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המרכז הרפואי ברזילי
מכרז מס' ש10-2022-
לאספקת שירותי פסולת וטיפול בפסולת רפואית ,זיהומית ונוזלית
(שקיות לאיסוף פסולת ,שארפים ושקיות לדגימות מעבדה)
עבור המרכז הרפואי ברזילי אשקלון
מועד סיור ספקים:
יום ג'  14.6.22בשעה 11:00
בחדר ישיבות מחלקת רכש
מועד הגשת המכרז
יום ג' 28.6.22
עד השעה 12:00
יוני 2022
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רשימת המסמכים למכרז

מסמך

מסמך מצורף

מסמך א'

דף עזר למשתתף במכרז

מסמך ב'

הזמנה להציע הצעות במכרז

מסמך ג'

הצהרת מציע

מסמך ד'

תשקיף משתתף

מסמך ה'

אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה

מסמך ו'

תצהיר בדבר התחייבות מציע

מסמך ז'

תצהיר אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

מסמך ח'
מסמך ט'
מסמך י'

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר
מינימום
תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות
תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

מסמך יא'

התחייבות לשמירה על סודיות

מסמך יב'

ערבות הגשה  +ביצוע

מסמך יג'

נוסח הסכם התקשרות שייחתם עם המציע הזוכה

מסמך יד'

נספח ביטוח

מסמך טו'
(מצורף בנפרד)
מסמך טז'
(מצ"ב בנפרד)

נספח השירותים והצעת מחיר
סקר שביעות רצון
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מסמך א'
דף עזר למשתתף במכרז
דף עזר זה מהווה תמצית פרטי המכרז ומיועד לסייע למציע המשתתף במכרז.
אין דף עזר זה בא לפטור המציע מחובת העיון בכל מסמכי המכרז או כחלופה לפרטים ו /או לתנאים ו /או להנחיות המופיעות
בהרחבה במסמכי המכרז ו /או בכל חוק ,תקנה ,הוראה ונוהל הקשורים במכרז זה כפרט ,או בנוהלי השתתפות והגשת הצעות
במכרזים ככלל – בין אם הופיעו במסמכי מכרז זה ובין אם לאו.
הנושא

פרטים

מכרז מספר

ש10-2022-

מהות ההתקשרות

אספקת שירותי פינוי וטיפול בפסולת רפואית ,זיהומי ונוזלית
למרכז הרפואי ברזילי באשקלון
חוברת המכרז מפורסמת באתר האינטרנט של המרכז הרפואי ברזילי
./http://www.bmc.gov.il

חוברת מכרז

על המציע להדפיס את חוברת המכרז בשלמותה ,לחתום עליה
ולצרפה להצעתו בתיבת המכרזים.

מועד סיור ספקים

 14.6.22יום ג' בשעה 11:00
השתתפות בסיור הינו תנאי חובה להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

16.6.22

מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה

22.6.22

מועד אחרון להגשת ההצעה

 28.6.22עד השעה 12:00

מקום הגשת ההצעה

תיבת מכרזים -במשרדי ההנהלה האדמיניסטרטיבית (חדר  ,2משרדי
הנהלה בניין .)400

תקופת התקשרות

שנה מיום חתימת הסכם.
לרבות אפשרות להארכת התקשרות עד ל 4-שנים נוספות (סה"כ 5
שנים)

הבהרות טכניות

אפרת יוספי רבה -מנהלת ענף חוזים והתקשרויות טל'08-6745768 :
efraty@bmc.gov.il
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מסמך ב'
הזמנה להציע הצעות
מספר ש10-2022-
אספקת שירותי פינוי פסולת רפואית ,זיהומית ונוזלית
עבור המרכז הרפואי ברזילי
 .1ועדת המכרזים של המרכז הרפואי ברזילי (להלן" :המזמין") ,מבקשת בזאת מכבודו (להלן ה"מציע") להגיש הצעת
מחיר לאספקת שירותי פינוי פסולת רפואית ,זיהומית ונוזלית עבור המרכז הרפואי ברזילי באשקלון (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 בועדת
המכרזים.
 .3סיור ספקים
3.1
א.

ב.
ג.

תנאי חובה להשתתפות במכרז הנו השתתפות בסיור ספקים שייערך ביום ג' ה 14.6.22-בשעה.11:00:
בחדר ישיבות במחלקת רכש.
ספקים שישתתפו בסיור הספקים ,והם בלבד ,יהיו רשאים להגיש שאלות הבהרה עד ליום  .16.6.22שאלות ההבהרה
תתייחסנה לסעיף ספציפי במסמכי המכרז ,ותוגשנה באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד לידי גב' אפרת יוספי רבה,
מנהלת ענף חוזים והתקשרויות .efraty@bmc.gov.il
תשובות לשאלות שיועלו בסיור הספקים ותשובות לשאלות ההברה ,תימסרנה באמצעות הדואר האלקטרוני לכל
משתתפי הסיור ותפורסמנה באתר של המרכז הרפואי ברזילי עד .22.6.22
באחריות משתתפי המכרז לעקוב אחר הפרסומים והעדכונים בדבר מכרז זה שיפורסמו באתר האינטרנט של
ברזילי.

 .4תנאי סף
רשאי להגיש הצעתו למכרז הנדון מציע אשר במועד הגשת ההצעות עומד בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

על המציע להיות תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל על פי דין.
הדפיס את מסמכי המכרז.
חברה שלה הידע ,מיומנות ,כוח אדם וניסיון בכל הקשור לפינוי רעלים ו/או פסולת זיהומית ו/או רפואית
ו/או ביולוגית.
היתר רעלים בתוקף ,בהתאם לחוק החומרים המסוכנים תשנ"ג – ( 1993להלן "החוק").
רישיונות ,האישורים והביטוחים הנדרשים והמתאימים בהתאם לחוק ,ובהתאם לדרישות המשרד
לאיכות הסביבה ו/או כל משרד ממשלתי אחר ,לפינוי הפסולת ,עיקורה והטמנתה וכי הללו בתוקף ויהיו
בתוקף משך כל תקופת ההסכם.
אישור הטמנת פסולת רפואית מעוקרת בתוקף למועד המכרז.
היתר להוביל חומרים מסוכנים בתוקף למועד המכרז.
רישיון לניהול עסק מהרשות המוניציפאלית.
אישור משרד הבריאות ומהמשרד לאיכות הסביבה לטכנולוגיית העיקור המסופקת ע"י החברה.
למציע היתר פינוי בר תוקף מהמשרד להגנת הסביבה לפסולת זיהומית באמצעות רכבים מתאימים ונהגים
בעלי רישיונות מתאימים להובלת חומרים מסוכנים.
למציע רישיון עסק תקף לטיפול ועיקור פסולת זיהומית.
עמידה בתקן ניהול סביבתי – ISO 14001
עמידה בתקן ניהול בטיחות וגהות ISO 45001
המציע הינו בעל הסכמה תקפה לפי תקן ISO 9001
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4.15

4.16
4.17
4.18
4.19

למציע  3שנות ניסיון באספקת מכלים לאיסוף פסולת רפואית כאמור במכרז זה ,ל 3-מוסדות רפואיים
בישראל לכל הפחות ,בהיקף שנתי מצטבר שלא יפחת מ ₪ 250,000 -בשנה לפחות" .מוסד רפואי" לעניין
זה הינו בית חולים ו/או קופת חולים .יצוין כי על המציע לצרף אסמכתאות המעידות על אספקה כנדרש
במשך  3שנים.
הניסיון יתייחס ל 5-שנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה.
המציע הינו יצרן הטובין נשוא הצעתו ו/או יבואן מורשה ו/או סוכן מורשה ו/או מפיץ מורשה בישראל
מטעם היצרן ומורשה מטעמו לשווק את הטובין.
השתתפות בסיור קבלנים ,כמפורט בסעיף  3לעיל.
מילוי סקר שביעות רצון המצ"ב למסמכי המכרז ע"י מקבלי השירות.

 .5תנאים נוספים -תצהירים ,אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעה:
על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן כתנאי לבחינת ההצעה:
5.1
 .1אם המציע הנו יחיד -יש לצרף אישור על היותו עוסק מורשה.
 .2אם המציע הנו תאגיד -יש לצרף נסח חברה/שותפות עדכני מרשם החברות או מכל מרשם אחר המתנהל על
פי דין לגבי המציע.
 .3הצהרת מציע -מסמך ג'.
 .4תשקיף משתתף מלא -מסמך ד'.
 .5מסמכים המעידים על הניסיון המקצועי של המציע מן הסוג המפורט במכרז זה ל 5-מוסדות רפואיים
כאמור בסעיף .4.15
 .6אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976
 .7אישור עו"ד או רו"ח כי המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל ,בין אם הליכים זמניים ובין אם
קבועים.
 .8אישור מרו"ח או עו"ד בדבר שמות ותעודות זהות של מורשי החתימה בשם המציע.
 .9הצעת מחיר -מסמך ו'.
 .10תצהיר בדבר התחייבות מציעים במכרז (הצהרה כללית) -מסמך ז'.
 .11תצהיר אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים -מסמך ח'.
 .12תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום -מסמך ט'.
 .13תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות -מסמך י'.
 .14תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות -מסמך יא'.
 .15התחייבות לשמירה על סודיות -מסמך יב'.
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

ה זוכה עשוי להידרש לפינוי פסולת זיהומית מתחנות לווין לשכת הבריאות המחוזית ,המסונפת למרכז
הרפואי ,והכל בהתאם לדרישות המזמין.
בכפוף לאמור בכל דין ,המזמין יהא רשאי לפנות למציע בכדי להבהיר נתונים בהצעתו ולעיתים על מנת
שישלים מסמכים/אישורים חסרים בהצעתו.
על המציע יהא להעביר למזמין הבהרות לא יאוחר מ 24-שעות ממועד פניית המנהל כאמור ,או בהתאם
להוראת המזמין.
הצעתו של המציע שנדרש לכך ושלא השלים את כל המבוקש כאמור ,במועד שהורה לו המזמין ,עלולה
להיפסל.
למען הסר ספק ,יובהר כי אין באמור לעיל בכדי לחייב את המנהל לקבל ו/או לאשר הבהרה ו/או מסמך
שהוגש במסגרת הליך הבהרות/השלמות כאמור בסעיף זה.
ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים לעיל ,אם סברה כי
הדבר דרוש לה לשם הכרעה במכרז.

 .6תחולת הוראות תכ"ם והוראות חוק ותקנות חובת המכרזים:
על מכרז/חוזה זה ,יחולו הוראות החוק והתכ"ם הרלוונטיים ובכלל זה ההוראות הבאות ,ככל והן רלוונטיות:
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עידוד נשים בעסקים
6.1
מציע העונה לדרישות סעיף 2ב לחוק חובת מכרזים ,התשנ"ב ,1992 -לעניין עידוד נשים בעסקים ,יצרף אישור ותצהיר,
בהתאם לחוק ,לפיו העסק הוא בשליטת אישה ,לשם בחינת מתן העדפה לפי החוק.
העדפת תוצרת הארץ
6.2
במסגרת אמת מידה של המחיר וככל שהוראת תכ"ם" ,העדפת תוצרת הארץ" ,מס'  , 7.12.2רלוונטית להתקשרות זו,
לרבות ,טובין שמחיר המרכיב הישראלי בו מהווה  35%לפחות ממחיר ההצעה ,תינתן העדפה להצעות לרכישת טובין
מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת  , 15%כמפורט בהוראה הנ"ל ובכפוף
לאמור בה .העדפה זו תיעשה בכפוף להסכמים בינלאומיים לרכישות ממשלתיות ,כמפורט בהוראת תכ"ם" ,התקשרות
לרכישה מחוץ לארץ ,בהתאם להסכמים בינלאומיים" ,מס' 7.12.3
מציע המבקש לקבל העדפה כאמור לעיל ,יצרף אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור המרכיב הישראלי במחיר
ההצעה והתחייבויות מתאימות ,בהתאם להוראת התכ"ם הנ"ל.
 .7התחייבויות מציע
מציע שהצעתו תיבחר מתחייב כדלקמן:
להמציא ערבות בנקאית ע"ס  ₪ 35,000אשר תעמוד בתוקף עד  60ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות ,על פי
7.1
הנוסח המופיע במסמך יג'.
לחתום על חוזה התקשרות ,על פי הנוסח המצורף במסמך יד'.
7.2
להמציא אישור קיום ביטוחים ,חתום על ידי המבטח של המציע ,ככל שיידרש על ידי המזמין .מובהר בזאת ,כי
7.3
אישור קיום הביטוחים יועבר לאישור חברת ענבל ,המבטחת הממשלתית .היה ולא יינתן אישור על ידי חברת ענבל
לאישור קיום הביטוחים שהומצא על ידי המציע ,יהא רשאי המזמין לבטל את זכייתו של המציע.
מתחייב לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל ,ובכלל זה עמידה בהוראות תקן ישראלי רשמי ,או תקן
7.4
מחייב אחר במדינת ישראל ,בנהלי משרד הבריאות שירות המזון ובהוראות כל דין.
מתחייב כי לצורך ההתקשרות נשוא המכרז יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות.
7.5
מתחייב לספק את השירות נשוא ההתקשרות באופן רציף בכל ימות השנה ,לרבות מתן שירות רציף בשעת חירום.
7.6
התנאים הינם תנאים מצטברים ,ספק זוכה שלא יעמוד בהתחייבויותיו ,ייחשב כמפר את תנאי המכרז ,ובית החולים
יהא רשאי להפסיק עמו את ההתקשרות לאלתר ולבטל את הזמנת הרכש.
 .8הגשת הצעה
על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז ולהגישם בצירוף חתימתו ושמו המלאים.
8.1
מובהר בזאת כי אי הצעת מחיר ו/או אי השלמת פרטים במקום הטעון מילוי ו/או חתימה ו/או כל שינוי ו/או
8.2
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.
את ההצעה בצירוף כל המסמכים הנדרשים במכרז יש להגיש במעטפה סגורה שעליה יירשם "מכרז ש10-2022-
8.3
לאספקת שירותי פינוי פסולת עבור המרכז הרפואי ברזילי" ,אותה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי ההנהלה
האדמיניסטרטיבית בבית החולים ברזילי לא יאוחר מיום  28.6.22עד השעה ( 12:00להלן "המועד הקובע" או
"המועד האחרון להגשת הצעות").
הצעות שתגענה לאחר המועד הקובע לא ידונו.
8.4
להצעה יש לצרף את כל מסמכי המכרז ,מלאים וחתומים כדין בכול המקומות .כמו כן יש לצרף חתימה בראשי
8.5
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 ולפיה הצעתו תהיה תקפה עד ל 60 -ימים לאחר הגשת הצעת המחיר במכרז ,ואין
8.6
הוא רשאי לחזור בו מהצעתו למשך תקופה זו.
 .9ערבות
כבטחון לקיום התחייבויותיו עפ"י ההסכם מסמך יד' ,יצרף המציע במעמד בעת הגשת הצעתו ,ערבות בנקאית
9.1
ו/ערבות מחברת ביטוח לביצוע על סך  ₪ 35,000אשר תעמוד בתוקף עד  60ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות ,על
פי הנוסח המופיע במסמך יג'.
המזמין יהיה רשאי לדרוש את מימוש הערבות או חלקה ,לפי שיקול דעתו בכל מקרה שלדעתו הפר המציע
9.2
התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם.
ה יה והערבות תמומש על ידי המזמין וההסכם לא יבוטל ,ימציא המציע ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות
9.3
שחולטה.
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.10אופן עריכת המכרז
ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעתו של מציע היה והתרשמה כי-
 .1המציע אינו עומד בתנאי הסף.
 .2השירותים המוצעים ע"י המציע ,לרבות איכותם ,השירות המוצע על ידו וזמני האספקה ,לא היה לשביעות רצון
ו/או להנחת הדעת של המזמין בבי"ח בשל ניסיון קודם של המזמין עם מוצר זה /או אחר או עם השירות של
המציע ,או בשל ניסיון קודם של לקוחות אחרים עם השירות של המציע.
אופן ביצוע בדיקת איכות ההצעה:
 .1הועדה ,בשיתוף מנהל הרכש ו/או נציג מטעם בית החולים ,תהא רשאית להיפגש עם מציעים לצורך התרשמות
אישית.
 .2הועדה תהא רשאית לדרוש ממציעים להמציא חוות דעת מלקוחות אחרים ופרטים אודות אופן השירות
שסיפקו ,ומסמכים נוספים ככל שיידרש לצורך בדיקת ההצעה.
 .3נציגי המזמין יהיו רשאים לפנות ללקוחות של כל המציעים עם בקשה לחוות דעת .השאלות שישאלו יהיו בין
היתר על איכות השירות ,על אופן השירות וזמינות נותני השירות .בנוסף ,נציגי המזמין אינם מתחייבים לפנות
אך ורק ללקוחות מהרשימה שימסור המציע.
10.1

על אף האמור לעיל ,מובהר בזאת כי המזמין יהא רשאי על פי שיקול דעתו לערוך מו"מ עם מציעים שעמדו בתנאי
השלב הראשון ,אשר לאחריו יבקש מהמציעים להגיש הצעת מחיר סופית ומיטבית.

10.2

על אף האמור לעיל ,ועדת המכרזים תהא רשאית לבחור בהצעה שעמדה בתנאי השלב הראשון אך אינה ההצעה
הזולה ביותר ,ובלבד שתנמק ועדת המכרזים בהחלטתה מדוע הצעה זו מיטיבה יותר עם המזמין על פי מדדים כגון:
איכות השירות ,מקצועיות וזמינות נותן ה שירות ,וכל פרמטר מיטיב אחר על פי חוות דעת של הגורם המקצועי
במזמין.

.11המחאת זכויות
המציע לא ימחה ,ולא יעביר לאחר את הסכם מסמך יד' שייחתם עמו ,או חלקו או כל זכות או חיוב הנובעים ממנו.
 .12ביטוח
 12.1הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותי פינוי פסולת אותם הוא מספק עבור מדינת ישראל
ו/או משרד הבריאות המרכז הרפואי ברזילי (להלן ביחד" :המזמין") ,ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמה:
ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח אחריות מקצועית ,ביטוח חבות מוצר ,ביטוח משולב
אחריות מקצועית  /מוצר ,ביטוחי כלי רכב ,ביטוח צמ"ה ,ביטוח רכוש ,ביטוח סחורה בהעברה ,או כל ביטוח אחר,
לפי העניין) ,בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו .ככל ויועסקו על
ידי הספק קבלני משנה ,עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם ,וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים
לכיסוי אחריותם הישירה ,כנדרש בסעיף זה ,או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.
 12.2הספק יוודא כי בכל ביטוחיו ,המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ,המזמין המרכז הרפואי ברזילי
יתווסף כמבוטח נוסף ,בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח.
 12.3הספק יוודא כי בכל ביטוחיו ,המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ,ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף /
השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
 12.4המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור קיום ביטוחים או העתקי פוליסות ,מעת לעת ולפי דרישה.
 12.5אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.
 12.6בכל 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 להנהלת המרכז הרפואי ברזילי.
 12.7הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על
המבוטח על פי תנאי הפוליסה;
 12.8ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הספק;
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 12.9הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – המרכז הרפואי ברזילי להחזיק בתוקף את
פוליסת הביטוח .הספק מתחייב לחדש את הביטוח לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא העתק פוליסת הביטוח ו/או
אישור קיום ביטוחים מאושרים ע"י המבטח או אישור המבטח על חידושה לידי מנהל הכספים בביה"ח שמואל
הרופא ,לפחות שבועיים לפני תום תקופת הביטוח .בכל מקרה הספק ידאג כי הביטוח יהיה בתוקף בכל תקופת
ההתקשרות עם המזמין ובכל תקופת האחריות.
 12.10אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ואין לפרש את האמור
כוויתור של מדינת ישראל – המרכז הרפואי הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא על כל סעד או זכות המוקנים להם על
פי הדין ועל פי הסכם זה.
 .13תמורה
 13.1תמורת אספקת השירותים ישולם על ידי המזמין לספק תמורה בהתאם למחירים שנקב הספק בהצעת המחיר
(77מסמך ו') ,או תמורה בשיעור אחר שהוסכם עליה בין הצדדים מראש ובכתב.
 13.2התמורה תכלול ,בין היתר ,את עלות השירותים ואת כל ההוצאות העקיפות כגון :הוצאות יבוא ,שיווק ,ייצור,
אריזה ,העמסה ,הובלה ,פריקה ,ביטוח וכו' ( להלן – "התמורה").
 13.3התמורה תשולם לספק על פי תנאי התשלום הקבועים בחשכ"ל ובהוראות התכ"מ ,בכפוף לקבלת הסחורה על פי
ההזמנה בבית החולים לשביעות רצון המזמין ,קבלת חשבונית מאת הספק ואישור החשבונית ע"י מנהלת הרכש
ו/או מי מטעמה והעברת החשבונית המאושרת למחלקת הכספים בבית החולים.
 .14קביעת מקום השיפוט
מקום השיפוט הייחודי בכול הקשור להסכם זה ,לרבות הפרתו ,יהיה בבית משפט באזור שיפוט מחוז מרכז.
.15זכות עיון במסמכי המכרז
 15.1מובהר 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.
 15.2מובהר בזה למען הסר כל ספק כי סיווג המידע או כל חלק ממנו כ" -סוד מסחרי או מקצועי" היא בסמכותה
הבלעדית של ועדת המכרזים.
 .16שמירת זכויות
 16.1המזמין רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס תיקונים ,הבהרות ,שינויים ותוספות על פי שיקול דעתו ,אשר
תפורסמנה באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .באחריות
המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של המרכז הרפואי ברזילי.
 16.2המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את 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.
 16.3למזמין שמורה הזכות לשנות את מועדי המשלוחים ו/או לצמצם/להגדיל את היקף הכמויות ,בהתאם
לשיקול דעתו ולצורכי המרכז הרפואי ,כאשר שינוי הכמויות המוזמנות בפועל לא יהווה עילה לשינוי
המחיר הנקוב בהצעת המחיר של הספק.
 16.4במקרה 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 .מובהר 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.
 16.5המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי וההכרעה נתונה לשיקול דעת ועדת
המכרזים ולהחלטתה הבלעדית.
 16.6המזמין רשאי להתקשר במסגרת מכרז זה עם מציע אחד או כמה מציעים כראות עיניו והכל על פי שיקול
דעתו הבלעדי.
16.7

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.
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 16.8כל 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.
 16.9תקופת התקשרות -עם המציע הזוכה ייחתם הסכם התקשרות למשך שנה ,כאשר למזמין תהא שמורה הזכות
להאריך את ההתקשרות עד לתקופה כוללת של  5שנים סה"כ ,באותם תנאי התקשרות ובלבד שהארכת ההתקשרות
תהא על פי הצעת מחיר הזוכה במכרז זה.
 16.10המזמין יהא רשאי בכל עת להפסיק את ההתקשרות עם הספק ,היה והמוצר שסופר על ידי הספק לא היה
לשביעות רצון המזמין ו/או שלא בהתאם לתנאי האיכות ו/או לתנאי מכרז זה .המזמין יהיה רשאי (אך
בכל מקרה לא חייב) לסיים את ההתקשרות עם הזוכה ולבחור במציע שהצעתו הייתה ההצעה השנייה
אחריו ו/או בכל הצעה מיטיבה אחרת.
למניעת כל ספק מובהר בזאת כי הזמנה זו מנוסחת בלשון זכר ,מטעמי נוחות בלבד ,ואולם ברור כי ההצעה מופנית
לכל אחד ואחת.

 17הצמדת מחירים:
 17.1בכפוף להוראות תכ"ם בעניין הצמדה ובהתאם לעדכונן מעת לעת ,עדכון התמורה להצעת המציע הזוכה שהוגשה בש"ח
תתבצע בהתאם למפורט להלן :
לאחר שנת התקשרות אחת ,וועדת המכרזים תשקול הצמדת המחירים למדד המחירים לצרכן ,שפי שמתפרסם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.
יובהר כי במהלך שנת ההתקשרות הראשונה המחירים יהיו ללא הצמדה.
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מסמך ג'

.1
לכבוד
ועדת המכרזים המרכז הרפואי ברזילי
א.נ,.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

.14

הצהרת מציע

הנדון :מכרז מס' ש 10-2022-אספקת שירותי פינוי פסולת
עבור המרכז הרפואי ברזילי
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 המח ייבים ,ברורים לי המסמכים השונים ,ידועות לי דרכי הביצוע ,בדקתי את כל הפרטים הקשורים
בהוצאות ובתנאים הכרוכים באספקת שירותי פינוי פסולת 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.
הנני מתחייב בזאת כי הצעתי תהא תקפה עד ל 60 -ימים לאחר מועד הגשת הצעתי במכרז ,ואיני רשאי לחזור בי מהצעתי
למשך תקופה זו.
אם אזכה במכרז ,הנני מתחייב לעמוד לרשותכם ,ולספק את השירותים עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים בכל הטפסים,
ומסמכי המכרז ,לשביעות רצונכם המלאה וזאת תמורת הסכומים המפורטים בהצעת המחיר מטעמי-מסמך טו' (לא
כוללים מע"מ).
אם תתקבל הצעתי ,הנני מתחייב לחתום על ההסכם עם המרכז הרפואי הגריאטרי בית החולים 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 ,והמצאת אישור קיום ביטוחים ,ככל שאדרש על ידי המזמין.
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 עלי ,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 _______________________________
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מסמך ד’
תשקיף

משתתף

על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן :
 .1שם החברה  /הספק /המציע__________________________________________________ - :
 .2מס החברה (הרשום ברשם החברות) ___________________________________________ - :
 .3כתובת החברה _____________________________________________________________ - :
 .4טלפונים  /פלאפונים _______________________________________________ - :
 .5פקס____________________________
 .6דוא"ל_____________________________ :
 .7שמות הבעלים ,השותפים ו/או מורשי החתימה (מחק המיותר):
מס' ת.ז.

שם

מעמד

.1
.2
.3

 .8ניסיון המציע:
שמות  3מוסדות (לפחות) שניתן לקבל מהם חוות דעת על ניסיון המציע באספקת שירותי פינוי פסולת כנדרש בתנאי הסף
(כמו כן יש לצרף סקר שביעות רצון מלא וחתום):
שנת
פירוט השירות
טלפון
אספקה
שסופק
תפקיד
שם הממליץ/איש קשר
מוסד
רגיל/סולולרי

.9

הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים .

תאריך_____________:

שם

המציע:

________________

חתימת

המציע:

___________
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נספח ה' :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

רכיב
המחיר
70%

מחיר כספי נדרש עבור השירות

80%

וותק ,ניסיון בתחום פינוי הפסולת כנדרש במכרז10% -
 0-3שנים 5 -נק'
 3שנים ומעלה 10 -נק'

20%

רכיב
איכות
20%

ציון
בנקודות

(יש לצרף נתוני ותק)
המלצות ומידת שביעות רצון מאופן ביצוע התקשרויות
קודמות עם מוסדות רפואיים ב 5-שנים שקדמו להצעה 10%-
יש למלא "סקר שביעות רצון" ע"י הספק.

סה"כ בנקודות

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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מסמך ו'
תצהיר בדבר התחייבות מציעים במכרז (הצהרה כללית)
אני הח"מ______________________________ מס ת
"ז _____________ העובד בתאגיד ___________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:
 .1כשירות להתמודדות במכרז
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5

המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו ,נספחיו ,תנאיו וחלקיו ,לרבות כל
ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין ,הוא הבין את כל האמור בהם ומסכים להם.
המציע קרא בעיון רב את תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה ,ובכלל זה את חוזה
ההתקשרות על נספחיו ,הוא הבין את האמור בהם ומסכים להם.
המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות
מהותיות ,שעלולות לפגוע בתפקודו ,ככל שיזכה במכרז.
אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.
אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נשוא המכרז על ידי המציע ,כדי ליצור
ניגוד עניינים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין המציע לבין המזמין.

 .2אי תיאום הצעות מכרז
 .2.1הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות,
הסדר או קשר עם מציע אחר.
 .2.2פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד ,אשר מציע הצעות במכרז זה.
 .2.3המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
 .2.4המציע לא היה ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה
גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.
 .2.5המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית ,מכל סוג
שהוא.
 .2.6הצעה זו מוגשת בתום לב.
 .3עצמאות המציע
 .3.1המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה
במישרין או בעקיפין ב 25% -או יותר מאמצעי שליטה ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
התשכ"ח.(1968-
 .3.2גורם אחד אינו מחזיק ב 25% -יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.
 .3.3המציע אינו ספק משנה של מציע אחר במכרז ,בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.
תאריך

שם התאגיד

חותמת התאגיד

שם המצהיר

חתימת
מצהיר

אישור עורך הדין
אני הח"מ ________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר בכתובת _______________________ מר/גב' ______________________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז __________________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי
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שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
______________________
_____________
תאריך

חותמת ומספר רישיון עורך דין

__________
חתימת עורך הדין
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מסמך ז'
תצהיר -אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
אני ,________ ,נציג המציע ______________ ,אשר תפקידי אצל המציע _____________,
מצהיר בזאת בדבר קיומם של תנאי העבודה החלים על כל העובדים המועסקים על ידי ,וכי המציע מקיים את
האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך מסמך זה ,ובכללם החוקים המפורטים להלן:
 -פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)1945 -

 -פקודת הבטיחות בעבודה1946 -

 -חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה)1949 -

 -חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א1951 -

 -חוק חופשה שנתית ,תשי"א1951 -

 -חוק החניכות ,תשי"ג1953 -

 -חוק עבודת הנוער ,תשי"ג1953 -

 -חוק עבודת נשים ,תשי"ד1958 -

 -חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד1954 -

 -חוק הגנת השכר ,תשי"ח1958 -

 -חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט1959 -

 -חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז-

1967
 -חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה1995 -

 -חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז1957 -

 -חוק שכר מינימום ,תשמ"ז1987 -

 -חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,תשמ"ח-

1988
 -חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) תשנ"א1991 -

 -סעיף  29לחוק מידע גנטי ,תשס"א2000 -

 -חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,תשס"ב2002 -

 -חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,תשס"ו-

2006
 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו1996 - פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח1998 - סעיף  8לחוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח1998 - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א2001 - סעיף  5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין) ,תשנ"ז1997 - חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים ,התשס"א2001 - הנני מתחייב בזאת כי המציע יעמוד בכל חובותיו מבחינת תשלומי שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיובמהלך ההתקשרות.

תאריך

שם התאגיד

חותמת התאגיד

שם המצהיר

חתימת
המצהיר

אישור עורך הדין
אני הח"מ ________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה
בפני

במשרדי

אשר

בכתובת

________________________________

מר/גב'

______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז __________________ .המוכר/ת לי באופן
אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_____________
__________
תאריך

______________________

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עורך הדין
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מסמך ח'
תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
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:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש
להתקשר עם עורך התקשרות מספר ש 10-2022-לאספקת שירותי פינוי פסולת עבור משרד
הבריאות המרכז הרפואי ברזילי אשקלון ,אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם
המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-
( 1976להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח
זה וכי אני מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-ולעניין עסקאות לקבלת
שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על
הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה)
 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת
ההצעות (להלן" :מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מס' ש 10-2022-לפינוי פסולת
עבור משרד הבריאות.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
________________
________________
שם
תאריך

____________________
חתימה וחותמת

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר בכתובת ____________________________ מר/גב' ______________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה
כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
___________________
___________________
_________________
חתימה וחותמת
מספר רישיון
תאריך
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מסמך ט'
תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
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:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש
להתקשר עם עורך התקשרות מספר  4/21לאספקת מוצרי טקסטיל עבור משרד הבריאות המרכז
הרפואי הגריאטרי בית החולים שמואל הרופא ,אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה
בשם המציע.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע
והוא מקיים
אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על
המציע נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה):
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות ,התשנ"ח  , 1998ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח
 ,1998הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע
התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר בכתובת __________________________ מר/גב' ______________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה
כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_________________
תאריך

___________________
מספר רישיון

___________________
חתימה וחותמת
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מסמך י'
תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
משרד הבריאות -המרכז הרפואי ברזילי
א/.ג.נ,.
תצהיר -בדבר שימוש בתוכנות מקוריות
אני ,________ ,נציג המציע ______________ ,אשר תפקידי אצל המציע
_______________ ,מצהיר בזאת כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות
מקוריות לצורך מכרז מס'  ,4/21ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי משרד הבריאות.

תאריך

שם התאגיד

חותמת התאגיד

שם המצהיר

חתימת
המצהיר

אישור עורך הדין
אני הח"מ ________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ___________________
הופיע/ה בפני במשרדי אשר בכתובת _______________________________ מר/גב'
______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז__________________ .
המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_____________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

__________
חתימת עורך הדין
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מסמך יא'
התחייבות לשמירה על סודיות
אני הח''מ

_________________

ת''ז ________________

מצהיר ומתחייב בזה כלפי ממשלת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי ברזילי באשקלון:
 .1לשמור בסוד ,לא להעביר ,להודיע ,למסור ,לגלות או להביא לידיעת כל אדם  ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,בין בתקופת ההתקשרות
ובין לאחר מכן ,כל ידיעה שתגיע אלי בקשר עם או עקב קבלת מידע משרד
הבריאות ,או בתוקף עבודתי תוך כדי תקופת ביצוע העבודה ,לפני או לאחר מכן,
ולרבות כל נושא הקשור למחקר ,תהליכים ,תחשיבים ,נתונים ,שרטוטים,
מסמכים וכל מידע שנודע לי עליו והקשור לקבלת מידע זה.

 .2מובהר בזה כי הגדרת מידע שבכתב התחייבות זה תכלול כל ידע ו/או מידע ו/או
חומר מקצועי ו/או טכנולוגי ו/או מסחרי של משרד הבריאות ו/או של אחרים
מטעמה ,כל עוד לא הפכו להיות נחלת הכלל ,וכל מידע הנוגע למשרד הבריאות,
אשר נמסר לחברה ,ו/או לעובדים ו/או הגיע ו/או יגיע לידיהם או לידיעתם ,עקב
ביצוע השירות ,בעל-פה ,ברשימות ,בדיסקטים ,בתיקים ,בתוכנות מחשב,
בתרשימים ,בחוברות ,במסמכים ו/ובכל מדיה ואופן שהוא ,לרבות כל תוצר,
רעיון תכנית או מסמך .מובהר כי המידע יהיה וישאר בכל עת קניינו המלא של
משרד הבריאות.

 .3מידע של/הנוגע למשרד הבריאות ,על כל צורותיו ,המועבר למשרדי החברה ו/או
לעובדים לא יצא מתחום החברה אלא חזרה למשרדי משרד הבריאות .במידה
וקיים צורך להוציא מידע שכזה מחוץ לתחומים אלו ,יעשה הדבר אך ורק לאחר
קבלת אישור מראש ובכתב ממנהל אבטחת מידע  .בבקשה לקבלת ההיתר יובא
הנימוק לצורך ע"י גורם ניהולי בחברה .בתום השימוש בחומר שנתקבל ממשרד
הבריאות תוודא החברה גריסתו או החזרתו ל משרד הבריאות ,בהתאם להנחיות
משרד הבריאות.

 .4החברה והעובדים יוודאו כי מידע של משרד הבריאות אשר יש להוציאו מתחום
המשרדים ,בהתאם לתת-סעיף ג' לעיל ,יועבר בהקדם האפשרי לתחום משרדי
החברה או למשרדי משרד הבריאות ,על-מנת לאפשר אחסון ובקרה כנדרש .כמו
כן ,החברה והעובדים מתחייבים שלא להשאיר חומר של משרד הבריאות ברכב
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חונה ו/או לאפשר הוצאת חומר לביתם של עובדים ,אלא לאחר יידוע וקבלת
אישור ממנהל אבטחת המידע במשרד הבריאות מראש ובכתב.

 .5מסמכים הכוללים מידע ,המיועדים לתליה על לוחות המודעות בשטח החברה
יקבלו את אישור הנהלת החברה בהיבטי אבטחת מידע בטרם תלייתם.

 .6מידע אשר אין בו עוד צורך יגרס באמצעות מגרסת פתיתים או באמצעות ספק
מוסמך .עד לגריסתו של המידע תוודא הנהלת החברה נעילתו כמוגדר .אין
להשליך מסמכים הכוללים מידע של משרד הבריאות לפחי האשפה ואין למוסרם
למנקים.
 .7לא יועבר מידע או כל חלק ממנו ,בכל צורה או אופן ,בין במישרין ובין בעקיפין,
על-ידי החברה ו/או ע"י העובדים אל צד שלישי כלשהו ,לרבות גורמים ו/או
מועסקים של החברה אשר אינם משולבים בשירות זה ,לרבות מידע המגיע
בפקס ,מסמכים ,קלטות ,מחשבים ניידים ,מדיה מגנטית או אופטית.

 .8החברה והעובדים מתחייבים בזאת שלא לקחת ממשרד הבריאות ו/או לעיין ו/או
לצלם ו/או לשכפל מדיה מגנטית או מסמכים הנמצאים על שולחנות עובדי משרד
הבריאות ,בעמדות העבודה או בכל שטח אחר שברשות משרד הבריאות ,זאת
למעט מידע כמתואר שינתן לעובדים במסגרת ולצורך מתן השירות מגורמי
משרד הבריאות בתוקף עבודתם.

 .9באם החברה מחזיקה ברשותה מאגר מידע של משרד הבריאות ובאם מידע זה
כולל היבטים של "צנעת הפרט" כפי שמוגדרים בחוק וכן היבטים עסקיים
ואסטרטגיים של משרד הבריאות  -יחולו על מאגר זה כל דרישות האבטחה כפי
שהן מיושמות במאגרי המידע של משרד הבריאות.

 .10הנני מתחייב להישמע להוראות הממונה על אבטחת מידע של בית החולים.
 .11הנני מתחייב שלא לצלם בשטח בית החולים ,לרבות במשרדים ובמחלקות
האשפוז ,בין אם באמצעות מצלמה ,טלפון נייד או כל אמצעי אחר.
 .12ידוע לי כי אני מחוייב לשמור על סודיות כלפי משרד הבריאות ,וכי אי מילוי
התחייבותי לסוגיות כאמור ,עלולה לגרום לי לנזקים ,כמו גם משרד הבריאות.
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 .13ידועה לי חובת שמירת הסודיות מכוח חוק הגנת הפרטיות  -התשמ"א-1981-
והתקנות שמכוחו.
 .14כן ידוע לי ,כי אי מילוי התחייבותי על פי האמור לעיל ,מהווה עבירה אף לפי
סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז.1977-

 .15התחייבותי זו ניתנת בהביני את תוכנה והסכמתי לכתוב בה.

 .16ההתחייבויות שבכתב התחייבות זה מוחלטות ובלתי חוזרות ותחייבנה את
החברה ואת

העובדים הקשורים בעבודת משרד הבריאות ,במהלך תקופת

השירות ולאחר סיומו ,לרבות לאחר סיום העסקת העובד ע"י החברה ,ללא
הגבלת זמן כלשהי.

 .17מובהר כי כל ההתחייבויות שבכתב זה יחולו והינן מחייבות את החברה ואת
עובדי החברה ,ביחד ולחוד ,לרבות מקום בו נרשם מפורשות "החברה" ,אלא
מקום בו עולה מסדר הדברים כי ההתחייבות הינה של החברה בלבד.
 .18התחייבות זו הינה ללא תאריך תפוגה.
 .19ידוע לי כי באחריותי להחתים את העובדים תחתיי על כתב התחייבות זה
לשמירת סודיות ולהמציאו לידי המזמין ,טרם תחילת ביצוע עבודת העובד.

 .20ידוע לי כי אי החתמת עובד על כתב התחייבות לשמירת סודיות ,או כל הפרה
אחרת של כתב התחייבות זה ,מהווה הפרה של ההסכם ו/או הזמנת העבודה,
בגינה יהיה רשאי המרכז הרפואי על פי בחירתו בנוסף על כל זכות שיש לו על פי
כל דין ,לבטל את ההסכם לאלתר או להשהותו וכן לדרוש פיצויים על הנזקים
ו/או הפסדים שנגרמו לו כתוצאה מהפרה ,לרבות זכות המזמין לקבלת פיצוי
מוסכם מהספק בסך  ₪ 1000בעד כל הפרה (בנוסף לסעדים האחרים).

שם מלא________________________ :

תאריך_________________ :

מספר זהות_________________ :

חתימה________________________ :

22
מכרז ש -10-2022-אספקת שירותי פינוי פסולת עבור מרכז הרפואי ברזילי

מסמך יב'
הנדון :כתב ערבות (ללא הצמדה)
לכבוד
ממשלת ישראל
באמצעות משרד הבריאות – המרכז הרפואי ברזילי אשקלון
רחוב ההסתדרות  ,2אשקלון
ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 35,000במילים שלושים וחמישה אלף₪
אשר תדרשו מאת( _____________________ :להלן "החייב") ,בקשר עם מכרז/הזמנה/חוזה
מכרז ש -10-2022-אספקת שירותי פינוי פסולת רפואית ,זיהומית ונוזלית עבור המרכז הרפואי
ברזילי ,אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה ,שנשלחה אלינו
במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית ,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 עד תאריך _______________.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו
__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח

__________________________________
מס' הבנק ומס' הסניף

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

______________________
שם מלא
תאריך

___________________________
חתימה וחותמת מוציא הערבות
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מסמך יג'

דוגמת הסכם
שנערך ונחתם ביום _________ לחודש _________ שנת ___________
לאספקת שירותי פינוי וטיפול בפסולת רפואית ,זיהומית ונוזלית במרכז הרפואי
"ברזילי" אשקלון
שנערך ונחתם באשקלון ביום ______________ בחודש____________ בשנת___________
ב י ן
המרכז הרפואי "ברזילי"
רח' ההסתדרות ,אשקלון  78306טל'08-6745700 :
(להלן" :המזמין")
מצד אחד
ל ב י ן

________________________

מצד שני

הואיל

והמזמין הינו בית חולים.

והואיל

והחברה עוסקת בפינוי וטיפול בחומרים מסוכנים ורעילים ,לרבות פסולת
זיהומית ,רפואית וביולוגית.
והמזמין זקוק באופן שוטף לקבלת שירותים של פינוי פסולת זיהומית מבית
החולים המצוי באשקלון (להלן" :מפעל המזמין").
והמזמין פנה לחברה ובקש לקבל ממנה שירותים של פינוי פסולת זיהומית,
הנוצרת ו/או שתיווצר אצל המזמין ,מעת לעת (לעיל ולהלן" :הפסולת") והחברה
מסכימה לכך בכפוף להוראות הסכם זה.
והצדדים הסכימו כי החברה תפעל כקבלן עצמאי ,הנותן את שירותיו למזמין,
והמזמין ישלם לחברה על פי התעריף המוסכם להלן על בסיס קבלני ,כמפורט
להלן בהסכם זה.
והצדדים הסכימו כי לא יתקיימו ביניהם יחסי עובד ומעביד.
והמזמין והחברה מעוניינים להסדיר בכתב את היחסים ביניהם ,הכל כמפורט
בהסכם זה להלן.

והואיל
והואיל
והואיל
והואיל
והואיל

לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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.1

המבוא להסכם זה הנו חלק בלתי נפרד מימנו כהוראה מהוראות ההסכם.

 .2הגדרות:
פסולת נוזלית – לרבות פורמלהיד ,קסילן ,סיידקס וכימיקלים שונים אחרים ,שיקבעו ע"י המזמין
כפסולת נוזלית.
פסולת זיהומית הינה:
א .פריטים חדים.
ב .חומר מתרביות של מיקרואורגניזמים פתוגניים וכלים שהכילו תרביות אלה.
ג .פסולת שהיתה עם חולים המאושפזים בבידוד עקב מחלה זיהומית.
ד .כל חומר אחר שיקבע ע"י המזמין כפסולת זיהומית.
פסולת רפואית מסוכנת -
א .פסולת שהיא חומר ציטוטוקסי ,חומרים אנטיביוטיים ותרופות שעבר מועד תפוגתן או שהוחלט
לסלקן מסיבה אחרת.
פסולת ציטוטוקסית חדה -פריטים ששימשו בחומרים ציטוטוקסיים.
פסולת ציטוטוקסית אחרת -פסולת ציטוטוקסית שאינה פסולת
ציטוטוקסית חדה.
ב .חומר מסוכן אחר ,לרבות אריזות ושאריות מכל אלה.
ג .כל חומר שיקבע ע"י המזמין כפסולת רפואית מסוכנת.
פסולת פלורנסטיים.
.3

הצהרות החברה כללי
החברה מצהירה ומאשרת בזאת כדלקמן:
 3.1כי אין כל מניעה עובדתית או אחרת לקיום התחייבויותיה על פי ההסכם ,וכי היא בעלת ידע,
מיומנות ,כוח אדם וניסיון בכל הקשור לפינוי רעלים ו/או פסולת נוזלית ו/או פסולת זיהומית ו/או
רפואית מסוכנת ו/או ביולוגית מן הסוג נשוא הסכם זה.
 3.2כי יש לה היתר רעלים בתוקף ,בהתאם לחוק החומרים המסוכנים תשנ"ג – ( 1993להלן "החוק"),
באופן רצוף במשך כל תקופת ההסכם .רצ"ב היתר רעלים בתוקף למועד חתימת הסכם זה ומסומן
כנספח "א".
 3.3כי יש לה את הרשיונות ,האישורים והביטוחים הנדרשים והמתאימים בהתאם לחוק ,ובהתאם
לדרישות המשרד לאיכות הסביבה ו/או כל משרד ממשלתי אחר ,לשם ביצוע התחייבויותיה על פי
הסכם זה לפינוי הפסולת ,עיקורה והטמנתה וכי הללו בתוקף ויהיו בתוקף משך כל תקופת ההסכם.
 3.4כי בכל מקרה בו תעסיק החברה קבלן משנה מטעמה לאיסוף ו/או פינוי הפסולת ,תדאג החברה כי
יהיו לקבלן המשנה כל הרשיונות ,האישורים ,ההיתרים והביטוחים הנדרשים והמתאימים בתוקף,
לביצוע איסוף הפסולת ,וכי כלי הרכב שיועסקו בפינוי הפסולת יעמדו בכל הדרישות הבטיחותיות
ובכל דרישה על פי דין לצורך ביצוע איסוף ו/או פינוי הפסולת.
 3.5כי היא תדאג לאיסוף ולפינוי הפסולת בהתאם לתנאי הסכם זה והוראותיו ,לאתר פינוי מורשה על פי
כל דין ,ולביצוע כל הפעולות הנדרשות בקשר לכך ,לרבות עיקור והטמנה ,אם וככל שיידרש.
 3.6החברה תספק למזמין דליים לפינוי כימיקלים נוזליים .הדליים יכללו מכסה ,על פי הסטנדרט הנדרש
לפינוי כימיקליים נוזליים.
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 3.7החברה תספק למזמין מדבקות תיוג לחומרים לפינוי מסודר שיכילו קוד חירום ,שם החומר ,מס'
אום ומס' חירום כנדרש.
 3.8החברה תספק שילוט לפי קטגוריות לפינוי (חומצות ,בסיסים ,מחמצנים וכדומה).
 3.9הגעת החברה לאיסוף הפסולת הכימית תתבצע בתיאום מול אחראית הרעלים ,מטעם המרכז
הרפואי בשעות העבודה המקובלות של המזמין ,ובמועדים בהם היא נוכחת.
 3.10שאיבת מיכל פורמלין ופינוי כימיקלים יתבצעו רק בנוכחות עובד מטעם המזמין ,וטופס מלווה
המורה מה לפנות.
 3.11מועד הגעת החברה ,לצורך שאיבת מיכל הפורמלין יוגדר ויתואם מראש מול

המזמין.

 3.12החברה תקפיד על מילוי הוראות החוק ו/או תקנותיו ו/או כל הנחיה או או הוראה של המשרד
לאיכות הסביבה ו/או כל משרד ממשלתי אחר ו/או כל דין הקשור בחומרים מסוכנים ו/או בפסולת
רפואית ,ביולוגית ,לרבות עפ"י חוזר מינהל רפואה מס' .36/2003
.4

התחייבות החברה לפסולת זיהומית :
 4.1החברה תספק למזמין ,כשירות ללא תשלום ,מכלים בנפח של  240ליטר כל אחד בצבעים צהוב ו/או
אדום ,לריכוז ולאיסוף הפסולת (המכלים יהיו בבעלות החברה לאורך כל תקופת ההסכם) .המכלים
ישולטו על ידי החברה בשלטי אזהרה "זהירות – פסולת זיהומית".
המכלים ירוכזו ע"י המזמין ב 3-נקודות איסוף מרכזית .במידה וייפתח מבנה
חדש במרכז הרפואי ,המזמין יהיה רשאי לדרוש עמדת פינוי פסולת נוספת.
 4.2החברה תבצע פינוי של המכלים מהמזמין למתקן העיקור ו/או לטיפול ולאחר מכן לאתר פינוי מוכר
פעמיים בשבוע לפחות ו/או בתדירות גבוהה יותר.
 4.3פינוי הפסולת יבוצע ע"י החברה בשעות קבועות אשר תתואמנה מראש עם המזמין .החברה תהיה
זמינה לביצוע פינוי פסולת באופן מיידי במקרים דחופים מסוימים בהם היא תיקרא ע"י המזמין ,גם
מעבר לשעות העבודה.
 4.4פינוי הפסולת יעשה בליווי נציג מטעם המזמין ובכל פינוי יאשר נציג מוסמך מטעם המזמין ,על
תעודת המשלוח ,את כמויות הפסולת שפונתה.
 4.5החברה מתחייבת לפנות את הפסולת באמצעות רכב מורשה ,וע"י נהג מוסמך ומורשה ,והכל עפ"י
התקנות להובלת חומרים מסוכנים ועפ"י כל דין.
 4.6החברה תפנה את הפסולת מנקודות הריכוז הבאות :אתר מרכזי ,בניין מרפאות חוץ ובניין אשפוז
מערבי.
 4.7החברה מתחייבת לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח שהפסולת או חלק ממנה ,לא ישמטו
ו/או יתפזרו ו/או יאבדו בדרך ,מתחילת תהליך האיסוף והטיפול בפסולת ועד לאתר הפינוי המאושר
עפ"י דין.
 4.8החברה מתחייבת כי הפינוי מחצרי המזמין יעשה תוך הקפדה מלאה על תהליך האסוף ,ההובלה
והטיפול המיוחד במפעליו עד גמר הטיפול המלא בהם והעברתם להטמנה באתר אשפה מורשה
ומאושר עפ"י כל דין.
ויודגש כי לחברה יש אחריות עפ"י הוראות הבטיחות המחייבות ועפ"י כל דין על הפסולת ,מרגע
הוצאתה משטח ביה"ח.

26
מכרז ש -10-2022-אספקת שירותי פינוי פסולת עבור מרכז הרפואי ברזילי
 4.9בתום כל פינוי תשלח החברה למזמין אישור בכתב על טיפול בפסולת והטמנתה/פינוייה לאתר
פסולת עירוני בהתאם לדרישות בחוק ובתקנות .על פי
נוכח בעת הביצוע.

החלטת המזמין נציג מטעמו יוכל להיות

 4.10החברה מתחייבת לשמור בסודיות גמורה ,לא להשתמש ,להעביר ,להודיע ו/או להביא לידיעת אדם
בין במישרין ובין בעקיפין ,כל ידיעה ו/או מידע ו/או עובדות כלשהן שיגיעו אליו ביחס למזמין,
ללקוחותיו ועסקיהם ,בקשר עם ביצוע הסכם זה בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה .החברה לא
תשתמש ולא תנסה להשתמש בכל ידע שיגיע אליה באופן שיפגע ו/או שעלול לפגוע במזמין.
 .5התחייבויות החברה לגבי פסולת רפואית
החברה מתחיבת בזאת כדלקמן:
 5.1החברה תספק למזמין ,כשירות ללא תשלום ,מכלים לריכוז ולאיסוף הפסולת ,בנפח שיקבע בתיאום
עם המזמין ,בהתאם להוראות משרד הבריאות .מכלים (מכלי פלסטיק) עבור פסולת ציטוטוקסית –
בנפח של  200ליטר .מכלים עבור פסולת נוזלית – בנפח של  25ליטר .המכלים ישולטו בשלטי אזהרה
על ידי החברה ,כפי שיקבע בתיאום עם המזמין ,ועפ"י התקנות שיתוקנו מעת לעת.
המכלים יפונו ע"י החברה ממקומות מוסכמים כפי שיקבע עם נציגי המזמין.
 5.2החברה תבצע פינוי של המכלים מהמזמין לאתר פינוי מוכר ומאושר בהתאם לתקנה  10ה ()3
לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) – התשנ"א  ,1990עפ"י קריאה למוקד
בהתראה של  24שעות ,וכפי שיקבע בתיאום עם המזמין.
 5.3פינוי הפסולת יבוצע ע"י החברה בשעות קבועות אשר תתואמנה מראש עם המזמין .החברה תהיה
זמינה לביצוע פינוי פסולת באופן מיידי במקרים דחופים מסוימים בהם היא תיקרא ע"י המזמין ,גם
מעבר לשעות העבודה.
 5.4פינוי הפסולת יעשה בליווי נציג מטעם המזמין ובכל פינוי יאשר נציג מוסמך מטעם המזמין ,על
תעודת המשלוח ,את כמויות הפסולת שפונתה.
 5.5החברה מתחייבת לפנות את הפסולת מנקודות ריכוז שיקבעו מול נציגי המזמין.
 5.6החברה מתחייבת לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח שהפסולת או חלק ממנה ,לא ישמטו
ו/או יתפזרו ו/או יאבדו בדרך ,מתחילת תהליך האיסוף והטיפול בפסולת ועד לאתר הפינוי המאושר
עפ"י דין.
 5.7החברה מתחייבת כי הפינוי מחצרי המזמין יעשה תוך הקפדה מלאה על תהליך האסוף ,ההובלה
והטיפול המיוחד במפעליו עד גמר הטיפול המלא בהם והעברתם להטמנה באתר אשפה מורשה
ומאושר עפ"י כל דין.
ויודגש כי לחברה יש אחריות עפ"י הוראות הבטיחות המחייבות ועפ"י כל דין על הפסולת ,מרגע
הוצאתה משטח ביה"ח.
 5.8בתום כל פינוי תשלח החברה למזמין אישור בכתב על פינוי הפסולת לאתר לניטרול וטיפול בפסולת
חומרים מסוכנים בהתאם לדרישות בחוק ובתקנות .על פי החלטת המזמין נציג מטעמו יוכל להיות
נוכח בעת הביצוע.
 5.9החברה מתחייבת לשמור בסודיות גמורה ,לא להשתמש ,להעביר ,להודיע ו/או להביא לידיעת אדם
בין במישרין ובין בעקיפין ,כל ידיעה ו/או מידע ו/או עובדות כלשהן שיגיעו אליו ביחס למזמין,
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ללקוחותיו ועסקיהם ,בקשר עם ביצוע הסכם זה בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה .החברה לא
תשתמש ולא תנסה להשתמש בכל ידע שיגיע אליה באופן שיפגע ו/או שעלול לפגוע במזמין.
התחייבויות החברה לגבי פסולת פלרוסנטיים

.6

החברה מתחיבת בזאת כדלקמן:
 6.1החברה תספק למזמין ,כשירות ללא תשלום ,מכלים לריכוז ולאיסוף הפסולת ,בנפח שיקבע בתיאום עם
המזמין ,בהתאם להוראות משרד הבריאות .מכלים (חביות מתכת) עבור פסול פלורנסטיים– בנפח של
 200ליטר .המכלים ישולטו בשלטי אזהרה ,כפי שיקבע בתיאום עם המזמין ,ועפ"י התקנות שיתוקנו
מעת לעת.
המכלים יפונו ע"י החברה ממקומות מוסכמים כפי שיקבע עם נציגי המזמין.
 6.2המזמין רשאי לטפל בפסולת פלורנסטים בעצמו או באמצעות חברה
אחרת.
תקופת ההסכם

.1
.1.1

הסכם זה הוא לתקופה של שנה אחת (להלן" :תקופת ההסכם").

.1.2

למזמין זכות ברירה (אופציה) להאריך את תקופת ההסכם לתקופות שירות נוספות בנות שנה או
חלקי שנה (להלן " :תקופת הברירה") .סך כל ההתקשרויות במסגרת זכות הברירה האמורה לא
תעלנה על  4שנים.
הודעה על מימוש זכות הברירה האמורה לעיל ,תובא לידיעת החברה לפחות  30יום לפני תום

.1.3

תקופת השירות (המקורית או המוארכת).
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,יהיה המזמין רשאי בכל שלב של תקופת ההסכם המקורית ו/או

.1.4

המוארכת להפסיק את ההתקשרות עפ"י ההסכם ,וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב לקבלן
של  30יום.
למען הסר ספק ,הארכה ו/או הפסקה של ההסכם ,כאמור בסעיפים  5.2ו -5.4לעיל ,מתייחסת

.1.5

לכלל ההסכם או לחלקו של ההסכם.
בכל מקרה של הפסקת ההסכם כאמור בס"ק  6.4לעיל ,לא תהיינה לחברה כל תביעות וטענות

.1.6

בקשר עם ביטול ההתקשרות.
.1.7

.2

עם תום תקופת ההסכם או ביטולו ,מתחייבת החברה להוציא משטח ביה"ח ומסביבתו את כל
המיכלים ,הציוד ,החומרים והחפצים השייכים לו ו/או לעובדיו ,עוזריו או שליחיו ,או שהובאו על
ידו או על ידם ,אך למזמין תהא זכות עיקול עליהם בגין כל חוב שעודו חב לו.
התמורה
תמורת ביצוע השירותים ישלם המזמין לחברה ,ע"פ המחירים הנקובים בהצעת המחיר מיום

.2.1

________ בתוספת מע"מ כחוק.
בתחילת כל חודש קלנדרי תמציא החברה למזמין חשבון מפורט לגבי הפינויים שביצעה עבור

.2.2

המזמין בחודש הקלנדרי הקודם ,והמזמין ישלם לחברה את התמורה הנקובה בחשבון בתנאי
תשלום של שוטף  60 +יום ולאחר בדיקת החשבון ,וכנגד חשבונית מס כדין .חלוקת החשבוניות
מהחברה תבוצע עפ"י אחראי במרכז הרפואי ,על אותו סוג פסולת.
.
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אחריות החברה בנזיקין

.3
.3.1

על החברה בלבד תחול האחריות לכל נזק ואובדן ,לפי פקודת הנזיקין האזרחיים או לפי כל דין,
שיגרמו לעובד ו/או עובדת ו/או מפקח ו/או שלוח ו/או למשרד הבריאות ו/או למזמין ו/או לכל צד
שלישי ,בשל מעשה או מחדל של החברה.

.3.2

החברה מתחייבת לפצות את המזמין ו/או את משרד הבריאות בקשר לכל הוצאות שיהיו למשרד
הבריאות ו/או למזמין לשם תיקון נזק שנגרם לרכושם ובקשר לתביעות שתוגשנה נגדם ע"י כל צד
שלישי כתוצאה מביצוע הסכם זה.
מוצהר בזה כי אחריותה של החברה כוללת אחריות לחיוב שיחויב המזמין ו/או משרד הבריאות

.3.3

כבעלים ו/או כמחזיק של מקרקעי ביה"ח כתוצאה מביצוע הסכם זה.
בכל מקרה שהחברה תגרום בצורה ישירה או עקיפה לנזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות מיותרות

.3.4

או אחרות למזמין ו/א ו הבאים מכוחו כתוצאה מהפרת הסכם זה או אחד מסעיפיו ו/או בגלל אי
קיומו ו/או כתוצאה מרשלנות ,הזנחה ,ו/או ביצוע השירות/ים בצורה בלתי מקצועית ,אזי
מתחייבת החברה לשלם את כל ההפסדים ,הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו למזמין ולכל מי
שהמזמין יחויב לפצותו ו/או לשלם לו סכום כלשהו.
.3.5

החברה תהא אחראית כלפי צד שלישי לנזק ,הפסד או אובדן שיגרמו לו עקב אספקת השרות,
ומתחייבת לשלם לצד שלישי או לשפות את המזמין ,ו/או את משרד הבריאות בכל סכום שיחויב
בו ו/או שישולם על ידו בגין הנזק ,ההפסד או האובדן .בנוסף מתחייבת החברה לשלם למזמין
ו/או למשרד הבריאות את ההוצאות שיגרמו להם עקב התביעה.

.3.6

המזמין ו/או משרד הבריאות מתחייב להודיע לחברה על כל הגשת תביעה נגדה בתוך זמן סביר
לאחר הגשתה.
מוסכם בין הצדדים כי החברה תחויב בכל נזק ובכלל זה נזק גוף וכן מוות או כל אובדן לכל רכוש

.3.7

ולכל אדם בין אם לעובד שלו ,לעובד משרד הבריאות ,למזמין או לצד ג' ולרכוש כל אחד מהם
ובלבד שהנזק או האובדן נגרם ע"י עובד מעובדיו או עקב ביצוע הסכם זה.
.3.8

במידה ומשרד הבריאות/המזמין יחויב בתשלום כלשהו בגין תביעות או אירועים הנזכרים לעיל,
תחזיר החברה למשרד הבריאות/למזמין אותו הסכום מיד.

.3.9

החברה תהיה אחראית לפצות את המזמין בגין כל נזק שיגרם למזמין עקב ביצועו של הסכם זה
ע"י החברה או העובדים מטעמה ,או מחדלם לביצועו ,ובעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה
למזמין כאמור ,לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד שעמד בו .
החברה מתחייבת לתקן ,להשלים ולהשיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל במועד הקרוב

.3.10

ביותר לאחר ההתרחשות ,אך אין בכך לגרוע מזכות המזמין לתקן את הנזק לאחר שהחברה לא
עשתה כן בהקדם ולחייבה בתשלום הוצאותיו.
.3.11

.4

חובתה של החברה כלפי המזמין עפ"י סעיף זה היא מוחלטת ותעמוד גם אם המזמין חויב
בתשלום נזק בג ין היותו מחזיק במקרקעין או על פי כל דין .החברה תפצה את המזמין על כל
תשלום שחויב בו כאמור.
ביטוח
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מבלי לגרוע מחובות החברה עפ"י הסכם זה מתחייבת החברה לבטח את עצמה ואת עובדיה מפני

.4.1

פגיעה בעבודה ,כמו כן מתחייבת החברה לבטח עצמה באחריות חבות מעבידים לפי פקודת
הנזיקין האזרחיים (נוסח חדש) ו/או לפי כל דין ומפני תביעות צד שלישי.
.4.2

החברה תחויב כמתחייב ע"פ דין בכל נזק גוף וכן מוות או כל אובדן לכל רכוש ולכל אדם ,בין אם
לעובד שלה ,לעובד משרד הבריאות או לצד ג' ולרכוש כל אחד מהם שנגרמו על ידי החברה ,או על
ידי עובדיה או אם בדרך אחרת ,עקב או בקשר או בעקבות ביצוע השירותים.

.4.3

החברה מתחייבת לבטח את עצמה בביטוחים המפורטים להלן:

.4.3.1

פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי המבטח את חבות החברה ועובדיה בגין נזק לגוף
ו/או לרכוש .הפוליסה תורחב לשפות את מדינת ישראל ו/או משרד משרד הבריאות ו/או
בי"ח ברזילי ,בגיל אחריותם למעשי ו/או מחדלי החברה ו/או מי מטעמה בכפוף לסעיף
אחריות צולבת.

.4.3.2

פוליסה לביטוח חברות מעבידים המבטח את חבות החברה כלפי עובדיה .הפוליסה
תורחב לשפות את מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות ו/או בי"ח ברזילי היה וייחשבו
כמעסיק של עובדי החברה.

.4.4

סכום הביטוח בפוליסת החבות כלפי הצבור של החברה לא יפחת מ 2,500,000 -ש"ח למקרה
ולתקופה ,ויכלול סעיף השבת סכום הבטוח לקדמות.

.4.5

הביטוח/ים והפוליסה/ות האמורים בסעיף זה יהיו תקפים במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי
הסכם זה.

.4.6

החברה מתחייבת להמציא למזמין אישור על קיום ביטוחים.

.4.7

החברה מתחייבת לתקן ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן כמתחייב ע"פ דין שנגרמו במהלך
ביצוע השירותים האמורים בהסכם זה על ידו או מי מטעמו או עקב ביצוע השירותים האמורים
בהסכם זה ,וזאת במועד הסביר לאחר התרחשותם (ואם לא עשה כן יעשה זאת משרד הבריאות
וישוב ויפרע מהחברה  -בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים ,ובין בכל דרך חוקית אחרת) .
אין בסעיף זה כדי לשחרר את החברה מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או שאינו מכוסה
בפוליסת הביטוח.

.5

הצמדת מחירים:

5.1

בכפוף להוראות תכ"ם בעניין הצמדה ובהתאם לעדכונן מעת לעת ,עדכון התמורה להצעת המציע הזוכה שהוגשה
בש"ח תתבצע בהתאם למפורט להלן :

5.2

לאחר שנת התקשרות אחת ,וועדת המכרזים תשקול הצמדת המחירים למדד המחירים לצרכן ,שפי שמתפרסם ע"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

5.3

יובהר כי במהלך שנת ההתקשרות הראשונה המחירים יהיו ללא הצמדה.
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עובדי הקבלן:

.6
.6.1

כל האנשים שיועסקו על ידי הקבלן בתפקיד ובמעמד כלשהם (קבוע ,מחליף ,זמני ,ארעי ,ממלא
מקום ,או כל מעמד אחר) ,יועסקו על חשבון הקבלן ועליו בלבד תחול האחריות לגבי הזכויות
המגיעות להם.

.6.2

הקבלן מתחייב לקיים בתקופת ההסכם ,לגבי כל העובדים שיועסקו על ידו ,אחר האמור בחוקי
העבודה המפורטים בהמשך לזה ,ו/או שיהיו בתוקף בתקופת ההסכם ,וכן אחר המאור בתקנות,
בצווים ובהסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין
ההסתדרות ,או כל הסכם קיבוצי-ארצי אחר שהוא בר תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים
אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה:

חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם התשנ"ו – 1996
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט .1959
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א – 1951
חוק דמי מחלה ,תשל"ו – 1976
חוק חופשה שנתית ,תשי"א – 1950
חוק עבודה נשים ,תשי"ד – 1954
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת תשכ"ו – 1965
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג – 1953
חוק החניכות ,תשי"ג – 1953
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תשי"א – 1951
חוק הגנת השכר ,תשכ"ח – 1958
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג – 1963
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח – 1965
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987 -
.6.3

הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו עבור ביצוע השירותים ,כמתואר במסמכי המכרז ובהסכם זה,
בהתאם לחוק שכר מינימום וההפרשות הסוציאליות ,על פי ההסכמים הקיבוציים וחוקי העבודה,
לרבות צווי הרחבה המפורטים בתוספת ,כולל תוספות ועדכונים.
למען הסר ספק יודגש כי העסקת עובדים תוך אי קיום החוק מהווה עבירה פלילית על כל
המשתמע מכך.

.6.4

השירותים יינתנו ע"י הקבלן ,באמצעות העסקת כוח אדם מתאים לביצוע ההסכם על נספחיו
בצורה נאותה ,והקבלן מתחייב להגדיל את מספר עובדיו על פי הצורך.

.6.5

המזמין יהא רשאי בכל עת לאסור על הקבלן להעסיק עובד כלשהו במסגרת הסכם זה משיקולים
עניינים.

.6.6

המזמין יהא רשאי לדרוש מהקבלן החלפתו של עובד שעבודתו לא תשביע את רצונו.

.6.7

כל עובדי הקבלן יהיו מיומנים ובעלי בריאות תקינה.

.6.8

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות מתאימים ותנאים לשמירת בריאות העובדים כדרוש על פי
כל דין ,וכן להיענות מידית לכל דרישה של מפקח עבודה כמובנו בחוק הפיקוח על העבודה תשי"ד-
.1954

.6.9

הקבלן מתחייב לא להרשות כניסתם של אנשים זרים או של אנשים שלא אושרו על ידי המפקח או
ההנהלה לשטח ביה"ח.

.6.10

הקבלן אחראי לכך שעובדיו וכל מי שימצא בביה"ח מטעמו מעת לעת ,לא ישתמש בציוד המזמין
שלא לצורך ביצוע השירותים ,לרבות שירותי טלפון ,מכונות כתיבה ,או מכונות חישוב.
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.6.11

העסקתו של כל עובד על ידי הקבלן (בתפקיד קבוע או זמני ,כממלא מקום או מחליף ובכל אופן
אחר) טעונה אישור מראש ובכתב של הממונה על הביטחון של משרד הבריאות ו/או קצין בטחון
מקומי (להלן" :קצין הביטחון") ,אשר יינתן לקבלן באמצעות ההנהלה.
 12.11.1למען הסר ספק יודגש כי העסקת עובדי הקבלן בביצוע העבודות עבור המזמין מותנית באשור
הקב"ט כאמור בנספח א' וכמפורט להלן:
12.11.1.1

הקבלן מתחייב להעביר באופן שוטף עפ"י דרישת
הקב"ט/הנהלת היחידה את רשימות העובדים המועסקים על -ידו .ברשימות
יפורטו שמות העובדים ,מספר תעודת זהות
וכתובת מגורים.

12.11.1.2

קצין הביטחון יהא רשאי לדרוש מקבלן להרחיק
מהעבודה עובד המועסק על ידו גם לאחר שהעובד התקבל לעבודה בשירותו של
הקבלן ,והקבלן מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שיידרש לעשות זאת.

12.11.1.3

המזמין לא יהא חייב לפצות את הקבלן בדרך
כלשהיא בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לו בשל כך שקצין
הביטחון דרש את הרחקתו של עובד מהעבודה או בשל כך שקצין הביטחון
סירב לאשר קבלת עובד לעבודה.

 12.11.1.4הקבלן יציית להוראות קצין הביטחון כפי שינתנו מפעם לפעם
בכל עניין הקשור לביצוע הסכם זה.
.6.12

.7

הואיל והקבלן משמש כקבלן עצמאי לביצוע השירותים ,הוא יהיה אחראי כלפי עובדיו וכלפי כל
מי שעוסק מטעמו בקשר לביצוע השירותים ,בגין מוות ,נזק גופני או נזק לרכוש שייגרם להם ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,כתוצאה מתאונה שאירעה בעת העבודה או בקשר אליה.
אי תחולת יחסי עובד מעביד:

.7.1

ספק השירותים מצהיר כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין
ספק השירותים או מישהו מטעמו לבין המזמין יחסי עובד מעביד וכי כל העובדים שיועסקו על
ידי ספק השירותים ו/או מטעמו ו/או כשלוחיו לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,יהיו
ויחשבו כעובדים של ספק השירותים בלבד ולא יהיו בינם ובין המזמין כל יחסי עובד ומעביד.

.7.2

כל התשלומים לעובדי ספק השירותים (לרבות שכר עבודה ,מס הכנסה ,מס בריאות ,תשלום
לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי אחר) תשלומי מיסים וכל יתר
ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השירותים יחולו על ספק השירותים וישולמו
על ידו והמזמין לא יהיה אחראי לכך בכל צורה ואופן.

.7.3

מובהר בזאת כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי למתן שירותים ואין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד,
בינו לבין המזמין ואין לראות בכל זכות הנמנית על פי הסכם זה למזמין לפקח להדריך או להורות
לכל אחד מהעוסקים על ידו ,אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו ,ולא תהיינה
לקבלן ולכל המועסקים על ידו כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק ע"י הממשלה או ע"י
המזמין והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים ,פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה
או הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה מכל סיבות שהן.
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על הקבלן יחולו כל המיסים ותשלומי החובה האחרים שמעביד חייב לשלם בהתאם לדין ולנוהג,

.7.4

לרבות תשלומים לבטוח לאומי ,מס ארגון ,ביטוח בריאות ויתר זכויות סוציאליות והוא בלבד
יהא אחראי לכל תביעה של עובד מעובדיו הנובעות מיחסי עבודה שבינו לבין עובדיו.
.7.5

כמעביד ,הקבלן יהא אחראי כלפי השלטונות ,המשרדים הממשלתיים ,הרשויות המקומיות וכל
רשויות מוסמכות אחרות כלשהן ,עבור כל החובות המוטלות או שתוטלנה על ידי הרשויות
האמורות על פי הוראות כל דין בקשר לשירותים כאמור בהסכם זה.

.7.6

הקבלן מתחייב להחתים את עובדיו על טופס הצהרה שידוע להם כי אין הם עובדי בית החולים.
הקבלן יעביר הצהרה זו למזמין לפני תחילת עבודתו של כל עובד.
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים רק באמצעות לשכת העבודה בהתאם להוראות חוק שרות

.7.7

התעסוקה ,תשי"ט – .1959
הקבלן ישלם לעובדיו המועסקים אצלו לצורך בצוע הסכם זה אותו שכר עבודה ויקיים אותם

.7.8

תנאי עבודה כפי שנקבעו בהסכם הקיבוצי הכלי ו/או המיוחד הנהוג בענף/בעיסוק נשוא הסכם
התקשרות זה ,ו/או בהתאם להוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת.
סודיות

.8
.8.1

הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה,
מידע ו/או מסמך שיגיעו אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף או במהלך ביצוע הסכם זה
בתוך תקופת ההסכם לפני תחילתה או אחריה ,ולרבות מידע המתייחס לבאי ביה"ח (מטופלים
ומבקרים) ולצוות העובדים.

.8.2

הקבלן מתחייב לחתום בעצמו ,ולהחתים את עובדיו ,על הצהרת סודיות על פיה תחייבו לא
להעביר ,להודיע ,למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע
הסכם זה או בתוקף או במהלך או אגב ביצוע הסכם זה ,תוך קופת הייעוץ לפני תחילתה או לאחר
מכן.

.8.3

.9

הקבלן וכן עובדיו יצהירו כי ידוע להם אי מילוי התחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף
 118לחוק העונשין (תשל"ז – .)1977

הפרות וביטול ההסכם
.9.1

בכל אחד מהמקרים הבאים ייחשב הקבלן כמפר את ההסכם באופן שהפרה זו תזכה את המזמין,
נוסף לכל התרופות האחרות להן הוא זכאי לפי החוק ,לבטל את ההסכם עם הקבלן ולמסור את
המשך אספקת השירות/ים לכל קבלן אחר שייראה לו ,והקבלן יהא מנוע מלהפריע או להתערב
בכל מסירה כזאת ויהיה חייב למסור את כל החומר שבידו למזמין או לקבלן אחר שימונה על ידי
המזמין:
15.1.1
15.1.2

אי אספקת השירותים בזמן בהתאם למפורט בנספח א'
להסכם זה.
אי הענות לדרישה להגדיל/להקטין את היקף השירותים לאחר
המזמין התרה בקבלן בהודעה מוקדמת בכתב של לפחות 14
יום על חובתו לעשות כן.
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15.1.3

אי תשלום שכר מינימום לעובדיו ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו האחרות על פי חוק או
הסכם קיבוצי כללי אחר ,הכול כאמור וכמפורט בסעיף  8בהסכם זה ,ולאחר שהמזמין
התרה בקבלן בהודעה מוקדמת בכתב ,של לפחות  14יום על חובתו לעשות כן.

.9.2

אי הקפדה על לוח הזמנים ו/או אי דיוק בו באופן עקבי ,יהווה הפרה יסודית של הסכם זו יקנה
למזמין את כל התרופות להן הוא זכאי עפ"י הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)
תשל"א – 1970

.9.3

הפר הקבלן הוראה יסודיות מהוראות הסכם זה ו/או נספחיו ,רשאי המזמין ,בנוסף לזכויותיו על
פי הוראות כל דין הוראות יסודיות של הסכם זה ,לעשות את הפעולות דלהלן ,או כל חלק מהן:
 15.3.1להשהות ו/או לצמצם מתן השרות ע"י הקבלן תוך מתן הודעה
מוקדמת של  48שעות כדי לאפשר לו לתקן את הליקויים
בתוך הזמן שיקבע ע"י המזמין.
 15.3.2לראות הסכם זה כבטל לאחר שנשלחה לקבלן דרישה לתקן את המעוות והתיקון
האמור לא בוצע תוך  7ימים מיום שנשלחה הדרישה.
15.3.3
15.3.4

לראות את ההסכם כבר-תוקף ,אולם המזמין רשאי להודיע
לקבלן כי הוא עומד לבצע בעצמו או באמצעות גורמים אחרים
את העבודות או חלקן ,והקבלן מתחייב בזאת להחזיר למזמין
את התשלומים שהמזמין שילם לגורם אחר או הוציא בבצוע
עצמי של העבודות ,מיד עם דרישתם.

15.3.5

לממש הערבות שניתנה לו כביטחון לביצוע התחייבות הקבלן
עפ"י הסכם זה .אולם אין בגובה הערות לשמש כל הגבלה או
תקרה להתחייבויותיו של הקבלן.

15.3.6
15.4

לראות הסכם זה כבטל 7 ,ימים לאחר שהמנהל
האדמיניסטרטיבי של המזמין ישלח לקבלן מכתב רשום על כך.

לקזז מהתמורה כל סכום המגיע לקבלן.

מבלי לפגוע בזכותו לעשות כן על פי דין ,תהא למזמין הזכות לבטל הסכם
זה ו/או להביא ההתקשרות לידי סיום לאלתר גם בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:
 15.4.1מונה לקבלן מפרק או מפרק זמני ,או קדם מפרק זמני או כונס נכסים ,בין ארעי ובין קבוע,
או ניתן נגדו צו פירוק ו/או צו כינוס נכסים ,בין זמני ובין קבוע ,וצווים או מינויים אל לא
בוטלו תוך  30יום ממועד נתינתם.
 15.4.2הקבלן לא יכול לעמוד בהתחייבויותיו מחמת מחלה ,פטירה ,פשיטת רגל ,חוסר כשרות
לפעולות משפטיות ו/או העדר אמצעים מתאימים לעמידה בהתחייבויותיו.

15.5

.10
15.6

השתמש המזמין בזכותו לבטל ההסכם כמפורט בסעיף  14לעיל או עפ"י כל דין ,לא תהא לקבלן עילת
תביעה כלשהי נגד המזמין עקב כך ,והקבלן מוותר בזאת על כל תביעה ,פיצוי או תשלום כלשהם בקשר
לכל נזק ,הפסד או פגיעה שנגרמו או עלולים להיגרם לו ,עקב ביטול ההסכם או הפסקתו.
הסבת ההסכם
הקבלן אינו רשאי להסב ההסכם ו/או להעביר חיוביו ו/או זכויותיו כולן או מקצתן לאחר ,אלא אם קבל
לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב.
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15.7

.11

אף אם קיבל הקבלן הסכמה כאמור בסעיף קטן  15.1לעיל ,יישאר אחראי בפני המזמין לצורך ביצוע
הסכם זה ושום הסכמה כאמור לא תיחשב כיוצרת יחסים חוזיים בין המזמין ובין מי שהועברו אליו
זכויות או חובות הנובעות מביצוע הסכם זה.
שיפוי והחזר הוצאות

.11.1

.12

חויב המזמין לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הקבלן ,בין אם הוא נובע מתביעה
של עובד הקבלן או עובד שלו או של צד שלישי או מכל מקור אחר ,יהא הוא זכאי לפיצוי מלא
מאת הקבלן בגובה אותו סכום בתוספת הוצאותיו המשפטיות ושכר טרחת עו"ד שיהיו לו בקשר
לתביעה והוא יחזיר לו סכומים אלה מיד לאחר שהמזמין יגיש לו דרישה ובה פירוט ההוצאות
שנגרמו לו כאמור.
דיווח על שינויים
על הקבלן לדווח בכתב למזמין על כל שינוי שיחול בכתובתו ,ברמת הציוד ,בהרכב הנהלתו,

.12.1

בסטטוס החוקי שלו וכד' .המזמין יהא רשאי לראות בשינויים האמורים הפרה יסודית של הסכם
זה ולפעול בהתאם.
.13

שונות
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה יחולו על הפרת תנאי ההסכם הוראות חוק החוזים (תרופות בשל

.13.1

הפרת חוזה) ,תשל"א.1970-
הסכם זה מבטל כל מו"מ או הסכמה קודמת בין הצדדים וכל שינוי ו/או תוספת על הוראות

.13.2

הסכם זה לא יעשו אלא במפורש ,בכתב ובחתימת שני הצדדים.
אי שימוש על ידי משרד הבריאות ו/או המזמין בכל זכות מזכויותיהם על פי הסכם זה או על פי כל

.13.3

דין ,לא יחשב בשום פנים ואופן כוויתור מצד משרד הבריאות ו/או המזמין אלא אם נעשה בכתב,
ואין שינוי בהסכם זה בכל הוראה מהוראותיו ,אלא בכתב.
.13.4

אישור המנהל לאספקת השירותים על ידי הקבלן בהתאם להסכם זה ,או שהמנהל דרש את
אספקתם בהתאם להסכם זה ,אין בו כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו המקצועית המלאה ,ואין
באישור האמור ,כדי להטיל על המנהל ו/או המזמין אחריות כל שהיא לטיב השרות.

.13.5

אין באמור בסעיפים  11ו 12-דלעיל כדי לפטור את הקבלן מהחובות החלות עליו בביצוע עבודתו
על פי כל דין ,ואין לפרש את האמור בהם כוויתור של המזמין על כלל זכות או סעד ,המוקנים לו
בדין.
הקבלן לא יציג את עצמו בפני צד שלישי כלשהו כסוכן ,שליח או נציג המזמין ,אלא אם קבל

.13.6

אישור מפורש לכך בכתב ומראש מאת המנהל.
הודעות
כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם זה .כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי אחת הכתובות
הנ"ל תיחשב כאילו שנתקבלה ע"י הנמען תוך  72שעות משליחתה ,ובמידה ונשלחה בפקסימיליה או
הונחה במען הרשום לעיל ,במועד בו נשלחה או הונחה כאמור.
לראיה באו הצדדים על החתום

"החברה"

המזמין
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מסמך יד'
נוסח סעיף ביטוח כללי להסכם ההתקשרות

הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים  /עבודות אותם הוא מספק  /מבצע עבור מדינת
ישראל ו/או משרד ה_______ (יש לציין את שם המשרד  /יחידה מזמין/ת העבודה) (להלן ביחד" :המזמין") ,ככל
שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמה :ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח אחריות מקצועית,
ביטוח חבות מוצר ,ביטוח עבודות קבלניות ,ביטוח משולב אחריות מקצועית  /מוצר ,ביטוחי כלי רכב ,ביטוח צמ"ה,
ביטוח רכוש ,ביטוח סחורה בהעברה ,ביטוח נאמנות ,או כל ביטוח אחר ,לפי העניין) ,בגבולות אחריות סבירים
בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו .ככל ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה ,עליו לוודא
שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם ,וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה ,כנדרש בסעיף
זה ,או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.
הספק יוודא כי בכל ביטוחיו ,המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות /
הקמה) ,המזמין יתווסף כמבוטח נוסף ,בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח.
הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות  /הקמה ,המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות ,ייכלל המזמין וכן כל
הקבלנים וקבלני המשנה ,כמבוטחים נוספים.
הספק יוודא כי בכל ביטוחיו ,המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ,ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף  /השיבוב
כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות ,מעת לעת ולפי דרישה.
אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה

