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 נספח א'

 תמצית תנאי המכרז

 מרכז הרפואי לגליל.ב הצבת ופינוי מכולות אשפהפנייה לקבלת הצעות מחיר עבור 

 

במרכז שירותי אשפה  צבת ופינוימבקש בזאת לקבל הצעות לה "(המזמין)להלן: " המרכז הרפואי לגליל .1

 הרפואי לגליל, הכל בהתאם למפרט המצורף לפניה זו ובכפוף לאישור תקציבי.

בי מסמכי , יש להגיש את ההצעות על ג12:00שעה 31/03/22המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד ליום  .2

במסירה אישית )לא לשלוח בדואר(  33/2022המכרז המקוריים בלבד במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז מס' 

 "המועד הקובע"( בתיבת המכרזים במתחם הנהלת המרכז הרפואי. –)להלן 

יש להגיש את  12:00שעה  17/03/22המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מאת המציעים הוא עד ליום  .3

 .AvivitD@gmc.gov.ilבדוא"ל  WORDבמסמך בפורמט של  השאלות

-050, יש לתאם מראש עם הגב' אביבית דהן בנייד: 10:30שעה 08/03/2022  המועד לסיור קבלנים הוא ביום  .4

7887903. 

או באתר האינטרנט  AvivitD@gmc.gov.ilניתן לקבל את מסמכי המכרז בפניה לגב' אביבית דהן בדוא"ל   .5

 . https://www.gmc.org.il/?CategoryID=2695של המרכז הרפואי לגליל 

בכפוף לקבלת אישור מראש  הספק אינו רשאי להפעיל קבלני משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה, אלא .6

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.

 ה.יובהר, כי בין הספק או מי מנותני השירותים מטעמו לא יתקיימו יחסי עבוד .7

 תקופת ההתקשרות: .8

 שנים.שלוש תקופת ההתקשרות במכרז זה הינה ל .8.1

המזמין יהיה רשאי על פי החלטתו הבלעדית לממש את האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות  .8.2

קרי שתי הארכות בנות שנה כל אחת )להלן:"  –בתקופות נוספות שלא תעלנה במצטבר על שנתיים 

 פת ההתקשרות לרובת התקופה המוארכת חמש שנים."( והס"כ תקוהתקופה המוארכת

 בתקופה המאוכרת יחולו הוראות מכרז זה בשינויים המחוייבים. .8.3

בכל עת תעמוד למזמין הזכות להביא את ההתקשרות במרכז או במקצתה לידי סיום ע"י הודעה בכתב  .8.4

סיום מוקדם של  יום מראש, המזמין לא חייב לנמק את החלטתו כאמור. בגין 30על כך למציע הזוכה 

ההתקשרות לא יהיה למציע הזוכה זכאי לתשלום או פיצוי כלשהו, למעט תשלומים בגין הביצוע בפועל 

 של הזוכה במכרז עד למועד הסיום המוקדם.

 .יום מראש 30הודעה על מימוש זכות ברירה, ככל שיחליט על כך המזמין, תינתן ע"י המשרד  .8.5

תקופת ניסיון, אשר במהלכה יהא המזמין רשאי לבטל את  ששת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו .8.6

ימים מראש, וזאת מבלי שיאלץ לנמק את הסיבה  12ההתקשרות עם הספק הזוכה בהתראה בכתב בת 

 .להפסקת ההתקשרות

   

 התמורה ואבני דרך לתשלום: .9

ב לנושא ביצוע השירותים לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו ובכפוף לקיום תקצי 9.1

 וקבלת כל האישורים הדרושים.

התמורה לשירותים, בגין ביצוע השירותים הנ"ל, תשולם על ידי המרכז הרפואי על בסיס הצעת המציע  9.2

 הזוכה במכרז.

אספקה, כוח אדם,  לרבות הוצאות בגין נסיעות, הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע 9.3

, צילומים, טלפונים, ניתוח מידע, תקורה, אגרות אשפה, היטלי הטמנה אריזה הובלה ופריקה, ביטול זמן,

mailto:AvivitD@gmc.gov.il
mailto:AvivitD@gmc.gov.il
https://www.gmc.org.il/?CategoryID=2695
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עריכה לשונית וגרפית, הכנת תחשיבים, הכנת ניירות עמדה, הכנת מצגות, השתתפות בישיבות חיצוניות 

 ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שיידרש, הכנת תקציר העבודה ותרגומו לאנגלית וכדומה.

שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו,  מחלקת המשקומים יבוצעו לאחר אישור למען הסר ספק יובהר כי התשל 9.4

 . ושטר מטען בהתאם לתנאי ההסכם, ולאחר הגשת החשבונית למרכז הרפואי

 יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית. 30תנאי תשלום: שוטף +  9.5

 למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום.  9.6

 

  מפרט. –פירוט מלא מופיע בנספח ד'  – פירוט השירותים הנדרשים במכרז .10

קוב כל אחת, באתרים שיוגדרו ע"י המרכז  12מכולות אשפה קבועות בנפח  5הצבת  .א

 הרפואי, לאורך כל תקופת ההתקשרות.

שעות מראש )ממוצע יומי  24פינוי וריקון תכולת המכולות לאתרי הטמנה, בהתראה של  .ב

 מכולות ביום(. 2בלתי מחייב של פינוי 

 . ופסולת מוצקה באשפה ביתית יבשה מדובר .ג

המכולות הקבועות, לפרקי זמן  5-הצבת מכולות "תגבור" זמניות לפסולת בניין מעבר ל .ד

 פעמים בחודש, כל פעם מכולה אחת(.  4-קצרים כולל פינוי וריקון )ממוצע בלתי מחייב כ

ה באתר בהצעת המחיר על הקבלן לציין את העלות המבוקשת עבור פינוי המכולה, ריקונ .ה

 ההטמנה והשבתה למרכז הרפואי.

 

  תנאי סף מנהליים: 11

המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים )במצטבר(. כל הצהרותיו והתחייבויותיו של המציע, הנדרשות לפי 

תנאי הסף, הינן בגדר חובה. על המציע להגיש הצעה מלאה וחתומה כנדרש, כמפורט להלן ובשאר הסעיפים 

 במכרז זה.

 –המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה אשר רשום בישראל על פי כל הוראות הדין הנוגעות לעניין  .11.1

 יש לצרף תעודות רלוונטיות להוגחת עמידה בתנאי זה.

 יש לצרף נוסח עדכני מרשות התאגדים. –היעדר חובות אגרה לרשם החברות  .11.2

)אישור ניכוי מס  1976-התשל"והחזקת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .11.3

יש לצרף אסמכתאות המעידות על ניהול פנקסי חשבונות ואישור ניכוי  ואישור ניהול פנקס חשבונות(.

 מס במקור.

חתימה על תצהיר שהמציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירת לפי חוק עובדים זרים  .11.4

-ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-שנ"א)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, הת

1987. 

חתימה על תצהיר העסקת אנשים עם מוגבלויות בהתאם לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם  .11.5

 .  1998 –מוגבלויות, התשנ"ח 

חתימה על תצהיר היעדר מניעה חוקית או ניגוד עניינים בקשר להגשת הצעות או התקשרות במכרז  .11.6

 זה.

 אום מחירים/הצעות בקשר למכרז זה.חתימה על תצהיר אי תי .11.7

 הצהרה בדבר סוד מסחרי, עסקי או מקצועי. .11.8

 תנאי סף מקצועיים: .12

 2021-ו 2020, 2019המציע סיפק שירותי פינוי מכולות אשפה לגופים ציבוריים בכל אחת מהשנים  .12.1

 לכל שנה.₪  300,00בהיקף כספי של 

 בידי המציע הרישיונות הבאים: .12.2
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ב' לתוספת לצו רישוי 5.1לת אשפה ופסולת, בהתאם לפריט רישיון עסק לאיסוף והוב .א

 .2013-עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

רישיון מוביל מטעם משרד התחבורה והמפקח על התעבורה, כנדרש על פי חוק שירותי  .ב

עבור כל כלי רכב מסחרי כהגדרתו בחוק שירותי הובלה אשר יועסק  1997-הובלה, התשנ"ז

 שוא המכרז. על ידו בעבודות נ

 

 על הקבלן לצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים שמאשרים את כל דרישות הסף, יחד עם ההצעה.

על המציע לצרף אישורי מס על פי חוק מס הכנסה ומע"מ, אישור עוסק מורשה/תאגיד, אישור מורשי חתימה 

 וכל מסמך נוסף שנדרש על פי חוק לתמוך בסיווג שלו.

 בחירת ההצעה הזוכה: 13

 בדיקה עמידה בתנאי הסף:שלב ראשון : 

 בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף המנהליים והמקצועיים.

 לעיל תעבורנה לשלב השני. 12-ו 11רק הצעות שהוגשו כנדרש ועמדו בתנאים המפורטים בסעיף 

 המיטיבה ביותר מבין ההצעות קרי המחיר הנמוך ביותר,  בדיקת הצעות המחיר כאשר ההצעה: שלב שני

 לרכיב המחיר. 100%קבל ציון ת

 שאר ההצעות יקבלו ציון מחיר, אשר יחושב ע"י חלוקה של ההצעה הזוכה, בהצעה הנבדקת, ומוכפל ב-

 . החישוב יתבצע לפי הנוסחא להלן:100

 פרמטרים בנוסחת השקלול:

 מחיר מוצע Xפינוי רגיל  90%

 מחיר מוצע Xמכולת תגבור  10%

, יתר ההצעות יבחנו ביחס אליה, על 100וה ביותר תנוקד בציון מחיר ההצעה אשר קיבלה את הציון  הגב

 :פי הנוסחא הבאה

P =  
 ההצעה נבחנת

ההצעה גבוהה ביותר
 × 100 

  ההצעות תדורגנה בסדר יורד, מהגבוה לנמוך. ההצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר, תדורג במקום

 .ה ביותר תוכרז כזוכההראשון ותיבחר להצעה הזוכה, קרי ההצעה המשוקללת הזול

 .המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור ביותר מזוכה אחד, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי 

 

 ערבות ביצוע 14

  להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימסור הספק למזמין, עם חתימת הסכם זה ערבות

 ₪. 25,000ובלתי מותנית בסכום של  בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית )מקור(

    יום אחרי תום תקופת ההסכם. 60משך תוקפה של הערבות יהיה 

 הוראה מיוחדת למציע שחל שינוי באופן התאגדותו: 15

  כל הצעה תוגש אך ורק על ידי מציע אחד אשר נדרש לעמוד בכל תנאי הסף בעצמו, אלא אם הותר אחרת

 במפורש במסמכי במרכז. 

 ילותו בשנים קודמות )מעבר מפעילות כעוסק מורשה על אף האמור לעיל, במידה ומציע שינה את אופן פע

לפעילות כתאגיד / פעילות במסגרת שותפות / מעבר מפעילות במסגרת חברה אחת לחברה אחרת וכיו"ב( 

המרכז הרפואי יהיה רשאי להתחשב בידע שצבר המציע במסגרת אופי פעילותו הקודמת, במידה ויסבור כי 
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ן האישיות המשפטית האחרת במסגרתה פעל המציע בשנים קיימת זהות משמעותית בין המציע לבי

 קודמות. 

 

 ביטוח:  16

הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותם/עבודות אותם מספק  .א

המרכז הרפואי לגליל )להלן:  –ומבצע, עבור מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות 

וח חבות מעבידים, ביטוח "המזמין"(, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לדוגמא: ביט

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 

בירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל אחריות ס

ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו 

בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, 

 הישירה. לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם

הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )למעט ביטוח  .ב

מסוג עבודות קבלניות/הקמה( המזמין יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי 

 כלפי המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח.

וא הקבלן יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נש .ג

 ההתקשרות, ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים.

הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף  .ד

ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי המזמין ועובדיו )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק 

 בזדון(.

לקבל מהקבלן אישור על קיום ביטוח או העתקי  המזמין שומר לעצמו את הזכות  .ה

 פוליסות, מעת לעת ולפי דרישה.

 יגוד ענייניםנ .17

הספק יהיה רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה בכך  17.1

 משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.

עת המשרד, על אף האמור, הספק אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו, לד 17.2

 משום פגיעה בהספקת השירותים למדינה לפי הסכם זה.

לפיה אין למיטב ידיעתו בהגשת הצעה על לנספח י' המציע יצרף להצעתו הצהרה בהתאם  17.3

פי המכרז משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלו או של עובדיו המעורבים בהצעה או 

 בביצועה.

 לענין עידוד נשים בעסקים .18

, לענין עידוד 1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2על הדרישות בסעיף  על מציע העונה 18.1

נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר, לפיו העסק הוא בשליטת אישה )על משמעותם של 

 ב לחוק(.2ראה סעיף  –המונחים: "עסק", "עסק בשליטת אישה", "אישור" ו"תצהיר" 

 עסק בשליטת אישה. לעניין י"אנספח  מציע אשר עומד בדרישות אלו ימלא יצרף את 18.2

 זכויות המשרד .19

-מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, מהוראות כל דין ומן ההלכה הפסוקה, המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול

 דעתו הבלעדי:

לקבל הצעה כלשהי, בשלמותה או חלקים ממנה, או ליישם אותה בשלבים, או שלא להזמין  19.1

ור בזוכה כלשהו במכרז, או לפצל את הזכיה בין את כל השירותים לפי מכרז זה, או שלא לבח
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מספר זוכים )לא בהכרח בחלקים שווים(, או לבטל את זכייתו של הספק ולקבוע זוכה אחר 

תחתיו, או להשהות את הליכי המכרז או ההתקשרות עם הספק או לבטל מכרז זה כליל או 

 בהסכם עם גורם כלשהו.פי דין, או לא להתקשר -לערוך מכרז חדש, או לקיים תהליך אחר על

להוסיף, לגרוע או לשנות כל פרט שייראה לו מהפרטים המופיעים במכרז. שינויים אלו  19.2

 מראש לידיעת המציעים. יפורסמו ויובאו

להרחיב, לצמצם או לממש את המכרז בשלבים, מכל סיבה שהיא, לרבות לאחר החתימה  19.3

 על ההסכם עם הספק לפי מכרז זה.

רם רלוונטי אחר, לרבות אנשי הקשר שפורטו על ידי המציע בהצעתו, לפנות למציע או לכל גו 19.4

 בקשר עם הליכי המכרז.

לזמן לראיון את המציע או מי מטעמו. במידה ש המציע או מי מטעמו לא התייצב לראיון  19.5

 במועד שקבע המשרד, רשאי יהיה המשרד לפסול את ההצעה. 

יר, לעומת הנדרש לפי מכרז זה, לא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת המח 19.6

 או לעומת מהות ההצעה ותנאיה. הכל בכפוף להחלטת המשרד ולאחר שימוע.

לא לאשר אף אחת מן ההצעות, שהוגשו למכרז, אם תקציב המשרד למטרה זו לא יכסה  19.7

 את העלויות, כפי שיידרשו בהצעות שהתקבלו, בין אם הופקד אמדן ובין שלא הופקד אמדן.

צעה שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר לפי מכרז זה כהצעה הזוכה, שלא לבחור בה 19.8

אם נמצא כי ההצעה היא בלתי סבירה, באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד 

בהתחייבויותיו. האמור לרבות בכל הנוגע לתשלום של השכר ושל התנאים הסוציאליים 

נמצא כי ההצעה חסרה, מוטעית, מבוססת על  לעובדים שיבצעו את הפעילות הנדרשת, או  אם

הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של מושא המכרז, או אם מצאה ועדת המכרזים כי 

קיימת סיבה עניינית או משפטית אחרת המצדיקה שלא לבחור בהצעה כאמור, הכל בכפוף 

 להחלטת המשרד ולאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו.

לתקנות חובת  7שא ומתן עם מציעים בקשר להצעתם, והכל בהתאם לקבוע בתקנה לנהל מ 19.9

 המכרזים.

 .לעיל 13לבחור מציע ככשיר שני או שלישי, בהתאם למנגנון המפורט בסעיף  19.10

במידה שקיימת מניעה  כלשהי  להתקשר עם הזוכה במכרז,  זכאי המזמין להתקשר עם  19.11

"הספק  –)להלן  לעיל 13 מנגנון האמור בסעיףהמציע שנבחר ככשיר שני או שלישי, בהתאם ל

על הספק החלופי יחולו כל תנאי מכרז זה וההסכם המצורף לו, בין היתר בכל אחד  החלופי"(.

מהמקרים הבאים: הספק לא ביצע את כל הפעולות ולא המציא את כל האישורים הנדרשים 

פועל מכל סיבה לא נחתם הסכם עם הספק; ההתקשרות עם הספק לא יצאה אל ה ;במועד

 שהיא; ההתקשרות עם הספק בוטלה במהלך תקופת הניסיון.

לפסול הצעה, שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז, או בשל חוסר התייחסות מפורטת  19.12

לסעיף מסעיפי המכרז, אשר לדעת המשרד, מונע הערכה של ההצעה או החלטה כראוי, או 

וספות כלשהם על האמור במסמכי המכרז. במקרה, שההצעה כוללת הסתייגויות, שינויים או ת

במידה שהמשרד יבחר בהצעה, בה בוצעו שינויים או  צוינו הסתיגויות או תוספות, מעבר 

ידי תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, -לאמור במסמכי המכרז, על

 את המשרד.ייראו כאילו לא נכתבו ולא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ולא יחייבו 

להורות על תיקון של כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על פגם, מנימוקים שיירשמו, אם  19.13

 נמצא כי החלטה זו משרתת באופן המירבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה. 

 הארכת מועדים .20

מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמכי מכרז זה, ועדת המכרזים תהיה רשאית לדחות כל אחד 

עדים הקבועים במכרז זה, לרבות המועד האחרון להגשת ההצעות, המועד האחרון מהמו



 עמודים 37ך , מתו8עמוד 

  חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ החתימת מורש                                                                   

 

להשלמת ההתארגנות לאספקת השירותים מושא המכרז וכיו"ב, ככל שתמצא לנכון, ואף 

מספר פעמים. במקרה של דחיית מועד במסגרת הליכי המכרז, לפני בחירתו של מציע זוכה, 

עות פרסום באתר האינטרנט של המשרד. תימסר ההודעה בדבר דחיית המועדים באמצ

החלטה על דחיית מועדים, לאחר בחירתו של מציע זוכה תימסר למציע הזוכה או למציעים 

אחרים, לפי הרלוונטיות, בכתב ובהתאם לפרטי ההתקשרות המצויים בידי המשרד. על מועד 

וראותיו של ההגשה החדש אשר ייקבע על ידי ועדת המכרזים, במידה שייקבע, תחולנה כל ה

מכרז זה, לפי העניין והרלוונטיות, אלא אם כן קבעה ועדת המכרזים אחרת בהחליטה על 

 דחיית המועד.
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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.

 פה יש להגיש את המסמכים הבאים, לפי הסדר הבא בלבד:בתוך המעט

 

 תעודת התאגדות/עוסק מורשה. .א

נוסח עדכני של פרטי החברה מרשם התאגידים )ככל שהמציע הינו חברה(  או תעודת עוסק מורשה  .ב

 )במידה והמציע אינה חברה(.

 רישיון להובלת חומ"ס, על שם המציע.  .ג

 אישור ניהול פנקס חשבונות. .ד

 י מס במקור.אישור ניכו .ה

 הצהרה בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום. .ו

 –תצהיר העסקת אנשים עם מוגבלויות בהתאם לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח  .ז

1998  . 

 הצהרה בדבר אי תיאום מכרז. .ח

הם מלאים במקומות  מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד בחתימה + חותמת המציע וכש .ט

 הנדרשים.

 תדפיסי עדכונים ותשובות לשאלות הבהרה. .י

 כל מסמך נוסף הנדרש לפי תנאי המכרז אף אם לא צוין מפורשות בסעיף זה. .יא
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 -נספח ג'  -

 תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף

 הצבת ופינוי מכולות אשפהמכרז ל

 

_____ נושא ת.ז. ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי אני הח"מ ___________________

 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 ועריכת  .1

   בירורים בקשר למכרז.

 צירת הקשר עמי:אלו פרטי י

 

 טל' __________________________

 

 דוא"ל:________________________

 

 סלולרי:_______________________

 

 פקס:________________________

 

 אלו פרטי המציע: .2

 שם המציע ___________________________________

 ח.פ. ______________________________________

 ___________________________________כתובת _

הריני להצהיר כי כל המסמכים, האישורים, ההיתרים והרישיונות המצורפים להצעת המציע הינם העתקים  .3

מצולמים של מסמכי המקור וכי נכון למועד חתימתי על תצהיר זה, הם תקפים וכי לא ידוע לי על כל סייג, 

 בתקופתם. הגבלה, הוראה או התנייה שיש בהם לפגוע

לרבות  הריני להצהיר כי כל הפרטים, הנתונים, ההצהרות וההתחייבויות הכלולים בהצעת הספק במכרז זה .4

בהצעה הכספית המצורפת לו ובמסמכים הנלווים המצורפים להצעה, כפי שפורטו על ידי המציע נכונים, 

 מלאים, מדויקים ותקפים. 

 מקצועיים:הצהרות המציע לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ה .5

 

 2020, 2019פינוי מכולות אשפה לגופים ציבוריים בכל אחת מהשנים הצבת והמציע סיפק שירותי  .12.3

 לכל שנה.₪  300,00בהיקף כספי של  2021-ו

 בידי המציע הרישיונות הבאים: .12.4

ב' לתוספת לצו רישוי 5.1רישיון עסק לאיסוף והובלת אשפה ופסולת, בהתאם לפריט  .א

 .2013-שוי(, תשע"געסקים )עסקים טעוני רי

רישיון מוביל מטעם משרד התחבורה והמפקח על התעבורה, כנדרש על פי חוק שירותי  .ב

עבור כל כלי רכב מסחרי כהגדרתו בחוק שירותי הובלה אשר יועסק  1997-הובלה, התשנ"ז

 על ידו בעבודות נשוא המכרז. 

 שם הלקוח
 היקף התקשרות שנתי 

 ₪"( X )ניתן לציין "מעל 

קשר אצל המזמין )שם,  פרטי איש

 תפקיד וסלולרי(
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המרכז הרפואי ישקול לפנות לאנשי הקשר אצל הלקוח, או לכל גורם אחר אצל הלקוח, ולוודא אמינות 

הנתונים הרשומים בטבלה. הבדיקה, ככל שתבוצע, יכולה להיות מלאה או מדגמית, אצל כל המציעים 

 ת או חלקם, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המרכז הרפואי. או חלקם, לגבי כל הלקוחו

 מצ"ב המסמכים הבאים, לצורך הוכחת עמידה המציע בתנאי הסף הכלליים: .6

 תעודת עוסק מורשה.  –תעודת התאגדות ובמידה והמציע אינו תאגיד  .6.1

 להוכחת היעדר חובות אגרה.  –תדפיס פרטי החברה מתוך מרשם החברות  .6.2

 אישור ניכוי מס במקור + אישור ניהול פנקס חשבונות. -ות גופיים ציבוריים אישורים לפי חוק עסקא .6.3

נספח ו', חתום ומאומת ע"י  –תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום  .6.4

 עו"ד. 

 נספח ז', חתום ומאומת ע"י עו"ד.  –תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות  .6.5

 תצהירי אמת. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן .7

______________________ 

 חתימה                   

 

 אישור עו"ד

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 הופיע/ה בפני מר/גב'  _________________הנני מאשר כי ביום 

ֹ_____________________ֹ ֹֹֹֹֹֹֹאותו/ה זיהיתי באמצעות ת.ז. מס' ______________________ 

את האמת וכי יהיה/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

 אם לא תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה.

         _______________________                               _______________________ 

 חתימה + חותמת תאריך
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 נספח ד'

 מפרט

 פינוי מכולות אשפה והכל כאמור במפרט זה.הצבת וספק שירותי הספק נדרש ל .1

 הגדרות: .2

"( כלי האצירה המבוקשים הטוביןכלים המשמשים לפינוי פסולת ואשפה )להלן: " –כלי אצירה  2.1

 קוב. 12הינם מכולות סגורות/פתוחות עם נעילה מסוג רם סע או היפוך לדחס בנפח 

 פסולת/אשפה: 2.2

 ן של מטבחים וחדרי אוכל.מתוצרי מזו –מורכבת  –פסולת ארגונית )רטובה(  2.2.1

שים כגון: פסלטיק, ניילונים, ארונות עץ בפסולת המשלבת בתוכה מוצרים י –פסולת יבשה  2.2.2

 ומתכת וכדו'.

תוצרי פסולת המשולבים בחומרי בנייה עקב שיפוצים או כל סוג  –כבדה /הפסולת בניין קל 2.2.3

 אחר של מוצרי בניה.

 תוצרי פסולת של עצים ועשביה. –פסולת גזם  2.2.4

פק נדרש לאספקת טובין ומתן שירותים לפינוי מכולות אשפה מכל סוג למעט מסוג ברזל, רפואית הס .3

 ואלקטרונית.

 הספק נדרש להעמיד לטובת המזמין מנהל לקוח לצורך ניהול השירות המבוקש. .4

 ביצוע השירותים יהיה בכפוף לנדרש על פי דין תוך שימוש בכלי אצירה מתאמים לסוג הפסולת. .5

 לאספקת כל הטובין הדרוש לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה.הספק נדרש  .6

בהתאם ולהחתים את מחלקת המשק ולמסור העתק   -שטר מטען  – על הספק להנפיק תעודת משלוח .7

 למרכז הרפואי.

למזמין שמורה הזכות לקבל ו/או להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות כלי אצירה אף מעבר לאמור במסמכי  .8

 המכרז.

 לעמוד בדרישות הבטיחות הרלוונטיות לתחום מכרז זה ובהתאם לכל דין. הספק נדרש .9

 הספק יפנה את הפסולת למטמנה חוקית המאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה. .10

חוקי יחשב כהפרה חמורה ויסודית של תנאי המכרז לרבות ההסכם שיחתם  וניפינוי פסולת לאתר שא .11

 על כל ההשלכות הנובעות מכך.

שה או מחדל עיות, הנזקים והאחריות הנובעים מכל מוהספק בלבד יחולו כל העל למען הסר ספק על .12

 לאתר לא חוקי. תבקשר לפינוי פסול

 ההתקשרות כפופה לאישור תקציבי. .13

במהלך תקופת ההתקשרות המזמים רשאי לצמצם ו/או להרחיב את היקף ההתקשרות והכל על פי  .14

נשוא המכרז באותם תנאים ובאותם מחירים שיקול דעתו הבלעדי והספק מתחייב לספק השירותים 

 שבהצעת המחיר.

  –מועדי קבלת השירותים  .15

 היקף עבודה מוערך ובלתי מחייב כמות מכולות גודל המכולה

 מכולות קבועת 5 קוב 12

 

 מכולות ביום 2פינוי 

 מכולות זמניות לתגבור קוב 12

 

 מכולת תגבור אחת בשבוע
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ע כאמור במכרז זה למזמין שמורה הזכות לבצע את השירותים בכל מקרה שמתן השירותים לא יתבצ .16

 באמצעות ספק חלופי / אחר כאשר עלות הפינוי תקוזז מחשבון הספק.

 :SLAאמנת השירות  –פיצויים מוסכמים  .17

אמנת הישרות מגדירה את רמת השירות הנדרש מהספק במהלך תקופת ההתקשרות מכוח מכרז  17.1

 ם הספק בגין אי עמידה ברמת השירות הנדרשת.זה ואת הפיצויים המוסכמים אשר ישל

במידה והספק לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי מכרז זה יהיה המזמין רשאי לחייב את הספק  17.2

 בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש כדלקמן:

 הערות פיצוי מוסכם מהות ההפרה מס"ד

 עבור כל יום איחור ₪  500 אי עמידה בלו"ז פינוי  .1

החלפת הצבת כלי אי עמידה בלו"ז   .2

 אצירה

 עבור כל יום איחור ₪  1,000

זימון לשימוע לפני נקיטת הליכים  ₪  1,500 פינוי פסולת/ אשפה ללא אישור מטען  .3

 לרבות הפסקת התקשרות

לא ינקה/ינקה באופן לקוי את   .4

 המכולות וסביבתן

500  ₪  

  

 מים ו/או בכל דרך אחרת.מימוש הפיצויים המוסכמים יכול להיעשות גם על דרך קיזוז תשלו .18

יובהר כי, תשלום הפיצויים או הניכויים אין בהם כשלעצמם משום שחרור הספק מהתחייבותיותיו  .19

להשלים את הטובין בהתאם לתנאי המכרז, ואין בקביעת הפיצויים בכדי לגרוע מכל סעד ו/או זכות 

 אחרת שתקום למזמין בשל אותן הפרות.
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 נספח ה' - הצעת מחיר

 

הצעת המחיר כוללת הצגת המכולות הקבועות לאורך כל תקופת ההתקשרות, פינוי המכולה, 

 ריקונה באתר הטמנה והחזרתה באותו יום

 

גודל 

 המכולה

היקף עבודה מוערך  כמות מכולות

 ובלתי מחייב

אחוז 

מהציון 

 המשוקלל

הצעת מחיר לפינוי אחד של 

מכולה אחת כולל כל 

 לווים השירותים הנ

 )ללא מע"מ(

 מכולות קבועת5 קוב 12

 

  90% מכולות ביום 2פינוי 

 מכולות זמניות לתגבור קוב 12

 

מכולת תגבור אחת 

 בשבוע

 

10%. 

 

 

אספקה, אריזה כוח אדם,  לרבות הוצאות בגין נסיעות, הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע

, צילומים, טלפונים, עריכה דע, תקורה, אגרות אשפה, היטלי הטמנההובלה ופריקה, ביטול זמן, ניתוח מי

לשונית וגרפית, הכנת תחשיבים, הכנת ניירות עמדה, הכנת מצגות, השתתפות בישיבות חיצוניות ופנימיות עם 

 .וכדומהנת תקציר העבודה אנשי המשרד ככל שיידרש, הכ

 

 אין להוסיף כל הערות או הסתייגויות על גבי מסמך זה!

 

 שם: ________________

 

 תאריך:______________

 

 חתימה + חותמת:______________
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 -נספח ו  -

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

 

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

 נשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:צפוי לעו

 

"( המבקש להתקשר עם המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

)להלן: "המכרז"( אז אני מצהיר/ה כי הנני  מכולות אשפהפינוי הבת ול 33/2022 עורך התקשרות מספר

 מציע. מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם ה

 

)להלן:   1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. חוק עסקאות גופים ציבוריים"

ר העסקה שלא כדין והבטחת תנאים עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסו – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2בסעיף 

 בתוספת השלישית לאותו חוק.

 הרשום בישראל. המציע הינו תאגיד

 

ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת  לא הורשעוהריני להצהיר המציע ובעל זיקה אליו  .1

 "( במכרז.  מועד להגשהההצעות )להלן: "

 

 במשבצת המתאימה:  X אינו נכון יש לסמן  1רק במידה והאמור בס' 

לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתת בפסק דין  ביותר משתי עבירו הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 

 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 

_____ בישוב/עיר _______________ מר/גב' במשרדי אשר ברחוב __________

________________________ 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 

 ר דלעיל. לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהי
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 –נספח ז  -

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

 במשבצות המתאימות! X נא לוודא סימון 

 

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:

 

"( המבקש להתקשר עם המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

מצהיר/ה כי הנני  ואנימכולות אשפה פינוי הצבת ול 33/2022 המרכז הרפואי לגליל במסגרת מכרז מס' 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

 לא חלות על המציע. 1998שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק 9הוראות סעיף 

 חלות על המציע והוא מקיים אותן.   1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

 

ן נדרש לסמ חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

x )במשבצת המתאימה: 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ

 עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים 

זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום נתבחי החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998

המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם 

, הוא פנה 1998לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו  פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

חה המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרוו

 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _________________ הופיע/ה בפני 

במשרדי אשר ברחוב _______________ בישוב/עיר _______________ מר/גב' 

ה על ידי ת.ז. ____________________ /המוכר/ת לי /________________________ שזיהה/תה עצמו

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 ח'

 שמירת סודיות

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 :לקמןוכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כד

 

"המציע"( המבקש להתקשר עם  –הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע )להלן 

 .. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציעזמיןהמ

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 .זמיןבאמצעותו יינתנו השירותים למ כל אחד מנותני השירותים מטעם הספק אשר - "עובד"

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של 

 רונית, אופטית, מגנטית או אחרת.שימור ידיעות בצורה חשמלית, אלקט

כל מידע אשר יגיע לידי הספק או העובד בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך  - "סודות מקצועיים"

, כל גורם זמיןמתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המ

 אחר או מי מטעמו. 

 

מור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך הנני מתחייב לש

מושאי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם,  השירותיםמתן 

ה לה, , בישראל ומחוצלהעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים

תוך משך תוקפה של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גלוי 

 .זמיןידיעה כנ"ל מאת נציג המ

 

 זמיןהובהר לי כי גילוי כולל, בין היתר, מסירת מידע על נתונים, תכניות ישומיות ומערכות המחשוב של המ

ם לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, ואמצעי האבטחה שלהן, פרסום ברבי

 מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

 

, אעשה זאת אך ורק לצורך מתן זמיןהמידע של המ-אני מתחייב, כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי

. אני מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר לאחר את פרטי זמיןמה מפורשת בכתב של המ, ובהסכזמיןהשירותים למ

 המידע.-הזהוי ואת הסיסמה, שישמשו אותי לשם גישה למאגרי

 

 אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק להגנת הפרטיות והוראות כל חוק, הנוגע לענין.

 

 –לחוק העונשין, תשל"ז   119-ו 118סעיף עבירה לפי  הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות

 וצפוי לעונש מאסר. 1977

 

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה 

 .1981-מ"אלחוק הגנת הפרטיות התש 5פי סעיף -בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על

 

 ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג על פיה.

________________________ ________________________ ________________________ 

 חתימה שם החותם תאריך
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 ט'נספח 

 הצהרה בדבר אי תיאום הצעות מכרז

מוסמך/ת _____________ ה, הנושא/ת ת.ז שמספרה______________________________ אני הח"מ

ולאחר  33/2022לתת תצהיר זה בשם ______________ )להלן: "המציע"( המבקש להתקשר במכרז שמספרו 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 

   בשם המציע כדלקמן:

 לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  ת/אני מוסמך .1

 בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  ת/המשרה אשר אחראי ת/אני נושא .2

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )ככל שהתקבל לדבר אישור  .3

 (:( )יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימוזמיןהמ

 פרטי יצירת קשר התחום בו ניתנת קבלנות המשנה שם הקבלן המשנה

   

   

באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר  מציעהמחירים או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו נקבעו על ידי ה .4

 לעיל(.  3או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

ם או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז המחירי .5

זה, או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

 לעיל(.  3

 ה. מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז ז ההיהמציע לא הניא ולא  .6

מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי  גרם ולא היהלא המציע  .7

 זו. 

להגיש הצעה בלתי אחר או למציע פוטנציאלי מעורב בניסיון לגרום למתחרה  ההיגרם ולא לא המציע  .8

 תחרותית מכל סוג שהוא. 

דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או  .9

 אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Xיש לסמן 

  .למיטב ידיעתי, מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 בקשר לתיאום מכרז, יש לפרט:מציע ההצעה הורשע 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________ 

 

א לחוק ההגבלים 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-קיים, תשמ"חהעס

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר
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  חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ החתימת מורש                                                                   

 

 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני 

מר/גב' במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ 

______________________ 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. 

 

 

             _____________             ______________________         _____________     

 חתימת עורך הדין               חותמת ומספר רישיון עורך דין                     תאריך                     
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 י'נספח 

 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:

 

המציע( המבקש להתקשר עם  –הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע )להלן 

המכרז(. אני מצהיר/ה  –)להלן  להצבת ופינוי מכולות אשפה 33/2022 אי לגליל בקשר למכרז מס'המרכז הרפו

 .כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע

עיינתי בכל מסמכי המכרז, הבנתי אותם והבאתי בחשבון את תוכנם באופן מלא בעת עריכת הצעתי והצעתי  .1

ומוסכם עליי, כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומלאה ומוצעת עונה על כל הדרישות המפורטות במכרז. ברור 

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 

כי הבאתי בחשבון את כל המידע, שנתקבל מהמשרד, הנתונים, הפרטים והעובדות, האפשרי, בדקתי את כל 

הזמנים וליתר האילוצים, הכרוכים בביצועם של השירותים, ולא יהיו לי כל טענות -וכי אני מודע ללוחות

 .בגין קשיים או אילוצים כאמור

כדי למנוע ממני לבצע את השירותים  נכון למועד עריכת תצהיר זה, אינני יודע על מניעה חוק כלשהי, שיש בה .2

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.

ם מתום תקופה זו, ניגוד עניינים אין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים, ובמהלך שלושה חודשי .3

 מתן השירותים.מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום 

לא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום מתן השירותים, למעט מטעם המשרד, במהלך תקופת מתן  .4

 מזמיןב של ההשירותים בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכת

באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם  זמיןואודיע למ

רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות  זמיןהיוודע לי הנתון או המצב האמורים. המ

 שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, ואני אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

שילמתי בקביעות בשנה האחרונה שכר לכל עובדיי כמתחייב מדיני העבודה, צווי הרחבה, ההסכמים  .5

קרה לא פחות משכר מינימום כחוק הקיבוציים וההסכמים האישיים, ככל שהם חלים עליי, ובכל מ

ותשלומים סוציאליים וכי אם אזכה במכרז, אקיים את כל דיני העבודה במהלך כל תקופת ההתקשרות עם 

 המשרד.

 אם אזכה במכרז, אעשה שימוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל השירותים לפי המכרז. .6

לי השירות מכוח המכרז, יצוין על המסמך כי השירות אם אזכה במכרז, בכל מסמך שיישלח על ידי למקב .7

 המרכז הרפואי לגליל.ניתן על ידי כשירות מטעם 

 

 

 .זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת

 

 

  

_________________ _________________ _________________ 

 חתימה/חותמת שם החותם תאריך
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 אישור עורך דין

 

________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי  אני הח"מ

אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ 

יו/ה שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי על

להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על 

 התצהיר דלעיל.

 

______________________ ______________________ _____________________ 

 חתימה וחותמת מספר רשיון תאריך
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 י"אנספח 

 ליטת אישה" "עסק בש הצהרה והתחייבות המציע בדבר

 הגדרות:

אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד  -"אישור"  .א

 מאלה:

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

  אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 

 ;1981 -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -ה" "אמצעי שליט .ב

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין,  -"מחזיקה בשליטה"  .ג

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50% -למעלה מ

י, וכל ממלא תפקיד כאמור מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראש -"נושא משרה"  .ד

 בעסק אף אם תוארו שונה;

ולא הוציאו לציבור על פי תשקיף  חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה -"עסק"   .ה

 או שותפות הרשומה בישראל;

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים אחרות,  -"עסק בשליטת אישה"   .ו

 של ההגדרה אישור; 2 -ו 1יכולת לכוון פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות ה

 בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא; -"קרוב"  .ז

 תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה. -"תצהיר"  .ח

היא התוצאה הגבוהה אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה ש

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.

____ ת.ז _____________ שם העסק ______________ ח"פ ____________ מצהירה אני גב' ________

לעניין עידוד  2002 –(, התשס"ג 15בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים )מספר 

 נשים בעסקים,

 שם מלא _______________ חתימה ________________

 

 אישור

ר בזאת כי המציע ______________ הוא עסק בשליטת אישה כהגדרתו בחוק אני עו"ד ____________ מאש

 .1981-הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

המחזיקה בשליטה בחברת ______________ ח.פ ______________ הינה גב' __________ ת.ז 

.____________ 

 ___.שם מלא ______________ ת.ז ______________חותמת________ חתימה _________
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 נספח י"ב

 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:

 

"המציע"(, המבקש  –_________, שהוא המציע )להלן הנני נותן/נת תצהיר זה בשם _______________

 .להצבת ופינוי מכולות אשפה 33/2022מכרז מס'  במסגרת המרכז הרפואי לגליללהתקשר עם 

 אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

שכל שורה כוללת בעת מילוי הטבלאות ביחס למציע ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן : הערה כללית

מובהר בזה כי, בדיקת עמידתו של המציע בתנאי הסף יערכו על סמך הנתונים  את כל העמודות הנדרשות.

 המפורטים בטבלאות המצורפות בלבד.

 

 ניסיון המציע .1

 למכרז. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.המציע עומד בתנאי הסף לנסיון כמפורט בסעיף  1.1

 למכרז( X[ )סעיף ___________ על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו ב] 1.2

שם הגוף / 

הארגון לו 

 ניתן השירות

פרטים בדבר 

השירותים או מהות 

-השירות שניתן על

 ידי המציע

האם הניסיון מתקיים במציע 

בבעל השליטה /מנכ"ל  /

המציע )אם בבעל השליטה / 

 את שמו( יש לציין –מנכ"ל 

שנות מתן 

שם איש קשר  השירות

ופרטי 

 התקשרות
מחודש 

 ושנה

עד 

חודש 

 ושנה

      

      

      

      

 * ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

 

 המלצות ביחס למציע  .1

 לצרף המלצות בסוף נספח זה: 

שם 

 הגוף

עה תיאור הפעילות שבוצ

 מולו

שנות 

 הפעילות

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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 י"גספח נ

 חלקים חסויים בהצעה

במסגרת הגשת הצעתי במכרז  מבקש, ____________________אני הח"מ __________________, ת.ז. 

 , שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:33/2022

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

י והמוחלט, לקבוע אם אכן כל נתון ו/או ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעד -

 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,  -

 בזאת על כל טענה כאמור. שאין לחשפו בפני מציעים אחרים ואני מוותר

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.

ש חלקים חסויים בהצעה מתבקש להמציא עותק נוסף של ההצעה, שבה החלקים מציע המבק הערה: -

 החסויים מושחרים.

 

 :חתימת המציע

 

 

_________________ _________________ _________________ 

 חתימה/חותמת שם החותם תאריך
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 '"דנספח י

 שעת חירום

 כדלקמן: "שעת חירום" תהיי בהתקיים אחד או יותר מהתנאים –הגדרה  .1

הכרזת הממשלה על מצב מיוחד בעורף או שעת התקפה, בהתאם לחוק התגוננות אזרחית,  .א

 .1951 –התשי"א 

ב' לפקודת  90הכרז על אירוע אסון המוני בשטח המדינה כולה או בחלק מסויים ממנה בהתאם לס'  .ב

 .1971 –משטרת ישראל )נוסח חדש(, התשל"א 

 עפ"י החלטת המרכז הרפואי לגליל. .ג

רותים במסגרת מכרז זה הינם חיוניים בשעת חירום ואספקתו נדרשת למרכז הרפואי בשעת חירום השי .2

 באופן רציף וסדיר, באיכות הנדרשת על פי מכרז זה לרבות נספחיו.

המרכז הרפואי יודיע לזוכה כי הוא נמצא בשעת חירום, המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז, הרי שעם  .3

 רותים תוך פרק זמן שיקבע ע"י המרכז הרפואי.קבלת ההודעה יספק את השי

ידוע למציע ואף מתחייב כי, בשעת חירום תהא למרכז הרפואי זכות ראשונים לקבל את השירות כפ  .4

 שהוגדר במסמכי המכרז.

המציע מתחייב, לתת שירות רצוף על פי אמות מידה שנקבעו במסמכי המכרז באופן שיתן מענה מקצועי  .5

 רות במכרז ובכלל בשעת חירום.ראוי בכל תקופת ההתקש

הספק מאשר כי מובנת לו חשיבות אספקתם הרציפה של השירותים והוא מתחייב של להשבית או לפגוע  .6

שהמרכז הרפואי זכאי להם לרבות בשעת  או לשבש או למנוע במעשה או במחדל את קבלת השירותים

 חירום.

ים בשעת חירום לרבות תגבור כ"א, הספק מתחייב לעשות הכל על מנת לספק את השירותים המבוקש .7

 כלי רכב וקווי אספקה נוספים לפי הצורך גם מעבר לשעות הפעילות הרגילות לרבות בשבתות וחגים.

האמור לעיל גם חל גם במקרה שהשירות מסופק באמצעות קבלן משנה וכל האחריות בגין ביצוע  .8

 השירותים באמצעות קבלן משנה חלה על הספק.

 ע בכל הדרוש על מנת להגדירו כמפעל חיוני וגם בעניין קבלני משנה מטעמו.המציע מתחייב לסיי .9

התחיובויות הספק בהסכם ההתקשרות במכרז, ובמיוחד התחייבותו להמשיך מתן שירותים למכרז  .10

תהא בתוקף גם במקרה של מחלוקת או סכסוך בין הצדדים או בין הספק לבין קבלני המשנה שלו, והן 

ים משפטיים נגד הספק לרבות הטלת עיקולים ומינוי כונס נכסים, והספר לא במקרה שמתקיימים הליכ

 יהיה רשאי לבטל התקשרותו במכרז או לפגוע באספקת השירותים אותן עליו לבצע.

 אי עמידה בהתחייבות לפי סעיף זה תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז. .11

 

 :חתימת המציע

 

 

_________________ _________________ _________________ 

 חתימה/חותמת שם החותם תאריך
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 -' ט"ונספח  -

 

 הסכם התקשרות

 2022שנערך ונחתם במרכז הרפואי לגליל ביום ________לחודש__________ שנת 

 

 המרכז הרפואי לגליל    בין

מצד   )להלן: "המרכז הרפואי" ו/או "המזמין"( 2210001נהריה  21ת.ד.    

 אחד;

 

 __________________________   לבין:

 

 _______________________ ח.פ./ע.מ:   

  _______________________  כתובת:   

 _______________________  טל':   

 _______________________  פקס:   

 _______________________  דוא"ל:   

 מצד שני;      )להלן: "הספק" ו/או "הקבלן"(   

 

 

 

 במרכז הרפואי. מכולות אשפהפינוי הצבת ווהמרכז הרפואי פנה לקבלת הצעות מחיר עבור   הואיל

 מסמכיו מצורפים להסכם זה מסומנים כנספח א' ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו; ואשר

 הספק הגיש הצעתו למזמין והמזמין קיבל הצעתו מיום _______ כזוכה;ו  והואיל

 ;תי נפרד מהסכם זה ומסומנת כנספח ב'מצורפת הצעת הספק מהווה חלק בל   

והצדדים מצהירים כי אין כל מניעה ו/או הגבלה עפ"י דין או הסכמה להתקשרותם בהסכם זה     והואיל

 עפ"י תנאיו;

 

 אי לכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, כותרת ונספחים:  .1

 .המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו 1.1

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות וההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות של הסכם זה או  1.2

 לכל תכלית אחרת.

 

 נספחים: .2

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:

 מסמכי המכרז. –נספח א' 

לא ____________₪ כתב כמויות והצעת מחיר מיום ______ חתומה ע"י הספק על סך  –נספח ב' 

 מ.כולל מע"

 

 פרשנות: .3
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בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות הסכם זה לבין הוראות המופיעה  3.1

 בנספחיו, יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה מבניהן.

התאמה ו/או דו  –מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל, בכל מקרה שבו גילה הספק סתירה ו/או אי  3.2

ראות ההסכם לבין הוראה אחרת מהוראותיו או שהיה לספק בפירושם משמעות בין הוראה אחת מהו

התאמה שבין הוראות ההסכם להוראות כל דין, יישא הספק באחריות -הנכון ו/או סתירה ו/או אי

הבלעדית לפנות למרכז הרפואי, באופן מידי ובכתב, על מנת לקבל הוראות בכתב, בדבר הפירוש שיש 

 לנהוג לפיו.

ד לקבלת הוראות כאמור, לא יעכב הספק את ביצועו של כל חלק מהשירותים אלא מובהר בזאת, כי ע 3.3

 אם קיבל מהמרכז הרפואי הוראה לשם כך, בכתב.

 

 הצהרות והתחייבויות הספק .4

 :מצהיר ומתחייב כדלקמןהספק  

כל האמור במסמכי המכרז יחול על הסכם התקשרות זה אף אם אינו מצוין במפורש בהסכם התקשרות  4.1

 זה. 

בעל כל האמצעים, הידע, הניסיון והמומחיות לרבות כח אדם מקצועי ומיומן הדרושים לצורך  הוא 4.2

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 

רושים ו/או שיהיו דרושים על פי כל דין לניהול עסקיו ואספקת מלוא השירותים והמוצרים כאמור הד

 בהסכם זה, עמידתם בכל התקנים הנדרשים עפ״י דין.

הוא ידאג כי אלה יישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם )לרבות כל תקופת אחריות ו/או שירות  4.3

ל דין הקשורות במתן השירותים ואספקת המוצרים בתום תקופת האחריות( וכי ימלא אחר הוראות כ

 בפרט.

מובהר, כי אי השגת אישור, היתר או רישיון כאמור בסעיף זה לא תהווה עילה בידי הספק להעלאת כל  4.4

 טענה כלפי המזמין.

נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים המצורפים אליו המהווים חלק  4.5

והוא בדק באופן יסודי את מלוא הנתונים והנסיבות הנדרשים לצורך אספקת  בלתי נפרד ממנו,

השירותים והמוצרים על פי הסכם זה במוסדותיו השונים של המזמין, ולא תהיה לו כל טענה, דרישה 

ידיעה, חסר ו/או טעות ו/או כל -ו/או תביעה לרבות דרישה לתוספת מחיר כלפי המזמין בקשר עם אי

 ת ו/או לנתונים הקשורים במכרז ו/או הנקובים בהצעתו.פגם בקשר לעובדו

אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה  4.6

 משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי ההסכם או על פי דין.

מין ככל שהן נוגעות לביצוע התחייבויותיו הספק מתחייב לקיים אחר כל הוראות, הנחיות ונהלי המז 4.7

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 

 כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.הגורמים הרלוונטיים אצל המזמין, ככל שיידרש, ומוותר על 

התשלום שיקבל הספק יהווה את מלוא התמורה המלאה והסופית בגין מילוי כל התחייבויותיו עפ״י  4.8

הסכם זה לרבות בקשר לכל האמצעים, האביזרים וציוד אחר הדרושים לביצוע מלוא התחייבויותיו על 

 ן ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.פי הסכם זה ולא תהיינה לו תביעות כספיות נוספות כלשהן בגי

הספק מצהיר ומתחייב לנהוג לפי כללי המקצוע המקובלים, בהתאם להוראות כל דין וכן לנקוט בכל  4.9

 אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 נחיות החדשות.במידה ותהיה שינוי בחקיקה או הנחיות חדשות המזמין והספק יפעלו בהתאם לה 4.10

בכפוף לאמור בחוזה זה ובנספחיו, מתחייב הזוכה לבצע את הוראות ההסכם במלואן ולספק   4.11
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לרשות שירותי פינוי מכולות אשפה הכל בהתאם להוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז, בהתאם לצרכי 

את המפורט  המרכז הרפואי ותקציבו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל וביתר מסמכי המכרז, יכלול השירות

 להלן:

שעות מראש, כולל בימי  24מכולות אשפה קבועות ופינוין מאתרי המרכז הרפואי בהתראה של  5הצבת  .א

 שישי ובערבי חג.

 המרכז הרפואי שומר על זכותו להוספת מיכלי אשפה קבועים או לשנות את כמות המכולות. .ב

הרפואי על פי הצורך,  שעות מראש, לפי דרישת המרכז 24הצבת מכולות תגבור, בהתראה של  .ג

 שעות מראש. 24במיקומים שיוגדרו ע"י המרכז הרפואי, ופינוין בהתראה של 

ישלם את כל האגרות וההיטלים הנדרשים על פי חוק, לרבות היטלי ההטמנה של האשפה  ספק ה 14.12

, והכל על 1984-והפסולת בהתאם להוראת כל דין לרבות הוראת חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד

 ובאחריותו הבלעדית. חשבונות 

יפנה את האשפה לאתרים מורשים בלבד בהתאם לכל דין ובהתאם להנחיות המשרד להגנת  הספק 14.13

 הסביבה ויציג למרכז הרפואי אישורי הטמנה כדין עם תעודות המשלוח.

מתחייב להשיב ביום הפינוי את המכולות  ספקלאחר פינוי המכולות לאתרים מורשים על פי דין, ה 14.14

 רכז הרפואי.למיקומן במ

מתחייב כי אם לא יבצע התחייבויותיו לפי המוסכם בחוזה או במכרז, המרכז הרפואי יהיה  ספקה 14.15

רשאי להזמין את השירות או חלקו מקבלן אחר ולחייב את הזוכה בהוצאות שנגרמו לו עקב כך, לרבות 

 הוצאות נלוות, גם אם מחירי הקבלן האחר יעלו על המחיר הנקוב בהצעת הזוכה.

מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק למרכז הרפואי את מכולות פינוי האשפה בהתאם  פקסה 14.16

למפורט בהסכם זה, במפרט ובהצעתו, ולעמוד בכל הדרישות ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה 

 ובמסמכי המכרז.

מתחייב בזאת לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בביצוע התחייבויתיו מכול החוזה או  ספקה 14.17

כרז, ומצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה באופן בטיחותי לשמירת רווחתם המ

ושלמם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר בהתאם לכל דין, לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי 

 חוק ארגון הפיקוח על העבודה ופקודת הבטיחות בעבודה והתקנות על פיהם.

רשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים מצהיר, כי ב הספק  14.18

לשם הצבת המכולות, פינוין והטמנת הפסולת, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל 

פי כל דין, לצורך ביצוע כל הפעולות הנדרשות לפי מכרז והסכם -האישורים וההיתרים הנדרשים על

 זה.

רותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, מתחייב ליתן את השי ספקה 14.19

 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

         

 

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

 

 קבלני משנה .15

אינו רשאי למסור את אספקת השירות או חלק ממנו לקבלן משנה מבלי שקיבל תחילה את   ספקה 15.1

 ובכתב של המרכז הרפואי.אישורו מראש 

 לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון, אף אם יגיעו לו או לזוכה כספים מאת המרכז הרפואי. 15.2

מסירת אספקת השירות או חלק ממנו מהזוכה לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את הזוכה  15.3

ל הפעולות, מאחריותו ומחובה כלשהיא מחובותיו על פי החוזה או המכרז והוא יישאר אחראי לכ



 עמודים 37ך , מתו29עמוד 

  חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ החתימת מורש                                                                   

 

השגיאות, ההשמטות, המגרעות והנזקים שייגרמו ע"י קבלן המשנה או שנגרמו מחמת התרשלותו של 

 קבלן המשנה, ויהיה דינם כאילו נעשו ע"י הזוכה או נגרמו על ידו.

 

 :תדירות הפינוי הנדרשת .16

כולל שעות מראש,  24מכולות אשפה קבועות ופינוין מאתרי המרכז הרפואי בהתראה של  5הצבת  16.1

 בימי שישי ובערבי חג.

 המרכז הרפואי שומר על זכותו להוספת מיכלי אשפה קבועים או לשנות את כמות המכולות. 16.2

שעות מראש, לפי דרישת המרכז הרפואי על פי הצורך,  24הצבת מכולות תגבור, בהתראה של  16.3

 שעות מראש. 24במיקומים שיוגדרו ע"י המרכז הרפואי, ופינוין בהתראה של 

 

 :ביצוע הפינויאופן  .17

משאיות הפינוי יגיעו לרחבי המרכז הרפואי לאחר תיאום מראש מול מחלקת המשק של המרכז  17.1

 הרפואי.

המפונים, על גבי המשאית ויעבירם לאתר הטמנה מורשה ע"י המשרד  מכולותהספק יעמיס את ה 17.2

 להגנת הסביבה.

 על המשאית שתבצע את הפינוי להיות מסומנת עפ"י דרישות החוק. 17.3

 נהג להצטייד בתעודת משלוח כנדרש.על ה 17.4

בתום כל פינוי לאתר המורשה ע"י המשרד להגנת הסביבה על הספק להמציא למרכז הרפואי  17.5

 אישור חתום ומאושר ע"י אתר מורשה על הטמנת החומר באתר. 

 שעות מקבלת הפסולת. 48 -אישור ההטמנה באתר מורשה יועבר למרכז הרפואי לא יאוחר מ 17.6

היתר להפעלת תחנת מעבר, אישור ההטמנה יועבר למרכז הרפואי כאשר הוא במידה והספק בכל  17.7

 מצורף לחשבונית השוטפת.

 שעת הפינוי תהיה בבוקר ביום חול בתיאום עם המרכז הרפואי.  17.8

 

 :התמורה ואבני דרך לתשלום .18

ביצוע השירותים לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המרכז הרפואי ולפי צרכיו ובכפוף לקיום  18.1

 לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים. תקציב

התמורה לשירותים, בגין ביצוע השירותים הנ"ל, תשולם על ידי המרכז הרפואי על בסיס הצעת  18.2

 המציע הזוכה במכרז.

נסיעה, צילומים,  אדם, הוצאות כוח המציע, כולל עלויות כל את ותכלול סופית תהיה הצעת המחיר 18.3

 עמדה, הכנת מצגות, השתתפות תחשיבים, הכנת ניירות וגרפית, הכנת לשונית טלפונים, עריכה

 המרכז הרפואי ככל שיידרש וכיו"ב.  אנשי עם ופנימיות חיצוניות בישיבות

התשלומים יבוצעו לאחר אישור מנהל מחלקת המשק, או מי מטעמו, שהעבודה בוצעה לשביעות  18.4

 . מטען ושטר רצונו, בהתאם לתנאי ההסכם, ולאחר הגשת החשבונית למרכז הרפואי

 יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית.  30תנאי תשלום: שוטף +  18.5

 למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום.  18.6

 

 ציוד חומרים ופסולת .19

הספק מתחייב כי כל המוצרים שיסופקו על ידו יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים  19.1

ט העבודה או לתקן ארץ הייצור של החומר או ובהעדר תקן ישראלי לדרישות התקנים המצוינים במפר

 המוצר בו הוא משתמש.

 על המוצרים להיות מסוג מעולה אלא אם כן צוין אחרת. 19.2
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הספק לא ישאיר חומר כל שהוא ברשות הרבים במשך כל זמן הביצוע, בין אם זו פסולת או חומר  19.3

נחו במקום ובצורה שתמנע חדש ויהא אחראי לפנותו מהאתר. כל כלי עבודה של הספק או מי מטעמו יו

 כל נזק לכל אדם ולרכוש.

 

 אחריות .20

הקבלן מתחייב כלפי המרכז הרפואי לשאת באחריות לכל נזק ו/או אובדן שיגרם מכל סיבה שהיא  20.1

לרכוש המרכז הרפואי אם נגרם במהלך ועקב ביצוע הסכם זה ו/או בשל הפרתו על ידי הקבלן, לרבות 

 יים בגין הפרת חוזה וכיו"ב.  בגין נזקים כלכליים, טהורים, פיצו

הקבלן מתחייב לתקן, להיטיב להשלים כל נזק ו/או אובדן, כאמור לעיל במועד הקרוב ביותר  20.2

לאחר קרות הנזק ו/או האובדן הכול לשביעות רצונו המלאה של המרכז הרפואי, אך אין בכך כדי לגרוע 

ולחייב את הקבלן בתשלום  מזכות המרכז הרפואי לתקן את הנזק אם הקבלן לא עשה כן בהקדם

 הוצאותיו.

הקבלן יהא אחראי באופן בלעדי כלפי המרכז הרפואי לכל הוצאה, אובדן, קלקול, תאונה, חבלה,  20.3

אובדן ו/או נזק מכל סיבה שהיא, ישיר או עקיף, בין מתוך זדון או רשלנות או מכל סיבה אחרת, אשר 

צוע הסכם זה, לגופו ו/או לרכושו של גורם כלשהו, יתהווה תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או עקב בי

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 

 ן, קלקול, תאונה, חבלה, אובדן ו/או נזק שיגרמו כנ״ל.ו/או מכל חובה לפי כל דין בקשר אובד

הקבלן פוטר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות לנזק ו/או אבדן העלול להיגרם לרכושו של  20.4

הקבלן, הנמצא במתחם המרכז הרפואי לצורך קיום הסכם זה. הקבלן מתחייב בזה לשפות את המרכז 

שיאלץ לשלמו לצד שלישי והנובע מנזק כאמור בסעיף הרפואי מיד עם דרישתו הראשונה בשל כל סכום 

 זה לעיל

 

 

 ביטוח .21

הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לפי העניין: ביטוח  21.1

חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות 

בלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי כלי רכב(, בגבולות מוצר, ביטוח עבודות ק

אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל שיועסקו על ידי 

הקבלן קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי 

 לפעילותם.

וודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג הקבלן י 21.2

המרכז הרפואי  –משרד הבריאות  –עבודות קבלניות/הקמה( תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל 

 לגליל בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק. 

ות ייכלל סעיף ויתור על זכות הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשר 21.3

עובדיה והפועלים  המרכז הרפואי לגליל –משרד הבריאות  –התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל

 מטעמה )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(. 

 ,המרכז הרפואי שומר לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות 21.4

 לפי דרישה.

 בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה. אי עמידה 21.5

 

 עובדים .22



 עמודים 37ך , מתו31עמוד 

  חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ החתימת מורש                                                                   

 

הספק יעסיק מטעמו בשטח המרכז הרפואי רק עובדים בעלי תעודת זהות ישראל או בעלי אישורי  22.1

 עבודה כדין ויעברו את כל הבדיקות הבטחוניות שיידרשו, ככל שיידרשו, ע"י מחלקת הביטחון.

דרש, ביחס לכל עובד שיידרש, לרבות אישורי לפי דרישת המרכז הרפואי, הספק ימציא כל אישור נ 22.2

רשויות הביטחון ומשטרת ישראל ובפרט אישור חומ"ס בתוקף ביחס לכל נהג אשר עתיד לתת שירות 

 בתוך כולתי המרכז הרפואי בגין פינוי פסולת כאמור במסמכי המכרז. 

העסקת הספק מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של המרכז הרפואי להעסקת כל קבלן משנה.  22.3

 קבלן משנה לא תפטור את הספק מאחריותו המלאה לביצוע מלוא העבודה לפי מכרז זה. 

 יש להעביר את פרטי הנהגים מראש כולל אישורים נדרשים להובלת חומ"ס. 22.4

 

 ערבות .23

להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימסור הספק למזמין, עם חתימת הסכם זה ערבות  23.1

 ₪.  25,000מית, צמודה למדד המחירים לצרכן ובלתי מותנית בסכום של בנקאית/חברת ביטוח אוטונו

 יום אחרי תום תקופת ההסכם. 60משך תוקפה של הערבות יהיה  23.2

לא מילא הספק אחר איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות  23.3

זכות לטעון כל טענה ולהגיש כל  מבלי שיידרש להוכיח נזק והספק יהיה מנוע והוא מונע מעצמו כל

התנגדות כנגד מימוש הערבות ובלבד שניתנה הודעה בכתב לספק על כוונה זו והספק לא תיקן את 

 ימים מיום קבלת ההודעה. 7הנדרש תוך 

 אין בגובה הערבות שלמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק. 23.4

יום בטרם גמר  30ן, לא פחות מאשר במקרה של הארכת ההסכם, מתחייב הספק למסור למזמי 23.5

יום לאחר  60ההסכם, ערבות חדשה על סך זהה לסכום הערבות המקורית. הערבות הנ"ל תהיה בתוקף 

 גמר תקופת ההסכם המחודש כנ"ל. 

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .24

ותים מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המזמין לבין הספק יהיו יחסים של מזמין שיר 24.1

וקבלן עצמאי. לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הספק, עובדיו או מי מטעמו. אין לראות 

בכל זכות הנמנית ע״פ הסכם זה, למזמין לפקח, להדריך ולהורות לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא 

ידו, כל זכויות  אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו, ולא תהינה לספק ולכל המועסקים על

 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.

יקבע ע״י רשות מוסמכת, לרבות ע״י גוף שיפוטי, כי ביחסיו למען הסר כל ספק, היה ומסיבה כלשהיא,  24.2

עם המזמין, הספק או עובדיו הינם עובדים של המזמין אזי הספק ישפה את המזמין בכל סכום שיאלץ 

דין של ערכאה מוסמכת, הנובע מתביעות עובד הספק או מי מטעמו, או הטוען כי הוא -לשלמו לפי פסק

 עובדו, נגד המזמין.

על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי, יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיגיע לספק, אם וככל המזמין,  24.3

 שיגיע, את סכומי ההחזר ו/או השיפוי המגיעים לו.

 איסור הסבת ההסכם .25

פי ההסכם או את -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על 25.1

 לאישור מראש ובכתב של המרכז הרפואי.חובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף ה

וחסרת  כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת 25.2

 כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. 25.3
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 ם זה לגוף אחר כלשהו.פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכ 25.4

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  25.5

 הסכם.ה

 

 ופיצויים מוסכמים זכות קיזוז .26

 

 הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למרכז הרפואי, ולו בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי 26.1

 קה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכהשהזוכה עשוי להיות חב לו מתוך העס

 מהמרכז הרפואי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, 26.2

בעקבות  טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, יהיה המרכז הרפואי רשאי לקזז הסכומים שיתגלו

 ום המגיע ו/או שיגיע לספק מהמרכז הרפואי.האמור לעיל, מכל סכ

 להלן טבלת פיצויים מוסכמים 26.3

 הערות פיצוי מוסכם מהות ההפרה מס"ד

 עבור כל יום איחור ₪  500 אי עמידה בלו"ז פינוי  .1

אי עמידה בלו"ז החלפת הצבת כלי   .2

 אצירה

 עבור כל יום איחור ₪  1,000

זימון לשימוע לפני נקיטת הליכים  ₪  1,500 פינוי פסולת/ אשפה ללא אישור מטען  .3

 לרבות הפסקת התקשרות

לא ינקה/ינקה באופן לקוי את   .4

 המכולות וסביבתן

500  ₪  

 ההסכם הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרת/ ביטול .27

בהסכם זה תחשב כהפרה יסודית  1-26אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים:  27.1

אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של ההוראות נוספות  של ההסכם על כל הנובע מכך.

 בנספחי ההסכם.

 -הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות( תשל״א  27.2

או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קוים תוך  1970

מתן הארכה, אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי המזמין לעמוד על קיום ההסכם עם  זמן סביר לאחר

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 

 ם זה.האחרות בהסכ

על  1987-מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ״ז 27.3

 ידי הספק ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהווה הפרת הסכם.

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא  27.4

 תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד. תהווה

לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה או מכוח  27.5

 הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על זכויות אחרות.

 

 

 כללי .28

ה בר תוקף, אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים                                              כל שינוי בהסכם, לא יהי 28.1

 ובכפוף לכך שאושר תחילה על ידי המרכז הרפואי לגליל, בכתב.
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           כל ויתור, מתן אורכה, הנחה, שתיקה, שיהוי או תגובה או הימנעות מפעולה על ידי                               28.2

 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  שתועמדנה לרשותו בקשר  

 להפרות נוספות של אותה הוראה או הוראה אחרת בהסכם.

 ה להם תוקף, אלא אם יעשו בכתב ומראש על  ידי שני הצדדים.שום ארכה או דחייה או ויתור, לא יהי 28.3

לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד תהא סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או עניין, ישיר  28.4

או עקיף שעלול להתעורר בין הצדדים בקשר עם הסכם זה. הוראות סעיף זה חלות גם ביחס לכל תביעה 

 כנגד המרכז הרפואי לגליל.

הצדדים יהיה כמפורט בכותרת להסכם זה וכל הודעה הנדרשת או המתבקשת בקשר להסכם זה  מען 28.5

שעות  72שתועבר בכתב ותישלח על ידי שליח או בדואר רשום, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 

 מעת מסירתה למשלוח כאמור בדואר רשום או בעת המסרה על ידי שליח לנמען.

 

 

 ום:ולראיה באו הצדדים על החת

 

 

 

____________________ ________________________ 

 הספק המרכז הרפואי לגליל
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 - 'י"זנספח  -

 תנאי ניהול המכרז

 

 שאלות הבהרה ומתן תשובות לשאלות הבהרה, עדכונים ושינויים .1

יש הקשר לא אך ורק" WORD, בפורמט של "באמצעות הדוא"ל בלבדשאלות הבהרה יש להפנות  1.1

 המכרז. וחל איסור מוחלט על פנייה אל כל גורם אחר במרכז הרפואי, בקשר עם

המרכז הרפואי שומר על זכותו להשיב על שאלות שהגיעו לאחר המועד האחרון במידה והן בעלות 

 משקל ושיקולי יעילות מחייבים להשיב עליהן.

 ת את תנאי המכרז. אין בכוחו של כל פרט, נתון, הבהרה שיימסרו בע"פ, כדי לשנו 1.2

המרכז  תשובות, פרטים, מידע, או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו את

רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב על ידי איש הקשור של המרכז הרפואי, יחייבו את  הרפואי.

 המרכז הרפואי.   

 

 המען והמועד להגשת ההצעות: .2

יבת המכרזים המצויה במתחם ההנהלה בימים עד למועד על המציעים להגיש את הצעותיהם לת

תמצית תנאי המכרז.  הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים )מכל סיבה  –האחרון המצוין בנספח א' 

 שהיא( עד לתאריך  והשעה, הנקובים לעיל, תפסלנה. 

 

 אופן הגשת ההצעה: .3

או כל סימן זיהוי חיצוני  ההצעה במכרז תוגש במעטפה חלקה סגורה בלבד ללא ציון פרטי המציע 3.1

אחר. על המעטפה יירשם שם המכרז ומספרו בלבד. בתיבת המכרזים עשויות להימצא מעטפות של 

 מכרזים נוספים, לפיכך המציעים מתבקשים להקפיד על רישום שם המכרז על גבי המעטפה.

ם כולם ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד כאשר כל אחד מנספחיו חייבים להיות חתומי 3.2

בכל עמוד ועמוד על ידי מורשה החתימה של המציע בכתב ברור או בהדפסה. מחיקות שינויים או 

 הוספות עשויים להביא לפסילת ההצעה.

 

 הוראה מיוחדת למציע שחל שינוי באופן התאגדותו: .4

ת , אלא אם הותר אחרבעצמוכל הצעה תוגש אך ורק על ידי מציע אחד אשר נדרש לעמוד בכל תנאי הסף 

 במפורש במסמכי במרכז. 

 

על אף האמור לעיל, במידה ומציע שינה את אופן פעילותו בשנים קודמות )מעבר מפעילות כעוסק מורשה 

לפעילות כתאגיד / פעילות במסגרת שותפות / מעבר מפעילות במסגרת חברה אחת לחברה אחרת וכיו"ב( 

אופי פעילותו הקודמת, במידה ויסבור כי המרכז הרפואי יהיה רשאי להתחשב בידע שצבר המציע במסגרת 

קיימת זהות משמעותית בין המציע לבין האישיות המשפטית האחרת במסגרתה פעל המציע בשנים 

 קודמות. 

 

 

 איסור הסתייגות והוספות:  .5

המרכז הרפואי שומר את הזכות להתעלם מכל הסתייגויות, התניות או שינויים / להתנות את שקילת 

פרק זמן מוגדר ואף לפסול הצעה המופיעים בה הסתייגויות או התניות או  ההצעה בהסרתם תוך

 שינויים. 
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הגשת הצעה ע"י מציע, תהווה, לכל עניין ודבר, הסכמה מצד המציג לכל ההוראות והתנאים המופיעים 

 במסמכי המרכז.

 

 :תוקף ההצעה .6

עד האחרון להגשת חודשים מן המו 3הצעת המציע תהיה בתוקף, ותחייב את המציע, לתקופה של 

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.

 

 :בדיקת ההצעות והמציעים .7

יע וכן לבקש המרכז הרפואי יהיה רשאי לבקר בכל משרד, מתקן או אתר, המוחזק או מופעל ע"י המצ

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 

עם צוות הבדיקה להצעות ואף לפסול הצעה במקרה הצורך או אם סבר שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה 

 או לא מסר מידע כנדרש.

 

 פסילת הצעות בלתי סבירות: .8

המרכז הרפואי יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לקבל כל הצעה, אם סבר כי 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.

 

 פסילת מציע על בסיס ניסיון קודם .9

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 

בנסיבות של תקלות חוזרות ונשנות עם מוצרי  המציע, או עם המותג אליו משויך המוצר המוצע, לרבות

 המותג ו/או בנסיבות של תקלות חמורות שאירעו במוצרי המותג.   

 

 הודעת זכייה ותקפותה .10

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

 הרפואי.

 

 ביטול זכייה או הודעת זכייה .11

 לעצמו את הזכות לבטל את הזכייה ו/או הודעת הזכייה, כאשר המרכז הרפואי שומר

הספק לא מוציא מסמך לרבות אישור ו/או בטוחה שהמצאתם נדרשת, על פי מסמכי הליך  11.1

 המרכז, בעקבות הודעת הזכייה.

   המרכז הרפואי קיבל מידע על מציע ההצעה או תוכנה, אשר היה משפיע על                                     11.2

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.

המחויבים, עפ"י  עמוד בקצב ובהיקףקיים ספק סביר, אם הספק יוכל או יהיה ערוך במועד ל 11.3

 לוחות הזמנים שנדרשו.

 בעקבות פניית משתתף לאחר שפנייתו נמצאה מוצדקת ע"י הוועדה. 11.4

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

 הפסד.
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במקרה של ביטול זכייה ו/או סיום התקשרות שומר לעצמו המרכז הרפואי את הזכות להתקשר עם 

בתור או לבטל את המרכז או לקבל כל החלטה אחרת עפ"י מסמכי המרכז  מציע שהצעתו דורגה הבאה

 ועל פי כל דין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 

 

 עיון במסמכי המרכז ובהצעת הזוכה  .12

להוראות כל  עיון במסמכי המרכז ובהצעה הזוכה יתאפשר לפי בקשת משתתף במרכז בהתאם 12.1

על תוצאות   ההחלטה הסופית של המרכז ימים ממועד מסירת הודעה  30 -דין, ולא יאוחר מ

 הרפואי. 

במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי                            12.2

 משום שמהווה 'סוד מסחרי', עליו לציין זאת מראש במסמך שיצרף להצעתו. 

כסוד  נושא או נושאים בהצעתויובהר, כי הצהרה זו אינה מחייבת את המרכז הרפואי. סימון  

 מסחרי או סוד מקצועי בידי מציע מהווה   

הסכמה מצד אותו מציע לראות נושא או נושאים אלו כסוד מסחרי או סוד מקצועי גם בהצעת 

המציעים האחרים במרכז זה ואלו לא יועמדו לעיונו. המרכז הרפואי יפעל על פי הבנתו לפי כל 

 דין.

המרכז  חוק חופש המידע לעיין בהצעת המחיר של המציע הזוכה,במקרה ותתקבל פניה לפי  12.3

 אישורו לכך. הרפואי ימסור את המידע המבוקש לפונה מבלי הצורך לפנות לזוכה לקבלת

בהגשת הצעתו נותן המציע הסכמתו המפורשות והבלתי מסויגת לכך שהמידע אודות הצעת  12.4

רך לקבלת אישורו לכך ומבלי הצורך המחיר יימסר לידי פונים לפי חוק חופש המידע מבלי הצו

 ליידעו אודות קבלת פניה כאמור. 

 

  ביטול המרכז .13

המרכז הרפואי שומר  בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי המרכז הרפואי לבטל את הליך המרכז עפ"י דין, 

 הודעת זכיה, כאשר:  לעצמו את הזכות לבטל את הליך המרכז, אף לאחר שניתנה 

 הוגשו או עונות על כל תנאי הסף.רק שתי הצעות או פחות  13.1

 התקיים פגם בהליך המרכז, במסמכיו, בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה. 13.2

 מרכז.ה התברר בכל מועד לאחר פרסום מסמכי המרכז שנפלה טעות מכל סוג שהוא במסמכי 13.3

 חל שינוי בנסיבות, או השתנו צרכי המרכז הרפואי, באופן המצדיק את  ביטול המרכז. 13.4

באופן המהווה  סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעליש בסיס  13.5

 הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המרכז.

המרכז הרפואי מבקש לבטל את המרכז כדי להתקשר עם מציע שהינו זוכה מרכז חשכ"ל לפי  13.6

ך החשב הכללי באוצר ו/או כל רשות מרכזית ( או כדי להשתתף במרכז מרכזי שעור28)3תקנה 

 של המדינה.

 כדי לבצע התקשרות שלא בדרך של מרכז, על פי כל דין, אם יימצא כי שיקולי יעילות מחייבים. 13.7

בנסיבות המפורטות לעיל, המרכז הרפואי יהיה פטור מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בקשר לביטול 

 המרכז.

 

 שונות .14

סמכים, המפרטים, התוכניות, הידע והנתונים שנמסרו ו/או ימסרו לו כל הפרטים, הנתונים, המ 14.1

ונמסרו למציעים לצורך מרכז הרפואי "הנתונים"(, הינם רכושו של ה –לצורך מכרז זה )להלן 

הגשת הצעתם במכרז זה בלבד. חל איסור לעשות כל  שימוש בנתונים לכל מטרה אחרת וחל 



 עמודים 37ך , מתו37עמוד 

  חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ החתימת מורש                                                                   

 

,  להעניק, למכור ולשתף בכל דרך אחרת צד ג' כלשהו איסור מוחלט להעביר, למסור, לשתף, לתת

 בנתונים.

לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה, ולהם בלבד, הסמכות הבלעדית והייחודית  14.2

 לדון בכל תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה.

 

 

 המרכז הרפואי לגליל

 

 

 

 

 

 

 


