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כתב הזמנה
לכבוד
______________________
______________________
______________________
א.ג.נ,.
מכרז מספר ק13-2019-
.1

הנני מזמין בזה את כב' (להלן ה"מציע""/הקבלן") להגיש הצעת מחירים לביצוע העבודה דלהלן:
עבודות שיפוץ מח' קרדיולוגיה קומת קרקע ותוספת מעלית במרכז הרפואי ברזילי (להלן" :הפרוייקט").
העבודה תושלם עד ולא יאוחר מתום  8חודשים קלנדריים מהמועד שניקבע בצו התחלת העבודה.

.3

בדיקת אתר העבודה לפני הגשת ההצעה:
לפני הגשת ההצעה ,על הקבלן לבדוק את אתר העבודה ,את התכניות ,הפרטים והתנאים האחרים הקשורים
לביצוע העבודה ,לרבות העבודות שבוצעו בשלב הקודם .למען הסר ספק יובהר כי יראו את הצעת הקבלן לכל
דבר ועניין כמביאה בחשבון את כל המפורט לעיל.

.4

תנאים מקדמיים /סף להשתתפות במכרז:
על המציע:
א.

להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט  ,1969 -התקנות ,הצווים
והכללים שעל פיו ובעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות המוצע ע"י הועדה הבין משרדית
למסירת עבודות לקבלנים ומינהל רישום קבלנים מוכרים ,בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים
ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרוייקט .קבלן מוכר בעל סיווג  100ג' .2
היה וסכום ההצעה ,חורג בהיקפו הכספי (גבוה יותר) מן הסכום הקבוע בתקנות לסיווג שנקבע בסעיף
זה ,חייב המציע להיות בעל סיווג מתאים להצעתו לפי הקבוע בתקנות .בכל מקרה לא יהיה סווגו של
המציע כקבלן רשום וכקבלן מוכר נמוך יותר מהאמור בסעיף זה.

ב.

להיות בעל ניסיון חיובי מוכח בהקמת פרויקטים שהושלמו (שניים לפחות) ,אשר מורכבותם
הטכנולוגית ועלותם הכספית דומות לאלו של הפרויקט ,נשוא המכרז.

ג.

להשתתף בסיור הקבלנים במועד שנקבע בלבד.

ה.

להגיש המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית/בלתי מותנית לטובת ביה"ח ברזילי על סך
 ,400,000שנקב בה המציע בהצעתו בצירוף מס ערך מוסף בשיעור הקבוע בחוק .תוקף
ההמחאה/הערבות מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד תאריך .1.3.20
הערבות צריכה להיות של המציע (לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו) ובנוסח המצורף כנספח למסמך
א'.
המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות או לפרוע את ההמחאה הבנקאית ,אם המציע יחזור בו מהצעתו
ו/או לא יקיים אותה ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו של המזמין.

ו.

להיות בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  1976 -ותקנות עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות (אישורים) ,התשמ"ח  ,1987 -לרבות בנוגע לניהול ספרי
חשבונות ורשומות ,תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז 1987-והעדר הרשעות בעברות
לפי חוק עובדים זרים ,תשנ"א.1991-
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.5

.6

ז.

להדפיס את מסמכי המכרז מהמזמין.

ח.

לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.

ט.

לקיים את כל חוקי העבודה ,התקנות והצווים וכן ההסכמים הקיבוציים בענפים הנוגעים לתחום
פעילותו.

י.

להתחייב כי לצורך ההתקשרות נשוא המכרז יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות.

יא.

לעמוד בדרישה שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק ,או פשיטת רגל.
המזמין רשאי לפסול גם מציע הנמצא בכינוס נכסים או הקפאת הליכים ,לפי שיקול דעתו.

יב.

ככל שהמציע הינו תאגיד/שותפות :להיות בעל אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן":אישור").
כאישור ייחשב נסח חברה/שותפות עדכני של רשם התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של
רשות התאגידים ,שכתובתו Taagidim.justice.gov.il:בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה" ,אשר
לא מצויינים בו חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה ולגבי חברה  ,בנוסף ,לא
מצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

יג.

התנאים הינם מצטברים ,הצעתו של קבלן שלא תעמוד באחד התנאים תדחה על הסף.

תוקף ערבות והצעה:
א.

מציע שיקבל הודעה על זכייתו במכרז תוך  90יום מיום הגשת הצעתו חייב להאריך את תוקף ערבות
המכרז עד למועד חתימת החוזה על ידו ובמועד החתימה האמור יהיה עליו להמיר את ערבות המכרז
בערבות ביצוע (צמודה) כנדרש בתנאי החוזה -מדף  5%( 3210מערך ההתקשרות בתוספת מע"מ).
האריך המציע את תוקף הערבות משמעות הדבר תהא כי האריך אף את תוקף הצעתו .מציע שלא יעשה
כן יראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז והמזמין יהא רשאי להגיש הערבות לחילוט.

ב.

עד למועד החלטת וועדת המכרזים בדבר הקבלן הזוכה ,במידה ויידרש למזמין זמן נוסף מעבר ל  90יום
מיום הגשת ההצעות כדי להשלים את בדיקת ההצעות ולקבל החלטה סופית בעניין ,רשאי המזמין
לדרוש כי המציעים יאריכו את תוקף הצעותיהם ואת תוקף ערבות המכרז .אם המזמין יעשה כן ,יאריך
המציע את תוקף הערבות ומשמעות הדבר תהא כי האריך אף את תוקף הצעתו .מציע שלא יעשה כן,
ייראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז .במקרה זה תוחזר הערבות למציע.

הגשת הצעה:
א.

על הקבלן להחזיר את כל מסמכי המכרז לרבות "כתב ההזמנה" ו"הצעת הקבלן" במקור ולחתום על כל
עמוד ממסמכי המכרז.

ב.

הנחיות להגשת הצעה למכרז:
)1

יש למלא מחירי היחידה כולל הכפלות וסיכומים.

)2

יש להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים ,חתומים ע"י המציע עם חותמת
וחתימה מלאה במקומות המצוינים.

)3

בכל מקרה של אי התאמה בין ההכפלות ברשומים ע"י המציע לבין ההכפלה הנכונה ,תיקבע
המכפלה הזולה מבין השתים.

ג.

קבלן ,אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות ייחשב הדבר כאילו כלול המחיר
בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את הקבלן כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספת,
או שהצעתו תפסל ,לפי בחירת המזמין.

ג.

המחירים יהיו נקובים בשקלים ללא מס ערך מוסף.
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ד.

את ההצעות בחוברת המכרז יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת ,נושאת ציון מכרז מס' ק13-2019-
במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) עד ליום ג' ה 17/9/19-בשעה ( 12:00להלן"-המועד הקובע")
בתיבת המכרזים ,שבמשרדי המזמין ,משרד הנהלה אדמיניסטרטיבית (חדר מספר  ,)2וכן באתר.
אין לציין את שם השולח על המעטפה.

ו.

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

ז.

במידה ולקבלן הסתייגויות בעניין המכרז  -עליו להעלותן בפני המזמין לא יאוחר מיום סיור הקבלנים
או מהיום שיקבע בפרוטוקול סיור הקבלנים כמועד האחרון להסתייגויות /לשאלות .קבלן שלא יעשה
כן יראוהו כמסכים לתנאי המכרז במלואם.

ח.

הקבלן יצרף להצעתו:
)1

אישור בדבר היותו קבלן מוכר לביצוע עבודות למשרדי ממשלה ("כוכבית") לעבודות נשוא
הצעה זו.

)2

המחאה בנקאית או ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  4ה' לכתב הזמנה זה ובנוסח המצ"ב לכתב
הזמנה זה.

)4

תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף (ליחיד) /תעודה מרשם החברות (לגבי חברה) .

)5

אישור בר-תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו -
 1976ותקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות (אישורים)  ,התשמ"ח ,1987 -
מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ ,על שם הגוף המציע.

)6

רשימת עבודות אותן ביצע  -כנדרש בתנאי סף  4ב'  ,תיאורן ,היקפן ,משך ביצוען ומועד סיומן,
שם וטלפון של מנהל ומפקח מטעם המזמין ,אסמכתאות בכתב ,ביחס לביצוען של העבודות,
רשימת ממליצים והמלצות.

)7

אישור מעו"ד או רואה חשבון שהמציע אינו נמצא בהליכי :פירוק  /פשיטת רגל  /כינוס נכסים
 /הקפאת הליכים.

)8

פרוטוקול סיור קבלנים והודעות (במידה והוצאו) חתומים על ידי הקבלן.

)9

קבלה בדבר תשלום להשתתפות במכרז .

)10

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז ,המצ"ב להלן.

)11

הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקוריות ,מאומתת על ידי עו"ד ,בנוסח המצ"ב.

)12

תצהיר חתום בכתב מאושר על ידי עורך דין לעניין תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום,
תשמ"ז 1987-והעדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים ,תשנ"א 1991-בהתאם להוראות
סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -נוסח התצהיר מצ"ב להלן כנספח א'.6

)13

תצהיר המציע  ,מאומת על ידי עו"ד ,המעיד כי המציע מקיים את כל חוקי העבודה ,התקנות
והצווים וכן ההסכמים הקיבוציים ,המצ"ב כנספח א'.7

)14

ככל שהמציע הינו תאגיד :אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן":אישור") ,בהתאם
לאמור בסעיף  4לתנאי הסף לעיל.

)15
)16

טופס פרטי מוטב ,המצ"ב כנספח א'.8
מסמך א' חתום (על כל דף ,חתימה וחותמת).

)17

תדפיס כתב כמויות עם מחירי ההצעה ,חתום ע"י הקבלן.
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)19
.8

מסמכים אחרים /נוספים הנזכרים במכרז זה.

שמירת זכויות:
מובהר בזה במפורש ,כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ,וכן הוא
א.
רשאי לקבל חלק של ההצעה .כמו כן הוא רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז בגין סיבות
תקציביות ו/או ארגוניות ו/או מנהליות ו/או אחרות .ההכרעה בעניינים דלעיל נתונה לשיקול דעת
ולהחלטה הבלעדית של המזמין.
ב.

למזמין תעמוד הזכות לפנות למציעים ,לאחר הגשת ההצעות ,ולבקש מהם הבהרות והסברים בנוגע
להצעתם ,על פי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג.

ג.

הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת (כשכל ההצעות גבוהות מהאומדן).
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' דלעיל ,מובהר בזה כי המזמין קבע לעצמו הערכה תקציבית  /אומדן
בדבר עלותה המשוערת של העבודה בכללותה ו/או בחלקיה השונים והמזמין שומר לעצמו את הזכות,
שלא לקבל אף אחת מההצעות או לפסול הצעות שהוגשו בעלות גבוהה/נמוכה במידה משמעותית מן
האומד ן ו/או לקבוע הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת ע"י המשתתפים במכרז כשכל ההצעות שהוגשו
למכרז מרעות עם עורך המכרז לעומת האומדן.
במידה ויתעורר ספק ,לדעת המזמין ,באשר לאמינות/סבירות האומדן ,רשאי הוא ,עפ"י שיקול דעתו
הבלעדי ,לבחון את סבירות האומדן ,ולקבל החלטה בהתאם ,לרבות החלטה בדבר ביטול האומדן ,בין
השאר ,במידה ולדעת המזמין האומדן שגוי או מבוסס על הערכה לא נכונה.

ד.

הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת (בשל פער בין ההצעות).
מבלי לגרוע מהאמור דלעיל ,מובהר בזה כי המזמין רשאי (אך לא חייב) להחליט על עריכת הליך
תחרותי נוסף במכרז זה ,וזאת בהתקיים פער של עד  10%בין ההצעה הזולה ביותר לבין ההצעה/ות
הבאה/ות אחריה בדירוג.
החליט המזמין ,בהתקיים התנאי לעיל ,על עריכת הליך תחרותי נוסף ,יודיע המזמין למציעים
הרלוונטים (קרי  -למציע שהגיש את ההצעה הנמוכה ביותר וליתר המציעים שבין הצעתם להצעה
הנמוכה ביותר כאמור לעיל ,קיים פער של עד  ,)10%כי הם רשאים להגיש ,במועד שיקבע המזמין,
הצעת מחיר חוזרת ומשופרת ,המיטיבה עם המזמין (ביחס למחירים שבהצעתם הראשונה) .מציע
כאמור שלא יגיש הצעה נוספת ,תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה.

ה.

המזמין ,רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס תיקונים ,הבהרות ,שינויים ותוספות על פי שיקול דעתו,
אשר ישלחו למציעים בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .הקבלן יצרף למסמכי ההצעה את
הודעת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו ,לאישור קבלתה ,הבנתה והבאת האמור בה בחשבון
במסגרת הצעתו.
קבלן ,אשר לא יצרף את ההודעות כאמור יראוהו כמי שקיבל על עצמו את האמור בהודעות ומתחייב
לבצע העבודות נשוא ההודעות ללא תמורה נוספת או שהצעתו תפסל ,לפי בחירת המזמין.

ז.

המזמין יהיה רשאי לדחות הצעה בשל חוסר שביעות רצון שלו ושל מזמינים אחרים מהתקשרויות
קודמות עם המציע ,חוסר אמינות או ניסיון שלילי.

.9

שינויים והסתייגויות:
לגבי כל שינוי ,תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז ,בין בגוף המסמכים בין
במסמך לוואי ובין בדרך אחרת ,תהיה ועדת המכרזים רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון ,לפעול
באחת או יותר מהדרכים הבאות:
לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;
א)
לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.
ב)
לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה.
ג)
לתקן את ההצעה או כל פעולה אחרת בהתייחס להצעת המחיר ,בכל מקרה של טעות חישובית ,הגלויה
ד)
על פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומים כתיקון לטעויות החישוביות כאמור .הודעה על שינוי כאמור
במידה ויבוצע ,תימסר למציע.

.10

אופציה להרחבת ההתקשרות:
המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב את סך ההתקשרות עם הקבלן הזוכה במכרז ,בכל שיעור שהוא על ידי
הוספת ביצוע של סעיפים ו/או פרקים בכתבי הכמויות (קיימים או חדשים) .באם יממש את זכות ההרחבה
5

האמורה ,ישקול המזמין גם את הארכת זמן הביצוע של הפרויקט ,באם ימצא הצדקה לכך ,הכל בהתאם להיקף
ההרחבה ,אופייה ,מועד מתן ההודעה על מימושה וכד'.
המזמין יודיע לקבלן הזוכה על החלטותיו בעניין זה ,בהקדם.
למען הסר ספק ,יודגש כי כל האמור בסעיף זה הינו בנוסף לאמור בחוזה הממשלתי הסטנדרטי  -מדף 3210
ואינו בא לגרוע ממנו.
.11
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הגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופיים
א.

אחת לחודש יגיש הקבלן למפקח שני עותקים של חשבון מצטבר בצירוף דפי כמויות ,וניתוחי מחיר
לעבודות נוספות ,כשהם מפורטים ,מסודרים ומעודכנים.

ב.

על הקבלן להמציא כמויות נמדדות ע"ג דפי מדידות שהנפיק בעצמו וזאת לחלקי העבודות שבוצעו
במהלך החודש.

ג.

הכמויות המאושרות יוחזרו ע"י המזמין לקבלן לצורך הפקתן כחשבון עפ"י תנאי החוזה.

ד.

הקבלן יחויב עבור הפקת חשבון עפ"י ההוצאות בפועל .עלות הפקת החשבון הקוזז מהסכום המגיע
לקבלן מידי חודש.

ה.

הקבלן מתחייב בזאת לפעול על פי הנחיות אלו ללא תביעות נוספות מצידו.

מועד תשלום חשבונות ביניים וחשבונות סופיים
א.

תשלומי הביניים יבוצעו בתוך  38יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף ( )3( 59א) של תנאי חוזה מדף
.3210

ב.

התשלום הסופי ישולם בתום  90יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף ( )3( 60א) של תנאי חוזה מדף
.3210

חתימת ההצעה:
א.

המציע יחתום את שמו המלא בסוף כל אחד מהמסמכים שעליו להגיש.

ב.

חתימתו של המציע במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב.

ג.

במידה והמציע הוא תאגיד תחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו .להצעה
יצורף אישור של רואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר זהותם
של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב.

ד.

על המציע לחתום על גבי ההצהרה המצורפת כנספח למסמך א' בנוגע לאחריות לבטיחות בעבודה.

 .14לוח זמנים
לא יאוחר מאשר  10ימים מיום מתן צו התחלת העבודה ,יוגש ע"י הקבלן לוח על גבי תוכנה PROJECT
זמנים מפורט שייערך בשיתוף פעולה עם המפקח ובהתאמה למועד סיום העבודה כפי שנקבע במסמכי החוזה.
הלוח ,לאחר שיאושר על ידי המפקח יהיה חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הקבלן.
לוח הזמנים יהיה מפורט ומשולב עם כל המערכות ,כולל פירוט הזמנים של ייצור והספקות לאתר.
הלוח יהיה ממוחשב ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות .לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי שבועיים וישקף את
הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה כלשהי .השינויים יוגשו לאישור מוקדם של המפקח ולא ייכנסו
לתוקף ללא קבלת אישורו .העדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן .בשום אופן לא יגרמו

עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה .מובהר בזאת כי אי הגשת לוח זמנים מעודכן מדי
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שבועיים תאפשר למפקח להורות על אי תשלום החשבונות המאושרים לקבלן עד למועד
הנדרש להגשת לוח הזמנים!!
איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודות אינו מבטיח את
השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים להטחת זירוז העבודה כפי שיורה
המפקח.

במקרים בהם יווכח המפקח כי הקבלן אינו מתקדם בעבודותיו על פי לוח הזמנים המאושר,
יתריע המפקח בכתב בפני הקבלן כי בכוונתו לבצע את ה"עבודה" הרלוונטית באמצעות
קבלנים אחרים שיועסקו ישירות ע"י המזמין (הכוונה בסעיף זה הינה לביצוע עבודות או
לרכישת ציוד כלשהו) .במצב זה ,ימתין המפקח עד לאחר חלוף  7ימי עבודה מיום ההתרעה
בכתב שיעביר המפקח לקבלן (אשר במהלכם יוודא המפקח כי לא חלה התקדמות ,והעבודה או
רכישת הציוד טרם בוצעו במלואם) .לאחר תקופת התרעה זו ,יוכל המפקח ,באופן בלעדי וחד
צדדי ,וללא קבלת אישור כלשהו מן הקבלן ,לבצע את העבודה או לרכוש את הציוד באמצעות
קבלן/ספק אחר .עלות הביצוע של ה"עבודה" ,לרבות כל העלויות הנילוות ,ובתוספת 15%
הוצאות טיפול ,ינוכו מהחשבון המצטבר של הקבלן הראשי .נקיטה בדרך זו לא תזכה את הקבלן
בהארכת זמן ביצוע ,או בכל סעד שהוא ,שכן היא תבוצע רק במקרה בו הקבלן לא יעמוד בלוח
הזמנים.
בנוסף לנ"ל ,מודגש בזאת כי לאור העובדה שהעבודה מבוצעת בסמוך למבנים פעילים ,יתכן ביצוע עבודה
בקטעים ובשלבים לפי הוראות המפקח .הקבלן יערוך את לוח הזמנים בהתאם.

מובהר בזאת כי לצורך ביצוע העבודות וקצב התקדמות הפרויקט ,הקבלן יידרש לשעות
עבודה ארוכות ובלתי שגרתיות ,והכל בהתאם לדרישות המזמין .למען הסר ספק ,כל העלויות
הכרוכות בשעות עבודה ארוכות כאמור ,כלולות במחירי היחידה.
מובהר ומודגש בזאת כי על הקבלן להגיש לאישור המפקח את לוח הזמנים לביצוע העבודה ,וכי על הקבלן
מוטלת חובה להיענות לדרישות המפקח באשר לקצב העבודה וסדר השלבים.
פרס/קנס -העבודה תושלם עד ולא יאוחר מתום  8חודשים קלנדריים מהמועד שניקבע בצו התחלת
העבודה.

במקרה של הקדמת לו"ז ביצוע העבודות ע"י הקבלן ,בחודש מהמועד שנקבע בצו התחלת עבודה
כאמור לעיל ,המזמין יישלם לקבלן פרס על סך .₪ 150,000
במקרה של איחור בלו"ז ביצוע העבודות ע"י הקבלן ,בחודש מהמועד שנקבע בצו התחלת עבודה
כאמור לעיל ,המזמין יקנוס את הקבלן בסכום של .₪ 150,000
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למזמינה שמורה הזכות לשנות את מנגנון הפרס/קנס המפורט כאמור ,להחריג אותו ו/או לא
להפעיל אותו המידה ותבחר.

בנוסף לנ"ל ,מודגש בזאת כי לאור העובדה שהעבודה מבוצעת בסמוך למבנים פעילים ,יתכן ביצוע עבודה
בקטעים ובשלבים לפי הוראות המפקח .הקבלן יערוך את לוח הזמנים בהתאם.

מובהר בזאת כי לצורך ביצוע העבודות וקצב התקדמות הפרויקט ,הקבלן יידרש לשעות
עבודה ארוכות ובלתי שגרתיות ,והכל בהתאם לדרישות המזמין .למען הסר ספק ,כל העלויות
הכרוכות בשעות עבודה ארוכות כאמור ,כלולות במחירי היחידה.
מובהר ומודגש בזאת כי על הקבלן להגיש לאישור המפקח את לוח הזמנים לביצוע העבודה ,וכי על הקבלן
מוטלת חובה להיענות לדרישות המפקח באשר לקצב העבודה וסדר השלבים.
.15

כללי
א.

בהגשת הצעה משותפת כל המשתתפים חייבים לעמוד בכל דרישות המכרז .הערבות הבנקאית תהיה
ע"ש כל המציעים המשתתפים בהצעה.
כל אחד מהמציעים יהיה אחראי כלפי המזמין ביחד ולחוד.

ב.

ההצעה תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה במשך תקופה של  90יום מהיום הקובע.

ג.

על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת ,הנחוצה לביצוע כל ההתחייבויות
המוטלות עליו על פי החוזה על כל נספחיו.

בכבוד רב,
קרן מחקרים רפואיים ליד
המרכז רפואי ברזילי ,אשקלון
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אישור המציע
אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל ,הבנתי אותו ,וככל שהדברים נוגעים להתחיבויותי אם אזכה במכרז ,אני
מתחייב כי אבצע אותן בהתאם לאמור.
הערות  ,השגות או שאלות שהיו לי ( אם היו כאלה) הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי וקיבלתי בקשר
אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.
אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתאם לתוכניות המכרז.

חתימה וחותמת הקבלן
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תאריך_____________ :
שם המציע________________ :
להלן" :הקבלן"
לכבוד
קרן מחקרים רפואיים
ליד המרכז הרפואי ברזילי (ע"ר)
ג.א.נ,.
הנדון :הצעת הקבלן
אני הח"מ ,מאשר בזאת קבלת כתב ההזמנה לביצוע עבודות שיפוץ מחלקת קרדיולוגיה קומת קרקע ותוספת מעלית
(להלן" :הפרוייקט") ,מיום __________ בצירוף כל מסמכי המכרז ,ומתכבד להגיש הצעתי כלהלן לאישורכם:
.1

אני מצהיר ,מאשר ומתחייב בזה כלהלן:
א.

הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ,לרבות המסמכים שלא צורפו למכרז
במהדורתם המעודכנת האחרונה ,והבנתי אותם היטב.

ב.

סיירתי באתר הבניה ,קיבלתי את ההסברים הדרושים לביצוע העבודה ,למדתי את התנאים הנדרשים
לביצוע העבודה ,ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

ג.

בדקתי היטב את תנאי השטח ,אתר הבניה והסביבה ,לרבות דרכי גישה ואני מתחייב לנקוט בכל
האמצעים שלא לפגוע בסביבה.

ד.

בדקתי ושקלתי את התנאים הכלליים ,תנאי החוזה ,התוכניות והמפרטים ,היקף העבודות ורשימת
הכמויות .

ה.

ידוע לי כי מדובר בעבודה הכוללת ,אך לא מוגבלת ,לעבודות בניה ומערכות.

ו.

בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע מכלליותו ,הריני להצהיר ,כי בכתב הכמויות מילאתי את מחירי
היחידה לצידו של כל פריט ופריט ,חישבתי את מחירי כל הפריטים וחישבתי את סך כל מחיר
הפרוייקט ,הכל כמופיע במסמך האמור.
הנני מצהיר ומתחייב כי במידה ולא רשמתי מחיר יחידה לצידו של פריט כלשהו ,יראו את מחירו של
הפריט הנדון ,ככלול במחירם של הפריטים האחרים ,כפי שמופיע בכתב הזמנה ,או שהצעתי תיפסל על
ידכם.
עוד הנני מצהיר ומתחייב כי אם תתגלה אי התאמה בין סה"כ המחיר ,הרשום לצידו של הפריט לבין
הסכום המתקבל ממכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה של פריט זה ,יתוקן סה”כ המחיר
הרשום לצידו של הפריט בהתאם לסכום ההכפלה ,כאמור לעיל.

ז.

יש לי הידע  ,הני סיון ,היכולת המקצועית והאחרת וכן האפשרות הפיננסית לבצע את העבודות עפ"י
מסמכי המכרז ,באיכות גבוהה.

ח.

אני ער לעובדה ,כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר ,הדורשת מיומנות ,מקצועיות
ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמנים הנקוב על אף כל קושי קיים ו/או שיווצר
בהשגת כח אדם מיומן וכח אדם בכלל .ולסיים את ביצוע הפרוייקט במועד ,ללא זכות לטענת עיכוב או
פיגור כלשהם בגין העדר אפשרות העסקת פועלים משטחי רצועת עזה ,יהודה ושומרון או פועלים זרים.

ט.

אני מודע לתנאים הבאים ומסכים להם:
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י.

)1

באחריות המציע להעביר לקב"ט המוסד שבועיים לפני תחילת העבודות את רשימת העובדים
שיועסקו ,תוך פירוט:
שם מלא.
מספר ת.ז.
מקום מגורים.
-

)2

הקב"ט יהיה רשאי לאשר כניסת עובד לתחום המוסד ו/או לדרוש הוצאה מהעבודה של העובד,
שהתחיל לעבוד ,מבלי שיהיה חייב לנמק את דרישתו ומבלי שהמציע יהיה רשאי לדרוש פיצוי
כלשהו עקב צעד זה.

)3

במידה ומדובר בבינוי חדש ,יחוייב המציע לגדר את אזור הבינוי ולהפרידו מתחום המוסד.

)4

פועלים מאזור חבל עזה ומיש"ע יורשו להיכנס לתחום המוסד ,לאחר שיציגו את האישורים
הבאים:
רשיון עבודה
אישור כניסה לישראל
-

)5

לא תותר הלנת עובדים ,תושבי יש"ע ואזח"ע ,בתחומי המוסדות.

)6

הסגר ו/או הקושי בהשגת פועלים לא יהווה סיבה לסיום העבודה באיחור ו/או לאי קיום
התחייבויותי ככתבן וכלשונן ו/או לכל תביעה מכל מין או סוג.

אני מאשר ,כי הנני מודע היטב לצורך להמציא למזמין כיסוי ביטוחי בהתאם לאישור שבנספח המצורף
וכן ערבות (בהתאם לאמור בסעיף  8לתנאי חוזה מדף  ,)3210עם חתימת החוזה ,במידה וייחתם.
הערבות הנ"ל וכל ערבות אחרת שאדרש להמציא במהלך ביצוע העבודה תכלול גם את רכיב המע"מ
ותהיה של המציע בלבד.
כמו"כ הריני מתחייב לחדש את האישור הביטוחי ואת הערבות מפעם לפני תום תוקפם ולהמציאם
למזמין ,למשך כל תקופת החוזה (לרבות תקופת הבדק).
אני מודע לכך שהמזמין רשאי לבטל את החוזה או לעכב את הפעלתו או את ביצוע התשלומים על פיו עד
להמצאת אישור ביטוחי וערבות עדכניים ומתאימים לשביעות רצונו ,משך כל תקופת החוזה.
כמו"כ הריני מתחייב ,במידה ויבקש זאת המזמין לחתום על מסמך תוספת לעבודות ,שיתווספו
בהתאם לכללי המכרז ולחוזה מדף  3210ולהמציא ערבויות נוספות בשיעור  5%מן התוספת הנידרשת.

.2

לאחר ששקלתי את כל האמור בסעיף  1לעיל ,אני מציע לבצע את כל העבודות עפ"י מסמכי המכרז בהיקף
הוא
הכולל
וסיכומם
ידינו
על
המפורטים
ובמחירים
הכמויות
ברשימת
המוצע
________________________( ₪כולל מ.ע.מ)
(במילים________________________________ :ש"ח (כולל מ.ע.מ וכל מס או תשלום אחר שעל עורך
המכרז לשלם לזוכה)( .להלן " :התמורה").
כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה באחוזים ,תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה ,ואחוז
ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי.
כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה בסכום בלבד ,תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצעה
לפני ההנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי.
התמורה תהיה כפופה להגדלה או צמצום על פי מדידה של חלקי העבודה ,שיבוצעו בפועל ו/או על פי הוראות
המזמין.
הכללים להצמדת ההתקשרות יהיו כמפורט בחוזה מדף (.)3210

.3

אני מאשר כי הצעתי כוללת את כל הדרישות לשם ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי מסמכי
המכרז.

.4

אני מאשר כי המחירים הכלולים בהצעתי ברשימת הכמויות כוללים את כל ההוצאות ,בין המיוחדות ,בין
הכלליות ובין האחרות ,מכל מין וסוג ,הכרוכות בביצוע העבודה ,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.
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.5

הצעתי כוללת הסכמה לצמצום או הגדלת היקף העבודות ,שינויים או תוספות ,עבודה בשלבים ,בחלקים
ובקטעים שונים באתר הבניה  -לרבות הפסקות עבודה יזומות בתנאים ובנסיבות כפי שיתחייבו ,בהתאם
להוראות המנהל והמפקח כאמור בחוזה.

.6

ידוע לי כי אין המזמין חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר וכן המזמין רשאי לקבל חלק של ההצעה ו/או לא
לקבל אף הצעה בכלל ,כמו כן המזמין רשאי להרחיב ולצמצם היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות
ו /או מנהליות.

.7

אם הצעתי תתקבל ע"י המזמין ,אני מתחייב בזה להגיע למשרדי המזמין ולחתום שם על כל מסמכי המכרז,
בשלושה העתקים .זאת ,כתנאי מקדים לחתימת החוזה.

.8

במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמין ,אני מתחייב בזה לחתום על החוזה ולהשיבו למזמין לא יאוחר מתום
חמישה ימים ממועד קבלתו או לחלופין במועד ,שייקבע ע"י המזמין .לחלופין ,אני מתחייב להגיע למשרדי
המזמין ,לחתימה על החוזה ,במידה ואוזמן ע"י המזמין ,במועד שייקבע .
וכן אני מתחייב להמציא את כל הערבויות ,הביטחונות /האישורים לפי הדרישה.

.9

אני מתחייב להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מתום  14יום ממועד צו התחלת עבודה ,ולסיים את כל העבודה
לפי תנאי החוזה.
אני מתחייב לשלם ,במקרה שלא אשלים את ביצוע העבודה בתוך התקופה הנ"ל סך של  2,100ש"ח (במילים:
חמשת אלפים שקלים חדשים) כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין כל יום של איחור .הסכום ישא הפרשי הצמדה
כמוגדר בסעיפים  45ו -62במסמך ב' של החוזה מדף (.)3210

.10

אני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז חתומים על ידי ,וכן אישור עו"ד או רואה חשבון בדבר מורשי החתימה
וזהות החותמים כנדרש בכתב ההזמנה.

.11

תוקפה של הצעתי זו הוא עד  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

.12

כתובתי למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא:

כתובת ____________________________________________________ :
טלפון (עבודה) _____________________ לפנות למר/גב' ___________________
פקסימיליה ________________________.
נציגי/תי המוסמך/ת לצורך דיון/פניה בעניין הצעה זו היא/הוא מר/גב' _____________.

.12

חתימת הקבלן על טופס ההצעה:

___________________________
תאריך

_________________________
חתימה וחותמת הקבלן
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אישור עו"ד/רו"ח (ליחיד  /לשאינו תאגיד)

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 .1/16
_____________________
תאריך

_________________________
עו"ד/רו"ח

אישור 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_________________ .
וה"ה  _____ _______________ :ת.ז_________________ .
שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר  1/16בפני ,מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין.

______________________
תאריך

__________________
עו"ד/רו"ח
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נ ס פ ח א' 1

קבלן ראשי נוסף (משנה)
בטיחות בעבודה
לענין תקנות הבטיחות בעבודה ( עבודות בניה) ,התשמ"ח ,1988 -יראו את הקבלן הראשי לביצוע עבודות בינוי כמבצע
הבניה ,והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות על הקבלן הנ"ל.
בהקשר לאמור לעיל ,מצהיר הקבלן כדלקמן:
הצהרת הקבלן
אני החתום מטה ,אחד הקבלנים הראשיים הנוספים (משנה) לקבלן הראשי הנ"ל:
.1

מאשר בזאת שידוע לי ,כי האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח
.
 ,1988-חלה על הקבלן הראשי שיתופית לביצוע עבודות בינוי על פי חוזה מס'

.2

מתחייב לבצע את העבודה בתיאום מלא עם הקבלן הראשי הנ"ל ולמלא אחר כל הוראותיו ,כמתחייב
מאחריותו הכוללת של הקבלן הראשי הנ"ל לביצוע הוראות תקנות הבטיחות.

חתימת הקבלן _______________________
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נספח א'2
ערבות מכרז
נספח
שם הבנק/חברת הביטוח _______________
מס .טלפון _________________
מס פקס _________________
נוסח
כתב ערבות
לכבוד
קרן מחקרים רפואיים
ליד המרכז הרפואי ברזילי (ע"ר)
הנדון :ערבות מספר
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
(במילים:

₪

) ₪

אשר תדרשו מאת ( ______________________________________ :להלן ה"חייב")
בקשר עם מכרז עבודות שיפוץ מחלקת קרדיולוגיה קומת קרקע ותוספת מעלית במרכז הרפואי ברזילי
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך חמישה עשר יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר
רשום  ,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 תישאר בתוקפה מתאריך __________עד תאריך __________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק /חב' הביטוח שכתובתו__________ :
______
______
שם הבנק/חב' הביטוח

__
כתובת הסניף/חב' הביטוח

___________________
מס .הבנק ומס .הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

תאריך

שם מלא

חתימה וחותמת
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נספח א'3

לכבוד,
קרן מחקרים רפואיים ,פיתוח תשתית ושירותי בריאות
ליד המרכז הרפואי ברזילי (ע"ר)
א.ג.נ,.

תאריך___________ :

הנדון :אישור עריכת ביטוח  -קבלן

נספחי ביטוח – אישורי קיום ביטוחים
סימוכין3898 :

הנדון :אישור קיום ביטוח עבודות קבלניות/הקמה
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________________(להלן "הקבלן")
לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לביצוע פרויקט שיפוץ קומה ראשונה
ובינוי פיר מעלית בבניין הקרדיולוגיה במרכז הרפואי ברזילי ,בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד
הבריאות ,המרכז הרפואי ברזילי ,את הביטוח המפורט להלן:
ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה – פוליסה מס'____________________
ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות  /הקמה בגין ביצוע כל העבודות המתחייבות במסגרת פרויקט שיפוץ קומה
ראשונה ובינוי פיר מעלית בבניין הקרדיולוגיה במרכז הרפואי ברזילי המכסה את כל העבודות (לרבות עבודות
זמניות) כולל גם עבודות בטון יצוק באתר ,עבודות בניה ,עבודות איטום ובידוד ,עבודות נגרות ומסגרות אומן,
עבודות מתקני תברואה ,כיבוי וגזים רפואיים ,עבודות חשמל ,עבודות טיח ,עבודות ריצוף ,עבודות צבע ,עבודות
אלומיניום  ,עבודות מיזוג אוויר ואוורור ,עבודות אלמנטים מתועשים ,עבודות פירוק והריסה ,עבודות של מערכות
גילוי אש ,עבודות עפר ופינוי השטח עבודות מתקני מעליות ,כל החומרים ,המערכות והציוד ,בהתאם למכרז וחוזה
עם מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי ברזילי ואשר כולל:
פרק א' – ביטוח רכוש
במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד ,על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים במהלך תקופת
הביטוח עליהם הקבלן מתחייב ל דווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע
ורעידת אדמה פריצה ו/או גניבה ,שוד.
הכיסוי כולל גם את ההרחבות הבאות:
 .1ציוד קל לביצוע העבודות ,מתקנים קלים ,כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא;
 .2הוצאות פירוק ,הריסה ,פינוי הריסות ,תמיכה ,חיזוק וכדומה – גבול אחריות לא יפחת מסך  200,000דולר
ארה"ב על בסיס נזק ראשון;
 .3רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך  -גבול אחריות לא יפחת מסך  1,000,000דולר ארה"ב על בסיס נזק
ראשון;
 .4חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא.
 .5מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים ,משרדים ,גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי
המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;
 .6חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי ,חומרים לקויים ,עבודה לקויה יוגבל לתיקון או
החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו הלכה ,כאשר אובדן או נזק
כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי ,חומרים לקויים או עבודה לקויה;
 .7כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי ,חומרים לקויים ,עבודה לקויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך  200,000דולר
ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על .10%
 .8שכר טרחת מהנדסים ,אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך  75,000דולר ארה"ב.
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 .9כיסוי לנזקי טבע ,כולל רעידת אדמה ,פריצה ,גניבה ושוד.
 .10תקופת הרצה – הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה לציוד לאחר הרכבתו לתקופה של  30יום לפחות.
 .11תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה ,בגין העבודות שבוצעו ,המערכות והציוד שהותקנו משועבדים
לטובת מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי ברזילי ,וישולמו להם אלא אם יורה המנהל
האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי ברזילי למבטח בכתב אחרת.
פרק ב'  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל  ,בגבולות האחריות שלא יפחתו מסך
 5,000,000דולר ארה"ב בגין נזקי גוף ורכוש ,למקרה ולתקופת הביטוח ,כולל סעיף אחריות צולבת CROSS -
.LIABILITY
הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכסות נזקי רעד ,ויבראציה ,הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מסך
 500,000דולר ארה"ב.
רכוש מדינת ישראל נחשב רכוש צד שלישי.
הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.
פרק ג'  -ביטוח חבות מעבידים
 .1לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות ,כולל קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם.
 .2גבולות האחריות לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מסך של  5,000,000 -דולר ארה"ב.
הפוליסה כוללת את ההרחבות והתנאים הבאים:
 .1הרחבה לתקופת תחזוקה מורחבת של  24חודש לאחר סיום העבודות.
 .2לשם המבוטח התווספו מבוטחים נוספים" :ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל – משרד
הבריאות ,המרכז הרפואי ברזילי;
 .3תחום טריטוריאלי  -כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 .4בכל 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 למנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי ברזילי.
 .5אנו מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף ,תביעה ,חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות,
המרכז הרפואי ברזילי ועובדיהם של הנ"ל ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 .6הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח
על פי תנאי הפוליסה.
 .7ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.
 .8כל סעיף בפוליסת 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.
 .9תנאי הכיסוי של הפוליסה לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט ___________ (יש לציין את
השנה)" ,בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
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 .10חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

תאריך______________

בכבוד רב,
___________________________
חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
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לכבוד

קרן מחקרים רפואיים
ליד המרכז הרפואי ברזילי;
כתובת :רח' ההסתדרות  ,2אשקלון
סימוכין3898 :
א.ג.נ,.

הנדון :אישור קיום ביטוח חבות מוצר
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________________(להלן "הקבלן")
לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לפרויקט שיפוץ קומה ראשונה ובינוי
פיר מעלית בבניין הקרדיולוגיה במרכז הרפואי ברזילי ,בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות,
המרכז הרפואי ברזילי ,את הביטוח המפורט להלן:
ביטוח חבות מוצר  – PRODUCTS LIABILITY-פוליסה מס'____________________
 .1חבות הקבלן בביטוח חבות המוצר בגין אספקת והתקנת מערכות ,ציוד ,חלקים ,אביזרים ,חומרים ,במסגרת
פרויקט שיפוץ קומה ראשונה ובינוי פיר מעלית בבניין הקרדיולוגיה במרכז הרפואי ברזילי כולל גם מערכות אוורור
ומיזוג אוויר ,מתקני תברואה ,כיבוי ,וגזים רפואיים ,בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות,
המרכז הרפואי ברזילי.
הביטוח כולל כיסוי גם לנזקים הנובעים מהתקנה ,הרכבה ,חיבור ,לציוד ,חלקים ,אביזרים במסגרת העבודות על כל
מרכיביהן וציודן ההיקפי.
 .2הכיסוי בפוליסה הינו על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-
;1980
 .3גבול האחריות לא יפחת מסך  2,500,000דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) בגין נזק לגוף ולרכוש;
 .4הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות-:
 )1סעיף אחריות צולבת ;CROSS LIABILITY -
 )2הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים;
 .5הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –משרד הבריאות ,המרכז הרפואי ברזילי ,לגבי אחריותם בגין נזק עקב
פגם במוצרים אשר סופקו ,הותקנו ותוחזקו על ידי הקבלן וכל הפועלים מטעמו .לצורך כך ,לשם המבוטח התווספו
כמבוטחים נוספים  :מדינת ישראל –משרד הבריאות ,המרכז הרפואי ברזילי.
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כללי
בפוליסת הביטוח נכללו התנאים הבאים:
.1

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 למנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי ברזילי;

.2

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות,
המרכז הרפואי ברזילי ועובדיהם של הנ"ל ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

.3

הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על
פי תנאי הפוליסה.

.4

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

.5

כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מקטין 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.

.6

תנאי הכיסוי של הפוליסה לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט ___________ (יש לציין את
השנה)" ,בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

.7

חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

תאריך______________

בכבוד רב,
___________________________
חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
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נספח א'4
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז מס' ______
העובד
_____________
ת"ז
מס'
הח"מ______________________________
אני
___________________________________________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי :

בתאגיד

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.
אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.
המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר
עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני משנה).
המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד
אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני משנה).
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה
פוטנציאלי אחר במכרז זה.
יש לסמן  Vבמקום המתאים
התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז

אם כן ,אנא פרט:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________
התאגיד ,מציע ההצעה לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות

של תיאומי מכרזים
אם כן ,אנא פרט:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

תאריך

שם התאגיד

חותמת התאגיד

שם המצהיר

חתימת
המצהיר

אישור עו"ד
מרח'
_______,
מ"ר
____________________,
עו"ד
הח"מ,
אני
__________________________________________ ,מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני
____________________ ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז  /המוכר לי באופן אישי והמוסמך לחתום על תצהיר זה בשם
התאגיד ומנהליו ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא
יעשה כן ,אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.
שם מלא וחותמת
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נספח א'5
הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
קרן מחקרים רפואיים ,פיתוח תשתית ושירותי בריאות
ליד המרכז הרפואי ברזילי (ע"ר)
הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור
אני הח"מ ____________________________ ת.ז __________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת
מכרז זה (להלן" :המציע") .אני מכהן כ_____________________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה
בשם המציע.
 .2הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס'____________ ולצורך
ביצוע השירותים נשוא המכרז ,ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המזמין.
 .3זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
תאריך

חתימת המציע

שם מלא של המציע
אישור

אני החתום מטה  ___________________ ________ ,עורך דין  ,מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני
___________ __________  .המוכר/ת לי אישית  /שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' _________ _______
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה כן  ,אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.
חתימה

תאריך
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נספח א'6
תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
קרן מחקרים רפואיים ,פיתוח תשתית ושירותי בריאות
ליד המרכז הרפואי ברזילי (ע"ר)
א .ג .נ.
תצהיר  -עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום
אני הח"מ _ _______________________ _______ ת.ז  _________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן  ,מצהיר בזאת כדלהלן:
אני נציג __________________________ (להלן" :המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.
תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976 -וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז
מס'_______.
עד מועד מתן תצהירי זה ,לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות ,ואם הורשעו ביותר משתי עבירות-
הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה /תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אעביר את המידע
לאלתר לגופים המוסמכים.
חתימה

תאריך

אישור
אני החתום מטה _________________________________________ ,עורך דין ,מאשר בזה כי ביום ________
הופיע בפני .______________________________ ,המוכר/ת לי אישית  /שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס'
___________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

חתימה

תאריך
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נספח א'7
תצהיר  -אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
קרן מחקרים רפואיים ,פיתוח תשתית ושירותי בריאות
ליד המרכז הרפואי ברזילי (ע"ר)
א.ג.נ,.
תצהיר  -אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
א ני ,___________________________ ,נציג המציע _______________________________________ ,אשר
תפקידי אצל המציע __________________________,מצהיר בזאת בדבר קיומם של תנאי העבודה החלים על כל
עובדי המועסקים על ידי בתקופה מיום ינואר  2015ועד ינואר  ,2016המציע מקיים את האמור בחוקי העבודה ובכללם
החוקים המפורטים להלן:
פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)
פקודת הבטיחות בעבודה
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה)
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א-
חוק חופשה שנתית ,תשי"א-
חוק החניכות ,תשי"ג-
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג-
חוק עבודת נשים ,תשי"ד-
חוק ארגון הפיקוח על העבודה
חוק הגנת השכר ,תשי"ח-
חוק שירות התעסוקה ,תש"יט-
חוק שירות עבודה בשעת חירום
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)
חוק הסכמים קיבוציים
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז-
חוק שוויון הזדמנויות ,תשמ"ח-
חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
פרק ד' לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
סעיף  8לחוק למניעת הטרדה מינית
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א-
סעיף  29לחוק מידע גנטי
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום
 סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר
המידות או במינהל התקין

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

1945
1946
1949
1951
1951
1953
1953
1954
1954
1958
1959
1967
1995
1957
1987
1988
1991
1996
1998
1998
2001
2000
2002
2006
1997

חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל
אני החתום מטה _____________________ ,עורך דין ,מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני
_________________________ .המוכר/ת לי אישית  /שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס'
______________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה.
תאריך

שם מלא של עו"ד
24

חתימה וחותמת

נספח א'8
אמות מידה לבחירת ההצעה
.1

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

מס'

תיאור אמות המידה לבחירה

ציון
בנקודות

מחיר

70%

ניסיון בהקמת פרויקטים בתחום הבנייה ומוסדות
ציבוריים ,אשר מורכבותם הטכנולוגית ועלותם הכספית
אינה נופלת מאלו שבפרויקט נשוא מכרז זה בשלוש
רכיב השנים האחרונות.
איכות רשימת ממליצים ו/או המלצות בכתב מלקוחות עבורם
 30%בוצעה עבודה דומה בשלוש השנים שקדמו להגשת
ההצעה-
כישוריו ,מומחיותו ותחומי התמחותו של המציע-
ביצוע עבודות קודמות בבית החולים לשביעות רצונו
המלאה-
סה"כ בנקודות

10%

6%
7%
7%
100

.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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