קרן מחקרים רפואיים ליד המרכז הרפואי ברזילי

מכרז מס' ק25-2021-
לאספקת שירותי סוכנות נסיעות
במרכז הרפואי ברזילי אשקלון

מועד הגשת המכרז:
יום ה' 23.12.21
עד השעה 12:00

קרן מחקרים
ליד המרכז רפואי ברזילי אשקלון
תאריך________:
לכבוד
________
א.נ,.
הנדון :מכרז לאספקת שירותי סוכנות נסיעות
עבור קרן מחקרים רפואיים אשקלון
.1

עמותת קרן מחקרים רפואיים ,פיתוח תשתית ושירותי בריאות ,ליד המרכז הרפואי ברזילי (להלן" :העמותה"
ו/או "המזמין/ה" ו/או "הקרן") מבקשת להתקשר עם "סוכנות נסיעות" כמשמעותה בחוק שירותי תיירות,
התשל"ו , 1976 -ובצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות לנסיעות ,לנופש ולתיירות פנים ,ומשרדים
לתיור) התשכ"ז  1967 -ו/או על פי כל דין אחר (להלן" :הסוכנות") ,לעניין קבלת שירותי נסיעות (להלן:
"השירותים").

.2

רשאים להגיש הצעותיהם סוכני נסיעות בעלי יכולת וניסיון מוכח (לפחות ב 5 -השנים האחרונות) באספקת
שירותי נסיעות ,סידורי קרקע ושירותי תיירות נלווים ,אשר יוכלו להציג להנחת דעתה של המזמינה ,רשימת
לקוחות ו/או ממליצים מסחריים/עסקיים/ציבוריים גדולים ,והעומדים בתנאים המוקדמים (תנאי הסף)
להגשת הצעה במכרז  -כפי שיפורטו בכתב הדרישות המצ"ב כנספח א'.

 .1מסמכי המכרז :
 .3.1את חומר המכרז ניתן
./http://www.bmc.gov.il

להדפיס

באתר

האינטרנט

של

המרכז

הרפואי

ברזילי

בכתובת:

 .3.2מסמכי המכרז כוללים את:
א .הזמנה להציע הצעות.
ב .כתב דרישות ,מהות ההתקשרות ותנאיה.
ג .טופס הגשת הצעה.
ד .עיקרי ההסכם.
 .4תנאי סף :
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בתנאים ובדרישות המפורטות להלן :אי עמידה באחד התנאים
יגרום לפסילת ההצעה.
4.1

הצגת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס);

4.2

חברות בהתאחדות סוכני הנסיעות בישראל;

4.3

חברות בארגון הבינלאומי של סוכני הנסיעות );(IATA

4.4

הצגת המלצות עדכניות מגופים ולקוחות מסחריים;

4.5

על המציע להגיש תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר
מינימום.

4.6

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

4.7

אישור מעו"ד או רואה חשבון שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל.

4.8

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף ובתנאים נוספים ,המציע יצרף להצעתו את
המסמכים הבאים .אי צירוף איזה מהמסמכים המפורטים ו/או עריכה שינוי/
תוספת במסמכי המכרז יגרמו לפסילת ההצעה ולאי הבאת ההצעה לדיון בוועדת
המכרזים :
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4
4.8.5

צילום האישורים כנדרש בסעיף  4.1לעיל ,לרבות אישור ניכוי מס
במקור.
אישור מעודכן של עו"ד או רו"ח כי המציע אינו נמצא בהליכי
פירוק או פשיטת רגל ,בין אם הליכים זמניים ובין אם קבועים.
אישור מרו"ח או עו"ד בדבר שמות מורשי החתימה בשם המציע.
כל מסמכי המכרז כשהם חתומים כנדרש.
המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים
לשביעות רצונו וזאת גם לאחר פתיחת ההצעות והכל בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי.

 .5פרטים והסברים נוספים
 5.1לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות לגב' אפרת יוספי רבה ,בטלפון 08 - 6745768 :בין השעות 09:00
ל .15:00לשאלות הבהרה ,ניתן לפנות בכתב למייל .efraty@bmc.gov.il
 .6הגשת ההצעה
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5
6.6

על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז ולהגישם בצירוף חתימתו ושמו
המלאים.
מובהר בזאת כי אי הצעת מחיר ו/או אי השלמת פרטים במקום הטעון מילוי ו/או חתימה ו/או כל שינוי ו/או
תוספת ו/או סטייה ו/או הסתייגות מדרישות המכרז שייעשו במסמכי המכרז או באיזה מהם ,בין על ידי
תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב נלווה ,או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה והמזמין יהא
רשאי ,לפי שיקול דעתו המוחלט להתעלם מכל תוספת ו/או שינוי ו/או הסתייגות כאמור ,ולמציעים לא תהא
כל טענה בעניין.
את ההצעה בצירוף כל המסמכים הנדרשים במכרז יש להגיש במעטפה סגורה שעליה יירשם "מכרז ק25--
 2021לאספקת שירותי סוכנות נסיעות" אותה יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת בחדר מס'  2בהנהלה
האדמיניסטרטיבית בבית החולים לא יאוחר מיום חמישי ה 23.12.21-בשעה ( 12:00להלן" :המועד הקובע"
או "המועד האחרון להגשת הצעות").
הצעות שתגענה לאחר המועד הקובע לא ידונו.
להצעה יש לצרף את כל מסמכי המכרז ,מלאים וחתומים כדין בכול המקומות כמו כן יש לצרף חתימה
בראשי תיבות על כל עמוד ממסמכי המכרז .חתימת המציע על מסמכי המכרז ,תהווה ראיה כי המציע קרא
והבין את כול הנאמר במסמכים וכי האמור בהם מקובל עליו.
על המציע לחתום על התחייבות המהווה חלק מנספח א ולפיה הצעתו תהיה תקפה לא פחות מ 60-יום
מהמועד האחרון להגשת הצעות ואין הוא רשאי לחזור בו מהצעתו למשך תקופה זו.

 .7ערבות
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

על המציע המשתתף במכרז לצרף להצעתו ערבות בנקאית על סך  ,₪ 20,000צמודה למדד המחירים לצרכן.
תוקף הערבות עד ליום .1.6.22
מציע שהצעתו תיבחר ,יידרש להמיר את הערבות שצורפה להצעתו בערבות בסך  ,₪ 20,000צמודה למדד
המחירים לצרכן .ערבות זו תהיה בתוקף  60יום לאחר תום תקופת ההתקשרות ו/או מועד ביצוע השירותים-
האחרון מבניהם.
המזמין יהיה רשאי לדרוש את מימוש הערבות או חלקה ,לפי שיקול דעתו בכל מקרה שלדעתו הפר המציע
התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם.
היה והערבות תמומש על ידי המזמין וההסכם לא יבוטל ,ימציא המציע ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות
שחולטה.

 .8אמות המידה לבחירת המציע
 8.1קרן מחקרים רפואיים תבחר את הזוכה אשר יעמוד בתנאי הסף ,ויהיה בעל הניקוד הגבוה
ביותר בהתאם לאמות המידה הבאות:
המשקל ב%-
 70% הנחה מירבית על השירותים הנדרשים
 חוות דעת ,מוניטין והמלצות של לקוחות מוסדיים 25% -
 5% סמיכותו של המשרד ממנו יינתנו השירותים
למשרדי העמותה (במרכז הרפואי ברזילי
באשקלון)
8.2
8.3
8.4
.9

למרות האמור בס"ק  8.1לעיל ,אין הוועדה מתחייבת לקבלת הצעה שבשיקול דעתה,
מרכיב המחיר אינו סביר.
הועדה רשאית לבחור בספקים עפ"י שיקולים מקצועיים.
הוועדה אינה מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר.
המחאת זכויות

 9.1המציע לא ימחה ,ולא יעביר לאחר את הסכם או חלקו או כל זכות או חיוב הנובעים ממנו.
 9.2המזמין יהיה זכאי להמחות את זכויותיו ו\ או התחייבויותיו על פי הסכם נספח ה’ לכל מי שימצא לנכון
והמציע מתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות כלפי מי שהועברו לו הזכויות כאמור.
 .10קביעת מקום השיפוט
מקום השיפוט הייחודי בכול הקשור להסכם זה לרבות הפרתו יהיה בבית משפט באזור שיפוט המרכז הרפואי
ברזילי.
 .11זכות עיון במסמכי המכרז
 11.1מובהר בזאת כי כל משתתף במכרז רשאי לעיין במסמכי המכרז כמפורט בתקנה (21ה) לתקנות חובת
המכרזים ,התשנ"ג .1993-למציע שסבור כי מידע מסוים מהווה לטענתו "סוד מסחרי" או "סוד מקצועי"
הזכות לבקש שמידע זה לא ייחשף בפני משתתפים אחרים במכרז .על המציע לסמן בהצעתו את הסעיפים
המהווים לטענתו סוד מסחרי או סוד מקצועי ולנמק את טענותיו.
 11.2מובהר בזה למען הסר כל ספק כי סיווג המידע או כל חלק ממנו כ" -סוד מסחרי או מקצועי" היא בסמכותה
הבלעדית של ועדת המכרזים.
 .12שמירת זכויות
 12.1המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי לפנות לממליצים ו/או לקוחות של המציע ,בין אם
מדובר בממליצים ולקוחות שצוינו בהצעתו ובין אם לאו ולברר לגביו פרטים והמציע מתיר לו לעשות כן
ומונע מעצמו כל טענה בעניין.
 12.2ההצעה תחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה  60ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות (המועד האחרון
לעניין זה ייחשב כל מועד נדחה שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז).
 12.3המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז לצמצם ו/או להגדיל את היקף המכרז ,לא לבחור אף
הצעה ,לנהל מו"מ עם המציעים המתאימים ,וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים ולא לדון בהצעות
שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.
 12.4במקרה 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.
 12.5המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או בהצעה כלשהי וההכרעה נתונה לשיקול
דעת ועדת המכרזים ולהחלטתה הבלעדית.
 12.6המזמין רשאי להתקשר במסגרת מכרז זה עם מציע אחד או כמה מציעים כראות עיניו והכל על פי שיקול
דעתו הבלעדי.

 12.7המציעים לא יהי ו זכאים לתשלום כלשהו בגין הוצאות מכל סוג שהוא שתיגרמנה או שנגרמו להם בקשר
עם
הגשת ההצעה ,בין שההצעה תתקבל ובין אם לאו.
 12.8כל 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.
 12.9המציע שיזכה במכרז יהיה בתקופת ניסיון של  6חודשים מיום תחילת מתן השירותים לפי ההסכם .בכל
מקרה שבו בתקופת הניסיון כאמור ,המזמין לא יהיה מרוצה ממתן השירותים על-ידי המציע הזוכה,
המזמין יהיה רשאי (אך בכל מקרה לא חייב) לסיים את ההתקשרות עם הזוכה ולבחור במציע שהצעתו
הייתה ההצעה השנייה אחריו.
למניעת כל ספק מובהר בזאת כי הזמנה זו מנוסחת בלשון זכר ,מטעמי נוחות בלבד ,ואולם ברור כי ההצעה
מופנית לכל אחד ואחת.

בברכה,
צחי כהן
מנכ"ל קרן מחקרים
ויו"ר וועדת מכרזים

נספח א'

כתב דרישות ,ומהות ההתקשרות
והתנאים למתן שירותי סוכנות נסיעות
.1

.2

תקופת ההתקשרות:
1.1

תקופת ההתקשרות בין הזוכה והעמותה תהא בת  12חודשים ממועד חתימת הסכם ביניהן.

1.2

תקופת ההתקשרות תתחדש אוטומטית לתקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת ,ולא יותר מ – 4
תקופות בסה"כ( .להלן" :התקופה הנוספת") ,אלא אם כן יודיע אחד הצדדים למשנהו ,בכתב ,על רצונו
בסיום ההסכם .את ההודעה יש למסור לצד השני לא מאוחר מ 60 -יום לפני מועד סיום תקופת ההסכם.

1.3

ששת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון במהלכה תוכל המזמינה להודיע לזוכה על
הפסקת ההתקשרות ,וזאת בהודעה מוקדמת בת  14יום ,וללא שלזוכה תהא טענה או תביעה בגין
הפסקת ההתקשרות.

1.4

על אף האמור בס"ק  1.1ו 1.2 -לעיל ,תהיה לעמותה זכות ,בתוך כל אחת מתקופות ההתקשרות ,לסיים
את ההתקשרות במועד מוקדם יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי בהודעה של  14יום מראש ובכתב.

השירותים:
2.1

הזוכה יספק לעמותה שירותי סוכנות נסיעות ,ובכלל זה:
שירותי הזמנת כרטיסי טיסה בחברת תעופה סדירה ,במחיר הזול ביותר שניתן להשיג בהתאם לנתוני
ההזמנה (להלן" :כרטיסי טיסה");
הזמנת שירותי ק רקע הניתנים בחו"ל לנוסע כגון הזמנת חדרים בבתי מלון ,השכרת רכב וכד' (להלן:
"שירותי קרקע");
שירותים הניתנים לנוסע לחו"ל לצורך נסיעתו כגון חידוש והארכת דרכונים ,הוצאת ויזות למדינות
הדורשות זאת ,שירותי הסעות מיוחדים וכד' (להלן" :שירותי תיירות נילווים");

וכל כיוצא באלו שירותי תיירות ונסיעות סבירים כמקובל בענף הנסיעות והתיירות ,וכפי שיהיו נהוגים מעת
לעת (להלן" :השירותים").
2.2

השירותים יינתנו עפ"י פניית העמותה ,במהירות וביעילות ,לשביעות רצונה המלאה.

2.3

הזוכה יספק את השירותים באמצעות כוח אדם מקצועי מיומן.

2.4

הזוכה יידרש למנות לפחות אחד מעובדיו המיומנים (קרי ,פקיד מורשה ו/או מומחה שהינו בעל ניסיון
מוכח של  3שנים לפחות בתחום הנסיעות) ,אשר יהיה אחראי אישית למתן השרות לעמותה (להלן:
"הנציג המוסמך ") ,וכן למנות לו מחליף קבוע למקרים בהם יעדר הנציג המוסמך מעבודתו מכל סיבה
שהיא.
הזוכה יודיע לעמותה ,מראש ובכתב ,על החלפת הנציג המוסמך.

2.5

השירותים יינתנו בימים א'-ה' בין השעות  09:00-17:00ובימי ו' וערבי חג בין השעות .09:00-13:00

2.6

במקרים דחופים ייתן הזוכה את השירותים גם לאחר השעות האמורות הנ"ל ובימי המנוחה השבועית
והחגים (לעניין זה ימסור הזוכה למזמינה כתובת ואפשרויות התקשרות עם הנציג המוסמך מטעמו,
לטיפול בבעיות מיוחדות  -אם וכאשר תתעוררנה).

2.7

נציגי העמותה יזמינו טלפונית ו/או ע"י פנייה אישית ו/או בכתב באמצעות הפקסימיליה  -את
השירותים הדרושים לה.

2.8

הזוכה יידרש לעבוד עם שירות שליחים ולדאוג ,כי כל מסמכי הנסיעות שיונפקו אצלו עבור העמותה
יישלחו אליה באמצעות שירות שליחים זה .עלות שירות השליחים תהיה ע"ח הסוכן.

2.9

בכל פנייה להזמנת שירותים ,הזוכה יציג בפני העמותה את האלטרנטיבות השונות למימוש ההזמנה,
ויערוך את כל הבירורים הנדרשים במטרה לספק לעמותה את השירותים הטובים ביותר במחירים
הנמוכים ביותר.

2.10

הסוכן יעניק לעמותה הנחה שתנקב בהצעתו ותתבסס על מחירונים שונים של הספקים.
בנוסף לאמור לעיל ,ידאג הסוכן לקבלת בונוסים והטבות אחרות שתגענה לעמותה מחברות תעופה
שונות.

2.11

למען הסר ספק יודגש כי  -במידה ולא יוסכם אחרת  -הטבות אשר תוענקנה מעת לעת על ידי ספקי
שירותי נסיעות ותיירות ,תהיינה רכוש העמותה (ולא רכוש/הטבה לנוסע) ,ותנוצלנה על פי שיקול דעתה
הבלעדי של העמותה.
הזוכה יהא חייב להודיע לעמותה על כל הטבה ,מבצע ,מועדון לקוחות ,צבירת נקודות וכל כיוצא באלו
הטבות  -אשר תהיינה מעת לעת והעמותה ו/או הנוסעים מטעמה יהיו זכאים לקבלם.

2.12
.3

מובהר בזה כי אין באמור לעיל כדי לחייב את העמותה לרכוש שירותים מן הזוכה בכמות מסוימת או
בכמות כלשהי.

מבנה ההתקשרות:
3.1

הזוכה יספק את השירות במחירי התעריף הידוע בעת ביצוע ההזמנה ,של ספקי השירותים ("כרטיסי
טיסה"; שירותי קרקע"; שירותים נילווים" וכד') ,כפי שמפרסמים במחירונים השונים של הספקים
(להלן" :המחירים") ,ובניכוי אחוז ההנחה המפורט בנספח ב' המצ"ב.

3.2

הסוכן יעדכן את מחירי השירותים (לפני ההנחות לעמותה) מיד עם פרסומם ע"י הספקים השונים.

3.3

היה והסוכ ן לא יעדכן את מחירי השירותים סמוך לאחר פרסומם ,והיה והעמותה תשלם סכומים
גבוהים יותר מאלו ,אותם הייתה משלמת אילו עודכנו המחירים בזמן ,תהיה לעמותה זכות לקיזוז
ההפרש בין המחיר ששולם למחיר שהיה משולם אילו נעשה העדכון בזמן .העמותה תוכל לקזז הפרש זה
מכל סכום שתחוב לסוכן.

3.4

לדרישתה הראשונה של העמותה ,יעביר הסוכן לעמותה פירוט המחירים שיהיו בתוקף מעת לעת.

3.5

התשלום לסוכן עפ"י הסכם זה יבוצע בתנאי תשלום של שוטף  60מיום הנסיעה בפועל של הנוסע עבורו
נרכשו השירותים ,ובכפוף לאישורו כי קיבל את כל השירותים שהוזמנו לשביעות רצונו המלאה.
התשלום יתבצע כנגד חשבונית מס כדין.

7

.4

.5

תקופת ההתקשרות:
4.1

תקופת ההתקשרות בין הזוכה והעמותה תהא בת  12חודשים ממועד חתימת הסכם ביניהן.

4.2

תקופת ההתקשרות תתחדש אוטומטית לתקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת ,ולא יותר מ  4 -תקופות
בסה"כ( .להלן" :התקופה הנוספת") ,אלא אם כן יודיע אחד הצדדים למשנהו ,בכתב ,על רצונו בסיום ההסכם.
את ההודעה יש למסור לצד השני לא מאוחר מ 60 -יום לפני מועד סיום תקופת ההסכם.

4.3

ששת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון במהלכה תוכל המזמינה להודיע לזוכה על הפסקת
ההתקשרות ,וזאת בהודעה מוקדמת בת  14יום ,וללא שלזוכה תהא טענה או תביעה בגין הפסקת ההתקשרות.

4.4

על אף האמור בס"ק  1.1ו 1.2 -לעיל ,תהיה לעמותה זכות ,בתוך כל אחת מתקופות ההתקשרות ,לסיים את
ההתקשרות במועד מוקדם יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי בהודעה של  14יום מראש ובכתב.

השירותים:
5.1

הזוכה יספק לעמותה שירותי סוכנות נסיעות ,ובכלל זה:
שירותי הזמנת כרטיסי טיסה בחברת תעופה סדירה ,במחיר הזול ביותר שניתן להשיג בהתאם לנתוני ההזמנה
(להלן" :כרטיסי טיסה");
הזמנת שירותי קרקע הניתנים בחו"ל לנוסע כגון הזמנת חדרים בבתי מלון ,השכרת רכב וכד' (להלן" :שירותי
קרקע");
שירותים הניתנים לנוסע לחו"ל לצורך נסיעתו כגון חידוש והארכת דרכונים ,הוצאת ויזות למדינות הדורשות
זאת ,שירותי הסעות מיוחדים וכד' (להלן" :שירותי תיירות נילווים");

וכל כיוצא באלו שירותי תיירות ונסיעות סבירים כמקובל בענף הנסיעות והתיירות ,וכפי שיהיו נהוגים מעת לעת
(להלן" :השירותים").
5.2

השירותים יינתנו עפ"י פניית העמותה ,במהירות וביעילות ,לשביעות רצונה המלאה.

5.3

הזוכה יספק את השירותים באמצעות כוח אדם מקצועי מיומן.

5.4

הזוכה יידרש למנות לפחות אחד מעובדיו המיומנים (קרי ,פקיד מורשה ו/או מומחה שהינו בעל ניסיון מוכח של
 3שנים לפחות בתחום הנסיעות) ,אשר יהיה אחראי אישית למתן השרות לעמותה (להלן" :הנציג המוסמך"),
וכן למנות לו מחליף קבוע למקרים בהם יעדר הנציג המוסמך מעבודתו מכל סיבה שהיא.
הזוכה יודיע לעמותה ,מראש ובכתב ,על החלפת הנציג המוסמך.

5.5

השירותים יינתנו בימים א'-ה' בין השעות  09:00-17:00ובימי ו' וערבי חג בין השעות .09:00-13:00

5.6

במקרים דחופים ייתן הזוכה את השירותים גם לאחר השעות האמורות הנ"ל ובימי המנוחה השבועית והחגים
(לעניין זה ימסור הזוכה למזמינה כתובת ואפשרויות התקשרות עם הנציג המוסמך מטעמו ,לטיפול בבעיות
מיוחדות  -אם וכאשר תתעוררנה).

5.7

נציגי העמותה יזמינו טלפונית ו/או ע"י פנייה אישית ו/או בכתב באמצעות הפקסימיליה  -את השירותים
הדרושים לה.

5.8

הזוכה יידרש לעבוד עם שירות שליחים ולדאוג ,כי כל מסמכי הנסיעות שיונפקו אצלו עבור העמותה יישלחו
אליה באמצעות שירות שליחים זה .עלות שירות השליחים תהיה ע"ח הסוכן.

5.9

בכל פנייה להזמנת שירותים ,הזוכה יציג בפני העמותה את האלטרנטיבות השונות למימוש ההזמנה ,ויערוך את
כל הבירורים הנדרשים במטרה לספק לעמותה את השירותים הטובים ביותר במחירים הנמוכים ביותר.

5.10

הסוכן יעניק לעמותה הנחה שתנקב בהצעתו ותתבסס על מחירונים שונים של הספקים.

8
בנוסף לאמור לעיל ,ידאג הסוכן לקבלת בונוסים והטבות אחרות שתגענה לעמותה מחברות תעופה שונות.
5.11

למען הסר ספק יודגש כי  -במידה ולא יוסכם אחרת  -הטבות אשר תוענקנה מעת לעת על ידי ספקי שירותי
נסיעות ותיירו ת ,תהיינה רכוש העמותה (ולא רכוש/הטבה לנוסע) ,ותנוצלנה על פי שיקול דעתה הבלעדי של
העמותה.
הזוכה יהא חייב להודיע לעמותה על כל הטבה ,מבצע ,מועדון לקוחות ,צבירת נקודות וכל כיוצא באלו הטבות -
אשר תהיינה מעת לעת והעמותה ו/או הנוסעים מטעמה יהיו זכאים לקבלם.

5.12

.6

מ ובהר בזה כי אין באמור לעיל כדי לחייב את העמותה לרכוש שירותים מן הזוכה בכמות מסוימת או בכמות
כלשהי.

מבנה ההתקשרות:
6.1

הזוכה יספק את השירות במחירי התעריף הידוע בעת ביצוע ההזמנה ,של ספקי השירותים ("כרטיסי טיסה";
שירותי קרקע"; שירותים נילווים"וכד') ,כפי שמפרסמים במחירונים השונים של הספקים (להלן" :המחירים"),
ובניכוי אחוז ההנחה המפורט בנספח ב' המצ"ב.

6.2

הסוכן יעדכן את מחירי השירותים (לפני ההנחות לעמותה) מיד עם פרסומם ע"י הספקים השונים.

6.3

היה והסוכן לא יעדכן את מחירי השירותים סמוך לאחר פרסומם ,והיה והעמותה תשלם סכומים גבוהים יותר
מאלו ,אותם הייתה משלמת אילו עודכנו המחירים בזמן ,תהיה לעמותה זכות לקיזוז ההפרש בין המחיר
ששולם למחיר שהיה משולם אילו נעשה העדכון בזמן .העמותה תוכל לקזז הפרש זה מכל סכום שתחוב לסוכן.

6.4

לדרישתה הראשונה של העמותה ,יעביר הסוכן לעמותה פירוט המחירים שיהיו בתוקף מעת לעת.

6.5

התשלום לסוכן עפ"י הסכם זה יבוצע בתנאי תשלום של שוטף  60מיום הנסיעה בפועל של הנוסע עבורו נרכשו
השירותים ,ובכפוף לאישורו כי קיבל את כל השירותים שהוזמנו לשביעות רצונו המלאה.
התשלום יתבצע כנגד חשבונית מס כדין.

.7

תנאי סף להגשת הצעה המהווים תנאים להשתתפות במכרז:
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

הצגת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס);
חברות בהתאחדות סוכני הנסיעות בישראל;
חברות בארגון הבינלאומי של סוכני הנסיעות );(IATA
הצגת המלצות עדכניות מגופים ולקוחות מסחריים;
על המציע להגיש תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.
יכולת להוכיח איתנות פיננסית  -להנחת דעת המזמינה;
צירוף ערבות בנקאית;
צירוף פרופיל חברה.

על המציע לצרף להצעתו אישורים המעידים על עמידתו בכל אחת מתנאי הסף להשתתפות במכרז
(כאמור בסעיפים  4.1עד  4.6לעיל) ,וכן ערבות בנקאית כנדרש.
7.9

מציע שהצעתו תיבחר ,יידרש להמיר את הערבות שצורפה למען הסדר הטוב יודגש כדלקמן:

7.9.1

לגבי סעיף :.4.7
המשתתף במכרז ימציא אישור רואה חשבון או רשות מוסמכת אחרת המעיד כי הוא:
מנהל את פנקסי החשבונות וכל הרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה ועפ"י חוק מס
ערך מוסף.
נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטלים עליהן מס לפי
חוק מס ערך מוסף.
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7.9.2

לגבי סעיף :7.4
יש לצרף אישורים בכתב או לפרט שמות האנשים (ומספרי טלפון) מהם ניתן לקבל חוות דעת על
טיב ואיכות שרותיו של המציע (נא לפרט שמות אנשים ומספרי טלפון).
הערה:
העמותה תהא רשאית להעדיף מציעים אשר יוכיחו ויאמתו שהינם בעלי ניסיון ,הכשרה ויכולת
למתן השירות הנדרש ולהתחשב בהמלצות ובהתקשרויות קודמות עם בתי חולים ו/או גופים
ציבוריים גדולים.

7.9.3

לגבי סעיף :7.6
על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת ,המספיקה לביצוע כל התחייבויותיו
בהתקשרות זו .המציע יהא מסוגל  -אם יידרש  -להציג המלצה מעודכנת למועד הגשתה ,מאחד
הבנקים המסחריים במדינה ,המעידה על יכולת זו וכן כל מסמך אחר להנחת דעת המזמין אשר יעיד
על איתנותו הפיננסית.

7.9.4

לגבי סעיף :7.7
ראה להלן בסעיף " 5בטחונות וערבויות".

7.9.5

לגבי סעיף :7.8
על המציע לצרף להצעתו פרופיל חברה הכולל את הפרטים הבאים :שם המציע/החברה ,כתובת,
מספר החברה ,שמות הבעלים ומורשי החתימה בחברה (יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח) ,מספר
העובדים בחברה ,מספר שנות ותק בענף וכן כל פרט אחר שיש בו ,לדעת המציע  ,כדי להציג את
כישוריו למתן השירותים הנידונים בצורה הטובה ביותר לשביעות רצון המזמינה.
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נספח ב'

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

הנדון :מכרז למתן שירותי סוכנות נסיעות
.1

אנו הח"מ מגישים בזאת את הצעתנו במסגרת המכרז למתן שירותי סוכנות נסיעות לעמותת קרן מחקרים רפואיים,
פיתוח תשתית ושירותי בריאות ,ליד המרכז הרפואי "ברזילי" (ע"ר).

.2

אנו מצהירים בזאת שקראנו בעיון רב את כל פרטי המרכז על כל נספחיו ותנאיו ,הבנו אותם ואנו מסכימים להם.

.3

אנו מודיעים בזה כי הצעתנו ערוכה על פי דרישות המכרז.

.4

אנו מצהירים כי הננו בעלי אמצעים ,ידע ,ניסיון ,מיומנות וכישורים מתאימים כדי לתת את השירות ברמה גבוהה
ביותר ובאופן סדיר ,תקין והולם בתנאים המפורטים בכל מסמכי המכרז לרבות עיקרי ההסכם.

.5

אנו מצהירים כי התנאים והדרישות המפורטים בנספח א' המצ"ב מקובלים עלינו וכי אנו עומדים בהם.

.6

שעורי ההנחות אותם אנו מציעים לגבי כל אחד מהשירותים המפורטים בהצעת המחיר (סעיף  11להלן) הינם
ממחירוני ספקי השירות השונים ,כפי שיהיו בתוקף מפעם לפעם.
היה ובכל מועד בתקופת ההתקשרות יתקיים מבצע לגבי איזה מהשירותים הניתנים על ידינו ו/או באמצעותנו ,ניתן
את השירותים לעמותה במחירי המבצע או במחיר המפורסם הידוע בעת ההזמנה ,בניכוי ההנחה כמפורט בסעיף 11
להלן  -הנמוך מביניהם.
אנו מתחייבים לידע את העמותה על כל מבצע הנחות או הטבות שנערוך ,מיד במועד בו יוחלט על עריכת המבצע ,או
במידה וקיימת כוונה לערוך מבצע כזה  -בעת הזמנת השירות בפועל.

.7

הננו מצהירים שקיבלנו ,במידה וביקשנו ,את כל ההסברים בכל הקשור למכרז שבנדון.

.8

אם תתקבל הצעתנו הננו מתחייבים לעמוד לרשותכם ולתת את השירות הנדון על פי כל התנאים המפורטים בכל
הטפסים והמסמכים המצורפים למכרז זה ,ובהתאם לתנאי ההסכם שעיקריו מפורטים בנספח ג' הרצ"ב ,לשביעות
רצונכם המלאה.

.9

אם תתקבל הצע תנו הננו מתחייבים לחתום עמכם על הסכם דוגמת ההסכם המצ"ב תוך  14יום מיום שתשלחו אלינו
הודעה על זכייתנו ,וכן לצרף במועד החתימה על ההסכם ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך 20,000
ש"ח לתקופה של  26חודשים שתשמש כבטוחה למילוי כל התחייבויותינו על פי ההסכם.
אם לא נחתום על ההסכם כאמור לעיל תהיו רשאים לממש את הערבות הבנקאית וכן לפנות לצורך מתן השרות לכל
אדם או גוף אחר.

 .10רצ"ב המסמכים המפורטים להלן המהווים תנאי להבאת הצעתנו לדיון .ידוע לנו כי אי מילוי ו/או צרוף מסמך כלשהו
ואו עריכת שינוי ו/או תוספת מסמכים הרצ"ב ו/או אי חתימה על מסמך כלשהו עלול לגרום לאי הבאת הצעתנו לדיון
ולפסילת הצעתנו:
10.1
10.2

אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס);
אישור על חברות בהתאחדות סוכני הנסיעות בישראל;
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10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

המלצות עדכניות מגופים ולקוחות מסחריים;
ערבות בנקאית ע"ס  20,000ש"ח בהתאם להנחיות של מסמכי המכרז;
נספח א'  -כתב דרישות ,מהות ההתקשרות ותנאיה  -חתום;
נספח ב'  -טופס הגשת הצעה  -חתום;
נספח ג'  -עיקרי ההסכם – חתום.
אישור מעו"ד/רו"ח לגבי בעלי זכות החתימה מטעם המציע;
על המציע להגיש תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.

הערה:
הסעיפים  - 10.9 -10.1מהווים תנאי יסוד להשתתפות במכרז.
תנאים נלווים :
 10.10אישור על חברות בארגון הבינלאומי של סוכני הנסיעות );(IATA
 10.11אישור מעו"ד/רו"ח על בעלי זכות החתימה מטעם המציע;
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 .11הצעת המחיר:
ל הלן שיעורי ההנחות אותם אנו מציעים לגבי כל אחד מהשירותים המפורטים למטה.
ההנחות אותן אנו מציעים הינם מהמחירים הידועים בעת ביצוע ההזמנה כפי שיהיו בתוקף מפעם לפעם.
היה ובכל מועד רלוונטי יתקיים מבצע לגבי השירותים המפורטים לעיל ,נספק השירותים במחירי המבצע או
במחיר הידוע  -בניכוי ההנחה כמפורט להלן  -עפ"י הנמוך מביניהם.
11.1

הנחה מינימלית לכל חברות התעופה:

11.2

פירוט הנחה על פי חברת תעופה סדירה ,בתנאי שעולה על הנחת המינימום ,הרשומה לעיל:
שם חברת התעופה הסדירה

11.3

הנחה על שירותי קרקע:

11.4

הנחה על מלונות:

11.5

הנחה על השכרת רכב:

הנחה באחוזים
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 11.6ה נחה או מתן כרטיסים חינם ("כרטיסי בונוס") בגין נסיעות בהיקף גדול:

 .12הננו מתחייבים כי הצעתנו זו תהיה בתוקף במשך  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה ,וכי
בתקופה זו לא נוכל לחזור ממנה.

ולראיה באנו על החתום:

שם המציע/החברה:
מס' עוסק מורשה:
כתובת:
טלפון/פקס:
שמות בעלי זכות חתימה בחברה:
חתימת בעלי זכות החתימה:
מס' ת"ז:
תאריך:
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נספח ג'
הסכם
שנערך ונחתם ביום ...................בחודש.....................בשנת ________

בין
קרן מחקרים רפואיים ,פיתוח תשתית ושירות בריאות-
ליד המרכז הרפואי ברזילי (ע"ר)
(להלן" :הקרן")

לבין

(להלן" :הסוכנות" ו/או "הסוכן")
הואיל

והקרן מעוניינת בקבלת שירותי סוכנות נסיעות (להלן" :השירותים");

הואיל

וביום _______ פרסמה הקרן מכרז לאספקת השירותים (להלן" :המכרז") שהעתקו החתום ע"י
הסוכן ,מצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו;

הואיל

והסוכן הגיש הצעה למכרז (להלן" :ההצעה") והצעתו התקבלה בלעדית ,או ביחד עם סוכן
אחר/נוסף ,כזוכה במכרז והעתק ההצעה מצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו.

לפיכך ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא והמונחים:
1.1

המבוא להסכם זה ,והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

1.2

מונחים שלא הוגדרו הסכם זה יתפרשו כהגדרתם במכרז.

3.1

כותרות הסכם זה הינן לנוחיות בלבד ,ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן.
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.2

תקופת ההסכם:
2.1

הסכם זה הינו לתקופה של שניים עשר חודשים ( )12חודשים ,שתחילתה ביום
1.1.2022

וסיומה ביום

1.1.27

2.2

ששת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון במהלכה רשאית הקרן להודיע לזוכה על
הפסקת ההתקשרות ,וזאת בהודעה מוקדמת בת  14יום ,וללא שלזוכה תהא טענה או תביעה בגין
הפסקת ההתקשרות.

2.3

הסכם זה יתחדש אוטומטית לתקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת ,ולא יותר מ –  4תקופות
בסה"כ( .להלן" :התקופה הנוספת") ,אלא אם כן הודיע אחד הצדדים למשנהו ,בכתב ,על רצונו בסיום
ההסכם .את ההודעה יש למסור לצד שני לא מאוחר מ 60 -יום לפני מועד סיום ההתקשרות.

2.4

הקרן רשאית ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובלא מתן נימוקים ,להביא הסכם זה לידי סיום אף
לפני תום תקופת ההתקשרות או התקופה הנוספת וזאת ע"י מתן הודעה בכתב לסוכן לפחות  14יום
לפני מועד סיום ההתקשרות.

 2.5ה שתמשה הקרן בזכותה לבטל את ההסכם כאמור לעיל ,מתחייב הזוכה שלא לתבוע מהקרן פיצויים
בגין כל נזק ,הפסד או פגיעה שנגרמו או שעלולים להיגרם לו בגין ביטול ההסכם או הפסקתו.
 2.6בכל מקרה של הפסקת מתן השירותים תשלם הקרן לסוכן את מלוא התמורה המגיעה בגין השירותים
שניתנו בפועל עד לאותו מועד.
.3

הצהרות הסוכן:
הסוכן מצהיר ומתחייב כי:

.4

3.1

הוא עונה על כל דרישות כמפורט במכרז ,והוא ימשיך ויעמוד בדרישות אלה למשך כל תקופת
ההתקשרות;

3.2

הוא בעל ניסיון ומומחיות בכל התחומים הקשורים למתן השירותים;

3.3

הוא יבצע את המוטל עליו במומחיות ,במקצועיות ובמיומנות;

3.4

כל עובד שיועסק ע"י הסוכן יהיה בעל מומחיות ,מיומנות ומקצועיות בתחומי עבודתו לצורך מתן
השירותים ברמה גבוהה ביותר.

3.5

ידוע לו שהעמותה מקבלת ו/או תקבל שירותי סוכנות נסיעות מסוכנים נוספים והוא מסכים לכך;

השירותים:
4.1

שירותי סוכנות הנסיעות הכלולים בהסכם זה הם מכלול השירותים הניתנים ע"י סוכנות נסיעות
כהגדרתה עפ"י דין ו/או כמקובל וכנהוג בענף הנסיעות והתיירות וכמפורט בכתב הדרישות המהווה
חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
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.5

התמורה ומועדי התשלום:
5.1

כנגד מתן השירותים ,תשולם לסוכן תמורה כמפורט בהצעתו.

5.2

התמורה הנז כרת לעיל כוללת את כל המגיע לסוכן תמורת מתן השירותים ,ופרט לכך לא יהיה הסוכן
זכאי לתמורה נוספת.

5.3

תשלום התמורה תבוצע בתנאי תשלום של שוטף  60מיום יציאתו מהארץ של הנוסע עבורו נרכשו
השירותים ,ובכפוף לאישורו כי קיבל את כל השירותים שהוזמנו לשביעות רצונו המלאה ,או  60יום
ממועד יציאת הנוסע ,המועד המוקדם מביניהם.

5.4

התשלום יתבצע כנגד חשבונית מס כדין.
5.4.1

5.5

עדכון התמורה:
5.5.1
0
5.5.2

.6

תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי הסכם זה הינו המצאת צילום תעודת עוסק מורשה
ברת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו  ,1975 -ובכל שנת כספים במשך קיום הסכם
זה אישור מפקיד מו רשה או מרואה חשבון ,או העתק ממנו ,המעיד כי הסוכן מנהל את
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו .1976 -

הסוכן יעביר לקרן עדכון התעריפים התקופתיים הרשמיים מיד לכשיגיעו אליו ,ובכל מקרה
לא מאוחר משבוע ימים לאחר מועד פרסומם.
היה והסוכן לא יעדכן את המחירים במועד הנקוב בס"ק 5.5.1לעיל ,והיה והקרן תשלם
סכומים גבוהים יותר מאלו ,אותם הייתה משלמת אילו עודכנו המחירים בזמן ,תהיה לקרן
זכות לקיזוז ההפרש בין המחיר ששולם למחיר שהיה משולם אילו נעשה העדכון בזמן.
הקרן תוכל לקזז הפרש זה מכל סכום שתחוב לסוכן.

ערבות בנקאית:
6.1

כבטחון למילוי התחייבויותיו של הסוכן על פי הסכם זה ,מתחייב הסוכן להמציא ,בעת חתימת
ההסכם ,ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן על סך  20,000ש"ח .הערבות
תישאר בתוקף  60יום לאחר סיום ההסכם.

6.2

הקרן תהיה רשאית לחלט הערבות במקרה שהסוכן יפר ו/או יבצע את מלוא התחייבויותיו בהתאם
להסכם זה ,לשביעות רצונה של הקרן.

6.3

היה והפרה האמורה לעיל קשורה במחירים הנקובים בהסכם זה ,תינתן לסוכן ארכה של  10ימים מיום
מתן ההודעה לסו כן בדבר ההפרה ,לתיקונה ,ורק אח"כ תוקנה לקרן הזכות לפעול למימוש הערבות.

6.4

המצאת ערבות כנ"ל הינה תנאי מוקדם לכניסת הסכם זה לתוקף.
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.7

.8

בקרה וביקורת:
7.1

בכוונת הקרן לערוך ביקורת תקופתית על מחירי כרטיסי טיסות שהיו בתוקף בשוק מול המחירים
ששולמו בפועל על ידי הקרן בגין או בעקבות השירותים שסופקו על ידי הסוכן.

7.2

במקרה שהמחירים שישולמו ע"י הקרן יחרגו מהמחירים שאמורים להיות בתוקף באותה תקופה עפ"י
הסכם זה ,יהיה על הסוכן לשפות ולהחזיר לקרן את סכומי ההפרש.

יחסים בין הצדדים:
8.1

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים בי ניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מזמין לספק
המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים וקונה שירותים או בין מוכר ידע לקונה ידע בלבד ,והם אינם
יוצרים יחסי עובד ומעביד.

8.2

אין לראות בכל זכות שניתנה על פי הסכם זה לקרן לפקח ,להדריך ,או להורות לסוכן או למועסקים על
ידו ,אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.

8.3

הקרן לא תשלם כל תשלום לביטוח לאומי ,מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים
המועסקים על ידי הסוכן.

8.4

הסוכן בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על
פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו ,או לכל אדם אחר ,בשל פעולות שביצע.

8.5

הקרן שומרת לעצמה את הזכות לבחור מספר מציעים ו/או להתקשר עם מציע אחד או יותר ,הכל על-
פי שיקול דעתה הבלעדי.

סודיות:
 8.6השירותים יינתנו על ידי העובדים אשר הוחתמו על הצהרות סודיות מתאימות בהתאם להוראות
הקרן ,כמפורט להלן:
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8.6.1

הסוכן יצהיר שידוע לו כי מידע שיימסר לו על ידי הקרן במהלך ביצוע השירותים הוא סודי
ואין לפרסמו.

8.6.2

הסוכן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם ,כל
ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה ,תוך תקופת הביצוע ,לפניה או אחריה ,והוא
מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף קטן זה מהווה עבירה לפי פרק ז',
סימן ה' (סודות רשמיים) של חוק העונשין התשל"ז  .1977 -הסוכן יחתים את עובדיו
ושליחיו על הצהרת סודיות שתכלול כללים כמפורט לעיל.

תרופות:
9.1

מבלי לגרוע מזכויות הקרן לפי הסכם זה או על פי כל דין ,רשאית הקרן לקזז כל סכום שחייב לה
שהסוכן מכל סכום שהיא חייבת לסוכן.

9.2

ויתרה הקרן על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ,לא ייראה הוויתור כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן
של אותה הוראה או הוראה אחרת.

9.3

הפר הסוכן הוראה מהוראות הסכם זה או לא ביצע את העבודות בהתאם להתחייבויותיו המפורטות
בהסכם זה ,רשאית הקרן ,בנוסף לזכויותיה על פי כל דין והוראות הסכם זה ,לבצע בעצמה או
באמצעות אחרים את השירותים וזאת על חשבון הסוכן.
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 .10שינויים:
10.1

כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה וכן כל ויתור בקשר להסכם זה לא יהיה להם כל תוקף ו/או נפקות
אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו ע"י כל הצדדים להסכם.

10.2

למרות האמור לעיל ,רשאית הקרן לפי שיקול דעתה הבלעדי להורות על שינויים בביצוע מתן השירותים
כולל היקפם ,והסוכן מתחייב למלא אחר הוראותיה של הקרן.

המחאת זכויות:
10.3

הסוכן לא יהיה רשאי להעביר חובותיו ול המחות זכויותיו על פי הסכם זה לכל אדם ,גוף או גורם אחר,
אלא בהסכמה בכתב ומראש מאת הקרן.

10.4

הקרן תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה לכל גוף אליו תועבר פעילות
העמותה ,או לכל אדם ,גוף או גורם אחר ,בעקבות הרפורמה במערכת הבריאות ,תאגוד בתי החולים
ושינויים הכרוכים בכך ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות הסוכן לפי הסכם זה.

 .11כתובות הצדדים:
11.1

כל הודעה אשר תישלח ע"י צד אחד למשנהו בכתב ע"פ הכתובות המפורטות להלן ,כל עוד לא הודיע מי
מהצדדים להסכם על שינוי הכתובת או הנציג:
העמותה
שם הנציג:

כתובת:

הזוכה

צחי כהן
מנהל העמותה
עמותת קרן מחקרים -
מרכז רפואי "ברזילי"
אשקלון 78306

מס' פקס:
11.2

08-6745745

הודעות שישלח צד למשנהו תחשבנה כמתקבלות:
 עם קבלת אישור הפקס.אם נשלחו בפקס
אם נשלחו בדואר רשום  -תוך שלושה ימים מיום המשלוח.
 עם קבלת אישור בכתב מנציג הצד המקבל.אם נשלחו עם שליח
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 .12שונות:
12.1

אי אכיפה של זכות ע"פ הסכם זה או אי דרישה לביצוע חובה של מי מן הצדדים ע"פ הסכם זה לא
תיחשב כוויתור על הזכות או על הדרישה לביצוע החובה.

ולראיה באנו על החתום:

העמותה
שם
תפקיד
חתימה

שם
תפקיד
חתימה
חותמת

הזוכה
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להלן נוסח הערבות המחייב מתמודדים במכרזים ממשלתיים:

נספח ד' -נוסח כתב ערבות בנקאית
שם הבנק ______________
מס' טלפון _____________
מס' פקס ______________
לכבוד
קרן מחקרים רפואיים
ליד המרכז הרפואי ברזילי
הנדון  :ערבות מס' _________________
לבקשת __________________________________________________________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________________
( במילים )________________________________________________________ :

אשר תדרשו מאת ( _________________________________ :להלן "החייב")

בקשר עם מכרז מס' _______________ שפורסם.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום
האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________________ עד לתאריך _________________ ועד בכלל.
דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו _______________________ :
מס' הבנק ומס' הסניף

__________________________
שם הבנק

_______________________________
הכתובת

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
____________________
תאריך

______________________
שם מלא

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

__________________
חתימת החברה

