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 נחיות כלליותה 1פרק 
 

 כללי .1

מטרת פרק זה, הינה לפרט את הדרישות להשתתפות במכרז, המהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי  1.1

 המכרז והסכם ההתקשרות אשר ייחתם עם המציע הזוכה.

את ההנחיות ולהגיש את הצעתו בהתאם לנדרש במסמכי  רב על כל אחד מהמציעים לקרוא בעיון 1.2

 המכרז.

 ועדה רשאית לפסול הצעות אשר לא יוגשו בהתאם להנחיות מכרז זה.וה 1.3

בכל מקום במסמך זה וביתר מסמכי המכרז, בו מוזכר גורם כלשהוא בלשון זכר הכוונה לזכר  1.4

, כוונה לזכר ונקבה גם כןולנקבה, ולהיפך, בכל מקום בו מוזכר גורם כלשהוא בלשון נקבה ה

 .אלא אם כן צוין במפורש אחרת

 
 הגדרות .2

  שער מנשה.המרכז לבריאות הנפש  –או בית החולים או המרכז  המחלקה או המזמין 2.1

 .למכרזמגיש הצעה  – מציעה 2.2

 מציע שהצעתו תזכה במכרז. – זוכה 2.3

, אותו ינחהאמון על הקשר עם המציע  יהיהאשר , פילשטינסקיויויאן  – בית החולים נציג 2.4

 .המכרז במסמכי כמפורט והכל עבודה הזמנות ויבצע יבקר

תארים אקדמאים בתחום המצויין לפי  –השכלה אקדמית/ השכלה גבוהה/ תואר אקדמאי  2.5

העניין ואשר הוענקו על ידי מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה )המל"ג( להעניק 

  תארים מסוג זה.

לפרק  8 , כפי המפורט בסעיףהמזמיןתקופת ההתקשרות בין המציע לבין  – תקופת ההתקשרות 2.6

 זה. 

 

 רקע .3

מנשה מעונין להתקשר עם ספק למתן שרותי הסעות ופינוי חולים  שערלבריאות הנפש המרכז  3.1

 למכרז זה. 2באמבולנסים לבדיקה/ אשפוז/ טיפול ועל פי כל האמור בפרק 

 

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח .4

 16/11/2017 המכרז: פרסום 4.1

 15:00בשעה  27/11/2017 :להבהרות בקשה להגשת האחרון המועד 4.2

 .12:00שעה  12/12/2017 האחרון להגשת ההצעה: המועד 4.3

 .12/4/2018מועד תום תוקף ההצעות  4.4

דחות את המועד האחרון ל זה ובכלל, לעיל המפורטים מהמועדים אחד כל שנותרשאי ל המזמין 4.5

 את רכשה כאמור תימסר לכל מי שי. הודעה בדבר דחיזה מועד חלף לא עוד כללהגשת ההצעות, 

 .המזמין נציגידי -על נרשם או המכרז מסמכי
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 סף תנאי .5

תנאי הסף שלהלן מצטברים הם ויש לראותם כמשלימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל התנאים 

 תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. –המוקדמים למכרז 

 יםמנהליאי סף נת 5.1

 .בישראל כדין המאוגדתאגיד  הינו תאגידהמציע הינו  .5.1.1

-התשל"ו ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים בכל מחזיק המציע .5.1.2

  .תקפים כשהם, (מס חובות ותשלום חשבונות ניהול אכיפת) 1976

ולפי חוק שכר מינימום,  1991-חוק עובדים זרים, תשנ"אהרשעות בעברות לפי למציע אין  .5.1.3

 .1987-תשמ"זה

המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים  -ככל שהמציע תאגיד  .5.1.4

החברה/שותפות אינה חברה מפרת חוק או בהתראה ו שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה

 .לפני רישום כחברה מפרת חוק

 .אין חשש לאי קיומו של המציע כעסק חי .5.1.5

 ם לאנשים עם מוגבלות.ייצוג הול המציע מקיים את ההוראות לעניין .5.1.6

חיוני כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום התשכ"ז  מפעל אישורמחזיק ב המציע .5.1.7

 כך על אישור לספק יוכל, כאמור חיוני מפעל באישור מחזיק אינו אשר מציע. 1967 -

 יוכרז הוא ניגש אליו במכרז יזכה והספק היה. כאמור האישור השגת בהליכי נמצא שהוא

 שלושה של אורכה תינתן זה מותנה לזוכה. השירותים את לספק ויוכלו מותנה כזוכה

 בכל יעמוד לא אשר מותנה זוכה. החיוני המפעל אישור את להשיג מנת על חודשים

 .לאלתר ההתקשרות עימו תופסק, הקצוב בזמן המכרז דרישות

 
 יםמקצועיתנאי סף  5.2

  וכן בעל  מטעם משרד הבריאותעל המציע להיות בעל רשיון להפעלת אמבולנס פרטי  .5.2.1

מבולנסים נט"ן מטעם משרד הבריאות ו/או הוא ון להפעלת אמבולנסים רגילים ואיריש

  .פועל מתוקף חוק מתאים

מועד רצופות במהלך השנתיים האחרונות שהסתיימו ב ניסיון במשך שנתייםלמציע  .5.2.2

באמצעות הגשת ההצעות למכרז זה, באספקת שירותי הסעות לגופים ציבוריים, 

לצורך סעיף זה ייחשב גוף ציבורי כאחד מהבאים: בית חולים פרטי או  אמבולנסי

 ציבורי, קופת חולים, אוניברסיטה, רשות מקומית, משרד ממשלתי.

המציע סיפק שירותים לשלושה לקוחות שהם גופים ציבוריים כהגדרתם לעיל לכל  .5.2.3

מ( בשנה לכל לקוח במשך )לא כולל מע"₪  100,000-הפחות ובהיקף כספי שלא פחת מ

 השנתיים שקדמו להגשת הצעות.

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47


 

 באמבולנסים עבור המרכז לבריאות הנפש שער מנשהלאספקת שרותי הסעות ופינוי חולים  15/2017מכרז פומבי מס' 

6 

המוגדרים כאמבולנסים רגילים או כאמבולנסים שלושה אמבולנסים המציע מפעיל  .5.2.4

הכוללים את כל  ,ומעלה 2007משנת ייצור לכל הפחות ואמבולנס נט"ן אחד ביטחון 

 –הציוד הדרוש והצוות הנדרש ברכב, ע"פ נהלים של משרד הבריאות )להלן 

 יהיה רשאי להתקשרמינימום ארבעה אמבולנסים  ברשותומציע שאין , האמבולנסים"("

בהסכם גיבוי עם חברת אמבולנסים מורשית אחרת כך שסה"כ יהיו ברשותו, לצורך 

יובהר כי לצורך קיום דרישות מכרז זה שלושה אמבולנסים רגילים ואמבולנס נט"ן אחד. 

פשרות להתקשר בהסכם גיבוי לשני עמידה בדרישות מכרז זה, ניתנת למציע הא

אמבולנסים רגילים או אמבולנס רגיל ואמבולנס נט"ן לכל היותר. המציע מתחייב שיהיו 

ההסכם עם החברה ברשותו לפחות שני אמבולנסים ולא באמצעות קבלן המשנה. 

האחרת ייחתם טרם המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה. כל האמבולנסים יהיו 

 שירותים נשוא מכרז זה. כשירים למתן ה

 

 : סףהנדרשים להוכחת תנאי  מסמכים .6

 תעודת או/ו מורשה עוסק תעודתלצרף , יש 5.1.1 שבסעיף סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך 6.1

 .ד"עו י"ע מאושרים התאגדות

אישור תקף מרואה חשבון או פקיד , יש לצרף 5.1.2 שבסעיף סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך 6.2

-התשל"ו ,שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

1976. 

תצהיר חתום בכתב מאושר על ידי  , יש לצרף5.1.3 שבסעיף סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך 6.3

מופיע בנספח הנוסח התצהיר , בעורך דין לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

 .ממנו לסטות ואין מחייב התצהיר נוסח. 1'א

יש לצרף נסח חברה/שותפות מרשות התאגידים  5.1.4שבסעיף  סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך 6.4

עדכני למועד הגשת ההצעות המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות בגין שנת 

 או מוקדם מכך.  2015

 אודות ח"רו אישור 2את נספח א'יצרף המציע  5.1.5שבסעיף  סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך 6.5

  חתום ע"י רו"ח. הכספיים חות"מהדו נתונים

הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון , יש לצרף 5.1.6 שבסעיף סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך 6.6

 .6בנספח א' בנוסח ההצהרה המופיעה זכויות לאנשים עם מוגבלות

כהגדרתו בחוק , יש לצרך אישור מפעל חיוני 5.1.7 שבסעיף סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך 6.7

או מכתב מהגורם המוסמך כי הוא מצוי בהליכים  1967 –עבודה בשעת חירום התשכ"ז  שירות

 להשגת אישור כאמור.

רישיון להפעלת אמבולנס פרטי  יצרף המציע 5.2.1ף שבסעילצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  6.8

 המציע כי הוא פועל על פי חוק.  יועץ המשפטי שלשל ה אישורמטעם משרד הבריאות או 

 לחוברת ההצעה.  10ימלא המציע את סעיף  5.2.2לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  6.9

  לחוברת ההצעה. 10סעיף  אתלמלא יש  5.2.3לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  6.10

 :5.2.4לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  6.11



 

 באמבולנסים עבור המרכז לבריאות הנפש שער מנשהלאספקת שרותי הסעות ופינוי חולים  15/2017מכרז פומבי מס' 

7 

 לחוברת ההצעה.  11ימלא המציע את סעיף  .6.11.1

 בתוקף לכל האמבולנסים מטעם משרד הבריאות. אישוריספק  .6.11.2

 הרכב כלי של חובה ביטוח ותעודות הרכב רישיונות את, הרכב על בעלות תעודתיצרף  .6.11.3

 .המיועדים

במידת הצורך, יצרף הסכם התקשרות של המציע עם חברת אמבולנסים מורשית אחרת  .6.11.4

 להשלמת מספר האמבולנסים שיעמדו לרשות המציע במכרז זה. 

 

 דרישות נוספות .7

יצרף להצעתו התחייבויות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתומות ע"י המציע  המציע 7.1

 (.2'א)נספח 

תצהיר  בדרישה זו, יש לצרף עמידה הוכחת לצורך .בלבד מקוריות בתוכנות שימוש עושה המציע 7.2

 .3נספח א'התצהיר המופיע בחתום על ידו ועל ידי עורך דין בדבר שימוש בתוכנות מקור בנוסח 

, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא בהצעתורשימת הפרטים  אתיצרף להצעתו  המציע 7.3

 ההצעה. לחוברת 6יזכה בהתאם לסעיף 

 (.5א')נספח הצהרה של עורך דין המציע על מורשי החתימה במציע יצרף להצעתו  המציע 7.4

אישור ותצהיר.  להצעתה תצרףהעדפה בשל עובדה זו  הל ןכי תינת המעוניינת אישה יעהמצ 7.5

 לחוק' ב 2 בסעיף כמשמעותם הואכל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר"  שמעותזה, מ סעיףב

 .1992-"בהתשנ, המכרזים חובת

לשאלות ההבהרה, ככל  המזמין, לרבות מסמכי התשובות ששלח המציע יצרף את מסמכי המכרז 7.6

כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז והחוזה בראשי תיבות בתחתית כל  שהיו כאלה,

 עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם.

 טופס הצעת מחיר, בנוסח המצורף כנספח ב'. 7.7

 כן בסופו.ו י תיבות בתחתית כל עמוד,אשחתום ברעל נספחיו,  '(ב)נספח  ההתקשרותהסכם  7.8

 זו, על פי מסמכי המכרז. כל מסמך אחר הנדרש לצורך הגשת הצעה 7.9

 

 תקופת ההתקשרות .8

ת להאריך את תקופת קיימת הזכולמזמין  .לשנה אחת הינההראשונה תקופת ההתקשרות  8.1

, ובסה"כ תקופת ההתקשרות לא (1)ת שנה אחת נוב תונוספתקופות ארבע  דובע ההתקשרות

  שנים. (5)מחמש תארוך יותר 

מנכ"ל בכתב של מורשי החתימה מטעם המזמין )הארכת ההתקשרות, באם תהיה, תהיה בהודעה  8.2

 (.המרכזוחשב  מנשה שערהמרכז לבריאות הנפש 
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 לא זו תקופה בתום באם. השירותים למתן ניסיון כתקופת ישמשו הראשונים החודשים שלושת 8.3

 הזוכה עם ההתקשרות תסתיים, זה מכרז נשוא המתבקשים מהשירותים רצון שבע המזמין יהיה

 למועד עד שניתן השירות בגין רק לתשלום זכאי יהיה הזוכה. זה בעניין טענה כל תהיה לא ולזוכה

 זיםכרהמ ועדת ידי על אחריו הבא שדורג למציע לפנות המזמין רשאי יהא, שכזה במקרה. סיומו

 היקף במסגרת תהיה עימו שההתקשרות ובלבד להלן, 17, כאמור בסעיף םשירותיה מתן להמשך

 .  כאמור מראש שנקבעה ההתקשרות

 

 הערכת הצעות .9

  :שלבים בשלושה תעשה הבחינה 9.1

עמידת המציעים בתנאי הסף, מציעים שיעמדו בתנאי הסף בלבד  תיבדק ראשון בשלב .9.1.1

 יעברו לשלב השני. 

, ציעים והצעותיהם על סמך ניסיונםמל הכולל האיכות ציון יחושבבשלב השני  .9.1.2

 .המזמיןוהראיון שיעברו במשרדי  המלצותיהם

ומעלה )מתוך  65%תיבחן הצעת המחיר רק להצעות שיקבלו ציון  השלישי בשלב .9.1.3

 . האיכות בציון( %100

 . להצעות דירוג ויינתן( ואיכות)מחיר  הכללי ציון יחושב הרביעי בשלב .9.1.4

בבדיקת  65% -ת את סף הוהעוברפחות משתי הצעות  ונותרשהאמור לעיל, במקרה  מרותל 9.2

 65% -שלהן נמוך מ האיכות, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו שלא לפסול הצעות שציון האיכות

 .60% -אך לא נמוך מ

  סף בתנאי עמידה - I שלב 9.3

 ההצעות, ותיבדק הגשתבשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון ל

הצעה שתעמוד בתנאי הסף  רקעמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות. 

 תעבור לשלב השני. 

 מהציון הכללי( 30%) המציענסיון איכות  - IIשלב  9.4

 , בהתאם למשקלות הבאות:ניסיון המציעיםבשלב השני, תיבדק איכות 

 משקל מרכיב תת שלב

 3 -איכות השרות שניתן על ידי המציע על פי חוות דעת מ ממליצים

ממליצים עבורם המציע סיפק שירותי הסעות באמבולנסים 

  .5.2.3ף בדומה לנדרש במכרז זה בהיקף הנדרש לפי סעי

60% 

אישור בתוקף שלהם מספר אמבולנסים ברשות המציע  מספר אמבולנסים

ואנשי צוות כשירים להפעלתם. על כל אמבולנס נוסף מעבר 

 10יקבל המציע  לעיל 5.2.4לארבעה הנדרשים בתנאי הסף 

 (.8אמבולנסים נוספים )סה"כ  4נקודות נוספות, עד 

40% 

 %100 סה"כ

יקבל המציע ציון  לעיל, 9.4בדיקת איכות נסיון המציע בהתאם לאמור בסעיף לאחר  .9.4.1

 איכות.
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 די הסף בדרישות שהוגדרו המזעריים שההיקפים לכך מופנית המציעים לב תשומת .9.4.2

 גבוה ניקוד לקבלת די בהם אין אך", הסף בתנאי המציע עמידת" לבדיקת בהם

 היקפים לפרט, הרלוונטיים במקרים, המציע על, לכן". ההצעה איכות" בבדיקת

 ההצעה ובטופס במכרז הנדרש פי על, הסף בתנאי הנדרש למינימום מעבר ופעילות

 . למכרז שצורף

בהתאם לכללי הניקוד , ממציע נקודות לגרוע הזכות את לעצמו שומר המזמין .9.4.3

 עמד ולא שירותים או ציוד כספק המזמין עם בעבר עבד אשר המופיעים בפרק זה,

 דעת חוות לגביו שקיימת או, הנדרש השירות של בסטנדרטים או/ו הזמנים בלוחות

 טיעון זכות המציע לספק תינתן, זה במקרה. שסיפק העבודה טיב על בכתב שלילית

 .הסופית ההחלטה מתן לפני, המכרזים ועדת של דעתה שיקול לפי, פה בעל או בכתב

 בהצעתו כלל כי יתגלה אשר, מציע הסף על לפסול הזכות את לעצמו שומר המזמין .9.4.4

 .מטעה או שיקרי מידע

 :איכות השירות מלקוחות המציעיםדגשים להערכת  .9.4.5

לחוברת  10הועדה תבצע פניה טלפונית לאנשי הקשר המצוינים בסעיף  .9.4.5.1.1

 ההצעה.

  לכל הפחות. לשלושה ממליצים תפנה הועדה .9.4.5.1.2

 יודגש, כי על אף האמור לעיל, הועדה שומרת את הזכות: .9.4.5.1.3

לפנות לכל אחד מהלקוחות שצוינו בהצעת המציע )תוך שמירת  .9.4.5.1.3.1

היקף ההתקשרות של המציע עם החוקיות של פנייה לפי סדר יורד של 

 .הלקוח

 לפנות ללקוחות המציע שלא צוינו בהצעתו.  .9.4.5.1.3.2

ככל שתפנה הועדה ללקוחות שלא צויינו בהצעת המציע, המזמין יפנה  .9.4.5.1.3.3

מספר ללקוחות לפי החוקיות לעיל תחת המידע הקיים אצלו אודות 

 שלא צוינו.  המבחנים

ללקוחות המציע בתוך משרד צוות הבדיקה יעניק עדיפות בפנייה  .9.4.5.1.3.4

עם סיום איסוף ההמלצות, יחושב ממוצע משוקלל של הבריאות. 

קבלו י בריאותמשרד השניתנו למציע. הציונים שניתנו על ידי  הציונים

הסופי לסעיף  משקל כפול מגורמים מנקדים אחרים בשיקלול הציונים

 זה.

, נכשל 1) 5 דע 1 של בסולם המציע את לדרג הממליצים יתבקשו פנייה בכל .9.4.5.1.4

להלן. ציונים אלו ישוקלל ע"פ  יניםוהמצ מהקריטריונים אחד בכל( מעולה 5

 כמפורט להלן: שביעות הרצוןמשקלם בציון 
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 משקל  פרמטר מס'

 :איכות השירות 1

 איחורים וללא שנקבע במועד האמבולנסים הגעת. 

 נק'( 15)

 מקצועי באופן האמבולנס צוות"י ע החולה פינוי ,

 הצוות להוראות עניינית התייחסות תוך ואדיב מהיר

 נק'( 10) .מטעם המזמין הרפואי

 לפגיעה לגרום העלולות תקלות ללא הפינוי ביצוע 

, מיומן לא צוות, מרשלנות כתוצאה בחולה ממשית

 נק'( 10) .'וכד לקוי ציוד

35% 

 אמבולנסים מתאימים וציוד: 2

 וללא אמינים, ממוזגיםאמבולנסים נקיים,  קבלת 

 נק'( 15) .תקלות

 הנדרש והמכשור הציוד בכל המזוודים אמבולנסים 

 20) .תקלות ללא והפועלים הבריאות משרד"י עפ

 נק'(

35% 

 נהגים ופארמדיקים: 3

 מתפקדים, מתאימות הכשרות עברו, מקצועיים 

 נק'( 10) .לחץ בתנאי

 נק'( 5) .נקיים מדים עם חיצונית מסודרים 

 במהירות נענים, תעבורה כללי על שומרים, אדיבים 

 נק'( 5) .הקשר במכשירי

20% 

 מנהלי החברה: 4

 נק'( 2.5) .המזמין צרכי את מבינים 

 נק'( 2.5) .תקלה בעת במהירות להשגה ניתנים 

 ועומדים אדיבים, חירום בעת מהיר שרות נותנים 

 נק'( 5) .בהבטחות

10% 

  100% ציון כולל 

 
 מהציון הכללי( 70%מחיר ) - IIIשלב  9.5

 של מציעיםלאחר אישור ועדת המכרזים את ציוני האיכות, ייפתחו מעטפות המחיר  .9.5.1

, וזאת מבלי לגרוע באמור האיכות בציון( 100%ומעלה )מתוך  65%בלו ציון ישק

טופס  -ותשוקלל הצעת המחיר שהוגשה על ידי המציע )נספח ב'  לעיל, 9.2בסעיף 

 הצעת המחיר(.

 מהמרכיבים הבאים:תורכב  המחיר הצעת .9.5.2

 P1 – (המחיר הצעתציון מ 85%) מרכזי יעד סעיף  .9.5.2.1
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ק"מ  14 :בי"ח הלל יפהל ל/משער מנשהלנסיעה חד כיוונית המציע יציע מחיר 

 נסיעה חד כיוונית ל/משער מנשה

לנסיעה הנמוכה ביותר תזכה בציון הניקוד המלא  תהצעת המחיר המשוקלל

 לפי הנוסחה הבאה:  לסעיף זה ויתר ההצעות ידורגו ביחס אליה

 ציון המחיר

 לסעיף
= 100 * 

 עלות ההצעה הנמוכה ביותר
 

 עלות ההצעה הנבחנת

בסעיף זה לפי  המחיר המשוקלל לנסיעה יקבל ציון ביחס להצעה הזולה ביותר

 הנוסחה מעלה. 

 P2 –מציון הצעת המחיר(  10%"ן )נט באמבולנסתוספת נסיעה  סעיף .9.5.2.2

המוצע ביחס  לאחוזיקבל ציון ו המציע יציע אחוז תוספת לנסיעה באמבולנס נט"ן

אחוז התוספת יתווסף הן למחיר הנסיעות ליעדים . להצעה הנמוכה ביותר

 המרכזיים והן לנסיעות ליעדים שאינם מרכזיים שמחירם נקבע לפי ק"מ. 

 - מציון הצעת המחיר( 5%הצעת מחיר לק"מ ליעדים שאינם מרכזיים ) סעיף .9.5.2.3

P3 

 בציון תזכה ביותר הנמוכה"מ לק המחיר הצעת. נסיעה"מ לק מחיריציע  המציע

 הצעת כי יובהר. אליה ביחס ידורגו ההצעות ויתר זה לסעיף המלא הניקוד

 .יפה להלל מהמחיר 20%-גבוהה או נמוכה ב תהיה לאהמחיר לק"מ 

מהצעתו  20%-עלות לק"מ הגבוהה בלמעלה ממציע אשר יציע הצעת מחיר ל

 כדלקמן: להלל יפה, תחושב הצעתולק"מ 

 .האמיתיתלצורך בדיקת ההצעות כאילו הציע מחיר הכפול מהצעתו 

 .10%-לצורך ההתקשרות )אם יזכה במכרז( כאילו הציע מחיר הנמוך מהצעתו ב

 14עבודה נסיעה חד כיוונית להלל יפה )מרחק של ₪  100 לדוגמה: המציע הציע

מכאן שהצעת המציע לק"מ בדוגמה הזו, לקילומטר.  ₪  7.14ק"מ( המיתרגמים ל

 . ₪ 8.57-ל₪  5.95או הטווח שבין ₪  7.14-מ 20% -יכולה להיות +/

לקבלת ציון המחיר הסופי של המציע ישוקלל הניקוד שקיבל בכל אחד משלושת  .9.5.3

 לעיל.  מרכיבי הצעת המחיר כאמור

 ציון המחיר הסופי של המציע יחושב לפי: .9.5.4

𝐏𝟏 ×
𝟖𝟓

𝟏𝟎𝟎
+ 𝑷𝟐 ×

𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎
+ 𝑷𝟑 ×

𝟓

𝟏𝟎𝟎
= 𝑷 

 המחיר תרגום יערך ,ואילך הזולה המחיר מהצעת ההצעות דירוג בחינת לשם ורק אך .9.5.5

 "ח.לש המוצעות המחיר הצעות כל של ההנחה אחוז לאחר

 האחרים המציעים וכל ודותנק 100 יקבל ביותר הנמוך שהמחיר כך יקבע המחיר ציון .9.5.6

 החישוב נוסחת פי על יעשה החישוב. הזולה להצעה ביחס יותר נמוך בציון ינוקדו

 :הבאה

 * 100 = ציון המחיר
 ביותרעלות ההצעה הנמוכה 

 
 עלות ההצעה הנבחנת
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 הצעת טופס -' ב בנספח המציע ידי על שהוגשה המחיר הצעת תשוקלל זה בשלב .9.5.7

 . המחיר

 ההצעות ודירוג( ואיכות מחיר) הכללי הציון חישוב - IV שלב 9.6

 וציון 9.4בהתאם למשקולות שבסעיף  האיכות ציון שקלול ידי על יחושב במכרז הכולל הציון

 לנוסחת בהתאם, בנפרד מההצעות אחד כל עבור(, 9.5 שבסעיף בחישוב שהתקבל כפי) המחיר

 :הבאה החישוב

ציון 

 כללי
= 

  ציון מחיר( * 70) + ציון איכות( * 30)

100  

 

 ההצעות תוקף .10

המציע יאריך את תוקף  .לעיל 4.4המופיע בסעיף  בתוקף עד לתאריךתישארנה ההצעות למכרז 

  לקבלת החלטה סופית במכרז זה. , עדמזמיןההצעה לקיום תנאי המכרז בהתאם, לבקשת ה

 

 תמורה .11

לספק תשולם על פי הנסיעות שיבוצעו בפועל ועל פי סיווגן ליעדים מרכזיים ויעדים  התמורה 11.1

 .שאינם מרכזיים ועל פי התוספת לאמבולנס נט"ן

 הנדרשות על מנת לספק את השירותים. אותלשעת עבודה כוללת את כל ההוצ התמורה 11.2

  לא תינתן כל תוספת להצעת המחיר של הזוכה. 11.3

 .להסכם ההתקשרות 13כאמור בסעיף  תוצמד התמורה 11.4

 

 והבהרות שאלות .12

 יקבל שאלות פונים באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת המזמין 12.1

vivian@sm.health.gov.il (את  יחייבו ולא יענו לא בטלפון או פה בעל שיופנו לותאש

 שם ציון תוך", אקסלמסמך " באמצעות 15:00 עהש 4.2המופיע בסעיף  תאריך עדהמזמין( 

  .הנלווים והמסמכים המכרז בכתב שאלה לכל רלוונטי וסעיף הפונה

 .זה מועד לאחר שאלות תתקבלנה לא 12.2

, השאלה פרוט, השאלה מתייחסת אליו במכרז הסעיף מספר, המכרז שם את תכלול הפנייה 12.3

 .אלקטרוני דואר וכתובת פקס, טלפון, השואל פרטי

 http://www.shaar-menashe.orgהמזמין התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של  12.4

 .ציון שם הפונה בעילום שם, וישלחו לכלל המציעים ללאתחת "אודותנו" עמוד "מכרזים" ב

 כתובת המייל על המציעים להירשם לקבלת עדכונים באמצעות 12.5

Liat@sm.health.gov.il מציע אשר לא יבצע הרשמה כאמור לעיל לא יקבל את כל .

  העדכונים ויהיה מנוע מלבוא בטענה כלשהי כלפי המזמין על אי קבלת מידע כלשהו.

mailto:Liat@sm.health.gov.il
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הודעה  זמיןמובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע ליתן למ 12.6

בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון 

 .כל טענה בהקשר זה

 

 הגשת ההצעות .13

המפורטים הגשת ההצעה פירושה כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים המקדימים  13.1

וכי בטרם הגיש את הצעתו,  מכרזה , הבין את מהות העבודה, הסכים לכל תנאיבמסמכי המכרז

המסופקים  כל הנתונים, הפרטים והעובדות מאשר את נכונותקיבל את מלוא המידע האפשרי, 

ע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של ולפיכך יהא מנו ,על ידו

 המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

כמו כן, בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל,  13.2

לרבות אם כי בלי לגרוע מכלליות האמור, את דיני המכרזים החלים בישראל ובכלל זאת את 

)א( 6צהיר כי הוא עומד בדרישות תקנה הרישום והרישוי הנדרשים. המציע מכל דרישות 

 .1993-התשנ"ג ,לתקנות חובת המכרזים

 לכל תנאי המכרז.  תוהגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמ 13.3

שני מודפס וקשיח ההצעה, בצירוף כל המסמכים הדרושים הנלווים אליה, תוגש בעותק אחד  13.4

. יש להקפיד על סימון )סה"כ שלושה עותקים( USBיס זיכרון כרט על גבי יםדיגיטליעותקים 

העותק המודפס של ההצעה במילה "מקור". בכל מקרה של סתירה בין ההצעה המסומנת 

"מקור" לבין ההצעה המופיעה על גבי התקליטורים, יגבר תוכנה של ההצעה המסומנת 

 "מקור". 

, לתיבת סימני זיהוי כלשהםשא עליה ישלא ת במעטפה סגורה, הגישההצעות יש לאת  13.5

 –בניין המנהלה, קומה ב' בצמוד ללשכת המנהלת אדמיניסטרטיבית בהממוקמת המכרזים 

 15/2017מכרז פומבי מס'  "על המעטפה יש לציין: . בי"ח לברה"ן שער מנשה, ד.נ. חפר

 "מנשה שערלאספקת שרותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים עבור המרכז לבריאות הנפש 

 .ללא שם המציע או כל פרט מזהה אחר ,בדבל

, רשאי המזמיןיודגש כי  .4.3הינו בתאריך המופיע בסעיף האחרון למסירת ההצעות  מועדה 13.6

 להגשת המועד את להאריך, הנמקה חובת עליו שתהא ומבלי המוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי

 כל תהיה לא למציעים. המכרז מסמכי את מהמזמין שרכשו למציעים בכתב בהודעה הצעות

 .כאמור המועד הארכת עם תביעה או/ו דרישה או/ו טענה

 .תיפסל על הסףמעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל  13.7

 :הוראות מיוחדות לגבי הגשת עותקים דיגיטליים 13.8

על כל מסמכי ההצעה להיות ערוכים, חתומים ומסודרים באופן זהה לעותק  .13.8.1

 .הצעהההקשיח של 

זהה לחלוטין לעותק הקשיח לרבות חתימות וחותמות על העותק הדיגיטלי להיות  .13.8.2

 .המציע במקומות הנדרשים
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, על (למעט הצעת המחיר) העותק הדיגיטלי של ההצעה יכיל את ההצעה כולה .13.8.3

 . FPD נספחיה בפורמט

 .על מציע לוודא שהעתק הדיגיטלי קריא וברור .13.8.4

 .מובהר כי חל איסור להכליל את הצעת המחיר בעותק הדיגיטלי של ההצעה .13.8.5

 

 אופן הגשת ההצעה .14

בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים מהמציע. יש למלא את חוברת  14.1

ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה 

 וכן למספרם.

ל הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף להיפס 14.2

 שהצעותיהם שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציעים המכרזים ועדתעם זאת,  על הסף.

 חלק עם לרבות) מציעים במספר מדובר אם ובין בודד במציע מדובר אם בין, מתאימות נמצאו

ועדת ולהשלים מסמכים חסרים במידת הצורך.  הצעותיהם את לתקן(, בלבד מהמציעים

העניין, על המועד האחרון להגשת הצעה מתוקנת, אם וככל  ים, לפי/המכרזים תודיע למציע

 .שהיא תראה לנכון לקבוע הליך כאמור

ההצעות תוגשנה בשפה העברית. כמו כן נספחים, אישורים תעודות וכל פרט אחר הנדרש במכרז  14.3

 יוצגו רק בשפה העברית.

 

 שינויים והסתייגויות .15

המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף  לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי 15.1

המסמכים בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול 

 דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע; .15.1.1

 ע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל;לראות את הצעת המצי .15.1.2

 ;בעניין השינוי שנעשה הבהרות מן המציע לדרוש .15.1.3

 

 יםת ואישורים שידרשו מהמציעים הזוכיוהתחייבו .16

 :להגיש הזוכהלשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו במסגרת ההסכם שיחתם עם הזוכה, על 

 :ערבות ביצוע 16.1

מיום ההודעה  ( ימים7נציג המזמין, תוך שבעה )להפקיד אצל  ובמכרז יידרש יםהזוכ .16.1.1

להסכם ההתקשרות )להלן:  1 בנוסח נספחלביצוע ערבות בנקאית על הזכייה, 

 .בסכום כנדרש על פי הוראות החשב הכללי"ערבות ביצוע"( 

)ותקופות ההארכה של החוזה, באם כל תקופת החוזה ערבוית הביצוע יהיו בתוקף ב .16.1.2

 .לאחר מכן יום 60-ויהיו( 
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)להלן:  הסכם שיחתם עמועל פי ה זוכהכביטחון לקיום התחייבויות ה הערבות תשמש .16.1.3

וברת  בלתי מותנית ,"(. הערבות לביצוע תהיה אוטונומיתהסכם ההתקשרות"

וניתנת לגבייה על פי דרישה חד צדדית של  צמודה למדד המחירים לצרכן ,חילוט

 .המזמין

שברשותה רישיון לעסוק בביטוח  הערבות תהיה של מוסד בנקאי או של חברת ביטוח .16.1.4

ואשר אושרה ע"י החשב הכללי  1981-תשמ"אהקי הביטוח, ע"פ חוק הפיקוח על עס

תהיה חתומה על ידי נציגי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים. הערבות 

 המוסד הבנקאי/חברת הביטוח.

במכרז מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל תקופת ההתקשרות תהיה בידי  ושיזכ יםהמציע .16.1.5

הערבות תהיה , במדויקההתקשרות  להסכם 1 בנוסח נספח ,המזמין ערבות תקפה

 במלוא הסכום האמור לעיל.

 '(, יהיהנספח ג) הסכם ההתקשרותבמקרה של אי מילוי התחייבויות המציע לפי  .16.1.6

וזאת בנוסף לזכותו לתבוע מן המציע כל  המזמין רשאי לחלט את הערבות לביצוע

בות כאמור, בכל מקרה בו המזמין יבצע חילוט של הער סעד ו/או פיצוי לפי כל דין.

 ימי עסקים. 15יידרש המציע להשלים את ערבות הביצוע לסכומה המלא בתוך 

 בחוזה בביטוחים הבאים כמפורט המציעשיבטחו את להמציא אישורים בדבר קיום ביטוחים  16.2

 עריכת ביטוחים.אישור  –ות רשלהסכם ההתק 2בנספח ו

מיום ההודעה על ימים  7 תוךלהציג  יש 16.1-16.2ף סעיאת המסמכים העונים על דרישות  16.3

לא הפקיד המציע  דרישות הנ"ל מהווה תנאי מוקדם להתקשרות.ה. מילוי במכרזה יהזכי

חשב יי ו/או לא מילא תנאי אחר מהדרישות הנ"ל, הזוכה במכרז ערבות ביצוע כנדרש ובמועד,

זכאי לפעול כנגד המציע בהתאם לכל התחייבויותיו לפי מכרז זה והמזמין יהיה מילויהדבר כאי 

 .סעד העומד לו לפי כל דין

 

 "זוכה שני" .17

שהצעתו המציע רשאי לקבוע כי  מזמיןה ,"כ"זוכה ראשוןבמקרה של הכרזה על זוכה אחד  17.1

 ".יבחר "זוכה שלישיייוגדר כ"זוכה שני" ובהתאם במקום השני  דורגה

, על פי שיקול מזמיןרשאי ה ,פסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרזלה מזמיןבמידה ויחליט ה 17.2

 . ו/או "הזוכה השלישי" ה"זוכה השני"דעתו הבלעדי, להתקשר עם 

במידה ויתקשר המוסד עם "הזוכה השני" )והשלישי בהתאמה( לפי האמור לעיל, יחולו על  17.3

" ו/או "הזוכה הזוכה השני" .התקשרות זו כל הכללים לפי מכרז זה, לרבות תקופת הניסיון

הצעתו כמפורט בתוקף בהתאם לתקופת תקפות  מזמיןמחויב להתקשרות עם היהיה  השלישי"

"הזוכה עם ההתקשרות במקרה שהסתיים תוקף תקפות ההצעות תותנה  לעיל. 10 בסעיף

 .ואו "הזוכה השלישי" בהסכמתהשני" 

 

  עדר ניגוד ענייניםיהשמירת סודיות ו .18
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לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, להביא  ויתחייבועובדיו ומי מטעמו הזוכה במכרז  18.1

אגב או בקשר עם ביצוע החוזה או בתוקף או במהלך  הםכל ידיעה שתגיע אלי ,לידיעת כל אדם

, לרבות שימוש בכל האמצעים או אגב ביצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן

 מנת לשמור על אבטחת מידע ברמה גבוהה.הנדרשים על 

בסיום החוזה עם הזוכה, מתחייב הזוכה להחזיר למזמין או למי שהמזמין יורה לו את כל  18.2

 המסמכים והפרטים או כל חומר אחר שהובא לידיו ו/או שאסף במסגרת ביצוע החוזה.

רבות הבנקאית ע"י המזמין ע"י חילוט הע סייקנמפר הוראה זו יהא צפוי לתביעה משפטית וכן  18.3

חילוט הערבות המזמין יהא רשאי לתבוע את מפר  בנוסף עלשימציא למזמין לביצוע החוזה. 

כמו כן, מהווה הפרת הוראה זו עבירה פלילית  הוראה זו על כל נזק ובכל סכום שיראה לו כנכון.

 .1977-תשל"זה ,לחוק העונשין 118פי סעיף ל ע

אישיים עם גורמים אחרים וה עסקייםהיים, את כל הקשרים המקצועבהצעה המציע יפרט  18.4

ין זה יש לפרט יבהתאם להצעה זו )לענ מזמיןהעלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו ל

גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע(. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את 

 .תן השירות נשוא המכרזמב םענייניהזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד 

 

 בהצעת הזוכה עיון .19

, עומדת למציעים הזכות לעיין 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם לתקנה  19.1

 בהצעה הזוכה.

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי  19.2

במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו  בנספח א'המציע  יפרטסוד מקצועי או מסחרי 

חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה 

בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש  הסופית על חיסיון סעיפים תהה של המזמין בלבד.

 ן בגין כל החלטה בנדון.או תביעות כנגד המזמיו/כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות 

מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון  19.3

 מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

יובהר כי מציע אשר יודיע כי פרטים בהצעתו הם חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מתחייב  19.4

 אלה בהצעתם של מציעים אחרים. בעצם הודעתו זו כי לא יבקש לראות פרטים 

יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת  19.5

המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות 

 מנהלית.

שהזוכה הגדירם  החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה 19.6

כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק 

 זמן ההולם את נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם  19.7

 מסירת החומר לעיונו של המבקש.
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יע, היקף פעילותו, סוג פעילותו, וכן המחיר שבו נרכשים ממנו יודגש כי ניסיונו של המצ 19.8

השירותים על ידי המזמין לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע 

 בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

₪  200עיון במסמכי המכרז לאחר הודעה על הזוכה במכרז, יעשה לאחר תשלום אגרה בסך  19.9

 .המזמיןלפקודת  שתשולם מראש

עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תאום מראש עם  19.10

 .מזכירת הוועדה

 

 סמכות השיפוט .20

זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך  מכרזהסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה ב

 בירושלים.

 

 מטעם המזמיןובקרה פיקוח  .21

לבקר פעולותיו, לפקח על לאחראי מטעם המזמין או מי מטעמו של המזמין חייב לאפשר מתהמציע 

 מכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם.כלל השירותים הנדרשים בביצוע 

 

  זכויות המזמין .22

שומר לעצמו את הזכות לבחור את ההצעה המעניקה לו את מירב היתרונות על פי אמות  מזמיןה 22.1

צעה הזולה ביותר או כל הצעה לבחור בה מתחייב אינו המידה שנקבעו במסמכי המכרז אבל

 אחרים.  תקציביים או כלל, מטעמים להתקשר שלא להחליט ורשאי יהיה שהיא

רשאי להרחיב  זמיןאינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המ זמיןהמ 22.2

ציביות או או לבטלו מסיבות ארגוניות, תק פרויקטיםאו לצמצם את היקף המכרז ו/או ה

אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה 

 מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה אל המציע כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי  זמיןלמ 22.3

לבקר  ,, והתקנות שהותקנו מכוחו1993-בהירויות, בכפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ג

 לזמן לראיון נוסף מי מהמציעים, שימצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי.או /במתקני המציע ו

שומר לעצמו את  זמיןור יותר ממציע אחד לביצוע השירותים. המנשמרת הזכות לבח זמיןלמ 22.4

 הזכות להתקשר עם הזוכה לגבי חלק מהצעתו ו/או לפצל את העבודה בין מספר זוכים.

 מזמיןמובהר וברור לכל כי ההתקשרות וממימוש המכרז ע"י המזמין מותנית בקיום תקציב. ה 22.5

שרות במידה ולא יאושר התקציב שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או את ההתק

 לעניין מכרז זה, ללא כל פיצוי.

 למזמין נשמרת הזכות לסיים את החוזה בסוף כל שנה קלנדרית. 22.6

התעריף  לגבי לקיים מו"מ עם כל אחד מן המציעים, לרבותאת הזכות שומר לעצמו  המזמין 22.7

 יתר התנאים.לגבי ו

קיבלו שתי הצעות או יותר ניקוד זהה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם לאחר שקלול התוצאות  22.8

  שהוא הניקוד הגבוה ביותר, תיבחר ההצעה הזוכה בדרך של הגרלה כמפורט להלן:
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המציעים שהצעותיהם קיבלו ניקוד זהה כאמור לעיל יוזמנו למשרדי המזמין לצורך  .22.8.1

 עריכת ההגרלה. הזמנות יישלחו למציעים בדואר רשום.

 המכרזים אצל המזמין. ההגרלה תתבצע בנוכחות נציגי ועדת .22.8.2

שמות המציעים יירשמו על גבי שני פתקים לבנים זהים, יקופלו מספר זהה של פעמים  .22.8.3

 ויוכנסו לתוך תיבה.

 יו"ר ועדת המכרזים ישלוף מתוך התיבה פתק אחד מבין השניים. .22.8.4

המציע הזוכה יהיה זה ששמו יופיע על גבי הפתק ששלף יו"ר ועדת המכרזים כאמור  .22.8.5

 לעיל. 22.8.4 - 22.8.1פים בסעי

מובהר כי מציע שהוזמן לצורך עריכת הגרלה ולא התייצב במועד, יהא מנוע מלטעון כנגד 

אין  זהתוצאותיה של ההגרלה. עוד מובהר, כי באי התייצבות של המציע שהוזמן כאמור בסעיף 

 כדי למנוע מהוועדה לקיים את ההגרלה שלא בנוכחותו.

 

העבודה מפרט 2 פרק  

 : הבאים השירותים את למזמין לספק נדרש הספק .1

שירותי הסעות באמבולנס, כאמור לעיל, לכל חלקי הארץ, על  תתבמכרז יהיה ל הזוכה הספקעל  .1.1

 פי קריאת המזמין. 

רעידות אדמה,  –קריאה יכול שתהיה בכל שעות היום והלילה כולל שבתות, חגים ושעות חירום  .1.2

 .ולרבות מצב מיוחד בעורףמלחמה, הרעלת מים 

דקות מרגע הגעת כל קריאה  30יתחייב להגיע לביח החולים שער מנשה תוך  הספק הזוכה במכרז .1.3

דקות  שלושים עד זמן ההגעה לאמבולנס רגיל יהיה למוקד הספק, אלא אם כן הוגדר אחרת.

 דקות מרגע הקריאה למוקד. עשרים יהיה עד ן"מרגע הקריאה למוקד זמן ההגעה לאמבולנס נט

יהיה , את האמבולנס למקרה אחר לשם הצלת חיים בלבדנאלץ הספק לשלוח  בו חירום במקרה .2

 .דקות ממועד ההודעה למרכז על כך 20 תוך חלופי אמבולנס מחוייב הספק לספק

מטעם המזמין ו/או  הסעת מטופלים בהתאם לנדרש עם או בלי ליווי צוות רפואיהזוכה במכרז יבצע  .3

 בן משפחה בהתאם לדרישת המזמין.

 פציה לשינוע חולה קשור באמבולנס.הספק יהיה ערוך ומוכן לאו .4

הספק חייב להישמע להוראות של איש קשר מטעם המזמין/ נציג/ה וייערך בהתאם לרבות המתנה  .5

)לא כולל ₪  100של עד שעה במיון. על כל חצי שעה נוספת שידרש הספק להמתין, ישלם לו המזמין 

 מע"מ(. 

ציג/ה לרבות שינוע החולה עפ"י הוראת הספק חייב להישמע להוראה של איש קשר מטעם המזמין/ נ .6

הנציג/ה במיון למחלקות וכל זאת ללא דרישת תשלום נוסף. יובהר כי מדובר גם על חולים מורכבים 

 , לא עצמאיים, מחוברים לחמצן, מגובסים וכו'., מרותקים לאלונקהלרבות מרותקים לכיסא גלגלים

להסיע את כיסא הגלגלים יחד עם המטופל  ככל שהמטופל מרותק לכיסא גלגלים, הספק יהיה מחוייב .7

 ליעדו.

הספק מתחייב לעמוד בנהלים להפעלת סוגי האמבולנסים השונים )רגיל, נט"ן( כפי שמפורסמים  .8

 באתר משרד הבריאות לאורך כל תקופת ההתקשרות.
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הספק ידאג, כי האמבולנס ייסע עם חולה אחד בלבד ולא עם מספר חולים, למעט מקרים חריגים בהם  .9

 תקבל אישור מהמזמין.ה

המחיר יכלול את כל הפעולות הנדרשות לטיפול במטופל ובכלל זה העברתו לאלונקה, הובלתו, העלתו  .10

והורדתו מהאמבולנס, העברתו ליעד הנסיעה, הטיפול בניירת הנלוות למטופל, העברת בדיקות 

ן שהושארו ומסמכים אחרים מטעם המזמין, החזרת פריטי לבוש או פריטים אחרים של המזמי

וכיו"ב. יובהר כי הסעה כוללת סיוע לצוות הרפואי המלווה  במקום היעד, זמן המתנה של עד שעה,

תוך נקיטת כל הפעולות המתחייבות על מנת לבצע כל זאת  מלווה מטעם הספק להעברת חולים.

 כל נוסעי האמבולנס.הנסיעה בצורה שתבטיח את שלום 

 :אמבולנס הזמנת תהליךאופן  .11

 אחראימתחיל בקבלת קריאה למוקד הזוכה במכרז ע"י גורם מוסמך  אמבולנס הזמנת תהליך.11.1

 . מטעם המזמין

הספק יספק למזמין מספר טלפון ייעודי עבורו עבור ביצוע הזמנות האמבולנס. יובהר כי העובדה .11.2

לא תפחית ממחוייבותו לעמוד בלוחות הזמנים  שהספק מספק שירותים גם לגורמים אחרים

ככל שהספק מספק שירותים לפרק זה.  1.3רז זה לאספקת שירותים כאמור בסעיף שנקבעו במכ

 גם לגורמים אחרים 

רשימת שמות מורשים מטעם המזמין. המזמין מפרט את מהות הנסיעה  ןתינת במכרז לזוכה.11.3

 . נסיעה וחתימת המאשרה ומרחק . בטופס רשומים פרטי החולה, יעדא' להלן2כמפורט בנספח 

הנהג מטעם הזוכה במכרז מתחייב לקחת את הזמנת הנסיעה חתומה ואת החולה המחלקה בה .11.4

 הוא נמצא. 

 .אושרו שלא לנסיעות תשלום יאשר לא ןהמזמי, הזמנה ללא חולה לקחת אין.11.5

שעות ביממה לצורך מתן מענה  24הספק יגדיר אישר קשר אשר יהיה זמין טלפונית לרשות המזמין  .12

 לבקשות המזמין.

מרכז לבריאות הנפש שער מנשה תוך ל הציוד את להחזיר חייב, המרכז של ציוד עם יוצאה אמבולנס .13

 שעות.  48

בדיקות בבי"ח אחר או במכון רפואי, ו/או  מטופלים מטעם המזמין לביצועהסעת הזוכה במכרז יבצע  .14

הבדיקה ואינו מורשה לצאת  במקוםחייב לחכות חולה לבדיקה  לוקחה אמבולנס. החזרתם

 שלא אושרו ע"י המזמין. אחרות לשליחויות

למוסד הזוכה במכרז יבצע העברת מטופלים במצב קשה בליווי רופא מטעם המזמין לבית חולים או  .15

אחר, בהתאם להחלטת המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. המזמין שומר לעצמו את הזכות 

 לצרף צוות רפואי מטעמו להעברה מסוג זה.

למרכז  להחזירםיב מחו, של המרכז לבריאות הנפש שער מנשהצוות  אנשיאמבולנס היוצא עם  .16

המזמין רשאי  .ש לכך ע"י המזמיןבמידה ונדר הנסיעה ביצוע בתום מיד לבריאות הנפש שער מנשה

לשחרר את האמבולנס מתפקידו ולא לדרוש שיחזיר את אנשי הצוות למרכז לבריאות הנפש שער 

 מנשה. 

 ,המרכז לבריאות הנפש שער מנשהמנע מנטילה ו/או העברה ו/או שימוש בציוד של ימתחייב לה הספק .17

  מטופלים.לרבות פריטי לבוש, מגבות, סדינים וכיו"ב, בעת העברת  
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 המרכז לבריאות הנפש שער מנשה, בין היתר היעדים הבאים:אל/מאת הספק ידרש לבצע הסעות  .18

 מנשה שער.18.1

 חדרה.18.2

 ביה"ח הלל יפה, חדרה.18.3

 ביה"ח כפר שאול.18.4

 יה"ח איתניםב.18.5

 שוהם  – חנה פרדס.18.6

 )פרדסיה( השרון לב.18.7

 (סבא)כפר  מאיר"ח בי.18.8

 )רעננה( לוינשטיין"ח בי.18.9

 )הוד השרון( שלותה"ח בי .18.10

 מוצקין( קרית) מור מכון השרון .18.11

 בלינסון"ח בי .18.12

 שיבא"ח בי .18.13

 יעקב(-)באר הרופא שמואל .18.14

 "ח אסף הרופא בי .18.15

 )צפת( זיו"ח בי .18.16

 )נתניה( לניאדו"ח בי .18.17

 סנטר )הרצליה( מדיקל .18.18

 )עפולה( העמק"ח בי .18.19

 )חולון( וולפסון"ח בי .18.20

 אביב(-)תל איכילוב"ח בי .18.21

 )ירושלים( כרם עין הדסה"ח בי .18.22

 )ירושלים( צדק שערי"ח בי .18.23

 )ירושלים( חולים ביקור"ח בי .18.24

 )ירושלים( הצופים הר הדסה"ח בי .18.25

 "ם )חיפה(רמב"ח בי .18.26

 )חיפה( ציון בני"ח בי .18.27

 אלישע )חיפה(/כרמל"ח בי .18.28

 )נהריה( המערבי לגליל"ח בי .18.29

 )טבריה( פוריה"ח בי .18.30

 קפלן"ח בי .18.31

 רחל מחסום .18.32

 שבע באר"ח בי .18.33
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 גהה )פתח תקווה("ח בי .18.34

 את יעדי הנסיעות על פי שיקול דעתו הבלעדי.יודגש כי המזמין רשאי לשנות  .19

 :והנהגים הרכב מכלי דרישות .20

 מערכת מיזוג אויר תקינה )קירור בקיץ, חימום בחורף(. יכלי הרכב יהיו בעל.20.1

 כלי הרכב יהיה נקי, במצב תקין וטוב, חזותו החיצונית מסודרת ובעל שילוט מתאים. .20.2

 הרכב.חל איסור על הנהג והנוסעים איתו לעשן בתוך .20.3

יהיה מגולח, לבוש בלבוש הולם, הכולל חולצה לבנה  במכרז הזוכה מטעם, האמבולנס צוות.20.4

 ועליה סימן בולט של סמל החברה ושם החברה.

 תג שמי ברור. במכרז הזוכה מטעם אליו והנלווים הנהג וישאי השירותיםבעת ביצוע .20.5

ל חשבונו, יהיה על פי דרישות , ועבמכרז הזוכההציוד הרפואי שיותקן באמבולנס בכל נסיעה ע"י .20.6

 . האמבולנס סוג לפימשרד הבריאות  

באמבולנס יהיה מותקן מכשיר קשר אלחוטי תקין הקשור למוקד הטלפוני של הספק כך .20.7

 שיאפשר זימון בכל עת.

התשלום לספק יבוצע בהתאם לכמות הנסיעות שבוצעה בפועל ועל בסיס החשבונית שתוגש על ידו  .21

 ב' להלן.2המופיע בנספח  בפורמט שלא יפחת מזה

 למכרז זה. 2הספק יעמוד במלוא דרישות נספח הביטחון המסומן ג' .22

 פירוט הזמנת נסיעה 'א2נספח 
 

 :                      .מספר הזמנה

 :                                .תאריך

 :                                    .שעת קבלת קריאה

 / נט"ן. : רגילהאמבולנס סוג

 :                           .שם משפחה:                               פרטי החולה: שם פרטי

 .                                                                              :                                                    תלונה עיקרית

                                                                                                                                                           . 

                                                                                                                                                           . 

                                                                                                                                                           . 

                                                                                                                                                           . 

                                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                                            . 

 

   .                                           :             למקום                                                    פרטי העברה: ממקום

 .                             :                                  שם הנהג

 .                               :                   מספר האמבולנס

                                                                                                                                                                                                                                                               .                                     :             מרכז לבריאות הנפש שער מנשהשעת הגעה ל
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 חשבונית לדוגמה 'ב2נספח 
 

 : לכבוד

 המרכז הרפואי לבר"ן, שער מנשה

 37806ד.נ. חפר, מיקוד: 

 

 .             חשבונית בגין מתן שירותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים בחודשהנדון:  

 :המרכזיים ליעדים הנסיעות פירוט .1

A B C D 
E=B*C+D*(B+א

לנסיעה חוז תוספת 
 באמבולנס נט"ן(

F=E*1.17 

 יעד

ה לנסיעמחיר 
כיוונית -חד

ב  ל/משער מנשה
 "מ(מע ללא)₪ 

 מספר נסיעות 
כיוונית -חד

 ל/משער מנשה
 באמבולנס רגיל

 מספר נסיעות 
כיוונית -חד

 ל/משער מנשה
 באמבולנס נט"ן

סה"כ תשלום עבור 
 ללא)₪ ב  הנסיעות
 "מ(מע

סה"כ תשלום 
ב  עבור הנסיעות

 "מ(מע כולל)₪ 

בי"ח 

הלל 

 יפה

₪ 

  

₪ ₪ 

 "כסה
  

₪ 
(F1) 

₪ 

 :מרכזיים שאינם ליעדים הנסיעות פירוט .2

A B C E=B*C F=E*1.17 

 יעד
לק"מ לנסיעה מחיר 

 באמבולנס רגיל )ללא מע"מ(
ק"מ נסיעה 

 ליעד
סה"כ תשלום עבור 

 "מ(מע ללא)₪ ב  הנסיעה
סה"כ תשלום עבור 

 "מ(מע כולל)₪ ב  הנסיעה

  ₪  ₪ ₪ 

  ₪  ₪ ₪ 

  ₪  ₪ ₪ 

 סה"כ
 

₪ 
(F2) 

₪ 

 ₪  (F2)+(F1)סה"כ לתשלום כולל מע"מ:  .3
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 נספח א' חוברת הצעה

 

 

לאספקת שרותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים עבור המרכז לבריאות  15/2017מכרז פומבי מס' 

 הנפש שער מנשה

 

 

 
 

 

 

 

 

כפי שהוא מופיע ברשם  שם מלא של המציע,

 רשמי
 

  

  המציעת חתימ
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 טופס הגשת הצעה

 לכבוד

   שער מנשההמרכז לבריאות הנפש 

 

לאספקת שרותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים עבור  15/2017פומבי מס'  מכרזהצעה להנדון : 

 המרכז לבריאות הנפש שער מנשה

 

 המכרז.אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי  .1

את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על והבנתי הנני מצהיר ומאשר שקראתי  .2

  כל נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה. 

 '(.באני חותם בזה על נוסח החוזה )נספח  .3

אישיים עם גורמים המקצועיים, העסקיים והת כל הקשרים : המציע יפרט אהעדר ניגוד עניינים .4

בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש  מזמיןאחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים ל

 לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים(:

 _______________________________________________________________ .א

 _______________________________________________________________ .ב

 _______________________________________________________________ .ג

 _______________________________________________________________ .ד

 _______________________________________________________________ .ה

 _______________________________________________________________ .ו

כל ניגוד עניינים עם גורמים  יאו לתאגידים הקשורים עמ יאו לבן משפחת ימצהיר בזאת כי אין ל יאנ .5

בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה  מזמיןאחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותי ל

 .מזמיןאפשרי לאחראי מטעם החשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם ה

  : להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. וכן הנימוק למניעת החשיפה .6

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________.___________________________ 

ם חסויים. הכל בכפוף לאמור במכרז נוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינהסעיפים 

. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת 19 סעיף

 אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. מזמיןהמכרזים של ה

הצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים ל .7

בלתי נפרד מהחוזה, באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, בכל מקרה של ניגוד 
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בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו המופיע בחוזה, 

 תהיה עדיפות לתנאי המופיע בחוזה.

 

 )ככל שמדובר במציע שאינו תאגיד, חלק מהפרטים אינם רלוונטים(: פרטים על המציע .8

 המציע: שם 8.1

 

 

 

 

  .ז.(:תהמס' המזהה )מספר חברה,  8.2

   (:שותפותסוג התארגנות )חברה,  8.3

  תאריך התארגנות: 8.4

שמות הבעלים )במקרה של חברה,  8.5

 שותפות(:

 

 

 

 

 

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם  8.6

 המציע ומספרי ת.ז. שלהם:

 

 

 

 

 

  שם המנהל הכללי: 8.7

 מען המציע )כולל מיקוד(: 8.8

 

 

 

 

  שם איש הקשר למכרז זה: 8.9

  טלפונים: 8.10

  פקסימיליה: 8.11

  :נייד טלפון' מס 8.12

 מייל:-אי 8.13
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 והוכחת עמידה בדרישות הנוספות הוכחת העמידה בדרישות הסף .9

 סעיף במכרז 
 ההוכחה הנושא

  על עמידה בתנאי סף הוכחות

 בישראל כדין המאוגדהינו תאגיד  תאגידה 5.1.1
 תעודת או/ו מורשה עוסק תעודת

 ד"עו י"ע מאושרים התאגדות

5.1.2 
 -אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים 

 1976-התשל"ו

יועץ או  אישור פקיד מורשה, רו"ח

 מס

5.1.3 
תצהיר חתום בכתב מאושר על ידי עורך דין לעניין 

 תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין
 1א' נספח

 היעדר חובות לרשם החברות  5.1.4

נסח חברה/שותפות מרשות 

התאגידים המוכיח כי למציע אין 

חובות אגרה שנתית לרשם 

או מוקדם  2015החברות בגין שנת 

 מכך. 

 6נספח א' אין חשש לאי קיומו של המציע כעסק חי 5.1.5

 5נספח א' קיום הוראות ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 5.1.6

 מפעל חיוני 5.1.7

אישור מפעל חיוני או מכתב 

מהגורם המוסמך על הליכים 

 לקבלתו

 רישיון להפעלת אמבולנס 5.2.1
רישיון או חוות דעת על היועץ 

 המשפטי של המציע

 לחוברת ההצעה 10מענה על סעיף  ניסיון באספקת השירותים 5.2.2

 לחוברת ההצעה 10מענה על סעיף  מספר לקוחות 5.2.3

 מספר אמבולנסים 5.2.4

  לחוברת  11מענה על סעיף

 .ההצעה

 אישור משרד הבריאות. 

  תעודות בעלות, רישיונות רכב

 .ותעודות ביטוח

  הסכם התקשרות עם חברה

 אחרת.
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  הוכחות עמידה בדרישות נוספות 

 2נספח א' יבות לשמירת סודיות והעדר ניגוד ענייניםיהתח 7.1

 3נספח א' הצהרה על שימוש בתוכנות מקור 7.2

7.3 
רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו 

 חסויים
 בנספח א' 6סעיף 

 5נספח א' אישור מורשי חתימה 7.4

  אישור על עסק בשליטת אישה. 7.5

  מסמכי המכרז חתומים 7.6

 נספח ב' טופס הצעת מחיר 7.7

7.8 
( על נספחיו, חתום בראשי ב'הסכם ההתקשרות )נספח 

 תיבות בתחתית כל עמוד, וכן בסופו
 2, 1וכן נספחים ', ב נספח
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 מציעה וותקניסיון  .10

אספקת ב ניסיוןשנות )יש לציין מספר( _________  למציע המציע כי____________ מצהיר בשם ____________________)שם מלא( בעל ת.ז_ הנני 10.1

 . שירותי אמבולנסים

 הוכחת לצורך ביצע אותןאת כל הפרטים הנדרשים, ואת כלל ההתקשרויות הרלוונטיות ( 1)אשר סומנה כטבלה מספר על המציע לפרט בטבלה שלהלן  10.2

 נספח זה.באשר תיאר  ותקווה הניסיון

 לפיותנאי האיכות , לצורך בדיקת תנאי הסף 1 לפרק 6.8 ףו של המציע במכרז זה, כאמור בסעייבחן את כל הנתונים הנדרשים לבדיקת הצעת המזמין 10.3

 .לןלה בטבלה המופיעים הנתונים

 .טבלה זומבנה ל בהתאםלהוסיף דפים ככל שיש צורך בכך ניתן  10.4

 שם הלקוח מס"ד
לקוח 

 ציבורי?
 השירותים שסופקו תיאור 

היקף ההתקשרות 

 בש"ח בשנה

תאריך תחילת 

 העבודהוסיום 
 ופרטי התקשרות שם איש הקשר

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 .הסכם התקשרות/זה למכרז ההצעות הגשת תאריך את למלא יש נסתיימה שטרם התקשרות עבור* 
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 :האמבולנסים פרטי .11

מספר 
 סידורי

 דגם רכב שנת ייצור מספר רישוי אמבולנס רגיל / נט"ן

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

8 
 

    

9 
 

    

 
 

    

  
 

   

  
 

   

 
 

    

 

 .ההתקשרות סיום תאריך של הכרונולוגי סדרה לפיה הטבל את למלא נא .נוספות זהות טבלאות להציג המציע רשאיבמידת הצורך, 
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 מנשה

 הצהרת המציע להגשת הצעתו: .12

הגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים המקדימים האמורים   12.1

בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא לעיל, הבין את מהות העבודה, הסכים לכל תנאיה וכי 

המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל 

 טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

 הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז.  12.2

הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל,  כמו כן, בהגשת  12.3

לרבות אם כי בלי לגרוע מכלליות האמור, את דיני המכרזים החלים בישראל ובכלל זאת את 

)א(  6כל דרישות הרישום והרישוי הנדרשים. המציע מצהיר כי הוא עומד בדרישות תקנה 

 .1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

ני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים א  12.4

חלק בלתי נפרד מהחוזה, באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, בכל 

מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין 

 תהיה עדיפות לתנאי המופיע בחוזה.תנאי כלשהו המופיע בחוזה, 

 אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז.  12.5

הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז   12.6

 הנ"ל על כל נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם

  המלאה. 

 להזמנה(. ב'אני חותם בזה על נוסח החוזה )פרק   12.7

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  12.8

     

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך

 

אני הח"מ, עו"ד _______________, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני הנציג _____________ 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

 להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

     

 חתימה וחותמת  ומ.ר. של עו"דשם מלא של   תאריך
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 מנשה

ולפי חוק שכר  1991-חוק עובדים זרים, תשנ"א הרשעות בעברות לפיתצהיר בדבר העדר  1'א נספח

 1987-תשמ"זהמינימום, 

 

 לאחר____________,  שמספרה.ז. תת /נושאגב' _______________, /מר, מטה החתום אני

ה /מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי

 :כדלקמן בכתב

"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה המציעאני הוסמכתי כדין על ידי __________________ )להלן: " .1

לאספקת שרותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים עבור המרכז  15/2017פומבי מס' מכרז ללהצעה 

 "(.כרזהמ)להלן: "מנשה שערלבריאות הנפש 

-בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי  1976

 אני מבין/ה אותו. 

העסקה שלא כדין והבטחת  עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור –משמעותו של המונח "עבירה" 

, ולעניין עסקאות לקבלת 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2שירות כהגדרתו בסעיף 

 הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 הרשום בישראל.המציע הינו תאגיד 

 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

הסעות ופינוי חולים לבחירת  15/2017מס' "( מטעם המציע בהתקשרות מועד להגשה)להלן: "

 .מנשה שערבאמבולנסים עבור המרכז לבריאות הנפש 

 לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוה אליו המציע או בעל זיק

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

, לא הורשעו עד למועד 1976-עסקות גופים ציבוריים, תשל"והמציע ובעלי זיקה אליו, כהגדרתם בחוק  .3

, לפי 2002באוקטובר  31האחרון להגשת ההצעות למכרז, בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום 

ולפי חוק שכר  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

חלפו שלוש שנים לפחות ממועד  –ביותר משתי עבירות ואם הורשעו  1987-מינימום, התשמ"ז

 ההרשעה האחרונה.

בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, לא הוטלו על המציע או על בעלי זיקה  .4

, עיצומים כספיים בשל יותר משש 1976-אליו, כהגדרתם בחוק עסקות גופים ציבוריים, התשל"ו

עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  הפרות המהוות עבירה לפי חוק
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ולפי הוראות החיקוקים המנויות בתוספת  1987-, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991-התשנ"א

 .2011-השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

   

 חתימה וחותמת המציע החותם בשם המציע שם מלא של תאריך

 

הח"מ, עו"ד ________________, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני הנציג  אני

_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, 

לעונשים הקבועים בחוק אם לא ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה 

 ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

   

 חתימה וחותמת שם מלא ומ.ר של עו"ד תאריך



 

 באמבולנסים עבור המרכז לבריאות הנפש שער מנשהלאספקת שרותי הסעות ופינוי חולים  15/2017מכרז פומבי מס' 

33 

 עניינים וניגוד סודיות לשמירת התחייבות 2'א נספח
 

 לאחר____________,  שמספרה. ז.ת ת/נושא' _______________, גב/מר, מטה החתום אני

 ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי

 :כדלקמן בכתב

"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה המציעאני הוסמכתי כדין על ידי __________________ )להלן: " .1

לאספקת שרותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים עבור המרכז  15/2017 'מכרז פומבי מסלהצעה ל

 "(.המכרז)להלן: " מנשה שערריאות הנפש לב

 :סודיות חובת .2

 ביצוע עם בקשר אלי שתגיע ידיעה כל, אדם כל לידיעת להביא או למסור, להודיע, להעביר לא .2.1

 ידי על גם כאמור הסודיות תשמר וכי לאחריה או לפניה, ההסכם תקופת בתוך, זו עבודה

 לשמור מתחייב הנני וכן. לידיעתו יובא ההסכם בביצוע הכרוך שמידע מי וכל ידי על המועסקים

 בביצוע הקשורים והמסמכים הנתונים, הניירות יתר וכל המפרטים, הרשימות סודיות על

 .ההסכם

, העונשין לחוק 118 סעיף לפי עבירה מהווה, לעיל כאמור התחייבותי מילוי אי כי לי ידוע .2.2

 .1977-ז"התשל

 :עניינים וניגוד נאמנות חובת .3

 במסגרת ידי על הניתן לשירות הקשור בכל בלבד המזמין כלפי נאמנות חובת חב אני כי לי ידוע .3.1

 .בעקיפין ובין במישרין בין זאת נאמנות חובת מימוש למען ואפעל הכוללת העבודה

 בין אינטרסים ניגוד של אפשרות או אינטרסים ניגוד של במצב מצוי אינני כי בזאת מצהיר אני .3.2

 גורם של או שלי אלה ובין זו במסגרת ידי על הניתן לשירות בקשר המזמין של האינטרסים

 אינטרסים ניגוד של במצב בעתיד להימצא שלא מתחייב ואני המזמין שאיננו כלשהו אחר

 מיד כך על ואודיע להפסקתו מיד אפעל כזה לניגוד אקלע ואם בעקיפין ולא במישרין לא כאמור

 .לי להורות לנכון ימצאו שאלה ככל ואפעל המזמין לנציגי

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

הח"מ, עו"ד ________________, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני הנציג  אני

_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי 

להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

   

 חתימה וחותמת שם מלא ומ.ר של עו"ד תאריך
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 מקור בתוכנות שימוש בדבר הצהרה 3'א נספח
 

 לאחר ____________, שמספרה. ז.ת ת/נושא' _______________, גב/מר, מטה החתום אני

 ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי

 :כדלקמן בכתב

"( לחתום על תצהיר זה המציעאני הוסמכתי כדין על ידי __________________ )להלן: " .1

לאספקת שרותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים  15/2017פומבי מס' מכרז לבתמיכה להצעה 

 "(.המכרז)להלן: "מנשה שערעבור המרכז לבריאות הנפש 

פומבי מכרז ל לצורך מקוריות בתוכנות ורק אך שימוש לעשות מתחייב המציע כי להצהיר הריני .2

לאספקת שרותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים עבור המרכז לבריאות הנפש  15/2017מס' 

 . המזמיןולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי מנשה שער

 שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  זה .3

 

   

 וחותמת המציעחתימה  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

הח"מ, עו"ד ________________, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני הנציג  אני

_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי 

ת/יעשה כן,  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

   

 חתימה וחותמת שם מלא ומ.ר של עו"ד תאריך
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 מנשה

 אישור מורשי חתימה 4נספח א'

 
אני החתום מטה, עו"ד ________________ אשר כתובתו____________________, מאשר בזאת כי 

, פרטי החתומים:________________) המזמיןשפרסם  החתומים על מסמכי מכרז ____________ 

אשר זיהיתיו/ה/הם על פי ת"ז שמספרה _____________,  מר/גב', ת.ז., חותמת וחתימה(, 

 וחתימתו/ה/תם מחייבת את המציע.  מורשי החתימה מטעם המציע ________________הוא/היא/הם 

  

  

   

 המציעעורך דין חתימה וחותמת  של עורך דין המציעשם מלא  תאריך
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 הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 5נספח א'

 
 "(.המכרז" )להלן: 2017/15מכרז מס' נספח זה מוגש במסגרת 

 

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:

 

"המציע"( המבקש  –הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע )להלן 

 .. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציעהמזמיןלהתקשר עם 

 

 .המציע הוא תאגיד הרשום בישראל

 

 במשבצת המתאימה: X יש לסמן

 

  עובדים 25המציע מעסיק עד ; 

 –)להלן  1998-עם מוגבלות, התשנ"ח לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראותהמציע מצהיר כי 

 עליו. אינן חלות )זכויות שוויון חוק

 

  שוויון לחוק 9 סעיף המציע מצהיר כי הוראות ;עובדים 100עובדים ועד  25המציע מעסיק מעל 

ההולם בקרב עובדיו, לרבות אותן, ובכלל זה פועל לקידום הייצוג  מקיים והוא חלות עליו זכויות

לרבות התאמת מקום העבודה, הציוד שבו, דרישות  –" התאמותביצוע התאמות. לעניין זה, "

התפקיד, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה, נוהלי עבודה, והכל מבלי שהדבר 

 יטיל על המעסיק נטל כבד מדי;

 

  והשירותים הרווחה העבודה של משרד הכללי נהלעובדים אך טרם פנה למ 100המציע מעסיק מעל 

 המציע מתחייב לפנות; זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

יום ממועד ההודעה על  30בתוך החברתיים  והשירותים הרווחה העבודה של משרד הכללי למנהל

 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם, ככל שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, הזכייה במכרז

 ליישומן; בקשר קבלת הנחיות לשם – הצורך ובמידת זכויות,  לחוק שוויון

 

  והשירותים הרווחה העבודה של משרד הכללי עובדים ופנה למנהל 100המציע מעסיק מעל 

המציע מצהיר כי ביום  ;זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 יישום בחינת החברתיים לשם והשירותים הרווחה העבודה של משרד הכללי __/__/__ פנה למנהל

 זכויות וכי פעל ליישום ההנחיות שקיבל בעקבות פנייתו כאמור. לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו
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הרווחה והשירותים החברתיים הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה 

 יום ממועד תחילת ההתקשרות עמי, ככל שאבחר כזוכה במסגרת מכרז זה. 30בתוך 

 

 .זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת

 

_______________ _______________ _______________ 

 חתימה וחותמת שם החותם תאריך

  

 אישור עורך דין

 

 

________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אני הח"מ 

אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ 

ו/ה שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עלי

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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 חוות דעת רואה חשבון על אודות "עסק חי" 6נספח א'

 תאריך:_______________

 לכבוד 

 ________________)עורך המכרז(

 א.ג.נ.,

 

 בעניין מכרז _________ ל ______ )להלן "המכרז"( דיווח רואה חשבוןהנדון: 

 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ )להלן: "המציע"( הנני מדווח כדלקמן: א.

הינם ליום _____, בוקרו על ידי וחוות דעתי נחתמה הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע 

 בתאריך _____.

 לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ___ ובוקרו על ידי רואי חשבון אחרים 

 וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.

כספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות ה ב.

שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" )*(, 

 או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים  לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגביג.

 האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע )**(.

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות  ד.

מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד  בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי

 לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

 

 של לשכת רו"ח בישראל. 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  )*( 

ים כי אז אין דרישה חודש 3-אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ )**( 

 לסעיפים ג', ד'.

   

 בכבוד רב,

________________________ 

 

 רואי חשבון

 הערות: 

נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר לעניין העסק החי נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש  •

 .2009אוגוסט  –הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל 

 שרד הרו"ח.יודפס על נייר לוגו של מ •
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 טופס הצעת מחיר 'ב נספח

 עבור הסעות ופינוי חולים באמבולנסים לשרותילאספקת  7201/15פומבי מס' הצעת מחיר למכרז 

 מנשה שער הנפש לבריאות המרכז

 

למלא בעט ובכתב יד ברור או באופן מודפס. מחיקות יעשו בצורה ברורה ובהירה.  יש המחיר הצעת את .1

 .להעריכן ניתן לא ולפיכך ברורים אינם בהן שהמחירים הצעות לפסול רשאית המכרזים ועדת

, ת שכררבולם המפורטים במכרז שירותיכלל ההצעת המחיר כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן  .2

נסיעות, שכ"ד, רכישת ציוד, הוצאות משרדיות, ביטוחים, עלויות תפעול, ניהול ורווח המציע וכן מע"מ 

 ע"פ כל דין. או כל מס או היטל אחר

 לא ישלם כל תוספת למחיר המוצג בהצעת המחיר. המזמין .3

 לעיל כפי שציין המציע.  9.5התשלום בפועל לזוכה יהיה על בסיס המחירים המצוין בסעיף  .4

לתמחור  םסעיפיהמ אחד בכל שיקבל הניקוד ישוקלל המציע של הסופי המחיר ציון לקבלתאת   .5

 . מטה 7בטבלאות שבסעיף 

תפסלנה או תחושבנה כמחיר אפס על פי  - מהטבלה שלהלןו/או במתכונת השונה  הצעות חלקיות .6

 .שיקול ועדת המכרזים

המציע חייב להגיש הצעות מחיר כמפורט בטבלאות שלהלן. הצעה שתוגש באופן שונה מזה, תיפסל  .7

 על הסף ולא תובא לדיון בוועדת המכרזים.

 הצהרת המציע לעניין הצעת המחיר: .8

נענו על ידי המזמין, אני  ילאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותי 8.1

 מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.

 ., הזולה ביותר או אחרתידוע לי, כי המזמין אינו חייב לקבל אף הצעה 8.2

 :כלהלן הצעתי בזה מציע אני 8.3
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 P1 – (המחיר הצעת מציון 85%) מרכזי יעד סעיף .9

  A B C=B*1.17 

 סוג
 אמבולנס

 
 יעד

-חד יעהנס מ"ק
משער /לכיוונית 

 מנשה

 לנסיעהמחיר  הצעת
משער /לכיוונית -חד

 "מ(מע ללא)₪ ב  מנשה

 לנסיעהמחיר  הצעת
משער /לכיוונית -חד

 "מ(מע כולל)₪ ב  מנשה

 רגיל

 

 הלל"ח בי

 יפה
14 ₪ ₪ 

 P2 - (המחיר הצעת מציון 10%"ן )נט באמבולנס נסיעה תוספת סעיף .10

 % 

  )כולל מע"מ( "ןנט באמבולנס נסיעה תוספת אחוז

 P3 – (המחיר הצעת מציון 5%) מרכזיים שאינם ליעדים"מ לק מחיר הצעת סעיף .11

 לק"מ מחיר  הצעת 

 )ללא מע"מ(

 לק"מ מחיר  הצעת

 מע"מ( 17%)כולל 

הצעת מחיר לק"מ לנסיעה 

 באמבולנס רגיל
₪ ₪ 

"מ לק המחירים של מהממוצע 20%-גבוהה או נמוכה ב תהיה לאהמחיר לק"מ  הצעת כי יובהר

 .המרכזים ליעדים

 הצהרת המציע לעניין הצעת המחיר: .12

נענו על ידי המזמין, אני  ילאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותי 12.1

 מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.

כן על ידו ידוע לי, כי המזמין אינו חייב לקבל אף הצעה לרבות מאי התאמה לאומדן שהו 12.2

 למכרז זה.

 

 על החתוםובאתי 

     

 חתימה וחותמת  שם פרטי ומשפחה  תאריך
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 מנשה

 חוזה ההתקשרות' גנספח 

 
 ס  כ  םה  

 

 ביום ______ בחודש _______ בשנת______ שנערך ונחתם ב________ 

 

 ב  י  ן

 

המרכז לבריאות כם זה ע"י המנהל הכללי של ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת לצורך הס

שפורסמו בילקוט  ההרשאות ע"פ, המוסמכים לחתום בשמה המרכז, יחד עם חשב הנפש שער מנשה

 .)להלן: "המזמין"( הפרסומים

 צד אחדמ                                                                                                                 

 ו  ב  י  ן

 

 __________________ ת.ז.( /ח.פ_______________________      מספר מזהה ) ספקה

 _______________________________________________________ ואשר כתובת

 

 ."(ספקה""הזוכה" / )להלן: 

 

 מצד שני                                                   

 

לאספקת , המתייחס ___________שפורסם בתאריך  15/2017 והמזמין פרסם מכרז מס' הואיל: 

 )להלן: מנשה שערשרותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים עבור המרכז לבריאות הנפש 

 .מנשה שערהמרכז לבריאות הנפש עבור "המכרז"( 

 

מפורט , כהשירותיםכלל הידע, הכלים, הדרושים למתן היכולת, הצהיר, כי ברשותו  ספקוה הואיל:ו

 במסמכי מכרז זה.

 ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 3כנספח מסמכי המכרז רצ"ב להסכם זה, מסומנים 

 

שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים  הגיש הצעתו וזכה במכרז ספקוה והואיל:

והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם מיום __________  זמיןשל המ

מוכן לספק את כי  ספקבהן הצהיר העל כל נספחיה והצהרותיו ולהוראות המכרז, הצעתו 

 פ דרישות המכרז."האמורים לעיל ע ם הנדרשיםשירותיה

  

 

הסעות ופינוי חולים באמבולנסים עבור המרכז לבריאות הנפש  רותיילקבל ש ןמעונייוהמזמין  והואיל:

 כמפורט במסמכי המכרז.מנשה  שער

 

מעביד בין -והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד :והואיל
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, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת ספקהלבין  זמיןהמ

  מעביד;-יחסי עובד

 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 כללי .1

מהווים וכן מסמכי המכרז המבוא להסכם זה לרבות כל ההצהרות הכלולות והנספחים להסכם  1.1

 חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו.

כל האמור בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים, כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה,  1.2

 קשר בהסכם זה.מן הה הכל בהתאם לעניין וכמשתמע

 זה:הנספחים להסכם  1.3

 ערבות בנקאית )לביצוע(. – 1נספח  1.3.1

 אישור על קיום ביטוחים. – 2נספח  1.3.2

, כולל תשובות לשאלות ומסמכים הבהרה שהוחלפו בין 15/2017 מכרז מס' – 3פח נס 1.3.3

 הצדדים.

 

 סתירה בין מסמכים: 1.4

גוף  כפי שאושרה על ידי המזמין לבין ספקבכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת ה

גוף ההסכם ויתר נספחי ההסכם  , תגברנה הוראותנספחי ההסכם כולם או חלקםיתר ההסכם ו

, כפי שהן ספקרואה את מסמכי המכרז ואת כל חובות ה מזמיןה. ספקעל פני האמור בהצעת ה

 מסמכי המכרז לחוזה, ןנפרד מהסכם זה. בכל מקרה של סתירה בימפורטות בו, כחלק בלתי 

תפורשנה  תירה שהיא במכרז זה על נספחיו )כולל החוזה(,או בין המסמכים לבין עצמם או כל ס

 מכרז.המזמין בבאופן המיטיב עם  יוהוראות

 

 היתרים רישיונות ואישורים  .2

אישורים התקפים בהתאם להוראות בהוא מחזיק במסמכים וכי מצהיר ומתחייב בזאת  ספקה 2.1

מתחייב  ספקהכל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. 

 . מזמיןע"י ה דרשיבכל עת שי מזמיןלהציגם ל

המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי  ספקהמובהר כי נכונותן של הצהרות  2.2

בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר 

 . ספקהמכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד 

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן  מזמיןמתחייב להודיע ל ספקה 2.3

 על נספחיו. זה כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם 

מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים  ספקה 2.4

 נשוא הסכם זה. 

חייב כי אם הוא מחוייב על פי כל דין להעסיק קצין בטיחות בתעבורה יעשה כן ויוכיח הספק מת 2.5

 את העסקתו בכל מקרה בו יידרש לכך על ידי המזמין.
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 .סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 

 השירותים הנדרשים .3

שירותי מתן כוללים (, הנדרשים" השירותים הנדרשים במסגרת הסכם זה )להלן: "השירותים 3.1

ביצוע כל  לרבות מנשה שערהסעות ופינוי חולים באמבולנסים עבור המרכז לבריאות הנפש 

 .מסמכי המכרזל 2-ו 1פרק המטלות המנויות ב

 מזמיןמצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים; וכי מתן השירותים על ידו ל ספקה 3.2

ין רוחני יבהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקנ

 של צד ג' כלשהו.

בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים מצהיר  ספקה 3.3

ו כי יש לו ולעובדים שיועסקו מטעמו בביצוע התחייבויותיומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן 

 את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.  ע"פ הסכם זה, 

 .כי הוא מסוגל לבצע את התחייבויותיו ע"פ הסכם זה צהירמ ספקה 3.4

מצהיר כי הוא מודע לכך שהמזמין מצוי בתהליכי הסמכה בינלאומית של  הספק  - אקרדיטציה 3.5

 .Joint Commission International – JCI -ה

מודע לכך כי יתכן ולאור הליכי ההסמכה שעובר המזמין כאמור לעיל, יתכן והמזמין  הספק

יידרוש שינויים בהיקף ו/או בטיב השירותים המסופקים במסגרת ההסכם במהלך תקופת 

ההתקשרות כהגדרתה להלן. כל עוד שינויים אלה לא יחרגו ממפרט השירותים כפי שהופיע 

מתחייב  הספקרים וחמישה אחוזים( בשווי ההתקשרות, )עש 25%במסמכי המכרז ומהיקף של 

 כי יבצע את השינויים בהתאם לדרישות המזמין ובמועד והוא מוותר על כל טענה בעניין זה.

 תקופת ההתקשרות .4

)להלן: "תקופת  הסכם זה נחתם לתקופה שמיום ___________ ועד יום ____________ 4.1

 .ההתקשרות"(

תקופת ההתקשרות בעוד ארבע תקופות נוספות בנות שנה  למזמין קיימת הזכות להאריך את 4.2

 ( שנים. 5(, ובסה"כ תקופת ההתקשרות לא תארוך יותר מחמש )1אחת )

 לא זו תקופה בתום באם. השירותים למתן ניסיון כתקופת ישמשו הראשונים החודשים שלושת 4.3

 טענה כל לו תהיה ולא הספק עם ההתקשרות תסתיים, מהשירותים רצון שבע המזמין יהיה

, שכזה במקרה. סיומו למועד עד שניתן השירות בגין רק לתשלום זכאי יהיה הזוכה. זה בעניין

 מתן ךילהמש המרכזים ועדת ידי על אחריו הבא שדורג למציע לפנות המזמין רשאי יהא

 ההתקשרות היקף במסגרת תהיה עימו שההתקשרות ובלבד המדוברים בתחומים השירותים

 .  כאמור מראש שנקבעה

ללא צורך במתן הודעה מוקדמת במקרה  ספקהיהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם  המזמין 4.4

 מפרק סופי או זמני. ספקלשימונה 

 זמין, והמזמיןהמ בהסכמת אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא ספקהובהר כי מ 4.5

 לשיקול דעתו הבלעדי. יהיה רשאי לפעול בעניין זה בהתאם

או  ספקהחובה לפצות את  זמין, לא תהיה על המזמיןידי המ-ל ביטול ההסכם עלבכל מקרה ש 4.6

השירותים שסיפק עד  עבור לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם
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ע"פ הצגת חשבוניות כנדרש ולאחר בדיקתן ואישורן  ספקתמורה זו תשולם ללביטול ההסכם. 

 ע"י המזמין.

כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום  ספקההסכם כנ"ל לא יהיו לבכל מקרה של הפסקת  4.7

 בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור.

 

 העדר בלעדיות .5

לא תהיה בלעדיות, בקבלת עבודות מהמזמין והמזמין יוכל לקבל שירותים מן הסוג נשוא חוזה  ספקל

או מכל גורם אחר  ספקזה, ומכל סוג אחר, מכל גורם אחר כלשהו, וכן רשאי המזמין שלא לבקש מה

, ולבצע או לבטל חלק מן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שינוי בכמויות כלשהו שירותים כלל

 .מזמיןים אלו בעצמו, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של השירות

 

 םנציגי .6

ו/או מי שיוסמך על ידו  מזמיןחשב ההוא נציג המזמין לצורך ביצוע חוזה זה  – מזמיןציג הנ 6.1

רשאי להחליף את נציגו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב  זמין"(. הממזמיןנציג ה"בכתב )להלן: 

  .ספקל

 יבקר, אותו ינחהאמון על הקשר עם המציע  יהיהאשר בית החולים  נציג – בית החולים נציג 6.2

 .המכרז במסמכי כמפורט והכל עבודה הזמנות ויבצע

 

 אחריות .7

, זמיןהתאם לדרישות המוב מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ספקה 7.1

 להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.ו

מתחייב לספק את כל השירותים בעצמו ולא להסב את מחויבויותיו בהתאם להסכם זה  ספקה 7.2

 בעצמו ובאחריותו המקצועית. ספקלאחר. השירותים יבוצעו על ידי ה

כמחייבים וכמנחים בביצוע כלל נהלי משרד הבריאות מקבל את הוא מצהיר בזאת כי  ספקה 7.3

החובה למלא וחלה האחריות  ספקעל ה .הינם חלק מהסכם זההשירותים נשוא מכרז זה, וכי 

 את כלל ההוראות וההנחיות המפורטים בהם.

לביצוע  הוראות והנחיות חדשות בכתב ספקהינו אחראי מטעם המזמין להעביר ל נציג המחלקה 7.4

מצידו אחראי על יישום וביצוע כלל ההוראות  ספקה, ו/או פעילויות מיוחדות שירותים נוספים

 מי מטעמו.ו/או  נציג המחלקהוההנחיות שינתנו ע"י 

 מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר. ספקה 7.5

במסגרת מכרז זה,  ו/או פעילויות מיוחדות נוספים שירותיםלבצע  ספקהמזמין ל ויורה במידה 7.6

 .כלפי המזמין, לבצע שירותים נוספים אלה ספק, מתחייב הבמכרז יםמפורטאלו הבנוסף ל

שירותים נוספים ו/או פעילויות מיוחדות כאמור בסעיף זה, לא תוריד למען הסר ספק, ביצוע  7.7

היעדים והמטלות הזוכה לבצע את כלל השירותים הנדרשים ולעמוד בכלל  ספקמאחריותו של ה

 .שהוטלו עליו מתקף מכרז זה

מצהיר בזאת כי ברורים לו טיב השירותים הנדרשים, היקפם ודרכי ביצועם, באופן  ספקה 7.8

 זמין וכי קיבל את הסברים ככל שביקש בנוגע אליהם.הנדרש ע"י המ
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 לגוף או לרכוש נזיקין .8

, לכל רכוש ולכל אדם או אובדןו/נזק נזק לגוף וכן מוות או/ו כל יהיה אחראי לכל  ספקה 8.1

, עקב כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה שייגרמו תוך כדי מתן השירותים

מי מאנשיו ו/או מי משלוחיו בכל הקשור להוראות חוזה  רשלנותו/שוגג ו/או רשלנות/שוגג של

 זה, או לגופו ו/או לרכושו של כל צד שלישי אחר, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.

לא ישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו  מזמיןמוסכם בין הצדדים כי ה 8.2

רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו או  או מי מטעמו או לגוף או ספקהלגופו או רכושו של 

או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של  מזמיןלרכוש ה

 בלבד. ספקההסכם זה; וכי אחריות זו תחול על 

יגרום במהלך תקופת הסכם זה, בצורה ישירה או עקיפה לנזקים ו/או  ספקבכל מקרה שה 8.3

מזמין ו/או הבאים מכוחו, כתוצאה מהפרת הסכם זה או אחד הוצאות מיותרות או אחרות ל

מסעיפיו ו/או בגלל אי קיומו ו/או כתוצאה מרשלנות, הזנחה, ו/או ביצוע העבודות בוצרה בלתי 

 ו/או ההוצאות שיגרמו לו. לפצות את המזמין בגין הנזקים ספקמקצועית. אזי מתחייב ה

על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא  מזמיןמתחייב לשפות את ה ספקה 8.4

כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד  ספקההנובעים ממעשיו או מחדליו של 

 .מזמיןעם קבלת הודעה על כך מאת ה

וב ר, במועד הקנזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל מתחייב לתקן, להשלים ולתקן כל ספקה 8.5

לא עשה  ספקם, אך אין בכך לגרוע מזכות המזמין לתקן את הנזק לאחר שהתר לאחר קרותיוב

 כן בהקדם ולחייבו בתשלום הוצאותיו.

בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל, במידה ושילם המזמין סכומים כלשהם בגין תביעות או מאורעות  8.6

ל בגין כ ספקהנזכרים בסעיף זה, בהתאם להסכם זה, יהא המזמין זכאי לפיצוי מלא מאת ה

ישלם לו סכומים אלה  ספקסכום ששילם בתוספת הוצאותיו המשפטיות ושכר טרחת עו"ד וה

מיד לאחר שהמזמין יגיש לו דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור ובלבד שההוצאות 

 תהיינה סבירות.

 

 ופיקוח בקרה .9

 נציג המחלקהע"פ הסכם זה מובהר כי ל ספקמבלי לגרוע מכל התחייבויותיו ו/או תפקידיו של ה 9.1

 .ספקה שלמי מטעמו סמכויות פיקוח על ביצוע השירותים או /ו

לבקר  או מי מטעמוו/ נציג המחלקה, למטעמומאו מי זמין ו/מתחייב לאפשר לנציג המ ספקה 9.2

 .זה מכרזכלל השירותים הנדרשים בלפקח על ביצוע  פעולותיו,

  .או מי מטעמו המחלקהנציג מתחייב להישמע להוראות  ספקה 9.3

 .ספקעל עבודת ה מעת לעתביקורות  ויבצעמטעמם מי  נציג המזמין ו/או נציג המחלקה ו/או 9.4

לפקח, להדריך  זמין ו/או מי מטעמומוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למ

 נם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.י, הספקלאו להורות 

או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל  מזמיןהמבקר הפנימי של ה ,מזמיןחשב ה 9.5

בכל הקשור במתן השירות,  ספקהעת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל 
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 מחויבמצידו  ספק, לרבות דרישה לנתוני רואה חשבון, והאו בתמורה הכספית נשוא הסכם זה

 .לספקם

, לרבות אלה ספקהלעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של  ביקורת ובדיקה כמתואר 9.6

 ם. תהשמורים במדיה מגנטית והעתק

מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או  ספקה 9.7

 ספקהמסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. 

סיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות יבזאת על כל טענה בדבר סודיות או חמוותר 

 .מזמיןשיידרשו על ידי ה

מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי  ספקה 9.8

 בידי צד שלישי. 

זה ונתן או מי מטעמו כי השירותים אינם מבוצעים בהתאם להסכם  נציג המחלקהקבע  9.9

לשביעות  ן את הטעון תיקון מיד,לתק ספקנימוקים בכתב לקביעתו, תהא קביעתו סופית ועל ה

 .האגףאחראי רצונו של 

אין בה בכדי להפחית כהוא זה מאחריות  ,ביצוע ביקורת ע"י המזמין –כל האמור בסעיף זה  9.10

 ע"פ דין בכלל וע"פ מחויבותיו בהסכם זה בפרט. ספקה

 

 איכות השירות .10

מבלי לגרוע מכל סמכות  מזמין, רשאי האת מחויבותיו כולן או חלקן ספקההיה ולא מילא  10.1

אחרת הקיימת לו בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות או 

 כולן יחד: את חלקן או את 

מטעמו, ולקזז את מי  בין בעצמו ובין באמצעות שירותאת ה ספקהלבצע במקום  10.1.1

 לפי הסכם זה. לו  ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים

 בטל את ההסכם בהודעה בכתב.ל 10.1.2

 

 תמורה, תנאי ומועדי תשלום .11

בכפוף ועל פי  ספקישלם המזמין ל ,3בנספח בתמורה לביצוע כל השירותים המפורטים  11.1

 .למסמכי המכרז 11הסכומים המפורטים בסעיף 

לרבות  , מכילה את כלל העלויות הנדרשות לביצוע הסכם זההתמורהברור ומוסכם לכל כי  11.2

רכישת ציוד וטפסים, הוצאות משרדיות, ביטוחים, עלויות תפעול,  שכ"ד,נסיעות,  ,עלויות שכר

 , וכל מס או היטל נוסף לפי חוק. פקסניהול ורווח ה

לא תחשב כמשכורת או שכר עבודה, אלא תמורה עבור  ספקהתמורה שישלם המזמין ל 11.3

יחסים של מזמין שירותים  ספקהשירותים הנדרשים במכרז זה, בהיות היחסים שבין המזמין ל

 וספק. 

 בוצעו, על בסיס כמויות השירותים ש11לסעיף תהא בהתאם  ספקהתמורה שישלם המזמין ל 11.4

 .ספקבפועל בלבד ע"י ה

הכוללת דיווח מפורט על  למזמין חשבונית חודשית ספקיעביר המורה לשם תשלום הת 11.5

 .שבוצעו השירותים שסופקו
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  במלואן או בחלקן. הדו"חשלום ואת לאשר את דרישת הת מזמיןהרשות בידי ה 11.6

 המזמין לא ישלם תמורה עבור שירותים להם לא צורפה חשבונית כנדרש.  11.7

מן הדוח ומדרישת  ים/חלקאת ה ,הדוחבתוך שלושים יום מיום קבלת  ספקל פרטל זמיןעל המ 11.8

 החלקים שאינם מקובלים עליו.  עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את יםמקובלאשר התשלום 

כמות השירותים במידה והנתונים אודות מבצע בקרה על ביצוע השירותים,  מזמיןהיודגש, כי  11.9

, הנתונים על פיהם יקבע הסכום שונים מאלו אשר קיימים אצל המזמין ספקשבוצעה ע"י ה

 .מזמיןלניכוי הינם אלו הקיימים בידי ה

 

 מועדי תשלום: .12

 יבוצע כדלהלן: ספקהתשלום ל

ובהתאם  ספקהבפועל ע"י  בוצעופי חישוב כמויות השירותים ש התמורה הסופית תקבע על 12.1

 )להלן: "התמורה הסופית"(.להסכם זה  12-ו 11פים בסעילאמור 

( ימי עבודה מיום 2תוך שני ) מזמיןל מהכל סכום עודף שקיב מזמיןמתחייב להחזיר ל ספקה 12.2

( ימי עבודה, כפי המפורט לעיל, 2את ההפרש לאחר שני ) ספקהדרישה. במידה ולא ישלם ה

)ב( לחוק פסיקת הריבית 5יצבור סכום כסף זה ריביות פיגור והצמדה כמשמעותה בסעיף 

נה, בגין אי והצמדה, בנוסף המזמין יהא רשאי לחלט את ערבות הביצוע כולה או חלק ממ

 התשלום.

 מועדי תשלום: 12.3

, שלהן צורפו חשבוניות כנדרש ואשר אושרו ת התשלוםותשלום התמורה עבור דריש 12.3.1

 ע"י המזמין, יבוצע במועדים כדלהלן:

ישולמו  (:15-1 ראשונה של כל חודש )בימיםחשבוניות שיוגשו למזמין במחצית ה 12.3.2

רה זה יעמדו מספר ימי לחודש העוקב. במק 15-ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה

 .מזמיןימים ממועד הגשת החשבונית ל 45-30 האשראי על

לכל חודש )כולל שני ימים אלו(:  24-16 בין התאריכים מזמיןחשבוניות שיוגשו ל 12.3.3

של החודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי  24-16ישולמו בין התאריכים 

 .מזמיןימים בדיוק ממועד הגשת החשבונית ל 30האשראי על 

לכל חודש )כולל שני ימים אלו(:  31-25 בין התאריכים מזמיןחשבוניות שיוגשו ל 12.3.4

 29-24-לחודש העוקב, במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על כ 24-ישולמו ביום ה

 ימי אשראי.

 .מזמיןואישורה על ידי ה מיום קבלת החשבוניתלמען הסר ספק מספר הימים יחל  12.3.5

מתחייב  ספק. הם שחלה החובה לנכותם על פי כל דיןמהתמורה ינוכו כל התשלומי 12.3.6

לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם 

במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין 

 זכויות סוציאליות. 

התמורה כולה  םבגלל עיכובים בתשלו זמיןלא תהיינה כל דרישות וטענות למ ספקל 12.3.7

אי מילוי ראוי של או ו/מנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום מאו חלק 

 ח לא אושרו. משדרישת התשלום או הדוו/או  שירותים שבוצעוח הדו
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 לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו זמיןלמען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המ 12.3.8

 עקב מתן השירותים.  ספקלשייגרם 

 זמיןאו לכל אדם/גורם אחר על ידי המ ספקבין הצדדים, כי לא ישולם למוסכם בזה  12.3.9

הן במהלך תקופת ההתקשרות והן  ,כל תשלום נוסף או אחר פרט לאמור בחוזה זה

 לאחר פקיעתה, הן עבור מתן השירותים והן בקשר איתם או כל הנובע מהם.

בתמורה, בין העלאות או שינויים  מזמיןלא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מה ספקה 12.3.10

ינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים שמחמת 

אלא בשל שינויים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, 

 .להלן 13במדד המחירים לצרכן, כפי המפורט בסעיף 

 

 הצמדה והתאמה  .13

(, יוצמדו למדד 2מהמחיר שישולם לספק המופיע בטבלת הצעת המחיר שהגיש )נספח  80% 13.1

המחירים לצרכן לפי המתפרסם  דדממנו ויצמד למ 20%-זכיינות ו -מחירי תשומה באוטובוסים 

 ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעת לעת. 

עדכון התמורה למציע ייעשה באופן מיידי במועד התשלום הראשון שלאחר עדכון תעריפי  13.2

 ההתקשרות.

 

 קיזוז .14

-על לולשלם  מזמיןיהא רשאי לקזז מהתמורה שעל ה מזמיןמסכים ומצהיר בזאת כי ה ספקה 14.1

פי הסכם -על ספקמן ה מזמיןכל סכום המגיע ל -ומכוח כל הסכם אחר  פי הסכם זה על נספחיו

 פי כל הסכם אחר.-זה או על

 

  מעביד-אי קיום יחסי עובד .15

יהיו יחסים של מזמין  ספקהלבין  זמיןהיחסים בין הממוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי  15.1

, עובדיו או מי ספקהלבין  זמיןמעביד בין המ-עצמאי. לא ישררו יחסי עובד קבלןשירותים ו

אין לראות בכל זכות הנמנית ע"פ הסכם זה, למזמין לפקח, להדריך ולהורות לכל אחד  מטעמו.

 ספקמהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו, ולא תהינה ל

י ולכל המועסקים על ידו, כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק ע"י הממשלה או ע"

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.

למען הסר כל ספק, היה ומסיבה כלשהיא, יקבע ע"י רשות מוסמכת, לרבות ע"י גוף שיפוטי, כי  15.2

  , יחולו ההוראות כדלקמן:זמיןאו עובדיו הינם עובדים של המ ספקה, יןזמביחסיו עם המ

ערכאה  דין של-כל סכום שיאלץ לשלמו לפי פסקב המזמיןמתחייב לשפות את  ספקה 15.2.1

עובדו, נגד  או מי מטעמו, או הטוען כי הוא ספקהנובע מתביעות עובד ה מוסמכת,

 המזמין.

החלים עליו ושהוטלו ן התשלומים יהיה זכאי להפרש בין התמורה שקיבל ובי ספקה 15.2.2

לרבות על דרך  זאתו 15.2.1על המזמין וככל שלא שיפה את המדינה כנדרש בסעיף 



 

 לאספקת שרותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים עבור המרכז לבריאות הנפש שער מנשה 15/2017מכרז פומבי מס' 

50 

 של התחשבנות רטרואקטיבית ככל שהיא מתחייבת מנסיבות העניין.

, אם ספקהמזמין, על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי, יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיגיע ל 15.3

 .וככל שיגיע, את סכומי ההחזר ו/או השיפוי המגיעים לו

 

 ניגוד עניינים  .16

יהא בכך אינו מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו לפי חוזה זה, ובלבד שלא  ספקה 16.1

לא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים שחוזה זה, ובכדי לפגוע במתן השירות למזמין לפי 

 עם פעולתו לפי חוזה זה.

ניגוד  כליפעל בכל דרך שיש בה בכדי להוות מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא  ספקה 16.2

עניינים בינו או בין התחייבויותיו ע"פ הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או 

האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או 

התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגע לתחומים 

רותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה )להלן: שבהם עוסקים השי

  משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור. גוד עניינים"(. "ניגוד עניינים""ני

מתחייב להביא לידיעת המזמין כל התקשרות או פעולה שקיים חשש שתעלה בקנה אחד  ספקה 16.3

 מיד עם היוודע על האפשרות לכך. עם ניגוד עניינים למתן השירותים למזמין לפי חוזה זה

מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לעניין אישי בה, או שיש חשש כי תגרום לו  ספקה 16.4

 להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים נשוא חוזה זה.

בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף  או מי מטעמוהמנהל אחראי מתחייב לפנות ל ספקה 16.5

 זה ולפעול בהתאם להחלטתו.

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 ואבטחת מידע רת סודיות ימש .17

 לשמור בסוד ולא להעביר או להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל חייבמת ספקה 17.1

בר אחר שלפי טיבם אינם ד מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל

 השירותים הנדרשים במכרז זהבקשר עם ביצוע  ואלי וגיעיש "(מידע סודי)להלן: " נכסי הכלל

 118לפי סעיף  1977-תשל"זה ,או אגב ביצוען. עבירה על סעיף זה מהווה עבירה על חוק העונשין

  .מזמיןדרש ע"י היעל הצהרת סודיות כפי שת וםלחוק. המציע יחת

מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא  ספקה 17.2

 .או מי מטעמו אגף רכש נכסים ולוגיסטיקהמנהל באישור מראש ובכתב מאת 

בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת  ספקהמזמין רשאי להורות ל 17.3

מתחייב למלא אחר  ספקמיוחדים וה הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה

 דרישות המזמין בנדון.

לשם  זמיןשיימסר לו על ידי המ סודי מצהיר בזה שידוע לו כי מידע ספק: האי פרסום מידע 17.4

, בתום השימוש מזמיןלהחזיר למתחייב  ספק. המכרז זה, אין לפרסמו ע"פביצוע התחייבויותיו 

או נכס שנמסר לו על ידי המזמין וכן לא להשאיר כל מידע סודי שהגיע לידיו, כל מידע, מסמך 

ההתחייבות  בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה.
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 . לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים

עת אחר מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידי ספק: השמירת סוד 17.5

מכרז זה. תשומת  "פכל מסמך ו/או ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו ע

, שעניינם איסור ועונש על 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 118-ו 91מופנית לסעיפים  ספקלב ה

מסירת ידיעות רשמיות ע"י בעל חוזה, לרבות מציע, עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר 

 .1958-תשי"חהה, המדינ

 

  ביטוח .18

 -ישראל מדינת ולטובת לטובתו בזה המפורטים הביטוחים כל את ולקיים לבצע מתחייב הספק

 הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים את, למזמין ולהציג מנשה שערהמרכז לבריאות הנפש 

 -:להלן מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשר  הנדרשים והתנאים

 המעבידים חבות ביטוח 18.1

 תחומי  בכל מעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את  יבטח הספק 18.1.1

 ; המוחזקים והשטחים ישראל מדינת

 ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000  מסך יפחת לא האחריות גבול 18.1.2

 (;שנה) הביטוח

 ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח 18.1.3

 ;כמעבידם ויחשב  היה

המרכז לבריאות הנפש  – ישראל מדינת את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח 18.1.4

 הם כי כלשהי מקצוע מחלת/עבודה תאונת קרות לעניין ונטען היה שער מנשה

 משנה קבלני, קבלנים, הספק מעובדי מי כלפי כלשהם מעביד בחבות נושאים

 .       שבשירותו ועובדיהם

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 18.2

 כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על החוקית אחריותו את יבטח הספק 18.2.1

 ;         המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל, ורכוש גוף  שלישי צד

 הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 1,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול 18.2.2

 (; שנה)

 ;Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה 18.2.3

 של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח 18.2.4

 ;     ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים

 ;      שלישי צד ייחשבו ורכושם מלווים, מטופלים 18.2.5

 ;שלישי צד רכוש ייחשב ישראל מדינת רכוש 18.2.6

המרכז לבריאות הנפש   – ישראל מדינת את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח 18.2.7

 .מטעמו והפועלים הספק מחדלי או/ו למעשי אחראים שייחשבו ככל שער מנשה

    מקצועית אחריות ביטוח 18.3

 המקצועית בביטוח אחריות מקצועית; ובטח את אחריותי הספק 18.3.1
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ובגין כל הפועלים         ו, עובדיהספקהפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של  18.3.2

אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג  ואשר מטעמו

 הסעות שרותי לאספקתשנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר  רשלנית הצהרה, נכוןבלתי 

 למכרז בהתאם, מנשה שער הנפש לבריאות המרכז עבר באמבולנסים חולים ופינוי

 ;       מנשה שערהמרכז לבריאות הנפש  – ישראל מדינת עם וחוזה

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח  2,500,000גבול האחריות לא יפחת מסך  18.3.3

 )שנה(;       

 -על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: הכיסוי 18.3.4

 מרמה ואי יושר של עובדים;  18.3.4.1

 ;בפרטיות פגיעה  18.3.4.2

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;  18.3.4.3

 – ישראל מדינתכנגד  הספקאחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות   18.3.4.4

 ;מנשה שערהמרכז לבריאות הנפש 

 חודשים ;  6הארכת תקופת הגילוי לפחות  18.3.4.5

 ככל, מנשה שערהמרכז לבריאות הנפש  – ישראל מדינת את לשפות יורחב הביטוח 18.3.5

 .מטעמו הפועלים וכל הספק מחדלי או/ו למעשי אחראים שייחשבו

 רכב ביטוח 18.4

 שלישי וצד רכוש, חובה בביטוח יבוטחו השירותים לביצוע המשמשים האמבולנסים 18.4.1

 הסרת לעניין הקשור בכל יותאמו החובה ותעודות הביטוח פוליסות כאשר כמקובל

 .זה מכרז נשוא השירותים של השימוש מטרות לגבי ההגבלות

 כללי 18.5

 -:הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל                                                       
המרכז לבריאות הנפש  – ישראל מדינת: נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם 18.5.1

 ;                                   לעיל השיפוי להרחבי בכפוף, מנשה שער

 תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל 18.5.2

 לחשב רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך על ניתנה אם, אלא

 ;המזמין

 מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח 18.5.3

 לטובת יחול לא שהויתור ובלבד, ועובדיהם מנשה שערהמרכז לבריאות הנפש  ישראל

 ;   זדון כוונת מתוך לנזק שגרם אדם

 הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הספק 18.5.4

 ;הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות כל ולמילוי

                         ;           הספק על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות 18.5.5

, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל 18.5.6

 ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר

   ; הביטוח פי על הזכויות במלוא המזכה ראשוני

 .המבוטחות הפוליסות בכל שקיים ככל יבוטל רבתי רשלנות או/ו כוונה חריג 18.5.7
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 הביטוחים קיום על בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי 18.6

 . החוזה חתימת למועד עד, מנשה שערמרכז לבריאות הנפש ל הספק ידי על יומצאו, כאמור

המרכז לבריאות הנפש  – ישראל מדינת עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב הספק 18.7

 כי מתחייב הספק. הביטוח פוליסות את בתוקף להחזיק, קיימת אחריותו עוד וכל, מנשה שער

המרכז  – ישראל מדינת עם החוזה עוד כל, בשנה שנה מדי ידו על תחודשנה הביטוח פוליסות

 . בתוקף, מנשה שערלבריאות הנפש 

 י"ע וחתומות מאושרות  המחודשות הביטוח פוליסות העתקי את להציג מתחייב הספק  18.8

 לכל, מנשה שערהמרכז לבריאות הנפש ל  חידושן על מבטחו בחתימת אישור או המבטח

 . הביטוח תקופת תום לפני  שבועיים המאוחר

   פי  ועל  דין פי על עליו החלה חובה מכל הספק את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין 18.9

, מנשה שערהמרכז לבריאות הנפש  – ישראל מדינת של כוויתור האמור את לפרש ואין החוזה

 .   זה חוזה  פי ועל דין פי על לה המוקנים סעד או זכות  כל על

                                                                
 העדר זכות ייצוג  .19

ואינו רשאי  המזמיןאיננו סוכן, שלוח או נציג של  ספקמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי ה 19.1

בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא  המזמיןאו מוסמך לייצג או לחייב את 

 הסכם זה. 

 למזמיןמתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן וישא באחריות הבלעדית לכל נזק  ספקה 19.2

לכל מטרה שהיא טעון  המזמיןיף זה. ייצוג או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסע

            , מראש ובכתב.המזמיןהסמכה מפורשת לכך על ידי 

 

 הרחבה וצמצום היקף ההתקשרות: .20

 למסמכי המכרז, מעודכנים למועד כתיבתו. 1היקף השירותים כמפורט בפרק  20.1

השירותים  , להגדיל או להקטין את כמויותרשאי לשנות את הדרישות על פי צרכיוהמזמין  20.2

. כל שינוי בכמויות השירותים הנדרשים במכרז מתחייב לעמוד בדרישות אלו ספקהנדרשים וה

התשלום יעשה לפי  .י מטעמואו מ אגף רכש נכסים ולוגיסטיקהמנהל  מחייב אישור של

 בפועל. שבוצעוהשירותים 

 המסופקים על ידו,ו ובגין הרחבה בשירותים בגין הרחבה בפעילות ספקבכל מקרה, התמורה ל 20.3

 למסמכי המכרז. 11בסעיף תהא זהה לתעריף הקבוע והמוגדר 

 

  פיצויים מוסכמים .21

את התחייבויותיו כולן או חלקן לשביעות רצונו של המזמין, רשאי  ספקההיה ולא מילא  21.1

מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת לו בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה  המזמין

 לבצע, את אחת הפעולות הבאות או את חלקן או את כולן יחד: 

 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.  21.1.1

 לגבות פיצויים מוסכמים כאמור להלן. 21.1.2

 מהמשתנים באחד עמידה אי, המציע"י ע שניתן לשירות איכות בקרת תבוצע - איכות בקרת 21.2
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 :כדלהלן קנסות תגרור להלן

לכל ₪  100יקנס הספק בסכום של  2לפרק  1.3 בסעיף למותרעל כל איחור מעבר  21.2.1

לכל רבע ₪  200עבור שעת האיחור הראשונה ובסכום של  או חלק ממנה רבע שעה

המזמין רשאי במקרים אלה,  שעה או חלק ממנה בשעת האיחור השנייה ואילך.

בקבלן אחר. הספק יישא בעלות ההסעה על ידי הקבלן  תוך שימושלהסיע חולים 

 לכל מקרה.₪  1,000האחר בתוספת 

קנס בנספח ד' י20בגין אספקת רכבים שאינם עומדים בדרישות המפורטות בסעיף  21.2.2

 לכל מקרה. ₪  500הספק בסכום של 

שער מנשה ללא אישור המזמין, המרכז לבריאות הנפש בגין נטילת ציוד ממתחם  21.2.3

לדוגמא: פריטי כביסה, סדינים, כריות, שמיכות, וכד' או מכשור רפואי יקנס הספק 

)בנוסף לקיזוז של עלות הפריטים שיילקחו מהתגמול המגיע ₪  700בסכום של 

 לספק(.

או במקומות שנאסר עליו לבצע או קיבל הנחיה כלשהי בגין שינוע חולים במתחמים  21.2.4

 ₪.  1,000יקנס הספק סכום של  מטעם המזמיןמנציג/ה 

ק לפר 7בגין אי מתן אפשרות להסיע את כיסא הגלגלים של המטופל כנדרש בסעיף  21.2.5

 לכל מקרה.₪  500-ייקנס הספק ב 2

 200-בגין אי זמינות של איש הקשר של הספק מעבר לשלושים דקות ייקנס הספק ב 21.2.6

עבור המקרה האחד עשר ₪  400-לכל מקרה עבור עשרת המקרים הראשונים ו₪ 

 ואילך.

 דעתו שיקול לפי, חלקה או הביצוע ערבות את לחלט רשאי יהא המזמין אלו קנסות מימוש לשם 21.3

, 1 נספח מתנאי בתנאיאו /ו החוזה מתנאי בתנאי יעמוד לא שהספק מקרה בכל, הבלעדי

 .מראש שבועיים של בהתראה

את כל ההוצאות הישירות והעקיפות  למזמיןלגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב להחזיר  מבלי 21.4

בגין  המזמיןידי הספק, ולשפות את -שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על

 נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם. 

 ליקויים תיקן אשר למציע צמצומו או קנס החזר לשקול הבלעדי דעתו שיקול"פ ע רשאי המזמין 21.5

 ימי עבודה.  45לעיל בתקופה של עד  21.2שבסעיף  הקנסות סעיפי לגבי

ואין בכך  נספחיו על זה הסכם של ביצוע לדרוש המזמין של מזכותו לגרוע כדי לעיל באמור אין 21.6

 .פי כל דין או הסכם-לכל סעד על זמיןלמכדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית 

מובהר כי חל איסור חמור על הספק להשית על עובדיו כל קנס שיוטל עליו בין באופן מלא או   21.7

חלקי ובין באופן ישיר או עקיף. השתת הקנס כאמור תחשב כהפרה יסודית של ההתקשרות בין 

 הספק לבין המזמין ותהווה עילה לביטול ההתקשרות.  

את כל ההוצאות הישירות והעקיפות  מזמיןלמתחייב להחזיר  ספקהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  21.8

בגין  המזמיןידי הספק, ולשפות את -שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על

 נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם. 

לדרוש ביצוע של הסכם זה על נספחיו ואין בכך  המזמיןאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של   21.9

 פי כל דין או הסכם.-לכל סעד על זמיןמכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למכדי לגרוע 
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 המחאת זכויות .22

מהן  מכרז זה או חלקל פי לא יהא רשאי להמחות )להסב( את זכויותיו והתחייבויותיו ע ספקה 22.1

 . זמין לכךלאחר, אלא אם כן נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של המ

 16, 2הבאים: בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים  ספקהאי עמידה של בנוסף לאמור בסעיף לעיל,  22.2

 על כל הנובע מכך. אין באמור לעיל כדי לגרוע חוזהחשב כהפרה יסודית של הת בחוזה זה

  מיסודיות ההפרות של ההוראות נוספות בנספחי החוזה.

-תשל"א, האו כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות(זה  חוזהזה הפרה יסודית לפי  חוזה ספקהפר ה 22.3

ם יארכה לקיומו והתנאי לא קו ספקזה, ולגבי הפרה זו ניתנה ל חוזהאו תנאי אחר מתנאי  1970

לעמוד על קיום  זמיןממקרים אלו רשאי המתוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד 

זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי  חוזהלבטל או  ספקהחוזה עם ה

על פי  זמיןובנוסף לזכויות המ ספק, וזאת על חשבון הספקזה אמור היה להיעשות ע"י ה חוזה

זה, לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים  בחוזהכל דין ועל פי ההוראות האחרות 

 . ש"ח 50,000בסך של  מראש

 1987-מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז 22.4

ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע חוזה זה, מהווה הפרת  ספקעל ידי ה

 חוזה.

יהיו אחראים לעיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיהם לפי  ו/או המזמין לא ספקה 22.5

 –הוראות החוזה כולן או מקצתן, אם העיכוב או אי הביצוע יגרמו ע"י כוח עליון )"כוח עליון" 

ו/או המזמין לא ידעו או לא חזו אותו מראש  ספקאירוע או גורם אשר בעת כריתת החוזה, ה

או מהמזמין  ספקותו מראש, והוא אינו בשליטתם, והמונע מהו/או לא היה עליהם לדעת או לחז

למלא התחייבויותיהם על פי החוזה ו/או גורם לכך שקיום יהא בלתי אפשרי או שונה באופן 

 יסודי מהחוזה באותן נסיבות שהוסכם עליהן בין הצדדים(.

רים הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של חוזה זה במקרה מסוים או בסדרת מק 22.6

 לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי חוזה זה או  22.7

כות אמורה או על זכויות מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על ז

 שהן.אחרות כל

 

 י ההסכםשינוי בתנא .23

מראש ובכתב. ויתור בדרך  מזמיןהסכמת הבכל שינוי בתנאיו של ההסכם ו/או נספחיו יעשה  23.1

 של התנהגות לא ייחשב כויתור על זכות הנובעת מהסכם זה.

 

 משלוח הודעות .24

תוך  ןלייעודכך, תחשבנה שהגיעו  ןובהישלח, רשום כל ההודעות לפי הסכם זה תשלחנה בדואר 24.1

 .ןלייעודכיאות, אלא אם הוכח, כי לא הגיעו  המשלוח מעת שעות 72

עודה ביום העבודה הראשון שלמחרת ייהודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב שהגיעה ל 24.2
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 משלוחה.

 ההסכם:  ןלענייכתובת הצדדים למסירת הודעות  24.3

, מנשה שערהמרכז לבריאות הנפש ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל:  –המזמין 

__________.  

 .______________________________________________________ – ספקה

אגף למנהל דיחוי  להודיע על כך בכתב ללא ספקהבכל מקרה של שינוי בעלות או כתובת, על  24.4

 .רכש נכסים ולוגיסטיקה

 

 השיפוט סמכות .25

הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך  25.1

 .בירושלים

 על הסכם זה, מהווה הסכמה לאמור. ספקחתימת ה 25.2

 

 שונות .26

 בהסכם זה באות להוסיף ולא לגרוע מהאמור במפרט.  ספקההגדרת התחייבויותיו של  26.1

מתחייב כי בכל מקרה של סיום ההסכם, מכל נימוק שהוא, הוא ישתף פעולה ככל  ספקה 26.2

המשך קבלת שירותים כראוי, וזאת בין היתר על ידי העברה  זמיןשיידרש על מנת לאפשר למ

  .זמיןמסודרת ויעילה של כל הנדרש בהתאם להנחיות המ

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

--------------------------                  -----------------------         ------------------------- 

 ספקה                                   המזמין                                                תאריך               
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    ביטוחים עריכת אישור נוסח 1'ג נספח

 

  לכבוד

 

 ;מנשה שערהמרכז לבריאות הנפש  – ישראל מדינת

 

 .,נ.ג.א

 ביטוחים קיום אישור  :הנדון

 

"( הספק" להלן______________________________) למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

 שרותי לאספקת בקשר________________  יום עד_______________  מיום  הביטוח לתקופת

 עם וחוזה למכרז בהתאם, מנשה שער הנפש לבריאות המרכז עבור באמבולנסים חולים ופינוי הסעות

 :                     להלן המפורטים הביטוחים את, מנשה שערהמרכז לבריאות הנפש  – ישראל מדינת

 המעבידים חבות ביטוח .1

 .    המוחזקים והשטחים  ישראל מדינת תחומי בכל עובדיו כלפי החוקית אחריותו .1.1

 (.שנה)  הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000 מסך יפחת לא האחריות בגבול .1.2

 ויחשב  היה ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .1.3

 .כמעבידם

, מנשה שערהמרכז לבריאות הנפש  – ישראל מדינת את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .1.4

 כלשהם מעביד בחבות נושאים הם כי כלשהי מקצוע מחלת/עבודה תאונת קרות לעניין ונטען היה

 .      שבשירותו ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים, הספק מעובדי מי כלפי

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .2

 ורכוש גוף נזקי בגין, ישראל מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו .2.1

 .המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל

 (; שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 1,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .2.2

 .Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .2.3

 קבלני, קבלנים של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .2.4

 . ועובדיהם משנה

 . שלישי צד ייחשבו ורכושם מלווים, מטופלים .2.5

 .      שלישי צד רכוש ייחשב ישראל מדינת רכוש .2.6

, מנשה שערהמרכז לבריאות הנפש   – ישראל מדינת את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .2.7

 .מטעמו והפועלים הספק מחדלי או/ו למעשי אחראים שייחשבו ככל

    מקצועית אחריות ביטוח .3

 מטעמו הפועלים כל ובגין עובדיו, הספק של מקצועית חובה מהפרת נזק כל מכסה הפוליסה  .3.1

 הצהרה, נכון בלתי מצג, השמטה או טעות, מחדל לרבות, רשלנות, ממעשה כתוצאה אירע ואשר

 חולים ופינוי הסעות שרותי לאספקתשייגרמו בקשר  בקשר שייגרמו, לב בתום שנעשו רשלנית

 – ישראל מדינת עם וחוזה למכרז בהתאם, מנשה שער הנפש לבריאות המרכז עבר באמבולנסים

 .מנשה שערהמרכז לבריאות הנפש 

 (.     שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 2,500,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .3.2
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 -:הבאות ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי .3.3

 ;עובדים של יושר ואי מרמה -.3.3.1

 ;בפרטיות פגיעה -.3.3.2

 ;ביטוח מקרה עקב העיכוב או/ו השימוש אובדן לרבות, מסמכים אובדן -.3.3.3

המרכז  – ישראל מדינת כנגד הספק תביעות על יחול לא הכיסוי אולם, צולבת אחריות -.3.3.4

 מנשה שערלבריאות הנפש 

 . חודשים 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת -.3.3.5

, מנשה שערהמרכז לבריאות הנפש  – ישראל מדינת את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .3.4

 .מטעמו הפועלים וכל הספק מחדלי או/ו למעשי אחראים שייחשבו ככל

 רכב ביטוח .4

האמבולנסים המשמשים לביצוע השירותים בביטוח חובה, רכוש וצד שלישי, כאשר  ביטוח .4.1

 מטרות לגבי ההגבלות הסרת לעניין הקשור בכל יותאמו החובה ותעודות הביטוח פוליסות

 .זה מכרז נשוא השירותים של השימוש

 כללי .5

 :הבאים התנאים נכללו  ל"הנ הביטוח בפוליסות

, מנשה שערהמרכז לבריאות הנפש  – ישראל מדינת: נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .5.1

 .          לעיל השיפוי להרחבי בכפוף

 אם אלא, תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .5.2

 .המזמין לחשב רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה ידינו על ניתנה

 - ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותרים אנו .5.3

 .      זדון כוונת מתוך לנזק שגרם  אדם לטובת יחול לא שהוויתור ובלבד, ועובדיהם המזמין

  החובות כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום כלפינו בלעדית אחראי הספק .5.4

 .הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות

 .הספק על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .5.5

 קיים  כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .5.6

 במלוא המזכה ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח

 .הביטוח פי על הזכויות

 .המבוטחות הפוליסות בכל שקיים ככל מבוטל רבתי רשלנות או/ו כוונה חריג .5.7

 

 .זה באישור האמור פי על במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוף

 

 ,רב דבכבו                                                                                       

 

 

                                                                    ___________________________ 

 המבטח וחותמת המבטח מורשה חתימת______________                        תאריך

 

 הוראות ביטחון 2'ג נספח

 קבלן עובדי העסקת –המרכז לבריאות הנפש שער מנשה  מטעםביטחון  הוראות 
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הוראות הביטחון הנ"ל מהוות חלק בלתי נפרד מהתקשרות הספק עם המרכז הרפואי לבריאות הנפש 
 "המרכז" ( והפרת אחת מהן או יותר תהווה הפרת ההתקשרות. –שער מנשה )להלן 

 
טרם תחילת ביצוע העבודה יעביר הספק וכל קבלני המשנה ) להלן: "הקבלן" ( לקצין הביטחון  .1

כל העובדים מטעמו )לרבות קבלני משנה ועובדיהם(, תוך ציון שמם המלא ת"ז  את רשימת 

. כמו כן יעביר רשימת חל איסור על העסקת עובדים שאינם אזרחי מדינת ישראלומקום מגורים. 

ימים לפני תחילת  10 -מספר רישוי וסוג רכב. הרשימות יועברו כ  –כלי רכב המסיעים עובדים 

 ביצוע העבודות בביה"ח.  

 הקבלן יתודרך ע"י  מנב"ט המרכז באשר לכל הנחיות הביטחון הרלוונטיות להעסקתו במרכז.   .2

שראלית. ידוע וברור לקבלן כי  העסקת הקבלן יעסיק כאמור אך ורק עובדים בעלי אזרחות י .3

העובדים שלא בהתאם להתחייבויותיו כאמור, תביא להגשת תלונה במשטרה כנגדו. רשאי המרכז 

 לתבוע מהקבלן את הנזק שיגרם לו כתוצאה מכך. 

 כניסת רכבי ועובדי הקבלן תתבצע אך ורק משערי המרכז כפי שיקבעו ע"י קב"ט המרכז.  .4

מרכז, באחריות הקבלן לוודא כי כל עובדיו או מי  מטעמו עזבו את שטח עם סיום יום עבודתם ב .5

המרכז. כמו כן יוודא הקבלן כי לא מתבצעת לינה בשטח המרכז או באתרי העבודה של מי 

 מעובדיו אלא אם הלינה תואמה ואושרה ע"י הנהלת המרכז והקב"ט.

ז לרבות הוראות הנוגעות הקבלן ועובדיו יצייתו ויפעלו ע"פ הנחיות מחלקת הביטחון במרכ .6

 לפיקוח על שוהים בלתי חוקיים, בדיקות ביטחוניות ברכב בכבודה ועל גופו של העובד מטעמו.

במידה והנהלת המרכז/קצין הביטחון ידרשו זאת מכל סיבה שהיא, הקבלן מתחייב להפסיק  .7

תבוא.  עבודתו של כל עובד המועסק על ידו במרכז. המרכז לא יצטרך לנמק דרישה שכזו, אם

 הפסקת עבודת עובד הקבלן לא תהווה עילה לעיכוב בעבודות.

המרכז לא יהיה אחראי לפיצוי ו/או שיפוי קבלן בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים  .8

 להיגרם לו כתוצאה מהרחקת העובד מהמרכז. 

הקבלן ידאג הקבלן ינפיק לכל עובד תג זיהוי שיכלול את תמונת העובד, שמו, מספר ת"ז ותפקידו.  .9

 כי כל העובדים מטעמו ישאו את התג במקום בולט במשך כל זמן שהותם במרכז.

קצין הביטחון של המרכז או מי מטעמו יהיה רשאי לערוך בדיקות וביקורות בכל אתרי העבודה  .10

בכל מועד ושעה שיבחר על מנת להבטיח כי עובדי הקבלן המועסקים באתר מאושרים לכניסה 

 ימת העובדים שהועברו ואינם לנים במרכז.למרכז, תואמים לרש

מוסכם על הקבלן כי הקב"ט או מי מטעמו רשאים להיכנס לאתר העבודה בכל מועד ושעה לצורך  .11

ביצוע הביקורת, באם האתר ננעל לאחר שעות העבודה, יפקיד הקבלן ברשות הקב"ט מפתח לאתר 

 העבודה. 

הקבלן או מי מטעמו נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לגורמי ביה"ח המוסמכים לביצוע  .12

בדיקות על גופו ו/או ברכבו לפני כניסתו למרכז, בעת שהותו בשטח המרכז ולפני יציאתו את שטח 

 המרכז. 

 
חתימת  מען )כתובת(         ת.ז.             שם ומשפחה                  תאריך

                                    העובד/קבלן
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 בטחון מנהלמדאר,  יניב

     מנשה שערהנפש  לבריאות המרכז

 

 


