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 מדינת ישראל                                                                                           
 משרד הבריאות

  ברזילי אשקלוןמרכז רפואי 
 

                                                                                                                                                         
 

                                                                       :________ךתארי                                                                                                                                                       
   

 לכבוד
________ 

 
    א.נ.,

 ברזילי אשקלוןעבור המרכז הרפואי  מוצרים מקוררים וקפואים לאספקת מכרזהנדון: 
 

, )להלן: המרכז הרפואי ברזיליעבור  מוצרים מקוררים וקפואים לאספקתהנכם מוזמנים להגיש לנו הצעתכם  .1
 "המזמין"(, וזאת בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז הרצ"ב.

 

המסמכים המצ"ב הנם מסמכי יסוד ומילוי תנאיהם מהווה תנאי יסודי להשתתפות במכרז, אי מילוי תנאי ו/או אי  .2
עדת וה לדיון בוצירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי / תוספת במסמכי המכרז עשויים לגרום לאי הבאת ההצע

 המכרזים.

 

 :  מסמכי המכרז .3
 

  ./http://www.bmc.gov.ilלהדפיס באתר האינטרנט של המרכז הרפואי ברזילי בכתובת: את מסמכי המכרז ניתן  .3.1

 מסמכי  המכרז כוללים את: .3.2
 .הזמנה להציע הצעות 3.4.1
 .תשקיף משתתף  3.4.2
 דרישות כלליות. טופס 3.4.3
 ת מחיר.וטופס הצע 3.4.4
 נוסח להסכם התקשרות. 3.4.5
 . נוסח כתב ערבות בנקאית 3.4.6

 
 סף : תנאי .4
 

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בתנאים ובדרישות המפורטות להלן: אי עמידה באחד התנאים יגרום 
 לפסילת ההצעה.

 

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(,  4.1
 . 1976התשל"ו 

 .בהליכי פירוק או פשיטת רגלאינו נמצא  שור מעו"ד  או רואה חשבון שהמציעיא 4.2

 ו/או גופים ציבוריים במהלך השלש שנים האחרונות מוסדות ציבור 4-, למוצרים מהסוג שבמכרז הנדון אספקת 4.3
 . בהיקף דומה למכרז זה 

 כולל מע"מ.   ₪מיליון  5 שללפחות ירות שנתי בעל היקף מכ 4.4

 המבחן הטעימות )אשר ייבחן במסגרת אמות המידה(.  60ציון מינימאלי של  4.5

, המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים. אי צירוף איזה ף ובתנאים נוספיםלצורך הוכחת עמידתו בתנאי הס 4.6
 ו/או עריכה שינוי/ תוספת במסמכי המכרז יגרמו לפסילת ההצעה ולאי הבאת ההצעה לדיון מהמסמכים המפורטים

 : ועדת המכרזיםוב
 

 לעיל, לרבות אישור ניכוי מס במקור. 4.1צילום האישורים כנדרש בסעיף  4.6.1
המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או "ח כי רועו"ד או מעודכן של אישור  4.6.2

 ., בין אם הליכים זמניים ובין אם קבועיםפשיטת רגל

 .מציעשמות מורשי החתימה בשם הדבר אישור מרו"ח או עו"ד ב 4.6.3

 פי דין לגבי המציע.-דו"ח עדכני מרשם החברות או מכל מרשם המתנהל על 4.6.4

 כל מסמכי המכרז כשהם חתומים כנדרש. 4.6.5

המלצות מגופים ציבוריים, להם סיפק מוצרים  4 חותלפ על המציע לצרף 4.6.6
 מן הסוג הנדון. 

שלהם מוסדות ציבור  2 ,7"תשקיף משתתף" סעיף  -ח ב'המציע יציין בנספ 4.6.7
 מע"מ(. )כולל מש"ח 1של שנתי  מכירותהוא מוכר ישירות בהיקף 

 .שיון עסקיר 4.6.8

http://www.bmc.gov.il/
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פתיחת ההצעות והכל וזאת גם לאחר  וראיות ומסמכים נוספים לשביעות רצונ הא רשאי לדרוש מהמציעהמזמין י

 הבלעדי. ובהתאם לשיקול דעת
 
 

 המציע בעל הרישיונות והתעודות המפורטים להלן:

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

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

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

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

 ודגים יהיו בעלי אישור וטרינרי. מוצרי בשר .3

. 080ו/או  4^00?ו/או  180 22000וקיום מערכת בטיחות מזון בהתאם ל:  180 9001:2008למציע הסמכה לתקן   .4

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

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

המציע הינו בעל תעודת כשרות בתוקף בהשגחת רבנות ראשית בישראל בהתאם לחוק איסור הונאה בכשרות,  .5

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

 למוצרים לצריכה ישירה. HACCPאו   HACCP-ו ISOאישור  .6

 . 5113כימיקלים ואריזות ע"פ ת"י  אישור התאמה למגע עם מזון עבור .7

 אישור הובלה עבור מוצרי בשר וביצים.  .8

מציע שהינו משווק או מפיץ, ישווק או יפיץ אך ורק מוצרים מחברות בעלות תעודת כשרות אשר להן רישיון  .9

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

שות כן לאורך כל תקופת ההתקשרות, במידה ויזכה במכרז. כהוכחה יצרף המציע תצהיר מנכ״ל המאושר לע

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

 הבריאות או משרד החקלאות בהתאם לנדרש בחוק.

 : המציע עומד בתקנות הבאות .10

 .5499ק״ת , 1993כל המציעים, בסלים בקר, הודו ועוף עומדים בתקנות הציבור )מזון( )בשר מעובד(, התשנ״ג  .א

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

 .2755ומוצריהם( ק״ת 

, המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות ינו חברה או תאגיד: במועד הגשת ההצעההככל שהמציע  .11

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

נדיקטורי ומד  יעל המציע לספק את המוצרים במתקן הקירור שיהיה מצויד במערכת בקרה, שתכלול מד חום א .12

 פחות שלושה חודשים.חום רושם. תיעוד הטמפרטורה ישמר ל

 .לא ישונעו יחד סוגי מזון שונים העלולים לזהם אחד את השני או לפגוע באיכותם .13

 

 דרישות נוספות:        

, אספקה והגשה של מוצרי מזון כולל מיקור חוץ, תעשה לאחר קבלת אישור על פי נוהל סל מזון, כל רכישה .14

 מתועד של הנהלת המחלקה לתזונה, באשר להרכבו ואיכותו התזונתית והתברואתית של הפריט. 

 המחלקה לתזונה רשאית לפסול מוצרים בשל היותם מכילים רכיבים תזונתיים אלרגניים.  .15

 פרטים והסברים נוספים .5
 

לשאלות  . 15:00-ל 09:00בין השעות  08 -6745768, בטלפון: אפרת יוספי 'גבלוהבהרות ניתן לפנות  לקבלת פרטים 5.1
. פניות התקבלו עד לתאריך efraty@bmc.gov.ilלמייל למשרד ההנהלה האדמיניסטרטיבית לפנות  הבהרה, ניתן

9.7.20 . 

, לאתרים שונים במרכז הרפואי ברזילי, והכל ימי עסקים 3עד  שבועיתהזוכה יידרש לאספקות שוטפות בתדירות  5.2
 הזמנה דחופה, זמן האספקה יהיה במשך יום עסקים אחד. בהינתן בהתאם לדרישות המזמין. 
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 הגשת ההצעה .6
 

 .ושמו המלאים ל המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז ולהגישם בצירוף חתימתוע 6.1

כי אי הצעת מחיר ו/או אי השלמת פרטים במקום הטעון מילוי ו/או חתימה ו/או כל שינוי ו/או תוספת  בזאת  ובהרמ 6.2
, בין על ידי תוספת בגוף או באיזה מהםמדרישות המכרז שייעשו במסמכי המכרז ו/או הסתייגות  ו/או סטייה

המזמין יהא רשאי, לפי שיקול ו כל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעהבהמסמכים ובין במכתב נלווה, או 
 .דעתו המוחלט להתעלם מכל תוספת ו/או שינוי ו/או הסתייגות כאמור, ולמציעים לא תהא כל טענה בעניין

  2020-11-טמכרז "את ההצעה בצירוף כל המסמכים הנדרשים במכרז יש להגיש במעטפה סגורה שעליה יירשם  6.3
לתיבת המכרזים הנמצאת  יש להכניסאותה  ,"ואי ברזיליהמרכז הרפעבור  מוצרים מקוררים וקפואיםלאספקת 

המועד " :)להלן 12:00בשעה  16.7.20 'ה מיוםלא יאוחר בבית החולים  בהנהלה האדמיניסטרטיבית 2מס' בחדר 
 "(.המועד האחרון להגשת הצעות" או "הקובע

 .ידונוהצעות שתגענה לאחר המועד הקובע לא  6.4

מלאים וחתומים כדין בכול המקומות כמו כן יש לצרף חתימה בראשי תיבות מכרז, להצעה יש לצרף את כל מסמכי ה 6.5
תהווה ראיה כי המציע קרא והבין את כל הנאמר  ת המציע על מסמכי המכרז,חתימ .מכרזעל כל עמוד ממסמכי ה

 .וכי האמור בהם מקובל עליו במסמכים

יום מהמועד  60-מ ו תהיה תקפה לא פחותולפיה הצעתא  מנספחעל המציע לחתום על התחייבות המהווה חלק  6.6
 האחרון להגשת הצעות ואין הוא רשאי לחזור בו מהצעתו למשך תקופה זו. 

 
 
 ביצוע  ערבות .7

יצרף המציע במעמד חתימת ההסכם ערבות ’ העפ"י ההסכם נספח כבטחון לקיום התחייבויותיו  -ערבות ביצוע 7.1
שתהיה בתוקף עד תום  )סל(, מערך ההצעה 5%סך  על  לצרכןצמודה למדד המחירים בנקאית לביצוע בלתי מותנית 

 שלושת חודשים מתום תקופת ההסכם.

ביצוע בהתאם לסל שבו השתתף, ולדרישת המזמין. יובהר כי אין צורך ערבות על המציע הזוכה )בלבד( להגיש  7.2
 שיידרש לה הזוכה בכל סל. בערבות הגשה, אלא רק לערבות ביצוע

 המציע יקול דעתו בכל מקרה שלדעתו הפר לדרוש את מימוש הערבות או חלקה, לפי שהמזמין יהיה רשאי  7.3
 התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם. 

היה והערבות תמומש על ידי המזמין וההסכם לא יבוטל, ימציא המציע ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות  7.4
 שחולטה.

 
 
  אמות המידה לבחירת המציע .8

יבחר את הזוכה אשר יעמוד בתנאי הסף, ויהיה בעל הניקוד הגבוה ביותר בהתאם המרכז הרפואי    8.1
 לאמות המידה הבאות:

 70% מרכיב המחיר 
 ומעלה 60ציון מינימאלי של  יתבסס על מבחן טעימות כאשר על המציע לקבל) 20% מרכיב האיכות . 

  המזמין, לצורך מבחן הטעימות(המציע יהיה לספק מוצרים בהתאם לדרישת על                        

 יתבסס על המלצות ותשקיף המשתתף( 10% ניסיון( 

 

שם היצרן לכול מוצר ו/או  '( אתדמחיר )נספח המציע יציין בעמודת "תיאור פריט" שבטופס הצעת    8.2
   את שם המשווק.

מרכיב  , דעת הועדהעדה מתחייבת לקבלת הצעה שבשיקול לעיל, אין הו 8.1למרות האמור בס"ק    8.3
 .סביר אינו המחיר

 הועדה רשאית לבחור ספקים שהציעו את הצעות המחיר הנמוכות ביותר לכל פריט.   8.4

 הועדה רשאית לבחור בספקים עפ"י שיקולים מקצועיים.   8.5

 

 זכויות  המחאת  .9

 או חלקו או כל זכות או חיוב הנובעים ממנו. ’נספח ההסכם המציע לא ימחה, ולא יעביר לאחר את   9.1

לכל מי שימצא לנכון והמציע  ’הסכם נספח האו התחייבויותיו על פי  \המזמין יהיה זכאי להמחות את זכויותיו ו  9.2
 מתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות כלפי מי שהועברו לו הזכויות כאמור.  
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   קביעת מקום השיפוט .10

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

 זכות עיון במסמכי המכרז .11

  )ה( לתקנות חובת המכרזים, 21מובהר בזאת כי כל משתתף במכרז רשאי לעיין במסמכי המכרז כמפורט בתקנה  11.1
        . למציע שסבור כי מידע מסוים מהווה לטענתו "סוד מסחרי" או "סוד מקצועי" הזכות לבקש שמידע 1993-התשנ"ג          
  בפני משתתפים אחרים במכרז. על המציע לסמן בהצעתו את הסעיפים המהווים לטענתו סוד מסחרי או  ףזה לא ייחש          
 סוד מקצועי ולנמק את טענותיו.          

 "סוד מסחרי או מקצועי" היא בסמכותה  -בהר בזה למען הסר כל ספק כי סיווג המידע או כל חלק ממנו כמו 11.2
 הבלעדית של ועדת המכרזים.          

 
 שמירת זכויות  .12

המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי לפנות לממליצים ו/או לקוחות של המציע, בין אם מדובר  12.1
שצוינו בהצעתו ובין אם לאו ולברר לגביו פרטים והמציע מתיר לו לעשות כן ומונע מעצמו כל בממליצים ולקוחות 

 טענה בעניין.

מועד האחרון להגשת הצעות )המועד האחרון לעניין זה מה מיםי 60הצעה תחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה ה 12.2
 ייחשב כל מועד נדחה שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז(.

וכן  בטל את המכרז, לא לבחור אף הצעה, לנהל מו"מ עם המציעים המתאימים,את הזכות ל ושומר לעצמ המזמין 12.3
 .ולא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז לפצל את הזכייה בין מציעים שונים

דעתו למזמין שמורה הזכות לשנות את מועדי המשלוחים ו/או לצמצם/להגדיל את היקף הכמויות, בהתאם לשיקול  12.4
 ולצורכי המרכז הרפואי.

או בכל מקרה אחר שבו ההסכם לא ייחתם עימו תהא  מקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם,ב 12.5
להתקשר עם מציע )אך בכל מקרה לא חייב(, לפי שיקול דעתו המוחלט, שאי המזמין יהא ר הסיבה לכך אשר תהא,

מובהר בזה למען הסר כל ספק כי במקרה שבו המציע הזוכה )הראשון( יסרב לממש את הצעתו כאמור, ותהא  אחר.
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.

  דעת  צעה כלשהי וההכרעה נתונה לשיקול ביותר או בהבעלת הניקוד הגבוה חור בהצעה המזמין אינו מתחייב לב 12.6
 ועדת המכרזים ולהחלטתה הבלעדית.

  שיקול דעתו או כמה מציעים כראות עיניו והכל על פי עם מציע אחד מכרז זה המזמין  רשאי להתקשר במסגרת     12.7
 הבלעדי.           

  ום כלשהו בגין הוצאות מכל סוג שהוא שתיגרמנה או שנגרמו  להם בקשר עם הגשת המציעים לא יהיו זכאים לתשל    12.8
 ההצעה, בין שההצעה תתקבל ובין אם לאו.           

  כל המסמכים המצורפים למכרז מהווים  חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה, אולם בכל     12.9
  מיוחד  מתנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים, כוחו  של תנאי  מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו          

 עדיף על כוחו של תנאי כללי.          

  מתן השירותים לפי ההסכם. בכל מקרה שבו חודשים מיום תחילת  6המציע שיזכה במכרז יהיה בתקופת ניסיון של  12.10
ידי המציע הזוכה, המזמין יהיה רשאי )אך -בתקופת הניסיון כאמור, המזמין לא יהיה מרוצה ממתן השירותים על

  בכל מקרה לא חייב( לסיים את ההתקשרות עם הזוכה ולבחור במציע שהצעתו הייתה ההצעה השנייה אחריו. 
 

  זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, ואולם ברור כי ההצעה מופנית זמנה למניעת כל ספק מובהר בזאת כי ה 
 לכל אחד ואחת.

 
             

 
 בברכה,                                                

 
 כהן צחי                                                     

  מנהל אדמיניסטרטיבי                  
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 'נספח א                                                                                                                                                                         
                                    

 כללי- טופס הגשת הצעה                                                                           
 לכבוד 

 ברזילי  ועדת המכרזים מרכז רפואי
 

 א.נ.,
 

 המרכז הרפואי ברזילי -מוצרים מקוררים וקפואיםלאספקת  2020-11 -טמכרז מס' הנדון:  
 
הפרטים של המכרז הנ"ל על כל ומצהיר בזה שקראתי בעיון רב את כל במכרז זה מגיש בזה את הצעתי אני, הח"מ,  .1

המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז, דרישות הכלליות, מסכים לתנאים, לדרישות המכרז ולאני נספחיו ותנאיו, הבנתי ו
 ומודיע בזה שהצעתי ערוכה על פי דרישות המכרז.

 הנני מצהיר שקיבלתי במידה וביקשתי את כל ההסברים בכל הקשור למכרז. .2

חייבים, ברורים לי המסמכים השונים, ידועות לי דרכי הביצוע, בדקתי את כל הפרטים הקשורים נהירים לי התקנים המ .3
 ביססתי את הצעתי. כל זהובהתאם לנשוא המכרז,  הציודבאספקת  יםהכרוכובתנאים בהוצאות 

ו/או מידע ידי המזמין ו/או מי מטעמו לא יחשבו כמצג -ני מאשר, כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו לי עלא .4
 ידי המזמין.-המחייבים את המזמין  ו/או חלק ממסמכי המכרז, אלא אם נערכו בכתב ונחתמו על

 . אני עומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרזאני מאשר כי  .5

אני מגיש את הצעתי זו מבלי שערכתי תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי, עם המשתתפים  .6
 ידי. -ז זה לגבי איזה מן הפרטים המפורטים בה ואשר מוצעים עלהאחרים במכר

עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים בכל הטפסים, , הציוד, ולספק את אם אזכה במכרז, הנני מתחייב לעמוד לרשותכם .7
 )לא כוללים מע"מ(. ומסמכי המכרז, לשביעות רצונכם המלאה וזאת תמורת הסכומים המפורטים בנספח ד' המצ"ב  

ומסכים שכל המסמכים המצורפים  המרכז הרפואי ברזיליתתקבל הצעתי, הנני מתחייב לחתום על ההסכם עם  אם .8
עדיף על כוחו של  תנאי מיוחדכוחו של  סתירה, למכרז מהווים חלק בלתי נפרד  ומשלימים זה את זה, בכל מקרה של 

 .תנאי כללי
, יהיה עלי להפקיד ערבות ביצוע, כמפורט ואזכה במכרז ידי המזמין, היה-כתנאי לחתימה על ההסכם עלכי  יידוע ל .9

 בהסכם .

 ידי בכל דף ודף שלהם.-אני מצרף את כל המסמכים כנדרש במכרז כשהם חתומים על .10

כל ההוצאות ו/או התשלומים ו/או ההשקעות ו/או העמלות ו/או האגרות הנובעים ו/או הנדרשים לצורך השתתפותי  .11
במכרז חלים עלי ורק עלי, ואתם לא תישאו בכל חבות ו/או התחייבות ו/או הוצאה בקשר להשתתפותי במכרז ו/או 

 ההכנות הנדרשות לצורך ההשתתפות כאמור. 

-ם ו/או פרטים ו/או הבהרות הנדרשים לכם לצורך ניהול המכרז, במידה ואתבקש לכך עלאמסור לכם מסמכים נוספי .12
ידיכם. אני מוותר בזה ויתור מוחלט ובלתי -ידיכם לאחר מועד הגשת הצעתי זו ובטרם ההכרזה על הזוכה במכרז כאן על

ידיכם למי -ייה( דומה שתבוצע עלפנ-מסויג על כל טענה ו/או תביעה שיש ו/או שתהיה לי כלפיכם בקשר עם פנייה )או אי
 מהמשתתפים במכרז כאן. 

 ידי במסגרת הצעתי זו הינו שלם, מדויק ומשקף את האמת.  -כל המידע הנמסר על .13
 

 
 ____________________________שם המציע 

 
 _____________________ח"פ/ת"ז/אחר מספר 

 
 _______________________________חתימה 

 

 _______________________________כתובת 
 

 ___________________________מספר טלפון 
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  ’נספח ב
 ת ש ק י ף     מ ש ת ת ף 

 
  -על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן : 

 
 __________________________________________________ -שם החברה / הספק/ המציע:  .1
 
 ___________________________________________ -מס החברה  )הרשום ברשם החברות( :  .2
 
 _____________________________________________________________ -כתובת החברה :   .3
 
 _______________________________________________  -טלפונים / פלאפונים :  .4
 
 פקס____________________________ .5
 
 ____________________מס ת.ז  __________________________________ -שמות הבעלים:  .6
 
 היקף מכירה שנתי למוסדות / גופים: .7

     
 מוסד / גוף 2019בשנת  היקף מכירות

  

  

  

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

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

   
 

    

    

    

 
 .הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים 

 
 
 

 ________________תאריך  _____________ שם המציע : ________________   חתימת המציע: 
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 'גנספח                                
                  

 
 מוצרים מקוררים וקפואיםדרישות כלליות והתחייבות הספק הזוכה לאספקת 

 
 כ ל ל י

 
והוא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי  המזמיןעבור   ,תיקים רפואיים לאספקתנספח זה מהווה תוספת לתנאים הכללים למכרז 

 ההסכם.
 

, לאתרים שונים במרכז הרפואי ברזילי, ימי עסקים( 3)עד  שבועיתהזוכה יידרש לאספקות שוטפות בתדירות  .1
 ימי עסקים.  1בהינתן הזמנה דחופה, זמן האספקה יהיה והכל בהתאם לדרישות המזמין. 

 
 תהיה על פי מועדים שיקבע המזמין. הכמויות המבוקשות, האספקההספק מתחייב לספק את  .2

 
ועל פי הדוגמאות המבוקשות לספק את הכמויות הדרושות  כפי שנקבע במסמכי המכרז  מתחייב הספק .3

 כפי שקבע זאת נציג ביה"ח.
 

 המקורית.  ם, ובאריזתכשהם תקינים ויסופק מוצריםה .4
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 ד'נספח 
 
 
 ומפרט המוצרים טופס הצעת מחיר

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

 ההצעות יוגשו ע"ג הטבלה הבאה.  לבתי החולים.

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

 המחירים הינם לפני מע"מ.  .3

 לכל מוצר.  תווית מזון וסימון תזונתי -מפרטיש לצרף  .4

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

 קורונה וכו'(.  

י חובה להגיש הצעת מחיר עבור יובהר כעל הספק להגיש הצעתו עבור סל אחד או מספר סלים לפי בחירתו.  .6

 מוצרים באותו סל.  כלל 

 גרם עבור כל מוצר בנפרד.  100-לצרף טבלה נוספת הכוללת ערך תזונתי לעל הספק  .7
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 שם מוצר
כמות שנתית 

 יח' מידה מחיר מוצע יחידת מידה למכרז

מס' יח' 
ביחידת 

 שם הכשר נוסף משקל ליח' מידה

 מידע על
נוכחות 
 אלרגנים 

  

סלטים  -1סל    
 קירור            UN 25000 גר' 100סלט חומוס 

 קירור            UN 25000 גר' 100סלט טחינה 

 קירור            UN 20000 גר' 100סלט מטבוחה 

 קירור            UN 3600 גר' 100סלט חצילים 

 קירור            UN 4800 גר' 100סלט טורקי 

 קירור            UN 4800 גר' 100סלט כרוב לבן 

 קירור            UN 4800 גר' 100סלט חציל אש 

 קירור            KG 200 סלט סחוג

 קירור            KG 800 ק"ג 4סלט חומוס 

 קירור       KG 1700 שום כתוש

מאפים קפואים  - 2סל    
 קפוא            UN 1500 בייגל טוסט אפוי למחצה

 קפוא            UN 5000 ביס קוקטייל כפרי לחמניה

 קפוא            UN 5000 לחמניה ביס קוקטייל לבן

 קפוא            UN 5000 לחמניה ביס חיטה מלאה

ירקות מבושלים -3סל    

 קפוא            KG 240 קישוא ממולא טבעוני

 קפוא            KG 240 בצל ממולא טבעוני

 קפוא            KG 240 טבעוניכרוב ממולא 

מוצרי חמם הגש  - 4סל    

 קפוא            UN 28000 קיש פטריות

 קפוא            UN 35000 קיש ירקות

 קפוא            UN 100 קיש קישואים

 קפוא            UN 500 קיש בטטה

 קפוא       KG 300 המבורגר עדשים

 קפוא       KG 200 קציצות עדשים

 קפוא       KG 1500 כדורי פלאפל במילוי טחינה
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 קפוא       KG 2100 מפרום תפו"א במילוי בשר

 קפוא       KG 700 קובה למרק במילוי בשר

 קפוא       KG 1920 קציצות בקר

 קפוא       KG 350 קבב על מקל קינמון

           
            ירקות קפואים    -5 סל           

 קפוא            KG 5000 תירס קלחונים

 קפוא            KG 2500 לקט לקוסקוס

 קפוא       KG 100 סטייק צ'יפס

  

 
 טבלת הצעת מחיר עבור מוצרים בודדים 

 
 )המציע יכול להגיש הצעתו עבור פריטים בודדים, בהתאם לבחירתו. אין חובה למלא בטבלה זו את כלל המוצרים(

מוצרי בצק קפואים  – 6סל   

 KG 500 בורקס גבינה
     

 קפוא

 KG 400 בורקס תפוחי אדמה
     

 קפוא

 5KG 300 ק"ג 5דפי פילו 
     

 קפוא

 KG 3100 ג'חנון מיני אפוי
     

 קפוא

 KG 1000 שניצל ברוקולי
     

 קפוא 

 UN 1000 ארוחת צהריים ללא גלוטן
     

 קפוא 

ארוחת צהריים קפואה בהכשר 
 UN 3500 בד"ץ

     

 
 קפוא

 UN 850 לחמניה ללא גלוטן
     

 קפוא 

 גר' 600 80 רביולי בטטה/פטריות
     

 קפוא 

 גר' 600 80 רביולי גבינה
     

 קפוא 

 UN 140000 ירקות אישיים
 

  
   

 קירור 
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  נספח ה'

 
 
 

  למרכז הרפואי ברזילי מוצרים מקוררים וקפואיםאספקת  -ה ס כ ם  
 
 

 ____________לשנת  ______________ביום  ______   לחודש   ברזילי שנערך ונחתם במרכז הרפואי 
 

 
 

 ב  י  ן  
 

                                                                   
 

 הרפואי ברזיליהמרכז הנהלת                                                                         
 מצד אחד                                                                                                                                                                      

                                    
 ב  י  ן  ל                                                                                                     

 
 ________________________________________________חברה רשומה כדין בישראל, אשר כתובתה: 

 
 

 _______________________________________________________המוסמך/ים לחתום בשם החברה: 
 
 

 ___________________________________________________________________________צעות:באמ
 )להלן: "הספק"(                                                                                                                                                              

 
 מצד שני                                                                                                                                                               

 

 ;המרכז הרפואי ברזיליעבור  מוצרים מקוררים וקפואים והמזמין מעונין להבטיח אספקת הואיל
  

המהווים חלק בלתי נפרד  סמכיו מצורפים להסכם זה כנספחים,אשר מ 2020-11-טוהמזמין פרסם מכרז מס'  והואיל
 )להלן: "השרות"(. המרכז הרפואי ברזיליעבור  מוצרים מקוררים וקפואים ממנו, ואשר על פיו הזמין 

  
 לתנאי המכרז האמור לעיל; למזמין בהתאם מוצרים מקוררים וקפואיםוהספק הגיש הצעתו לאספקת  והואיל

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

 והמזמין ביקש מהספק לספק לו השירות בהתאם להסכם זה; __________בתאריך  
  

על הכתב   ינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם, ולהעלות את ההסכמות ביניהםיוהצדדים מעונ והואיל
 בהסכם זה להלן;

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

 התעריפים המוסכמים, כמפורט להלן בהסכם זה;
  

 .יתקיימו ביניהם יחסי עובד ומעבידוהצדדים הסכימו כי לא      והואיל
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 ל פ י כ ך       ה ו ס כ ם       ב י ן        ה צ ד ד י ם      כ ד ל ק מ ן :
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

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

 
 ההסכם תקופת .3
 

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

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

 הרפואי ברזילי תינתן ע"י האחראי.

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

 ובכתב.
יום  90, את ההסכם, וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של להפסיק בתוך תקופה ההתקשרותרשאי  היהי מזמיןה 3.4

 .לתת נימוקים לכךך מראש ומבלי שיצטר

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

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

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

 
 

 הצהרות והתחייבויות הספק .4

 

 מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.  ובכל 'המתחייב למלא אחר את כל המפורט בנספח הספק  4.1

בתקופת התקשרות זו על הספק לקיים לגבי עובדיו אחר האמור בחוקי העבודה, וכן אחר האמור בהוראות ההסכמים  4.2
-הסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא ברההקיבוציים הכללים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכללים לבין 

 פי הסכמים אלו.-עלרחבה שיוצאו התוקף בענף זה, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי 

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

 
 השירותים וביצועם 5
 

ובהתאם  בתנאים כמפורט בהזמנה מקוררים וקפואיםאת אספקת מוצרים הספק מתחייב לספק  5.1
 לחוקים המקובלים בתחום אספקת המזון. 

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

 סחורה באמצעות כוח אדם מקצועי ומיומן.ההספק מתחייב לספק את  5.3

 הספק מתחייב לעמוד בכל דרישות המכרז שפורסמו.  5.4
 
 הגדרת הטובין: 6

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

  .כפי שיוצגו ידי שני הצדדים,-עו עלדגמים שנקבל"( ויהיו זהים המפרטיםלהזמנה )להלן "

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

 מא היא שקובעת.גשיש סתירה בין המפרט לדוגמא, הדובכל מקום  6.3
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 מועדי אספקה 7

   
, לאתרים שונים במרכז הרפואי, והכל בהתאם ימי עסקים( 3)עד  יידרש לאספקות שוטפות בתדירות שבועית הזוכה

  ימי עסקים. 1בהינתן הזמנה דחופה, זמן האספקה יהיה (. אלא אם יסוכם אחרת עם נציג ביה"ח) לדרישות המזמין
 

 בדיקת הטובין 8
 

 .האו מי מטעמ 08-6745136מנהלת לוגיסטיקה  אורטל כהן גב' היהתהמפקח מטעם המזמין לעניין זה   8.1

ו אחרי קבלתם, והספק ירשה הטובין המוזמנים לפני קבלתם, בשעת קבלת א המפקח רשאי בכל עת לבדוק את  8.2
 .ולצורך זה ייתן לו דוגמאות מבלי לדרוש את תמורתומתקבלת על הדעת,  לבדוק את הטובין בכל עת למזמין

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

מתועד של תעשה לאחר קבלת אישור  ל ממיקור חוץעל פי נוהל סל מזון, רכישה אספקה והגשה של מוצרי מזון כול 8.4
 הנהלת המחלקה לתזונה מטעם המזמין, באשר להרכבו ואיכותו התזונתי והתברואתית. 

 
 מסירת הטובין 9

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

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

, ומשעשו כן, על י המכרזו/או תנא המזמין, או בא כוחו, רשאים לפסול את הטובין משום שלא יהיו בהתאם להזמנה  9.2
 שעות מעת שנפסלו או אם 24 בטובין שיתאימו להזמנה, תוך לסלק את הטובין על חשבונו ולהחליפם  הספק יהא

או   שנפסלו, המזמין תוך אותו פרק זמן. במקרה שהספק לא יסלק במועד את הטובין –זמן אחר   המזמין יקבע פרק
 חייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך.לסלקם לפי ראות עיניו ול  רשאי בא כוחו

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

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

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

 תעודת משלוח וחשבונית מס   10
 

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

 זכויות המזמין .11
 

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

ידי המזמין, אם ניתנת אורכה -לא נמסרו למזמין במועד שנקבע בהזמנה, או מועד שהוארך על –כולם, או מקצתם 
לפי  –יבויותיו: המזמין יהיה רשאי כזאת, וכן בכל מקרה אחר שהספק הפר או לא קיים התחייבות כלשהיא מהתחי

ת היקפה, או להזמין על חשבון הספק אצל ספק אלבטל את ההזמנה, או לצמצם  –ראות עיניו ולפי ברירה שבידיו 
אחר את אותם הטובין, או טובין אחרים שלדעת המזמין מתאימים לשמש כתחליף לטובין המוזמנים, כמו כן 

 ידי כך.-נזק שנגרם לו על המזמין רשאי לתבוע את הספק בגין כל

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

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

 .ביעות כספיות מהמרכז הרפואי ברזילילו שום ת

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

 
 התמורה 12
 

   כל את שתכלול  ישלם המזמין לספק את התמורה המגיעה לו  ,מוצרים מקוררים וקפואים אספקתתמורת         12.1

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

   יום  60שניתן בחודש הקודם, התמורה  תשולם עד   ,המוצרים חשבון עבוראת ה למזמיןהספק יגיש         12.2
 הלוגיסטיקה.  תמנהלממועד קבלת החשבונית בגזברות המוסד ואישורה ע "י                

  הוראות החשב הכללי, תנאי התשלום שנקבעו בהסכם/הזמנה הנם    עפ"ימחירים, תנאי ההצמדה יהיו ה  12.3
 מוסכמים וקבועים מראש ולא תשולם עליהם כל תוספת.               
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 .קיבל הספק תשלום שלא מגיע לו, עליו להחזירו מייד, גם אם לא נדרש לכך ואין לקזזו מתשלום עתידי  12.4

 פק.התשלום יעשה באמצעות זיכוי חשבון הבנק של הס  12.5

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

 
 אי תחולת יחסי עובד ומעביד   13

   
 פי -על, ללא יחסי עובד ומעביד, ואין לראות בכל זכות הניתנת  הציוד לאספקתמוסכם כי הספק משמש ספק עצמאי  13.1

להבטיח ביצוע הוראות   לפקח להדריך או להורות לכל אחד מהמועסקים על ידו אלא  אמצעי  למזמיןהסכם זה 
מדינה או עובד המועסק ע"י  הסכם זה במלואו ולא תהיינה לספק ולכל המועסקים על ידו כל זכויות של עובד

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

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

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

              
 חביטו 14
 

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

  הציוד. 

        ותו מפני:ספק מתחייב לבטח עצמו ביטוח מקיף שיכסה אה  14.2
 

     המרכז ו לכל אדם, לעובדיו בין לעובדי כל תביעת נזקי גוף לרבות מוות בכל סיכון שהוא שייגרמ  14.2.1
  אספקתולכל צד שלישי, שעילתה נובעת ממעשה או מחדל שארע תוך או עקב   ברזיליהרפואי            

 (  לעיל.14.1כאמור בסעיף ) ,הציוד           
 כל תביעת נזיקין אחרת שעילתה נזק או אובדן לרכוש כלשהו בין רכוש עובדיו, בין רכוש  עובדי המרכז   14.2.2
 או רכוש כל אדם אחר שעילתה נובעת ממעשה או מחדל שארע תוך או עקב ביצוע  ברזיליהרפואי   

 ( לעיל.14.1כאמור בסעיף קטן ) , מכולתהציוד אספקת        
( 14.2.1) את העתקי פוליסת הביטוח המכסות אותו כאמור בסעיף קטן למזמיןהספק מתחייב להמציא   14.2.3
 לעיל.  
   יהיה זכאי לפיצוי מלא  ,סכומים כלשהם בגין תביעות או מאורעות הנזכרים בסעיף זה המזמיןשילם   14.2.4
עורך דין והספק יחזיר  מאת הספק בגובה כל סכום ששילם בתוספת הוצאותיה המשפטיות ושכר טרחת 
 ע"פ פירוט ההוצאות שנגרמו לו. המזמיןלו סכומים אלה מיד לאחר שיגיש לו  

 
 ביצוע ערבות  15
 

צמודה למדד בעת חתימתו ערבות בנקאית  המזמיןלהבטחת התחייבויותיו לפי הסכם זה יפקיד הספק בידי    15.1
יום לאחר גמר תום  90והערבות הנ"ל תהיה בתוקף מע"מ  בתוספת)סל(  מערך ההצעה 5%בגובה  המחירים לצרכן

 ההסכם.

זכויותיו והוציא סכומים שהספק עשה כדין שימוש ב  שהמזמיןבכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו, או    15.2
 זכאי לממש את הערבות כולה או מקצתה. המזמיןבהם על פי ההסכם, יהא  חב

 גמר ההסכם, יום לפני מועד 30לא פחות מאשר  למזמיןר במקרה של התחדשות ההסכם, מתחייב הספק למסו  15.3
ההסכם  הידועה בעת הארכת  בתוספת מע"מ( 15.1זהה )כאמור בסעיף צבסכום ערבות בנקאית צמודה אחרת 

סעיף קטן  ידין ערבות על פ סכם המחודש כנ"ל,יום לאחר גמר תקופת הה 90הנ"ל, והערבות הנ"ל תהיה בתוקף 
 ועניין. ( דלעיל לכל  דבר15.1סעיף קטן ) פי-זה כדין הערבות על

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

 
 

 המחאת  זכויות 16
 

או כל זכות או חיוב הנובעים ממנו אלא בהסכמת או חלקו  ’המציע  לא ימחה, ולא יעביר לאחר את הסכם נספח ה 16.1
 . המזמין בלבד

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

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

 הפרות 17
 

הפר הספק הוראה יסודית מהוראות הסכם זה ו/או נספחיו, רשאי המזמין בנוסף לזכויותיו על פי הוראות כל דין  17.1

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

לאפשר לו לתקן שעות כדי  24ע"י הספק תוך מתן הודעה מוקדמת של , הציודאת אספקת להשעות ו/או לצמצם  17.2

 את הליקויים בתוך הזמן שיקבע ע"י הנהלת המרכז הרפואי.

 ימים לאחר שהמנהל האדמיניסטרטיבי של המזמין ישלח לספק מכתב רשום על כך. 7לראות הסכם זה מבוטל  17.3

       מבלי לפגוע בזכותו לעשות כן על פי דין , תהא למזמין הזכות לבטל הסכם זה ו/או להביא לידי סיום לאלתר  17.4

 בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:

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

הספק לא יכול לעמוד בהתחייבויותיו מחמת פשיטת רגל , חוסר כשרות לפעולות משפטיות ו/או העדר   18.4.2
 אמצעים מתאימים לעמידה בהתחייבויותיו.

 
כלשהי או על פי כל דין, לא תהא לספק עילת תביעה  3 הסכם כמפורט בסעיףאת ה השתמש המזמין בזכותו לבטל 18.5

כנגד המזמין עקב כך והספק מוותר בזאת על כל תביעה, פיצוי או תשלום כלשהם בקשר לכל היזק , הפסד או פגיעה 
 שנגרמו או עלולים להיגרם לו , עקב ביטול ההסכם או הפסקתו.

 

 . 5,6,14,15: ( תהיינה הסכםהפרות יסודיות )על פי   18.6
   

   )*( פיצויים מוסכמים 19
 

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

הפגומים עולה על  המוצריםאשר אחוז , מוצריםה על כול משלוח של₪  1,000הספק ישלם פיצויים מוסכמים בסך  19.2
 . 5% שיעור של 

במידה והספק לא יספק את המוצרים במועד כאמור בהסכם, יהיה רשאי המזמין לרכוש את המוצרים מספק אחר.  19.3
 במידה וקיים פער במחיר גבוה יותר, הזוכה יצטרך לפצות את המזמין בהפרש בהתאם. 

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

          
 

  -מען הצדדים למסירת הודעות לעניין ההסכם:  
  

 
 ____________________________________:  המרכז הרפואי ברזילי

  
  

 
 

 ________________________________________________הספק:
 

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

 
 
 
 

____________________                                                                           ____________________ 
 שם מלא וחותמת(הספק )                                                                                     המרכז הרפואי ברזילי   
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 'ונספח                                                                                                                                                                        
 

 )מדובר בערבות ביצוע, הנדרשת רק בשלב הזכייה(                                                                                                                      
 

                                               
 

 להלן נוסח הערבות המחייב מתמודדים במכרזים ממשלתיים:                                              
 

 נוסח כתב ערבות בנקאית
 

 הבנק ______________שם 
 

 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.
 

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

 האמור מאת החייב.
 
 

 ____ ועד בכלל.ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________________ עד לתאריך _____________
 
 

 פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו : _______________________-דרישה על
 מס' הבנק  ומס' הסניף            

 
 
 

__________________________  _______________________________ 
  הכתובת      שם הבנק     

 
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
 
 

____________________ ______________________       _____________________ 
 חתימה                                    שם   מלא       תאריך           
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 נספח ז' 

 נוסח סעיף ביטוח כללי להסכם ההתקשרות

 

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

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 

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

 לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

 

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

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

 הספק. 

 

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

 כמבוטחים נוספים. 

 

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

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

 

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

 בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.אי עמידה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  __________________ 
 חתימת הספק                                                                                                             

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


