמל
 08.8.01כ ל ל י
כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים  00ו 08 -של המפרט הכללי ,המתאים והנוגע
לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות ,הנו כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב
הכמויות.
תאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הנו מנחה בלבד ,קצר וממצה.
כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות ובמפרטים
הנם כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות.
כדי להסיר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל המוזכר להלן כלול במחירי
היחידה השונים.
א.

בדיקת המתקן  -כמפורט.

ב.

שילוט כבלים ,מוליכים ,קופסות ,אבזרים וצנורות.

ג.

כבלים לנקודות מאור ונקודות בתי תקע למיניהן.

ד.

חדירת קירות ותקרות ,סתות קירות והתקונים.

ה.

צינורות פלסטיים כפיפים כבים מאליהם ופלסטיים קשיחים וכן צינורות בצבעים
שונים לנקודות למיניהן.

ו.

קופסות למיניהן ,הן להתקנה פנימית והן להתקנה חצונית.

ז.

מהדקים למיניהם.

ח.

התאומים הדרושים עם הקבלנים האחרים ,הנהלת בית החולים ,מחלקת ההנדסה
של בית החולים.

ט.

עדכון תוכניות לאחר בצוע.

י .אחריות ושרות כמפורט.
שינויים בתכניות ובהקף העבודה העלולים להגרם ,כנאמר לעיל ,לא יגרמו לשנוי מחירי
היחידה.
כל המחירים כוללים הספקה ,התקנה וחיבור  -אלא אם מצויין אחרת.
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מדידת הכמויות תבוצע כמוגדר בפרק  - 0800.00אופני מדידה של מתקני חשמל.
 08.8.02מדידה לפי הגדרות אופני מדידה במפרט הכללי
לנוחיות הקבלן מפורטים להלן סעיפי המדידה במפרט הכללי שעל פיהם נמדדות העבודות:
א.

צינורות

סעיף 0800.04

ב.

קופסות מיוחדות

סעיף 0800.05

ג.

מוליכים

סעיף 0800.14

ד.

כבלים

סעיף 0800.15

ה.

לוחות חשמל

סעיף 0800.32

ו.

הארקה

סעיף  0800.33א.

ז.

נקודת מאור

סעיף  0800.40א.

ח.

נקודת בית תקע

סעיף  0080.42א.

ט.

חבור מנוע או אלמנט חשמלי

סעיף 0800.50

 08.8.03עבודות חריגות
המחירים עבור עבודות חריגות  -שאינן כלולות ושאין עבורן מחיר בחוזה  -יהיו לפי מחירון
"דקל" העדכני לבנינים חדשים ,פחות .10%
המפקח יהיה הפוסק האחרון למחירים חריגים .כעבודות חריגות יחשבו רק עבודות
שנרשמו ע"י המהנדס או המפקח ביומן העבודה ,שינוהל ע"י הקבלן ,עם פרוט כמות ושעות
העבודה.
עבודות שיש עבורן מחיר בחוזה אינן יכולות להחשב כעבודות חריגות.
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נספח – ה'
טופס מסירת מיתקן חשמל טופס זה ימולא ע"י הקבלן בגמר העבודה ויהווה תנאי לקבלתה
שם הפרוייקט :בית חולים נהריה – החלפת

מכשירי CT

שם קבלן החשמל:

_________________________

שם המהנדס מטעם הקבלן:

_________________________

(להלן "הקבלן")

הנני מצהיר בזאת כדלקמן:
כל העבודות הכלולות בחוזה הקבלן בוצעו תחת פיקוחי ובהשגחתי.
.1
.2

כל העבודות כאמור לעיל בוצעו ע"י הקבלן בהתאם לתקנות ,לתקנים הרלוונטיים
ולתכנון.

.3

כל מתקני החשמל נבדקו ע"י בודקים מוסמכים.
מצורפים דו"חות הבדיקה.
□ לא היו לבודקים כל הערות.
□ כל הערות הבודקים תוקנו.

.4

נערכה סריקה תרמוגרפית לכל לוחות החשמל במיתקן ,שסופקו ע"י הקבלן.
מצורפים דו"חות הסריקה.

□
□ כל הערות מבצע הסריקות תוקנו.

לא היו למבצע הסריקות כל הערות.

.5

נערכה בדיקה למערכת דיזל גנרטור.
מצורף דו"ח הבדיקה.
□ לא היו לבודק כל הערות.
□ כל הערות הבודק תוקנו.

□
.6

התקבל היתר ממשרד התשתיות.

נערכה בדיקת מעבדה למערכות גילוי וכיבוי אש.
מצורפים דוחות הבדיקות.
□ לא היו למעבדה כל הערות.
□ כל הערות המעבדה תוקנו.

.7

כל העבודות ,כאמור לעיל ,הינן תקינות וחוברו למתח ע"י הקבלן.

.8

תוכניות  AS MADEנמסרו ע"י הקבלן.
התוכניות משקפות את המיתקן כפי שבוצע.

*

סעיפים  ,6 ,5 ,4 ,3לעיל יש למלא רק לאחר השלמת כל הבדיקות החוזרות שנדרשו
(במידה ונדרשו).

סוג הרישיון:

____________

(מצורף צילום הרישיון)
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מספר הרישיון____________ :

חתימה____________ :

____________

חותמת____________ :

תאריך :

אישור ואימות החתימה:

אני עו"ד ________________________ מכתובת ____________
מאשר בזאת כי ____________ חתם בפני על טופס זה וכי הנ"ל רשאי לחתום על טופס זה בשם הקבלן.
תאריך :

____________

חתימה____________ :

( 5207מפרט וכתב כמויות)
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נספח ו'
תוכניות
מצ"ב קבצים בנפרד

28

נספח ז'
כתב כמויות וטופס הצעת מחיר

29

30

31

32

33

34

35

36

הצעת מחיר:

המחיר המוצע על ידי לצורך הספקת מלוא השירותים המבוקשים על ידי המרכז הרפואי לגליל ,
והמפורטים לעיל ,הינו בש"ח ____________________ לפני מע"מ .הכל כמפורט בכתב
הכמויות המצורף בזה ומהווה חלק בלתי נפרד מההצעה שלי.
ידוע לי כי המחיר האמור הינו סופי ואמור לגלם את כל הוצאותיי הכרוכות במתן השירותים ,ובכל
מקרה לא אהיה זכאי לכל תוספת על הסכום האמור.
הנני מצהיר כי ביכולתי לעמוד בהצעה זו ומתחייב לממשה ולהתקשר עם המרכז הרפואי לגליל
בהסכם למתן השירותים ,היה והצעתי תיבחר ואדרש לעשות כן על ידי המרכז הרפואי לגליל ,באופן
מיידי ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע בפניה זו.

_________________
חתימה וחותמת המציע
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נספח ח'
הסכם התקשרות
שנערך ונתחם ב__________ ביום_________ לחודש________ שנת_________
בין
המרכז הרפואי לגליל
ת.ד 21 .נהריה 2210001
(להלן" :המרכז הרפואי ו/או המזמין")

מצד אחד;

לבין:
(להלן" :הקבלן" ו/או "הספק")

מצד שני;

הואיל
והואיל

והואיל
והואיל

והמרכז הרפואי לגליל מתקין  2מכשירי  CTבחדרים  6ו 8 -ולצורך התקנתם
נדרשת פעולות התאמת עבודות חשמל
והמרכז הרפואי פנה לקבלת הצעות מחיר עבור ביצוע עבודות חשמל – התאמות -
מס' מכרז  56.2022במרכז הרפואי .ואשר מסמכיו מצורפים להסכם זה מסומנים
כנספח א' ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו;
והספק הגיש הצעתו למזמין והמזמין קיבל הצעתו מיום _______ כזוכה;
מצורפת הצעת הספק מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומסומנת כנספח ב';
והצדדים מצהירים כי אין כל מניעה ו/או הגבלה עפ"י דין או הסכמה להתקשרותם
בהסכם זה עפ"י תנאיו;

אין לכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
1

מבוא ,כותרת ונספחים:
 1.1המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 1.2כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות וההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות של
הסכם זה או לכל תכלית אחרת.

2

נספחים:
להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:
נספח א' – מפרט טכני לביצוע התאמות עבודות חשמל להתקנת  2מכשירי  CTבחדרים
 6ו.8 -
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נספח ב' – כתב כמויות והצעת מחיר מיום ______ חתומה ע"י _____________ על סך
____________ ₪לא כולל מע"מ.
3

פרשנות:
 3.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות הסכם זה לבין הוראות
המופיעה בנספחיו ,יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה מבניהן.
 3.2מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל ,בכל מקרה שבו גילה הספק סתירה ו/או אי – התאמה
ו/או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות ההסכם לבין הוראה אחרת מהוראותיו או
שהיה לספק בפירושם הנכון ו/או סתירה ו/או אי-התאמה שבין הוראות ההסכם להוראות
כל דין ,יישא הספק באחריות הבלעדית לפנות למרכז הרפואי ,באופן מידי ובכתב ,על מנת
לקבל הוראות בכתב ,בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.
 3.3מובהר בזאת ,כי עד לקבלת הוראות כאמור ,לא יעכב הספק את ביצועו של כל חלק
מהשירותים אלא אם קיבל מהמרכז הרפואי הוראה לשם כך ,בכתב.

4

הצהרת והתחייבות הספק:
הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 4.1כל האמור במסמכי המכרז יחול על הסכם התקשרות זה אף אם אינו מצוין במפורש
בהסכם התקשרות זה.
 4.2הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמומחיות לרבות כח אדם מקצועי ומיומן
הדרושים לצורך קיום התחייבויותיו עפ״י הסכם זה ,ולרבות ציוד ,כלי רכב ,חלפים ,כלי
עבודה וכל אמצעי אחר הדרוש לאספקת השירותים והמוצרים ,וכי ברשותו כל
הרישיונות ,ההיתרים והאישורים התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו דרושים על פי כל
דין לניהול עסקיו ואספקת מלוא השירותים והמוצרים כאמור בהסכם זה ,עמידתם בכל
התקנים הנדרשים עפ״י דין.
 4.3הוא ידאג כי אלה יישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם (לרבות כל תקופת אחריות
ו/או שירות בתום תקופת האחריות) וכי ימלא אחר הוראות כל דין הקשורות במתן
השירותים ואספקת המוצרים בפרט.
 4.4מובהר ,כי אי השגת אישור ,היתר או רישיון כאמור בסעיף זה לא תהווה עילה בידי הספק
להעלאת כל טענה כלפי המזמין.
 4.5נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים המצורפים אליו
והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,והוא בדק באופן יסודי את מלוא הנתונים והנסיבות
הנדרשים לצורך אספקת השירותים והמוצרים על פי הסכם זה במוסדותיו השונים של
המזמין ,ולא תהיה לו כל טענה ,דרישה ו/או תביעה לרבות דרישה לתוספת מחיר כלפי
המזמין בקשר עם אי-ידיעה ,חסר ו/או טעות ו/או כל פגם בקשר לעובדות ו/או לנתונים
הקשורים במכרז ו/או הנקובים בהצעתו.
 4.6אין 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.
 4.7הספק מתחייב לקיים אחר כל הוראות ,הנחיות ונהלי המזמין ככל שהן נוגעות לביצוע
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התחייבויותיו עפ״י הסכם זה ובכלל זה הוראות מחלקת הבטיחות ו/או הביטחון של
המזמין ונותן הסכמתו לבדיקת כלי התחבורה בהם הוא עושה שימוש לצורך אספקת
השירותים ,הוא מתחייב לשתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים אצל המזמין ,ככל
שיידרש ,ומוותר על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.
 4.8התשלום שיקבל הספק יהווה את מלוא התמורה המלאה והסופית בגין מילוי כל
התחייבויותיו עפ״י הסכם זה לרבות בקשר לכל האמצעים ,האביזרים וציוד אחר
הדרושים לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ולא תהיינה לו תביעות כספיות
נוספות כלשהן בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 4.9הספק מצהיר ומתחייב לנהוג לפי כללי המקצוע המקובלים ,בהתאם להוראות כל דין וכן
לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
4.10
5

תיאור העבודה המבוקשת
כמפורט בנספח ד' למסמכי המכרז – מפרט טכני.

6

שכר ותנאי תשלום:
 6.1תמורת ביצוע הפרויקט ישלם המרכז הרפואי לספק כמפורט בהצעת המחיר נספח ב' ,מיום
___________ על סך ____________  ₪לא כולל מע"מ.
 6.2ביצוע השירותים ו/או העבודות לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו
ובכפוף לקיום תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.
 6.3התמורה לשירותים ,בגין ביצוע השירותים הנ"ל ,תשולם על ידי המרכז הרפואי על בסיס
הצעת המציע הזוכה במכרז.
 6.4הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע ,כולל כוח אדם ,הוצאות נסיעה,
טלפונים ,עריכה לשונית וגרפית ,הכנת תחשיבים ,הכנת ניירות עמדה ,הכנת מצגות,
השתתפות בישיבות חיצוניות ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שיידרש  ,הכנת תקציר
העבודה.
 6.5למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הגורמים המקצועיים במרכז
הרפואי שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו ,בהתאם לתנאי ההסכם ,ולאחר הגשת החשבונית
למרכז הרפואי.
 6.6תנאי תשלום :שוטף  30 +יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית.
 6.7למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום.
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ערבות ביצוע
להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ימסור הספק למזמין ,עם חתימת
13.3
הסכם זה ערבות בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית ובלתי מותנית בסכום של .₪ 5,000
משך תוקפה של הערבות יהיה  60יום אחרי תום תקופת ההסכם.
13.4
לא מילא הספק אחר איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה יהיה המזמין רשאי
13.5
לחלט את הערבות מבלי שיידרש להוכיח נזק והספק יהיה מנוע והוא מונע מעצמו כל זכות
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לטעון כל טענה ולהגיש כל התנגדות כנגד מימוש הערבות ובלבד שניתנה הודעה בכתב
לספק על כוונה זו והספק לא תיקן את הנדרש תוך  7ימים מיום קבלת ההודעה.
אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק.
13.6
במקרה של הארכת ההסכם ,מתחייב הספק למסור למזמין ,לא פחות מאשר 30
13.7
יום בטרם גמר ההסכם ,ערבות חדשה על סך זהה לסכום הערבות המקורית .הערבות הנ"ל
תהיה בתוקף  60יום לאחר גמר תקופת ההסכם המחודש כנ"ל.
8

ציוד חומרים ופסולת
 8.1הספק מתחייב כי כל החומרים והמוצרים בהם ישתמש בעבודתו יתאימו לדרישות התקנים
הישראליים העדכניים ובהעדר תקן ישראלי לדרישות התקנים המצוינים במפרט העבודה
או לתקן ארץ הייצור של החומר או המוצר בו הוא משתמש.
 8.2על החומרים להיות מסוג מעולה אלא אם כן צוין אחרת.
 8.3הספק לא ישאיר חומר כל שהוא ברשות הרבים במשך כל זמן הביצוע ,בין אם זו פסולת או
חומר חדש ויהא אחראי לפנותו מהאתר .כל כלי עבודה של הספק או מי מטעמו יונחו
במקום ובצורה שתמנע כל נזק לכל אדם ולרכוש.
 8.4כל פסולת שהיא ,בין כתוצאה מהריסות ובין כתוצאה מעיבוד חומרים באתר ,תפונה ע"י
הקבלן על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית.

9

אחריות
 9.1הקבלן מתחייב כלפי המרכז הרפואי לשאת באחריות לכל נזק ו/או אובדן שיגרם מכל סיבה
שהיא לרכוש המרכז הרפואי אם נגרם במהלך ועקב ביצוע הסכם זה ו/או בשל הפרתו על
ידי הקבלן ,לרבות בגין נזקים כלכליים ,טהורים ,פיצויים בגין הפרת חוזה וכיו"ב.
 9.2הקבלן מתחייב לתקן ,להיטיב להשלים כל נזק ו/או אובדן ,כאמור לעיל במועד הקרוב
ביותר לאחר קרותם הכול לשביעות רצונו המלאה של המרכז הרפואי ,אך אין בכך כדי
לגרוע מזכות המרכז הרפואי לתקן את הנזק אם הקבלן לא עשה כן בהקדם ולחייב את
הקבלן בתשלום הוצאותיו.
 9.3הקבלן יהא אחראי באופן בלעדי כלפי המרכז הרפואי לכל הוצאה ,אובדן ,קלקול ,תאונה,
חבלה ,אובדן ו/או נזק מכל סיבה שהיא ,ישיר או עקיף ,בין מתוך זדון או רשלנות או מכל
סיבה אחרת ,אשר יתהווה תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או עקב ביצוע הסכם זה,
לגופו ו/או לרכושו של גורם כלשהו ,לרבות למרכז הרפואי ,למטופלי המרכז הרפואי ו/או
עובדי הקבלן ו/או השוהים בתחום המרכז הרפואי ו/או לעובדי המרכז הרפואי ו/או לכל
צד ג׳ אחר ,והוא משחרר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות ו/או מכל חובה לפי כל דין
בקשר אובדן ,קלקול ,תאונה ,חבלה ,אובדן ו/או נזק שיגרמו כנ״ל.
 9.4הקבלן פוטר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות לנזק ו/או אבדן העלול להיגרם לרכושו
של הקבלן ,הנמצא במתחם המרכז הרפואי לצורך קיום הסכם זה .הקבלן מתחייב בזה
לשפות את המרכז הרפואי מיד עם דרישתו הראשונה בשל כל סכום שיאלץ לשלמו לצד
שלישי והנובע מנזק כאמור בסעיף זה לעיל

 10ביטוח:
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הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותם/עבודות אותם
10.1
מספק ומבצע ,עבור מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות – המרכז הרפואי לגליל (להלן:
"המזמין") ,ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמא :ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות
כלפי צד שלישי ,ביטוח אחריות מקצועית ,ביטוח חבות מוצר ,ביטוח עבודות קבלניות,
ביטוח משולב אחריות מקצועית/מוצר ,ביטוח כלי רכב ,ביטוח צמ"ה ,ביטוח רכוש ,ביטוח
סחורה בהעברה ,ביטוח נאמנות או כל ביטוח אחר לפי העניין) ,בגבולות אחריות סבירים
בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו .ככל ויועסקו על ידי הקבלן
קבלני משנה ,עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם ,וכן לדרוש מהם לערוך
ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה ,כנדרש בסעיף זה ,לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי
לפעילותם ולאחריותם הישירה.
הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט
10.2
ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה) המזמין יתווסף כמבוטח נוסף ,בכפוף להרחבת שיפוי
כלפי המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח.
הקבלן יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה ,המתייחס לשירותים נשוא
10.3
ההתקשרות ,ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה ,כמבוטחים נוספים.
הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל
10.4
סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק
בזדון).
המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהקבלן אישור על קיום ביטוח או העתקי
10.5
פוליסות ,מעת לעת ולפי דרישה.
אי עמידה בתנאי סעיפים אלו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
10.6
 11עובדים
 11.1הספק יספק את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה וכן את
כל כוח האדם הדרוש לשם כך.
 11.2הספק ימנה מנהל פרויקט מטעמו שיהיה מקובל על המרכז הרפואי ויהא נוכח
באתר העבודה במשך כל שעות הפעילות.
 11.3הספק יעסיק מטעמו בשטח המרכז הרפואי רק עובדים בעלי תעודת זהות ישראל
או בעלי אישורי עבודה כדין ויעברו את כל הבדיקות הביטחוניות שיידרשו ,ככל
שיידרשו ,ע"י מחלקת הביטחון.
 11.4לפי דרישת המרכז הרפואי ,הספק ימציא כל אישור נדרש ,ביחס לכל עובד
שיידרש ,לרבות אישורי רשויות הביטחון ומשטרת ישראל.
 11.5הספק מתחייב שלא להעסיק עובדים זרים בביצוע העבודות נשוא מכרז זה.
 11.6הספק מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של המרכז הרפואי להעסקת כל קבלן
משנה .העסקת קבלן משנה לא תפטור את הספק מאחריותו המלאה לביצוע מלוא
העבודה לפי מכרז זה.
 12אי תחולת יחסי עובד מעביד
מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המזמין לבין הספק יהיו יחסים
12.1
של מזמין שירותים וקבלן עצמאי .לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הספק,
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עובדיו או מי מטעמו .אין לראות בכל זכות הנמנית ע״פ הסכם זה ,למזמין לפקח ,להדריך
ולהורות לכל אחד מהמועסקים על ידו ,אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה
במלואו ,ולא תהינה לספק ולכל המועסקים על ידו ,כל זכויות של עובד מדינה או עובד
המועסק ע״י הממשלה או ע״י המזמין ,והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים ,פיצויים או
הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול
או סיום הסכם זה מכל סיבות שהן.
למען הסר כל ספק ,היה ומסיבה כלשהיא ,יקבע ע״י רשות מוסמכת ,לרבות ע״י
12.2
גוף שיפוטי ,כי ביחסיו עם המזמין ,הספק או עובדיו הינם עובדים של המזמין אזי הספק
ישפה את המזמין בכל סכום שיאלץ לשלמו לפי פסק-דין של ערכאה מוסמכת ,הנובע
מתביעות עובד הספק או מי מטעמו ,או הטוען כי הוא עובדו ,נגד המזמין.
המזמין ,על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי ,יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיגיע
12.3
לספק ,אם וככל שיגיע ,את סכומי ההחזר ו/או השיפוי המגיעים לו.

 13הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרת /ביטול ההסכם
 13.1אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים 1-12 :בהסכם זה
תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך .אין באמור לעיל כדי לגרוע
מיסודיות ההפרות של ההוראות נוספות בנספחי ההסכם.
 13.2הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים
(תרופות) תשל״א  1970 -או תנאי אחר מתנאי הסכם זה ,ולגבי הפרה זו ניתנה לספק
ארכה לקיומו והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה ,אזי בכל אחד
ממקרים אלו רשאי המזמין לעמוד על קיום ההסכם עם הספק או לבטל הסכם זה
ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה
להיעשות ע״י הספק ,וזאת על חשבון הספק ובנוסף לזכויות המזמין על פי כל דין ועל
פי ההוראות האחרות בהסכם זה.
 13.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום,
התשמ״ז 1987-על ידי הספק ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע
הסכם זה ,מהווה הפרת הסכם.
 13.4הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או
בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר
בעתיד.
 13.5לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור ,זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על
פי הסכם זה או מכוח הדין ,במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על
זכות אמורה או על זכויות אחרות.
 14כללי
 14.1כל שינוי בהסכם ,לא יהיה בר תוקף ,אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני
הצדדים ובכפוף לכך שאושר תחילה על ידי המרכז הרפואי לגליל ,בכתב.
 14.2כל ויתור ,מתן אורכה ,הנחה ,שתיקה ,שיהוי או תגובה או הימנעות מפעולה על
ידי צד כלשהו להסכם זה בקשר להפרה של איזה מהוראות ההסכם ,לא ייחשבו
כוויתור של אותו צד על זכות כלשהי המוקנית לו לפי הסכם ולא ייגרעו מהתרופות
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שתועמדנה לרשותו בקשר להפרות נוספות של אותה הוראה או הוראה אחרת
בהסכם.
 14.3שום ארכה או דחייה או ויתור ,לא יהיה להם תוקף ,אלא אם יעשו בכתב ומראש
על ידי שני הצדדים.
 14.4לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד תהא סמכות שיפוט ייחודית בכל
סכסוך או עניין ,ישיר או עקיף שעלול להתעורר בין הצדדים בקשר עם הסכם זה.
הוראות סעיף זה חלות גם ביחס לכל תביעה כנגד המרכז הרפואי לגליל.
 14.5מען הצדדים יהיה כמפורט בכותרת להסכם זה וכל הודעה הנדרשת או המתבקשת
בקשר להסכם זה שתועבר בכתב ותישלח על ידי שליח או בדואר רשום ,תיחשב כאילו
הגיעה לתעודתה בתום  72שעות מעת מסירתה למשלוח כאמור בדואר רשום או בעת
הימסרה על ידי שליח לנמען.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________________
המרכז הרפואי לגליל

________________________
הקבלן

44

נספח ט'
תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש
להתקשר עם עורך התקשרות במכרז ( 56.2022להלן" :המכרז") אז אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת
לתת תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-
( 1976להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה
וכי אני מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-ולעניין עסקאות לקבלת
שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על
הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
 .1הריני להצהיר המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון
להגשת ההצעות (להלן" :מועד להגשה") במכרז.
רק במידה והאמור בס'  1אינו נכון יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
____________________
____________________
חתימה וחותמת
שם
תאריך
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
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נספח י'
תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
נא לוודא סימון  Xבמשבצות המתאימות!
אם התצהיר יוגש מבלי שסומן  Xהמציע יידרש לפנות לעו"ד פעם נוספת לצורך הכנת תצהיר
חדש!
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש
להתקשר עם המרכז הרפואי לגליל במסגרת מכרז  56.2022ואני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם המציע.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998לא חלות על המציע.
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע והוא
מקיים אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע
נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה):
המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח  , 1998ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  ,1998הוא
פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע
פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
אישור עורך הדין
נא לוודא סימון  Xבמשבצות המתאימות!
אם התצהיר יוגש מבלי שסומן  Xהמציע יידרש לפנות לעו"ד פעם נוספת לצורך הכנת תצהיר
חדש!
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה
עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני
על התצהיר דלעיל.
____________________ ____________________
____________________
חתימה
חותמת ומספר רישיון
תאריך
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נספח י"א
שמירת סודיות
אני הח"מ ____________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע (להלן – "המציע") המבקש
להתקשר עם המזמין .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
כל אחד מנותני השירותים מטעם הספק אשר באמצעותו יינתנו השירותים
"עובד" -
למזמין.
כל מידע ( ,)Informationידע ( ,)Know-Howידיעה ,מסמך ,תכתובת ,תוכנית,
"מידע" -
נתון ,מודל ,חוות דעת ,מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן השירותים בין בכתב
ובין בע"פ בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ,אלקטרונית ,אופטית ,מגנטית או
אחרת.
"סודות מקצועיים"  -כל מידע אשר יגיע לידי הספק או העובד בקשר למתן השירותים ,בין אם
נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל :מידע אשר
ימסר ע"י המזמין ,כל גורם אחר או מי מטעמו.
הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך
ורק לצורך מתן השירותים מושאי מכרז זה .למען הסר ספק ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,הנני
מתחייב לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות
המקצועיים ,בישראל ומחוצה לה ,תוך משך תוקפה של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת,
אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גלוי ידיעה כנ"ל מאת נציג המזמין.
הובהר לי כי גילוי כולל ,בין היתר ,מסירת מידע על נתונים ,תכניות ישומיות ומערכות המחשוב של
המזמין ואמצעי האבטחה שלהן ,פרסום ברבים לקידום מכירות ,הצגת מסמכים וחוזים לצורך
קבלת אשראי מבנקים ,מסירת ידיעות לכלי התקשרות ,פרסום מאמרים בעתונות כללית
ומקצועית ,כתבות משודרות והרצאות.
אני מתחייב ,כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי-המידע של המזמין ,אעשה זאת אך ורק לצורך
מתן השירותים למזמין ,ובהסכמה מפורשת בכתב של המזמין .אני מתחייב לשמור בסוד ולא
להעביר לאחר את פרטי הזהוי ואת הסיסמה ,שישמשו אותי לשם גישה למאגרי-המידע.
אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק להגנת הפרטיות והוראות כל חוק ,הנוגע לענין.
הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי סעיף  118ו 119-לחוק העונשין,
תשל"ז –  1977וצפוי לעונש מאסר.
הריני מצהיר כי ידוע לי ,כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי ,לגורם שאינו מורשה לקבלו ,עלולה
להוות פגיעה בפרטיותו של אדם ,עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף  5לחוק הגנת
הפרטיות התשמ"א.1981-
ולראיה באתי על החתום ,לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג על פיה.
________________________
תאריך

________________________
שם החותם

________________________
חתימה
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נספח י"ב
הצהרה בדבר אי תיאום הצעות מכרז
אני הח"מ ______________________________ ,הנושא/ת ת.ז שמספרה_____________
המוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם ______________ (להלן" :המציע") המבקש להתקשר במכרז
שמספרו  56/2022ולאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בשם המציע כדלקמן:
אני מוסמך/ת לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.
אני נושא/ת המשרה אשר אחראי/ת בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.
בכוונתי להשתמש ,במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (ככל שהתקבל לדבר אישור
המזמין) (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):
שם הקבלן המשנה

התחום בו ניתנת קבלנות פרטי יצירת קשר
המשנה

המחירים או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו נקבעו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות,
הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צויינו
בסעיף  3לעיל).
המחירים או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות
במכרז זה ,או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני
המשנה אשר צויינו בסעיף  3לעיל).
המציע לא הניא ולא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
המציע לא גרם ולא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר
מהצעתי זו.
המציע לא גרם ולא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר או למציע פוטנציאלי להגיש הצעה
בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה
פוטנציאלי אחר במכרז זה.
יש לסמן  Xבמקום המתאים
 למיטב ידיעתי ,מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.
אם כן ,אנא פרט:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________מציע ההצעה הורשע בקשר לתיאום מכרז ,יש לפרט:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________
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אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק
ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח.1988-
שם התאגיד

תאריך

חותמת התאגיד

שם המצהיר

חתימת
המצהיר

אישור עורך הדין
אני הח"מ ________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ___________________
הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________
מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/__________________ .
המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.

_______

______________________

____________-

_
תאריך

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עורך הדין
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נספח י"ג
הצהרה והתחייבות המציע בדבר עמידה בתנאי הסף הכלליים וניגוד עניינים
אני הח"מ ____________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע (להלן – המציע) המבקש
להתקשר עם המרכז הרפואי לגליל בקשר למכרז מס' ( 56/2022להלן – המכרז) .אני מצהיר/ה כי
הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .1עיינתי בכל מסמכי המכרז ,הבנתי אותם והבאתי בחשבון את תוכנם באופן מלא בעת עריכת
הצעתי והצעתי עונה על כל הדרישות המפורטות במכרז .ברור ומוסכם עליי ,כי ההצעה המוגשת
היא שלמה ומלאה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית אחת והנני מצהיר כי אין סתירה בין רכיבי
הצעתי השונים .הנני מצהיר ומתחייב כי הבנתי את מהות העבודה ,כי אני מסכים לכל תנאיה
וכי בטרם הגשתי את הצעתי ,קיבלתי את מלוא המידע האפשרי ,בדקתי את כל הנתונים,
הפרטים והעובדות ,כי הבאתי בחשבון את כל המידע ,שנתקבל מהמשרד ,וכי אני מודע ללוחות-
הזמנים וליתר האילוצים ,הכרוכים בביצועם של השירותים ,ולא יהיו לי כל טענות בגין קשיים
או אילוצים כאמור.
 .2נכון למועד עריכת תצהיר זה ,אינני יודע על מניעה חוק כלשהי ,שיש בה כדי למנוע ממני לבצע
את השירותים הנדרשים נשוא מכרז זה ,ואינני קשור ו/או מעורב ,באופו ישיר או עקיף ,בכל
צורה או דרך ,בכל עניין אחר ,שיש בו חשש ממשי לניגוד עניינים ,ביחס להתחייבותיי על פי
מכרז זה.
 .3אין ולא יהיה לי ,במהלך תקופת מתן השירותים ,ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו,
ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום מתן השירותים.
 .4לא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום מתן השירותים ,למעט מטעם המשרד ,במהלך
תקופת מתן השירותים בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה ,אלא אם כן התקבל לכך אישור
מראש ובכתב של המזמין ואודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני ,עלול
להימצא במצב של ניגוד עניינים ,מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים .המזמין רשאי
לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים ,ואני אפעל
בהתאם להוראות אלו ,בהקשר זה.
 .5שילמתי בקביעות בשנה האחרונה שכר לכל עובדיי כמתחייב מדיני העבודה ,צווי הרחבה,
ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים ,ככל שהם חלים עליי ,ובכל מקרה לא פחות משכר
מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים וכי אם אזכה במכרז ,אקיים את כל דיני העבודה במהלך
כל תקופת ההתקשרות עם המשרד.
 .6אם אזכה במכרז ,אעשה שימוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל השירותים
לפי המכרז.
 .7אם אזכה במכרז ,בכל מסמך שיישלח על ידי למקבלי השירות מכוח המכרז ,יצוין על המסמך
כי השירות ניתן על ידי כשירות מטעם המרכז הרפואי לגליל.
זהו שמי ,להלן חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
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_________________
תאריך

_________________
שם החותם

_________________
חתימה/חותמת

אישור עורך דין
אני הח"מ ________________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר  /גב' _________________
שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז / _______________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר אמת וכי יהיה  /תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  /תעשה כן ,חתם/ה בפני על
התצהיר דלעיל.
______________________ ______________________
מספר רשיון
תאריך

_____________________
חתימה וחותמת
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נספח י"ד
הצהרה והתחייבות המציע בדבר "עסק בשליטת אישה"
הגדרות:
א" .אישור"  -אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא
התקיים אף אחד מאלה:


אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.

 אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.
ב" .אמצעי שליטה"  -כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ;1981 -
ג" .מחזיקה בשליטה"  -נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות ,במישרין
או בעקיפין ,למעלה מ 50% -מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
ד" .נושא משרה"  -מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן מנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,וכל ממלא
תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
ה" .עסק"  -חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוציאו לציבור
על פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל;
ו" .עסק בשליטת אישה"  -עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד ,עם
נשים אחרות ,היכולת לכוון פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות  1ו 2 -של ההגדרה
אישור;
ז" .קרוב"  -בן זוג ,אח ,צאצא ,בן זוג של אח ,הורה או צאצא;
ח" .תצהיר"  -תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.
אם לאחר שקלול תוצאות המכרז ,קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא
התוצאה הגבוהה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה האמורה
כזוכה במכרז ,ובלבד שצורף לה בעת הגשתה ,אישור ותצהיר.
מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו
העסק הוא בשליטת אישה.
אני גב' ____________ ת.ז _____________ שם העסק ______________ ח"פ
____________ מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים
(מספר  ,)15התשס"ג –  2002לעניין עידוד נשים בעסקים,
שם מלא _______________ חתימה ________________
אישור
אני עו"ד ____________ מאשר בזאת כי המציע ______________ הוא עסק בשליטת אישה
כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
המחזיקה בשליטה בחברת ______________ ח.פ ______________ הינה גב' __________ ת.ז
____________.
שם מלא ______________ ת.ז ______________חותמת________ חתימה ____________.
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נספח ט"ו
ניסיון המציע והמלצות לבדיקת עמידה בתנאי הסף
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:
הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________ ,שהוא המציע (להלן – "המציע"),
המבקש להתקשר עם המרכז הרפואי לגליל במסגרת מכרז מס' .56/2022
אני מצהיר/ה ,כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
הערה כללית :בעת מילוי הטבלאות ביחס למציע ניתן להוסיף שורות ,ככל הנדרש ,כל זמן שכל
שורה כוללת את כל העמודות הנדרשות .מובהר בזה כי ,בדיקת עמידתו של המציע בתנאי הסף
יערכו על סמך הנתונים המפורטים בטבלאות המצורפות בלבד.
 .1ניסיון המציע
 1.1המציע עומד בתנאי הסף לניסיון כמפורט במכרז.
 1.2על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו:
בדבר
פרטים
שם הגוף /
או
השירותים
הארגון לו
השירות
מהות
ניתן
על-ידי
שניתן
השירות
המציע

מתן

האם הניסיון מתקיים שנות
במציע  /בבעל השליטה השירות
/מנכ"ל המציע (אם
עד
מחודש
בבעל השליטה  /מנכ"ל
חודש
ושנה
– יש לציין את שמו)
ושנה

איש
שם
קשר ופרטי
התקשרות

* ניתן להוסיף שורות ,ככל הנדרש ,כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.
 .1המלצות ביחס למציע
לצרף המלצות בסוף נספח זה:
שם
הגוף

הפעילות שנות
תיאור
הפעילות
שבוצעה מולו

שם
הממליץ

טלפון
ממליץ

טלפון
נייד

* ניתן להוסיף שורות ,ככל הנדרש ,כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.
חתימת המציע:
_________________
_________________
_________________
חתימה/חותמת
שם החותם
תאריך
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נספח י"ז
חלקים חסויים בהצעה
אני הח"מ __________________ ,ת.ז ,____________________ .מבקש במסגרת הגשת
הצעתי במכרז  ,56/2022שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי ,בשל היותם סוד מסחרי
או מקצועי:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
-

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לקבוע אם אכן כל
נתון ו/או מסמך כאמור ,יעמוד או לא יעמוד לעיון המציע האחר מחמת סודיות מסחרית או
סודיות מקצועית.

-

ידוע לי כי לגבי כל מידע ,אשר לא צויין כאמור לעיל ,כמהווה סוד מסחרי או מקצועי אהיה
מנוע מלטעון ,שאין לחשפו בפני מציעים אחרים ואני מוותר בזאת על כל טענה כאמור.

-

ידוע לי כי נתונים בהצעתי הנוגעים לעלויות ולהוכחות עמידה בדרישות הסף ,אינם חסויים,
הכל בכפוף לאמור במכרז.

-

מוסכם עלי ,כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל ,אזי אותם סעיפים יהיו חסויים
בפני יתר ההצעות ,שיוגשו למכרז זה.

-

הערה :מציע המבקש חלקים חסויים בהצעה מתבקש להמציא עותק נוסף של ההצעה ,שבה
החלקים החסויים מושחרים.

חתימת המציע:

_________________
תאריך

_________________
שם החותם

_________________
חתימה/חותמת
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נספח י"ח'
שעת חירום
 .1הגדרה – "שעת חירום" תהיי בהתקיים אחד או יותר מהתנאים כדלקמן:
הכרזת הממשלה על מצב מיוחד בעורף או שעת התקפה ,בהתאם לחוק התגוננות אזרחית,
התשי"א – .1951
הכרז על אירוע אסון המוני בשטח המדינה כולה או בחלק מסויים ממנה בהתאם לס'  90ב'
לפקודת משטרת ישראל (נוסח חדש) ,התשל"א – .1971
עפ"י החלטת המרכז הרפואי לגליל.
 .2השירותים במסגרת מכרז זה הינם חיוניים בשעת חירום ואספקתו נדרשת למרכז הרפואי
בשעת חירום באופן רציף וסדיר ,באיכות הנדרשת על פי מכרז זה לרבות נספחיו.
 .3המרכז הרפואי יודיע לזוכה כי הוא נמצא בשעת חירום ,המציע מתחייב כי ככל שיזכה
במכרז ,הרי שעם קבלת ההודעה יספק את השירותים תוך פרק זמן שיקבע ע"י המרכז
הרפואי.
 .4ידוע למציע ואף מתחייב כי ,בשעת חירום תהא למרכז הרפואי זכות ראשונים לקבל את
השירות כפ שהוגדר במסמכי המכרז.
 .5המציע מתחייב ,לתת שירות רצוף על פי אמות מידה שנקבעו במסמכי המכרז באופן שיתן
מענה מקצועי ראוי בכל תקופת ההתקשרות במכרז ובכלל בשעת חירום.
 .6הספק מאשר כי מובנת לו חשיבות אספקתם הרציפה של השירותים והוא מתחייב של
להשבית או לפגוע או לשבש או למנוע במעשה או במחדל את קבלת השירותים שהמרכז
הרפואי זכאי להם לרבות בשעת חירום.
 .7הספק מתחייב לעשות הכל על מנת לספק את השירותים המבוקשים בשעת חירום לרבות
תגבור כ"א ,כלי רכב וקווי אספקה נוספים לפי הצורך גם מעבר לשעות הפעילות הרגילות
לרבות בשבתות וחגים.
 .8האמור לעיל גם חל גם במקרה שהשירות מסופק באמצעות קבלן משנה וכל האחריות בגין
ביצוע השירותים באמצעות קבלן משנה חלה על הספק.
 .9המציע מתחייב לסייע בכל הדרוש על מנת להגדירו כמפעל חיוני וגם בעניין קבלני משנה
מטעמו.
 .10התחיובויות הספק בהסכם ההתקשרות במכרז ,ובמיוחד התחייבותו להמשיך מתן
שירותים למכרז תהא בתוקף גם במקרה של מחלוקת או סכסוך בין הצדדים או בין הספק
לבין קבלני המשנה שלו ,והן במקרה שמתקיימים הליכים משפטיים נגד הספק לרבות הטלת
עיקולים ומינוי כונס נכסים ,והספר לא יהיה רשאי לבטל התקשרותו במכרז או לפגוע
באספקת השירותים אותן עליו לבצע.
 .11אי עמידה בהתחייבות לפי סעיף זה תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז.
חתימת המציע:

_________________
תאריך

_________________
שם החותם

_________________
חתימה/חותמת
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נספח י"ט
תנאי ניהול המכרז
 .1שאלות הבהרה ומתן תשובות לשאלות הבהרה ,עדכונים ושינויים
 1.1שאלות הבהרה יש להפנות באמצעות הדוא"ל בלבד ,בפורמט של " "WORDאך ורק
לאיש הקשר וחל איסור מוחלט על פנייה אל כל גורם אחר במרכז הרפואי ,בקשר עם
המכרז.
המרכז הרפואי שומר על זכותו להשיב על שאלות שהגיעו לאחר המועד האחרון במידה
והן בעלות משקל ושיקולי יעילות מחייבים להשיב עליהן.
 1.2אין בכוחו של כל פרט ,נתון ,הבהרה שיימסרו בע"פ ,כדי לשנות את תנאי המכרז.
תשובות ,פרטים ,מידע ,או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו את
המרכז הרפואי .רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב על ידי איש הקשור של המרכז
הרפואי ,יחייבו את המרכז הרפואי.
 .2המען והמועד להגשת ההצעות:
על המציעים להגיש את הצעותיהם עד למועד האחרון המצוין לעיל .הצעות שלא תתקבלנה
עד לתאריך והשעה ,הנקובים לעיל ,תפסלנה.
 .3אופן הגשת ההצעה:
 3.1ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד כאשר כל אחד מנספחיו חייבים להיות
חתומים כולם בכל עמוד ועמוד על ידי מורשה החתימה של המציע בכתב ברור או
בהדפסה .מחיקות שינויים או הוספות עשויים להביא לפסילת ההצעה.
 .4איסור הסתייגות והוספות
המרכז הרפואי שומר את הזכות להתעלם מכל הסתייגויות ,התניות או שינויים  /להתנות
את שקילת ההצעה בהסרתם תוך פרק זמן מוגדר ואף לפסול הצעה המופיעים בה
הסתייגויות או התניות או שינויים .הסמכה לתנאים ולתניות הגשת הצעה ע"י מצהיר,
תהווה ,לכל עניין ודבר ,הסכמה מצד המציג לכל ההוראות והתנאים המופיעים במסמכי
המרכז.
 .5תוקף ההצעה – הצעת המציע תהיה בתוקף ,ותחייב את המציע ,לתקופה של  3חודשים מן
המועד האחרון להגשת ההצעות אף אם במהלך תקופה זו הודיע המרכז הרפואי למציע
ו/או מציעים אחרים על בחירת הצעותיהם ואף אם נכרת בין המרכז הרפואי לבין מציעים
אחרים חוזה.
 .6בדיקת ההצעות והמציעים – המרכז הרפואי יהיה רשאי לבקר בכל משרד ,מפעל ,מתקן
או אתר ,המוחזק או מופעל ע"י המציע וכן לבקש לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין
או לשירותים המוצעים ,הן מהממליצים שצירף להצעתו והן מכל גורם אחר ,וזאת אף
באופן חלקי ו/או רנדומלי ,ורשאי על סמך מידע שיובא לידיעתו להתייחס להצעות ואף
לפסול הצעה במקרה הצורך או אם סבר שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות הבדיקה
או לא מסר מידע כנדרש.
 .7פסילת הצעות בלתי סבירות – המרכז הרפואי יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי,
שלא לקבל כל הצעה ,אם סבר עי היא אינה משקפת מציאות או כי לא הובא בה מידע
רלוונטי ,או אם סבר כי המחיר הכלול בה או פרט אחר הכלול בה הנו בלתי סביר.
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 .8פסילת מציע על בסיס ניסיון קודם
המרכז הרפואי שומר על זכותו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול הצעה של מציע ו/או לפסול
על הסף מוצר מוצע ,בנסיבות שלמרכז הרפואי היה ניסיון שלילי ו/או כושל במהלך חמש
השנים האחרונות עם המציע ,או עם המותג אליו משויך המוצר המוצע ,לרבות בנסיבות
של תקלות חוזרות ונשנות עם מוצרי המותג ו/או בנסיבות של תקלות חמורות שאירעו
במוצרי המותג.
 .9הודעת זכייה ותקפותה
 9.1המציע שהצעתו נבחרה על ידי המרכז הרפואי כהצעה הזוכה ,יקבל על כך הודעה
בכתב מהמרכז הרפואי.
 9.2עם קבלת הודעת זכייה ,ימציא הספק הזוכה למרכז הרפואי ,בתוך  14ימים או בתוך
המועד הנקוב בהודעה ,המאוחר מביניהם ,אישור ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח.
במקרה בו בשלב הגשת ההצעות במרכז הגיש מציע אישור ביטוח חתום בנוסח שאינו
זהה לנדרש ,רשאי המרכז הרפואי להתעלם מכל שינוי כאמור.
 .10ביטול זכייה או הודעת זכייה
המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הזכייה ו/או הודעת הזכייה ,כאשר
 10.1הספק לא מוציא מסמך לרבות אישור ו/או בטוחה שהמצאתם נדרשת ,על פי
מסמכי הליך המרכז ,בעקבות הודעת הזכייה.
 10.2המרכז הרפואי קיבל מידע על מציע ההצעה או תוכנה ,אשר היה משפיע על
החלטתו ,אילו היה בידו לפני ההחלטה בדבר זכייה המציע בהתקשרות ו/או התברר
למרכז הרפואי כי הספק הסתיר ו/או לא גילה לו מידע אשר היה בו כדי להשפיע על
החלטתו.
 10.3קיים ספק סביר ,אם הספק יוכל או יהיה ערוך במועד לעמוד בקצב ובהיקף
המחויבים ,עפ"י לוחות הזמנים שנדרשו.
 10.4בעקבות פניית משתתף לאחר שפנייתו נמצאה מוצדקת ע"י הוועדה.


מציע שזכייתו בוטלה בהתאם להוראות סעיף זה ,לא יהיה זכאי לכל פיצוי ,אף אם נגרם לו
נזק ו/או הפסד.



במקרה של ביטול זכייה ו/או סיום התקשרות שומר לעצמו המרכז הרפואי את הזכות
להתקשר עם מציע שהצעתו דורגה הבאה בתור או לבטל את המרכז או לקבל כל החלטה אחרת
עפ"י מסמכי המרכז ועל פי כל דין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .11עיון במסמכי המרכז ובהצעת הזוכה
 11.1עיון במסמכי המרכז ובהצעה הזוכה יתאפשר לפי בקשת משתתף במרכז בהתאם
להוראות כל דין ,ולא יאוחר מ 30 -ימים ממועד מסירת הודעה על תוצאות ההחלטה
הסופית של המרכז הרפואי.
 11.2במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי משום
שמהווה 'סוד מסחרי' ,עליו לציין זאת מראש במסמך שיצרף להצעתו.



יובהר ,כי הצהרה זו אינה מחייבת את המרכז הרפואי.



סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או סוד מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה מצד
אותו מציע לראות נושא או נושאים אלו כסוד מסחרי או סוד מקצועי גם בהצעת המציעים
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האחרים במרכז זה ואלו לא יועמדו לעיונו .המרכז הרפואי יפעל על פי הבנתו לפי כל דין.
 .12ביטול המרכז
בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי המרכז הרפואי לבטל את הליך המרכז עפ"י דין,
המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הליך המרכז ,אף לאחר שניתנה
הודעת זכיה ,כאשר:
 12.1רק שתי הצעות או פחות הוגשו או עונות על כל תנאי הסף.
 12.2התקיים פגם בהליך המרכז ,במסמכיו ,בניהולו ,או בבחירת ההצעה הזוכה.
 12.3התברר בכל מועד לאחר פרסום מסמכי המרכז שנפלה טעות מכל סוג שהוא
במסמכי המרכז.
 12.4חל שינוי בנסיבות לרבות תקציביות ,או השתנו צרכי המרכז הרפואי ,באופן
המצדיק את
ביטול המרכז.
יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם ,תאמו הצעות או מחירים ,או פעל
12.5
באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את
מטרות המרכז.
 12.6המרכז הרפואי מבקש לבטל את המרכז כדי להתקשר עם מציע שהינו זוכה מרכז
חשכ"ל לפי תקנה  )28(3או כדי להשתתף במרכז מרכזי שעורך החשב הכללי באוצר
ו/או כל רשות מרכזית של המדינה.
 12.7כדי לבצע התקשרות שלא בדרך של מרכז ,על פי כל דין ,אם יימצא כי שיקולי
יעילות מחייבים.


בנסיבות המפורטות לעיל ,המרכז הרפואי יהיה פטור מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בקשר
לביטול המרכז.
 .13שונות
 13.1כל הפרטים ,הנתונים ,המסמכים ,המפרטים ,התוכניות ,הידע והנתונים שנמסרו
ו/או ימסרו לו לצורך מכרז זה (להלן – "הנתונים") ,הינם רכושו של המרכז הרפואי
ונמסרו למציעים לצורך הגשת הצעתם במכרז זה בלבד .חל איסור לעשות כל שימוש
בנתונים לכל מטרה אחרת וחל איסור מוחלט להעביר ,למסור ,לשתף ,לתת ,להעניק,
למכור ולשתף בכל דרך אחרת צד ג' כלשהו בנתונים.
 13.2לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה ,ולהם בלבד ,הסמכות
הבלעדית והייחודית לדון בכל תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה.

המרכז הרפואי לגליל
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