המרכז הרפואי ברזילי
אשקלון

מכרז מס' ש15-2019-
השכרת בריכה הידרותרפית לצורך הפעלת
תחומי פעילות שונים (הידרותרפיה ,חוגי התעמלות,
שחיית פעוטות וכו')
במרכז שיקום
במרכז הרפואי ברזילי ,אשקלון
יולי 2019

מועד סיור:
יום ד' ה 14.8.19-בשעה 11:00
מועד הגשת המכרז:
יום ד' ה 28.8.19-בשעה 12:00
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דף עזר למשתתף במכרז
דף עזר זה מהווה תמצית פרטי המכרז ומיועד לסייע ביד מציע המשתתף במכרז.
אין דף עזר זה בא לפטור המציע מחובת העיון בכל מסמכי המכרז או כחלופה לפרטים ו /או לתנאים ו /או להנחיות
המופיעות בהרחבה במסמכי המכרז ו /או בכל חוק ,תקנה ,הוראה ונוהל הקשורים במכרז זה כפרט ,או בנוהלי
השתתפות והגשת הצעות במכרזים ככלל  -בין אם הופיעו במסמכי מכרז זה ובין אם לאו.

הנושא

פרטים

המכרז

ש15-2019-

מהות ההתקשרות

השכרת בריכה הידרותרפית לתחומי פעילות שונים

סיור מציעים

יום ד' ה 14.8.19-בשעה  11:00בכניסה למרכז שיקום

מועד אחרון להגשה

יום ד' ה 28.8.19 -בחדר מס'  ,2הנהלה אדמיניסטרטיבית

מקום הגשת ההצעה
ערבות ביצוע

תיבת מכרזים ,חדר מס'  ,2הנהלה אדמיניסטרטיבית (משרדי הנהלה מול
המודיעין)
לאחר הזכייה -ערבות בנקאית ע"ס  5%מההצעה כולל מע"מ בתוקף ל 90 -יום
לאחר תום תקופת הבדק.

מועד התחלת ביצוע

תחילת הסכם התקשרות

קבלת פרטים נוספים

בטלפון  08-6745768אפרת יוספי רבה
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הזמנה להציע הצעות במכרז
לכבוד

א.ג.נ.
הנדון :הזמנה להציע הצעות במכרז מס'

ע19-2019-

השכרת בריכה הידרותרפית במרכז שיקום במרכז הרפואי ברזילי

עבור המרכז הרפואי "ברזילי" – אשקלון

.1

.2

כללי
1.1

ועדת המכרזים של המרכז הרפואי ברזילי (להלן" :המזמין") ,מבקשת בזאת מכב' להגיש לה
הצעות מחיר למכרז הנדון ,בהתאם לכתב הדרישות המצ"ב ,וזאת על פי התנאים שיפורטו
במסמכי המכרז להלן.

1.2

הזמנה להציע הצעות זו כפופה לדרישות ולתנאים הכלולים במסמכי המכרז כאמור בסעיף 2
להלן (להלן" :מסמכי המכרז").

1.1

ההתקשרות ליישום ההצעה מותנית בהתחייבות המפעיל לעמוד בתנאים הכלליים לביצוע
ההתקשרות.

1.4

כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובאו בחשבון בעת דיון על ההצעה ,יראו
כאילו לא נכתבו ,ואף עלולים לגרום לפסילתה.

מסמכי המכרז
2.1

מסמכי המכרז המצורפים כנספחים להזמנה זו מהווים חלק בלתי נפרד מההזמנה ויש לראותם
כמשלימים זה את זה.

2.2

אם אוזכרו בהזמנה להציע הצעות זו מסמכים ומפרטים כלליים כגון מפרטים כלליים של
הועדה הבין – משרדית ,מפרטים שבהוצאת משרד הביטחון ,וכן כיוצא באלו מסמכים כלליים
הקשורים לנושא המכרז הנדון ,יש לראותם כחלק בלתי נפרד ממכרז זה גם אם לא צורפו בפועל.

2.1

להזמנה זו מצורפים מסמכי המכרז כדלקמן:










כתב דרישות /דרישות כלליות
תנאי סף ודרישות להשתתפות במכרז
תנאים כלליים מיוחדים
פרטים על מועד סיור מציעים
דרישות ותנאים כללים למכרז
טופס הגשת הצעה
הסכם התקשרות (כללי)
"תנאים כלליים( "...טופס )1040
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2.4

תנאי ההתקשרות
תשקיף למשתתף

בהזמנה זו כלולים מסמכים ,מפרטים ,תקנים וכיוצ"ב – אף שאינם מצורפים בזאת –
[]
[]
[]
[]

המשכיר יצהיר בחתימתו בשולי עמוד זה כי ברשותו נמצאים המסמכים המפרטים ,התקנים
וכד' הנזכרים בהזמנה זו ,כי קראם והבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת,
ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

.3

הגשת ההצעה
נוהלי הגשת ההצעה מפורטים להלן בנספח - 8א'

1.1

ההצעה ,בצירוף כל המסמכים הנלווים וכתב הערבות תועבר לידי ועדת המכרזים של המזמין
כדלקמן:
ההצעה תוכנס לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי הנהלת המרכז הרפואי "ברזילי" ,אשקלון,
חדר מס'  ,2במעטפה סגורה ואטומה עליה יירשם:

מכרז מס' ש15-2019-
הערה :אין לשלוח הצעות בדואר
וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות כאמור בסעיף  4להלן.

.4

המועד האחרון להגשת ההצעה
4.1

המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ל-
יום

ד'

תאריך

28.8.19

עד השעה

הצעות שתגענה לאחר מועד זה לא תישקלנה.
.5

תוקף ההצעה
ההצעה תהיה תקפה על כל פרטיה ,עד ליום .1.2.20
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12:00

.6

אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה
אמות המידה לבחירת המציע שיזכה יפורטו בנספח  4להלן.

.7

כנס מציעים
אם כלולה במכרז זה חובת השתתפות בכנס מציעים  -עיין בנספח  5להלן.

.8

החזר הוצאות
המציעים לא יהיו זכא ים לתשלום כלשהו בגין הוצאות שהוציאו בקשר עם הגשת ההצעה ,בין אם זו
תתקבל ובין אם לאו ,ובין אם הושלמו תהליכי המכרז או שהמכרז בוטל.

.9

קבלת פרטים נוספים:
9.1

.10

א' – ה'

ניתן לקבל פרטים נוספים בימים
בין השעות

08:00-15:00

בטלפון

08-6745768

לפנות אל

גב' אפרת יוספי רבה  -מנהלת ענף חוזים והתקשרויות

9.1.1

למען הסר ספק יודגש כי בכל מקרה של שאלה או דרישה להבהרה יש לפנות אך ורק
לגורם המוסמך מטעם המזמין המפורט לעיל.

9.1.2

הגורם המוסמך עשוי לבקש כי השאלה/בקשת ההבהרה תועבר בכתב .במקרה זה – רק
תשובתו הכתובה של המזמין תחשב כתשובה מוסמכת ובעלת תוקף מחייב לעניין
המכרז הנדון.

מקום ההפעלה/השכרה

מרכז שיקום ,מרכז הרפואי ברזילי אשקלון .

.11

תקופת ההתקשרות תקופת הבדק והאחריות ותקופות ברירה (אופציות)
תקופת ההתקשרות במכרז זה תהא למשך שנה החל מחתימת ההסכם.
למזמין האפשרות לפי שיקול דעת ו ,להאריך את ההתקשרויות לתקופות נוספות של עד שנה כל אחת .סך
כל תקופות ההתקשרות ,כולל תקופות ההארכה ,לא יעלה על  5שנים.
הצדדים רשאים להפסיק את ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,בכפוף להודעה מוקדמת של  90יום לצד השני.
פרטים על תקופת ההתקשרות ,ההרצה ,הבדק ,האחריות ,השירות וכד'
יפורטו להלן בנספח  – 1ב' "מפרט מיוחד"....

.12

הסכם התקשרות
12.1

עם המציע ו/או המציעים שהצעתם תתקבל ,ייחתם הסכם ,הכל על פי הנוסח הכלול במסמכי
המכרז המצ"ב.
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.13

.14

12.2

המזמין יהיה רשאי בכל עת להמחות את ההסכם/הסכמים שיחתמו על פי מכרז זה ,על כל
הזכויות והחובות הנ ובעים ממנו ,לתאגיד אשר ייטול את תפקידי המזמין עם הקמתו.

12.1

המזמין יהיה רשאי לכלול בהסכם הסופי גורמים ותנאים נוספים העשויים לשפר השירותים –
נשוא המכרז.

12.4

אין המציע שיזכה רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או
למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם ,אלא אם כן בהסכמת המזמין בכתב ,וגם במקרה זה ימשיך
המציע שיזכה להיות אחראי כלי המזמין בכל הנוגע לביצוע הסכם זה.

12.5

בכל מקרה של שינוי בעלות או כתובת ,על המציע שיזכה להודיע ללא דיחוי להנהלת ביה"ח.

הודעות
11.1

כל הודעה מטעם המזמין ובכללה דו"ח מסיור המציעים (אם התקיים) במידה ותישלח ,תהיה
בכתב .כל הודעה כאמור לעיל תצורף ע"י המציע להצעתו ,כשהיא חתומה בחתימתו – כאישור
לקבלתה ,הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.

11.2

המזמין רשאי ,לאחר פרסום המכרז ,להכניס תיקונים ,הבהרות ,שינויים ותוספות על פי שיקול
דעתו ,אשר ישלחו לרוכשי מסמכי המכרז ו/או יפורסמו בדרך בה פורסם המכרז .תוספות אלו
יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .המציע יצרף להצעתו את הודעת/ות המזמין כשהיא
חתומה בחתימתו ,כאישור לקבלתה/ן ,הבנתה/ן והבאת האמור בה/ן בחשבון במסגרת הצעתו.

שונות
14.1

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה
שהיא.

14.2

ועדת המכרזים שומרת לעצמה הזכות לבחור מציע שני ושלישי.

14.1

המזמין רשאי לבטל או לצמצם את היקף המכרז בשל סיבות תקציביות ו/או מינהלתיות ו/או
ארגוניות.

14.4

המזמין רשאי להוסיף ו/או להפחית מהיקף ההתקשרות הסופי המפורט בכתב הדרישות/המפרט,
וזאת במסגרת של כ.25% -

14.5

ועדת המכרזים שומרת לעצמה הזכות להחליט כי הצעה הסוטה בשיעור מהותי מהאומדן הכספי
המוקדם שלה ,לא תוגש לבדיקה ולדיון בפניה וכי בנסיבות מסוימות אף תוכל לראות עצמה
חופשיה לבטל את המכרז.

14.6

ועדת המכרזים רשאי ת על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג ,להחליט על ביטול הזמנה
להגשת הצעות זו ולהוציא הזמנות חדשות ,הן בנוסח זהה והן בנוסח שונה ,והכל כאמור על פי
שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג.

14.7

ועדת המכרזים רשאית להחליט על ניהול משא ומתן עם מציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות,
בכפוף להוראות תקנה ( 7א') לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – .1991

בברכה,
צחי כהן
מנהל אדמיניסטרטיבי
ויו"ר וועדת מכרזים
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נספח א'
דרישות כלליות
מבוא

.1

א .המרכז ההידרותרפי במרכז הרפואי ברזילי יתפקד כמוקד אזורי מוביל בתחומו ,ויספק שירות חשוב ומגוון
לציבור הרחב באשקלון וסביבתה ,ויפעל כל העת למתן מזור למטופליו .בפעילותו ,ירחיב ויעשיר את
אפשרויות הטיפול הניתנות לציבור במסגרת המרכז הרפואי.
ב.

שירותי ההפעלה ע"י המשכיר יכללו תחומי פעילות שונים וחוגי מים ביניהם :שירותי הידרותרפיה לציבור
הרחב ,הפעלת חוגי התעמלות במים ושחיית פעוטות .המשכיר יהיה רשאי להפעיל פעילויות נוספות
מקובלות.

ג.

שעות ההפעלה יהיו בימים א-ה' מהשעה  12:00ואליך .בשעות הבוקר הבריכה תהיה מיועדת לשימוש
המרכז הרפואי ברזילי.

ד.

תיתכן אפשרות להפעלה מלאה ע"י המציע החל מ ,08:00-כאשר בית החולים יהיה רשאי לשכור בתשלום,
את שירותי המזמין לצורך מתן שירותי טיפול למאושפזים באשפוז יום שיקומי/מחלקת אשפוז במרכז
הרפואי (עד כ 100-טיפולים בשבוע).
קהל היעד
בתחום ההידרותרפיה
 .1חולים שעוברים שיקום ,הן באשפוז והן מטופלים אמבולטוריים.
 .2חולים הנשלחים דרך הקופות.
 .1חולים הרוכשים הידרותרפיה פרטית.
 .4ייתכנו אפשרויות נוספות שיוצעו ע"י הזוכה.
תחום חוגי המים
 .1נשים (בעיקר) המעוניינות בפעילות אירובית בריאותית ,במסגרת התעמלות במים.
 .2הורים צעירים לפעוטות המעוניינים בפעילות לימודית ,בריאותית וחווייתית במסגרת שחיית פעוטות.
 .1ייתכנו אפשרויות נוספות שיוצעו ע"י הזוכה.

1.1

תנאי יסוד להשתתפות במכרז:
א .ניסיון בניהול ותפעול בריכה של לפחות  3שנים ב 5-השנים האחרונות ,בסוגי הפעלות שונים,
כאמור בסעיף .1

הגדרות:

.2

.3

המנהל -

מנהל אדמיניסטרטיבי של המזמין ו/או מי שהוסמך על ידו לעניין התקשרות זו כולה
או חלקה;

המפעיל-

המפעיל בהתקשרות זו ,לרבות עובדיו ,שליחיו וכל מי שיעסוק בביצוע נשוא
התקשרות ו/או הסכם זה מטעמו ,הכול לפי העניין;

מפקח -

אדם שהוסמך על ידי המנהל לעניין ביצוע ההתקשרות ו/או ההסכם.

דרישות כלליות:
1.1

האתר וסביבתו:
התחייבות המציע להשכרת הבריכה תתבסס על היכרותו את המבנה:
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א .המפעיל יצהיר כי סייר במבנה והכיר היטב את תנאי המקום ,דרכי הגישה אליו,
מיקומם של המתקנים הסמוכים.

1.2

1.1

1.4

ב.

שטח הבריכה הינו כ 80-מ"ר.

ג.

המפעיל יצהיר כי הביא בחשבון בהצעתו את כל התנאים.

ד.

המפעיל ידאג לשירותי הצלה על חשבונו באמצעות מציל בעל הסמכה הנדרשת
לסוג הפעילות.

ה.

המפעיל ידאג לשירותי מזכירות לקבלת קהל המטופלים המגיע באמצעותו.

ו.

קהל המטופלים המגיע לשירותים הניתנים בבריכה ע"י המפעיל יהיו פטורים
מתשלום דמי חנייה בשטח המרכז הרפואי ,בהתאם להסדר אשר ייקבע ע"י
המרכז הרפואי ובאישורו.

ז.

תשומת לב המציע מופנית לסיור המציעים אשר ייערך במקום ובמועד אשר פורטו
(אם פורטו) בנספח  5להלן .למען הסר ספק יודגש כי ההשתתפות בסיור
המציעים ,אם נקבע ,מהווה תנאי יסוד להשתתפות במכרז.

ח.

החוקים והנהלים בשטח המזמין יחולו על המפעיל והעובדים מטעמו ,והוא
מתחייב לציית לכל הוראות המזמין בעניין זה.

ביצוע השירותים:
1.2.1

המפעיל/המשכיר מצהיר בזאת כי ברשותו הידע ,הניסיון ,הציוד ,כוח האדם,
הכישורים וכל אמצעי אחר הנדרש לתפעול הבריכה כמפורט במסמכי המכרז ו/או
בהסכם ההתקשרות.

1.2.2

השירותים יבוצעו לפי הדרישות וההוראות שבמסמכי המכרז ,בהסכם ,בהתאם
להנחיות המזמין ובהתאם להוראות היצרנים והוראות נוספות שיימסרו למפעיל מעת
לעת במהלך הביצוע.

1.2.1

השירותים יבוצעו בהתאם לדרישות חוקים ותקנים ישראליים עדכניים בכל מקרה
שקיימים.

1.2.4

המפעיל מתחייב לבצע את השירותים במקצועיות ,ביעילות ותוך נקיטת כל אמצעי
הביטחון הדרושים.

אחריות המפעיל למבנים ולמתקנים קיימים:
1.1.1

המפעיל יהיה אחראי לשלמות המבנה בו ניתנים השירותים ,ולמתקנים קיימים ,ויתקן
על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע השירותים על ידו.

1.1.2

המפעיל ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים,
במבנים במתקנים ובתכולתם ויישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.

1.1.1

המפעיל מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לכל נזק שייגרם למתקנים
הקיימים בשטח הבריכה ,כתוצאה מהפעלה על ידו ,ומתחייב לתקנם על חשבונו
לשביעות רצון המזמין ,ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה
מהנזק הנ"ל.

שעות פעילות הבריכה:
שעות פעילות הבריכה יהיו בימים א'-ה' משעה  12:00ואליך .ייתכן שיהיו שינוים במועדים,
בתיאום מול המרכז הרפואי .תיתכן אפשרות להפעלה מלאה ע"י המציע החל מ ,08:00-כאשר
בית החול ים יהיה רשאי לשכור בתשלום ,את שירותי המזמין לצורך מתן שירותי טיפול
למאושפזים באשפוז יום שיקומי/מחלקת אשפוז במרכז הרפואי (עד כ 100-טיפולים בשבוע).
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דרישות ותנאי סף להשתתפות במכרז
הגדרות:

.1

תנאי מוקדם:

1.1

אחד או יותר מתנאי המכרז  -המפורטים להלן במסמכי המכרז ו/או בהודעה לציבור ו/או בפניה
למציעים  -אשר אי מילויים ו/או אי עמידה בהם עלולה להביא לפסילת ההצעה ואי הבאתה לדיון
בפני ועדת המכרזים.
לעניין זה לרבות אך לא רק :אי צירופו של מסמך ,אישור ,תעודה ,ערבות וכד'.
וכן אי השתתפות בסיור מציעים ,פגישה וכד' ,וכן שינוי ו/או תוספת למסמכי המכרז הרצ"ב.
תנאי סף/תנאי מוקדם מיוחד:

1.2

כל תנאי ענייני לרבות תנאים בדבר ניסיונו הרלוונטי של המשתתף במכרז ,היות המציע בעל
בסיס כלכלי איתן להנחת דעת המזמין ,כישוריו ,היקף פעילותו ,עמידה בדרישות תקין ישראלי
לא רשמי ,סימון בתו תקן או בדרישה לסימן השגחה ,המקום בו מתנהלים עסקיו ,קיומן של
המלצות אודותיו ,השתתפות בסיור מציעים וכד'  -הכול בהתאם לעניין ,כאמור וכמפורט
במסמכי המכרז להלן.
תנאי יסוד:

1.1

אחד או יותר מהתנאים המוקדמים ו/או תנאי הסף ,אשר מציע שהצעתו חסרה תנאי זה  -לא
יוכל להגיש הצעתו ,ואם זו הוגשה ,עלולה היא להיפסל על ידי ועדת המכרזים.

תנאי סף מינימליים להשתתפות במכרז:

.2
.1

על המציע המשתתף במכרז תהא מוטלת החובה –
א .ניסיון בניהול ותפעול בריכה של לפחות  1שנים ב 5-השנים האחרונות ,בכל סוגי ההפעלה
כאמור בסעיף ( 1ג).
ב.
1.1

על המציע לצרף רשימת אסמכתאות בכתב אשר יעידו על ניסיונו ,יכולתו וכושרו המקצועי
והארגוני לביצוע הפרויקט נשוא המכרז.

להציג המלצות על ביצוע עבודות דומות לאלו המוזמנות (בהיקף כספי דומה או גבוה יותר).
על המציע לצרף רשימת ממליצים ו/או לצרף המלצות בכתב מלקוחות עבורם ביצע שירותים
דומים בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה.

1.2

.3

על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת ,המספיקה לביצוע כל
התחייבויותיו בהתקשרות זו .המציע יהא מסוגל  -אם יידרש  -להציג המלצה מעודכנת למועד
הגשתה ,מאחד הבנקים המסחרי ים במדינה ,המעידה על יכולת זו וכן כל מסמך אחר להנחת דעת
המזמין אשר יעיד על איתנותו הפיננסית.

תנאים מוקדמים נוספים להשתתפות במכרז:
על מציע המשתתף במכרז יהא:
3.1

להתחייב לעמוד בכל דרישות המכרז ללא יוצא מן הכלל.

3.2

להציג אישור/ים בדבר רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין והקשור לנושא המכרז ו/או
ההתקשרות וכן להציג את כל הרישיונות הנדרשים על פי דין ,כשהם ברי תוקף במועד הגשת
ההצעה ,ויהיו בתוקפם במהלך ביצוע העבודות ,בין אם מפורטים בכתב הדרישות ו/או המפרט
ובין אם לאו.
למען הסר ספק יודגש כי האחריות על הצגת האישור/ים ו/או הרישיונות הנזכרים לעיל ,וכן על
היותם של הרישיונות ו/או הרישומים הנדונים בתוקף במועד הגשת ההצעה ,מוטלת על הספק
וזאת גם אם המזמין לא פירט את סוגי האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים.

3.3

להציג אישורים נדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) ,התשל"ו – .1976
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המשתתף במכרז ימציא אישור רואה חשבון או רשות מוסמכת אחרת המעיד כי הוא:
1.1.1

מנהל את פנקסי החשבונות וכל הרשומות שעליו לנהל על פקודת מס-הכנסה ועפ"י חוק מס
ערך מוסף.

1.1.2

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטלים עליהן מס לפי
חוק מס ערך מוסף.
לעמוד בדרישות ותנאי התקן הישראלי ,בנושא ההתקשרות ,אם קיים בו תקן רשמי –
כמשמעותו בחוק התקנים ,תשי"ג .1953

3.4

על המציע יהיה לצרף אישור על עמידתו בדרישות ותנאי התקן – אם קיים.
למען הסר ספק יודגש כי האחריות על הצגת אישור עמידה בדרישת תקן רשמי או לא רשמי וכן
האחריות לדווח למזמין על קיומו של תקן כזה – הוא על המציע .המציע יעשה כן בין אם פירט
המזמין את דרישות התקן לסוג העבודה הנדון ובין אם לאו.
3.5

להציג אישור מרואה החשבון המבקר את החברה או מעורך הדין שבשירות החברה על
התחייבות המציע לדרישה לעשות שימוש -לצורך המכרז -אך ורק בתוכנות מקוריות.

3.6

לקיים התנאים המוקדמים בעניין עובדיו:
1.6.1

במכרזים למתן שירותים/עבודות ,יתחייב המציע שיזכה לקיים בתקופת ההסכם ,לגבי כל
העובדים שיועסקו על ידו ,אחר האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה ,ו/או שיהיו
בתוקף בתקופת ההסכם ,וכן אחר האמור בתקנות ,בצווים ובהסכמים הקיבוציים הכלליים
שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ,או כל הסכם קיבוצי שהוא
בר תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי
הסכמים אלו:
פירוט חוקי העבודה המתייחסים להסכם זה:
חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם .1996 -
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט .1959 -
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א – .1951
חוק דמי מחלה ,תשל"ו – .1976
חוק חופשה שנתית ,תשי"א – .1950
חוק עבודת נשים ,תשי"ד – .1954
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו – .1965
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג – .1951
חוק החניכות ,תשי"ג – .1951
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תשי"א – .1951
חוק הגנת השכר ,תשכ"ח – .1958
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג – .1961
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח – .1965
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – .1987
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד .1954
פקודת הבטיחות בעבודה ,תש"ל .1970
הערה:

המציע שיזכה יתחייב לשלם לעובדיו בהתאם לחוק שכר מינימום כולל
הפרשות סוציאליות על פי ההסכמים הקיבוציים ,אם קיימים ,ויידרש להציג
בכל עת שיידרש על ידי המזמין – אישור רואה חשבון לאימות ביצועהתשלום כאמור.
למען הסר ספק יודגש כי העסקת עובדים תוך אי קיום החוק -מהווה עבירה
פלילית על כל המשתמע מכך.

1.6.2

במידה וביצוע העבודות יעשה בשטח ביה"ח ,המציע שיזכה יתחייב להעביר לפני תחילת
העבודה ובאופן שוטף ,עפ"י דרישת הקב"ט/הנהלת ביה"ח ,את רשימת העובדים המועסקים
על ידו בשטח ביה"ח .ברשימה יפורטו שמות העובדים ,מספר תעודת זהות וכתובת מגורים.

1.6.1

המנהל האדמיניסטרטיבי של ביה"ח ו/או קצין הביטחון ו/או הממונה על הבטיחות של
ביה"ח יהיו רשאים להפסיק עבודתו של כל עובד מטעם המציע שיזכה ,מבלי לנמק סיבת
ההפסקה – והמציע שיזכה יתחייב לבצע את הפסקת עבודתו של העובד מיד כשיידרש.

1.6.4

הנהלת ביה"ח לא תהיה חייבת לפצות את המציע שיזכה בדרך כלשהי בגין הפסדים או
נזקים העשויים להיגרם לו בשל הפסקת עבודת אחד מעובדיו כמפורט לעיל.
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להיות בעל יכולת הצגת אישורים הנדרשים על פי חוק שכר מינימום התשמ"ז – .1987

1.7

המשתתף במכרז לביצוע עבודות ,יהיה מסוגל  -במידה ויידרש  -להציג אישור רואה חשבון או
רשות מוסמכת אחרת המעידה כי הוא מקיים את תנאי שכר המינימום למועסקים על ידו
בתוספת כל ההפרשות הסוציאליות.

ביטוח

.4

נספח הביטוח מצורף כנספח א' למכרז.

דמי השכירות

.5

"דמי השכירות "  -יהיו כמפורט להלן:
א .דמי השכירות יהיו בשיעור של  ₪ 20,000כולל מע"מ לכל חודש מחודשי השכרת
הבריכה למגוון תחומי הפעילות .המציע יהיה רשאי להציע דמי שכירות גבוהים יותר,
ולקבל את מלוא הניקוד עבור רכיב המחיר בהתאם לתנאים המפורטים בנספח הצעת
המחיר.
ב .למציע קיימת אפשרות להפעלה מלאה של הבריכה החל מ( 08:00כאשר המרכז
הרפואי יהיה רשאי לשכור את שירותי המפעיל בתשלום עבור מאושפזים במחלקת
שיקום/אשפוז יום שיקומי במרכז הרפואי) ,והכל בהתאם לתנאים המופיעים בנספח
הצעת המחיר.
ג.

בדמי השכירות נכללים שירותי תחזוקת הבריכה וניקיון.

ד .שירותי הצלה ,מזכירות יחולו על המציע.
ה .דמי השכירות אינם כוללים ציוד .על המציע להגיע עם הציוד שלו לתחומי הפעילויות
השונים .באחריות המציע לאסוף את הציוד האישי שלו בתום הפעילות.
ו .המרכז הרפואי לא יהיה אחראי לאבדן הציוד של המציע ו/או כל נזק שיגרם לציוד.
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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

המחיר המבוקש (דמי השכירות)

60

1.2

המלצות אודות המציע ניסיונו ,כישוריו ,מומחיותו
ותחומי התמחותו בסוגי הפעלות שונים ,שביעות רצון
מביצוע שירותים דומים עבור בתי חולים/גופים ציבוריים
(המלצות  ,15%-מומחיות וניסיון  ,15%שביעות רצון
משירות דומה מבתי חולים/גופים ציבוריים.)10% -

40

.2

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

.1

המזמין רשאי להעדיף מציעים מאזור הקרוב לביה"ח ו/או מאזורים בעלי עדיפות לאומי.
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כנס ספקים

[ ] במכרז זה נקבע כנס ספקים כדלקמן:
.1

כנס מציעים נקבע –

ליום

ד'

בשעה

11:00

מקום המפגש

כניסה למרכז שיקום מרכז רפואי ברזילי

.2

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

.1

התקיים סיור מציעים 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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דרישות ותנאים כלליים להשתתפות במכרז
מבוא מיוחד

.1

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

מכרז זה מתייחס להפעלה בשטח בית-חולים ועל כן מוטלת על המפעיל 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 המפעיל מופנית לכך שהבריכה נמצאת בבי"ח פעיל ,ובו תנועה של אנשים במשך כל
היום .המפעיל ידאג במשך כל תקופת ההפעלה ,לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו
מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא.
לפיכך מתחייב המשכיר כדלקמן:

.2

1.2.1

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.

1.2.2

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

1.2.1

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

1.2.4

לאמץ את ולהקפיד על שמירת כללי ההתנהגות הנהוגים בבית החולים ,בכלל זה ,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.

1.2.5

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

תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות במכרז זה תהא למשך שנה החל מחתימת ההסכם.
למזמין האפשרות לפי שיקול דעת ו ,להאריך את ההתקשרויות לתקופות נוספות של עד שנה כל אחת .סך
כל תקופות ההתקשרות ,כולל תקופות ההארכה ,לא יעלה על  5שנים.
הצדדים רשאים להפסיק את ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,בכפוף להודעה מוקדמת של  90יום לצד השני.
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נוהלי הגשת ההצעות
הנחיות כלליות:

1.1

1.1.1

המציע חייב לצרף את כל המסמכים הנדרשים בטופס הגשת ההצעה כתנאי היסוד
להשתתפות במכרז ,וזאת בנוסף למסמכים הנדרשים בתנאי המכרז וההסכם.

1.1.2

הזוכה במכרז עשוי להתבקש להמציא אישורים נוספים.

1.1.1

למען הסר ספק יובהר כי כל חסר או שינוי או תוספת ,שיעשו במסמכי המכרז ,או כל
הסתייגות בין עם ע"י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך שהיא ,לא
יהיו ברי תוקף כלפי המזמין ועלולים לגרום לפסילת ההצעה.

1.1.4

המציע אינו רשאי לכלול במסמכי המכרז גופם הצעת מחיר חלופית .הצעתו של המציע
תוגש בגוף מסמכי המכרז במקום המיועד לה ועל פי הקבוע בה – ללא כל שינוי .שינוי
שיוכנס להצעה המקורית ,בין בדרך של שינוי הכתוב במסמכי המכרז ובין במסמך
נלווה – עלול לגרום לפסילת ההצעה.
כל שינוי שייעשה ע"י המציע ,בכתב הדרישות ,באפיון,
בטופס ההצעה או בתנאי החוזה,
או כל הסתייגות ,בין אם ע"י תוספת בגוף המסמכים
ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת,
יחשב כאילו לא נכתב ו/או עלול להביא לפסילת ההצעה.

.2

כתנאי יסוד להשתתפות במכרז ,על המציע יהיה לצרף להצעתו אסמכתאות בכתב אשר יעידו על
עמידתו בתנאים המוקדמים ,תנאי הסף והתנאים המיוחדים ,ובכל תנאי אחר מתנאי המכרז כמפורט
במסמכי במכרז.
הערה:

.1

הזוכה במכרז עשוי להידרש להמציא אישורים נוספים על אלו אשר נדרשו במסגרת
הגשה ההצעה.

חתימות ואישורים:
1.1

למען הסר ספק יודגש כי על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז ,במקומות המסומנים ,כולל
על גבי דוגמת החוזה (ללא ביול) .חתימה/ות אלו מהוות תנאי יסוד.
1.1.1

חתימת המציע כאמור לעיל תעיד על ידיעתו את תוכנם של מסמכי המכרז על כל
מצורפיו ונספחיו ועל הסכמתו לכל האמור בהם.

1.1.2

במידה והמציע הוא תאגיד ,תחתם ההצעה ע"י מורשי החתימה המוסמכים לחתום
בשמו .להצעה יצורף אישור של רואה חשבון או עורך דין בדבר מורשי החתימה של
התאגיד וזהותם של החתומים על ההצעה.

צרוף כל מסמכי המכרז ,כשהם חתומים ,להצעה – הינו תנאי יסודי.
אי צירוף איזה מהם עלול לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון.
.4

את ההצעה יש להגיש על גבי "טופס הגשת הצעה" (לוטה להלן) בצירוף כל מסמכי המכרז הנלווים
כשהם חתומים כחוק על ידי מורשי החתימה של המציע ,ולהגישה במעטפה סגורה כשהיא ממוענת
לוועדת המכרזים כשעליה ירשם:

מכרז מס' ש15-2019-
.5

את ההצעה יש לשים בתיבת המכרזים הנמצאת בחדר מס'  ,2משרדי ההנהלה ,המרכז הרפואי ברזילי
וזאת עד לתאריך האמור בראשית מסמכי המכרז הזה.
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הצעות שתגענה לאחר המועד האמור תיפסלנה על הסף –
ולא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.

הערה:
המציע רשאי לשלוח את ההצעה על אחריותו באמצעות הדואר ,אולם ללא ציון שם השולח ע"ג
המעטפה .אם תתקבל המעטפה במזכירות עד למועד הנקוב לעיל ,היא תוכנס לתיבת המכרזים מבלי
שתיפתח .אין לראות באמור לעיל המלצה למשלוח ההצעות באמצעות הדואר .יודגש כי על המעטפות
המשתתפות במכרז להיות בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות .לא תתקבל טענת
משתתף ,שהצעתו לא היתה במועד האחרון בתיבה ,מסיבות הקשורות במשלוח המעטפות בדואר ו/או
אי הכנסתה לתיבה על ידי מי מעובדי המזמין.
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טופס הגשת הצעה
לכבוד
ועדת המכרזים
המרכז הרפואי "ברזילי"
אשקלון 78278

ש15-2019-

הנדון :הצעת מחיר במכרז מס'

השכרת בריכה הידרותרפית במרכז השיקום לצורך תחומי פעילויות שונים

עבור המרכז הרפואי "ברזילי" – אשקלון

בהצעת מחיר זו ,בכל מקום שהכתוב מדבר בלשון יחיד ,יש לראותו כאילו נכתב בלשון רבים – הכל בהתאם לעניין
ובהתאמה למגיש ההצעה.

.1

התחייבויות כלליות:
1.1

הנני מגיש בזאת הצעתי להשכרת בריכה הידרותרפית במרכז שיקום במכרז זה עבור המרכז הרפואי
ברזילי אשקלון (להלן" :ביה"ח" ו/או "המזמין") ,ומצהיר שקראתי בעיון רב את כל מסמכי המכרז
הנ"ל על כל נספחיו ותנאיו ,הבנתי ואני מסכים לתנאים ,לדרישות ולתנאים הכלליים והמיוחדים
המהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומודיע בזה שהצעתי ערוכה עפ"י דרישותיו.

1.2

אם תתקבל הצעתי הנני מתחייב לבצע העבודות לשביעות רצון המזמין ועל פי הדרישות ושאר תנאי
המכרז והתנאים הכלליים להתקשרות וזאת בתמורה לסכומים שיפורט להלן בהצעת המחיר.

1.1

הנני מצהיר כי קיבלתי (במידה וביקשתי) את כל ההסברים הדרושים לביצוע נאות של העבודה,
בכלל זה סיור באתר ביצוע העבודות ( -במידה והיה צורך) וכי הצעתי זו מבוססת על הסיור
וההסברים האמורים.

1.4

הנני מצהיר כי בדקתי היטב את השטח בו יינתנו השירותים ,לרבות דרכי גישה ,ואני מתחייב שלא
לפגוע בסביבת אזור ביצוע העבודות.

1.5

הנני מצהיר כי יש לי הידע המקצועי ,הניסיון ,היכולת והאפשרות הפיננסית ,למתן השירותים עפ"י
מסמכי המכרז ,ויש ברשותי כל הכלים ,הציוד ,האמצעים והעובדים המקצועיים ,הדרושים לביצוע
העבודות באיכות גבוהה ובהתאם ללוח הזמנים האמור במפרט.

1.6

במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמין ,אני מתחייב בזה להופיע ולחתום עם המזמין על מסמכי החוזה
במועד שייקבע ע"י המזמין ,להמציא ערבויות ,בטחונות  ,תעודות ביטוח ,ואישורים כפי שיידרש.

1.7

אני מאשר כי המחירים הכלולים בהצעת המחיר להלן כוללים את כל ההוצאות ,בין המיוחדות ,בין
הכלליות ובין האחרות ,מכל מין וסוג ,הכרוכות בביצוע העבודות ,בהתאם לדרישות מסמכי המכרז
ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז ,תנאי החוזה ו/או
נספחיו.

1.8

ידוע לי כי אינכם חייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא וכי תהיו רשאים,
למיטב שיקול דעתכם ,לבטל את המכרז מטעמים של סטייה מהאומדן ו/או מטעמים תקציביים
ו/או מנהלתיים ו/או ארגוניים וכי לא תהיינה לי טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן במידה
ויבוטל המכרז.

1.9

ידוע לי כי אתם רשאים להוסיף או להפחית מהיקף ההתקשרות ו/או ביצוע ההתקשרות בפועל
במסגרת של . 25%
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.2

.3

מסמכים ואסמכתאות
2.1

ידוע לי כי הגשת/צירוף כל המסמכים הרשומים מטה מהווה תנאי יסוד להשתתפותי במכרז.

2.2

י דוע לי שאי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי ותוספת במסמכי המכרז עלולים
לגרום לפסילת הצעתי ע"י ועדת המכרזים.

2.1

ידוע לי כי הדרישה להצגת המסמכים ואישורים המעידים על עמידה בכל תנאי המכרז ,הן הכללים
והן המיוחדים ,הינה מצטברת ואי עמידה באחד מהם עלול לגרום לפסילת הצעתי.

הצעת מחיר להשכרת בריכה
לאחר שקראתי את מסמכי המכרז ,קיבלתי הסברים ושאלותיי נענו על ידי המזמין ,אני מגיש הצעתי
להשכרת הבריכה כמפורט במסמך זה.

1.1
1.2

המחירים המוצעים בזאת כוללים את כל ההוצאות המיוחדות הכלליות וכן כל הוצאה אחרת,
הכרוכות בביצוע העבודות נשוא מכרז זה .מוסכם עלי כי לא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנת
או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז תנאי החוזה או נספחיו.

1.1

ידוע לי כי אם הצעת מחיר שלי תהיה גבוהה או נמוכה (בהתאם לעניין) באופן משמעותי ומהותי
מהאומדן שנקבע על ידי המזמין ,יהיה המזמין רשאי לפסול את הצעתי.
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הצעת מחיר לדמי שכירות:
המציע רשאי לבחור באחת מבין שתי האפשרויות לתמחור הצעתו ,כמפורט להלן:
"דמי השכירות "  -יהיו כמפורט להלן:
בהתאם לפנייתכם שבנדון ,מוגשת בזאת הצעה בלתי חוזרת ,לרבות הצעת מחיר בלתי
חוזרת ,של החתומים מטה ,עבור ביצוע מלוא ההתחייבויות הנכללות בהליך שבנדון
ולרבות שכירת המושכר.
דמי השכירות המוצעים על ידינו עבור ביצוע כל התחייבויותינו כאמור לעיל וכמפורט
במסמכי המכרז הינם כמפורט להלן:

א .אופציה ראשונה -תמורת הפעלת המושכר משעה  12:00ואליך (כאשר בשעות
הבוקר ,הבריכה תופעל ע"י המרכז הרפואי):
____________ ש"ח לחודש כולל מע"מ ,ולא פחות מ ₪ 20,000כולל מע"מ.
(ובמילים :עשרים אלף שקלים .)₪
הערות:
דמי השכירות כוללים תחזוקת הבריכה ושירותי ניקיון.
מציע אשר יציע דמי שכירות גבוהים מ ,₪ 20,000 -יקבל את מלוא הניקוד בגין רכיב המחיר.

או
ב .אופציה שנייה -תמורת הפעלה מלאה של הבריכה החל משעה  08:00בבוקר ועד
שעות הערב ,ישלם המפעיל דמי שכירות בסך של  ₪ 45,000כולל מע"מ (כאשר
בשעות הבוקר המרכז הרפואי ישלם למפעיל ,תמורת שירותי טיפול במאושפזים
במחלקת שיקום ובאשפוז יום שיקומי במרכז הרפואי ,תעריף אשר יוצע ע"י
המפעיל ,ויהיה כפוף לאישור וועדת מכרזים).
עבור עלות טיפול במאושפז (הידרותרפי/פיזיותרפי) במרכז הרפואי ברזילי
בשעות הבוקר ,המרכז הרפואי יישלם למפעיל עלות של _____________ ₪
כולל מע"מ( ,עד  100מטופלים).

בכבוד רב
ת.ז:.

שם המציע:
כתובת:
מס' חברה:

פקס:

מס' טלפון:

חתימה וחותמת:

תאריך:
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ערבות ביצוע (לאחר שלב הזכייה)
1.1

לשם הבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הזמנה זו ,המציע הזוכה יפקיד בידי המשרד המזמין
ערבות בנקאית צמודה ,להנחת דעתה של ועדת המכרזים בשיעור של  5%מערך ההזמנה כולל
מע"מ (כפוף להוראות התכ"מ פרק רכישות סעיף .)1.1.17

1.2

בנוסף לכך המזמין יהיה רשאי לנכות מכל סכום -שמגיע ,או שיגיע לספק מהמזמין ו/או ממשרד
ממשלתי אחר  -כל סכום שהספק יחויב בתשלומו בהתאם לתנאי ההזמנה ,כולל פיצוי על נזקים,
ובתנאי נוסף ,שקבלת הערבות על ידי המזמין לא תפגע בזכויותיו האחרות לפי ההזמנה ,או לפי
החוק ,והמזמין יהא רשאי לגבות כל סכום שהספק חייב בתשלומו בכל דרך אחרת .המזמין יהיה
גם רשאי לחלט את הערבות הנ"ל ,לצורך התשלומים האמורים.

1.1

הרשאה שניתנה למזמין ,אי נה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה כל עוד הדבר דרוש לביצוע זכויות
המזמין שלמענו ניתנה ההרשאה.

מסמכים:

.2
2.1

.3

כל המסמכים ,המצורפים להזמנה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה ,יראו אותם כמשלימים זה
את זה ,אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו
מתנאים מיוחדים ,כוחו של תנאי מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.

שונות
1.1

שום ויתור ,הימנעות מפעולה ,מתן ארכה מצד המזמין ,לא ייחשבו כוויתור על זכויותיו של
המזמין לפי הזמנה זו ,ולא ישמשו מניעה לתביעה אלא אם כן ,המזמין ויתר במפורש ובכתב.

1.2

תחילת מתן העבודות כמוה כהסכמת הספק לקבלת ההזמנה על כל תנאיה.

הודעות

.4
4.1

כל ההודעות בקשר עם הזמנה זו יהיו בכתב ,ותימסרנה בדואר רשום לפי הכתובות הנזכרות
בהזמנה ,ותיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן תוך  48שעות ממועד מסירתן לבית הדואר ,כיאות.

באו על החתום:

ביום

בחודש

שנה

מצד המזמין:

שם

תפקיד

חתימה

מצד הספק:

שם

תפקיד

חתימה
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נספח א'  -ביטוח

נוסח סעיף ביטוח כללי להסכם ההתקשרות
החברה מתחייבת לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ,ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לפי העניין:
ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח רכוש ,ביטוח אחריות מקצועית,
ביטוח חבות מוצר ,ביטוח עבודות קבלניות ,ביטוח משולב אחריות מקצועית /מוצר ,ביטוחי
כלי רכב) ,בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על
ידו .ככל שיועסקו על ידי החברה קבלני משנה ,עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או
לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.
החברה תוודא כי בכל ביטוחיה המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג
עבודות קבלניות/הקמה) תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז
הרפואי ברזילי בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק.
החברה ת וודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה ,המתייחס לשירותים נשוא
ההתקשרות ,יכללו מדינת ישראל כמבוטחים נוספים.
החברה תוודא כי בכל ביטוחיה המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור
על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל ,המרכז הרפואי ברזילי ,עובדיה והפועלים
מטעמה (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות,
לפי דרישה.
אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

__________________
חתימת החברה
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נספח ב'
תשקיף למשתתף
כללי

.1
1.1

על המשתתף במכרז למלא התשקיף ולאמת בחתימתו את הנתונים הרשומים בו כתנאי יסוד
להשתתפותו במכרז.

1.2

על המצ יע לפרט כמיטב יכולתו ושיקול דעתו ,את מירב המידע הנוגע לניסיונו ,היקף פעילותו
ועסקיו ,כישוריו ,יכולותיו וכל כיוצא באלו פרטים – הכל בהתאם לעניין נשוא מכרז זה.

1.1

ועדת המכרזים תקבל החלטתה על בסיס תשקיף זה ,והעולה ממנו ,לעניין איכות הטובין,
העבודה ,או השירות המ וצעים ,אמינותו ,כושרו ,ניסיונו ,מומחיותו ,ותחומי התמחותו של
המציע.

1.4

המציע אמור לצרף לתשקיף זה כל מסמך או מידע אשר יש בהם כדי להעיד על כישוריו ,ניסיונו
או יכולתו.

פרטי המציע:

.2
2.1

שם המציע (חברה ,קבלן שם העסק וכד'):

2.2

מס' חברה/שותפות/עוסק מורשה (כפי שרשו ם אצל רשם החברות ו/או השותפויות ו/או שלטונות
מע"מ).

2.1

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

מס' ת.ז.

1
2
1

2.4

כתובת המציע:
עיר
רחוב
מס'

מיקוד

ת.ד.

מיקוד

טלפון
פקס

2.5

מעמד

נציג המציע לעניין מכרז זה

טלפון

.3

פקס

כוח אדם
1.1

מס' העובדים הקבועים המועסקים ע"י המציע (במועד הגשת ההצעה)
מהם בתפקידי ניהול

1.2

פירוט העובדים בתפקידי פיקוח:
מס' ת.ז.

שם

מעמד

1
2
1

ניסיון

.4
4.1

מקומות עבודה/אספקת שירות נוכחיים (יש לפרט :מקום ,סוג עבודה ו/או שירות ,היקף עבודה):
הפרויקט

מקום הביצוע

היקף כספי

1
2
1
4
5

4.2

מקומות עבודה/אספקת שירות בעבר (יש לפרט :שם הלקוח ,מקום ,תיאור העבודה/שירות ,היקף
כספי ,מועד התחלה/סיום של עבודה – הכול בהתאם לעניין):
הערה :אין סעיף זה בא לבטל את החובה להציג אישורים בכתב על מקומות עבודה ,אם אלו
נדרשו במפורש בתנאי המכרז.

2

4.1

ממליצים (בהתייחס למקומות עבודה שציינו לעיל יש לפרט שמות ,כתובות ומספר טלפון
להתקשרות):
הערה :אין סעיף זה בא לבטל את החובה להציג אישורים בכתב על מקומות עבודה ,אם אלו
נדרשו במפורש בתנאי המכרז.

.5

הצהרת המציע/ים( :ייחתם על ידי מורשי החתימה או המציעים):
הננו מצהירים בזאת שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים ,וכי כל העובדים ,הציוד וכיוצא באלו
נתונים שיש בהם כדי להבטיח ביצוע נאות של העבודות/שירותים ,הכול בהתאם לעניין – עומדים
לרשותנו לשם קיום התחייבויותינו אם נזכה במכרז.

______________________
חתימה וחותמת המציע/ים
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