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ע 51-1058-אספקה והתקנת מתקני משחק
בחצר מחלקת ילדים בבניין כירורוגי
 .1המרכז הרפואי ע"ש ברזילי (להלן – "המזמין") מזמין בזה הצעות מחיר לאספקה והתקנת
משחקי ילדים לחצר מחלקת ילדים בבניין כירורגי ,עבור המרכז הרפואי ברזילי ,אשקלון
(להלן" :המרכז הרפואי").
 .2מצ"ב דרישות כלליות ,תיאור העבודה ותנאים מיוחדים ,מסמך הבהרה בנוגע לאחריות הקבלן
לבטיחות בעבודה  ,אישור עריכת ביטוחים ותשקיף משתתף אותו על המשתתפים למלא ,והסכם
לדוגמא.
 .3את מסמכי המכרז ,ניתן לרכוש בחדר מס'  2במשרדי הנהלה אדמיניסטרטיבית ,בימים א-ה בין
השעות  00:00ועד השעה  ,10:00תמורת תשלום סך של  300ש"ח ,שלא יוחזרו בכל מקרה ,לכל
חוברת מכרז.
 .4ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,קודם לרכישתם.
 .0נוסח המכרז מופיע גם באתר האינטרנט של המרכז הרפואי ברזילי (להלן :המרכז הרפואי)
בכתובת./http://www.barzilaimc.org.il :
 .6את ההצעות בחוברת המכרז יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת ,נושאת ציון מכרז מס'
ע 10-2010-במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) עד ליום  51.7.58בשעה ( 51000להלן"-המועד
הקובע") בתיבת המכרזים ,שבמשרדי המזמין ,משרד הנהלה אדמיניסטרטיבית (חדר מספר .)2
אין לציין את שם השולח על המעטפה.
 .7אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים
ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ,ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י
כל דרך אחרת ,פרט לאמור במסמכי המכרז ,לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת
ההצעה לדיון ופסילתה.
 .0המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ואין בהוצאת הזמנה
זו כדי לחייב את המזמין להוציא את ההזמנה לפועל.
 .9סיור קבלנים יתקיים בתאריך  27.6.10בשעה  .11:00התכנסות באולם מלי (כניסה לבניין
אשפוז) .נוכחות הקבלנים בסיור חובה .מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים יפסל .על המציע
לצרף להצעה אישור על השתתפותו בסיור הקבלנים.
 .10על הספק למלא את תשקיף המשתתף כחלק ממסמכי המכרז שעליו להגיש.
 .11הספק מתחייב בזה לאכוף את כל הדרישות והנהלים בנושא בטיחות בכלל ואת הנוהל המצ"ב
בפרט ,במידה והצעתו תזכה.
 .12על הקבלן הזוכה יהא לחתום על חוזה עם המרכז הרפואי .המסמכים שלהלן יהוו חלק בלתי
נפרד מהסכם זה ,והקבלן מצהיר בזאת שקרא והוא מסכים לאמור בהם :הצעת הקבלן,
התנאים הכלליים לביצוע עבודות של החשב הכללי ,המפרט המצ"ב ,התנאים המיוחדים המצ"ב
וכיו"ב מסמכים המצורפים לפנייה זו.
 .13עם חתימת החוזה הנ"ל ,יפקיד הקבלן הזוכה בידי המרכז הרפואי ערבות בנקאית צמודה למדד
המחירים לצרכן ומבוילת כדין להבטחת מילוי התחייבויותיו וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על
ידי מזמין ,בגובה  0%מסכום התמורה שנקב בה בהצעתו בצירוף מע"מ כחוק .תנאי הערבות
ותוקפה יהיו על פי הקבוע בסעיף  0לתנאים הכלליים של החשב הכללי לביצוע עבודות.
 .14הקבלן מאשר בזאת כי ידוע לו הצורך להמציא כיסוי ביטוחי בהתאם לאמור בדרישות הכלליות
ולנספח המצ"ב עם חתימת החוזה ,במידה וייחתם.
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 .10לפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב למשרד ההנהלה האדמיניסטרטיבית במייל
 efraty@bmc.gov.ilו/או באמצעות טלפון .00-6740760 -המזמין לא יתחשב בפרטים/מידע
שנמסרו ע"י גורם אחר.
 .51הצהרת הקבלן
הגשת ההצעות במכרז מאשרות את הסכמתו של הקבלן כי קרא והביא את כל האמור
במסמך זה ,וכי הוא מסכים לאמור בו ,ויש לו את היכולת והאמצעים לעמוד בדרישות
המכרז.

בברכה,
צחי כהן
מנהל אדמיניסטרטיבי
ויו"ר וועדת מכרזים
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.1

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז זה העומדים ,במועד הגשת ההצעות ,בתנאים המצטברים שלהלן:
2.1

רכשו את מסמכי המכרז.

2.2

צירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית  /חברת ביטוח אוטונומית ,לא
צמוד ,ולפקודת המזמין ,על סך  11,000ש"ח להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז,
הערבות תהיה בתוקף עד ליום .5/55/58
נוסח הערבות מצ"ב למסמך זה.
הערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תזכה במכרז ,המציע שהצעתו תזכה במכרז יידרש
להחליף ערבות זו בערבות כאמור בהסכם המצ"ב.
לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו.
המזמין יהא רשאי להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמציע לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תנאי מסמכי המכרז.

2.3

השתתפות בסיור קבלנים שיערך ביום ד' ה_17.1.58-בשעה  .55000מקום מפגש0
אולם מלי בכניסה לבניין אשפוז ,במרכז הרפואי ברזילי אשקלון .על המציע לצרף
להצעה אישור על השתתפותו בסיור הקבלנים .אם בסיור הקבלנים יתקבלו החלטות
המוסיפות ,גורעות או משנות תנאי מתנאי מכרז זה ,תהיינה ההחלטות שתופענה
בפרוטוקול סיור הקבלנים ,סופיות ומחייבות.

2.4

הגשת הצעת מחיר עבור כל הסעיפים המפורטים בטופס הגשת ההצעה ,הצעה
שלא תכלול את כל הסעיפים הנ"ל תפסל.

2.0

היות המציע תאגיד רשום כדין.

2.6

ניסיון בהתקנת מתקני משחק בהיקף של מליון  ₪לא כולל מע"מ לשנה.

2.7

הצגת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו  1976 -על שם המשתתף.

2.0

המציע יתחייב כי במידה ויזכה במכרז זה ,ישלם לכל המועסקים על ידו לכל אורך
תקופת ההתקשרות עם המזמין לא פחות משכר השווה לשכר מינימום כפי שיתעדכן
מפעם לפעם ,כמו כן ,כי ישא בתשלום כל מס ו/או חובה בגין דמי ביטוח לאומי ,מס
הכנסה ,דמי טיפול ארגוני ,תשלום לקרנות פיצויים ולא מבטחים ,וכן כל תשלום אחר
החל על מעביד בקשר עם העסקת עובדים.
בנוסף ,יתחייב המציע כי ימלא אחר האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט1909-
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א1901-
חוק דמי מחלה ,תשל"ו 1976
חוק חופשה שנתית ,תשי"א1900-
חוק עבודת נשים ,תשי"ד1904-
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו1960-

חוק עבודת נוער ,תשי"ג1903-
חוק החניכות ,תשי"ג1903-
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תשכ"ט1901-
חוק הגנת השכר ,תשכ"ט1900 -
חוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג1963-
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה1990-

חוק שכר מינימום ,תשמ"ז1907-
חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,תשנ"ד – 1994
בהחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות,תשס"א2001 -
וכן כל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החלים על נותני שירותים מהסוג נשוא מכרז זה.
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2.9

הצגת אישור מרו"ח על עמידתו בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום
לעובדים בכל רבעון ,או בכל מועד בו מבוצעים תשלומים כמוסכם.

2.10

חתימת מורשי החתימה של המציע על כל מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם המצ"ב
במקומות המיועדים לכך .חתימה זו תהווה ראיה כי המציע קרא ,הבין והסכים לכל
הנאמר במסמכי המכרז.

2.11

תנאים אלה מהווים דרישה מוקדמת להשתתפות במכרז ,אי מילוי תנאי יגרום לפסילת
ההצעה על הסף ובטרם הדיון בועדת המכרזים.
על המציע לצרף להצעתו אישורים המעידים על עמידתו בכל אחד מתנאי הסף
להשתתפות במכרז (כאמור בסעיפים  2.1עד  2.10לעיל) וכן ערבות בנקאית כנדרש.

0

נספח א'
מפרט למכרז אספקת מתקני משחק
מהות המכרז הינה אספקה והתקנת מתקני משחק בבית חולים ברזילי לפי דרישות תקן ישראלי 1490
על כל חלקיו הרלוונטיים ביום ההתקנה.
 .5הנחיות כלליות0
 1.1הנהלת בית החולים מבקשת לקבל הצעות מחיר לאספקה ,הובלה והתקנה של מתקני משחק
לחצר בית החולים.
 1.2הדרישה היא למתקני משחק איכותיים לפי דרישות המפרט הטכני ומפרט האיכות המצ"ב.
 1.3יש לצרף להצעה:
 1.3.1תוכנית העמדה של המתקנים.
 1.3.2מפרט כל מוצר מאתר היצרן בדגש על הצגת הנתונים המעידים על התאמה למפרט היצרן.
 1.3.3אישור מכון התקנים :אב טיפוס ,התקנה ,אישור תיק מוצר או הצהרת יצרן שהמתקן
יעבור תקינה.
 1.3.4הדמיה כללית של כל אזור בנפרד.
 1.3.0תמונה של כל אחד מהמתקנים המוצעים.
 1.4הצעת המחיר תכלול הצללה לפי בחירת הנהלת בית החולים וכן מצע בולם נפילה מסוג Mulch
תוצרת דשא עוז.

 .1שיטת המכרז0
 2.1ההצעות יוגשו בשתי מעטפות :מעטפה א' תכיל את הנתונים הטכניים ,מפרט המתקנים
והאיכות ומעטפה ב' תכיל את ההצעה הכספית.
 2.2רק ההצעות שיעברו את שלב א' יפתחו בשלב ב'.
 2.3הנהלת בית החולים רשאית לבחור את המתקן האלקטרוני בנפרד ואת מתקני המשחק בנפרד.
 2.4היה ומתקן נבחר על ידי הנהלת בית החולים תחת סעיף האיכות על הזוכה לספקו תחת דרישות
מפרט האיכות המופיע במפרט זה.
 2.0בסיור המסירה יוגש אישור מכון התקנים בלבד.
 .3כללי0
 3.1על המציע להחזיק בכל החלקים הרלוונטיים להתקנת המתקנים של ההיתר דהיינו חלקים
 .1,2,0,6,11כמו כן ,עליו למלא כל דרישה מטעם מכון התקנים בנוגע לכל החלקים בתקן 1490
היוצאים מעת לעת .אי החזקת היתר תקף תגרור מיידית את חילוט הערבות והוצאת צו
הפסקת עבודה.
 3.2כלל המחירים לאחר הנחה יכללו את העלויות עד להבאת אישור סופי מטעם מכון התקנים
דהיינו:
הובלה ,אספקה ,התקנה ,אישור המכון וכל העלויות הנגזרות מכך.
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 .4התקנת המתקנים0
4.1
4.2
4.3

4.4
4.0

אתר ההתקנה יגודר וישולט כך שתימנע פגיעה בעוברי אורח הכל לפי חוק התכנון והבניה .כל
אזור עבודה חייב להיות מגודר באמצעים שימנעו כניסה אקראית או מכוונת לאזור העבודה.
לא תבוצע עבודה ,ללא ביצוע סקר סיכונים על ידי ממונה בטיחות בעבודה שלפי הנחיותיו
החתומות שהעתקן יועבר לפני תחילת ביצוע העבודה.
כל פגיעה בסביבה כגון עצים ,מדרכות ,ספסלים ,ברזיות ,מתקני משחק אחרים ,מצע
בולם ההולם וכו׳ תהיה באחריות הזוכה והנזק יתוקן במלואו על ידיו לשביעות רצון
המפקח כתנאי לאישור החשבון.
כל מתקן שיותקן על ידי הזוכה יגודר באמצעים שלא ניתנים לפירוק ללא שימוש בכלי
עבודה וכן יסומן בשלטי אזהרה בולטים בגודל אות של לפחות  0ס״מ.
עד למסירתו המסודרת בסיור שיתועד בטופס מסירה ,האחריות על סגירת המתקן

ומניעת השימוש בו תחול על הזוכה בלבד.
 4.6שמירה על המתקנים עד למסירה כולל בשלב ייבוש הבטון תחול על הזוכה בלבד ועל
אחריותו.
 .1אחריות0
 4.1אחריות למוצר תהיה  3שנים מיום ההתקנה .האחריות תכלול בין היתר את יציבות
המתקן ואת כלל הליקויים בו שלא נגרמו כתוצאה מוונדליזם או מפגיעה ישירה של נזקי
מזג אוויר.
 4.2על המציע לספק חלקי חילוף למתקנים במידה ונפגמו לא כתוצאה מוונדליזם או מפגיעה
ישירה של נזק מזג האויר ללא עלות ,זאת  3שנים מיום ההתקנה של כל מתקן .פגם
שכזה הינו :חלודה ,שברים ,סדקים ,עיוות וכל דבר אחר המוגדר כליקוי בין קל לקריטי
בדרישות תקן  1490על כל חלקיו ובנוהל ת״ת ממרץ .2011
 4.3במקרה של מתקנים שנפגמו כתוצאה מוונדליזם או מפגיעה ישירה שנוצרה בעקבות
סערה המציע יהיה חייב לספק חלקי חילוף לפי המחיר שנקבע במכרז או לפי מחירון
דקל פחות  .30%בכל מקרה לא תשולם תמורה עבור חלק נספח למתקן העולה על 0%
מערך המתקן.
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מפרט איכות0
.1המתקנים יהיו עשויים מ:
 1.1נירוסטה עם  0שנות ניסיון בארץ ולא פחות מנירוסטה 316
 1.2אלומיניום עם  0שנות ניסיון בארץ
 1.3חומר ממוחזר עם ניסיון של  0שנים בארץ
 1.4מתכת מגולוונת לא צבועה ללא צורך בצביעה או טיפול לאחר ההתקנה עם ניסיון בארץ של
עמידות החומר במשך לפחות  10שנים.
דרישת איכות למתקני עץ0
 1.0פרופיל עץ ריבועי או עגול שהינו עץ מודבק בלחץ במכונות ייעודיות עם ניסיון בארץ במשך 0
שנים לפחות וזאת ללא עיוות ו/או סדקים.
 1.6גזע עץ יהיה מרוביניא בלבד .במקרים אחרים רשאית הנהלת בית החולים על פי החלטתה
ותחת סעיף ערבות הטיב לאשר עצים ייחודיים תוצרת גרמניה כגון דאגלס פיר וכו׳.
 .1דרישות איכות לפנלים0
פנלים וחלקי המתקן יהיו עשויים מ  HPLאו מחומרים פלסטיים איכותיים שעמידותם בארץ הוכחה
למשך למעלה מ  0שנים בכל מקרה לא יוגדר  HDPEבעוביים  12מ״מ או  19מ״מ כחומר איכותי.
 .3דרישות איכות למשטחי דריכה0
משטחים עשויים  plywoodמצופים בחומר נגד החלקה או חומרים שווי ערך ל  HPLעם ניסיון בארץ
של למעלה מ  0שנים.
 .4דרישות איכות לכבלים
כבלים בקוטר של  10מ״מ ומעלה עם מחברי אלומיניום בלחץ או מחברי  Sנירוסטה.
 .1דרישות איכות לקפיצים0
הקפיצים עצמם יהיו בקוטר אירופאי סטנדרטי ויסופקו לפי דרישה עם אישורי מעבדה אירופאית
או אמריקאית לעמידותם בתנועה.
 .1חלקים נלווים אחרים0
יתאימו לדרישות סעיף  1במפרט האיכות
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מפרט טכני
מתקן אלקטרוני
מתקן משחק המשלב אלקטרוניקה בתוכו (צליל או תאורה) שאינו מצריך מצע בולם נפילה (המתקן
יותקן מחוץ לשטח המשחק) .ניתן לשלב מתקנים עם אנרגיה קינטית.
משולב נגיש
 .1מגדל עם משטח דריכה בגודל מינימאלי של  90ס״מ על  90ס״מ עם משטח דריכה .קוטר
מינימאלי של עמודים  0ס״מ .עובי דופן של מינימאלי של  2.0מ״מ.
 .2מגלשה-חיבור המגלשה יהיה חיבור סטנדרטי למגלשות המיוצרות בארץ פיברגלס או פלסטיק.
 .3מערכת העברה עם מדרגה ראשונה ללא מעקות
 .4פנל משחק נגיש חיצוני או פנימי לבעלי צרכי מיוחדים.
מתקן טיפוס
מתקן טיפוס בצורת קוביה תלת מימדית עם אבני טיפוס .על המתקן להיות מיועד לילדים מעל גיל .6
ניתן להציע מתקנים אחרים לטיפוס.
מתקן נגיש נמוך
מתקן המשלב פעילויות שונות בגובה  0כגון דוכנים או מתקני שהיה .על המתקן לשלב  2סוגי משחק/פנל
בתוכו.
מיני נדנדה
 2חצובות מיני נדנדה (ללא קורה עליונה) עם מושב קן ציפור אחד לפחות ומושב פעוטות .במתקן זה אין
צורך לעמוד במפרט האיכות.
עלה ורד0
מתקן נענוע מסוג  2ב' דהיינו עלה ורד קפיצי עם שתי נקודות עיגון לפחות לקרקע
מתקנים נגישים נמוכים אחרים לבחירה כגון מתקנים בצורת כלי תחבורה או חיות.
מצע בולם הולם יהיה מסוג  mulchתוצרת דשא עוז בגוונים שיקבעו על ידי המזמין עם צורות של חיות
על גבי המצע
ההצללה תוצע על ידי המזמין ותאושר על ידי האדריכל והמפקח .התוכנית הסופית (פגודה ,ממברנה,
מפרש וכו׳) תאושר בכתב על ידי האדריכל .לתוכנית עצמה יצורך אישור קונסטרוקטור לפני הקמה
ואישור קונסטרוקטור אחריה.
אין להציע קפיצים במסגרת הצעה זו!
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נספח ב' 5
טופס הצעת מחיר
 .1המציע ימלא מחיר בכל סעיף שיחול על מחיר ההצעה.
 .2המחיר המוצע ,כפי שינקוב המשתתף ,יהיה מחיר כולל המגלם את כל העבודות ,החומרים,
ההוצאות והעלויות הכרוכים בביצוע העבודות ,ומילוי כל התחייבויות המציע לפי ההסכם.
מחיר ההצעה יכלול מתקני המשחק כולל הצללה ומצע בולם מסוג .mulch
מס"ד

שם המוצר

מחיר ללא מע"מ

 .5מתקן אלקטרוני
 .1מתקן טיפוס
 .3מתקן משולב
 .4מיני נדנדה כפולה
 .1מתקן פעוטות
 .1מתקן פעוטות
 .7עלה ורד קפיצי
.8
.9
.50
.55
מצע mulch

 350למ"ר

הצללה

 170למ"ר

סה"כ

שם המציע_____________________:
שם החברה____________________:
חתימת המציע___________________:
חתימת החברה___________________:
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מחיר כולל מע"מ

טבלת פיצויים מוסכמים מראש

מס״ד

פיצוי מסוכם

הפרה

.1

אי מילוי הוראת מפקח

עד  2,000ש״ח

.2

איחור בביצוע התקנה

 1,000ש״ח ליום

.3

עבירה על תקנות הבטיחות בעבודה

 1,000ש״ח

.4

ליקוי במניעת גישה למתקנים ללא אישור

 1,000ש״ח ליום

.0

איחור במסירה

 000ש״ח ליום

.6

התקנת מתקן לא מאושר או תואם להזמנה

 1000ש״ח ליום עד לסילוקו
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טופס סיור מסירה
שם האתר0

תאריך0

תאריך הוצאת הזמנת עבודה

תאריך סיום ביצוע0

משתתפים

רשימת מתקנים:
מס״ד שם המוצר

מק״ט

המתקן תואם ליקויים
להזמנה

1

כן /לא

2

כן /לא

3

כן /לא

4

כן /לא

0

כן /לא

6

כן /לא

7

כן /לא

0

כן /לא
ליקוי המצע________________________________________________________:
נזק לסביבה________________________________________________________:
מאשר העברת המתקנים  0כן /לא
במידה ואושר
שם
תפקיד
חתימה
תאריך
שעת המסירה
מספר תעודת מת״י שצורפה לסיור

במידה ולא אושר תאריך לסיור מסירה הבאה____________________________:
הערות________________________________________________________________:
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
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.20

.26

.27

תקופת ההתקשרות
20.1

המזמין יתקשר עם הזוכה במכרז זה לתקופה של מתחילת ההתקנה והאספקה של
המתקנים ועד לסיומן .למזמין שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות לצורך ביצוע
עבודות ניקיון נוספות ,בכפוף לצרכי המזמין.

20.2

המזמין רשאי להודיע לזוכה על הפסקת ההתקשרות וזאת בהודעה מוקדמת בת 14
יום ,וללא שלזוכה תהא טענה או תביעה בגין הפסקת ההתקשרות.

20.4

על אף האמור בסעיף זה ,יהיה למרכז הרפואי ברזילי הזכות ,בתוך כל אחת מתקופות
ההתקשרות ,לסיים את ההתקשרות במועד מוקדם יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי,
ובהודעה של שבועיים מראש ובכתב.

הבהרות ושינויים
.26.1

מובהר בזה כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההשגות כולן או חלקן.
לאחר חלוף המועד להשגות ,לא יתקבלו כל השגות מהקבלן והוא יהיה מנוע מלטעון
טענות כלשהן ביחס לאמור במסמכי המכרז והוא יהיה בגדר מי שקיבל על עצמו את כל
הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ,ללא יוצא מן הכלל.

26.2

המזמין רשאי ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים
והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של
הקבלנים וכל רוכשי מסמכי המכרז ,בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות
שנמסרו על ידם.

שמירת זכויות
27.1

אין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של המזמין לספק עבודה בהיקף
כלשהו ,למשתתף שנקבע כזוכה במכרז.

27.2

המזמין יהא זכאי לאכוף על מציע שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז
בהתאם לתנאי ההסכם המצ"ב.

27.3

המזמין יהיה רשאי לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו בגלל סיבות תקציביות
ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ולמשתתפים או לזוכה לא יהיו שום טענות ו/או תובענות
לפיצויים .כמו כן יהא רשאי המזמין לבטל ההזמנה להציע הצעות ולפרסם אחרת
במקומה בתנאים דומים או אחרים .המזמין יהא רשאי להרחיב או לצמצם את היקף
ההזמנה להציע הצעות.

27.4

במקרה וההסכם עם הזוכה לא יצא אל הפועל ,יהיה המזמין רשאי בתקופה בה
תעמודנה ההצעות בתוקף ,לפנות לזוכה השני והשלישי ,וזה יתחייב להתקשר עם
המזמין על פי תנאי ההסכם ותנאי מכרז זה.
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.20

.29

בחינת ההצעות
20.1

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין ע"י שינוי או תוספת בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

20.2

המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת
מהות ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת
המזמין מונעת הערכת ההצעה כלשונה.

20.3

אין בקביעת זוכה כלשהו כדי להטיל על המזמין חובה ,או להעניק למי שנקבע כזוכה
זכות לקבלת עבודה בהיקף כלשהו.

20.4

המזמין יהא רשאי לדרוש מהקבלנים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות
נוספות לשביעות רצונו המלאה גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את הקבלן
והצעתו במסגרת שיקוליו ,כאמור.

הודעה על הזכייה וההתקשרות
29.1

עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לו על כך הודעה במכתב.
מציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום עם המזמין על ההסכם תוך  7ימים ממועד
ההודעה ,כאמור ,או במועד מוקדם יותר ,כפי שיקבע על ידי המזמין וכן להמציא ערבות
בנקאית/חברת ביטוח צמודה למדד המחירים לצרכן ובלתי מותנית בגובה של 0%
מסכום הצעתו השנתית כולל מע"מ ,עפ"י הנוסח המצורף להסכם ,להבטחת
התחייבויותיו על פי ההסכם.
המזמין יהיה רשאי לכלול בהסכם הסופי אשר ייחתם עם הקבלן שיזכה במכרז ,תנאים
נוספים העשויים לשפר את הטובין/השירות/העבודה נשוא מכרז זה.

29.2

29.3

היה וזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו ,על פי מסמכי המכרז ,יהא המזמין
רשאי לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב ,החל בתאריך שיקבע על ידי
המזמין בהודעה.
בוטלה הזכייה במכרז ,רשאי המזמין להגיש את הערבות שבידו לגביה וכן למסור את
ביצוע המכרז למי שייקבע על ידו ,והזוכה יפצה את המזמין על כל הפסד שיגרם לו בשל
כך.
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נספח ב' 1
אמות מידה לבחירת ההצעה
.1

ועדת המכרזים תבחר מבין ההצעות את זו המעניקה למזמין את מירב היתרונות וזאת בהתבסס על אמות
המידה הרשומות מטה:

המשקל ב% -

הקריטריון
1.1

ניצול מיטבי של השטח

10

1.2

שימושיות מתקנים

10

1.3

התרשמות הוועדה

20

מחיר

00

.2

המזמין רשאי להעדיף מציעים אשר ביצעו בעבר עבודות כנשוא מכרז זה למזמין ,למשרד הבריאות או לגופים
ציבוריים אחרים ,לשביעות רצון המזמינים.

.3

המזמין רשאי להעדיף מציעים מאזור הקרוב לביה"ח ו/או מאזורים בעלי עדיפות לאומית.
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נספח ב' 3
כנס ספקים  /סיור קבלנים
[ ] במכרז זה נקבע כנס ספקים  /קבלנים כדלקמן0
.1

כנס מציעים  /סיור קבלנים נקבע –

ליום

יום _______ ה_________ -

בשעה

_______

מקום המפגש

____________

.2

השתתפות המציע בסיור הקבלנים במועד שנקבע הינה חובה ומהווה תנאי יסוד להשתתפות
במכרז .המציע יצרף להצעתו אישור על השתתפות בסיור קבלנים.

.3

התקיים סיור מציעים/קבלנים ירשם במהלכו פרוטוקול אשר יועבר למשתתפים בסמוך למועד
קיומו .המציע יצרף להצעתו עותק מהפרוטוקול כשהוא חתום ,כחלק ממסמכי המכרז.

.4

התקבלו במסגרת הסיור החלטות המוסיפות ,גורעות או משנות תנאי מתנאי המכרז או פרטים
מכתב הדרישות ו/או המפרט ו/או האיפיון – תהינה החלטות אלו ,כפי שתופענה בפרוטוקול
סופיות ומחייבות.
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נספח ב' 4
דרישות ותנאים כלליים להשתתפות במכרז
מבוא מיוחד

.5

כל האמור במפרט מיוחד זה ,בא להשלים את האמור בסעיפים המתאימים במפרט הכללי ואינו
מבטל אותם ,אלא א ם צוין הדבר במפורש או נובע באופן חד משמעי מניסוח דרישות המפרט
המיוחד .אין זה מן ההכרח כי כל עבודה המתוארת בתוכניות ו/או בכתב הכמויות תמצא את
ביטויה הנוסף במפרט מיוחד זה:
1.1

מכרז זה מתייחס לבצוע עבודות בשטח בית-חולים ועל כן מוטלת על המבצע אחריות
מיוחדת לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנה על החולים ועל העוברים ושבים
ולתת אפשרות לקיום הסדיר של הפעילות היום – יומית.

1.2

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שאתר העבודה נמצא בבי"ח פעיל ,ובו תנועה של אנשים
במשך כל היום .הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצוע ,לסידורים ואמצעים מתאימים אשר
יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא ,סידורים ואמצעים אלו יכללו גידור,
שילוט ,תמרורי עבודה וכל אמצעי אחר אשר הקבלן חייב בו עפ"י דין ו/או עפ"י הוראת
המפקח.
לפיכך מתחייב הקבלן כדלקמן:
1.2.1

לתאם מראש את שלבי ביצוע העבודה עם המפקח או נציג ביה"ח שהוסמך לכך.

1.2.2

לבצע את העבודה בימים ובשעות לפי הצורך ו/או שיקול דעת המזמין ,ולאחר תיאום
מראש גם בימי חג ו/או בשעות שמעבר לשעות העבודה הרגילות.

1.2.3

לא להניח ציוד ו/או חומרים ,ולא לבצע פעילות כלשהי באופן שיש בה כדי לפגוע
בתנועה החופשית ו/או בפעילות השוטפת של המרכז הרפואי.

1.2.4

לא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה העלולה להפריע לתנועתם החופשית
של הולכי רגל ו/או כלים מכל הסוגים.

1.2.0

כל ההוצאות עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן ,תחשבנה ככלולות במחירים
שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד.

1.2.6

לאמץ את ולהקפיד על שמירת כללי ההתנהגות הנהוגים בבית החולים ,בכלל זה – אך
לא רק ,איסור על שימוש בצופרים ,חניה במקומות מוסדרים המותרים לחנייה בלבד,
להישמע להוראות פקחים וקציני הביטחון ,נסיעה במהירות מוגבלת כפי שנהוגה בשטח
ביה"ח ,ועוד כיוצא באלו הנחיות והוראות כפי שינתנו מפעם לפעם על ידי הנהלת
המוסד ו/או המפקח.

1.2.7
למען הסדר הטוב יובהר ויודגש כי הכניסה והחניה בביה"ח כרוכה בתשלום
למפעיל החניון .ניתן להגיע להסדר מיוחד עם הנהלת החניון לגבי מחיר כניסה
וחניה מוזלים לקבלנים ו/או לקבלני משנה העובדים בשטח ביה"ח.
לא יינתן פטור מתשלום דמי כניסה וחניה לקבלנים וקבלני משנה.
כל ההוצאות עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן ,תחשבנה ככלולות
במחירים שבכתב הכמויות .לקבלן לא תעמוד טענת אי הידיעה בעניין זה.
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אתר העבודה0

.1
2.1

אתר העבודה הוא:
חצר מחלקת ילדים בניין כירורגי

2.2

מודגש בזאת ,שהעבודה מבוצעת במבנה בית חולים קיים ופעיל ו/או בחיבור ובסמוך
למבנים קיימים ,אשר נמשכת בהם הפעילות השגרתית והשוטפת.

2.3

על הקבלן לתאם מראש עם המפקח על כל עבודה לפני ביצועה ולקבל את הנחיותיו באשר
לצורת העבודה ומועדיה ,זאת על מנת שלא לגרום להפרעות בפעילותם הרגילה של
המבנים ו/או הפרעות למשתמשים בהם.

2.4

באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק המבנים ממערכות הזנה
שונות כגון :מים ,חשמל ,ביוב ,תקשורת וכו'.
הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל האמור בסעיף זה.

2.0

הקבלן נדרש להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים ,על מנת למנוע
נזקים (נפש ו/או רכוש) למבנים הקיימים ,תכולתם והמשתמשים בהם.
הקבלן יישא באחריות מלאה לכל פגיעה כזו.

.3

תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות במכרז זה תהא משך ביצוע העבודות בפועל ,מיום תחילתן ועד למועד
קבלתן (לשביעות רצון המזמין) ,ביצוע השלמות ותיקונים (אם נדרשו) ,מסירת ערבות מתאימה
והסדרת עיניני תקופת הבדק ו/או האחריות.

.4

לוח זמנים ומשך הביצוע
המציע יציין בהצעתו את זמן הביצוע המוקדם ביותר האפשרי מבחינתו (ממועד קבלת הזמנת
עבודה מהמזמין) כאשר לוח הזמנים המפורט מהווה דרישת מקסימום לזמני הביצוע.

.1

תחילת העבודות

 -בתוך

7

יום מקבלת הזמנת העבודה.

סיום העבודות

 -בתוך

90

ימי עבודה

תקופת הבדק ,אחריות ושירות
כמפורט בחוברת המפרט הטכני וכתב הכמויות המצ"ב.

71

.1

תקופת ברירה (אופציות)
תקופות הברירה להארכת התקשרות זו תופענה בהסכם ההתקשרות ,בהתאם למידת שייכותן
לביצוע התקשרות זו ו/או התקשרויות המשך.

.7

חוזר משרד הבריאות מס ( 577מיום )54/55/94
מבוא –

ההנחיות והנהלים המפורטים להלן ,במסגרת חוזר זה ,מיועדים למניעת כל נזק
לאדם רכוש בעבודות הכרוכות בניתוק מערכות פעילות ,ביצוע שינויים בהן,
התחברות אליהן ,אחזקתן והפעלתן מחדש.
מסמך זה מפרט ,בנוסף ,כללים ונהלים לגיבוי מערכות חמצן ,בדיקתן ואחזקתן.

פרק - 2

ניתוק/חיבור קוים ומערכות
אסור בהחלט לנתק/לחבר מערכות וקוים פעילים ללא התראה מוקדמת ,אישור
הפיקוח ,וללא נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים.
2.1

האיסור חל על עבודות המבוצעות על ידי קבלנים ועל עבודות המבוצעות על
ידי הסגל המקומי ,כאחד.

2.2

האיסור מתייחס למערכות חשמל ופיקוד ,חמצן וגזים אחרים ,מים ,ביוב,
דלק ,תאורה ,קיטור ,מיזוג ,איוורור ,וכל מערכת אחרת שניתוקה או
חיבורה בצורה בלתי מבוקרת עלול לגרום נזק לאדם ולרכוש.

2.3

הניתוק והחיבור ייעשו אך ורק לאחר קבלת אישור ממונה מוסמך מטעם
ביה"ח ובנוכחותו.

2.4

הניתוק/החיבור מותנה בהכרה מלאה של פרטי המערכת ,מהלך הקווים
תכולתם וההשלכות של ניתוקם/חיבורם.

2.0

הניתוק/החיבור ייעשו לאחר נקיטת האמצעים הבאים - :ארגון אספקה
חילופית או אמצעי גיבוי – .תיאום מראש עם כל הגורמים הקשורים
(מנהלה ,סיעוד) והודעה חוזרת מייד לפני הניתוק/החיבור.
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נספח ג'

אישור ביטוח
נותן שירותים מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטוב מדינת ישראל  -משרד
______________ ולהציגם למשרד ________________ כשהם כוללים את הכיסויים והתנאים
הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן-:
ביטוח חבות מעבידים
א.

הספק יבטח את אחריותו כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל
והשטחים המוחזקים;

ב.

גבולות האחריות לא יפחתו מסך  0,000,000 -דולר ארה"ב לעובד ,למקרה ולשנת ביטוח.

ג.

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם  ,היה וייחשב
כמעבידם.

ד.

הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד _____________היה ונטען לעניין קרות תאונת
עבודה /מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק,
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
א.

הספק יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל
תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

ב.

גבול האחריות לא יפחת מ  200,000דולר ארה"ב למקרה ולשנה.

ג.

בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת . Cross Liability -

ד.

רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

ה.

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם.

ו.

הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד _____________ככל שייחשבו אחראים למעשי
ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית
א.

הספק יבטח את אחריותו בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.

ב.

הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק ,עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר
אירע כתוצאה ממעשה ,רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג בלתי נכון ,הצהרה רשלנית
שנעשו בתום לב  ,בקשר למתן שירותי הכנת מכרזים לרכישת שירותים ו/או טובין עבור משרד
__________ ,בהתאם למכרז/חוזה עם מדינת ישראל  -משרד __________.

ג.

גבול האחריות לא יפחת מסך  200,000דולר ארה"ב למקרה ולשנה.
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ד.

ה.

הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
-

מרמה ואי יושר של עובדים;

-

אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

-

אחריות צולבת ,אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל – משרד
___________.

-

הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים.

הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד _____________ככל שיחשבו אחראים למעשי
ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

כללי
בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:
א.

לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים  :מדינת ישראל –משרד _______________ בכפוף
להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

ב.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה
על כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד ______________ .

ג.

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף ,תביעה ,חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל  -משרד
_____________ ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ד.

הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל
החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

ה.

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

ו.

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים
ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא
הזכויות על פי הביטוח.

ז.

חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות הנדרשות.
העתקי פוליסות הביטוח ,מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח על ביצוע הביטוחים
כאמור יומצאו על ידי הספק למשרד___________ עד למועד חתימת החוזה.
הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד_________ וכל עוד
אחריותו קיימת ,להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח .הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח
תחודשנה על ידו מידי שנה בשנה ,כל עוד החוזה עם מדינת ישראל  -משרד _________ בתוקף .
הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות על ידי המבטח או
אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד _________ לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת
הביטוח.

07

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי
החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד _________ על כל סעד או זכות
המוקנים להם על פי הדין ועל פי חוזה זה.

00

לכבוד
מדינת ישראל – משרד ______________________
בכתובת________________________________0
א.ג.נ,.
הנדון 0אישור קיום ביטוחים
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _______________________________להלן "הספק")
לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר למתן שירותי הכנת
מכרזים לרכישת שירותים ו/או טובין עבור משרד _____________ ,בהתאם למכרז/חוזה עם מדינת
ישראל  -משרד __________ ,את הביטוחים המפורטים להלן:
ביטוח חבות המעבידים 0פוליסה מספר____________
 .1אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 .2גבולות האחריות לא יפחתו מסך  0,000,000דולר ארה"ב לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
 .3הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם  ,היה וייחשב
כמעבידם .
 .4הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד _____________היה ונטען לעניין קרות תאונת
עבודה/מחלת מ קצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק ,קבלנים,
קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 0פוליסה מספר______________
 .1אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל ,בגין נזקי גוף ורכוש בכל
תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
.2

גבולות האחריות שלא יפחתו מסך  200,000דולר ארה"ב ,למקרה ולתקופת הביטוח( ,שנה).

.3

בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (.)CROSS LIABILITY

.4

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם.

.0

רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

 .6הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד _____________ככל שייחשבו אחראים למעשי
ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
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ביטוח אחריות מקצועית 0פוליסה מספר_____________
 .1הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק ,עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע
כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג בלתי נכון ,הצהרה רשלנית שנעשו תום
לב בקשר למתן שירותי הכנת מכרזים לרכישת שירותים ו/או טובין עבור משרד _______________,
בהתאם למכרז/חוזה עם מדינת ישראל  -משרד _______________.
 .2גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) לא יפחת מ  200,000דולר ארה"ב;
 .3הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
-

מרמה ואי יושר של עובדים;

-

אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

-

אחריות צולבת אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל –משרד _______.

-

הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים.

 .4הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד __________ ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או
מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
כללי
בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:
 .1לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים:

מדינת ישראל –משרד ___________ בכפוף להרחבי

השיפוי כמפורט לעיל.
 .2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על
ידינו הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד ______________________.
 .3אנו מוותרים על כל זכות שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה ,כלפי מדינת ישראל -משרד ________
ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 .4הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות
על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 .0ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
 .6כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח
אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי
הביטוח.
 .7חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
בכבוד רב,
________________________
חתימת מורשה המבטח וחותמת
תאריך__________________ :
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נוסח אישור על כיסוי ביטוחי
לכבוד
מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי ברזילי
א.ג.נ,.
הנדון :אישור עריכת ביטוחים.
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____________________________(להלן "הקבלן") לתקופת
הביטוח מיום _______________ עד יום ________________בקשר להסכם עם משרד הבריאות,
המרכז הרפואי ברזילי לאספקת שירותי ניקיון לפני אכלוס בניין כירורגי ,את הביטוחים המפורטים להלן:
ביטוח חבות המעבידים
 .1כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 .2גבולות האחריות לא יפחת מסך  1,000,000דולר ארה"ב לעובד וסך  0,000,000דולר למקרה ולתקופת
הביטוח (שנה).
 .3הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי ברזילי היה
ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הקבלן.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
.1

אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי כל דין ,בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי
מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

.2

גבולות האחריות שלא יפחתו מסך  000,000דולר ארה"ב ,למקרה ולתקופת הביטוח( ,שנה).

.3

בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (.)CROSS LIABILITY

.4

הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי ברזילי,
ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן.

.0

כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל – משרד הבריאות ,שהקבלן או כל איש
שבשרותו פועלים או פעלו בו  -מבוטל;

.6

סייג/חריג זיהום לא יחול לגבי זיהום בגין אירוע תאונתי.

.7

רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

ביטוח רכוש
ביטוח לציוד וכלי עבודה המשמשים לביצוע עבודות הגינון בערכי כינון וכן מלאי החומרים לצורך עבודתו.
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כללי
בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:
.1

לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי ברזילי.

.2

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על
ידינו הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום להנהלת המרכז הרפואי ברזילי באשקלון.

.3

אנו מוותרים על כל זכות שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה ,כלפי מדינת ישראל -משרד הבריאות,
המרכז הרפואי ברזילי ועובדיהם ,ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת
זדון.

.4

הקבלן יהיה אחראי בלעדי כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות
המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

.0

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

.6

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים
ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל - ,משרד הבריאות ,המרכז הרפואי ברזילי ,והביטוח הינו
בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

.7

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל ,לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח ביט.
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

תאריך______________

___________________________
חתימת מורשי המבטח וחותמת המבטח

02

נספח ד'
אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ ___________________ עו"ד/רו"ח מרחוב_____________
מס' ___________ עיר ____________________ מאשר בזאת כי היום____________
חתמו בפני ה"ה __________________ת.ז_______________________.
וה"ה ___________________________ ת.ז_______________________ .
על מסמכי מכרז מספר _______________________.
______________________
תאריך

_____________________
חתימה וחותמת /עו"ד/רו"ח

אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד
אני הח"מ ______________________________________________________ עו"ד/רו"ח
מרחוב___________________________ מס' ___________ עיר ______________
מאשר בזאת כי חותמת התאגיד בצירוף חתימותיהם של ה"ה ____________________
ת.ז _______________________ .ו _____________________ -שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על
מסמכי מכרז מספר ___________________ בפני ,מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין.

__________________________
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

_______________________
תאריך

01

נספח ה'

תשקיף משתתף
דפים אלה מיועדים לרישום נתוני מידע אותם מבקש המזמין לקבל מהמשתתף עם הצעתו במכרז והמשתתף
נדרש למלאם ולהגישם עם הצעתו (במידת הצורך ניתן להשלים פרטים במכתב לוואי):
.1

שם המציע/ים _____________________________________________________

.2

מס' רשום של המשתתף (כפי שרשום ברשם החברות ו/או השותפויות ו/או בכל רישום
אחר)_____________________

.3

כתובת המציע ____________________________________________________

.4

שמות הבעלים ,השותפים ו/או מורשי החתימה (מחק את המיותר).
שם,

מעמד,

ת.ז,

טל,.

פקס,

טל סלולרי.

א _____________________________________________________________ .
ב_____________________________________________________________ .
ג_____________________________________________________________ .
ד_____________________________________________________________ .
.0

נציג המשתתף לעניין מכרז זה:
שם __________________ טל _________________ טל .סלולרי __________
פקס _________________ מעביד ________________

.6

עובדים קבועים (שכירים) המועסקים ע"י המציע במועד הגשת ההצעה:
פירוט כוח האדם המנהלי:
א.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ב.

פירוט כוח האדם הביצועי (נא לפרט לפי מקצועות).
_________________________________________________________
_________________________________________________________

ג.

פירוט כוח אדם הארעי:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

01

ד.

.7

פירוט הציוד:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

פרט את אופן ביצוע השירות המוצע על ידך שיענה על כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

.0

ניסיון :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

.9

לקוחות נוכחיים ובעבר:
שם המקום/החברה,

מועד התחלה

סוג העבודה,

מועד סיום.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
** המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות ללקוחות אלה על מנת לקבל חוות דעת על המציע.
שמות האנשים שניתן לקבל מהם חוות דעת והמלצות על המציע בהתייחס ללקוחות המפורטים
לעיל ,כולל כתובת וטלפון:
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________
.10

הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים ,הציוד וכו' המפורטים לעיל עומדים
לרשותנו לשם קיום התחייבויותינו אם נזכה במכרז.
תאריך ________________________ שם המציע _____________
חתימה וחותמת _____________________.

01

נספח ו'
להלן נוסח הערבות המחייב מתמודדים במכרזים ממשלתיים:
לכבוד
המרכז הרפואי ברזילי

הנדון  0ערבות מס' _________________
לבקשת __________________________________________________________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________________
( במילים )________________________________________________________ :

אשר תדרשו מאת ( _________________________________ :להלן "החייב")

בקשר עם מכרז מס' _______________ שפורסם.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  10יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק
את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או
לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________________ עד לתאריך _________________ ועד בכלל.
דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו _______________________ :
מס' הבנק ומס' הסניף
________________________________________________________
הכתובת
שם הבנק
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
______________________

_____________________
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