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 נספח א'

 תמצית תנאי המכרז

סמוזה הפוכה למכבסה ללא מערכת ודרוג מערכת מי אשפנייה לקבלת הצעות מחיר עבור 

UF במרכז הרפואי לגליל. והסכם שירות 

 

סמוזה הפוכה ודרוג מערכת מי אעבור שמבקש בזאת לקבל הצעות  "(המזמין)להלן: " המרכז הרפואי לגליל .1

במרכז הרפואי לגליל, הכל בהתאם למפרט המצורף לפניה זו והסכם שירות  UFלמכבסה ללא מערכת 

 ובכפוף לאישור תקציבי.

, יש להגיש את ההצעות על גבי מסמכי 12:00שעה 29/06/2022המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד ליום  .2

במסירה אישית )לא לשלוח בדואר(  501/2022המכרז המקוריים בלבד במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז מס' 

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

יש להגיש את  12:00שעה  14/06/22המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מאת המציעים הוא עד ליום  .3

 .AvivitD@gmc.gov.ilבדוא"ל  WORDהשאלות במסמך בפורמט של 

, יש לתאם מראש עם הגב' אביבית דהן בנייד: 12:00שעה  08/06/22הוא ביוםחובה –המועד לסיור קבלנים  .4

050-7887903. 

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 

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

המציע בלבד, והוא שיהיה האחראי הבלעדי לכל הפעולוות והתוצרים, ובכתב מהמשרד. ההצעה תוגש ע"י 

 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. .7

 :להסכם השירות והתחזוקה תקופת ההתקשרות .8

 שנים. (2שנתיים )ת ההתקשרות במכרז זה הינה לתקופ .8.1

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

הארכות בנות שנה כל אחת )להלן:"  וש לשקרי  – לוש שניםבתקופות נוספות שלא תעלנה במצטבר על ש

 שנים. חמשפה המוארכת "( והס"כ תקופת ההתקשרות לרובת התקוהתקופה 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

יום מראש, המזמין לא חייב לנמק את החלטתו כאמור. בגין סיום מוקדם של  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

   

 התמורה ואבני דרך לתשלום: .9

סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו ובכפוף לקיום תקציב לנושא ביצוע השירותים לפי  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,  בגין נסיעות, לרבות הוצאות הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע 9.3

, צילומים, טלפונים, עריכה לשונית ם, היטליל זמן, ניתוח מידע, תקורה, אגרותאריזה הובלה ופריקה, ביטו

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

mailto:AvivitD@gmc.gov.il
mailto:AvivitD@gmc.gov.il
https://www.gmc.org.il/?CategoryID=2695
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 ותרגומו לאנגלית וכדומה.המשרד ככל שיידרש, הכנת תקציר העבודה 

בוצעה לשביעות רצונו, הגורם המוסמך שלמען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור  9.4

  .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

 

  תנאי סף מנהליים: 10

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-ציבוריים, התשל"והחזקת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  .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-וגנים(, התשנ"א)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים ה

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.

 צהיר אי תיאום מחירים/הצעות בקשר למכרז זה.חתימה על ת .11.7

 הצהרה בדבר סוד מסחרי, עסקי או מקצועי. .11.8

 תנאי סף מקצועיים: .12

, או דומות למערכת הנ"ל בבתי חוליםניסיון מוכח בהקמת ואחזקת מערכות מים תעשיתיות זהות  12.1

 מערכות. 10לפחות 

 .האחרונותהשנים  5ניסיון מוכח באחזקת מערכות מים זהות או דומות במהלך  12.2

 

 לצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים שמאשרים את כל דרישות הסף, יחד עם ההצעה. ספקעל ה

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 

 20%לקריטריון המחיר ומשקל של  80%שקלול ציון להצעות עפ"י חלוקת משקל של : שלב שני 

 המלצות וניסיון בבתי חולים.לקריטריון 
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 :המחיר מדד

 . 80%בדיקת הצעות המחיר כאשר ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות תקבל את הציון המרבי של 

ע"י חלוקה של ההצעה הזוכה, ב ביחס אל ההצעה הזוכה שאר ההצעות יקבלו ציון מחיר, אשר יחוש

 להלן: ה. החישוב יתבצע לפי הנוסח80-בהצעה הנבדקת, ומוכפל ב

 

P 1 =  
 ההצעה הזוכה

הצעה נבחנת
 × 80 

 

 :המלצות וניסיון בבתי חולים מדד

ניקוד איכות להצעות שעברו את שלב תנאי הסף בהתאם לאמות המידה  ןיינתבשלב זה תיתן 

 .1-10 המפורטות בטבלה להלן. בכל אמת מידה יינתן ציון איכות כללי בסקלת דירוג של

 

 ציון הממליץ מדד

  זמן ואיכות מענה לתקלות 

זמן ואופן הטיפול בתקלות הדורשות הגשת 

 הצעות מחיר

 

  כמות התקלות החוזרות ואופן הטיפול בהן

 

 הוא הגבוה ביותר. 10הוא הציון הנמוך ביותר ו  1כאשר  10 -1כל אחד מהמדדים ידורג בציון מ 

 לכל אחד מהמדדים משקל שווה בשקלול הציון מהממליץ.

 

כי בשלב קביעת ציון האיכות מתקיים הליך בחינה של איכות המציעים, הכולל גם שיחות טלפוניות  יצוין

במסגרת  מתוך בית החולים. 1ככל שעבד המציע עם בית החולים נפנה לפחות לממליץ   עם ממליצים.

ך שיחות אלה רשאי בית החולים לבצע אימות של פרטים ונתונים עליהם הצהיר המציע בהצעתו לצור

עמידה בתנאי הסף. בית החולים שומר על זכותו לקבוע, בדיעבד, כי מציע לא עמד בתנאי הסף הנוגעים 

לניסיונו, אם התברר לו, במסגרת השיחות עם הממליצים, כי הפרטים שמסר המציע במסגרת הצעתו, 

 אינם נכונים ו/או אינם מדויקים.

 שיחות עם ממליצים:

 

חייב לפנות לארגונים הממליצים שנרשמו על ידי המציע, כולם או חלקם, בית החולים רשאי, אך לא  .1

וכן רשאי אך לא חייב לפנות לאיש הקשר שנכתב, או לכל אדם אחר הנוגע לפרויקט נשוא ההמלצה, או 

כל פרויקט אחר אותו ביצוע המציע , אף אם פרטיו לא צוינו בהצעת המציע )להלן יכונה בסעיף זה כל 

 .ליץ"("הממ -אחד מהם 

בית החולים רשאי, על פי שיקול דעתו, לשוחח עם כל הממליצים שציין המציע בהצעתו או רק עם  .2

חלקם, לבחור חלק מבין הממליצים לצורך שיחה, באופן אקראי או באופן מושכל, ורשאי שלא להתחשב 

שר עם הפרויקט בדבריו של ממליץ, אם התברר לו בשיחה טלפונית ו/או בכל הליך בחינה אחר שיעשה בק

שומר על זכותו לקיים שיחת ממליצים  בית החוליםנשוא ההמלצה, כי המציע אינו עומד בתנאי המכרז. 

 גם עם כל אדם אחר אשר יש לו ידיעה על איכות עבודתו של המציע.

בית החולים לא ימסור את שמות הממליצים אליהם נערכה פניה וכן לא יאפשר לעיין בחוות דעת של  .3

 בית החוליםים ותרשומות של שיחות שנערכו עם ממליצים )כולל ממליצים אליהם יפנה ממליצ

בהגשת ההצעה למכרז מוותר המציע מראש על כל זכות ודרישה לקבלת שמות הממליצים  מיוזמתו(.
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ולעיון בחוות הדעת ובהמלצות שיינתנו עליו או על משתתפים אחרים, הן של ממליצים שנכללו בהצעות 

 רים אליהם יפנה בית החולים ביוזמתו.והן של אח

 

 .20%שתקבל את הציון הגבוה ביותר תקבל את הציון המרבי  ההצעה

ע"י חלוקה של ההצעה הזוכה, ב ביחס אל ההצעה הזוכה , אשר יחושאיכות שאר ההצעות יקבלו ציון 

 להלן: ה. החישוב יתבצע לפי הנוסח20-בהצעה הנבדקת, ומוכפל ב

 

P2 =  
נבחנת ההצעה  

 הצעה הזוכה
 × 20 

 

  בהתאם לציון המשוקלל שיחושב עפ"י הנוסחה הבאהההצעות תדורגנה. 

 

𝑃1 + 𝑃2 = 𝑃זוכה 

 

  ההצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר, תדורג במקום הראשון ותיבחר להצעה הזוכה, קרי ההצעה

 תוכרז כזוכה. בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר

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

 

 

 ערבות ביצוע 14

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

 ₪. 10,000ובלתי 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 

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 

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

ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות  אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית,

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

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

 לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.

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

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  .ג

 ספים.ההתקשרות, ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נו

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(.

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

 ישה.פוליסות, מעת לעת ולפי דר

 יגוד ענייניםנ .17

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

 משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.

על אף האמור, הספק אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו, לדעת המשרד,  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

ן עידוד , לעני1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2על מציע העונה על הדרישות בסעיף  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 נספח י"א מציע אשר עומד בדרישות אלו ימלא יצרף את 18.2

 זכויות המשרד .19

-ות מכרז זה, מהוראות כל דין ומן ההלכה הפסוקה, המשרד יהיה רשאי, לפי שיקולמבלי לגרוע מהורא

 דעתו הבלעדי:

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

את כל השירותים לפי מכרז זה, או שלא לבחור בזוכה כלשהו במכרז, או לפצל את הזכיה בין 

בהכרח בחלקים שווים(, או לבטל את זכייתו של הספק ולקבוע זוכה אחר  מספר זוכים )לא

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

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

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

ו, לפנות למציע או לכל גורם רלוונטי אחר, לרבות אנשי הקשר שפורטו על ידי המציע בהצעת 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. 
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לא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר, לעומת הנדרש לפי מכרז זה,  19.6

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

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.

הזוכה,  שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר לפי מכרז זה כהצעה 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 

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

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

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

 להחלטת המשרד ולאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו.

תקנות חובת ל 7לנהל משא ומתן עם מציעים בקשר להצעתם, והכל בהתאם לקבוע בתקנה  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 המציע שנבחר ככשיר שני או שלישי, בהתאם למנגנון האמור בסעיף

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

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

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

 יסיון.שהיא; ההתקשרות עם הספק בוטלה במהלך תקופת הנ

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 

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

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

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

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

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 

ים במכרז זה, לרבות המועד האחרון להגשת ההצעות, המועד האחרון מהמועדים הקבוע

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, 

באתר האינטרנט של המשרד. תימסר ההודעה בדבר דחיית המועדים באמצעות פרסום 

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 

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

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.

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

 

 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

 אישור ניכוי מס במקור. .ה

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

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

1998  . 

 הצהרה בדבר אי תיאום מכרז. .ח

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

 הנדרשים.

 ם ותשובות לשאלות הבהרה.תדפיסי עדכוני .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

 והסכם שירות UFסמוזה הפוכה למכבסה ללא מערכת ושדרוג מערכת מי אלמכרז 

 

________________________ 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

   למכרז.בירורים בקשר 

 אלו פרטי יצירת הקשר עמי:

 

 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

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

 הגבלה, הוראה או התנייה שיש בהם לפגוע בתקופתם.

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, 

 ם. מלאים, מדויקים ותקפי

 הצהרות המציע לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המקצועיים: .5

 

ניסיון מוכח בהקמת ואחזקת מערכות מים תעשיתיות זהות או דומות למערכת הנ"ל בבתי  .א

 מערכות. 10חולים , לפחות 

 .השנים האחרונות 5ניסיון מוכח באחזקת מערכות מים זהות או דומות במהלך  .ב

 המזמין )שם, תפקיד וסלולרי(פרטי איש קשר אצל  שם הלקוח
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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 

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

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

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

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

 ס חשבונות.אישור ניכוי מס במקור + אישור ניהול פנק -אישורים לפי חוק עסקאות גופיים ציבוריים  .6.3

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

 עו"ד. 

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

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 

 

 

 

 

______________________ 

 חתימה                   

 

 

 

 

 

 אישור עו"ד

 

 

 

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

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

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

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

         _______________________                               _______________________ 

 חתימה + חותמת תאריך



 עמודים 40, מתוך 12עמוד 

  חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ החתימת מורש                                                                   

 

 נספח ד'

 והסכם שירות UFללא מע'  מערכת מי אוסמוזה הפוכה למכבסה לחידוש מפרט טכני
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מפרט טכני
 
 כללי )מצב קיים( :  .1

 במרכז הרפואי לגליל מותקנת מערכת מים בשיטת אוסמוזה הפוכה עבור מים למכבסה. .1.1
 המערכת תוכננה לספק את התנאים הבאים:  .1.2

 קוב  180כמות מים מטופלים יומית מקסימלית:  .1.2.1
 מק"ש.  10-12ספיקת מי מוצר:  .1.2.2
 מיקרוסימנס 50עד איכות מי מוצר:  .1.2.3

, סודה ( <  SMBS< מערך מינון ) אנטיסקלנט, חומצה,  UFהמערכת תוכננה בתצורה הבאה:  .1.3
 <מיכל באפר < משאבות שילוח < מגדל מים < משאבות שילוח למכבסה  RO  מערכת 

  UF, נדרש לשנות שיטת העבודה ולעבור לעבוד ללא   UFעקב תקלות ב  .1.4
 זה הקיימת כיום , כוללת בין השאר : מערכת האוסמו .1.5

 שיבוטל  –תקול  UFמתקן  .1.5.1
 מערך מינון .1.5.2

 מינון אנטיסקילנט. .1.5.2.1
 מערכת הכוללת משאבת מינון ותכשיר אנטיסקלנט. מינון ביחס ישיר לתצרוכת המים.

  אלקטרומגנטית   סוג משאבה 

  יצרן                GRUNDFOS 
  מבנה חומרים  PVC/VTC 
     טפלון   דיאפרגמה 

  ליטר לשעה 6  ספיקה מקסימאלית 
  בר 5  לחץ מקסימאלי 

  אנטיסקלנט מסחרי   תכשיר 
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 SMBSמינון  .1.5.2.2

  ORPלצורך ניטרול כלור מותקנת מערכת הכוללת משאבת מינון מבוקרת 

  אלקטרומגנטית   סוג משאבה 
  יצרן                GRUNDFOS 

  מבנה חומרים  PVC/VTC 
     טפלון   דיאפרגמה 

  ליטר לשעה 6  ספיקה מקסימאלית 
  בר 5  לחץ מקסימאלי 

   בקרORP    METLER TOLEDO 
 

מערכות  מינון זהות נוספות: אחת למינון חומצת מלח והשניה למינון סודה  2בנוסף הותקנו 
 וזאת לצורך ביצוע חיטוים לממברנות האוסמוזה.

ון מבוקר ע"פ מדידה ומאפשרות מינ LCDכוללות תצוגת  DDCמשאבות המינון מסידרה 
 . CC -בפועל ב

 PPליטר בתוך מעצרה עשויה  100כל מערך כולל מיכל עשוי פוליאטילן בנפח של 
 

 מערך ממבראנלי: .1.5.3
  מורכבת על מעמד עשוי פרופיל  נירוסטה. w-RO 10 PLCמערכת אוסמוזה דגם  

                
 נתוני ביצוע:

 :מק"ש 10  ספיקה 
 :'75%-70% יחס השבה מיני  
 :אחוז  95-98 דחית מלחים 
 TDS :'מג"ל 700 הזנה מקס   

 
 הרכב המערכת הקיימת:

 " 2ברז הזנה ראשי מפוקד קוטר . 
 .בקרת לחץ נמוך 
 3 .מדי ספיקה  למי תוצר, מחזור ורכז 
 .מדי לחץ למשאבת לחץ גבוה ,לפני ואחרי פילטר מקדים 
 .משאבת לחץ גבוה 
 .ברזי ויסות מי רכז ומחזור 
  מארז לוח חשמל אטום למיםIP-55. 
 .בקר מוליכות  מותקן על הפנל המרכזי, תצוגה דיגיטלית 
  בקרתPLC .הכוללת מסך תצוגה גרפי וכן פרוטוקול תקשורת כנדרש במכרז 

 
 מפרט ציוד קיים:

 סוג ממברנות-   TFC 
  40"   -גודל ממברנות"X8 
  נירוסטה    -סוג תאי לחץ 
  קוטר  8"   -גודל תאי לחץ      
  רב דרגתית אנכית   -סוג המשאבה 
  סוג מנוע-      TEFC, 2950 RPM 
 50     -מתח הזנה Hz 380 V, 3 Phase 
  רוטומטרים    -מדי ספיקה 

 
 חומרי מבנה:

  פרופיל נירוסטה                       -מסגרת 
  פוליאסטר   -מארז חשמל ובקרה 
  צנרת לחץ נמוך-                  PVC   
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 ז הזנה בר-    PVC   
  316נירוסטה    -רגש לחץ נמוך 
  304נירוסטה     -משאבה 
  316נירוסטה    -ברז גלוב ויסות  
  316נירוסטה    -רגש לחץ גבוה   
  316נירוסטה    -צנרת לחץ גבוה  
  נירוסטה    -תאי לחץ 
  316נירוסטה     -ברז רכז    
  ממולאים בגליצרין 316פנל נירוסטה     -מדי לחץ 
  316נירוסטה                 -ברז מחזור  
  פוליקרבונט שקוף                -מדי ספיקה 

 
 יצרני אביזרים קיימים:

  רגשי לחץ-     APLIPULS 
  ברזים מפוקדים-    PRAHER   
 מפעיל פנאומטי-   ALFA  AIR 
  משאבת לחץ-    GRUNDFOS 
  ממברנות-      CSM   
  תאי לחץ-                   WINTER ENG 
  רכיבים אלקטרונים/חשמל- ABB/ TELEMECHANICUE 
  בקרPLC-    UNITRONUCS   
  מדי ספיקה-     FLOWTECH 
 משאבת מינון-   GRUNDFOS  

 
 משאבת לחץ גבוה  .1.5.4
  CIPניתן להשתמש בו כמיכל  –+ משאבה על גבי סקיד  UFמיכל  .1.5.5
 לוח חשמל הכולל:  .1.5.6

 בקר מתוכנת .1.5.6.1
 משני תדר  5 .1.5.6.2
 מסך מגע עם סכמת התהליך .1.5.6.3

 משאבות:  .1.5.7
 משאבות שילוח בין מיכל מוצר למגדל מים  2 .1.5.7.1
 משאבות שילוח בין מגדל מים למכבסה 2 .1.5.7.2
  UFמשאבת  .1.5.7.3
  ROמשאבה רב דרגתית  .1.5.7.4

  V570לוח חשמל: כולל בקר יוניטרוניקס דגם  .1.5.8
 כיום ישנו מרכך זמני  המחליף עבודת מערכת האוסמוזה .1.5.9

 
 ת מיםמערך אגירה ואספק

 מ"ק עשוי פוליאטילן שחור . המיכל כולל בקרת מפלס הידרוסטטית . 5מיכל אגירה )בינים( בנפח של 
בר יפנו את מי מיכל הבינים אל מאגר מים  2מק"ש בלחץ של  8זוג משאבות עשויות נירוסטה עם ספיקה של 

 על המגדל.
 ר אל הצרכנים.בר  יזרים את מי המאג 5מק"ש  12זוג משאבות נוסף עם ספיקה של 

 כל המשאבות כוללות בקרת משנה תדר והחלפה רנדומאלית לפי זמן או בשעת תקלה.
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 דרישות כלליות לביצוע:  .2
 מחוץ לחדר וסילוקה על ידי הזוכה UFהוצאת מערכת  .2.1
 כולל ברזים ומחברים לפי הצורך. PVC 63mm, השלמת צנרת נדרשת, סוג הצנרת   UFלאחר פירוק  .2.2
 ביטול ו/או  עדכון ו/או  הוספה פיקודים הן מכניים והן בבקר המתוכנת.  .2.3
 הוספה של רכיבים חשמליים ופיקודיים ככל שיידרש לביצוע העבודה, על ידי הזוכה. .2.4
 שינוי תוכנה במידה ונדרש כולל החלפת בקר ) הבקר יסופק על ידי בי"ח (.  .2.5
 התקנה של יחידת סינון קרטריד'ג מסוג: .2.6

2.6.1.  MULTYCARTRIDGE  
  316נירוסטה  חומר מבנה: .2.6.2
   2כניסה ויציאה : אוגנים " .2.6.3
 לניקוז/ שחרור אוויר  1/4פתח עליון ותחתון  .2.6.4
 מפרט הסננים:  .2.6.5

 "  40אורך:  .2.6.5.1
 " 2.5קוטר :  .2.6.5.2
 יח'  7כמות: מינ'  .2.6.5.3

 ככל שיידרש כולל חלקים  PVCעבודות צנרת  .2.7
ממברנות . יש לקחת בחשבון שעל מנת להחליף הממברנות , ייתכן ויידרש  12ממברנות:  יש להחליף  .2.8

  ממברנות תוצרת ארה"ב בלבד!!באחריות הזוכה.   -הזזה של תאי לחץ והחזרתם למקום
 על הזוכה לשלוח הרצה של ממברנות כולל אישור יצרן הממברנות להתאמת ההרצה. .2.9

כולל תוכנות ומוצרים נלווים יהיו מסוג שכל בעל מקצוע בתחום יוכל  כל מרכיבי המערכת ותפעולה .2.10
 לטפל בהם ללא אישור ספק יחיד.
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 חודשים מיום ההתקנה בבית הלקוח! 12אחריות לממברנות ולכל ציוד חדש שהותקן:  .2.11
 שירות ואחזקה:  נא ראה פרק הבא. .2.12

 

 הצעת מחיר שירות ואחזקה  .3
 חודשים  24משך תקופת השירות:  .3.1

הכולל שירות חודשי למערכת המים , מערך אספקת המים   -"ALL IN"קשרות: סוג ההת .3.2
התקשרות הכוללת אחריות מלאה ומקיפה לכל חלקי המערכת בכל תקלה  ומערכת ריכוך המים.

 מכל סוג.
 המחיר יכלול :  .3.3

 ביקור טכנאי : פעמיים בחודש  .3.3.1
 כיווני ספיקות ולחצים  .3.3.2
 הפקת דו"ח שירות: אחת לשבועיים  .3.3.3
 , חומצת מלח, סודה ( SBSאספקה ומילוי כימיקלים ) אנטיסקלנט,  .3.3.4
 שטיפות כימיות  ככל שיידרשו  .3.3.5
 אספקה שוטפת של כל התכשירים הנדרשים  .3.3.6
 החלפת סננים: ככל שיידרש ומינימום אחת לחודשיים.  .3.3.7
חיבור אוטומטי למרכך כאשר מיכל באפר נמצא בשפל ) קיים ברז חשמלי ביציאה מהמרכך  .3.3.8

 ר(.למיכל באפ
 במידת הצורך ולפחות אחת לחצי שנה. –(  PHכיול אלקטרודות ) מוליכות ,  .3.3.9

 נזילות / תקלות / החלפות של ציוד שהוחלף במסגרת השדרוג כולל תוכנה ובקרה! .3.3.10
קריאה במידת הצורך במקרה תקלה במערכת המים או במערכת הריכוך, ללא עלות פרט  .3.3.11

שעות מרגע  12טכנאי למרכז הרפואי תוך הגעת , בהתאם למחירון החלקים במכרז לחלקים
 הקריאה.

שירות למערכת הריכוך כולל טיפול בתקלות ,החלפת חלקים, טיפול בנזילות החלפת שרף לפי  .3.3.12
 הצורך.

 טיפול כולל במערך אספקת המים כולל משאבות , חלקי צנרת , רגשים וכו'. .3.3.13
 
 
 לוחות זמנים ותנאים כללים:  .4

זוכה את כל המסמכים הנדרשים הנלווים למכרז כולל המפרטים ימים מיום הזכייה: יגיש ה 14עד  .4.1
י.ע.  היה ומסיבה כל שהיא לא עמד  14הטכניים לאישור . בי"ח מתחייב לאשר או לא לאשר בתוך 

הזוכה בתנאי המכרז רשאי בי"ח לבקש שיישנה הזוכה את המפרטים. במידה ולא עשה כן רשאי בי"ח 
 ור, מבלי שזה יחשב להפרת הסכם. לבטל ההסכם ולהעבירו לזוכה הבא בת

 י.ע. מקבלת ההזמנה ואישור תוכניות. 30ביצוע והפעלה: עד  .4.2
י.ע. בהפעלת המערכת ) וכל עוד הוכח כי לא היה עיכוב משמעותי מצד בי"ח רשאי בי"ח  14עיכוב מעל  .4.3

 לקנוס / לעכב/ למנוע/ לבטל את המכרז כולו ו/או חלקו. מבלי שיהיה לזוכה כל טענה כלפי המזמין. 
 ללא סיסמא. הזוכה יעביר לבי"ח עותק במייל של התוכנה החדשה וע"ג "דיסק און קי" בגרסה פתוחה  .4.4
מינ' . כל אביזרי הצנרת יהיו מספקים ידועים ואיכותיים )  PN 16כל אביזרי  הצנרת והצנרת יהיו  .4.5

( שם יש לציין : שם היצרן, דגם,  EQUIPMENT LISTבאחריות הזוכה להעביר רשימת ציוד מלאה ) 
 , וכו'  טווח טמפ'. טווח לחצים, טווח מדידה , ארץ ייצור , כמות, לינק למפרט המוצר

 בי"ח אינו מתחייב לקשור בהסכם בין הזוכה לבין השירות החודשי. .4.6
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 עמודים 40, מתוך 17עמוד 

  חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ החתימת מורש                                                                   

 

 מחירון של רשימת חלקי חילוף לצורך הצעת המחיר והזמנות מסגרת במקרה תקלה .5
 

 'מחיר יח כמות יןיאופ פריט

   RE8040BE 1 ממברנה 

   GRUNDFOS   1 משאבת לחץ גבוהה 

   RO 1למשאבת  משנה תדרים

   1 2מופעל   " ברז מופעל פנאומטי

   1 בר1 רגש לחץ  

   LPM 0-100 1מד ספיקה למחזור 

   BAR 0-20 1מד לחץ הזנה 

   1 "1.5 ברז ויסות  

   1  בקר מוליכות   אלקטרודה

   1  אלקטרודת מוליכות

   DDE 1 משאבת מינון לאנטי סקלנט

   DDC 1 משאבת מינון לחומצה  

   1   אצבע במיכל כימיקליםמצוף 

   PH  1בקר 

   PH  1אלקטרודה 
בר  4מק"ש  8משאבת אספקה 

   1   אנכיות

   ABB 1תוצרת   מק"ש 8משנה תדרים למשאבה 
בר  5מק"ש  12משאבת אספקה 

   ABB 1תוצרת   אנכיות

   ABB 1תוצרת   מק"ש 8משנה תדרים למשאבה 
כולל אביזרים, למערך   PVCצנרת 

  1 מחיר למטר מותקן טיפול קדם כולל מע' ריכוך מים
צנרת פוליפרופילן כולל אביזרים, 

  1 מחיר למטר מותקן למערך צנרת אספקת המים
חוזר על משאבות אספקת המים  -אל

  1  למכבסה

  1  מדי זרימה על משאבות האספקה

  1  ראש פיקוד מרכך 

  1  קרטריד'גאספקה והחלפת 
מקטין לחץ לקו אספקת מים ראשי 

  1  בכניסה למערכת

  1  עלות החלפת שרף לעמודה 

  1  עלות החלפת מצע חול לעמודה 

   ללא מע"מ     סה"כ 
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 נספח ה'

 הצעת המחיר
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

טלפונים, עריכה לשונית וגרפית, , צילומים, ם, היטליל זמן, ניתוח מידע, תקורה, אגרותהובלה ופריקה, ביטו

הכנת תחשיבים, הכנת ניירות עמדה, הכנת מצגות, השתתפות בישיבות חיצוניות ופנימיות עם אנשי המשרד ככל 

 .וכדומהנת תקציר העבודה שיידרש, הכ

 

 אין להוסיף כל הערות או הסתייגויות על גבי מסמך זה!

 

 שם: ________________

 

 תאריך:______________

 

 חתימה + חותמת:______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחיר מוצר /שירות
אספקה והתקנת חידוש המערכת הכולל 
  הציוד המפורט לעיל

 

חודשים מיום  24אחריות ושירות ל 
 ההתקנה כולל מתכלים 

 

סיכום הצעת המחיר לרשימת חלקי 
  .החילוף

 

 -אופציה
אחריות ושירות תיקונים למכשיר לתקופה 
של שנה נוספת )מעבר לתקופת אחריות של 

 חודשים(.  24
למזמין תהא שמורה הזכות לממש -הערה

שנים  5אופציה זו עד לתקופה כוללת של 
 24לאחר גמר תקופת האחריות של 

 . חודשים

 

  סה"כ
  מע"מ

  סה"כ כולל מע"מ
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 -נספח ו'  -
 הסכם התקשרות

 שנערך ונתחם ב__________ ביום_________ לחודש________ שנת_________

 

    בין

 המרכז הרפואי לגליל    

  2210001נהריה  21ת.ד.    

 מצד אחד;    )להלן: "המרכז הרפואי ו/או המזמין"(   

 

    לבין:

    

 )להלן: "הקבלן" ו/או "הספק"(   

    

 

 מצד שני;           

 

 

 

שדרוג מערכת מי ל 501/2022מכרז מס'  והמרכז הרפואי פנה לקבלת הצעות מחיר עבור  הואיל

מסמכיו  ואשר .במרכז הרפואי לגלילוהסכם שירות  UFסמוזה הפוכה למכבסה ללא מערכת וא

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

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

 ;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     והואיל

 תנאיו;עפ"י 

 

 אין 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
 הנספחים הבאים:להסכם זה מצורפים 

 .יםמפרטמסמכי המכרז לרבות  –נספח א' 

לא ____________₪ על סך  הספקתומה ע"י חכתב כמויות והצעת מחיר מיום ______  –נספח ב' 

 כולל מע"מ.

 פרשנות: .3

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

 .)המטיבה עם המזמין( מחויב להוראה המחמירה מבניהן בנספחיו, יהיה הספק
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התאמה ו/או דו  –מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל, בכל מקרה שבו גילה הספק סתירה ו/או אי  3.2

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

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

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

 לנהוג לפיו.

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

 לשם כך, בכתב.אם קיבל מהמרכז הרפואי הוראה 
 

 הצהרת והתחייבות הספק: .4
 :הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן       

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

 התקשרות זה.

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

קיום התחייבויותיו עפ״י הסכם זה, ולרבות ציוד, כלי רכב, חלפים, כלי עבודה וכל אמצעי אחר הדרוש 

ו לאספקת השירותים והמוצרים, וכי ברשותו כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים התקפים ו/א

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.

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

ות כל דין הקשורות במתן השירותים ואספקת המוצרים בתום תקופת האחריות( וכי ימלא אחר הורא

 בפרט.

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

 כל טענה כלפי המזמין.

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

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

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

 עובדות ו/או לנתונים הקשורים במכרז ו/או הנקובים בהצעתו.פגם בקשר ל

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.

י המזמין ככל שהן נוגעות לביצוע התחייבויותיו הספק מתחייב לקיים אחר כל הוראות, הנחיות ונהל 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 

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

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 

ן בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם על פי הסכם זה ולא תהיינה לו תביעות כספיות נוספות כלשה

 זה.

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.

 הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה. 4.10
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 העבודה המבוקשתתיאור  .5
 מסמכי המכרז.כמפורט ב

 

 תקופת ההתקשרות: .6

מיום __________, ועד ליום _________ )להלן: "תקופת  תייםהסכם זה נחתם לתקופה של שנ 6.1

 ההתקשרות"(.

למזמין נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את תקופת ההתקשרות   6.2

תקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי )להלן: "תקופת  לושבש

 .חמש שניםההתקשרות הנוספת"(. יובהר כי סך תקופות ההתקשרות הנוספות לא יעלו במצטבר על 

יום מראש מכל סיבה שהיא וללא נימוק, והזוכה  30המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות בהודעה של  6.3

לתשלום כלשהו ו/או פיצוי כלשהו, מעבר לתשלום בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל  לא יהיה זכאי

 עד למועד סיום ההתקשרות על פי ההודעה.

 שלושת החודשים הראשונים ישמשו כתקופת ניסיון למתן השירותים. באם בתום תקופה זו לא יהיה 6.4

המזמין שבע רצון מהשירותים המתבקשים נשוא מכרז זה, תסתיים ההתקשרות עם המציע הזוכה 

ין השירות שניתן עד הזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה. הזוכה יהיה זכאי לתשלום רק בג ולמציע

 למועד סיומו.

 הספק מסכים בזאת כי למזמין נשמרת הזכות לבטל את המכרז מסיבות תקציביות. 6.5

המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם ספק ללא צורך במתן הודעה מוקדמת במקרה שימונה  6.6

 לספק מפרק סופי או זמני.

ו אלא בהסכמת המזמין, והמזמין יהיה מובהר כי הספק אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע ב 6.7

 רשאי לפעול בעניין זה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

ידי המזמין, לא תהיה על המזמין חובה לפצות את הספק או לשלם לו -בכל מקרה של ביטול ההסכם על 6.8

תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם. 

 זו תשולם לספק ע"פ הצגת חשבוניות כנדרש ולאחר בדיקתן ואישורן ע״י המזמין.תמורה 

בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ״ל לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום בקשר  6.9

 עם ביטול ההתקשרות כאמור.
 

 שכר ותנאי תשלום: .7

מחיר נספח ב', מיום תמורת מתן השירותים ישלם המרכז הרפואי לספק כמפורט בהצעת ה 7.1

 לא כולל מע"מ.₪ ____________ ___________ על סך 

ביצוע השירותים ו/או העבודות לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו ובכפוף  7.2

 לקיום תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.

על בסיס הצעת התמורה לשירותים, בגין ביצוע השירותים הנ"ל, תשולם על ידי המרכז הרפואי  7.3

 .המציע הזוכה במכרז

הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע, כולל כוח אדם, הוצאות נסיעה, טלפונים,  7.4

פות בישיבות עריכה לשונית וגרפית, הכנת תחשיבים, הכנת ניירות עמדה, הכנת מצגות, השתת

 חיצוניות ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שיידרש , הכנת תקציר העבודה.

למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הגורמים המקצועיים במרכז הרפואי  7.5

 שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו, בהתאם לתנאי ההסכם, ולאחר הגשת החשבונית למרכז הרפואי. 

 ופית תקבע על פי חישוב כמויות השירותים שבוצעו בפועל ע״י הספק.דהיינו, התמורה הס 7.6
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מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין. הספק מתחייב לשאת על חשבונו  7.7

בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות 

 פים בגין זכויות סוציאליות.תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוס

לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות למזמין בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק ממנה,  7.8

אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום ו/או אי מילוי ראוי של דו״ח השירותים שבוצעו ו/או 

 משדרישת התשלום או הדו״ח לא אושרו.

הצדדים כי המזמין לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם לספק למען הסר ספק מוסכם בין  7.9

 עקב מתן השירותים.

הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמזמין העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת שינויים  7.10

בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל 

 ן ישירים ובין עקיפים.מין וסוג, בי

 יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית.  30תנאי תשלום: שוטף +  7.11

 למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום. 7.12

 

 ערבות ביצוע .8

להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימסור הספק למזמין, עם חתימת הסכם זה ערבות  8.1

 ₪.   10,000סכום של בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית ובלתי מותנית ב

 יום אחרי תום תקופת ההסכם. 60משך תוקפה של הערבות יהיה  8.2

לא מילא הספק אחר איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות מבלי  8.3

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

 7מימוש הערבות ובלבד שניתנה הודעה בכתב לספק על כוונה זו והספק לא תיקן את הנדרש תוך כנגד 

 ימים מיום קבלת ההודעה.

 אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק. 8.4

יום בטרם גמר ההסכם,  30במקרה של הארכת ההסכם, מתחייב הספק למסור למזמין, לא פחות מאשר  8.5

יום לאחר גמר  60ת חדשה על סך זהה לסכום הערבות המקורית. הערבות הנ"ל תהיה בתוקף ערבו

 תקופת ההסכם המחודש כנ"ל. 
 

 ציוד חומרים ופסולת .9

הספק מתחייב כי כל החומרים והמוצרים בהם ישתמש בעבודתו יתאימו לדרישות התקנים הישראליים  9.1

נים במפרט העבודה או לתקן ארץ הייצור של העדכניים ובהעדר תקן ישראלי לדרישות התקנים המצוי

 החומר או המוצר בו הוא משתמש.

 על החומרים להיות מסוג מעולה אלא אם כן צוין אחרת. 9.2

הספק לא ישאיר חומר כל שהוא ברשות הרבים במשך כל זמן הביצוע, בין אם זו פסולת או חומר חדש  9.3

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

 נזק לכל אדם ולרכוש.

כל פסולת שהיא, בין כתוצאה מהריסות ובין כתוצאה מעיבוד חומרים באתר, תפונה ע"י הקבלן על  9.4

 חשבונו ועל אחריותו הבלעדית.
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 אחריות .10

הקבלן מתחייב כלפי המרכז הרפואי לשאת באחריות לכל נזק ו/או אובדן שיגרם מכל סיבה שהיא  10.1

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.  

להשלים כל נזק ו/או אובדן, כאמור לעיל במועד הקרוב ביותר  הקבלן מתחייב לתקן, להיטיב 10.2

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.

כז הרפואי לכל הוצאה, אובדן, קלקול, תאונה, חבלה, הקבלן יהא אחראי באופן בלעדי כלפי המר 10.3

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, 

פלי המרכז הרפואי ו/או עובדי הקבלן ו/או השוהים בתחום המרכז הרפואי לרבות למרכז הרפואי, למטו

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.

מרכז הרפואי מכל אחריות לנזק ו/או אבדן העלול להיגרם לרכושו של הקבלן פוטר בזה את ה 10.4

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
 

 סעיף ביטוח .11
 

הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס  .א

לשירותם/עבודות אותם מספק ומבצע, עבור מדינת ישראל ו/או משרד 

המרכז הרפואי לגליל )להלן: "המזמין"(, ככל שנהוגים  –הבריאות 

בתחום פעילותו )לדוגמא: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי 

ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות  צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית,

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 

ו על ידי הקבלן והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל ויועסק

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  .ב

ות )למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה( המזמין ההתקשר

יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל 

 באותו סוג ביטוח.

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

לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני 

 ספים.המשנה, כמבוטחים נו

הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא  .ד

ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי המזמין 
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 ועובדיו )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(.

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

 ישה.או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דר

 אי עמידה בתנאי סעיפים אלו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. .ו
 

 קבלני משנה .12

הספק אינו רשאי למסור את אספקת השירות או חלק ממנו לקבלן משנה מבלי שקיבל תחילה את   .א

 אישורו מראש ובכתב של המרכז הרפואי.

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

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

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

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

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

 עובדים .13

הספק יספק את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה וכן את כל כוח האדם  13.1

 הדרוש לשם כך.

הספק ימנה מנהל פרויקט מטעמו שיהיה מקובל על המרכז הרפואי ויהא נוכח באתר העבודה   13.2

 במשך כל שעות הפעילות.

הספק יעסיק מטעמו בשטח המרכז הרפואי רק עובדים בעלי תעודת זהות ישראל או בעלי אישורי  13.3

 ת הביטחון.עבודה כדין ויעברו את כל הבדיקות הביטחוניות שיידרשו, ככל שיידרשו, ע"י מחלק

לפי דרישת המרכז הרפואי, הספק ימציא כל אישור נדרש, ביחס לכל עובד שיידרש, לרבות אישורי  13.4

 רשויות הביטחון ומשטרת ישראל.

 הספק מתחייב שלא להעסיק עובדים זרים בביצוע העבודות נשוא מכרז זה.  13.5

נה. העסקת הספק מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של המרכז הרפואי להעסקת כל קבלן מש 13.6

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

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .14

מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המזמין לבין הספק יהיו יחסים של מזמין שירותים  14.1

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

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 

״י המזמין, והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, של עובד מדינה או עובד המועסק ע״י הממשלה או ע

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 גוף שיפוטי, כי ביחסיו  14.2

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

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

 עובדו, נגד המזמין.

יגיע לספק, אם וככל המזמין, על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי, יהיה רשאי לקזז מכל סכום ש 14.3

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



 עמודים 40, מתוך 25עמוד 

  חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ החתימת מורש                                                                   

 

 

 ביטול ההסכםותרופות בשל הפרת/  ההסכםהפרת  .15

בהסכם זה תחשב כהפרה  1-14אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים:  15.1

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

 נוספות בנספחי ההסכם.

 -הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות( תשל״א  15.2

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

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 

זכויות המזמין על פי כל הסכם זה אמור היה להיעשות ע״י הספק, וזאת על חשבון הספק ובנוסף ל

 דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה.

על  1987-מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ״ז 15.3

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

כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי  15.4

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

לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה או  15.5

מורה או על זכויות מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות א

 אחרות. 

 כללי .16

כל שינוי בהסכם, לא יהיה בר תוקף, אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים ובכפוף לכך  16.1

 שאושר תחילה על ידי המרכז הרפואי לגליל, בכתב.

כל ויתור, מתן אורכה, הנחה, שתיקה, שיהוי או תגובה או הימנעות מפעולה על ידי צד כלשהו  16.2

בקשר להפרה של איזה מהוראות ההסכם, לא ייחשבו כוויתור של אותו צד על זכות להסכם זה 

כלשהי המוקנית לו לפי הסכם ולא ייגרעו מהתרופות שתועמדנה לרשותו בקשר להפרות נוספות 

 של אותה הוראה או הוראה אחרת בהסכם.

על  ידי שני שום ארכה או דחייה או ויתור, לא יהיה להם תוקף, אלא אם יעשו בכתב ומראש  16.3

 הצדדים.

לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד תהא סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או עניין,  16.4

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

 לכל תביעה כנגד המרכז הרפואי לגליל.

וכל הודעה הנדרשת או המתבקשת בקשר להסכם  מען הצדדים יהיה כמפורט בכותרת להסכם זה 16.5

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

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

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

____________________ ________________________ 

 קבלןה                         המרכז הרפואי לגליל    
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 - זנספח  -

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

 

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

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

 

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

והסכם שירות  UFסמוזה הפוכה למכבסה ללא מערכת ודרוג מערכת מי אשל 501/2022 עורך התקשרות מספר

 )להלן: "המכרז"( אז אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  במרכז הרפואי לגליל

 

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

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

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

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

וראות החיקוקים המנויות , גם עבירה על ה2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2בסעיף 

 בתוספת השלישית לאותו חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 

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 אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  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    

 עורך הדין אישור

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 

, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם באופן אישי

 לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
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  חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ החתימת מורש                                                                   

 

 – חנספח  -

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

 במשבצות המתאימות! X נא לוודא סימון 

 

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

 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:  "

סמוזה הפוכה למכבסה ללא מערכת ודרוג מערכת מי אשל 501/2022 המרכז הרפואי לגליל במסגרת מכרז מס' 

UF מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  ואני והסכם שירות במרכז הרפואי לגליל 

 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

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

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

 

נדרש לסמן  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. 100ע מעסיק המצי

 

 :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 

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

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו  פעל ליישומןואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו כאמור 

 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

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

 רות.ימים ממועד ההתקש 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' 

 ________________________ 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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 'טנספח 

 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

 

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

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

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 .יןזמכל אחד מנותני השירותים מטעם הספק אשר באמצעותו יינתנו השירותים למ - "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 

 שימור ידיעות בצורה חשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת.

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. 

 

ים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועי

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

, בישראל ומחוצה לה, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים

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

 .זמיןידיעה כנ"ל מאת נציג המ

 

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

חוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, ואמצעי האבטחה שלהן, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים ו

 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

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר לאחר את פרטי . אני זמין, ובהסכמה מפורשת בכתב של המזמיןהשירותים 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 הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי 

 וצפוי לעונש מאסר. 1977

 

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

 .1981-לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 5פי סעיף -בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על

 

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

________________________ ________________________ ________________________ 

 חתימה שם החותם תאריך
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 'ינספח 

 הצהרה בדבר אי תיאום הצעות מכרז

מוסמך/ת _____________ השמספרה , הנושא/ת ת.ז______________________________ אני הח"מ

ולאחר  501/2022לתת 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:

 יר זה בשם התאגיד ומנהליו. לחתום על תצה 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 עימו(:זמיןהמ

 פרטי יצירת קשר ניתנת קבלנות המשנה התחום בו 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 

ה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז המחירים או הכמויות המופיעים בהצע .5

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

 לעיל(.  3

 מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  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. 

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

 אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Xיש לסמן 

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

 אם כן, אנא פרט:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 אום מכרז, יש לפרט:בקשר לתימציע ההצעה הורשע 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________ 

 

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

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר
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 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 

חרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אישי, וא

 יעשה/תעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

             _____________             ______________________         _____________     

 חתימת עורך הדין               חותמת ומספר רישיון עורך דין                     תאריך                     
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 '"אינספח 

 הצהרה והתחייבות המציע בדבר עמידה בתנאי הסף הכלליים וניגוד עניינים

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

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

המרכז הרפואי המציע( המבקש להתקשר עם  –הנני נותן תצהיר זה בשם _____________ שהוא המציע )להלן 

והסכם שירות  UFסמוזה הפוכה למכבסה ללא מערכת ושדרוג מערכת מי אל 501/2022 לגליל בקשר למכרז מס'

 .המכרז(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע –)להלן  במרכז הרפואי לגליל

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

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

ני מצהיר ומתחייב כי כיחידה אינטגרטיבית אחת והנני מצהיר כי אין סתירה בין רכיבי הצעתי השונים. הנ

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, האפשרי, בדקתי את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, 

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

 .בגין קשיים או אילוצים כאמור

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

אחר,  הנדרשים נשוא מכרז זה, ואינני קשור ו/או מעורב, באופו ישיר או עקיף, בכל צורה או דרך, בכל עניין

 שיש בו חשש ממשי לניגוד עניינים, ביחס להתחייבותיי על פי מכרז זה.

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

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

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

 מזמיןהשירותים בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של ה

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  זמיןאו המצב האמורים. המהיוודע לי הנתון 

 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

ל שהם חלים עליי, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק הקיבוציים וההסכמים האישיים, ככ

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

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

 

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

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

שי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אי

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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 בי"נספח 

 "עסק בשליטת אישה"  והתחייבות המציע בדברהצהרה 

 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 

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

 ;1981 -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -"אמצעי שליטה"  .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

גן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור מנהל כללי, משנה למנהל כללי, ס -"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;

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

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

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

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

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

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 

 שליטת אישה.ב

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

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

 נשים בעסקים,

 שם מלא _______________ חתימה ________________

 

 אישור

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

 .1981-הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

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

.____________ 

 __חותמת________ חתימה ____________.שם מלא ______________ ת.ז ____________
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 גנספח י"

 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  –הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________, שהוא המציע )להלן 

סמוזה הפוכה למכבסה ודרוג מערכת מי אשל 501/2022מכרז מס'  במסגרת המרכז הרפואי לגליללהתקשר עם 

 .והסכם שירות במרכז הרפואי לגליל UFללא מערכת 

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

בעת מילוי הטבלאות ביחס למציע ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת : 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.נספח א עומד בתנאי הסף לנסיון כמפורט בהמציע  1.1

 .ציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונועל המ 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 / 

 ת שמו(יש לציין א –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

 תיאור הפעילות שבוצעה

 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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 די"נספח 

 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:501/2022

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

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

 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,  -

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

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.

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

 החסויים מושחרים.

 

 :חתימת המציע

 

 

_________________ _________________ _________________ 

 חתימה/חותמת שם החותם תאריך
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 ט"ונספח 

 שעת חירום

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

 לגליל.עפ"י החלטת המרכז הרפואי  .ג

השירותים במסגרת מכרז זה הינם חיוניים בשעת חירום ואספקתו נדרשת למרכז הרפואי בשעת חירום  .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

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

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

 תקופת ההתקשרות במכרז ובכלל בשעת חירום.ראוי בכל 

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.

ותים המבוקשים בשעת חירום לרבות תגבור כ"א, הספק מתחייב לעשות הכל על מנת לספק את השיר .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.

 מתחייב לסייע בכל הדרוש על מנת להגדירו כמפעל חיוני וגם בעניין קבלני משנה מטעמו.המציע  .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 

קיימים הליכים משפטיים נגד הספק לרבות הטלת עיקולים ומינוי כונס נכסים, והספר לא במקרה שמת

 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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 - 'י"זנספח  -

 תנאי ניהול המכרז

 

 שאלות הבהרה ומתן תשובות לשאלות הבהרה, עדכונים ושינויים .1

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

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

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

 משקל ושיקולי יעילות מחייבים להשיב עליהן.

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

המרכז  רטים, מידע, או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו אתתשובות, פ

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

 המרכז הרפואי.   

 

 המען והמועד להגשת ההצעות: .2

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

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

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

אחד מנספחיו חייבים להיות חתומים כולם  ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד כאשר כל 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

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

 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( 

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

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

 קודמות. 

 

 

 איסור הסתייגות והוספות:  .5

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

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

 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

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

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

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

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 

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

 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 

פרט אחר הכלול משקפת מציאות או כי לא הובא בה מידע רלוונטי, או אם סבר כי המחיר הכלול בה או 

 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 

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

 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.

 

 או הודעת זכייהביטול זכייה  .11

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

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.

יבים, עפ"י המחו 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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להתקשר עם במקרה של ביטול זכייה ו/או סיום התקשרות שומר לעצמו המרכז הרפואי את הזכות 

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.

 

 

 עיון במסמכי המרכז ובהצעת הזוכה  .12

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

ימים ממועד מסירת הודעה על תוצאות   ההחלטה הסופית של המרכז  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  יובהר, כי הצהרה זו אינה מחייבת את המרכז הרפואי. סימון נושא או נושאים בהצעתו 

 מסחרי או סוד מקצועי בידי מציע מהווה   

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

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

 דין.

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

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

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

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

 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:  ף לאחר שניתנה לעצמו את הזכות לבטל את הליך המרכז, א

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

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

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

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

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

( או כדי להשתתף במרכז מרכזי שעורך החשב הכללי באוצר ו/או כל רשות מרכזית 28)3תקנה 

 של המדינה.

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

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

 המרכז.

 

 שונות .14

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

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

ים לכל מטרה אחרת וחל הגשת הצעתם במכרז זה בלבד. חל איסור לעשות כל  שימוש בנתונ
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איסור מוחלט להעביר, למסור, לשתף, לתת,  להעניק, למכור ולשתף בכל דרך אחרת צד ג' כלשהו 

 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.

 

 

 הרפואי לגלילהמרכז 

 

 

 

 

 

 

 


