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 יה למציעיםנפ -1 קפר

 מבוא .1
 , עוףבשר )להלן: "המזמין"(, מעוניין לקבל הצעות מחיר לאספקת מוצרי המרכז הרפואי ברזילי .א

  . "(המוצריםלהלן: ") ודגים מעובד ולא מעובד

 במסמכי המכרז.  בהתאם למוגדר  למזמיןמציעים שיזכו במכרז יידרשו לספק שירותים  .ב

מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש כל המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן: "מסמכי המכרז"(  .ג

 לראותם כמשלימים זה את זה.

אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי / תוספת במסמכי המכרז עשויים לגרום  .ד

 לפסילת ההצעה.

כל התקשרות ליישום ההצעה תכלול התחייבות המציע לעמוד בתנאי הסכם ההתקשרות בנוסח  .ה

 .המצורף למסמכי המכרז

כלל ייספקים נפרד. אין מניעה כי מציע  יה ע״פ סלים כך שלכל סל יבחר מאגרהבחירת הספקים ת .ו

 במאגר של יותר מסל אחד.

סלי המוצרים הבאים ויקיים ביניהם הליך תחרותי של קבלת מייצור מאגרי ספקים לכל אחד  זמיןהמ .ז

 בהתאם לאמור להלן.הצעות מחיר 

באמצעות קבלן משנה, ובלבד שקבלן המשנה מטעמו עומד בכל המציע יוכל להגיש הצעתו למכרז  .ח

 תנאי המכרז.

 רשימת הסלים: .2

 לא מעובדומעובד מוצרי בקר  .1.6.2

 דגים .1.6.1

 מוצרי עוף והודו .1.6.2

למכרז זה. המציעים במכרז זה יתבקשו להגיש  ב'הגדרת המוצרים הכלולים במכרז זה מופיעה בפרק  .3

 סלים הבאים:מהת המוצרים הכלולים באחד או יותר את הצעתם לאספק

הספק יידרש לספק את המוצרים בימים א׳־ו׳ בכל ימות השנה. .4

 

 הגדרות .5

 י ברזילי. אהמרכז הרפו -המזמין  5.1

 למכרז. א׳2, המפורטים בפרק דגים, מוצרי עוף והודולא מעובד, מעובד ומוצרי בקר  -המוצרים  5.2

 המציע ־ מגיש הצעה או הצעות לאספקת המוצרים כמוגדר במכרז זה. 5.3

 הזוכה/ים, הספק/ים ־ מציע שהצעתו תזכה במכרז. 4.5

 בהסכם. כהגדרתו  -נציג המזמין  4.4

 . נציג ניהולי ־ נציג מטעם המציע 4.5

ר הליך קבלת הצעות מחיר מהספקים במסגרת המאגר, לפי סל, בו ייתנו הספקים הצעות מחי - התמחרותהליך  4.5

 במכרז זה. יתקיים בהתאם לאמור  ההתמחרותעבור המוצרים בסל אליו ניגשו. תהליך 

 

 



 

 

 טבלת ריכוז תאריכים .6
 

15.6.20יום ד'    מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה  

   25.6.20' ביום    מועד אחרון להגשת הצעות
 

 

 תקופת ההתקשרות .7

תקופת ההתקשרות הינה לשנה, עם אפשרות למזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את ההתקשרויות  .א

 5לתקופות נוספות של עד שנה כל אחת. סך כל תקופות ההתקשרות, כולל תקופות ההארכה, לא יעלה על 

 שנים.

המזמין להפסיק  ששת החודשים הראשונים יהוו תקופת ניסיון. במהלך תקופת הניסיון, במידה ויחליט .ב

את ההתקשרות עם כל אחד מהזוכים רשאי המזמין לעשות כן על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא חובה לנמק 

 זאת.

 תוקף ההצעות .8

במידה . יום מהיום האחרון להגשת ההצעות 120ההצעות למכרז יישארו בתוקף עד לתקופה של  .א

ידי ועדת המכרזים, רשאי יהיה ובתקופה זו, לא נתקבלה החלטה סופית בדבר בחירת הזוכה על 

 המזמין לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם עד לתאריך שיקבע על ידו.

 

 אחריות .9

יתר לביצוע מקיף ההמציע יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים, המוצרים ואיכותם. האחריות הינה בין  9.1

י נציג המזמין ו/או אחראים מטעם ומלא של אספקת המוצרים והשירותים כפי שיוגדרו בכתב ובע״פ על־יד

 היחידות )להלן: "נציגי המזמין"(.

 מאגר ספקים .10

הסמכות העליונה לנושא הוצאה של ספקים ממאגר הספקים ולנושא הפעלת סנקציות אחרות של הספקים  .א

 של המרכז הרפואי. במאגר הספקים תהיה שמורה לוועדת המכרזים 

נגד ספקים אשר אינם ממלאים את חובותיהם בהתאם לכללי ועדת המכרזים תהיה רשאית להפעיל סנקציות  .ב

 מכרז זה, לרבות הטלת קנסות והוצאה זמנית או קבועה של הספק ממאגר הספקים.

, יבצע המזמין הליך התמחרות בין ספקים הכלולים במאגר )להלן: ״שלב חודשים( 3)בכל שלושה  .ג

לעיל. יובהר כי המזמין יהיה רשאי לשנות את תדירות  א2ההתמחרות״( בהתאם לחלוקה לסלים בסעיף 

 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. ההתמחרותהיציאה להליך 

 .בהתמחרות, ולהציע הצעות מחיר לכל המוצרים התמחרותכל ספק במאגר הספקים יהיה חייב להשתתף בכל  .ד

 , כמפורט להלן. תמחרות ייעשה באמצעות תיחורתהליך הה .ה

התמחרות נבחרה כזוכה יהיה מחויב לספק את המוצרים לבית החולים בהתאם ספק אשר הצעתו בשלב ה .ו

 מפרט השירותים הנדרשים, ובתיאום עם בית החולים. - 2לכללים המופיעים בפרק 

המזמין, המזמין יהיה רשאי באיכות הנדרשת על ידי  ספק אשר איכות המוצרים שהוא מספק לא תעמוד .ז

 להפסיק התקשרותו לאחר התראה. 

יקבל התראה ע"י המזמין, והמזמין יהיה רשאי להפסיק ספק אשר יאחר באספקת המוצרים לבית החולים,  .ח

 התקשרותו במידה והתנהלות זו תחזור. 

יובהר לספק כי המזמין רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לא לאפשר לספק לקחת חלק בתהליך  .ט

המכרז, ובפרט בדרישות עמידה בלוחות הזמנים  ההתמחרות ואף להוציאו מהמאגר בשל אי עמידתו בדרישות

ו/או עמידה בדרישות לאיכות המוצרים. אין בסעיף זה כדי לגרוע כל סעד או פיצוי אחר המגיע למזמין בהתאם 

 להוראות המכרז.



 

 

מפרט בלמזמין שמורה הזכות לבצע בדיקות מעבדה לאיכות המוצרים שסופקו בהתאם לכללים המופיעים  .י

 ם.השירותים הנדרשי

במקרים המוזכרים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוציא את הספק ממאגר  .יא

 המספקים באופן סופי או לתקופת זמן מוגבלת.

 כניסה מאוחרת למאגר הספקים: .יב

ספקים אשר לא ייכללו במאגר הספקים לאחר סיומו של הליך מכרז זה וסגירת מאגר הספקים  .1

 "ספקים חדשים"( יוכלו לעשות כן אחת לשנה. -הספקים )להלן ויבקשו להיכלל במאגר 

הספקים אשר יבקשו להיכלל במאגר הספקים לאחר סגירתו יצטרכו לעמוד בכל תנאי הסף  .2

 להלן. 9בסעיף פורטו יש

 1על הספקים החדשים לספק למזמין את כל הנדרש להוכחת עמידתם בתנאי הסף עד ליום   .3

 הספקים בתוקף.בנובמבר בכל שנה בה יהא מאגר 

יובהר כי בכל מקרה של בקשה להצטרפות מאוחרת למאגר הספקים תוכל ועדת המכרזים של  .4

המזמין לשקול כל שיקול רלוונטי בהחלטתה אם לקבל ספק חדש אל המאגר ובכלל כך התנהלותו 

 של הספק החדש בעת היותו חבר במאגר הספקים בעבר.

שר לקבלת ספק חדש נתונה לשיקול דעתה בכל מקרה תהיה החלטתה של ועדת המכרזים בא .5

 הבלעדי של הועדה.

 

 תנאי סף .11
 תנאי סף משותפים לכל המציעים          

התנאים המקדימים ־ תנאי הסף הרשומים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם  .א

 מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

 תפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. -הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז  .ב

חלים על כל מציע הניגש למכרז. במידה ולמציע קבלן משנה, אשר באמצעותו הוא  תנאי הסף .ג

מתעתד לספק מוצרים במכרז, על קבלן המשנה לעמוד בתנאי הסף אשר פונים גם לקבלני המשנה 

 נה(.של המציע )יצוין מפורשות בתנאי הסף האם פונה גם לקבלן המש

יובהר כי ישנם תנאי סף אשר חלים רק על המציע או על קבלן המשנה מטעמו, וישנם תנאים  .ד

 החלים הן על המציע והן על קבלן המשנה מטעמו.

 

 :תנאי סף כלליים לכל המציעים במכרז .12

המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום    .א

לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף המפורטים יציג המציע אישור תקף מרואה  .1976חובות מס(, התשל״ו־ 

יבוריים ־ התשל״ו־ חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים צ

1976. 

 יש לצרף אישור בהתאם.  המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום. .ב

המציע עומד בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה   .ג

לוונטיים לענף וההסכמים האחרונה כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הר

ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק וכל התשלומים  האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו,

 על המציע לצרף אישור בנוסח המצורף כנספח ח' להסכם.  הסוציאליים כנדרש.

 .המציע רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו -במידה והמציע הינו תאגיד  .ד

 המציע בעל הרישיונות והתעודות המפורטים להלן: .ה

רישיון יצרן בתוקף ממשרד הבריאות, על פי הנדרש בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון ייצורו   .1

במידה ולמציע קבלן משנה, תנאי זה חל גם על קבלן המשנה )יובהר כי אם המציע . 1960 -והחסנתו( התשכ״א 

 אין המציע צריך לצרף עבור עצמו את הרישיון אלא רק עבור קבלן המשנה מטעמו(.אינו יצרן המוצרים, 



 

 

 למציע רישיון עסק לתחום המכרז. במידה ולמציע קבלן משנה, תנאי זה חל גם על קבלן המשנה. .2

ו/או  4^00?ו/או  180 22000וקיום מערכת בטיחות מזון בהתאם ל:  180 9001:2008למציע הסמכה לתקן   .3

כהוכחה יצרף המציע העתק של הרישיון. תעודת ההסמכה תהיה בתוקף ותבוצע ע״י גוף בעל תעודה . 080

 בתחום התקן. במידה ולמציע קבלן משנה, תנאי זה חל גם על קבלן המשנה.

המציע הינו בעל תעודת כשרות בתוקף בהשגחת רבנות ראשית בישראל בהתאם לחוק איסור הונאה בכשרות,  .4

 ה ולמציע קבלן משנה, תנאי זה חל גם על קבלן המשנה.במיד. 1983-התשמ״ג

מציע שהינו משווק או מפיץ, ישווק או יפיץ אך ורק מוצרים מחברות בעלות תעודת כשרות אשר להן רישיון  .5

יבואן מטעם שירות המזון הארצי ו/או משרד החקלאות, ו/או רישיון יצרן ממשרד הבריאות והוא מתחייב 

ת ההתקשרות, במידה ויזכה במכרז. כהוכחה יצרף המציע תצהיר מנכ״ל המאושר לעשות כן לאורך כל תקופ

ומאומת על ידי עורך דין. מובהר כי בייבוא של דגים גולמיים ובשר בקר גולמי ייספק היתר ייבוא של משרד 

 הבריאות או משרד החקלאות בהתאם לנדרש בחוק.

 המציע עומד בתקנות הבאות, בהתאם לסל אליו הוא ניגש. .6

ק״ת , 1993כל המציעים, בסלים בקר, הודו ועוף עומדים בתקנות הציבור )מזון( )בשר מעובד(, התשנ״ג  .א

5499. 

כל המציעים, בכל הסלים במכרז, עומדים בתקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה להובלת בשר, דגים,  .ב

 .2755עופות ומוצריהם( ק״ת 

חברה או תאגיד: במועד הגשת ההצעה, המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות  ככל שהמציע חינו .7

 התאגידים. בנוסף, המציע אינו חברה מפרת חוק ואינו עומד בפני התראה קודם רישום כחברה מפרת חוק.

 

 היקף אספקה נדרשת. 13

וצרים אליו מגיש המציעים לכל סלי המוצרים יידרשו לעמוד בהיקף אספקה כספי מינימאלי של סל המ .א

 המציע הצעה. אי עמידה בהיקף כספי המינימאלי תביא לפסילת ההצעה.

 היקף האספקה הכספי המינימאלי ישתנה מסל מוצרים אחד למשנהו ויעמוד על הסכומים שלהלן: .ב

 סל

 ש"ח  350,000-בשר כ
 
 
 

 

 ₪  500,000-כ עוף ומוצריו

   ₪ 200,000-כ דגים

 יידרש להוכיח כי סיפק את המוצרים בהיקף הכספי המינימאלי לכל הפחות,המציע            . ג

באמצעות  אין מניעה כי המציע יעמוד בתנאי זה (. 2017-2019)בכל אחת משלוש השנים האחרונות 

 קבלן משנה.

 :ביצועערבות  .11

 חילוט,ברת ערבות בנקאית לא צמודה, בלתי מותנית ולצרף המציעים הזוכים יצטרפו  -ערבות בנקאית  .א

"(. ביצוע)להלן: "ערבות )מסמך ה'( נוסח המצורף למסמכי המכרז בהתאם לדרישת המזמין, ובהתאם ל

 גובה הערבות יהיה בהתאם לטבלה הבאה:

 

 גובה ערבות בש״ח סל

 20,000 בשר

 25,000 עוף ומוצריו

  10,000  דגים                                                                          

 

 , באפשרותו לצרף ערבות אחת בגובה המחיר הכולל. ל יותר מסל אחדמציע המבקש להתמודד ע

לעסוק  רת ביטוח ישראלית שברשותה רישיוןהערבויות האמורות תהינה ערבויות בנקאיות או של חב  .ב



 

 

ר למתן ואשר אושרה ע״י החשב הכללי באוצ 1981-בביטוח ע״פ חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, תשמ״א

 ם.ערבויות למכרזים ממשלתיי

 דרישות נוספות .15
 נספח א׳ להלן. -מילוי חוברת ההצעה  .א

 המציע. ע"י הגשת התחייבות להיעדר ניגוד עניינים חתום  .ב

 חתום ע״י המציע. הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות בנוסח המפורט .ג

 .צירוף רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה .ד

 הגשת התחייבות המציע לשמירת סודיות חתום ע״י המציע. .ה

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור  .ו

ב׳ לחוק  2ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו״תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 

 .1992חובת המכרזים, התשנ״ב־

ל מסמכי המכרז בראשי תיבות בתחתית על המציע לצרף את מסמכי המכרז כשהם חתומים, יש לחתום על כ .ז

כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. בנוסף, על חוברת הגשת ההצעה )נספח א׳( טופס הצעת 

המחיר )נספח בי( וההסכם )נספח גי( ייחתמו גם מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של 

 המציע.

 מסמכי המכרז .16

 להדפיס באתר האינטרנט של המרכז הרפואי ברזילי בכתובת: את מסמכי המכרז, ניתן   .א

http://www.bmc.gov.il                 . 
 

 שאלות ובירורים .17

)שאלות  efraty@bmc.gov.il לכתובת בלבד אלקטרוני דואר באמצעותיש להפנות שאלות הבהרה  .א

 , צוין בטבלת ריכוז התאריכיםעד לתאריך המ ,המזמין( שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את

 תוך ציון שם הפונה וסעיף רלוונטי לכל שאלה בכתב המכרז והמסמכים הנלווים.

 .למשתתפיםתשובות לשאלות שיתקבלו כאמור לעיל יפורסמו  .ב

ובו התשובות לשאלות שהתקבלו עד למועד  המזמיןרק סיכום המופיע במסמך התשובות הרשמי של 

 המזמין. יחייבו את  ,הנדרש והשינויים בתנאי המכרז )אם יהיו כאלה(

הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה, פרטי השואל,  .ג

 טלפון, פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

 לא יתקבלו שאלות לאחר מועד זה. .ד

כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לתשובות לשאלות ההבהרה, תגברנה מובהר  .ה

 התשובות לשאלות ההבהרה.

מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר  .ו

 שתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מו

ל המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז ולהגישם בצירוף ע -ההגשת ההצע

או כי אי הצעת מחיר ו/או אי השלמת פרטים במקום הטעון מילוי ו/בזאת  ובהרמ .ושמו המלאים חתימתו

       מדרישות המכרז שייעשו במסמכי ות ו/או הסתייג חתימה ו/או כל שינוי ו/או תוספת ו/או סטייה

       כל דרך אחרת, ב, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב נלווה, או או באיזה מהםהמכרז 

והמזמין יהא רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט להתעלם מכל תוספת/או  עלולים לגרום לפסילת ההצעה

 .שינוי ו/או הסתייגות כאמור, ולמציעים לא תהא כל טענה בעניין

ושמו  בצירוף חתימתוגישם ל המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז ולהע .ז

הגיש במעטפה סגורה שעליה יירשם את ההצעה בצירוף כל המסמכים הנדרשים במכרז יש להמלאים 

לתיבת  יש להכניסאותה  ",לרכישת מוצרי בשר ועוף מעובד ולא מעובד ודגים 8-2020-מכרז מס' ט"



 

 

 22.6.20', בלא יאוחר מיום בבית החולים  בהנהלה האדמיניסטרטיבית 2בחדר מס המכרזים הנמצאת 

הצעות שתגענה לאחר המועד הצעות"(. )להלן "המועד הקובע" או "המועד האחרון להגשת  12:00בשעה 

מלאים וחתומים כדין בכול המקומות כמו כן יש מכרז, להצעה יש לצרף את כל מסמכי ה .ידונוהקובע לא 

תהווה ראיה  ת המציע על מסמכי המכרז,חתימ .מכרזלצרף חתימה בראשי תיבות על כל עמוד ממסמכי ה

על המציע לחתום על  .אמור בהם מקובל עליווכי ה כי המציע קרא והבין את כול הנאמר במסמכים

מהמועד האחרון  יום  60-ולפיה הצעתו תהיה תקפה לא פחות  מ', התחייבות המהווה חלק מנספח א

 .להגשת הצעות ואין הוא הגשת ההצעה

כי אי הצעת מחיר ו/או אי השלמת פרטים במקום הטעון מילוי ו/או חתימה ו/או כל שינוי  בזאת  ובהרמ .ח

, בין על או באיזה מהםמדרישות המכרז שייעשו במסמכי המכרז ו/או הסתייגות  פת ו/או סטייהו/או תוס

והמזמין  כל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעהבידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב נלווה, או 

ולמציעים יהא רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט להתעלם מכל תוספת ו/או שינוי ו/או הסתייגות כאמור, 

 .ידונוהצעות שתגענה לאחר המועד הקובע לא  .לא תהא כל טענה בעניין

מלאים וחתומים כדין בכול המקומות כמו כן יש לצרף חתימה מכרז, להצעה יש לצרף את כל מסמכי ה .ט

תהווה ראיה כי המציע  ת המציע על מסמכי המכרז,חתימ .מכרזבראשי תיבות על כל עמוד ממסמכי ה

 .וכי האמור בהם מקובל עליו קרא והבין את כול הנאמר במסמכים

לחזור בו  רשאיא ולפיה הצעתו תהיה תקפה  על המציע לחתום על התחייבות המהווה חלק מנספח

 .מהצעתו למשך תקופה זו

 חתימה על מסמכי ההצעה:. 18 

 של המורשה לחתום מטעמו. כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בר״ת .א

 בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע יחתום מורשה חתימה מטעמו בצירוף חותמת המציע. .ב

 

 שינויים והסתייגויות.19
לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים  .א

כרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המ

 בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;  .ב

 .ע כאילו לא נעשו בה השינויים כלללראות את הצעת המצי    .ג

 לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה. .ד



 

 

 

 קריטריונים לבדיקת ההצעה .20

המזמין יבחר את הזוכים בסלי המכרז אשר הצעתם תעמוד בכל תנאי המכרז ויצרפו את כל המסמכים  .א

ותיבדק עמידת המציעים  הנדרשים. ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות,

ההצעות. הצעה שלא תעמוד באחד התנאים המוקדמים תיפסל על הסף. כל בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת 

 כלל במאגר.יהצעה שתעמוד בכל תנאי הסף תהיה רשאית לה

 התחייבות ואישורים שידרשו מהמציעים הזוכים .21

בתוספת דרישות ותנאים שיתואמו בין  )נספח ג׳ להלן(,עם הזוכה ייחתם הסכם בנוסח ההסכם הרצ״ב  .א

חיובים נוספים  המזמיןהצדדים ובלבד שאין בהם כדי לחרוג מהותית מהוראות מכרז זה, או להטיל על 

יום מיום שנמסר לו החוזה לחתימה, יהיה  14מעבר להצעת הזוכה. לא חתם הזוכה על ההסכם תוך 

 המזמין רשאי לבטל את זכייתו.

יום ביטוחים שיבטחו את עצמו ואת עובדיו בביטוחים הבאים כמפורט בחוזה להמציא אישורים בדבר ק .ב

 אישור עריכת ביטוחים. - 2ובנספח ג׳

 ערבות ביצוע .22

i.  ימים מיום ההודעה על הזכייה,  14הזוכה בהליך ההתמחרות יידרש להפקיד אצל נציג המזמין, תוך

 . )להלן: "ערבות ביצוע"( מסמך ה'ערבות בנקאית לביצוע בנוסח 

ii. :גובה הערבות יהיה בהתאם לסל בו זכה המציע לפי הטבלה להלן 

 

 גובה ערבות בש״ח סל
 20,000 בקר לא מעובד

 25,000 עוף ומוצריו
  10,000 דגים 

ערבות תשמש כביטחון לקיום התחייבויות הזוכה על פי ההסכם שיחתם עמו )להלן: "ערבות הביצוע"(. הערבות ה

לביצוע תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וברת חילוט, צמודה למדד המחירים לצרכן וניתנת לגבייה על פי דרישה חד 

 ה'. צדדית של המזמין ותהיה בנוסח נספח 

 

 ניגוד ענייניםשמירת סודיות ותיעדר  .23
הזוכה במכרז, עובדיו ומי מטעמו יתחייבו לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, להביא לידיעת כל  .א

אדם, כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר עם ביצוע החוזה או בתוקף או במהלך או אגב ביצועו, תוך 

ים הנדרשים על מנת לשמור על תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן, לרבות שימוש בכל האמצע

 אבטחת מידע ברמה גבוהה.

בסיום החוזה עם הזוכה, מתחייב הזוכה להחזיר למזמין או למי שהמזמין יורה לו את כל המסמכים  .ב

 והפרטים או כל חומר אחר שהובא לידיו ו/או שאסף במסגרת ביצוע החוזה.

 באופן אישי על תצהיר לשמירת סודיות.כל עובד הנמנה על ביצוע השירותים נשוא מכרז זה יחתום  .ג

מפר הוראה זו יהא צפוי לתביעה משפטית וכן ייקנס ע״י המזמין ע״י חילוט הערבות הבנקאית שימציא  .ד

למזמין לביצוע החוזה. בנוסף על חילוט הערבות המזמין יהא רשאי לתבוע את מפר הוראה זו על כל נזק 

לחוק העונשין  118פרת הוראה זו עבירה פלילית עפ״י סעיף ובכל סכום שיראה לו כנכון. כמו כן, מהווה ה

 .1977תשל״ז ־ 

המציע יפרט בהצעה את כל הקשרים המקצועיים, עסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור  .ה

ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו למזמין בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה 

הקשורים למציע(. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה  או תאגידים

 חשש למצב של ניגוד עניינים במתן השירות נשוא המכרז.

נותן השירותים מתחייב ומצהיר בחתימתו על הסכם זה כי הוא תאו מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש  .ו

סכם זה לבין עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או לניגוד עניינים בין מתן השירותים נשוא ה

מתחייב נותן השירותים להודיע על  בעקיפין עם משרד הבריאות. בכל מקרח של קיום ניגוד עניינים כאמור,

 כך מראש לנציגי המשרד.



 

 

ברוח נותן השירותים יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה  .ז

 זאת.

 

 בדיקת איכות  .21

של הספק עפ"י קריטריונים של מדדי איכות, תוצאות הבדיקה יובאו בפני וועדת איכות לרבעון תיבדק איכות המוצרים אחת 

בהתאם לציון שייקבע, יוסר ממאגר המציעים בכפוף לקבלת של המרכז הרפואי. ספק אשר לא יעמוד במדדי האיכות, 

 התראה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 מוצריםהמפרט  - ב'פרק 

 לא יסופק לבתי החולים. ובדרישות מוצר שלא יעמוד במפרט  המציע ימלא הצעת מחיר עבור המוצרים המפורטים בטבלה, .1

 ההצעות יוגשו ע"ג הטבלה הבאה.          

 על הספק למלא יחידת מידה, במידה והיא שונה מהמצוין ע"י המזמין.  .2

 המחירים הינם לפני מע"מ.  .3

 לכל מוצר.  MSDSיש לצרף גיליון  .4

 על הספק להתחייב לאספקה סדירה ושוטפת גם במצבי חירום )כדוג': מצב ביטחוני(.   .5

 

 מוצרי בקר לא מעובד -1סל 

 

 יה׳ שם המוצר מס״ד
 מידה

 
 
 

 כמות שנתית
לפי אומדן בית 

 החולים

 תקן ישראלי הערות למוצר
 תוקף

 מינמאלי
 לאספקה

 מחיר

.1 
 גולש, לא מעובד, חלק בשר בקר 
 בית יוסף

 4421סיווג הטבחה לפי ת״ י   9600 ק״ג
  

.2 
בשר בקר לא מעובד, טחון, 

 לבישול, חלק
 בית יוסף 

 4000 ק״ג
 

 4421סיווג הטבחה לפי ת״ י 
  

 דגים -2ל ס
 
 
 

 שם המוצר
 יה׳

  מידה

 
 

 
 כמות      

 תקן ישראלי הערות למוצר
 תוקף

 מינמאלי
 לאספקה

 
 

 מחיר

גר'  200)דג טונה פרוס פילה ללא עור 
 למנה(

 400 ק״ג
    

 1500 ק״ג פילה סלומון 
    

 פרוס נסיכת הנילוס 
 2160 ק״ג

    

 גר' מנה( 200)פילה מושט ללא עור 
 1440 ק״ג

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 מוצרי עוף והודו-3סל 
 

 שם המוצר
 יה׳

  מידה

 
 

 
 כמות      

 תקן ישראלי הערות למוצר
 תוקף

 מינמאלי
 לאספקה

 מחיר

 ק״ג גר'  150שניצל עוף פרוס משוטח 
קפוא, לא מעובד, ללא מים מוספים,  17000

 מוכשר, אריזה מוסדית
 6 

 חודשים
 

    100 ק"ג שוק אווז 
 

 חודשים  6    360 ק"ג  שניצלונים עוף אמיתי 
 

 חודשים  3   1200 ק"ג גר'  165המבורגר עוף 
 

 חודשים  3   2400 ק"ג  גק'  165המבורגר בקר 
 

 ק"ג  חזה עוף טחון לא מעובד
1200 

 חודשים 3  
 

 ק"ג  חזה הודו טחון לא מעובד 
1200 

 חודשים  3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                             ______________________ 
 תאריך  חתימה בר״ת                                          



 

 

 
 

 'ג נספח                                                                                                                                                                      
 

 
 

 מוצרי בשר ועוף מעובד אספקת  -ה ס כ ם  
 
 

 ____________לשנת  ______________שנערך ונחתם במרכז הרפואי  ברזילי ביום  ______   לחודש  
 

 
 

 ב  י  ן  
 

                                                                   
 

 הנהלת המרכז הרפואי ברזילי                                                                        
 מצד אחד                                                                                                                                                                      

                                    
 ב  י  ן  ל                                                                                                     

 
 ________________________________________________חברה רשומה כדין בישראל, אשר כתובתה: 

 
 

 _______________________________________________________המוסמך/ים לחתום בשם החברה: 
 
 

באמצעות:
___________________________________________________________________________ 

 )להלן: "הספק"(                                                                                                                 
 

 מצד שני                                                                                                                                                               
 
 

 עבור המרכז הרפואי ברזילי;בשר/עוף/דגים מוצרי  והמזמין מעונין להבטיח אספקת הואיל
  

 אשר מסמכיו מצורפים להסכם זה כנספחים, 2020-8-טמכרז מס'  _______והמזמין פרסם ביום  והואיל
עבור המרכז הרפואי ברזילי מוצרי בשר/עוף/דגים  המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ואשר על פיו הזמין 

 )להלן: "השרות"(.
  

 הצעתו לאספקת השרות למזמין בהתאם לתנאי המכרז האמור לעיל; והספק הגיש והואיל
  

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

 והמזמין ביקש מהספק לספק לו השירות בהתאם להסכם זה; __________בתאריך  
  

להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם, ולהעלות את ההסכמות ביניהם על הכתב   והצדדים מעונינים והואיל
 בהסכם זה להלן;

  
והצדדים הסכימו כי הספק יפעל כספק עצמאי, הנותן את שירותיו למזמין, והמזמין ישלם לספק על פי  והואיל

 התעריפים המוסכמים, כמפורט להלן בהסכם זה;
  

 .לא יתקיימו ביניהם יחסי עובד ומעביד והצדדים הסכימו כי     והואיל
 
 



 

 

 
 
 
 

 ל פ י כ ך       ה ו ס כ ם       ב י ן        ה צ ד ד י ם      כ ד ל ק מ ן :
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

המרכז הרפואי ברזילי  מזמין בזה מהספק והספק מתחייב לתת למשרד את השירותים כמפורט להלן  .2
 בתמורה ובתנאים הנקובים ובהסכם זה להלן.בהסכם זה 

 
 תקופת ההסכם .3
 

ותסתיים ביום  ___תוקף הסכם זה הוא לתקופה של שנה אחת אשר תחל ביום _______   3.1
 "תקופת ההתקשרות"(.: )להלן  ______________

של עד שנה עם מתן הודעה בכתב לצד  נוספת לתקופההצדדים רשאים להאריך את תקופת ההתקשרות  3.2
( 5) חמש שניםיום לפני תום תקופת ההתקשרות, סך כל תקופות השירותים לא יעלו על  90השני לפחות 

 שנים, הודעה מצד המרכז הרפואי ברזילי תינתן ע"י האחראי.

כל אחת  , יהיה למרכז הרפואי ברזילי הזכות, בתוךלעיל 3.2 -ו   3.1מבלי לגרוע מן האמור בס"ק  3.3
מתקופות ההתקשרות, לסיים את ההתקשרות במועד מוקדם יותר לפי שיקול דעתו הבלעדי, 

 ובהודעה של שבועיים מראש ובכתב.
, את ההסכם ביניהם, וזאת תוך מתן להפסיק בתוך תקופה ההתקשרותרשאים  יהיו הצדדים 3.4

 .יום מראש ומבלי שיצטרכו לתת נימוקים לכך 90הודעה מוקדמת בכתב של 

לושת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון, במהלכה יוכל המזמין להודיע לזוכה ש 3.5
יום, וללא שלזוכה תהא טענה או תביעה בגין  14על הפסקת ההתקשרות וזאת בהודעה מוקדמת בת 

 הפסקת ההתקשרות.

כלל ללעיל, מתייחסת  3.3 -ו  3.2כאמור בס"ק  הפסקת ההסכםו/או  הארכהלמען הסר ספק,  3.6
 ההסכם או לחלקו של ההסכם.

בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיה המרכז הרפואי ברזילי חייב בתשלום כלשהו הקשור  3.7
 וכדומה. הערבותכגון  כלשהן בהוצאות 

 
 

 הצהרות והתחייבויות הספק .1

 

מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד   ובכלה מתחייב למלא אחר את כל המפורט בנספח הספק  4.1
 מההסכם.

בתקופת התקשרות זו על הספק לקיים לגבי עובדיו אחר האמור בחוקי העבודה, וכן אחר האמור בהוראות  4.2
הסתדרות, או כל הסכם הההסכמים הקיבוציים הכללים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכללים לבין 

פי הסכמים -רחבה שיוצאו עלהשהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי תוקף בענף זה, או כפי -קיבוצי שהוא בר
 אלו.

 עם  הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם, שתגיע אליו בקשר 4.3
 ביצוע הסכם זה או בתוקף או במהלך ביצוע הסכם זה בתוך תקופת ההסכם לפי תחילתה או אחריה.    

 
 וביצועםהשירותים  5
 

 בתנאים כמפורט בהזמנה. המוצריםהספק מתחייב לספק את  5.1

 הספק מתחייב להקפיד על עמידה בלוח הזמנים ולדייק כמפורט בהזמנה להציע הצעות. 5.2

 הספק מתחייב לספק את שסחורה באמצעות כוח אדם מקצועי ומיומן. 5.3
 
 
 הגדרת הטובין: 6

 
, ובכל מסמך אחר במפרטהטובין שבהזמנה שיסופקו למזמין יהיו בהתאם לאמור בהזמנה,  6.1

,כפי  ידי שני הצדדים-דגמים שנקבעו עלל"( ויהיו זהים המפרטיםשיצורפו להזמנה )להלן "
  .שיוצגו

 .אם לא נקבעו מפרטים או דגמים, יהיו  הטובין המוזמנים ממיטב האיכות 6.2

 המפרט לדוגמא, הדוגמא היא שקובעת.בכל מקום שיש סתירה בין  6.3
 
 



 

 

 
 
 מועדי אספקה 7

   
 .אלא אם יסוכם אחרת עם נציג ביה"ח ,ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה 2תיעשה בתוך  המוצריםאספקת 

 
 בדיקת הטובין 8
 

 או מי מטעמו. 08-6745112 מנהל הרכש אוריאל קרהמר המפקח מטעם המזמין לעניין זה יהיה  8.1

הטובין המוזמנים לפני קבלתם, בשעת קבלת או אחרי קבלתם,  לבדוק אתהמפקח רשאי בכל עת  8.2
מתקבלת על הדעת, ולצורך זה ייתן לו דוגמאות מבלי  לבדוק את הטובין בכל עת והספק ירשה למזמין

 .לדרוש את תמורתו 

אינם מתאימים  ואם לדעת –רשאי לסרב לקבל את הטובין המוזמנים כולם, או מקצתם  המפקח 8.3
 סופקו לא באריזתם המקורית.לדגמים ולמפרטים, או אם לוקים בחסרונות, או בליקויים, או 

 
 מסירת הטובין 9

 
הספק ימסור את הטובין על חשבונו ואחריותו, ליחידה, או למחסן הנזכרים בהזמנה, בשעות   9.1

המקובלים באותו מקום. מותנה בזה בפירוש, כי כל עוד הטובין לא נבדקו  העבודה  ולפי סדרי 
הם לא ייחשבו כטובין שנמסרו למזמין ועל המזמין  ידי המזמין, או בא כוחו, -ולא אושרו על

 לא תחול אחריות כלשהיא לגביהם.

כן, המזמין, או בא כוחו, רשאים לפסול את הטובין משום שלא יהיו בהתאם להזמנה, ומשעשו   9.2
 24 בטובין שיתאימו להזמנה, תוך לסלק את הטובין על חשבונו ולהחליפם  יהא על הספק 

תוך אותו פרק זמן. במקרה שהספק  –זמן אחר   המזמין יקבע פרק שעות מעת שנפסלו או אם
לסלקם לפי ראות עיניו ולחייב   רשאי או בא כוחו  שנפסלו, המזמין לא יסלק במועד את הטובין

 וצאות הכרוכות בכך.את הספק בה

 המזמין רשאי לבחור  –אם הספק לא החליף במועד את הטובין שנפסלו את כולם, או את מקצתם   9.3
 האפשרויות הבאות או בשתיהן: משתי  

 לבטל את ההזמנה בכל אופן הנראה לו ולהתייחס אליה כבטלה. 9.3.1    
    ולחייב את הספק –לרכוש מכל מקור אחר טובין במקום אלו שנפסלו בין מאותו הסוג ובין מסוג דומה  9.3.2   

 ובכל הוצאה, או תשלום שנגרמו ע"י כך.  הפרש בכל              
 

 תעודת משלוח וחשבונית מס 10
 

 מספריצוין העתקים המתייחסות לטובין, יחד עם תעודת משלוח, בה  שניהספק ימציא למזמין חשבונית מס ב
 ההזמנה.

 
 זכויות המזמין .11
 

לעיל, או בכל דרך אחרת, יתברר למזמין כי הטובין  9 אם כתוצאה מהבדיקה, הנזכרת בתנאי 11.1
אינם מתאימים לדגמים  ולמפרטים, או כי הם לוקים בחסרונות,  –מקצתם   כולם, או  -המוזמנים

לא נמסרו למזמין במועד שנקבע  –או בליקויים, וכן אם הטובין המוזמנים כולם, או מקצתם 
ידי המזמין, אם ניתנת אורכה כזאת, וכן בכל מקרה אחר שהספק -בהזמנה, או מועד שהוארך על

לפי ראות עיניו ולפי  –יבויותיו: המזמין יהיה רשאי הפר או לא קיים התחייבות כלשהיא מהתחי
ת היקפה, או להזמין על חשבון הספק אצל ספק אלבטל את ההזמנה, או לצמצם  –ברירה שבידיו 

אחר את אותם הטובין, או טובין אחרים שלדעת המזמין מתאימים לשמש כתחליף לטובין 
 ידי כך.-נזק שנגרם לו על המוזמנים, כמו כן המזמין רשאי לתבוע את הספק בגין כל

 ומבוטלת.חשב ההזמנה בטלה מיד לאחר שנמסרה הודעת הביטול למקבל ההזמנה, תי  11.2

במקרים בהם נעשה שימוש  )בלית ברירה או בתום לב( בחלק מהסחורה שאינה תואמת את המפרט    11.3
ושהתקבלו לגביה תלונות מוצדקות מהצרכנים השונים, הספק לא יקבל את התמורה בגין הסחורה 

 שנעשה בה שימוש. ולא יהיו לו שום תביעות כספיות מהמרכז הרפואי ברזילי.

ולה, מתן אורכה מצד המזמין, לא ייחשבו כויתור על זכויותיו של המזמין שום ויתור, הימנעות מפע  11.4
 לפי הזמנה זו,  ולא ישמשו מניעה לתביעה, אלא אם המזמין  ויתר במפורש ובכתב.

למזמין, כמוה כהסכמת הספק לקבלת ההזמנה על  –כולם, או מקצתם  –מסירת הטובין המוזמנים   11.5
 תנאיה.

 

 

 

 



 

 

 
 התמורה 12
 

       כל את שתכלול וישלם המזמין לספק את התמורה המגיעה לו  המוצריםאספקת תמורת         12.1

 "התמורה"(. –ביטוח וכו' ) להלן  העקיפות כגון: הוצאות אריזה, העמסה, הובלה, פריקה, ההוצאות       

   יום  60בחודש הקודם, התמורה  תשולם עד  המוצרים שניתנו עבורחשבון ה את  למזמיןהספק יגיש         12.2
 מנהל הרכש.ממועד קבלת החשבונית בגזברות המוסד ואישורה ע "י                

  מחירים, תנאי ההצמדה יהיו ע"פי הוראות החשב הכללי, תנאי התשלום שנקבעו בהסכם/הזמנה הנם   ה  12.3
 מראש ולא תשולם עליהם כל תוספת.מוסכמים וקבועים               

 .קיבל הספק תשלום שלא מגיע לו, עליו להחזירו מייד, גם אם לא נדרש לכך ואין לקזזו מתשלום עתידי 12.4

 התשלום יעשה באמצעות זיכוי חשבון הבנק של הספק. 12.5

 . 1969 -הספק מוותר על הזכות להמחות חיובים על פי חוק המחאת חיובים, התשכ"ט 12.6
 
  

 תחולת יחסי עובד ומעבידאי    13
   
זכות  , ללא יחסי עובד ומעביד, ואין לראות בכל  המוצריםלאספקת מוסכם כי הספק משמש ספק עצמאי  13.1

  לפקח להדריך או להורות לכל אחד מהמועסקים על ידו אלא  אמצעי  למזמיןהניתנת ל פי הסכם זה 
 ל המועסקים על ידו כל זכויות של עובדלהבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו ולא תהיינה לספק ולכ

 מדינה או עובד המועסק ע"י הממשלה והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות
 זה מכל סיבות עם ביצוע הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול או סיום הסכם בקשר
 שהן.

 

מהווה תנאי יסודי אשר בלעדיו לא היה המרכז הרפואי ברזילי מוסכם בין הצדדים כי האמור בסעיף זה  13.2
הנ"ל  13.1מתקשר עם הקבלן בהסכם זה. לפיכך מוסכם בין הצדדים כי במקרה של הפרת האמור בסעיף 

ע"י הקבלן או מי מעובדיו, יהיה על הקבלן להחזיר למרכז הרפואי כול סכום  ששולם מעבר לאמור בהסכם 
 למי מעובדיו.שילם לקבלן או  הרפואי הזה וזאת  במידה והמרכז

              
 ביטוח 11
 

הספק יחויב בכל נזק ובכלל זה נזק גוף וכן מוות או כל אובדן לכל רכוש ולכל אדם בין לעובד שלו, לעובד  14.1
מעובדיו או  המרכז הרפואי ברזילי  או לצד ג' ולרכוש כל אחד מהם ובלבד שהנזק או האובדן נגרם ע"י עובד

 אספקת  מוצרי מזון, מכולת.עקב 

 

        ספק מתחייב לבטח עצמו ביטוח מקיף שיכסה אותו מפני:ה  14.2
 

הרפואי  כל תביעת נזקי גוף לרבות מוות בכל סיכון שהוא שייגרמו לכל אדם, לעובדיו בין לעובדי   המרכז  14.2.1
 אספקת מוצאי מזון,    ברזילי  ולכל צד שלישי, שעילתה נובעת ממעשה או מחדל שארע תוך או עקב   

 (  לעיל.14.1כאמור בסעיף )מכולת             
 כל תביעת נזיקין אחרת שעילתה נזק או אובדן לרכוש כלשהו בין רכוש עובדיו, בין רכוש  עובדי המרכז   14.2.2
ש כל אדם אחר שעילתה נובעת ממעשה או מחדל שארע תוך או עקב ביצוע הרפואי  ברזילי או רכו 
 ( לעיל.14.1כאמור בסעיף קטן ) אספקת מוצרי מזון, מכולת 
( 14.2.1) את העתקי פוליסת הביטוח המכסות אותו כאמור בסעיף קטן למזמיןהספק מתחייב להמציא  14.2.3
 לעיל.  
   יהיה זכאי לפיצוי מלא  ,סכומים כלשהם בגין תביעות או מאורעות הנזכרים בסעיף זה המזמיןשילם   14.2.4
מאת הספק בגובה כל סכום ששילם בתוספת הוצאותיה המשפטיות ושכר טרחת עורך דין והספק יחזיר  
 ע"פ פירוט ההוצאות שנגרמו לו. המזמיןלו סכומים אלה מיד לאחר שיגיש לו  

 
 רבותע  15
 

צמודה בעת חתימתו ערבות בנקאית  המזמיןלהבטחת התחייבויותיו לפי הסכם זה יפקיד הספק בידי  15.1
יום לאחר גמר  90והערבות הנ"ל תהיה בתוקף מערך ההתקשרות,  5%של בסכום  למדד המחירים לצרכן

 תום ההסכם.

עשה כדין שימוש בזכויותיו והוציא סכומים   שהמזמיןבכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו, או  15.2
 זכאי לממש את הערבות כולה או מקצתה.  המזמיןשהספק חב בהם על פי ההסכם, יהא 

גמר  יום לפני מועד 30לא פחות מאשר  למזמיןבמקרה של התחדשות ההסכם, מתחייב הספק למסור  15.3
, והערבות הנ"ל תהיה בתוקף ההסכם הנ"ל ערבות בנקאית צמודה אחרת הידועה בעת הארכת  ההסכם,

פי -סעיף קטן זה כדין הערבות על  דין ערבות על פי יום לאחר גמר תקופת ההסכם המחודש כנ"ל, 90
 ועניין. ( דלעיל לכל  דבר15.1סעיף קטן )

 אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק בכל מקרה שהוא. 15.4



 

 

 
 זכויותהמחאת  16

 

ל זכות או חיוב הנובעים ממנו אלא או חלקו או כ ’ימחה, ולא יעביר לאחר את הסכם נספח ההמציע  לא   16.1
 .בהסכמת המזמין בלבד

לכל מי שימצא לנכון  ’או התחייבויותיו על פי הסכם נספח ה \המזמין יהיה זכאי להמחות את זכויותיו ו  16.2
 והמציע מתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות כלפי מי שהועברו לו הזכויות כאמור. 

 
 קביעת מקום השיפוט   17

   
 בכול הקשור להסכם זה לרבות הפרתו יהיה בבית משפט באזור שיפוט המרכז הרפואי ברזילי. ימקום השיפוט הייחוד

 
 הפרות 18
 

רשאי המזמין בנוסף לזכויותיו על פי הפר הספק הוראה יסודית מהוראות הסכם זה ו/או נספחיו,  18.1

 הוראות כל דין והוראות יסודיות של הסכם זה, לעשות את הפעולות דלהלן , או כל חלק מהן:

 24ע"י הספק תוך מתן הודעה מוקדמת של , מוצרי הבשר/עוף/דגיםאת אספקת להשעות ו/או לצמצם  18.2

 הנהלת המרכז הרפואי.לאפשר לו לתקן את הליקויים בתוך הזמן שיקבע ע"י שעות כדי 

ימים לאחר שהמנהל האדמיניסטרטיבי של המזמין ישלח לספק מכתב רשום  7לראות הסכם זה מבוטל  18.3

 על כך.

מבלי לפגוע בזכותו לעשות כן על פי דין , תהא למזמין הזכות לבטל הסכם זה ו/או להביא לידי סיום  18.4

 בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: לאלתר 

זמני או כונס נכסים בין ארעי ובין קבוע, או ניתן נגדו צו כינוס  מונה לספק מפרק  18.4.1
יום ממועד  30נכסים, בין זמני ובין קבוע, וצווים או מינויים אלו לא בוטלו תוך 

 נתינתם.
הספק לא יכול לעמוד בהתחייבויותיו מחמת פשיטת רגל , חוסר כשרות לפעולות   18.4.2

 התחייבויותיו.משפטיות ו/או העדר אמצעים מתאימים לעמידה ב
 

או על פי כל דין, לא תהא לספק עילת  3 הסכם כמפורט בסעיףאת ה השתמש המזמין בזכותו לבטל 18.5
תביעה כלשהי כנגד המזמין עקב כך והספק מוותר בזאת על כל תביעה, פיצוי או תשלום כלשהם 

 או הפסקתו.בקשר לכל היזק , הפסד או פגיעה שנגרמו או עלולים להיגרם לו , עקב ביטול ההסכם 

 

   . 15.1, 14.2: ( תהיינה הסכםהפרות יסודיות )על פי    18.6
   

   )*( פיצויים מוסכמים 19
 

ליום עבור כול יום  איחור מעבר לשלושת ימי האספקה  ₪   300הספק ישלם פיצויים מוסכמים בסך  19.1
 הנ"ל.( 7שנקבעו במכרז )ראה סעיף 

בשר/עוף/דגים אשר אחוז מוצריו על כול משלוח של ₪  1,000הספק ישלם פיצויים מוסכמים בסך  19.2
 . 5%הפגומים עולה על שיעור של  

             
                  *  קבלת הפיצויים המוסכמים אינם גורעים מזכותו של ביה"ח לפעול באמצעים נוספים כפי שנקבעו במסמכי המכרז.           

 
  

  -מען הצדדים למסירת הודעות לעניין ההסכם: 
   

 ____________________________________המרכז הרפואי ברזילי:  
  
  

 ________________________________________________הספק:
 

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

____________________                                                                           ____________________ 
 הספק )שם מלא וחותמת(                          המרכז הרפואי ברזילי                                                              
 



 

 

 
 

                                                         
 סעיף ד'

 נוסח סעיף ביטוח כללי להסכם ההתקשרות

 

 

מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לפי העניין: ביטוח חבות מעבידים, חברה/מתכנן ה

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

משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי כלי רכב(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים 

לחילופין לכלול קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או  החברה דייל ככל שיועסקו ע המבוצעים על ידו.

 בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

 

המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה( ו וודא כי בכל ביטוחיי המתכנן

בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי  הבריאות, המרכז הרפואי ברזילימשרד  –תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל 

 הספק. 

 

וודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, יכללו מדינת ישראל י המתכנן

 כמבוטחים נוספים. 

 

המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי  וכי בכל ביטוחי המתכנן יוודא

 והפועלים מטעמה )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(.  עובדיה , המרכז הרפואי ברזילי,מדינת ישראל

 

 לפי דרישה. ,המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  __________________ 
   הספקחתימת                                                                                                           

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               



 

 

 נספח ה'
 

 מתמודדים במכרזים ממשלתיים: המחייבלהלן נוסח הערבות 
 
 

 לכבוד 
 

 ממשלת ישראל 
 ברזילי, אשקלוןבאמצעות משרד הבריאות ו/או המרכז הרפואי 

 
 

   ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 

  לבקשת 

 

 ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  אנו, בנק

     

  במילים   עד לסך 

     

  מתאריך  שיוצמד למדד

     

  )להלן: "החייב"(,     -שתדרשו מ

 

  בקשר עם הזמנה/הסכם

   

יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם  15אנו נשלם את הסכום הנ"ל תוך 
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה של שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק 

 הסכום האמור מאת החייב. 

 

     

 ועד בכלל.   עד לתאריך  ערבות זו תהא בתוקף מתאריך

     

  דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שמספרו

     

     שכתובתו:

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. 
 

   

 חתימה שם תאריך



 

 

 נספח ו'
 

 אישור בדבר מורשי החתימה של המציע

 

____________, מרחוב ______________ בעיר אני הח"מ _______________, מס' רישיון/תעודת זהות 

__________________, המשמש כרו"ח/עו"ד של )שם התאגיד( __________________________ )מספר 

 "(, מאשר בזה כי ה"ה:המציעהתאגיד( __________________ )להלן: "

 . שם __________________ ת.ז. _______________ תפקיד _________________1

 ____________________ חתימה דוגמת           

 

 . שם __________________ ת.ז. _______________ תפקיד _________________2

 ____________________ חתימה דוגמת           

למרכז הנם מורשי החתימה מטעם המציע וכי חתימתם, בצירוף חותמת המציע, על ההצעה וההסכם המוגשים 

 הרפואי ברזיליעבור המרכז  מוצרי בשר/עוף/דגיםאספקת  8-2020-טמס' " פומביבמסגרת מכרז  ברזיליהרפואי 

 מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. 

 

_____________________    _____________________ 

  חותמת+  חתימה       תאריך    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 נספח ז'
 

 1976 – ו"תשל ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על אישור
 "(החוק)"

 .לחוק)א(  2 סעיף לפי הנדרשים האישורים וכל ספרים ניהול אישור העתקי לצרף יש

 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר

 הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר___________ . ז.ת____________  מ"הח אני
 : כדלקמן בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק

 פומבי מס'  במכרז( אשר מגיש הצעה "המציע" -________________________ )להלן  בשם זה תצהיר/ת נותן הנני .1
 לתת/ת מוסמך הנני כי/ה מצהיר אני)ברזילי. עבור מרכז הרפואי  מוצרי בשר, עוף מעובד/לא מעובד, דגיםאספקת  8-2020-ט

 ע(. המצי בשם זה תצהיר

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -ו" זיקה בעל" המונחים של משמעותם, זה בתצהירי .2

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 –
 משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

ב לחוק( המציע לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי 2מצהיר/ה בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  הנני .3
ין חלוט ביותר משתי עבירות, אולם במועד האחרון להגשת המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק ד -לחלופין  –עבירות או 

 הצעות במכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 : הבאות החלופות מתוך נכונה שאיננה החלופה את למחוק יש – מוגבלות עם לאנשים הולם ייצוג .4

   המציע על חלות לא"( זכויות שוויון חוק" - להלן) 1998-ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות . 

 או
    מתחייב הוא, לפחות עובדים 100 מעסיק המציע אם וכן; אותן מקיים והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

 שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות
 למנהל לפנות המרכז הרפואי כלפי בעבר התחייב המציע אם וכן; ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך ובמידת, זכויות
 ובמידת, זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של הכללי
 ואם, ממנו כנדרש פנה הוא - כאמור מתחייב הוא שלגביה התקשרות אתו ונעשתה – ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם -הצורך

 מתצהיר העתק להעביר מתחייב המציע וכן; ליישומן פעל גם הוא, זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל
 שהצעת וככל אם) ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל זה

 (.בהליך הזוכה כהצעה תוכרז המציע

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה .5

 

 ____________________ 

 המצהיר חתימת                     

 אישור

 ברחוב אשר במשרדי. _________, ר.מ ד"עו, _______________, בפני ה/הופיע________,  ביום כי, לאשר הריני
, אישי באופן לי ת/המוכר_________________/ ז.ת ידי על ה/עצמו תה/שזיהה' ____________,גב/מר____________, 

, כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי האמת את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ולאחר
 .בפני עליו ה/וחתם דלעיל ה/תצהירו נכונות ה/אישר

           ________________                                                  ____________________ 

 ד"עוה חתימת+  חותמת                                                                       תאריך

 



 

 

 נספח ח' 

 
 חשבון לעמידה בתנאים סוציאלייםנוסח אישור רואה 

 
 

 לכבוד
 ממשלת ישראל

 באמצעות משרד הבריאות
 
 
 

 הנדון אישור על תשלומים לעובדי חברת                                     .
 
 

 בהתאם לבקשת חברת _____________ , ערכנו ביקורת בדבר קיומם של תנאי העבודה 
 

 על ידה בתקופה מיום _________  ועד ליום ___________.החלים על כל עובדי החברה המועסקים 
 

החברה משלמת לכל המועסקים על ידה לא פחות משכר השווה לשכר מינימום כפי שמתעדכן מפעם לפעם. כמן כן, 
החברה נושאת בתשלום כל מס ו/או חובה בגין דמי ביטוח לאומי, מס הכנסה, דמי טיפול ארגוני, תשלומים לקרנות 

 ו/או מבטחים, וכן כל תשלום אחר החל על מעביד בקשר עם העסקת עובדים.פיצויים 
 בנוסף, ממלאת אחר האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:

 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 
 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 
 1976חוק דמי מחלה, תשל"ו  
 1950-חוק חופשה שנתית, תשי"א 
 1954-י"דחוק עבודת נשים, תש 
 1965-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו 
 1953-חוק עבודת נוער, תשי"ג 
 1953-חוק החניכות, תשי"ג 
 1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשכ"ט 
  1958 -חוק הגנת השכר, תשכ"ט 
 1963-חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 
  1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה 
  1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז 
  1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד 

  2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, תשס"א
 

ההתקשרות בין ים על נותני שירותים מהסוג נשוא וכן, כל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל
 החברה למרכז הרפואי ברזילי.

 
ביקורת המקובלים לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו ערכנו את הביקורת בהתאם לתקני ה

 1973של רואה חשבון( התשל"ג 
 

 לדעתנו בתקופה המצויינת לעיל , חברת ___________   מקיימת בפועל כלפי כל עובדיה את תנאי העבודה כאמור.
 
 
 
 
 

                                           ________________                        _____________ 
תאריך       רואה חשבון



  

 

 
  ’טנספח 

 ת ש ק י ף     מ ש ת ת ף 
 

 על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן : 
 
 
 -/ הספק/ המציע: החברה שם .1

__________________________________________________ 
 
 החברה  )הרשום ברשם החברות( :מס  .2

___________________________________________ 
 
החברה :  כתובת  .3

_________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________  -:  םטלפונים / פלאפוני .4
 
 פקס____________________________ .5
 
 ____________________מס ת.ז  _________________________ -שמות הבעלים:  .6
 
 היקף מכירה שנתי למוסדות / גופים: .7

     
 מוסד / גוף 2019היקף מכירות בשנת 

  

  

  

 
 יםהמפורט מוסד / גוףל )בהתייחס כתובות טלפונים  שמות האנשים שניתן לקבל מהם חוות דעת, נא לפרט   

 לעיל(:
 

 
 מוסד / גוף שם הממליץ/איש קשר תפקיד טלפון רגיל/סולולרי

    

    

    

    

 

 .הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים  .8
 

 תאריך  _____________ שם המציע : ________________   חתימת המציע: ________________
 


