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מרכז רפואי ברזילי אשקלון
תאריך________:
לכבוד
________
א.נ,.
הנדון :מכרז למתן שירותי לקיחת דמים ממטופלים
במרכז הרפואי ברזילי אשקלון
 .1הנכם מוזמנים להגיש לנו הצעתכם למתן שירותי לקיחת דמים ממטופלים במרכז הרפואי ברזילי (להלן:
"המזמין") ,וזאת בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז הרצ"ב.
 .2המסמכים המצ"ב הנם מסמכי יסוד ומילוי תנאיהם מהווה תנאי יסודי להשתתפות במכרז ,אי מילוי תנאי
ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי  /תוספת במסמכי המכרז עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה
לדיון בוועדת המכרזים.
 .3מסמכי המכרז :
 .3.1את חומר המכרז ניתן
./http://www.bmc.gov.il

להדפיס

באתר

האינטרנט

של

המרכז

הרפואי

ברזילי

בכתובת:

 .3.2מסמכי המכרז כוללים את:
א .נספח א'  -טופס הגשת הצעה.
ב .נספח ב'  -תיאור מתן השירות ודרישותיו.
ג .נספח ג'  -תנאי סף להשתתפות במכרז.
ד .נספח ד'  -התחייבות החברה
ה .נספח ה'  -נספח הצעת מחיר.
ו .נספח ו' -אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה.
ז .נספח ז' -תשקיף משתתף.
ח .נספח ח' -הסכם התקשרות.
ט .נספח ט' -נוסח ערבות ביצוע.
י .נספח י' -נוסח ביטוח.
 .4תנאי סף :
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בתנאים ובדרישות המפורטות בנספחים ב' וג' .אי עמידה באחד
התנאים יגרום לפסילת ההצעה.
 .5פרטים והסברים נוספים
 5.1לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות לגב' אפרת יוספי רבה ,בטלפון 08 - 6745768 :בין השעות  09:00ל.15:00
לשאלות הבהרה ,ניתן לפנות בכתב למייל .efraty@bmc.gov.il
 .6הגשת ההצעה
 6.1על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז ולהגישם בצירוף חתימתו ושמו המלאים.
 6.2מובהר בזאת כי אי הצעת מחיר ו/או אי השלמת פרטים במקום הטעון מילוי ו/או חתימה ו/או כל שינוי ו/או
תוספת ו/או סטייה ו/או הסתייגות מדרישות המכרז שייעשו במסמכי המכרז או באיזה מהם ,בין על ידי
תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב נלווה ,או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה והמזמין יהא
רשאי ,לפי שיקול דעתו המוחלט להתעלם מכל תוספת ו/או שינוי ו/או הסתייגות כאמור ,ולמציעים לא תהא
כל טענה בעניין.
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6.3

6.4
6.5
6.6

את ההצעה בצירוף כל המסמכים הנדרשים במכרז יש להגיש במעטפה סגורה שעליה יירשם "מכרז ש25-2022-
למתן שירותי לקיחת דמים עבור המרכז הרפואי ברזילי" אותה יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת בחדר
מס'  2בהנהלה האדמיניסטרטיבית בבית החולים לא יאוחר מיום ה' ה 22.9.22-בשעה ( 12:00להלן" :המועד
הקובע" או "המועד האחרון להגשת הצעות").
הצעות שתגענה לאחר המועד הקובע לא ידונו.
להצעה יש לצרף את כל מסמכי המכרז ,מלאים וחתומים כדין בכול המקומות כמו כן יש לצרף חתימה בראשי
תיבות על כל עמוד ממסמכי המכרז .חתימת המציע על מסמכי המכרז ,תהווה ראיה כי המציע קרא והבין את
כול הנאמר במסמכים וכי האמור בהם מקובל עליו.
על המציע לחתום על התחייבות המהווה חלק מנספח א ולפיה הצעתו תהיה תקפה לא פחות מ 60-יום מהמועד
האחרון להגשת הצעות ואין הוא רשאי לחזור בו מהצעתו למשך תקופה זו.

 .7ערבות
7.1
7.2
7.3
7.4

ערבות ביצוע (עבור הזוכה בלבד)-כבטחון לקיום התחייבויותיו עפ"י ההסכם נספח ו' יצרף המציע במעמד
חתימת ההסכם ,ערבות בנקאית לביצוע בלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן  5%מערך ההצעה שתהיה
בתוקף עד תום שלושת חודשים מתום תקופת ההסכם.
על המציע הזוכה(בלבד) להגיש ערבות ביצוע בהתאם להצעה שהשתתף ,ולדרישות המזמין .יובהר כי אין צורך
בערבות הגשה ,אלא רק ערבות ביצוע שיידרש לה הזוכה.
המזמין יהיה רשאי לדרוש את מימוש הערבות או חלקה ,לפי שיקול דעתו בכל מקרה שלדעתו הפר המציע
התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם.
היה והערבות תמומש על ידי המזמין וההסכם לא יבוטל ,ימציא המציע ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות
שחולטה.

 .8אמות מידה לבחירת ההצעה
ועדת המכרזים תבחר מבין ההצעות את זו המעניקה למזמין את מירב היתרונות וזאת בהתבסס על אמות
המידה הרשומות בנספח ו' למכרז.
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המחאת זכויות
9.1
9.2

המציע לא ימחה ,ולא יעביר לאחר את הסכם נספח ח’ או חלקו או כל זכות או חיוב הנובעים
ממנו.
המזמין יהיה זכאי להמחות את זכויותיו ו\ או התחייבויותיו על פי הסכם נספח ה’ לכל מי
שימצא לנכון והמציע מתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות כלפי מי שהועברו לו הזכויות כאמור.

 .10קביעת מקום השיפוט
 10.1מקום השיפוט הייחודי בכול הקשור להסכם זה לרבות הפרתו יהיה בבית משפט באזור שיפוט המרכז
הרפואי ברזילי.
 .11זכות עיון במסמכי המכרז
 11.1מובהר בזאת כי כל משתתף במכרז רשאי לעיין במסמכי המכרז כמפורט בתקנה (21ה) לתקנות חובת
המכרזים ,התשנ"ג . 1993-למציע שסבור כי מידע מסוים מהווה לטענתו "סוד מסחרי" או "סוד מקצועי" הזכות
לבקש שמידע זה לא ייחשף בפני משתתפים אחרים במכרז .על המציע לסמן בהצעתו את הסעיפים המהווים
לטענתו סוד מסחרי או סוד מקצועי ולנמק את טענותיו.
 11.2מובהר בזה למען הסר כל ספק כי סיווג המידע או כל חלק ממנו כ" -סוד מסחרי או מקצועי" היא בסמכותה
הבלעדית של ועדת המכרזים.
 .12שמירת זכויות
 12.1המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי לפנות לממליצים ו/או לקוחות של המציע ,בין אם
מדובר בממליצים ולקוחות שצוינו בהצעתו ובין אם לאו ולברר לגביו פרטים והמציע מתיר לו לעשות כן
ומונע מעצמו כל טענה בעניין.
 12.2ההצעה תחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה  60ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות (המועד האחרון
לעניין זה ייחשב כל מועד נדחה שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז).
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המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז לצמצם ו/או להגדיל את היקף המכרז ,לא לבחור אף
הצעה ,לנהל מו"מ עם המציעים המתאימים ,וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים ולא לדון בהצעות שלא
הוגשו לפי הוראות המכרז.
במקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם ,או בכל מקרה אחר שבו ההסכם לא ייחתם עימו
תהא הסיבה לכך אשר תהא ,המזמין יהא רשאי (אך בכל מקרה לא חייב) ,לפי שיקול דעתו המוחלט,
להתקשר עם מציע אחר .מ ובהר בזה למען הסר כל ספק כי במקרה שבו המציע הזוכה (הראשון) יסרב לממש
את הצעתו כאמור ,ותהא לכך הסיבה אשר תהא ,לא עומדת למציע הבא אחריו כל זכות קנויה או אחרת
להיבחר כמציע הזוכה במכרז ,וההחלטה בעניין זה תהא נתונה לשיקול דעתו של המזמין.
המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או בהצעה כלשהי וההכרעה נתונה לשיקול
דעת ועדת המכרזים ולהחלטתה הבלעדית.
המזמין רשאי להתקשר במסגרת מכרז זה עם מציע אחד או כמה מציעים כראות עיניו והכל על פי שיקול
דעתו הבלעדי.
המציעים לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בגין הוצאות מכל סוג שהוא שתיגרמנה או שנגרמו להם בקשר עם
הגשת ההצעה ,בין שההצעה תתקבל ובין אם לאו.
כל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם 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.
המציע שיזכה במכרז יהיה בתקופת ניסיון של  3חודשים מיום תחילת מתן השירותים לפי ההסכם .בכל
מקרה שבו בתקופת הניסיון כאמור ,המזמין לא יהיה מרוצה ממתן השירותים על-ידי המציע הזוכה ,המזמין
יה יה רשאי (אך בכל מקרה לא חייב) לסיים את ההתקשרות עם הזוכה ולבחור במציע שהצעתו הייתה
ההצעה השנייה אחריו.
למניעת כל ספק מובהר בזאת כי הזמנה זו מנוסחת בלשון זכר ,מטעמי נוחות בלבד ,ואולם ברור כי ההצעה
מופנית לכל אחד ואחת.

בברכה,
צחי כהן
מנהל אדמיניסטרטיבי
ויו"ר וועדת המכרזים
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נספח א'
לכבוד
ועדת המכרזים מרכז רפואי ברזילי

טופס הגשת הצעה

א.נ,.
הנדון :מכרז מס' ש 7-2021 -שירותי לקיחת דמים עבור המרכז הרפואי ברזילי
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אני ,הח"מ ,מגיש בזה את הצעתי במכרז זה ומצהיר בזה שקראתי בעיון רב את כל הפרטים של המכרז הנ"ל על כל
נספחיו ותנאיו ,הבנתי ואני מסכים לתנאים ,לדרישות המכרז ולדרישות הכלליות ,המהווים חלק בלתי נפרד
מהמכרז ,ומודיע בזה שהצעתי ערוכה על פי דרישות המכרז.
הנני מצהיר שקיבלתי במידה וביקשתי את כל ההסברים בכל הקשור למכרז.
נהירים לי התקנים המחייבים ,ברורים לי המסמכים השונים ,ידועות לי דרכי הביצוע ,בדקתי את כל הפרטים
הקשורים בהוצאות ובתנאים הכרוכים באספקת ציוד משקי נשוא המכרז ,ובהתאם לכל זה ביססתי את הצעתי.
אני מאשר ,כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו לי על-ידי המזמין ו/או מי מטעמו לא יחשבו כמצג ו/או מידע
המחייבים את המזמין ו/או חלק ממסמכי המכרז ,אלא אם נערכו בכתב ונחתמו על-ידי המזמין.
אני מאשר כי אני עומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
אני מגיש את הצעתי זו מבלי שערכתי תיאום כלשהו ,במישרין או בעקיפין ,באופן מלא או חלקי ,עם המשתתפים
האחרים במכרז זה לגבי איזה מן הפרטים המפורטים בה ואשר מוצעים על-ידי.
אם אזכה במכרז ,הנני מתחייב לעמוד לרשותכם ,ולספק את המכונה ,עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים בכל
הטפסים ,ומסמכי המכרז ,לשביעות רצונכם המלאה וזאת תמורת הסכומים המפורטים בנספח ג' המצ"ב (לא
כוללים מע"מ).
אם תתקבל הצעתי ,הנני מתחייב לחתום על ההסכם עם המרכז הרפואי ברזילי ומסכים שכל המסמכים המצורפים
למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ומשלימים זה את זה ,בכל מקרה של סתירה ,כוחו של תנאי מיוחד עדיף על כוחו
של תנאי כללי.
ידוע לי כי כתנאי לחתימה על ההסכם על-ידי המזמין ,היה ואזכה במכרז ,יהיה עלי להפקיד ערבות ביצוע ,כמפורט
בהסכם .
אני מצרף את כל המסמכים כנדרש במכרז כשהם חתומים על-ידי בכל דף ודף שלהם.
כל ההוצאות ו/או התשלומים ו/או ההשקעות ו/או העמלות ו/או האגרות הנובעים ו/או הנדרשים לצורך
השתתפותי במכרז חלים עלי ורק ע לי ,ואתם לא תישאו בכל חבות ו/או התחייבות ו/או הוצאה בקשר להשתתפותי
במכרז ו/או ההכנות הנדרשות לצורך ההשתתפות כאמור.
אמסור לכם מסמכים נוספים ו/או פרטים ו/או הבהרות הנדרשים לכם לצורך ניהול המכרז ,במידה ואתבקש לכך
על-ידיכם לאחר מועד הגשת הצעתי זו ובטרם ההכרזה על הזוכה במכרז כאן על-ידיכם .אני מוותר בזה ויתור
מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה ו/או תביעה שיש ו/או שתהיה לי כלפיכם בקשר עם פנייה (או אי-פנייה) דומה
שתבוצע על-ידיכם למי מהמשתתפים במכרז כאן.
כל המידע הנמסר על-ידי במסגרת הצעתי זו הינו שלם ,מדויק ומשקף את האמת.

שם המציע ____________________________
מספר ח"פ/ת"ז/אחר _____________________
חתימה _______________________________
כתובת _______________________________
מספר טלפון ________________________

6
נספח ב'
תיאור מתן השירות ודרישותיו
1

סיוע לצוות הרפואי בנטילת דם לרבות מדדים של לחץ דם ,א.ק.ג ,חום וסוכר למטופלי המרכז הרפואי המתקבלים
במחלקות הפנימיות ובחדר מיון של המרכז הרפואי ,וזאת באמצעות לבורנטים/ות ו/או אחים/ות מעשיות ו/או
פלבטומיסטים אשר יורשו לבצע פעולות סיעוד בהתאם לאישור הנהלת הסיעוד במרכז הרפואי.

2

שאיבת דם ורידי מהגפיים העליונות בלבד ,על פי הוראת רופא/פרוטוקול רפואי מחלקתי מאושר על ידי מנהל מחלקה.

3

לקיחת בדיקות דם וורידי בלבד ,על פי הוראת רופא/פרוטוקול רפואי מחלקתי מאושר על ידי מנהל מחלקה.

4

פתיחת וריד פריפרי לצורך לקיחת דם לבדיקות ,למטופלים מגיל  14ומעלה במחלקה על פי הוראת רופא ו /פרוטוקול
רפואי מחלקתי מאושר על ידי מנהל מחלקה.

5

ביצוע אק"ג.

6

ביצוע הפעולות בהתאם לעקרונות העבודה :זיהוי המטופל ,בדיקת תוקף הציוד ,הכנת המבחנות הרלוונטיות לבדיקות
המעבדה ,הכנת הטפסי מעבדה רלוונטיים ,שיוך המבחנות להזמנה ,אישור הביצוע ,שינוע ליעד ביצוע הבדיקה.

7

ביצוע הפעולות תוך כדי הקפדה על כללי מניעת זיהומים ,בטיחות הטיפול ובטיחות סביבת המטופל ,כנדרש.

8

הקפדה על כללי התנהגות אתיים.

9

השתתפות בתורנויות והמשמרות על פי סידור העבודה והנחיות הממונה.

 10סיוע בתחזוקה שוטפת וניקיון של המכשור הרפואי והציוד המתכלה .הכנה לקראת יום העבודה ,סיוע במהלכו ועם סיומו
לקראת יום המחרת.
 11עבודה בסביבת עבודה מאורגנת ועם סיום יום העבודה הכנת עגלת הציוד ליום/משמרת העבודה הבא.
 12ניוד בין המח לקות :יתכן ונוטל הדם יידרש להתנייד בין המחלקות ,במהלך עבודתו ,וזאת בהתאם להנחיות שיקבל
מהנהלת הסיעוד בלבד.
 13השירות יינתן בימים במחלקות ובשעות כדלקמן (מדובר בהערכה בלבד .ניתן לשינוי ,הכל בהתאם לשיקול דעתו של
המזמין ובהתאם לצורכי המזמין):
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מיון/מיון קורונה 8 -שעות ביום .בין  6ל 7-ימים בשבוע (כולל לילה).
פנימיות 6 -ימים בשבוע בין השעות .07:00-11:00
המטולוגיה 5 -ימים בשבוע בין השעות .08:00-11:00/12:00
קרדיולוגיה 6 -ימים בשבוע בין השעות בין השעות 07:00-10:00
אונקולוגיה 4 -ימים בשבוע בין השעות .07:15-11:00

 14השירותים יינתנו ע"י החברה עפ"י הסטנדרטים המקובלים במרכז הרפואי .המזמין יהיה רשאי להגדיל/להקטין את
היקף ההתקשרות בהתאם לצורכי המרכז הרפואי.
 15יובהר ,כי יינתן שירות לקיחת דמים לרבות מדדים של לחץ דם ,א.ק.ג ,וחום וסוכר במחלקות הפנימיות ובחדר
מיון.
 16עובדי החברה או מי מטעמה יבצעו את הבדיקות רק על בסיס הוראה רפואית של רופא/אחות המרכז הרפואי ,הכתובה
באופן ברור וחתומה כדין.
 17עובדי החברה או מי מטעמה יהיו כפופים לצורך מתן השירותים בלבד ,לפיקוח המקצועי והניהולי של מנהל המחלקה
והאחות האחראית של המחלקה במרכז הרפואי.

7
 18החברה תדאג להנהיג שיטות עבודה בטוחות ,ותפעל עפ"י כללי הבטיחות הנהוגים או שיהיו נהוגים במרכז הרפואי ,וכן
עפ"י הוראות כל דין ו/או הנחיה המחייבת בתחום עיסוקו.
 19כל אחד מעובדי החברה שישתתף בפועל במתן השירותים במרכז הרפואי ,ייבדק אצל רופא תעסוקתי ויקבל אישור
כשירות לעבודה .למען הסר ספק ,החברה מתחייבת כי עובד אשר ייבדק אצל רופא תעסוקתי ולא יקבל אישור כשירות
לעבודה ,לא יועסק במתן השירותים למרכז הרפואי.

8

נספח ג'
תנאי סף להשתתפות במכרז:
 .1למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) ,התשל"ו .1976
 .2אישור מעו"ד או רואה חשבון שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל.
 .3ניסיון במתן שירותי לקיחת דמים ל 2-מוסדות רפואיים במשך  3שנים אחרונות.
.4
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

נוטלי דם (פלבוטומיסטים) המועסקים בחברה יעמדו בדרישות כדלקמן:
הינם עובדים ממקצועות הבריאות ושאינם ממקצועות הבריאות ,ובלבד שהינם בעלי
תעודת הסמכה ממשרד הבריאות לנטילת דם וורידי ממטופלים בני  14שנים ומעלה.
תעודת גמר לימודים המעידה על סיום  12שנות לימוד בארץ ,ו/או מקבילה מחו"ל שאושרה
כקבילה על ידי משרד החינוך.
הכשרה :תעודה של משרד הבריאות המעידה על הכשרה ובחינה על ידי מחלקת המעבדות.
רישוי והכרה :תעודת הרשאה לשאיבת דם ורידי למטופלים מטעם משרד הבריאות.
ידע :הכרת נהלי העבודה במחלקה :עבודה בסביבה סטרילית ,הכרת נהלי ניקוי וחיטוי
מכשור וציוד ,ידיעת השפה העברית.
הכשרה והרשאה מוסדית ומחלקתית :למידה והכשרה הכוללת העשרת ידע וביסוס
מיומנויות לקיחת דם מווריד פריפרי.
אישור הכשרה מוסדית ומחלקתית.
טיפול בחומרים :חומרי ניקוי וחיטוי ,פסולת זיהומית.
ריענון ומיומנויות :החייאה  -אחת לשנתיים ,כיבוי אש  -אחת לשנה ,מניעת זיהומים אחת
לשנה ,עבודה בטכניקה אספטית.
כישורים נוספים :שליטה וריענון ידע בנהלים בהתאם להרשאות הפעילות.

 .5לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף ובתנאים נוספים ,המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים .אי
צירוף איזה מהמסמכים המפורטים ו/או עריכה שינוי /תוספת במסמכי המכרז יגרמו לפסילת ההצעה
ולאי הבאת ההצעה לדיון בוועדת המכרזים :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

צילום האישורים כנדרש בסעיף  4לעיל ,לרבות אישור ניכוי מס במקור.
אישור מעודכן של עו"ד או רו"ח כי המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל ,בין
אם הליכים זמניים ובין אם קבועים.
אישור מרו"ח או עו"ד בדבר שמות מורשי החתימה בשם המציע.
דו"ח עדכני מרשם החברות או מכל מרשם המתנהל על-פי דין לגבי המציע.
כל מסמכי המכרז כשהם חתומים כנדרש.
על המציע לצרף לפחות  2המלצות ממוסדות בתנאים כאמור בסעיף  3בתנאי הסף.
המציע יציין בנספח ז'" -תשקיף משתתף" מוסדות שלהם הוא סיפק את מתן השירות
נשוא המכרז.
רישיון עסק.
המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים לשביעות רצונו וזאת גם
לאחר פתיחת ההצעות והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
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נספח ד'
התחייבויות החברה
החברה מצהירה ומתחייבת בזה כי:
 .1היא הבעלים ו/או המנהלת והמפעילה של החברה אשר מתאימה לדרישות המרכז הרפואי וכי היא רשאית
להזמין ולהפעיל את החברה עפ"י כל דין ,במשך כל תקופת ההסכם לצורך מתן שירותים למטופלי המרכז
הרפואי כאמור בהסכם זה.
 .2כי בידיה כל הרי שיונות לרבות רישיון הפעלת חברה מהסוג האמור שניתן על ידי משרד הבריאות ו/או
האישורים ו/או ההיתרים הדרושים עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה לניהול עסקו ו/או לקיום התחייבויותיה
עפ"י הסכם זה ,והיא מתחייבת לדאוג לכך שיישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם ,לרבות כל אישור
חד ש שיידרש ,ככל שיידרש בעתיד .החברה תמציא למרכז הרפואי העתקים מכל הרישיונות ו/או האישורים
ו/או ההיתרים הנ"ל במועד חתימת הסכם זה.
 .3החברה מתחייבת לתת שירות למטופלי המרכז הרפואי עפ"י כל דין ועפ"י נהלי משרד הבריאות ונהלי המרכז
הרפואי אשר יועברו אליו מעת לעת .המר כז ינחה את העובד של החברה לגבי נהליו והעובד יהיה כפוף לנהלי
המרכז ומשרד הבריאות.
 .4הינה בעלת כל האמצעים ,הידע ,הניסיון ,המקצועיות ,המומחיות והיכולת הטכנית ,והיא בעלת הרשאה
כדין ,הדרושים לצורך אספקת השירותים הרפואיים עפ"י הסכם זה ,באיכות וטיב מעולים ,ביעילות
ובהתאם לצרכי המרכז הרפואי ובהיקף ובמועדים כאמור בהסכם זה ,לרבות כוח האדם המקצועי והמיומן
ובעל הסמכה ורישיונות עפ"י דין ,ציוד ,מכונות ,מכשירים ,וכל אמצעי אחר הדרוש לצורך קיום מלוא
התחייבויות והכל לשביעות רצונו של המרכז הרפואי ולמשך כל תקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה.
 .5כי נותני השירותים מטעם החברה נשוא הסכם זה ,הינם בעלי הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות,
ההסמכה והרישוי הנדרש עפ"י כל דין לביצוע השירותים הרפואיים וקיום כל התחייבויותיה עפ"י הסכם
זה.בנוסף ,עובדי החברה מתחייבים להסכים מראש לבדיקת הרישום הפלילי שלהם ע"י המרכז הרפואי.
 .6כניסת עובד למרכז מותנית בכך שעבר בדיקות לשלילת מחלות הפטיטיס ומנטו ,ובמידה ויידרשו לחיסונים
נוספים יבצעו אותם עפ"י הדרישה .אישורים על כל החיסונים הנדרשים יוצגו למרכז הרפואי ,כתנאי
לתחילת מתן השירותים ע"י כל נותן שירותים .למען הסר ספק ,עלות חיסוני עובדי החברה תחול על החברה
ועל אחריותה.
 .7כניסת עובד מותנית באישור הנהלת הסיעוד .עובד ,אשר לדעת הגורמים המקצועיים במרכז הרפואי ,אינו
מבצע את תפקידו כהלכה ו/או איננו מגלה מקצועיות ראויה בביצוע תפקידו ,יוחלף ע"י החברה מיד עם
דרישת המרכז .ככל שהמרכז ידרוש עובד נוסף למשמרת כלשהי ,כי אז החברה מתחייבת לספק עובד נוסף,
בהתראה של שעתיים.
 .8החברה מתחייבת להעמיד איש קשר מול האחות האחראית של המחלקה וזאת כדי לבצע סידור עבודה.
במידה ואחד העובדים אינו מגיע ,החברה מתחייבת להביא עובד חלופי ,ובלבד שהעובד החלופי עבר אותה
הכשרה והינו בעל הידע הנדרש והאישורים הנדרשים עפ"י הדין .כמו כן העובדים החלופיים יעברו דרך
האחות האחראית לצורך הכשרה ובידוק לצורך אישור עבודתם במרכז.
 .9אין כל מניעה להתקשרותה של החברה בהסכם זה וחתימתה על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיה על פיה
לא יהיה משום הפרת חוק כלשהו או פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,עפ"י ההסכם או עפ"י כל
דין.
 .10החברה תבצע את השירותים וכל התחייבות אחרת שלה עפ"י הסכם זה תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם
כל הגורמים הנוגעים בדבר והמוסמכים מטעם המרכז הרפואי ,תוך התחשבות מרבית בצרכי העבודה של
המרכז הרפואי ותעשה כמיטב יכולתה על מנת למנוע תקלות והפרעות ו/או עיכובים מכל סוג שהוא למרכז
הרפואי.

11
נספח ה'
נספח הצעת מחיר
 .1על המציע להגיש הצעת מחיר כולל מע"מ עבור מתן השירותים כמפורט במכרז.
 .2הצעת המחיר תתבסס על שעת עבודה (מתן השירותים).
 .3על המציע לעמוד בכל הדרישות כמפורט במכרז.

א .הצעתנו עבור מתן שירותי לקיחת הדמים עבור שעת עבודה ,כאמור וכמפורט במסמכי המכרז
הינה:
סך של:

ש"ח
כולל מע"מ

ההצעה כוללת מע"מ ,וכערכה בשקלים ביום התשלום.

שם הספק__________________ חותמת וחתימת הספק_______________ תאריך________________

11
נספח ו'
אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה
.1

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

הקריטריון

.2

המשקל ב% -

המחיר המבוקש

70

איכות ( 15%ניסיון 15% ,המלצות)

30

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.

12
תשקיף

נספח ז'

משתתף

על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן - :
 .1שם החברה  /הספק /המציע__________________________________________________ - :
 .2מס החברה (הרשום ברשם החברות) ___________________________________________ - :
 .3כתובת החברה _____________________________________________________________ - :
 .4טלפונים  /פלאפונים _______________________________________________ - :
 .5פקס____________________________
 .6שמות הבעלים__________________________________ - :מס ת.ז ____________________
 .7שמות מוסדות  /גופים אשר השתמשו במכונה שנמכרה ע"י המציע:
מוסד  /גוף

שמות האנשים שניתן לקבל מהם חוות דעת ,נא לפרט כתובות טלפונים (בהתייחס למוסד  /גוף המפורטים לעיל):
מוסד  /גוף

.8

שם הממליץ/איש קשר

תפקיד

טלפון רגיל/סולולרי

הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים .

תאריך _____________ שם המציע  ________________ :חתימת המציע________________ :
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נספח ח'

הסכם למתן שירותי לקיחת דמים
בין

המרכז הרפואי "ברזילי" אשקלון
מרח' ההסתדרות  ,2אשקלון
(להלן" :המרכז הרפואי")
לבין
הספק הזוכה
(להלן" :החברה")
הואיל :והמרכז הרפואי הינו בית חולים ממשלתי (להלן גם" :בית החולים").
והואיל :והחברה מספקת שירותים רפואיים ,ובין השאר שירותי לקיחת דמים והיא מצהירה כי היא מוסמכת עפ"י דין
לספק את השירותים הרפואיים עפ"י הסכם זה ,וכי יש לה הידע והאמצעים הנחוצים לביצוע יעיל וברמת
איכות גבוהה של השירותים שיינתנו ,וכי היא אינה קבלן כח אדם כמשמעותו בחוק העסקת עובדי כח אדם.
והואיל :והחברה מעוניינת לספק למרכז הרפואי שירותים מסוימים ,הכל כפי שיפורט להלן.
והואיל :והצדדים מעוניינים להסדיר את השירותים והתשלומים בגינם ,הכל בהתאם לתנאי
הסכם זה.
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא
 1.1המבוא להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 1.2כותרות סעיפי ההסכם הינן לצורכי התמצאות ונוחיות בלבד ,ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות
ההסכם.

.2

השירותים הרפואיים
 2.1החברה מתחייבת לספק שירותי לקיחת דמים לרבות מדדים של לחץ דם ,א.ק.ג ,חום וסוכר למטופלי
המרכז הרפואי המתקבלים במחלקות הפנימיות ובחדר מיון של המרכז הרפואי וזאת באמצעות
לבורנטים/ות ו/או אחים/ות מעשיות ו/או פלבטומיסטים אשר יורשו לבצע פעולות סיעוד בהתאם לאישור
הנהלת הסיעוד במרכז הרפואי.
 2.2השירות יינתן בימים במחלקות ובשעות כדלקמן (ניתן לשינוי הכול בהתאם לשיקול דעתו של המזמין):
מיון/מיון קורונה 8 -שעות ביום .בין  6ל 7-ימים בשבוע (כולל לילה).
פנימיות 6 -ימים בשבוע בין השעות .07:00-11:00
המטולוגיה 5 -ימים בשבוע בין השעות .08:00-11:00/12:00
קרדיולוגיה 6 -ימים בשבוע בין השעות בין השעות 07:00-10:00
אונקולוגיה 4 -ימים בשבוע בין השעות .07:15-11:00
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יובהר ,כי יינתן שירות לקיחת דמים לרבות מדדים של לחץ דם ,א.ק.ג ,וחום וסוכר במחלקות הפנימיות
ובחדר מיון.
 2.3השירותים יינתנו ע"י החברה עפ"י הסטנדרטים המקובלים במרכז הרפואי.
 2.4עובדי החברה או מי מטעמה יבצעו את הבדיקות רק על בסיס הוראה רפואית של רופא/אחות המרכז הרפואי,
הכתובה באופן ברור וחתומה כדין.
 2.5עובדי החברה או מי מטעמה יהיו כפופים לצורך מתן השירותים בלבד ,לפיקוח המקצועי והניהולי של מנהל
המחלקה והאחות האחראית של המחלקה במרכז הרפואי.
 2.6החברה תדאג להנהיג שיטות עבודה בטוחות ,ותפעל עפ"י כללי הבטיחות הנהוגים או שיהיו נהוגים במרכז
הרפואי ,וכן עפ"י הוראות כל דין ו/או הנחיה המחייבת בתחום עיסוקו.
 2.7כל אחד מעובדי החברה שישתתף בפועל במתן השירותים במרכז הרפואי ,ייבדק אצל רופא תעסוקתי ויקבל
אישור כשירות לעבודה .למען הסר ספק ,החברה מתחייבת כי עובד אשר ייבדק אצל רופא תעסוקתי ולא יקבל
אישור כשירות לעבודה ,לא יועסק במתן השירותים למרכז הרפואי.
.3

הצהרות והתחייבויות החברה
החברה מצהירה ומתחייבת בזה כי:
 3.1היא הבעלים ו /או המנהלת והמפעילה של החברה אשר מתאימה לדרישות המרכז הרפואי וכי היא רשאית
להזמין ולהפעיל את החברה עפ"י כל דין ,במשך כל תקופת ההסכם לצורך מתן שירותים למטופלי המרכז
הרפואי כאמור בהסכם זה.
 3.2כי בידיה כל הרישיונות לרבות רישיון הפעלת חברה מהסוג האמור שניתן על ידי משרד הבריאות ו/או האישורים
ו/או ההיתרים הדרושים עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה לניהול עסקו ו/או לקיום התחייבויותיה עפ"י הסכם זה,
והיא מתחייבת לדאוג לכך שיישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם ,לרבות כל אישור חדש שיידרש ,ככל
שיידרש בעתיד .החברה תמציא למרכז הרפואי העתקים מכל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים הנ"ל
במועד חתימת הסכם זה.
 3.3החברה מתחייבת לתת שירות למטופלי המרכז הרפואי עפ"י כל דין ועפ"י נהלי משרד הבריאות ונהלי המרכז
הרפואי אשר יועברו אליו מעת לעת .המרכז ינחה את העובד של החברה לגבי נהליו והעובד יהיה כפוף לנהלי
המרכז ומשרד הבריאות.
 3.4הינה בעלת כל האמצעים ,הידע ,הניסיון ,המקצועיות ,המומחיות והיכולת הטכנית ,והיא בעלת הרשאה כדין,
הדרושים לצורך אספקת השירותים הרפואיים עפ"י הסכם זה ,באיכות וטיב מעולים ,ביעילות ובהתאם לצרכי
המרכז הרפואי ובהיקף ובמועדים כאמור בהסכם זה ,לרבות כוח האדם המקצועי והמיומן ובעל הסמכה
ורישיונות עפ"י דין ,ציוד ,מכונות ,מכשירים ,וכל אמצעי אחר הדרוש לצורך קיום מלוא התחייבויות והכל
לשביעות רצונו של המרכז הרפואי ולמשך כל תקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה.
 3.5כי נותני השירותים מטעם החברה נשוא הסכם זה ,הינם בעלי הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות ,ההסמכה
והרישוי הנדרש עפ"י כל דין לביצוע השירותים הרפואיים וקיום כל התחייבויותיה עפ"י הסכם זה.
בנוסף ,עובדי החברה מתחייבים להסכים מראש לבדיקת הרישום הפלילי שלהם ע"י המרכז הרפואי.
 3.6כניסת עובד למרכז מותנית בכך שעבר בדיקות לשלילת מחלות הפטיטיס ומנטו ,ובמידה ויידרשו לחיסונים
נוספים יבצעו אותם עפ"י הדרישה .אישורים על כל החיסונים הנדרשים יוצגו למרכז הרפואי ,כתנאי לתחילת
מתן השירותים ע"י כל נותן שירותים.
למען הסר ספק ,עלות חיסוני עובדי החברה תחול על החברה ועל אחריותה.
 3.7כניסת עובד מותנית באישור הנהלת הסיעוד .עובד ,אשר לדעת הגורמים המקצועיים במרכז הרפואי ,אינו מבצע
את תפקידו כהלכה ו/או איננו מגלה מקצועיות ראויה בביצוע תפקידו ,יוחלף ע"י החברה מיד עם דרישת המרכז.
ככל שהמרכז ידרוש עובד נוסף למשמרת כלשהי ,כי אז החברה מתחייבת לספק עובד נוסף ,בהתראה של
שעתיים.
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 3.8החברה מתחייבת להעמיד איש קשר מול האחות האחראית של המחלקה וזאת כדי לבצע סידור עבודה .במידה
ואחד העובדים אינו מגיע ,החברה מתחייבת להביא עובד חלופי ,ובלבד שהעובד החלופי עבר אותה הכשרה והינו
בעל הידע הנדרש והאישורים הנדרשים עפ"י הדין .כמו כן העובדים החלופיים יעברו דרך האחות האחראית
לצורך הכשרה ובידוק לצורך אישור עבודתם במרכז.
 3.9אין כל מניעה להתקשרותה של החברה בהסכם זה וחתימתה על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיה על פיה לא
יהיה משום הפרת חוק כלשהו או פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,עפ"י ההסכם או עפ"י כל דין.
 3.10החברה תבצע את השירותים וכל התחייבות אחרת שלה עפ"י הסכם זה תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם
כל הגורמים הנוגעים בדבר והמוסמכים מטעם המרכז הרפואי ,תוך התחשבות מרבית בצרכי העבודה של המרכז
הרפואי ותעשה כמיטב יכולתה על מנת למנוע תקלות והפרעות ו/או עיכובים מכל סוג שהוא למרכז הרפואי.
.4

היעדר יחסי עובד מעביד
 4.1מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות ,כי בין המרכז הרפואי ו/או בית החולים לבין החברה וכל מי מטעמה לרבות
עובדיה ו/או המועסקים על ידה ,לא חלים ולא יחולו יחסי עובד ומעביד בגין השירותים נשוא הסכם זה,
והיחסים ביניהם לא יתפרשו ככאלה לכל מטרה שהיא.
 4.2מעמד החברה ,וכל מי מטעמה לעניין ,יהיה במעמד של קבלן עצמאי .עובדי החברה ,יהיו עובדי החברה בלבד.
 4.3החברה מצהירה ,כי היא והיא בלבד ,אחראית לתשלום עובדיה ו/או למועסקים על ידה של מלוא משכורותיהם
ו/או הזכויות המגיעות להם ,תנאים סוציאליים ותנאי עבודה בהתאם לקבוע עפ"י כל נוהג וכל דין.
 4.4מוסכם ומוצהר בזאת ,כי אין ולא יהיו לחברה או מי מטעמה לרבות עובדיה ו/או המועסקים על ידה ,כל זכות
של עובד המרכז בכל דרך וצורה שהיא וכי החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה כאמור ,לא יהיו זכאים לתשלום
של משכורת ,דמי חופשה ,דמי מחלה ,פיצויי פיטורין או פיצויי פרישה וכן לא יהיה המרכז חייב בכל תשלום ו/או
גמלה ו/או זכות המחייבים ו/או הנהוגים ביחסם שבין מעביד לעובד ,וזאת בהיות החברה במעמד של קבלן
עצמאי לכל ענין ודבר.
 4.5החברה מתחייבת ל הבהיר את האמור לעיל באופן מפורש וברור לכל עובד ו/או מי שיועסק על ידה לצורך ביצוע
התחייבויותיה עפ"י הסכם זה.
 4.6החברה מצהירה כי היא נותנת שירותים גם לאחר/ים וכי אינה משתלבת במסגרת הארגונית של המרכז הרפואי
ואין בכוונתה לעשות כן.
 4.7החברה מתחייבת כי במידה שייקבע על ידי טריבונל משפטי כלשהו ,כי מתקיימים יחסי עובד ומעביד בין החברה
ו/או מי מטעמה לבין המרכז ,והמרכז יחויב בפסק דין חלוט בתשלום כלשהו ,תשפה החברה את המרכז בסכום
ששולם מיד עם דרישתו  ,לרבות הוצאות משפט ,ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית על פי החיוב ממועד החיוב ועד
לתשלום בפועל ע"י המרכז ,ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים  )1 :המרכז נתן לחברה הודעה בכתב מיד עם
היוודע הדרישה  )2המרכז לא התפשר ו/או הודה בכל עובדה ללא הסכמת החברה בכתב ומראש  )3החברה
תעביר למרכז פרטים אשר יהיו מצויים בידיה ככל שיהיו רלוונטיים לתביעה.
 4.8כי הינה קבלן עצמאי ,עוסק מורשה המנהל ספרים כדין וכי היא מעניקה את השירותים הרפואיים למרכז כקבלן
עצמאי וחיצוני וללא קיום כל יחסי עובד  -מעביד ביניהם.

.5

התמורה
 5.1תמורת מתן השירותים בפועל לפי הסכם זה ,כאמור בסעיף  2לעיל ,ישלם המרכז לחברה סך של _____  ₪לשעה
כולל מע"מ (הלן" :התמורה") .התמורה תשולם בתנאי תשלום של שוטף  60 +ימים מיום הוצאת דרישת
התשלום והתמורה תשולם כנגד חשבונית מס כדין.
 5.2למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי סכום התמורה הינו סופי ומוחלט והמרכז לא ישלם
תשלומים נוספים כלשהם בגין מתן השירותים ע"י החברה ו/או מי מטעמה לרבות הוצאות אחזקת החברה,
העסקת עובדים ,ציוד ,ביגוד ,נסיעות וכל הוצאה אחרת הקשורה לביצוע השירותים כאמור בהסכם זה .כמו כן
מובהר בזאת כי אם החברה לא תמציא למרכז אישור על פטור מניכוי במקור ,ינכה המרכז מכל סכום המגיע
ממנו את הסכום שיש לנכות על פי דין.
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 5.3החברה מתחייבת להמציא למרכז אישור לפיו היא מנהלת פנקסי חשבונות כדין ,וכי היא מדווחת על הכנסות ועל
עסקאות לפי פקודת מס הכנס (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו.
 5.4מובהר כי איחור בתשלום שלא יעלה על  15ימים לא יהווה הפרה של ההסכם ולא יישא הפרשי ריבית והצמדה
כלשהם.
 5.5לכל עובד של החברה יהיה גיליון בו יסומנו שעת הכניסה ושעת היציאה ע"י אחות של המרכז .לדרישת התשלום
יצורף פירוט השירותים שנתנו באותו החודש ,מאושר בחתימה ע"י האחות האחראית של המחלקה של המרכז
הרפואי.
 .6אחריות וביטוח
 6.1החברה תבטח את העובדים מטעמה בביטוח אחריות מקצועית ובביטוח צד ג' בגין שירותים הניתנים במסגרת
ההסכם.
 6.2המרכז אחראי לביטוח צד ג' במתקניו.
.7

סודיות
 7.1כל צד מתחייב בזה לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע בכתב ,בע"פ או בכל צורה אחרת ,לרבות כל מידע רפואי,
תוכנה ,מסמך ,נתונים ,שיטות עבודה ונהלי עבודה ,ידיעה אחרת מכל סוג שהוא הנוגע לצד האחר ,עסקיו,
לקוחותיו ,מוצריו וכיו"ב ,אשר הגיע לידיעתו ,במישרין או בעקיפין ,במהלך או בקשר עם ביצועו של הסכם זה,
ולא יעשה בו שימוש כלשהו זולת לצורכי ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 7.2כמו כן ,מתחייבים הצדדים לא לפרסם ,להעביר או לחשוף את המידע הנ"ל ,במישרין או בעקיפין ,לצד שלישי
כלשהו ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר כלשהו.
 7.3האמור בסעיף זה לא יחול על מידע שהוא בגדר ידע מקצועי שהיה בידי צד כלשהו לפני התקשרותו בהסכם זה או
שהוא בגדר נחלת הכלל או שהוא מחויב לגלותו לפי כל דין.
 7.4התחייבות הצדדים לסודיות תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת ההסכם וכן כמתחייב על פי הדין ,לאחר סיומו
ו/או ביטולו מכל סיבה שהיא.

 .8תקופת ההסכם
 8.1הסכם זה נערך לתקופה של שנה ,החל מתאריך _____ועד _____(להלן" :תקופת ההסכם") ,והוא יתחדש ל4-
שנים נוספות (שנה בכל פעם) ,בהתאם להסכמת הצדדים ולשיקול דעתו של המזמין (סך הכל התקשרות ל5-
שנים).
 8.2המרכז הרפואי רשאי לבטל הסכם זה ו/או להפסיק את המשך ביצועו בכל עת ,מכל סיבה שהיא ,על ידי מתן
הודעה בכתב לצד השני של  7ימים מראש.
 8.3למען הסר ספק ,הצד דים מצהירים ,כי תקופת ההודעה נקבעה לאחר שקילה ודיון ,ולא יהיו לאף אחד מהצדדים
טענות כלשהן בקשר לאורך תקופת ההודעה ו/או לשיקולים שהביאו לנתינת ההודעה על ביטול ההסכם .החברה
מצהירה ,כי ידוע לה ,שסעיף זה הוא מהותי וכי המרכז לא היה מתקשר בהסכם זה כלל ,אלמלא התנאי הכלול
בסעיף זה.
 8.4מוסכם ,כי ביטול ההסכם לגבי חלק מן השירותים לא יחשב הפרת הסכם ,והוראות ההסכם ימשיכו לחול על
השירותים לגביהם לא בוטל ההסכם.
 8.5בוטל הסכם או הופסקו השירותים כאמור ,ישלם המרכז לחברה את התשלום היחסי לפי השירותים שסופקו
בפועל עד ליום ביטול ההסכם ,ופרט לתשלום על פי סעיף זה לא תהיה החברה זכאית לכל תשלום אחר מהמרכז
הרפואי בקשר להסכם זה.
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 .9העברת זכויות
 9.1החברה אינה רשאית להסב זכויותיה וחובותיה עפ"י הסכם זה ,כולן או מקצתן ,לאחר/ים בכל דרך שהיא ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,מבלי לקבל את הסכמת המרכז הרפואי מראש ובכתב.
 9.2מוסכם בזאת ,כי המרכז הרפואי יהא רשאי להמחות זכויות וחובותיו והתחייבויותיו עפ"י הסכם זה כולן או
חלקן לצד ג' ,ובלבד שזכויותיה של החברה בהסכם זה לא תפגענה.
 .10הרשומה הרפואית
 10.1מובהר בזאת ,כי הרשומה הרפואית ,כהגדרתה בחוק זכויות החולה ,התשנ"ו  ,1996וכל מידע אחר ,שיומצא
לחברה ו/או למי מטעמה לצורך הטיפול במטופלים הינם רכושו של המרכז הרפואי.
 .11בקרה
 11.1למרכז הרפואי מוקנית בזאת הזכות (ולא החובה) לערוך מדי פעם בפעם ביקורת כדי לעמוד מקרוב על רמת
ביצוע השירותים .מובהר בזאת ,כי זכות הפיקוח לא תשחרר את החברה בשום צורה או אופן מהתחייבויותיה
כלפי המרכז הרפואי ,בקשר למתן השירותים ומילוי תנאי הסכם זה .החברה מתחייבת לתקן בתוך זמן סביר כל
ליקוי ו/או פגם שיתגלה.
 .12שונות
 12.1המרכז יספק לעובדי בחברה ו/או מי מטעמה מדים ותגי שם הנושאים את שם העובד ואת תפקידו.
 12.2המרכז רשאי בכל תקופת ההסכם לצמצם ו/או להרחיב את היקף השירותים אשר יבוצעו ע"י החברה ואולם אין
בהסכם זה משום התחייבות מינימום של שירותים שהמרכז ירכוש.
 12.3הסכם זה מגבש וממצה את כל המוסכם בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל הסכמה ו/או התחייבות ו/או דרישה
אשר לא באו לידי ביטוי בהסכם זה ,אפילו הועלו במשא ומתן בין הצדדים.
 12.4לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ו/או ויתור ו/או סטייה מהוראות הסכם זה אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי
הצדדים .הסכמה מטעם צד מהצדדים לסטייה מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו
ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר .לא השתמש צד בזכות הניתנת לו על-פי הסכם זה במקרה מסוים אין לראות
בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו
על זכות כלשהי של אותו צד .ויתור שנעשה בעניין אחד לא יהיה בו כדי ללמד גזירה שווה לעניין אחר.
 12.5מוסכם ומוצהר בזאת ,כי לבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל
תובענה הקשורה בהסכם זה.
 12.6כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כנקוב בכותרת להסכם וכל הודעה שתשלח מצד למשנהו בדואר רשום לפי
הכתובות לעיל ,אלא אם כן הודיע בכתב צד למשנהו על שינוי בה ,תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ולידיעת הצד
הנשגר בתוך  72שעות מעם מסירה למשלוח בדואר ,אם נמסרה ביד  -מיד עם קבלתה ואם שוגרה באמצעות
הפקסימיליה – ביום העסקים הראשון שלאחר שיגורה.
לראיה באו הצדדים על החתום במרכז הרפואי ברזילי היום _________

המרכז הרפואי ברזילי

החברה
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נספח ט'
להלן נוסח הערבות המחייב מתמודדים במכרזים ממשלתיים:
נוסח כתב ערבות בנקאית (ערבות ביצוע של הזוכה בלבד אין צורך בערבות השגה)
שם הבנק ______________
מס' טלפון _____________
מס' פקס ______________
לכבוד
המרכז הרפואי ברזילי
הנדון  :ערבות 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  15יום 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

__________________________
שם הבנק

_______________________________
הכתובת

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
____________________
תאריך

______________________
שם מלא

_____________________
חתימה
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נספח י'

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

