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 מבוא

שרותי לת הצעות לביצוע פונה בזאת לקב, "(המזמין: "להלן) לבריאות הנפש בשער מנשה זכרהמ .1

 .טיפול/ אשפוז/ הסעות ופינוי חולים באמבולנסים לבדיקה

מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש "( מסמכי המכרז: "להלן)כל המסמכים המצורפים למכרז זה  .2

 .לראותם כמשלימים זה את זה

ניסיון  ה/וול הנדרשים םשירותיהלספק את  ת/המסוגלחברה  או יחיד מציע רשאי להגיש הצעה .3

 ."(הספק: "להלן) הנדרש במכרז זה כפי הסעות ופינוי חולים באמבולנסיםמתן שירותי בנרחב 

שהוצע  הזעל ידי  או זכה במכרזיש הספקיובהר כי השירותים נשואי מכרז זה יבוצעו אך ורק על ידי  .4

. בהתאם להסכם זה לאחר ועמוד האפשרות להסב את מחויבויותיוכי לא ת על ידי החברה בהצעתה

 .המקצועית וובאחריות ובעצמ הספקהשירותים יבוצעו על ידי 

התחייבות המציע לעמוד בתנאי הסכם ההתקשרות בנוסח את כל התקשרות ליישום ההצעה תכלול  .5

 .המצורף למסמכי המכרז

 

 

 ,בברכה

 לאה בוצר

 ת אדמיניסטרטיביתמנהל

 המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
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 כלליות הנחיות - 1 פרק

 
 כללי .1

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

 .המציע הזוכהממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות אשר ייחתם עם 

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

 .במסמכי המכרז

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

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

, בכל מקום בו מוזכר גורם כלשהוא בלשון נקבה הכוונה לזכר ונקבה גם כן, ולהיפך, ולנקבה

 .אלא אם כן צוין במפורש אחרת

 
 הגדרות .2

 .משרד הבריאות, מדינת ישראלהמשרד  2.1

  .לבריאות הנפש בשער מנשההמרכז נציג או  משרד הבריאות, מדינת ישראל האגף או המזמין 2.2

 .לבריאות הנפש שער מנשה מרכזה 2.3

 יהיהאשר  לבריאות הנפש בשער מנשההמרכז או נציג של משרד הבריאות  נציג המשרד נציג 2.4

 במסמכי כמפורט והכל עבודה הזמנות ויבצע יבקר, אותו ינחה, אמון על הקשר עם המציע

 .המכרז

 .למכרזמגיש הצעה  מציעה 2.5

 .מציע שהצעתו תזכה במכרז זוכה 2.6

כמפורט במסמכי  טיפול/ אשפוז/ לבדיקה הסעות ופינוי חולים באמבולנסים ינותן שרות ספק 2.7

 .מכרז זה

לפרק  8  מפורט בסעיףכ הינה תקופת ההתקשרות בין המציע לבין הזוכה תקופת ההתקשרות 2.8

 . זה

 

 רקע .3

לבריאות הנפש בשער מנשה מעונין להתקשר עם ספק למתן שרותי הסעות ופינוי המרכז  3.1

 .טיפול/ אשפוז/ חולים באמבולנסים לבדיקה

 

 דרישות ההתקשרות .4

צוותי בשיתוף עם , ריאות הנפש בשער מנשהלבהמרכז נציגי צמוד עם באופן עבוד י הספק 4.1

שבחוזה ההתקשרות  4  ףבסעילעמוד בכל הדרישות המופרטות  הספקבאחריות  .העובדים

 (.'נספח ג)
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 סף תנאי .5

הצעה שלא תעמוד  .מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זההינם תנאים תנאי הסף שלהלן 

 .תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים –בכל התנאים המוקדמים למכרז 

 יםמנהליאי סף נת 5.1

אכיפת )קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .5.1.1

לרבות , והתיקונים לו 1976-ו"תשל, (מסניהול חשבונות ותשלום חובות 

 :האישורים הבאים

חוק עובדים תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי  .5.1.1.1

 (.3'אנספח ) 1987-ז"תשמ, ולפי חוק שכר מינימום 1991-א"תשנ, זרים

המעיד שהמציע מנהל פנקסי , רואה חשבון או יועץ מס, אישור פקיד מורשה .5.1.1.2

-ו"תשל, חוק מס ערך מוסףו[ נוסח חדש]חשבונות על פי פקודת מס הכנסה 

טור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן או שהוא פ 1975

מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך 

 .מוסף

המציע יצרף להצעתו הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות מאומתת על ידי  .5.1.2

 (. 2'נספח א)ד "עו

משרד מטעם על הגוף המציע להיות בעל רשיון להפעלת אמבולנס פרטי  .5.1.3

  .הבריאות

 .על הגוף המציע להיות מעסיק של קצין בטיחות בתעבורה מוסמך .5.1.4

  . או בפשיטת רגל/המציע אינו נמצא בהליכי פירוק  .5.1.5

כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת  חיוני מפעל אישור להצעתו יצרף המציע .5.1.6

 כליו, כאמור חיוני מפעל באישור מחזיק אינו אשר מציע. 1967 -ז "חירום התשכ

 והספק היה. כאמור האישור השגת בהליכי נמצא שהוא כך על אישור לספק

. השירותים את לספק ויוכלו מותנה כזוכה יוכרז הוא ניגש אליו במכרז יזכה

 אישור את להשיג מנת על חודשים שלושה של אורכה תינתן זה מותנה לזוכה

, הקצוב בזמן המכרז דרישות בכל יעמוד לא אשר מותנה זוכה. החיוני המפעל

 .לאלתר ההתקשרות עימו תופסק

שבו יינתנו הסברים והבהרות לשאלות בכנס מציעים  על המציע להשתתף  .5.1.7

 :בתאריך, שער מנשה לבריאות הנפש המרכזבבניין  יערךאשר י ,המציעים

 .14:00: שעה 13.11.2012

משרדי או  מנשה רשע הנפש לבריאות המרכזי "מציע ששרותיו הופסקו ע .5.1.8

ממשלה אחרים בשל אי עמידה בתנאי חוזה או אספקה לא נאותה של שירותים 

 . חודשים שקדמו למועד הגשת ההצעה אינו רשאי להשתתף במכרז 24במהלך 

 

 

 

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=346329
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=346329
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  יםמקצועיתנאי סף  5.2

שקדמו )ניסיון במשך שנתיים רצופות במהלך השנתיים האחרונות למציע    .5.2.1

, לגופים ציבורייםבאספקת שירותי הסעות , (למועד הגשת ההצעות למכרז זה

  .באמצעות אמבולנסים

 5.2.1 כמפורט בסעיף , בשנתיים האחרונותמלקוחותיו של המציע  3לפחות  .5.2.2

 . כל אחד( מ"לא כולל מע)₪  100,000של שנתי לקוחות בהיקף כספי הינם , לעיל

משנת  ברשותון אחד "ואמבולנס נט למציע מינימום שלושה אמבולנסים רגילים .5.2.3

פ "ע, הנדרש ברכבהציוד הדרוש והצוות הכוללים את כל  ,ומעלה 2005ייצור 

 ברשותומציע שאין  ,"(האמבולנסים" –להלן )נהלים של משרד הבריאות 

אמבולנסים יתקשר בהסכם גיבוי עם חברת אמבולנסים ארבעה מינימום 

לצורך קיום דרישות מכרז זה שלושה , כ יהיו ברשותו"מורשית אחרת כך שסה

מידה בדרישות יובהר כי לצורך ע. אחדן "נטרגילים ואמבולנס  אמבולנסים

ניתנת למציע האפשרות להתקשר בהסכם גיבוי לשני אמבולנסים , מכרז זה

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

ההסכם עם . ולא באמצעות קבלן המשנה לפחות שני אמבולנסים ברשותו

כל . זההחברה האחרת ייחתם טרם המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 

 . האמבולנסים יהיו כשירים למתן השירותים נשוא מכרז זה

ן "ון להפעלת אמבולנסים רגילים ואמבולנסים נטיעל המציע להיות בעל ריש .5.2.4

 .מטעם משרד הבריאות

 

 :סףהנדרשים להוכחת תנאי  מסמכים .6

לעיל יציג המציע אישור תקף מרואה חשבון או פקיד  5.1.1  סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך 6.1

 -שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 .1976 -ו"התשל

לעיל יציג המציע תצהיר חתום בכתב מאושר על  5.1.1.1  סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך 6.2

ידי עורך דין לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין בהתאם להוראות סעיף 

 נוסח. 3'אנוסח התצהיר מופיע בנספח . 1976 -ו"התשל, ציבורייםב לחוק עסקאות גופים 2

 .ממנו לסטות ואין מחייב התצהיר

 נספח)הצהרה על שימוש בתוכנות מקור  המציע יציג 5.1.2  סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך 6.3

 (.2'א

רישיון להפעלת  שבבעלותוציג המציע אישור י לעיל 5.1.3  לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 6.4

 .אמבולנס

יציג המציע את פרטי קצין הבטיחות ומסמכי  לעיל 5.1.4 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  6.5

 .מאושרים מטעם משרד התחבורה ההסמכה
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ח של המציע "רו/ ד"יציג המציע אישור מעו לעיל 5.1.5 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  6.6

 . או פשיטת רגל/המעיד כי אינו נמצא בהליכי פירוק ו

כהגדרתו בחוק  אישור מפעל חיונייצרף המציע להצעתו  5.1.6 לצורת הוכחת עמידה בתנאי  6.7

אישור על כך שהוא נמצא בהליכי השגת  או, 1967ז "שירות עבודה בשעת חירום התשכ

 .האישור

 .יציג המציע אישור השתתפות בכנס המציעים לעיל 5.1.7 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  6.8

בטבלה יציג המציע את ניסיונו הרלונטי כמפורט  לעיל 5.2.1 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  6.9

 .של חוברת ההצעה 10.4  בסעיףש

כולל פרטי קשר של  ,יצרף המציע אישור היקף כספי 5.2.2 הוכחת עמידה בתנאי סף  לצורך 6.10

 .ח"י רו"חתום ע, הלקוחות עבורם סיפק שירותים

 :יציג המציע לעיל  5.2.3 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  6.11

בחוברת  11 בסעיף  המפורטים הנדרשים האמבולנסים שברשותו תצהיר  .6.11.1

 .הבריאות משרד נהלי לפי כשיר וצוותההצעה 

 .בתוקף לכל האמבולנסים מטעם משרד הבריאות אישור .6.11.2

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

 .המיועדים הרכב

להשלמת הסכם התקשרות של המציע עם חברת אמבולנסים מורשית אחרת  .6.11.4

 . במכרז זה מספר האמבולנסים שיעמדו לרשות המציע

יצרף המציע אישור הפעלת אמבולנסים רגילים  5.2.4 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  6.12

 . ן מטעם משרד הבריאות"ואמבולנסים נט

 

 דרישות נוספות .7

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

 (.4'אנספח )המציע 

. אישור ותצהיר להצעתה תצרףהעדפה בשל עובדה זו  הל ןכי תינת המעוניינת אישה יעהמצ 7.2

' ב 2 בסעיף כמשמעותם הוא" תצהיר"ו" אישור"כל המונחים לרבות  שמעותמ, זה סעיףב

 .1992-ב"התשנ, המכרזים חובת לחוק

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

 .ההצעה לחוברת 6והוא יזכה בהתאם לסעיף 

 .המכרז מסמכייצרף להצעתו צילום אישור רכישת  המציע 7.4

יש לחתום על כל מסמכי המכרז והחוזה . המציע יצרף את מסמכי המכרז כשהם חתומים 7.5

דה והמציע הוא במי .בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם

תאגיד תיחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו ויצורף אישור של 

רואה חשבון או עורך דין בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר זהותם של 

 .ב"החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ
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נו על שניתההסעות  יוהיקף שרות משך, סוגעל המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על  7.6

הצעות בהן . י רואה החשבון של המציע"נכונות מסמכים אלו תאושר ע .ידו בשנים האחרונות

 .י רואה החשבון של המציע יפסלו ולא יובאו לדיון"פירוט הניסיון לא אושר ע

 . ד"י עו"י החתימה בחברה מאומת ע/המציע יצרף להצעתו תצהיר לאישור מורשה 7.7

לרבות  5.2.3  ע לצרף להצעתו את פרטי כל האמבולנסים שברשותו כמפורט בסעיףעל המצי 7.8

 . בחוברת ההצעה 11 מעבר לכמות הנדרשת בתנאי הסף כנדרש בטבלת שבסעיף 

 

 תקופת ההתקשרות .8

ת להאריך את תקופת קיימת הזכולמזמין  .שנה אחתבת  הינההראשונה תקופת ההתקשרות  8.1

 .כל אחתתקופות בנות שנה אחת  3ד ובע ההתקשרות

בכתב של מורשי החתימה מטעם המזמין תהיה בהודעה , באם תהיה, הארכת ההתקשרות 8.2

 (.לבריאות הנפש בשער מנשההמרכז ונציג ל משרד הבריאות "מנכ)

 לא זו תקופה בתום באם. השירותים למתן ניסיון כתקופת ישמשו הראשונים החודשים ששת 8.3

יהא המזמין רשאי לבטל את ההתקשרות עם הזוכה , מהשירותים רצון שבע המזמין יהיה

 לתשלום זכאי יהיה הזוכה. זה בעניין טענה כל לו תהיה ולאימים מראש  90בהתראה בכתב 

 . סיומו למועד עד שניתן השירות בגין רק

 

 ספקים כנס .9

 . ח"מיון ביה: מקום המפגש. 14:00בשעה  13.11.2012תאריך בערך יי, חובה, ספקים כנס 9.1

לא יוכל להשתתף במכרז  בכנסמציע שלא ישתתף , ספקים היא חובה בכנסההשתתפות  9.2

 . והצעתו תפסל על הסף

 לכל יישלח המציעים כנס פרוטוקול - לשאלות  מענה ויינתן למכרז בנוגע דגשים יוצגו בכנס 9.3

 .הספקים כנס למועד בסמוך המכרז רוכשי

, המכרז מתנאי תנאי משנותאו /ו גורעותאו /ו המוסיפות, החלטות הכנס במסגרת התקבלו 9.4

 .ומחייבות סופיות, בפרוטוקול שתופענה כפי, אלו החלטות תהיינה

 .04-6278713' לאשר השתתפות בטל יש 9.5

 

 הערכת הצעות .10

 :בחינת ההצעות תעשה לפי המבחן הבא 10.1

 איכות 30%

 מחיר 70%

 :הבחינה תעשה בארבעה שלבים 10.2

מציעים שיעמדו בתנאי , ראשון תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסףהבשלב   .10.2.1

 .הסף בלבד יעברו לשלב השני

בשלב השני יינתן ניקוד לאיכות המציעים והצעותיהם על סמך ניסיונם   .10.2.2

 . והמלצותיהם
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ומעלה  70%בשלב השלישי תיבחן הצעת המחיר רק להצעות שיקבלו ציון  .10.2.3

 . בציון האיכות( 100%מתוך )

 . ויינתן דירוג להצעות( מחיר ואיכות)בשלב הרביעי יחושב ציון הכללי  .10.2.4

 70% -נותרה אף לא הצעה אחת העוברת את סף ה במקרה שלא, למרות האמור לעיל 10.3

רשאי המזמין לפי שיקול דעתו שלא לפסול הצעות שציון האיכות , בבדיקת האיכות

 .65% -אך לא נמוך מ 70% -המשוקלל שלהן נמוך מ

בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד  עמידה בתנאי סף – Iשלב   10.4

ק עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ותיבד, האחרון להגשת ההצעות

 . רק הצעה שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב השני. ההצעות

תיבדק איכות , בשלב השני -(מציון האיכות המשוקלל 50%) איכות המציע - IIשלב  10.5

  :בהתאם למשקלות הבאות, המציעים

 משקל מרכיב

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

המציע סיפק שירותי הסעות באמבולנסים בדומה לנדרש במכרז זה 

איכות השירות תבדק לפי המפורט בסעיף . 5.2.2 בהיקף הנדרש לפי סעיף 

במידה והמציע נתן שרותים דומים בעבר למשרד הבריאות  .10.5.1 

 .ד ממליצים אלו"ייתן ניקוד כפול לחו, ויחידותיו

60% 

אישור בתוקף ואנשי צוות שלהם מספר אמבולנסים ברשות המציע 

על כל אמבולנס נוסף מעבר לארבעה הנדרשים בתנאי . כשירים להפעלתם

אמבולנסים נוספים  4עד , נקודות נוספות 10יקבל המציע  5.2.3 הסף 

 (.8כ "הס)

40% 

 100% כ"סה

 : פרמטרים לבדיקת איכות שרות הספק  .10.5.1

 : (35%) איכות השירות .10.5.1.1

 .איחורים וללא שנקבע במועד האמבולנסים הגעת .10.5.1.1.1

 מהיר, מקצועי באופן האמבולנס צוותי "ע החולה פינוי .10.5.1.1.2

 הרפואי הצוות להוראות עניינית התייחסות תוך ואדיב

 .מטעם המזמין

 לפגיעה לגרום העלולות תקלות ללא הפינוי ביצוע .10.5.1.1.3

 ציוד, מיומן לא צוות, מרשלנות כתוצאה בחולה ממשית

 .'וכד לקוי

 :(35%) אמבולנסים מתאימים וציוד .10.5.1.2

 וללא אמינים, ממוזגים, אמבולנסים נקיים קבלת .10.5.1.2.1

 .תקלות

י "עפ הנדרש והמכשור הציוד בכל המזוודים אמבולנסים .10.5.1.2.2

 .תקלות ללא והפועלים הבריאות משרד

 :(20%) ופארמדיקיםנהגים  .10.5.1.3



 

 
 

 לבריאות הנפש בשער מנשה המרכזעבור  חולים באמבולנסיםשרותי הסעות ופינוי  1/2012 מכרז

10 

 בתנאי מתפקדים, מתאימות הכשרות עברו, מקצועיים .10.5.1.3.1

 .לחץ

 .נקיים מדים עם חיצונית מסודרים .10.5.1.3.2

 במהירות נענים, תעבורה כללי על שומרים, אדיבים .10.5.1.3.3

 .הקשר במכשירי

 :(10%) מנהלי החברה .10.5.1.4

 .המזמין צרכי את מבינים .10.5.1.4.1

 .תקלה בעת במהירות להשגה ניתנים .10.5.1.4.2

 ועומדים אדיבים, חירום בעת מהיר שרות נותנים .10.5.1.4.3

 .בהבטחות

תשומת לב המציעים מופנית לכך שדרישות המינימום שהוגדרו בדרישות הסף די בהם  10.6

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

לפרט ניסיון ופעילות מעבר למינימום , במקרים הרלוונטיים, על המציע, לכן". ההצעה

 . על פי הנדרש במכרז ובטופס ההצעה שצורף למכרז, הנדרש בתנאי הסף

אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע , המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע 10.7

 .שיקרי או מטעה

 (מהציון הכללי 70%)מחיר  - IIIשלב  10.8

ייפתחו מעטפות המחיר  , לאחר אישור ועדת המכרזים את ציוני האיכות .10.8.1

 (.טופס הצעת המחיר –' נספח ב)הצעת המחיר שהוגשה על ידי המציע ותשוקלל 

 :בשלושה סעיפיםהמציע ימלא את הצעת המחיר  .10.8.2

10.8.2.1.  - P1(המחיר הצעתציון מ 85%) מרכזיים יעדים סעיף –  

לכל אחד מהיעדים  משער מנשה/לנסיעה חד כיוונית להמציע יציע מחיר 

  :המרכזיים הבאים

 משער מנשה/חד כיוונית למ נסיעה "ק 14 - ח הלל יפה"בי 

  חד כיוונית מ נסיעה "ק 20 - (נתניה)רזיאל מרפאת אום חאלד ברחוב

 משער מנשה/ל

 משער מנשה/חד כיוונית למ "ק 38 - ח העמק בעפולה"בי 

המשקל ) 2011 כמות הנסיעות אליו בשנת לכל יעד ינתן משקל המבוסס על

שלפיו יחושב המחיר , ('בנספח ב 6.1 מפורט בטבלה שבסעיף באחוזים 

לנסיעה הנמוכה ביותר  תהצעת המחיר המשוקלל. המשוקלל לנסיעה של המציע

לפי  תזכה בציון הניקוד המלא לסעיף זה ויתר ההצעות ידורגו ביחס אליה

 : הבאה הנוסחה

 ציון המחיר

 לסעיף
= 100 * 

 עלות ההצעה הנמוכה ביותר
 

 עלות ההצעה הנבחנת
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מרפאת אום חאלד  ל₪  65, ח הלל יפה"לנסיעה לבי₪  35אם המציע הציע : לדוגמה

המחיר המשוקלל לנסיעה , ח העמק בעפולה"לבי₪  75-ו( נתניה)רזיאל ברחוב 

 : יחושב כך

41.4= +75*4% +65*16% +35*80% 

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

  .הנוסחה מעלה

10.8.2.2.  - P2מציון הצעת  10%)ן "נט באמבולנסתוספת נסיעה  סעיף

 לאחוזציון יקבל ו ן"המציע יציע אחוז תוספת לנסיעה באמבולנס נט -( המחיר

אחוז התוספת יתווסף הן למחיר הנסיעות . ביותר נמוכהה הביחס להצע המוצע

ליעדים המרכזיים והן לנסיעות ליעדים שאינם מרכזיים שמחירם נקבע לפי 

 . מ"ק

10.8.2.3. - P3 מציון  5%)מ ליעדים שאינם מרכזיים "הצעת מחיר לק סעיף

  - (הצעת המחיר

 בציון תזכה ביותר הנמוכהמ "לק המחיר הצעת. נסיעהמ "לק מחיריציע  המציע

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

מ "מהממוצע של המחירים לק 20%-תהיה גבוהה או נמוכה ב לאמ "המחיר לק

 .ליעדים המרכזים

מ ליעדים "במקרה זה ממוצע המחירים לק .מ"לק₪  2.5המציע הציע : לדוגמה

 : המרכזיים יחושב כך

2.57= 75/38   +65/20   +35/14 

     3   

בין , 2.57-מ 20% -+/ יכולה להיות, בדוגמה הזומ "מכאן שהצעת המציע לק

 . ח"ש 3.08-ל 2.05

אחד בכל שקיבל הניקוד של המציע ישוקלל הסופי לקבלת ציון המחיר  .10.8.3

  .לעיל 10.8.2 של סעיף  שלושת הסעיפיםמ

 :יחושב לפיהסופי של המציע  המחיר ציון

P= P3*5% +P2*10% +P1*85% 

י "כפי שצוין ע (ן"נט/ רגיל )האמבולנס  סוגכי בחישוב התמורה יילקחו בחשבון  יובהר  10.9

 הספקעל ידי  שצויינוכפי , יעד הנסיעה או מספר הקילומטרים, המזמין בהזמנת הנסיעה

 הנסיעה מזמין. ובסופה הנסיעה בתחילת הנהג שציין בפועל הקילומטרים למספר בהתאם

במקרים של חוסר התאמה בין המרחק שציין הנהג . המרחק מדידת אמינותאת  לבדוק רשאי

מ באמצעות פונקציית "וב קיקבע מרחק הנסיעה לפי חיש, לבין המרחק שבדק המזמין

ן כאשר המזמין "במידה והספק שולח אמבולנס נט .googlemapsשל " חישוב מסלול"

. עה באמבולנס רגיל כפי שהזמיןיישלם המזמין לספק תמורה לנס, הזמין אמבולנס רגיל

ישלם המזמין לספק , והספק שולח אמבולנס רגיל ן"במידה שהמזמין הזמין אמבולנס נט

: כגון, התמורה לספק כוללת את כל ההוצאות הנלוות .ה באמבולנס רגילעסיתמורה לנ
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והוצאות משרדיות של המציע וכל צוות העובדים , הוצאות טלפון, הוצאות נסיעה, ל"אש

 .שלו

 

 

 

 ודירוג ההצעות( מחיר ואיכות)חישוב הציון הכללי  - IIII שלב 10.10

וציון ( 10.5 כפי שהתקבל בסעיף )הציון הכולל במכרז יחושב על ידי שקלול ציון האיכות 

בהתאם , עבור כל אחד מההצעות בנפרד, (10.8  כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף)המחיר 

 :לנוסחת החישוב הבאה

ציון 

 כללי
= 

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

100  

 

 ההצעות תוקף .11

כלומר עד . יום מהיום האחרון להגשת ההצעות 90בתוקף לתקופה של  תישארנהההצעות למכרז 

לקבלת החלטה  עד, מזמיןלבקשת ה בהתאםהמציע יאריך את תוקף ההצעה  25.2.2013 לתאריך

 מזמיןרשאי ה, מזמיןה ההצעה בהתאם לבקשתמציע שלא יאריך את תוקף  .סופית במכרז זה

 .לפסול את הצעתו

 

 תמורה .12

. חודש כל בסוף כדין מס חשבונית המזמין של תחבורה מחלקת למנהל יגיש במכרז הזוכה 12.1

 הזוכה ידי על ובוצעו המזמין ידי על שהוזמנו הנסיעות כל את המפרטח "דו יצורף לחשבונית

בחישוב התמורה יילקחו בחשבון סוג האמבולנס . החשבונית מתייחסת אליו בחודש במכרז

, מספר הקילומטרים או יעההנס יעד, י המזמין"כפי שצויין בהזמנת הנסיעה ע (ן"נט/ רגיל )

 הנסיעה בתחילת הנהג שציין בפועל הקילומטרים למספר בהתאם הספקעל ידי  שצויינוכפי 

במקרים של . אמינות מדידת המרחק את לבדוקאקראי  באופן רשאי הנסיעה מזמין. ובסופה

יקבע מרחק הנסיעה לפי , חוסר התאמה בין המרחק שציין הנהג לבין המרחק שבדק המזמין

במידה והספק שולח . googlemapsשל " חישוב מסלול"מ באמצעות פונקציית "חישוב ק

ה יעישלם המזמין לספק תמורה לנס, ן כאשר המזמין הזמין אמבולנס רגיל"אמבולנס נט

אין אפשרות לספק , ן"במידה שהמזמין הזמין אמבולנס נט. מיןבאמבולנס רגיל כפי שהז

לפי החשבונית לדוגמה , ידי הספק הזוכה עלתוגש  החשבונית. לשלוח אמבולנס רגיל במקום

 של התחבורה מחלקת מנהל ידי על ותאושר שחלף החודש עבור חודש כל בתחילת ',בנספח ו

 .המזמין

 .הסכםל 13  ףבסעילתנאי התשלום המפורטים  התאםלספק יתבצע ב התשלום 12.2

 

 זמסמכי המכר קבלת .13
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בשעות , חפר. נ.ד, ן שער מנשה"ח לבר"בי –המזמיןבמשרדי  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש 13.1

התשלום יעשה . שלא יוחזרו בשום מקרה₪ 250תמורת תשלום בסך של , העבודה הרגילות

( סניף ירושלים) 0100070' לחשבון מס, שובר לתשלום בבנק הדוארבאמצעות באמצעות 

, ללא תשלום, ניתן לעיין במסמכי המכרז. לבריאות הנפש שער מנשההמרכז ש "המנוהל ע

 .menashe.org-www.shaarבאתר האינטרנט או  יןמזמבמשרדי ה, קודם רכישתם

שם איש , פקס, טלפון, שם המציע)בעת רכישת המכרז יש להשאיר פרטים אודות המציע  13.2

 (.הקשר וכדומה

כנדרש  אצל המזמיןניתן להוריד את המסמכים מהאינטרנט ובלבד שהמציע ידאג לרישומו  13.3

במידה וישנם , הסר ספק למען) 13.1  בסעיף כאמור הרכישה תמורת וישלם, 13.2  בסעיף

הנוסח המסופק על , המסופק על ידי המשרד ובין הנוסח המופיע באינטרנטשינויים בין הנוסח 

 (.ידי המשרד הוא המחייב

 

 והבהרות שאלות .14

 ,בוצר לאה' לכבוד גב, בלבדבכתב  יקבל שאלות פונים לבריאות הנפש שער מנשההמרכז  14.1

המרכז : או לכתובת 04-6278175פקס מספר או   Lea@sm.health.gov.il:ל"דואבאמצעות 

תוך , 15:00שעה  12.11.2012: עד תאריך 37806מיקוד , חפר. נ.ד, שער מנשהבריאות הנפש ל

  .וסעיף רלוונטי לכל שאלה בכתב המכרז והמסמכים הנלווים שם המכרז ,ציון שם הפונה

 .לא יתקבלו שאלות לאחר מועד זה 14.2

 .השואליםללא ציון שמות לכלל המציעים  דואר אלקטרונישלחו באמצעות יהתשובות י 14.3

לאישור , בחתימתו ותחתומ ןהמזמין כאמור כשה תשובותהמציע יצרף למסמכי ההצעה את  14.4

 .בחשבון במסגרת הצעתו ןוהבאת האמור בה ןהבנת ,ןקבלת

 

 הגשת ההצעות .15

המפורטים כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים המקדימים , הגשת ההצעה פירושה 15.1

וכי בטרם הגיש את  מכרזה הסכים לכל תנאי, העבודההבין את מהות , במסמכי המכרז

 הפרטים והעובדות, כל הנתונים מאשר את נכונות, קיבל את מלוא המידע האפשרי, הצעתו

או /או לא הבין פרט ו/ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו ,המסופקים על ידו

 .תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו

, ת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בישראלבהגש, כמו כן 15.2

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

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

 .1993 -ג"לתקנות חובת המכרזים התשנ

 .לכל תנאי המכרז תוגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה 15.3

יש להקפיד על . תוגש בשני עותקים, ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים הנלווים אליה 15.4

 ".העתק"וסימון העתק ההצעה במילה " מקור"סימון העותק המקורי של ההצעה במילה 

ה של סתירה בין ההצעה בכל מקר. CDההגשה למכרז תיהיה בעותק אחד מודפס ועותק נוסף ב

http://www.shaar-menashe.org/
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יגבר תוכנה של ההצעה המסומנת , על גבי התקליטור ה המופיעהלבין ההצע" מקור"המסומנת 

 ". מקור"

אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים  15.5

 .ןכמפורט להל, ידי המציע אלא אך ורק במעטפת המחיר -אלה בכל מסמך אחר המוגש על

והעתק של הצעת המחיר יוכנסו למעטפה שעליה , ('נספח ב)העותק המקורי של הצעת המחיר  15.6

   "(.מעטפת המחיר: "להלן" )1/2012 'הצעת מחיר עבור מכרז מס"כתב יי

 . מעטפת המחיר תיחתם בחותמת המציע ותוכנס כשהיא סגורה וחתומה לתוך מעטפת ההצעה 15.7

לתיבת , שא עליה סימני זיהוי כלשהםיא תשל ,במעטפה סגורה הגישההצעות יש לאת  15.8

 'מכרז מס": על המעטפה יש לציין. לבריאות הנפש בשער מנשהבמרכז הממוקמת המכרזים 

 "לבריאות הנפש בשער מנשההמרכז עבור  לשרותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים 1/2012

 .ללא שם המציע או כל פרט מזהה אחר ,בלבד

 .12:00בשעה  27.11.2012המועד האחרון למסירת ההצעות הוא יום  15.9

 .תיפסל על הסףמעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל  15.10

 

 אופן הגשת ההצעה .16

יש למלא את חוברת . בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים מהמציע 16.1

בסדר המפורט בחוברת ההצעה , הנדרשיםלצרף את כל המסמכים , ההצעה בשלמותה

 .ונספחיה וכן למספרם

הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף להיפסל  16.2

 .על הסף

אישורים תעודות וכל פרט אחר הנדרש , כמו כן נספחים. ההצעות תוגשנה בשפה העברית 16.3

 .במכרז יוצגו רק בשפה העברית

 

 יגויותשינויים והסתי .17

בין בגוף , תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, לגבי כל שינוי 17.1

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

 :לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות, דעתה המוחלט בנדון

 ;לפסול או לדחות את הצעתו של המציע .17.1.1

 .לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל .17.1.2

 .בעניין השינוי שנעשה לדרוש הבהרות מן המציע .17.1.3

בכל מקרה של טעות , לתקן את ההצעה או כל פעולה אחרת בהתייחס להצעת המחיר .17.1.4

הגלויה על פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומים כתיקון לטעויות , חישובית

 .תימסר למציע, ל שינוי כאמור במידה ויבוצעהודעה ע. החישוביות כאמור

 

 ים/הים הזוכ/ת ואישורים שידרשו מהמציעיוהתחייבו .18

 :להגיש הזוכהעל , במסגרת ההסכם שיחתם עם הזוכה לשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו
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 ערבות ביצוע 18.1

, הימיום ההודעה על הזכי ימים 7תוך , נציג המזמיןהזוכה במכרז יידרש להפקיד אצל  .18.1.1

 "(. ערבות ביצוע: "להלן) 1'ג בנוסח נספחח "ש 6,000על סכום של לביצוע ערבות בנקאית 

באם , ותקופות ההארכה של החוזה)כל תקופת החוזה בתוקף ב תהיהערבות הביצוע  .18.1.2

 .יום 60ועוד ( יהיו

: להלן) הסכם שיחתם עמועל פי ה זוכהכביטחון לקיום התחייבויות ה הערבות תשמש .18.1.3

צמודה  ,ת חילוטרוב בלתי מותנית ,הערבות לביצוע תהיה אוטונומית"(. ערבות הביצוע"

 .על פי דרישה חד צדדית של המזמין וניתנת לגבייה למדד המחירים לצרכן

שברשותה רישיון לעסוק בביטוח  הערבות תהיה של מוסד בנקאי או של חברת ביטוח .18.1.4

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

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

 .חברת הביטוח/הבנקאי

המציע שיזכה במכרז מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל תקופת ההתקשרות תהיה בידי  .18.1.5

הסכום האמור  במלואהערבות תהיה , במדויק 1'ג בנוסח נספח ,המזמין ערבות תקפה

 .לעיל

יהיה המזמין רשאי לחלט , ('נספח ג)במקרה של אי מילוי התחייבויות המציע לפי החוזה  .18.1.6

 .או פיצוי לפי כל דין/את הערבות לביצוע וזאת בנוסף לזכותו לתבוע מן המציע כל סעד ו

 בחוזה בביטוחים הבאים כמפורט המציעשיבטחו את להמציא אישורים בדבר קיום ביטוחים  18.2

 .עריכת ביטוחיםאישור  - 2'גבנספח ו

מיום ההודעה על ימים  7 תוךלהציג  יש 18.2  - 18.1 סעיפים את המסמכים העונים על דרישות  18.3

לא הפקיד המציע  .ל מהווה תנאי מוקדם להתקשרות"דרישות הנהמילוי . ה במכרזיהזכי

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

, יותיו לפי מכרז זה והמזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות להצעההתחייבו מילויהדבר כאי 

 .זאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לו לפי כל דין

בתוספת דרישות ותנאים  ',המצורף בנספח גההסכם  בנוסחיחתם הסכם במכרז יעם הזוכה  18.4

או להטיל על , שיתואמו בין הצדדים ובלבד שאין בהם כדי לחרוג מהותית מהוראות מכרז זה

יום מיום  14לא חתם הזוכה על ההסכם תוך  .חיובים נוספים מעבר להצעת הזוכההמזמין 

  .יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו, שנמסר לו על זכייתו

על פי , לכל חלקי הארץ, כאמור לעיל, שירותי הסעות באמבולנס תתעל הזוכה במכרז יהיה ל 18.5

חגים ושעות , קריאה יכול שתהיה בכל שעות היום והלילה כולל שבתות. קריאת המזמין

כי , מובהר בזאת .מצב מיוחד בעורף ולרבות הרעלת מים, מלחמה, רעידות אדמה –חירום

וכי כל ההזמנות לשירותי , מתוכו תשטח לניהול מוקד שירומהמרכז לא יקבל   הזוכה במכרז

לא  לזוכה במכרזכי , מודגש בזה. הזוכה במכרזי "הסעות יבוצעו למספרי הטלפון שיימסרו ע

 .בלבד אלא לצורך איסוף והורדת חוליםהמרכז תתאפשר חניה חופשית בשטחי 

יום מיום חתימת הסכם ההתקשרות עם  30 -הזוכה במכרז יחל את השרות לא יאוחר מ 18.6

 .ןהמזמי
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י דרישת קצין "עפ, תחייב להעביר לפני תחילת העבודה ובאופן שוטףלה על הזוכה במכרז 18.7

. המזמיןאת רשימת העובדים המועסקים על ידו בשטח , או הנהלת המזמין/טחון ויהב

 .מספר תעודת זהות וכתובת מגורים, ברשימה יפורטו שמות העובדים

 

 "זוכה שני" .19

שהצעתו המציע רשאי לקבוע כי  מזמיןה. "זוכה ראשון" -כ -במקרה של הכרזה על זוכה אחד  19.1

 ".זוכה שלישי"יבחר יובהתאם " זוכה שני" -יוגדר כבמקום השני  דורגה

מכל סיבה שהיא  במכרזהראשון פסיק את ההתקשרות עם הזוכה לה מזמיןבמידה ויחליט ה 19.2

, מזמיןרשאי ה ,את השירותים כפי הנדרש לבצע/או במידה והזוכה הראשון לא יוכל להעמיד

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

יחולו על , לפי האמור לעיל( והשלישי בהתאמה" )הזוכה השני"במידה ויתקשר המוסד עם  19.3

מחויב יהיה  "הזוכה השלישי"או /ו" הזוכה השני" .התקשרות זו כל הכללים לפי מכרז זה

במקרה  11 בתוקף בהתאם לתקופת תקפות הצעתו כמפורט בסעיף  ןמזמילהתקשרות עם ה

הזוכה "או /ו" הזוכה השני"עם ההתקשרות שהסתיים תוקף תקפות ההצעות תותנה 

 .ובהסכמת" השלישי

 

 עדר ניגוד ענייניםיהשמירת סודיות ו .20

להביא , למסור, דיעלהו, לא להעביר, לשמור בסוד ויתחייבועובדיו ומי מטעמו הזוכה במכרז  20.1

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

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

 .הנדרשים על מנת לשמור על אבטחת מידע ברמה גבוהה

הזוכה להחזיר למזמין או למי שהמזמין יורה לו את כל  מתחייב, בסיום החוזה עם הזוכה 20.2

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

י חילוט הערבות הבנקאית "י המזמין ע"ע סייקנמפר הוראה זו יהא צפוי לתביעה משפטית וכן  20.3

מזמין יהא רשאי לתבוע את מפר חילוט הערבות ה בנוסף על. שימציא למזמין לביצוע החוזה

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

 .1977 -ז "לחוק העונשין תשל 118י סעיף "פלילית עפ

אישיים עם גורמים אחרים , עסקיים, את כל הקשרים המקצועייםבהצעה המציע יפרט  20.4

ין זה יש ילענ)בהתאם להצעה זו  מזמיןעם מתן שירותיו להעלולים ליצור ניגוד אינטרסים 

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

תן השירות מב ענייניםלעצמה את הזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד 

 .נשוא המכרז

 

 בהצעת הזוכה עיון .21

עומדת למציעים הזכות לעיין , 1993 -ג"התשנ, ת חובת המכרזיםלתקנו( ה)21בהתאם לתקנה  21.1

 .בהצעה הזוכה
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במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי  21.2

במפורש אלו פרטים ( 6סעיף , חוברת ההצעה) 'בנספח אהמציע  יפרטסוד מקצועי או מסחרי 

ייראה כמי שהסכים , מציע שלא יציין פרטים שכאלה. בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים

בהגשת  .ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהה של המזמין בלבד. לחשיפת הצעתו כולה

דרישות או תביעות כנגד , הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות

 .המזמין בגין כל החלטה בנדון

ובמסגרת הליך , למציעים האחרים גלויהר של המציע תהיה יובהר כי בכל מקרה הצעת המחי 21.3

 .העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור

₪  300יעשה לאחר תשלום אגרה בסך , עיון במסמכי המכרז לאחר הודעה על הזוכה במכרז 21.4

ה מטעם הנהלת /נציגאו , לאה בוצר' ובתאום מראש עם הגב המזמיןשתשולם מראש לפקודת 

 .נפש שער מנשההמרכז לבריאות ה

ולאחר תאום מראש עם , עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו 21.5

 .מזכירת הוועדה

 

 סמכות השיפוט .22

בתל הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך 

 .אביב

 

 מטעם המזמיןובקרה פיקוח  .23

, לבקר פעולותיולאחראי מטעם המזמין או מי מטעמו של המזמין חייב לאפשר מתהמציע  23.1

 .מכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתםכלל השירותים הנדרשים בלפקח על ביצוע 

 

 מזמיןכלליות שיעמדו לזכויות  .24

 :ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית למזמין לעיל, בנוסף       

שומר לעצמו את הזכות לבחור את ההצעה המעניקה לו את מירב היתרונות על פי  מזמיןה 24.1

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

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

רשאי  זמיןהמ. אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא זמיןהמ 24.2

וזאת , תקציביות או אחרות, או לבטלו מסיבות ארגוניות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז

ללא הודעה מוקדמת וללא כל , ללא צורך בנימוק החלטתו, גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז

 .מתאימה למציעיםבמקרה זה תימסר הודעה . פיצוי

נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה אל המציע כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי  זמיןלמ 24.3

לבקר  ,והתקנות שהותקנו מכוחו, 1993 -ג"התשנ, בכפוף לחוק חובת המכרזים, בהירויות

שימצא לנכון על פי שיקול דעתו , לזמן לראיון נוסף מי מהמציעיםאו /במתקני המציע ו

 .הבלעדי

להכניס שינויים , קודם למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, בכל עת, המזמין רשאי 24.4

יהוו , כאמור, השינויים והתיקונים. ביוזמתו או בתשובה לשאלות, ותיקונים במסמכי המכרז
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כשי מסמכי ולידיעתם של המשתתפים וכל ר, בכתב, חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו

 .מיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידםיבפקסאו /ו לקטרונידואר א, בדואר רשום, המכרז

רשאי המזמין , ככל שאף אחת מההצעות לא תשביע את רצון המזמין מבחינת מחיר ההצעה 24.5

שעברו את כל התנאים המקדימים של  המציעיםלאפשר הגשת הצעות מחיר חדשות לכל 

המיטיבה עם עורך המכרז המכרז בפרק זמן שתקבע ועדת המכרזים ובלבד שמדובר בהצעה 

מתכונת לן הצעתו בהתאם חככל שלא יממש מציע זכות זו תיב .תקוריביחס להצעה המ

 .הגשת ההצעות במכרז דשהוגשה במוע

שומר לעצמו את  זמיןהמ. נשמרת הזכות לבחור יותר ממציע אחד לביצוע השירותים זמיןלמ 24.6

 עבודה בין מספר זוכיםאו לפצל את ה/הזכות להתקשר עם הזוכה לגבי חלק מהצעתו ו

יהיה המזמין רשאי לבטל , יום מיום שנמסר לו על זכייתו 14לא חתם הזוכה על ההסכם תוך  24.7

 .את זכייתו

 מזמיןה. י המזמין מותנית בקיום תקציב"מובהר וברור לכל כי ההתקשרות וממימוש המכרז ע 24.8

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

 .ללא כל פיצוי, לעניין מכרז זה

או להעניק למי שנקבע כזוכה זכות  ,אין בקביעת זוכה כלשהו כדי להטיל על המזמין חובה 24.9

 .לקבלת עבודה בהיקף כלשהו

 מחירה לגבי לרבות, מן המציעים מ עם כל אחד"לקיים מואת הזכות שומר לעצמו  המזמין 24.10

 .יתר התנאיםלגבי ו

או מנהל מחלקת התחבורה של /או קצין הביטחון ו/של המזמין ו תהאדמיניסטרטיבי תמנהלה 24.11

מבלי לנמק את סיבת  הזוכה במכרזהמזמין רשאים לדרוש החלפת עובד בעובד אחר מטעם 

כי אין לראות , ר בזאתמובה. מתחייב להחליפו מיד לכשיידרש והזוכה במכרז - הדרישה

אלא אמצעי להבטיח את מתן השירותים , ין יחסי עובד ומעבידיבתנאי זה משום פיקוח לענ

בדרך  הזוכה במכרזהנהלת המזמין לא תהיה חייבת לפצות את  .בצורה בטוחה ויעילה

גרם לו בשל דרישה להחלפת אחד מעובדיו יהפסדים או נזקים העשויים לה כלשהיא בגין

 .ילכמפורט לע

זמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי לפנות לממליצים או לקוחות של המ 24.12

  .והספק לא ימנע ולא תהיה טענה כלשהי למזמין, ולברר פרטים נוספים, המציע
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 חוברת הצעה -' אנספח 

 

 

  -1/2012' מס פומבי מכרז

 בשער מנשהלבריאות הנפש  המרכזעבור  באמבולנסים חולים ופינוי הסעות לשרות

 

 

 , שם מלא של המציע

 כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

 

 תחתימ

 המציע
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 טופס הגשת הצעה

 :לכבוד 
 ועדת המכרזים 

 שער מנשה , ן"לבר מרכז הרפואיה
 חפר. נ.ד
 37806 מיקוד 

 -1/2012' מס פומבי למכרז הצעה: הנדון 

 לבריאות הנפש בשער מנשה המרכזעבור  באמבולנסים חולים ופינוי הסעות שרותי

 

 

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

ל "את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנוהבנתי הנני מצהיר ומאשר שקראתי  .2

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

 (.'נספח ג)אני חותם בזה על נוסח החוזה  .3

אישיים עם גורמים , העסקיים, המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים: העדר ניגוד עניינים .4

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

 (:לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים

 _______________________________________________________________ .א

 _______________________________________________________________ .ב

 ______________________________________________________________ .ג

 _______________________________________________________________ .ד

 _______________________________________________________________ .ה

 _______________________________________________________________ .ו

אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם  .5

, בהתאם להצעה זו מזמיןעם מתן שירותינו ל גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים

 .מזמיןאודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם ה, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור

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

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

הכל בכפוף לאמור . אינם חסויים, נוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסףהסעיפים 

הינה של , בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא. 21  במכרז סעיף

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

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

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

 .תהיה עדיפות לתנאי המופיע בחוזה, בחוזה

דרכי הגישה אליו , הכרתי היטב את תנאי המקום, חתי בכנס מציעים אצל המזמיןאני מצהיר כי נכ .8

 .ומיקומם של השטחים בהם יוזמן השירות

 פרטים על המציע .9

  :שם  המציע

  .:פ.ח./מ.ע' מס

  :רישום תאריך

  :(כולל מיקוד)מען 

  :טלפונים

  :פקסימיליה

  :נייד

  :מייל-אי

 המציע וותקניסיון  .10

מצהיר בשם _____________ ז.בעל ת( שם מלא)____________________ הנני 10.1

במתן שרותי הסעות ופינוי  ניסיוןשנות _________ ( יש לציין מספר)המציע כי למציע 

 .נדרש במכרז זהכ חולים באמבולנסים

ואת כלל ההתקשרויות , על המציע לפרט בטבלה שלהלן את כל הפרטים הנדרשים 10.2

 .5.2.1  הסף בתנאי והותק הניסיון הוכחת לצורך ביצע אותןהרלוונטיות 

כאמור , יבחן את כל הנתונים הנדרשים לבדיקת הצעתו של המציע במכרז זה המזמין 10.3

 .להלן בטבלה המופיעים הנתונים לפילצורך בדיקת תנאי הסף , לעיל 10.2 בסעיף 

בשנתיים האחרונות באספקת הפרויקטים הרלבנטיים להוכחת ניסיון המציע  רשימת  10.4

כמפורט במסמכי מכרז זה שירותי הסעות באמצעות אמבולנסים ולגופים ציבוריים 

 :בעבר ובהווה (מ"לא כולל מע)

 תחילת תאריך הלקוח 
וסיום 

 ההתקשרות
 

 
 היקף ההסעות, תאור העבודה

 (מ"ללא מע)וההיקף הכספי 
 

 משרד/ חברה
 אחר/ ממשלתי

ותפקיד  שם
 קשראיש 

 טלפון

1*         

2         

3         

4         

5         

6         

 הכרונולוגי סדרה לפיה הטבל את למלא נא .נוספות זהות טבלאות להציג המציע רשאי ,במידת הצורך

 .ההתקשרות סיום תאריך של

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

מספר 
 סידורי

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

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

8 
 

    

9 
 

    

 

 הכרונולוגי סדרה לפיה הטבל את למלא נא .נוספות זהות טבלאות להציג המציע רשאי, במידת הצורך

 .ההתקשרות סיום תאריך של

 והוכחת עמידה בדרישות הנוספות הוכחת העמידה בדרישות הסף .12

סעיף 

 במכרז

 הנושא
 ההוכחה

 הוכחות על עמידה בתנאי סף

 5.1.1.1 
תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי 

 3'א נספח  ולפי חוק שכר מינימום חוק עובדים זרים

 5.1.1.2 
רואה , פקיד מורשהניהול פנקסי חשבונות ודיווח הכנסה מאישור 

  חשבון או יועץ מס 

 2'נספח א הצהרה על שימוש בתוכנות מקור 5.1.2 

  מטעם משרד הבריאות רישיון להפעלת אמבולנס 5.1.3 

  העסקת קצין בטיחות מוסמך 5.1.4 

  או פשיטת רגל/אישור שהמציע אינו בהליכי פירוק ו 5.1.5 

   מפעל חיוני או אישור על היות המציע בהליכי הגשה האישוראישור  5.1.6 

  אישור השתתפות בכנס מציעים 5.1.7 

 5.2.3 
ותעודות הביטוח ת רישיונו, אישור בעלות האמבולנסים וכשירותם

  שלהם

 5.2.4 
ן מטעם משרד "אישור הפעלת אמבולנסים רגילים ואמבולנסים נט

   הבריאות

  הוכחות עמידה בדרישות נוספות 

 4'נספח א התחיבות לשמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים 7.1 

  אישורים והצהרה לשם הוכחת עסק בשליטת אישה 7.2 

 יין שיהיו חסוייםשהמציע מעונ, רשימת הפרטים בהצעת המציע 7.3 
 6 סעיף 

בחוברת 
 ההצעה

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
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  קבלה על רכישת מסמכי המכרז 7.4 

  מסמכי המכרז כשהם חתומים 7.5 

  ח"י רו"פירוט ניסיון המציע והיקף העבודות מאומת ע 7.6 

  ד"י עו"י החתימה בחברה מאומת ע/תצהיר אישור מורשה 7.7 
 
 

 מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת_________ ז.ת_____________אני 
 

                      ____________ 
 חתימת המצהיר          

 חתימה אימות

התייצב בפני _______מאשר כי ביום ____________ ד מרחוב "עו_________מ "אני הח

המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי /' __________ז מס.אשר זיהיתי אותו לפי ת________

 . חתם על תצהירו לעיל, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן

                    

                                                                                                            _______________________ 

 חותמתו חתימה            
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 השימוש בתוכנות מקורהצהרה בדבר  2'אנספח 

 ____/___/___: תאריך 

 ועדת המכרזים: לכבוד

 שער מנשה, ן"המרכז הרפואי לבר

 37806: מיקוד, חפר. נ.ד

 מקור בתוכנות שימוש בדבר הצהרה

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת __________________ . ז.ת__________ מ "אני הח

 :ה בזה כדלקמן/מצהיר, אם לא אעשה כן וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק

שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין _________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

ת לתת /והנני מוסמך_______________ אני מכהן כ"(. המציע: "להלן)במסגרת מכרז זה 

 . תצהיר זה בשם המציע

 תוכנות מקוריותהריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק ב .2

ככל שהצעתו תוכרז , ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז'____________ לצורך מכרז מס  .3

 . כזוכה על ידי משרד הבריאות

 . להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי .4

 

 

   

 המציע תחתימ שם מלא של המציע תאריך
 

 
 בפני הופיע________  ביום כי בזה מאשר, דין עורך, ________ מטה החתום אני

 ולאחר' _________ מס זהות תעודת פי ועל שזיהיתי/  אישית לי המוכר. ___________

 בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי, בלבד האמת ואת כולה האמת את לומר עליו וכי שהזהרתי

 .עליה וחתם דלעיל הצהרתו נכונות אישר, כן יעשה לא אם

 
   
 חתימה  תאריך
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 מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי הרשעות העדר בדבר תצהיר 3'א נספח

 
 ____/___/___:  תאריך

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 שער מנשה, ן"המרכז הרפואי לבר

 37806: מיקוד, חפר. נ.ד

 

 .נ.ג.א
 מינימום שכר חוק לפי או זרים עובדים חוק לפי עבירות – תצהיר

 
 עלי כי שהוזהרתי לאחר_________________ .ז.ת________________________  מ"הח אני

 בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת כל את להצהיר

 :כדלהלן

 .המציע מטעם להצהיר ומוסמך"( המציע: "להלן)____________________   נציג אני

 בו המצויות וההגדרות 1976 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם נעשה זה תצהיר

לבריאות המרכז עבור  לשרותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים 1/2012' מס למכרז ובתמיכה

 .הנפש בשער מנשה

 הורשע ואם, עבירות משתי ביותר אליו זיקה ובעל המציע הורשע לא, זה תצהירי מתן מועד עד

 אחת שנה תחלוף/ חלפה, במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד שעד הרי -עבירות משתי וביותר

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות

, במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד עד זה תצהיר בבסיס העומדות בעובדות שינוי ויהיה במידה

 .הבריאות במשרד המוסמכים לגופים לאלתר מידע אתה אעביר

   
 חתימה  תאריך

 אישור

 
 בפני הופיע________  ביום כי בזה מאשר, דין עורך, ________ מטה החתום אני

 ולאחר' _________ מס זהות תעודת פי ועל שזיהיתי/  אישית לי המוכר. ___________

 בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי, בלבד האמת ואת כולה האמת את לומר עליו וכי שהזהרתי

 .עליה וחתם דלעיל הצהרתו נכונות אישר, כן יעשה לא אם

 
   
 חתימה  תאריך
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 ולמניעת ניגוד עניינים יותדלשמירת סו תנוסח התחייבו 4'אנספח 
 

 יות ולמניעת ניגוד ענייניםדלשמירת סו תנוסח התחייבו

 מסמך זה ייחתם על ידי המציע 

 

 ____/___/___: תאריך 

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 שער מנשה, ן"המרכז הרפואי לבר

 37806: מיקוד, חפר .נ.ד

 

 נ.ג.א

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים: הנדון

 הואיל ; "(השירותים:"להלן) 1/2012פרסם מכרז "( המשרד"להלן )ומשרד הבריאות 

 והואיל ; מעוניין להשתתף במכרז זה( "המציע: "להלן)_____________ והמציע

בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על והמשרד התנה השתתפות המציע במכרז 

וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש , סודיות כל המידע כהגדרתו להלן

 ;לשמירת סודיות המידע

 והואיל

או בקשר אליהם יתכן כי /והוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים למשרד ו

שאינו מצוי , מסוגים שוניםאו יבוא לידיעתי מידע /או אקבל לחזקתי ו/אעסוק ו

או /השייך למשרד ו, בין ישיר ובין עקיף, בין בעל פה ובין בכתב, בידיעת כלל הציבור

לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות , או לפעילויותיו בכל צורה ואופן/הנודע למשרד ו

 ;"(המידע: "להלן)חות ולרבות מידע אודות בתי חולים  "מסמכים ודו, נתונים, האמור

 ילוהוא

עלול , והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם

 ;והוא עלול להוות עבירה פלילית, או לצדדים נזק/לגרום לכם ו

 והואיל

 :מ מתחייב כלפיכם כדלקמן"אני הח, אי לזאת

 .או ביצועם או כל הקשור והנובע מן השירותים/לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו .1

הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים , לעיל 1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

לא אפרסם וכן לא אוציא , למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף
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לצד כל , בין ישיר ובין עקיף, או כל חפץ או דבר/או כל חומר כתוב אחר ו/מחזקתי את המידע ו

 .ואשה

נוהלית או , ביטחונית, לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית .3

 .על פי התחייבות זו יאחרת כדי לקיים את התחייבויותי

 .או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה/להביא לידיעת עובדי ו .4

אשר יגרמו , כל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוגלהיות אחראי כלפיכם על פי כל דין ל .5

וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי , לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו

 .בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים

ם להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו בא .6

 .אזכה במכרז

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם  .7

או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב 

הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא , כמו כן. מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם

 .של חומר כאמור או של מידע

שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן  .8

 .השירותים כאמור לעיל

, או הקשור לפעילויותיכם/או הנמצא ברשותכם ו/בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו .9

  .רת חובת הסודיות שלעילתהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפ

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים 

 .1981 -א"וחוק הגנת הפרטיות התשמ 1997 –ז "התשל, עבירה על פי חוק עונשין

 .התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם .10

 

 על החתום ולראיה באתי

 _______:שנת _________ :בחודש_____ :היום

 :המציע

 _____________ :ז"ת_______________________________ :שם פרטי ומשפחה

 _________________________________:כתובת

 ________________________________: חתימה
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 טופס הצעת מחיר' נספח ב
 

 

 הסעות ופינוי חולים באמבולנסים  לשרותי 1/2012' מחיר למכרז מס הצעת

 מנשה בשער הנפש לבריאות המרכז עבור
 

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

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

 .להעריכן

ת רבולבמכרז ם המפורטים שירותיכלל ההעלויות הכרוכות במתן  כוללת את כלהצעת המחיר  .2

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

 .פ כל דין"מ או כל מס או היטל אחר ע"וכן מעהמציע 

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

  .כפי שציין המציעלעיל  10.8 כה יהיה על בסיס המחירים המצוין בסעיף בפועל לזוהתשלום  .4

 לתמחור םסעיפיהמ אחד בכל בלקשי הניקוד ישוקלל המציע של הסופי המחיר ציון לקבלתאת  

 . מטה 6 בטבלאות שבסעיף 

או תחושבנה כמחיר אפס על  תפסלנה - מהטבלה שלהלןאו במתכונת השונה /ו הצעות חלקיות .5

 .ועדת המכרזיםפי שיקול 

, שתוגש באופן שונה מזההצעה . שלהלן אותבטבלהמציע חייב להגיש הצעות מחיר כמפורט  .6

 .תיפסל על הסף ולא תובא לדיון בוועדת המכרזים

 P1 – (המחיר הצעת מציון 85%) מרכזיים יעדים סעיף 6.1

  A B C=B*1.17 D 
E= 

D*C 

F= 

C/A 

 סוג
 אמבולנס

 
 יעד

 מ"ק
 יעהנס

-חד
כיוונית 

משער /ל
 מנשה

מחיר  הצעת
-חד לנסיעה

כיוונית 
משער /ל

₪ ב  מנשה
 (מ"מע ללא)

מחיר  הצעת
 לנסיעה

כיוונית -חד
משער /ל

₪ ב  מנשה
 (מ"מע כולל)

 משקל
 באחוזים

 מחיר
 משוקלל

 מחיר
 מ"לק

 רגיל

 

 הללח "בי

 יפה
14 ₪ ₪ 80% ₪ ₪ 

 רגיל

 

מרפאת 

אום חאלד 

ברחוב 

 רזיאל

 (נתניה)

20 ₪ ₪ 16% ₪ ₪ 

 רגיל

 

 העמקח "בי

 עפולה
38 ₪ ₪ 4% ₪ ₪ 
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 P2 - (המחיר הצעת מציון 10%)ן "נט באמבולנס נסיעה תוספת סעיף 6.2

 % 

  (מ"כולל מע) ן"נט באמבולנס נסיעה תוספת אחוז

 

 P3 – (המחיר הצעת מציון 5%) מרכזיים שאינם ליעדיםמ "לק מחיר הצעת סעיף 6.3

 מ "לקמחיר  הצעת 

 (מ"ללא מע)

 מ "לקמחיר  הצעת

 (מ"מע 17%כולל )

מ לנסיעה "הצעת מחיר לק

 באמבולנס רגיל
₪ ₪ 

 

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

 .המרכזים ליעדים

 :הצהרת המציע לעניין הצעת המחיר .7

אני , נענו על ידי המזמין יושאלותי, קיבלתי הסברים, לאחר שקראתי את מסמכי המכרז 7.1

 .מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה

כי המזמין אינו חייב לקבל אף הצעה לרבות מאי התאמה לאומדן שהוכן על ידו , ע ליידו 7.2

 .למכרז זה

 

 על החתוםובאתי 

_______  _______________  __________  _____ ________ 

 תעודת זהות  לידהשנת   ומשפחהשם פרטי    תאריך 

______________  ______________  ________________  

 חתימה וחותמת    כתובת    תפקיד 

 

 אישור

 בפני הופיע________  ביום כי בזה מאשר, דין עורך, ________ מטה החתום אני

 ולאחר' _________ מס זהות תעודת פי ועל שזיהיתי/  אישית לי המוכר. ___________

 בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי, בלבד האמת ואת כולה האמת את לומר עליו וכי שהזהרתי

 .עליה וחתם דלעיל הצהרתו נכונות אישר, כן יעשה לא אם

    ________________ :חתימה                     ________________ :תאריך
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 חוזה התקשרות' גנספח 
  

 הסכם

 

 ______בשנת_______ בחודש ______ ביום ________שנערך ונחתם ב

 

 ב  י  ן

 

, י המנהל הכללי של משרד  הבריאות"כם זה עהמיוצגת לצורך הס, ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

שפורסמו  ההרשאות פ"עהמוסמכים לחתום בשמה , לבריאות הנפש בשער מנשההמרכז נציג יחד עם 

 .("המשרד/ " "המזמין: "להלן) םבילקוט הפרסומי

 מצד אחד                                                                              

 ו  ב  י  ן

 

 __________________ .(ז.ת/ פ.ח)מספר מזהה _______________________      הספק

 _______________________________________________________ ואשר כתובת

 

 ."(ספקה"" / הזוכה": להלן)

 מצד שני       

 

לשרותי הסעות המתייחס , ___________שפורסם בתאריך  1/2012 'והמזמין פרסם מכרז מס: הואיל

 . לבריאות הנפש בשער מנשההמרכז עבור  ופינוי חולים באמבולנסים

 .עבור משרד הבריאות"( המכרז:"להלן) 

 

מפורט כ, םשירותיהכלל הדרושים למתן , הכלים, הידע, היכולתכי ברשותו , הצהירספק וה :הואיל

 .במסמכי מכרז זה

 .ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה 1כנספח מסומנים , ב להסכם זה"מסמכי המכרז רצ

 

רזים שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת המכ הגיש הצעתו וזכה במכרז הספקו :והואיל

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

מוכן לספק את כי  ספקה בהן הצהירהצעתו על כל נספחיה והצהרותיו ו, להוראות המכרז

 .פ דרישות המכרז"האמורים לעיל ע ם הנדרשיםשירותיה

ומהווה חלק בלתי נפרד  2כנספח מסומנת  ,לרבות הצעת המחיר ,ב להסכם זה"רצ ספקהצעת ה 

 .מהסכם זה

 

כמפורט במסמכי  טיפול/ אשפוז / שרותי הסעות ופינוי חולים לבדיקה לקבל  ןמעונייוהמזמין  :והואיל

 .המכרז

 

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

 ;יחסי עובד מעביד

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

 .קשר בהסכם זהמן הה הכל בהתאם לעניין וכמשתמע

 :הנספחים להסכם זה .1.3

כולל תשובות לשאלות ומסמכים הבהרה שהוחלפו בין , 1/2012' מכרז מס – 1נספח  .1.3.1

 .הצדדים

או חלקים ממנה כפי שהתקבלו ואושרו על ___ __________ מיום ספקההצעת  - 2נספח  .1.3.2

 .ידי המזמין

 .להסכם 1'נספח ג - (לביצוע)ערבות בנקאית  - 3נספח  .1.3.3

 .להסכם 2'נספח ג - אישור על קיום ביטוחים - 4נספח  .1.3.4

 :סתירה בין מסמכים .2

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

גוף ההסכם ויתר נספחי ההסכם  תגברנה הוראות, נספחי ההסכם כולם או חלקם יתרההסכם ו

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

או  ,מסמכי המכרז לחוזה ןבכל מקרה של סתירה בי. נפרד מהסכם זהכחלק בלתי , מפורטות בו

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

 .מכרזהמזמין בבאופן המיטיב עם  יוהוראות

 

 היתרים רישיונות ואישורים .3

אישורים התקפים בהתאם להוראות בהוא מחזיק במסמכים וכי מצהיר ומתחייב בזאת  ספקה .3.1

מתחייב  ספקה. כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות

 . מזמיןי ה"ע דרשיבכל עת שי מזמיןלהציגם ל

המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי  ספקהמובהר כי נכונותן של הצהרות  .3.2

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

 . ספקהשלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד 

לרבות על כל צו , מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו מזמיןמתחייב להודיע ל ספקה .3.3

 . על נספחיוזה שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם 

מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים  ספקה  .3.4

 . נשוא הסכם זה

החוקים לרבות , לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים על העובדיםתחייב מ ספקה .3.5

 :המפורטים להלן

 1959 -ט "תשי          ,חוק שירות התעסוקה
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 1951 -א "תשי   ,חוק שעות עבודה ומנוחה

 1976 -ו "תשל     ,חוק דמי מחלה

 1950 -א "תשי    ,חוק חופשה שנתית

 1954 -ד "תשי     ,חוק עבודת נשים

 1964 -ד "תשכ   ,חוק שכר שווה לעובד ולעובדת

 1953 -ג "תשי     ,חוק עבודת נוער

 1953 -ג "תשי     ,חוק החניכות

 1949 -ט "תשי  ,(החזרה לעבודה)חוק חיילים משוחררים 

 1958 -ח "תשי     ,חוק הגנת השכר

 1963 -ג "תשכ    ,חוק פיצויי פיטורין

 1968 -ח "תשכ  ,(משולבנוסח )חוק הביטוח הלאומי 

 1987 -ז "תשמ    ,חוק שכר מינימום

מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות הדין בקשר להעסקת עובדים  ספקה, בנוסף לאמור לעיל .3.6

או כל חוזה /וכן אחר האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ו, או מועסקים/ו

כפי שיותקנו ויוארכו , של עובדיםקיבוצי שנערך ושהוא בר תוקף בענף המתאים לאותו סוג 

 .או יחול בעתיד/וכן אחר כל צו הרחבה שחל ו, מעת לעת

 –ז "הזוכה מצהיר כי הוא ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמ .3.7

1987. 

הזוכה מצהיר כי הוא ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים  .3.8

בשנה שקדמה , 1991 –א "התשנ, (סור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגניםאי)זרים 

 .למועד חתימת חוזה זה

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 

 השירותים הנדרשים .4

כוללים שרותי הסעות , ("הנדרשים השירותים: "להלן)השירותים הנדרשים במסגרת הסכם זה  .4.1

 לבריאות הנפש בשער מנשההמרכז טיפול עבור / אשפוז/ לבדיקה באמבולנסים ופינוי חולים

 . 'כמפורט בנספח ד

וכי מתן השירותים על ידו ; מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים הספק .4.2

ין ילרבות בכל הקשור לזכויות בקנ, כלשהו' למזמין בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג

 .כלשהו' רוחני של צד ג

כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי הספק מצהיר  .4.3

פ "כי יש לו ולעובדים שיועסקו מטעמו בביצוע התחייבויותיו עהאנוש העומדים לרשותו וכן 

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

 .פ הסכם זה"מסוגל לבצע את התחייבויותיו עהספק מצהיר כי הוא  .4.4

 וכי כל , מתוכו שטח לניהול מוקד שירותמהמזמין לא יקבל  הזוכה במכרזכי , מובהר בזאת .4.5

על הספק . הזוכה במכרזי "ההזמנות לשירותי הסעות יבוצעו למספרי הטלפון שיימסרו ע

אמצעי קשר שונים  2אשר יהיו בו לפחות , להפעיל מוקד בהתאם לדרישות משרד הבריאות
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, במקום מיוחד שהוקצה לכך, שעות ביממה 24במשך , ואשר יאויש בעובד מיוחד שהוכשר לכך

או לחילופין לספק יהיה חוזה התקשרות עם מוקד מענה טלפוני אשר יאויש בעובד מיוחד 

לא תתאפשר חניה חופשית  לזוכה במכרז כי, מודגש בזה. שעות ביממה 24במשך , שהוכשר לכך

 .בלבד אלא לצורך איסוף והורדת חוליםהמרכז י בשטח

 תקופת ההתקשרות .5

 תקופת: "להלן)____________,יום  ועד___________ לתקופה שמיום הסכם זה נחתם  .5.1

 ."(ההתקשרות

 לא זו תקופה בתום באם. השירותים למתן ניסיון כתקופת ישמשו הראשונים החודשים ששת .5.2

יהא המזמין רשאי לבטל את ההתקשרות עם הזוכה , מהשירותים רצון שבע המזמין יהיה

 לתשלום זכאי יהיה הזוכה. זה בעניין טענה כל לו תהיה ולאימים מראש  90בהתראה בכתב בת 

 שדורג למציע לפנות המשרד רשאי יהא, שכזה במקרה. סיומו למועד עד שניתן השירות בגין רק

 המדוברים בתחומים םרותישה מתן להמשך המשרדית זיםכרהמ ועדת ידי על אחריו הבא

 .  כאמור מראש שנקבעה ההתקשרות היקף במסגרת תהיה עימו שההתקשרות ובלבד

ללא צורך במתן הודעה מוקדמת  ספקהיהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם  המזמין .5.3

 .מפרק סופי או זמני ספקלבמקרה שימונה 

 זמיןוהמ, זמיןהמ בהסכמת אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא ספקהובהר כי מ .5.4

 .לשיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי לפעול בעניין זה בהתאם

תקופות בנות שנה אחת כל  3למזמין קיימת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד  .5.5

החתימה מטעם  מורשיתהיה בהודעה בכתב של , באם תהיה, ההתקשרות הארכת .אחת

 (.מנשה בשער הנפש לבריאות המרכזל משרד הבריאות ונציג "מנכ)המזמין 

או  ספקהחובה לפצות את  זמיןלא תהיה על המ, זמיןידי המ-בכל מקרה של ביטול ההסכם על .5.6

שירותים שסיפק עד  עבורה למעט התמורה הקבועה בהסכם, לשלם לו תשלום מכל סוג ומין

 . לביטול ההסכם

או דרישות /או תביעות ו/כל טענות ו ספקל לא יהיו ל"בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ .5.7

 .תשלום בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור

 ערבות ביצוע .6

"( ערבות לביצוע: "להלן)ערבות לביצוע השירותים  ספקבמשך כל תקופת החוזה יעמיד ה .6.1

 .₪ 6,000אוטונומית ובלתי מותנית בסכום של 

ל חוזה זה ותהיה בתוקף הערבות הינה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה ע .6.2

 . יום לאחר סיומן 60+ למשך כל תקופת החוזה 

 ספקבכל מקרה שה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהא רשאי לחלט את הערבות או חלקה זמיןהמ .6.3

י "ע זמיןאו בגין כל נזק שייגרם למ/ו 1או בתנאי מתנאי נספח /לא יעמוד בתנאי מתנאי החוזה ו

בהתראה של שבועיים מראש וזאת מבלי לפגוע בזכויות , או מי מטעמו/או עובדיו ו/ו הספק

 .לכל סעד אחר לפי כל דין מזמיןה

לדאוג על  ספקה יהיה על, והסכם זה לא בוטל או הופסק או חלקה את הערבות מזמיןחילט ה .6.4

 .חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם
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 בלעדיותהעדר  .7

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

או מכל גורם  ספקוכן רשאי המזמין שלא לבקש מה, מכל גורם אחר כלשהו, ומכל סוג אחר, חוזה זה

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

 .מזמיןהכל לפי שיקול דעתו המוחלט של ה, שירותים אלו בעצמו

 

 םנציגי .8

 לבריאות הנפש בשער מנשההמרכז נציג הוא נציג המזמין לצורך ביצוע חוזה זה  - מזמיןנציג ה .8.1

רשאי להחליף  זמיןהמ"(. מזמיןנציג ה" / "המשרדנציג : "להלן)או מי שיוסמך על ידו בכתב /ו

  .ספקאת נציגו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב ל

 

 אחריות .9

, זמיןהתאם לדרישות המוב במכרז, מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם ספקה .9.1

 .להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דיןו

מתחייב לספק את כל השירותים בעצמו ולא להסב את מחויבויותיו בהתאם להסכם זה  ספקה .9.2

 . בעצמו ובאחריותו המקצועית ספקהשירותים יבוצעו על ידי ה. לאחר

לבריאות הנפש בשער והמרכז  כלל נהלי משרד הבריאותמקבל את הוא מצהיר בזאת כי  ספקה .9.3

על  .הינם חלק מהסכם זהוכי , כרז זהכמחייבים וכמנחים בביצוע השירותים נשוא מ מנשה

 .החובה למלא את כלל ההוראות וההנחיות המפורטים בהםוחלה האחריות  ספקה

הוראות  ספקהינו אחראי מטעם המזמין להעביר ללבריאות הנפש בשער מנשה המרכז נציג  .9.4

מצידו אחראי  ספקה .או פעילויות מיוחדות/ו לביצוע שירותים נוספים והנחיות חדשות בכתב

לבריאות הנפש בשער מנשה המרכז נציג י "על יישום וביצוע כלל ההוראות וההנחיות שינתנו ע

 .מי מטעמואו /ו

 .מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותרספק ה .9.5

, במסגרת מכרז זה או פעילויות מיוחדות/ו נוספים שירותיםלבצע  ספקהמזמין ל ויורה במידה .9.6

 .לבצע שירותים נוספים אלה, כלפי המזמין ספקמתחייב ה, במכרז יםטמפוראלו הבנוסף ל

לא תוריד , או פעילויות מיוחדות כאמור בסעיף זה/ביצוע שירותים נוספים ו, למען הסר ספק .9.7

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

 .קף מכרז זהווהמטלות שהוטלו עליו מת

באופן , היקפם ודרכי ביצועם, מצהיר בזאת כי ברורים לו טיב השירותים הנדרשים הספק .9.8

 .י המזמין וכי קיבל את הסברים ככל שביקש בנוגע אליהם"הנדרש ע

באחריות הספק לעמוד בתנאים להפעלת אמבולנסים שהוצאו על ידי האגף לרישוי מוסדות  .9.9

בהם במשך כל תקופת ההתקשרות  ומכשירים רפואיים של משרד הבריאות וכל שינוי שיעשה

 .על פי מכרז זה

באחריות הספק שכל עובדיו יעברו הדרכת ביטחון על ידי מנהל הביטחון של המרכז  .9.10

 .'לבריאות הנפש שער מנשה בהתאם להוראות הביטחון המצורפות בנספח ז
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  קנסות .10

ל מבלי לגרוע מכ המזמיןרשאי , כולן או חלקן מחויבותיוולא מילא הספק את  היה .10.1

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

 : הבאות או את חלקן או את כולן יחד

ולקזז את , במקום הספק את השירות בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו לבצע .10.1.1

 . ספק לפי הסכם זהלההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים 

 .בכתב בהודעה ההסכם את לבטל .10.1.2

 :10.2 לסעיף  בהתאם הספק את לקנוס .10.1.3

 באחד עמידה אי, המציעי "ע שניתן לשירות איכות בקרת תבוצע - איכות בקרת .10.2

 :כדלהלן קנסות תגרור להלן מהמשתנים

לכל רבע ₪  100כום של סיקנס הספק ב 'בנספח ד 1 בסעיף למותרמעבר על כל איחור  .10.2.1

ח הספק בכל מחיר "להסיע חולים ע, המזמין רשאי במקרים אלה. או חלק ממנה שעה

 .נדרש והספק יישא בהוצאות ההסעה

קנס י' בנספח ד16 ף בגין אספקת רכבים שאינם עומדים בדרישות המפורטות בסעי .10.2.2

 . לכל מקרה ₪ 500של  םהספק בסכו

, שער מנשה ללא אישור המזמיןהמרכז לבריאות הנפש בגין נטילת ציוד ממתחם  .10.2.3

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

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

חולים במתחמים או במקומות שנאסר עליו לבצע או קיבל הנחיה כלשהי  עבגין שינו .10.2.4

 . ₪ 1,000יקנס הספק סכום של  מטעם המזמיןה /מנציג

 לפי, חלקה או הביצוע ערבות את לחלט רשאי יהא המזמין אלו קנסות מימוש לשם .10.3

 מתנאי בתנאיאו /ו החוזה מתנאי בתנאי יעמוד לא שהספק מקרה בכל, הבלעדי דעתו שיקול

 .מראש שבועיים של בהתראה, 1 נספח

הספק מתחייב להחזיר למשרד את כל ההוצאות הישירות , לגרוע מהאמור לעיל מבלי .10.4

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

 . המשרד בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם

 תיקן אשר למציע צמצומו או קנס החזר לשקול הבלעדי דעתו שיקולפ "ע רשאי המשרד .10.5

 . ימי עבודה 45לעיל בתקופה של עד  10.2 שבסעיף  הקנסות סעיפי לגבי ליקויים

 נספחיו על זה הסכם של ביצוע לדרוש המשרד של מזכותו לגרוע כדי לעיל באמור אין .10.6

פי כל דין או -ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למשרד לכל סעד על

 .הסכם

 

 נזיקין לגוף או לרכוש .11

, לכל רכוש ולכל אדם נזק או אובדןו כל /נזק לגוף וכן מוות אויהיה אחראי לכל  ספקה .11.1

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

בכל הקשור  או מי משלוחיו/או עובדיו ו/שוגג של מי מאנשיו ו/או רשלנות/שוגג ו/רשלנותו
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וינקוט בכל האמצעים , או לרכושו של כל צד שלישי אחר/או לגופו ו ,להוראות חוזה זה

 .המעשיים למניעתם

הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא , בכל תשלום לא ישא מזמיןמוסכם בין הצדדים כי ה .11.2

או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים  ספקהשייגרמו לגופו או רכושו של 

או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה  מזמיןמטעמו או לרכוש ה

 .בלבד ספקהוכי אחריות זו תחול על ; מהפעלתו של הסכם זה

בצורה ישירה או עקיפה לנזקים , יגרום במהלך תקופת הסכם זה ספקשה בכל מקרה .11.3

כתוצאה מהפרת הסכם זה או , או הבאים מכוחו/או הוצאות מיותרות או אחרות למזמין ו/ו

באופן או ביצוע העבודות /ו, הזנחה, או כתוצאה מרשלנות/או בגלל אי קיומו ו/אחד מסעיפיו ו

 .או ההוצאות שיגרמו לו/לפצות את המזמין בגין הנזקים וספק אזי מתחייב ה. בלתי מקצועי

תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה , על כל נזק מזמיןמתחייב לשפות את ה ספקה .11.4

כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם  ספקהשהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של 

 .מזמיןמיד עם קבלת הודעה על כך מאת ה, זה

במועד , להשלים ולתקן כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל, ב לתקןמתחיי ספקה .11.5

 ספקאך אין בכך לגרוע מזכות המזמין לתקן את הנזק לאחר שה, תר לאחר קרותםיווב ברהק

 .לא עשה כן בהקדם ולחייבו בתשלום הוצאותיו

במידה ושילם המזמין סכומים כלשהם בגין תביעות או , בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל .11.6

 ספקיהא המזמין זכאי לפיצוי מלא מאת ה, בהתאם להסכם זה, מאורעות הנזכרים בסעיף זה

ישלם לו  ספקד וה"בגין כל סכום ששילם בתוספת הוצאותיו המשפטיות ושכר טרחת עו

סכומים אלה מיד לאחר שהמזמין יגיש לו דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור 

 .ובלבד שההוצאות תהיינה סבירות

 

 ופיקוח בקרה .12

לנציג פ הסכם זה מובהר כי "ע ספקאו תפקידיו של ה/מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו ו .12.1

 שלסמכויות פיקוח על ביצוע השירותים  או למי מטעמו/ו לבריאות הנפש בשער מנשההמרכז 

 .ספקה

לבריאות הנפש המרכז לנציג , מטעמומאו מי /זמין ומתחייב לאפשר לנציג המ ספקה .12.2

 מכרזכלל השירותים הנדרשים בלפקח על ביצוע ו לבקר פעולותיו או מי מטעמו/ו בשער מנשה

 .זה

או מי לבריאות הנפש בשער מנשה המרכז נציג מתחייב להישמע להוראות  הספק .12.3

 .מטעמו

 .מעת לעתביקורות  ויבצע מטעמומאו מי /ולבריאות הנפש בשער מנשה המרכז נציג  .12.4

, לפקח או מי מטעמו/זמין ועל פי הסכם זה לממוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת  .12.5

 .נם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואויה, ספקללהדריך או להורות 

יהיו רשאים לקיים , או מי שמונה לכך על ידם מזמיןהמבקר הפנימי של ה, מזמיןחשב ה .12.6

בכל הקשור במתן  ספקהביקורת ובדיקה אצל , בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, בכל עת
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 ספקוה, לרבות דרישה לנתוני רואה חשבון, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה, השירות

 .לספקם מחויבמצידו 

, ספקהביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של  .12.7

 . םתלרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתק

ר למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסו ספקה .12.8

ככל שישנם , וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, מידע או מסמך כמתואר לעיל

סיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או ימוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או ח ספקה. בידו

 .מזמיןלרשומות שיידרשו על ידי ה

לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם מתחייב לקיים את האמור  ספקה .12.9

 . ומצוי בידי צד שלישי

או מי מטעמו כי השירותים אינם לבריאות הנפש בשער מנשה המרכז נציג קבע  .12.10

 ספקתהא קביעתו סופית ועל ה, מבוצעים בהתאם להסכם זה ונתן נימוקים בכתב לקביעתו

  .לבריאות הנפש בשער מנשההמרכז נציג לשביעות רצונו של  ,ן את הטעון תיקון מידלתק

י המזמין אין בה בכדי להפחית כהוא זה "ביצוע ביקורת ע -כל האמור בסעיף זה  .12.11

  .פ מחויבותיו בהסכם זה בפרט"פ דין בכלל וע"ע ספקמאחריות ה

 

 תנאי ומועדי תשלום, תמורה .13

פי בכפוף ועל  ספקישלם המזמין ל ,1בתמורה לביצוע כל השירותים המפורטים בנספח  .13.1

 .(2נספח ) ספקהסכומים המפורטים בטופס הצעת המחיר שהגיש ה

לחוזה מכילה את כלל  2המצורפת בזאת בנספח , ברור ומוסכם לכל כי הצעת המחיר .13.2

, רכישת ציוד וטפסים ,ד"שכ, נסיעות ,לרבות עלויות שכר העלויות הנדרשות לביצוע הסכם זה

וכל מס או היטל נוסף לפי , ספקורווח הניהול , עלויות תפעול, ביטוחים, הוצאות משרדיות

ידרוש המזמין שירותים נוספים מעבר לאלו המפורטים בכתב ו מידהבמקרים חריגים ב. חוק

 . לפי המחיר שנקבע בכתב הכמויות ישלם המזמין, הכמויות

אלא תמורה עבור , לא תחשב כמשכורת או שכר עבודה לספקהתמורה שישלם המזמין  .13.3

יחסים של מזמין שירותים  ספקבהיות היחסים שבין המזמין ל, רז זההשירותים הנדרשים במכ

 .וספק

הזוכה במכרז יגיש למנהל מחלקת תחבורה של המזמין חשבונית מס כדין בסוף כל  .13.4

ח המפרט את כל הנסיעות שהוזמנו על ידי המזמין ובוצעו על ידי "לחשבונית יצורף דו. חודש

בחישוב התמורה יילקחו בחשבון סוג . תהזוכה במכרז בחודש אליו מתייחסת החשבוני

מספר  או הנסיעה יעד, י המזמין"בהזמנת הנסיעה ע שצוייןכפי ( ן"נט/ רגיל )האמבולנס 

 הנהג שציין בפועל הקילומטרים למספר בהתאם הספקעל ידי  שצויינוכפי , הקילומטרים

. אמינות מדידת המרחק לבדוקאקראי  באופן רשאי הנסיעה מזמין. ובסופה הנסיעה בתחילת

יקבע מרחק , של חוסר התאמה בין המרחק שציין הנהג לבין המרחק שבדק המזמין במקרים

במידה והספק . googlemapsשל " חישוב מסלול"מ באמצעות פונקציית "הנסיעה לפי חישוב ק

 לנסעיהישלם המזמין לספק תמורה , ן כאשר המזמין הזמין אמבולנס רגיל"שולח אמבולנס נט

אין אפשרות לספק , ן"במידה שהמזמין הזמין אמבולנס נט. באמבולנס רגיל כפי שהזמין
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 לדוגמה החשבונית לפי, ידי הספק הזוכה עלתוגש  החשבונית. לשלוח אמבולנס רגיל במקום

 של התחבורה מחלקת מנהל ידי על ותאושר שחלף החודש עבור חודש כל בתחילת', ו בנספח

 .המזמין

 

 מועדי תשלום .14

 :יבוצע כדלהלן ספקהתשלום ל 

 ספקהי "בפועל ע בוצעוהתמורה הסופית תקבע על פי חישוב כמויות השירותים ש .14.1

 ."(התמורה הסופית: "להלן), לעיל 13  בסעיףובהתאם לאמור 

ימי עבודה ( 2)תוך שני  מזמיןכל סכום עודף שקיבל מה מזמיןמתחייב להחזיר ל ספקה .14.2

כפי המפורט , ימי עבודה( 2)את ההפרש לאחר שני  ספקבמידה ולא ישלם ה. מיום הדרישה

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

בגין אי , ן יהא רשאי לחלט את ערבות הביצוע כולה או חלק ממנהבנוסף המזמי, והצמדה

 .התשלום

 :מועדי תשלום

שלהן צורפו חשבוניות כנדרש ואשר אושרו , ת התשלוםותשלום התמורה עבור דריש .14.2.1

 :יבוצע במועדים כדלהלן, י המזמין"ע

ישולמו ביום  (:1-15בימים )ראשונה של כל חודש חשבוניות שיוגשו למזמין במחצית ה .14.2.2

במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי  .לחודש העוקב 15-העסקים הראשון הבא לאחר ה

 .מזמיןימים ממועד הגשת החשבונית ל 30-45על 

(: כולל שני ימים אלו)לכל חודש  16-24בין התאריכים  מזמיןחשבוניות שיוגשו ל .14.2.3

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

 .מזמיןימים בדיוק ממועד הגשת החשבונית ל 30

(: כולל שני ימים אלו)לכל חודש  25-31בין התאריכים  מזמיןחשבוניות שיוגשו ל .14.2.4

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

 .אשראי

  .מזמיןעל ידי ה החשבונית ממועד אישורלמען הסר ספק מספר הימים יחל  .14.2.5

מתחייב ספק ה. מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין .14.2.6

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 או  בגלל עיכובים בתשלום זמיןתהיינה כל דרישות וטענות למ לא ספקל .14.2.7

ח "אי מילוי ראוי של דואו /ואשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום , מנהמחלק 

 . ח לא אושרו"משדרישת התשלום או הדואו /ו שירותים שבוצעוה

 לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו זמיןלמען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המ .14.2.8

 . עקב מתן השירותיםספק לשייגרם 
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 זמיןגורם אחר על ידי המ /או לכל אדם ספקכי לא ישולם ל, מוסכם בזה בין הצדדים .14.2.9

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

 .ו כל הנובע מהםהן עבור מתן השירותים והן בקשר איתם א, פקיעתה

בין , העלאות או שינויים בתמורה מזמיןלא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מה ספקה .14.2.10

היטלים או , הטלתם או העלאתם של מיסים, ינויים בשער החליפין של המטבעשמחמת 

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

 .להלן 15  בסעיף כפי המפורט, המחירים

 

 הצמדה והתאמה .15

יוצמדו , (2נספח )המופיע בטבלת הצעת המחיר שהגיש  לספקשישולם המחיר מ 80% .15.1

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

 . י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעת לעת"המתפרסם ע

התשלום הראשון שלאחר עדכון עדכון התמורה למציע ייעשה באופן מיידי במועד  .15.2

 .המדד

 

 קיזוז .16

לשלם  מזמיןיהא רשאי לקזז מהתמורה שעל ה מזמיןמסכים ומצהיר בזאת כי ההספק  .16.1

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

 .פי כל הסכם אחר-הסכם זה או על

 

 מעביד-אי קיום יחסי עובד .17

יהיו יחסים של  ספקהלבין  זמיןהיחסים בין הממוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי  .17.1

עובדיו או , ספקהלבין  זמיןלא ישררו יחסי עובד ומעביד בין המ. עצמאי קבלןמזמין שירותים ו

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

ולא תהינה , אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו, אחד מהמועסקים על ידו

ממשלה או י ה"כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק ע, ולכל המועסקים על ידו ספקל

פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע , והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, י המזמין"ע

 .הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה מכל סיבות שהן

י גוף "לרבות ע, י רשות מוסמכת"יקבע ע, היה ומסיבה כלשהיא, למען הסר כל ספק .17.2

יחולו ההוראות , זמיןאו עובדיו הינם עובדים של המהספק , זמיןביחסיו עם המכי , שיפוטי

 : כדלקמן

דין שלערכאה -כל סכום שיאלץ לשלמו לפי פסקב המזמיןמתחייב לשפות את  ספקה .17.2.1

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

החלים עליו ושהוטלו על יהיה זכאי להפרש בין התמורה שקיבל ובין התשלומים  ספקה .17.2.2

לרבות על דרך של  זאתו 17.2.1 המזמין וככל שלא שיפה את המדינה כנדרש בסעיף 

 .ות רטרואקטיבית ככל שהיא מתחייבת מנסיבות הענייןהתחשבנ
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יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיגיע , על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי, המזמין .17.3

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

 

 ניגוד עניינים .18

יהא ובלבד שלא  ,אינו מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו לפי חוזה זה ספקה .18.1

לא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד שו, חוזה זהבכך בכדי לפגוע במתן השירות למזמין לפי 

 .אינטרסים עם פעולתו לפי חוזה זה

יפעל בכל דרך שיש בה בכדי להוות מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא  ספקה .18.2

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

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

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

: לןלה)זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה , שבהם עוסקים השירותים

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

מתחייב להביא לידיעת המזמין כל התקשרות או פעולה שקיים חשש שתעלה  ספקה .18.3

בקנה אחד עם ניגוד עניינים למתן השירותים למזמין לפי חוזה זה מיד עם היוודע על האפשרות 

 .לכך

או שיש חשש כי , מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לעניין אישי בה ספקה .18.4

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

בכל מקרה של ספק בקשר  או מי מטעמו המזמיןאחראי מתחייב לפנות ל ספקה .18.5

 .להוראות סעיף זה ולפעול בהתאם להחלטתו

 ו תנאי יסודי בהסכםסעיף זה הינ

 ואבטחת מידערת סודיות ימש .19

לשמור בסוד ולא להעביר או להודיע או למסור או להביא לידיעת כל  חייבמת ספקה .19.1

מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי , חפץ, נתונים, סוד מסחרי, ידיעה, מידע כל, אדם

השירותים בקשר עם ביצוע  ואלי וגיעיש "(סודי מידע: "להלן)טיבם אינם נכסי הכלל  

 -ז "עבירה על סעיף זה מהווה עבירה על חוק העונשין תשל. או אגב ביצוען הנדרשים במכרז זה

 .מזמיןי ה"דרש עיעל הצהרת סודיות כפי שת וםהמציע יחת. לחוק 118לפי סעיף  1977

, מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה ספקה .19.2

 .או מי מטעמולבריאות הנפש בשער מנשה המרכז נציג אלא באישור מראש ובכתב מאת 

לרבות , בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות ספקהמזמין רשאי להורות ל .19.3

מתחייב למלא  ספקבודה מיוחדים וההסדרי מידור או נוהלי ע, קביעת הסדרי בטחון מיוחדים

 .אחר דרישות המזמין בנדון

 זמיןשיימסר לו על ידי המ סודי מצהיר בזה שידוע לו כי מידע ספקה :אי פרסום מידע .19.4

בתום  מזמיןל להחזירמתחייב  ספקה. אין לפרסמו, מכרז זה פ"עלשם ביצוע התחייבויותיו 

מסמך או נכס שנמסר לו על ידי המזמין וכן לא , כל מידע, כל מידע סודי שהגיע לידיו, השימוש
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 .להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה

 .ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים

למסור או להביא , להודיע, ולא להעביר, מתחייב לשמור בסוד ספקה :שמירת סוד .19.5

 פ"או ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו ע/לידיעת אחר כל מסמך ו

, 1977–ז "התשל, לחוק העונשין 118 -ו 91מופנית לסעיפים  ספקתשומת לב ה. מכרז זה

עם גוף מבוקר , מציעלרבות , י בעל חוזה"שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות ע

 .1958 –ח "תשי, כמשמעותו בחוק מבקר המדינה

 

 ביטוח .20

משרד  –מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל  הספק

כאשר הם , המרכז לבריאות הנפש שער מנשה ולהציגם למרכז לבריאות הנפש שער מנשה, הבריאות

 :האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן גבולות כאשר הנדרשים םוהתנאי ייםכוללים את הכיסו

 ביטוח חבות מעבידים  .20.1

 תחומייבטח את אחריותו החוקית  כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל  הספק .20.1.1

 ;המוחזקים והשטחים ישראל מדינת

למקרה ולשנת , ב לעובד"דולר ארה 5,000,000 -האחריות לא יפחתו מסך  גבולות .20.1.2

 .   ביטוח

 הנפשהמרכז לבריאות , משרד הבריאות  –מורחב לשפות את מדינת  ישראל  הביטוח .20.1.3

 נושאים הם כי  כלשהי מקצועמחלת /עבודה תאונת קרות  לעניין ונטען היה מנשה שער

 .הספק מעובדי מי כלפי כלשהם מעביד בחבות

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .20.2

 בגין ורכוש לפי צד שלישי גוףהספק יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כ  .20.2.1

 ;המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל פעילותו

 ב"ארה דולר  1,000,000 מ יפחת לא ולשנה למקרה האחריות גבול .20.2.2

 . Cross  Liability -ייכלל סעיף אחריות צולבת  בפוליסה .20.2.3

 הנפשהמרכז לבריאות , משרד הבריאות  –מורחב לשפות את מדינת  ישראל  הביטוח .20.2.4

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

 מקצועית אחריות ביטוח .20.3

יבטח את אחריותו בגין פעילותו  בביטוח אחריות מקצועית בכל תחומי מדינת  הספק .20.3.1

 ישראל והשטחים המוחזקים 

עובדיו ובגין כל הפועלים ,  תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק הפוליסה .20.3.2

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

בקשר לביצוע שירותי הסעות ופינוי חולים , הצהרה  רשלנית שנעשו בתום לב , נכון

 ; מנשהבריאות הנפש שער באמבולנסים לבדיקה אשפוז טיפול עבור המרכז ל

 . ב"דולר ארה  2,500,000האחריות לא יפחת מ   גבול .20.3.3

 :הבאות ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי .20.3.4
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 ;מרמה ואי יושר של עובדים -                                 

 ;לרבות אובדן השימוש, אובדן מסמכים -                                 

 .אחריות צולבת -                                 

 .חודשים 6הארכת תקופת הגילוי והדיווח לפחות  -                                 

 הנפשהמרכז לבריאות , משרד הבריאות  –מורחב לשפות את מדינת  ישראל  הביטוח .20.3.5

 .הספק מחדליאו /ו למעשי אחראים שיחשבו ככל מנשה שער

 ברכ ביטוח .20.4

 .                  רכוש וצד שלישי כמקובל, המשמשים לביצוע השירותים יבוטחו בביטוח חובה האמבולנסים

 כללי .20.5

 :הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל

 , משרד הבריאות  –מדינת  ישראל :  המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים  לשם .20.5.1

 ; השיפוי כמפורט לעיל רחבילהמנשה בכפוף  שער הנפש לבריאות המרכז

 תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחדי "ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .20.5.2

יום לפחות במכתב רשום למרכז לבריאות  60אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  אלא

 . הנפש שער מנשה

חזרה או השתתפות כלפי מדינת , תביעה, תחלוף/מוותר על כל זכות שיבוב המבטח .20.5.3

ובלבד שהוויתור , המרכז לבריאות הנפש שער מנשה ועובדיהם, משרד הבריאות  –ישראל 

 .לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון

 הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי יהיה הספק .20.5.4

 .הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות כל למילויו

 .הספק על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .20.5.5

, המבטחסעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות  כל .20.5.6

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

 .הביטוח פי על הזכויות במלוא המזכה ראשוני

 הספק ידי על יומצאו הביטוחים  ביצוע על המבטח בחתימת ביטוחים עריכת אישור .20.6

 .    לבריאות הנפש שער מנשה עד למועד חתימת החוזה למרכז

, משרד הבריאות  –מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת  ישראל  הספק .20.7

הספק מתחייב לחדש . המרכז לבריאות הנפש שער מנשה להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח

את כל הביטוחים  לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא אישור עריכת ביטוחים חתום על ידי 

 .הביטוח תקופת תום לפנילכל המאוחר שבועיים  שער מנשה  שהמבטח  למרכז לבריאות הנפ

 כל פי על עליו החלה חובה מכל החברה את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין .20.8

 זכות או סעד כל על ישראל מדינת של כוויתור האמור את לפרש ואין החוזה פי ועל דין

 .זה חוזה  פי ועל הדין פי על לה המוקנים

 

 

 

 



 

 
 

 לבריאות הנפש בשער מנשה המרכזעבור  חולים באמבולנסיםשרותי הסעות ופינוי  1/2012 מכרז

43 

 העדר זכות ייצוג .21

ואינו  המזמיןשלוח או נציג של , איננו סוכן ספקמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי ה .21.1

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

 . נשוא הסכם זה

מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן וישא באחריות הבלעדית לכל נזק  ספקה .21.2

לכל מטרה שהיא  המזמיןייצוג . הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה, ד שלישיאו לצ למזמין

 . מראש ובכתב, המזמיןטעון הסמכה מפורשת לכך על ידי 

 

 הרחבה וצמצום היקף ההתקשרות .22

להגדיל או להקטין את כמויות , רשאי לשנות את הדרישות על פי צרכיוהמזמין  .22.1

כל שינוי בכמויות . וד בדרישות אלובמכרז מתחייב לעמ ספקהשירותים הנדרשים וה

 .י מטעמואו מ לבריאות הנפש בשער מנשה המרכזנציג  השירותים הנדרשים מחייב אישור של

 .בפועל שבוצעוהתשלום יעשה לפי השירותים 

ו ובגין הרחבה בשירותים המסופקים בגין הרחבה בפעילות ספקהתמורה ל, בכל מקרה .22.2

 .(בח פנס)ספק של ה תהא זהה לתעריף הקבוע והמוגדר בהצעת המחיר ,על ידו

  

 המחאת זכויות .23

מכרז זה או ל פי את זכויותיו והתחייבויותיו ע( להסב)לא יהא רשאי להמחות  ספקה .23.1

 . זמין לכךאלא אם כן נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של המ, לאחרמהן  חלק

בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים  ספקאי עמידה של ה, בנוסף לאמור בסעיף לעיל .23.2

אין באמור לעיל . על כל הנובע מכך חוזהחשב כהפרה יסודית של הת בחוזה זה 18 ,6 ,3 : הבאים

  .כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של ההוראות נוספות בנספחי החוזה

( תרופות)זה או כהגדרתה בחוק החוזים  חוזהזה הפרה יסודית לפי  חוזה ספקהפר ה .23.3

ארכה לקיומו  ספקולגבי הפרה זו ניתנה ל, זה חוזהאו תנאי אחר מתנאי  1970 -א "תשל

 זמיןאזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי המ, ם תוך זמן סביר לאחר מתן הארכהיוהתנאי לא קו

או באמצעות אחרים /או לבצע בעצמו ו/זה ו חוזהלבטל או  ספקלעמוד על קיום החוזה עם ה

ובנוסף  ספקוזאת על חשבון ה, ספקי ה"זה אמור היה להיעשות ע חוזהכל דבר אשר לפי 

לרבות הזכות לדרוש תשלום , זה בחוזהעל פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות  זמיןלזכויות המ

 . ח"ש 100,000בסך של  פיצויים מוסכמים מראש

, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, יות האמור לעילמבלי לגרוע מכלל .23.4

, או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע חוזה זה/ו ספקעל ידי ה 1987-ז"התשמ

 .מהווה הפרת חוזה

או המזמין לא יהיו אחראים לעיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיהם /ו ספקה .23.5

כוח )"י כוח עליון "אם העיכוב או אי הביצוע יגרמו ע, תןלפי הוראות החוזה כולן או מקצ

או המזמין לא ידעו או לא חזו אותו /ו ספקה, אירוע או גורם אשר בעת כריתת החוזה –" עליון

או  ספקוהמונע מה, והוא אינו בשליטתם, או לא היה עליהם לדעת או לחזותו מראש/מראש ו
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או גורם לכך שקיום יהא בלתי אפשרי או שונה /מהמזמין למלא התחייבויותיהם על פי החוזה ו

 (.באופן יסודי מהחוזה באותן נסיבות שהוסכם עליהן בין הצדדים

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של חוזה זה במקרה מסוים או בסדרת  .23.6

 .מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד

זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי , אכף באיחור לא אכף מי מהצדדים או .23.7

לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה , במקרה מסוים או בסדרת מקרים, חוזה זה או מכוח הדין

 .או על זכויות אחרות כל שהן

 

 שינוי בתנאי ההסכם .24

ויתור . מראש ובכתב מזמיןהסכמת הבאו נספחיו יעשה /כל שינוי בתנאיו של ההסכם ו .24.1

 .בדרך של התנהגות לא ייחשב כויתור על זכות הנובעת מהסכם זה

 
 משלוח הודעות .25

תחשבנה שהגיעו , כך ןובהישלח, רשום כל ההודעות לפי הסכם זה תשלחנה בדואר .25.1

 .ןלייעודכי לא הגיעו , אלא אם הוכח, כיאות המשלוח מעת שעות 72תוך  ןלייעוד

עודה ביום העבודה הראשון שלמחרת ייחשב שהגיעה להודעה שנשלחה בפקסימיליה ת .25.2

 .משלוחה

 : ההסכם ןלענייכתובת הצדדים למסירת הודעות  .25.3

 .37806:חפר מיקוד. נ.ד, ן שער מנשה"המרכז הרפואי לבר –המזמין  .25.4

 .______________________________________________________-ספקה .25.5

לנציג דיחוי  להודיע על כך בכתב ללא ספקהעל , בכל מקרה של שינוי בעלות או כתובת .25.6

 .לבריאות הנפש בשער מנשההמרכז 

 
 השיפוט סמכות .26

הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט  .26.1

 .בתל אביבהמוסמך 

 .מהווה הסכמה לאמור, על הסכם זהספק חתימת ה .26.2

 
 שונות .27

 . בהסכם זה באות להוסיף ולא לגרוע מהאמור במפרט ספקההגדרת התחייבויותיו של  .27.1

הוא ישתף פעולה , מכל נימוק שהוא, מתחייב כי בכל מקרה של סיום ההסכם ספקה .27.2

וזאת בין היתר על ידי , המשך קבלת שירותים כראוי זמיןככל שיידרש על מנת לאפשר למ

 .זמיןהעברה מסודרת ויעילה של כל הנדרש בהתאם להנחיות המ

 :ו הצדדים על החתוםולראיה בא
 

--------------------------                  ------------------  ------------------- -----------

ספקה         המזמין      תאריך  
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  ערבות לביצוענוסח  - 1'ג נספח

 נוסח כתב ערבות בנקאית
 

 ______________שם הבנק        

 _____________ טלפון ' מס       

 ______________ פקס ' מס       
 לכבוד

 ן שער מנשה "המרכז הרפואי לבר

 37806:חפר מיקוד. נ.ד

 
 _' _____________________________________________________ערבות מס: הנדון

 
 ______________________________________________________________לבקשת 

 (שם המציע)
 

 _________________________________אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 (____________________________________________________________: במילים) 

 
 _________________תאריךמ__   ______לחודש_____________     ____)*( למדד שיוצמד

 (פרסום המדד תאריך)    (                                                          שם המדד)                              
 

 "( החייב"להלן )_______________________________   :  אשר תדרשו מאת 
 

לבריאות הנפש המרכז הסעות ופינוי חולים באמבולנסים עבור  לשרותי - 1/2012 'בקשר עם  מכרז מס
 .שפורסםבשער מנשה 

 (שם המכרז)                                                                                       
 

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

 .החייב או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת, כלפיכם
 

 התאריך )_____________עד תאריך _ ________________ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 
 (חתימת החוזהתאריך )                                                                

 
 .ועד בכלל (יום מתום תקופת ההתקשרות בחוזה 60שייכתב יהיה 

 
  : פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו -דרישה על

 
_____________________________                  _____________________________ 

 
 הסניף' מס     הבנק   ' מס     
 
 

_____________________________                  _____________________________ 
 שם  הבנק                                                                 הכתובת                          

 
 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 

         ___________________________________        _____________________ 
 תאריך                                             שם      מלא                       חתימה    וחותמת                

 
 

 .צמודה ערבות נדרשת אם)*( 
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      נוסח אישור עריכת ביטוחים - 2'ג נספח

 ________:תאריך

 : לכבוד

 שער מנשה, ן"המרכז הרפואי לבר

 37806: מיקוד, חפר. נ.ד

 

 ,.נ.ג.א

 ביטוחים עריכת אישור:  הנדון

 

"( הספק"להלן )_____________________________ למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

בקשר לביצוע שירותי ________________ עד יום _______________ מיום   הביטוח לתקופת

 את מנשה שער הסעות ופינוי חולים באמבולנסים לבדיקה אשפוז טיפול עבור המרכז לבריאות הנפש 

 :להלן המפורטים הביטוחים

 

 המעבידים חבות ביטוח

 . כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים. 1

 (.  שנה)למקרה ולתקופת הביטוח , דולר לעובד 5,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך  . 2

המרכז לבריאות הנפש שער מנשה היה , משרד הבריאות  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת  ישראל . 3

 מי כלפי מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם/ונטען לעניין  קרות תאונת עבודה

 .הספק מעובדי

 

    שלישי צד כלפי אחריות ביטוח

בגין נזקי גוף ורכוש בכל , אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל. 1

 . תחומי  מדינת ישראל והשטחים המוחזקים

 (. שנה),  טוחלמקרה ולתקופת הבי,  ב"דולר ארה  1,000,000גבולות האחריות שלא יפחתו מסך   .  2

 (.CROSS LIABILITY) צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה. 3

 המרכז לבריאות הנפש שער מנשה ככל , משרד הבריאות  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל . 4

 . או מחדלי הספק והפועלים מטעמו/אחראים למעשי  ו שייחשבו

 

 מקצועית אחריות ביטוח

 ואשר מטעמו הפועלים כל ובגין עובדיה,  החברה של מקצועית חובה מהפרת נזק כל מכסה הפוליסה.  א

הצהרה רשלנית שנעשו , מצג בלתי נכון, טעות או השמטה, כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל אירע

בתום לב בקשר לביצוע שירותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים לבדיקה אשפוז טיפול עבור המרכז 

 ; מנשהלבריאות הנפש  שער 

 ;    ב"דולר ארה 2,500,000לא יפחת מ ( שנה)גבול האחריות למקרה ולתקופה .  ב

 :הבאות ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי.  ג

 ;אי יושר של עובדים -         
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 ;לרבות אובדן השימוש, אובדן מסמכים -         

 .אחריות צולבת -         

 .חודשים 6הארכת תקופת הגילוי והדיווח לפחות  -        

 המרכז לבריאות הנפש שער מנשה ככל , משרד הבריאות  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל .  ד

 . או מחדלי הספק והפועלים מטעמו/שייחשבו אחראים למעשי ו      

 

 רכב ביטוח

 .                  רכוש וצד שלישי  כמקובל, ביטוח חובההמשמשים לביצוע השירותים יבוטחו ב  האמבולנסים

 

 כללי

 :הבאים התנאים נכללו  הביטוח בפוליסות

 לבריאות המרכז, משרד הבריאות  –ישראל  מדינת: לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים.  1

 .השיפוי כמפורט לעיל להרחבי בכפוף (.רכב ביטוחילמעט ). מנשה שער הנפש

י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על "בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע.  2

 . יום לפחות במכתב רשום למרכז לבריאות הנפש שער מנשה  60ידינו הודעה מוקדמת של  

משרד   –כלפי מדינת ישראל , השתתפות  או חזרה, תביעה, אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב.  3

לא יחול לטובת אדם שגרם  שהויתורובלבד  ,  המרכז לבריאות הנפש שער מנשה ועובדיהם, יאותהבר

 .לנזק מתוך כוונת זדון

 הספק יהיה אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות .  4

 .המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות     

 .הספק על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות צמיותהע ההשתתפויות.  5

 קיים כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מצמצם או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל.  6

 הזכויות במלוא המזכה ראשוני ביטוח  בחזקת  הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח

 .הביטוח פי על

             

 .זה באישור האמור פי על שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוף

 

 

 ,בכבוד רב                                                                                       

 

 

                                                                    ___________________________ 

 המבטח וחותמת המבטח מורשה חתימת______________                        תאריך
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 הנדרשים השירותים 'נספח ד
 

 

שירותי הסעות  תתבמכרז יהיה ל הזוכה הספקעל : הבאים השירותים את למזמין לספק נדרש הספק

קריאה יכול שתהיה בכל שעות היום . על פי קריאת המזמין, לכל חלקי הארץ, כאמור לעיל, באמבולנס

ולרבות מצב מיוחד הרעלת מים , מלחמה, רעידות אדמה –חגים ושעות חירום , והלילה כולל שבתות

 .בעורף

דקות מרגע הגעת כל קריאה  30החולים שער מנשה תוך  הספק הזוכה במכרז יתחייב להגיע לביח .1

 .אלא אם כן הוגדר אחרת, למוקד הספק

או /מטעם המזמין ו הסעת מטופלים בהתאם לנדרש עם או בלי ליווי צוות רפואיהזוכה במכרז יבצע  .2

 .בן משפחה בהתאם לדרישת המזמין

 .הספק יהיה ערוך ומוכן לאופציה לשינוע חולה קשור באמבולנס .3

לרבות המתנה וייערך בהתאם ה /נציג/ מטעם המזמיןשל איש קשר  ותלהוראהספק חייב להישמע  .4

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

 (. מ"מע

י הוראת "שינוע החולה עפה לרבות /נציג/ מטעם המזמיןהספק חייב להישמע להוראה של איש קשר  .5

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

 .'בסים וכוומג, מחוברים לחמצן, לא עצמאיים, לרבות מרותקים לכיסא גלגלים

סמים כפי שמפור( ן"נט ,רגיל)נהלים להפעלת סוגי האמבולנסים השונים הספק מתחייב לעמוד ב .6

 .לאורך כל תקופת ההתקשרות באתר משרד הבריאות

למעט מקרים חריגים , כי האמבולנס ייסע עם חולה אחד בלבד ולא עם מספר חולים, הספק ידאג .7

 .בהם התקבל אישור מהמזמין

, הובלתו, המחיר יכלול את כל הפעולות הנדרשות לטיפול במטופל ובכלל זה העברתו לאלונקה .8

העברת  ,הטיפול בניירת הנלוות למטופל, העברתו ליעד הנסיעה, לנסהעלתו והורדתו מהאמבו

החזרת פריטי לבוש או פריטים אחרים של המזמין , בדיקות ומסמכים אחרים מטעם המזמין

יובהר כי . ב"וכיוסיוע לצוות הרפואי המלווה  ,של עד שעהזמן המתנה , שהושארו במקום היעד

תוך נקיטת כל הפעולות המתחייבות על כל זאת  .ליםהסעה כוללת מלווה מטעם הספק להעברת חו

 .כל נוסעי האמבולנסמנת לבצע הנסיעה בצורה שתבטיח את שלום 

 :אמבולנס הזמנת תהליךאופן  .9

י גורם מוסמך "מתחיל בקבלת קריאה למוקד הזוכה במכרז ע אמבולנס הזמנת תהליך .9.1

המזמין . רשימת שמות מורשים מטעם המזמין ןתינת במכרז לזוכה. מטעם המזמין אחראי

 ומרחק יעד, בטופס רשומים פרטי החולה .'מפרט את מהות הנסיעה כמפורט בנספח ה

 . נסיעה וחתימת המאשרה

הנהג מטעם הזוכה במכרז מתחייב לקחת את הזמנת הנסיעה חתומה ואת החולה המחלקה  .9.2

 . בה הוא נמצא

 .אושרו שלא לנסיעות תשלום אשרי לא המזמין, הזמנה ללא חולה לקחת אין .9.3
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שער מנשה תוך מרכז לבריאות הנפש ל הציוד את להחזיר חייב, המרכז של ציוד עם יוצאה אמבולנס .10

 . שעות 48

, ח אחר או במכון רפואי"בדיקות בבי הסעת מטופלים מטעם המזמין לביצועהזוכה במכרז יבצע  .11

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

 .המזמיןי "שלא אושרו ע אחרות לשליחויות

הזוכה במכרז יבצע העברת מטופלים במצב קשה בליווי רופא מטעם המזמין לבית חולים או למוסד  .12

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

 .ברה מסוג זהלצרף צוות רפואי מטעמו להע

למרכז  להחזירםיב מחו, המרכז לבריאות הנפש שער מנשהשל צוות  אנשיאמבולנס היוצא עם  .13

המזמין רשאי  .י המזמין"במידה ונדרש לכך ע 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 או שימוש בציוד של /או העברה ו/מנע מנטילה וימתחייב לה הספק .14

  .בעת העברת  מטופלים, ב"סדינים וכיו, מגבות, לרבות פריטי לבוש ,מנשה

 :בין היתר היעדים הבאים, המרכז לבריאות הנפש שער מנשהמאת /אללבצע הסעות  הספק ידרש .15

 מנשה שער .15.1

 שוהם  – חנה פרדס .15.2

 (פרדסיה) השרון לב .15.3

 (סבאכפר ) מאירח "בי .15.4

 (רעננה) לוינשטייןח "בי .15.5

 (הוד השרון) שלותהח "בי .15.6

 (מוצקין קרית) מור מכון השרון .15.7

 בלינסוןח "בי .15.8

 שיבאח "בי .15.9

 (יעקב-באר) הרופא שמואל .15.10

 ח אסף הרופא "בי .15.11

 (צפת) זיוח "בי .15.12

 (נתניה) לניאדוח "בי .15.13

 (הרצליה)סנטר  מדיקל .15.14

 (עפולה) העמקח "בי .15.15

 (חולון) וולפסוןח "בי .15.16

 (אביב-תל) איכילובח "בי .15.17

 (ירושלים) כרם עין הדסהח "בי .15.18

 (ירושלים) צדק שעריח "בי .15.19

 (ירושלים) חולים ביקורח "בי .15.20
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 (ירושלים) הצופים הר הדסהח "בי .15.21

 (חיפה)ם "רמבח "בי .15.22

 (חיפה) ציון בניח "בי .15.23

 (חיפה)אלישע /כרמלח "בי .15.24

 (נהריה) המערבי לגלילח "בי .15.25

 (טבריה) פוריהח "בי .15.26

 קפלןח "בי .15.27

 רחל מחסום .15.28

 שבע בארח "בי .15.29

 (פתח תקווה)גהה ח "בי .15.30

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

 :והנהגים הרכב מכלי דרישות .16

 (.חימום בחורף, קירור בקיץ)מערכת מיזוג אויר תקינה  ייהיו בעלכלי הרכב  .16.1

 . חזותו החיצונית מסודרת ובעל שילוט מתאים, במצב תקין וטוב, כלי הרכב יהיה נקי .16.2

 .חל איסור על הנהג והנוסעים איתו לעשן בתוך הרכב .16.3

לבנה הכולל חולצה , לבוש בלבוש הולם, יהיה מגולח במכרז הזוכה מטעם, האמבולנס צוות .16.4

 .ועליה סימן בולט של סמל החברה ושם החברה

 .תג שמי ברור במכרז הזוכה מטעם אליו והנלווים הנהג וישאי השירותיםבעת ביצוע  .16.5

יהיה על פי , ועל חשבונו, במכרז הזוכהי "הציוד הרפואי שיותקן באמבולנס בכל נסיעה ע .16.6

 . האמבולנס סוג לפידרישות משרד הבריאות  

ן מכשיר קשר אלחוטי תקין הקשור למוקד הטלפוני של הספק כך באמבולנס יהיה מותק .16.7

 .שיאפשר זימון בכל עת
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 פירוט הזמנת נסיעה 'נספח ה
 

 :                      .מספר הזמנה

 :                                .תאריך

 :                                    .שעת קבלת קריאה

 .ן"נט/ רגיל : האמבולנס סוג

 :                           .שם משפחה:                               שם פרטי: פרטי החולה

 .                                                                              :                                                    תלונה עיקרית

                                                                                                                                                           . 

                                                                                                                                                           . 

                                                                                                                                                           . 

                                                                                                                                                           . 

                                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                                            . 

 

   .                   :                                     למקום                                                    ממקום: פרטי העברה

 .                              :                                 שם הנהג

 .                               :                   מספר האמבולנס

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

 : לכבוד

 שער מנשה, ן"המרכז הרפואי לבר

 37806: מיקוד, חפר. נ.ד

 

 .             חשבונית בגין מתן שירותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים בחודש:  הנדון

 :המרכזיים ליעדים הנסיעות פירוט .1

A B C D 
E=B*C+D*(B+

לנסיעה אחוז תוספת 
(ן"באמבולנס נט  

F=E*1.17 

 יעד

ה לנסיעמחיר 
כיוונית -חד

ב  משער מנשה/ל
 (מ"מע ללא)₪ 

 מספר נסיעות 
כיוונית -חד

 משער מנשה/ל
 באמבולנס רגיל

 מספר נסיעות 
כיוונית -חד

 משער מנשה/ל
 ן"באמבולנס נט

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

כ תשלום "סה
ב  עבור הנסיעות

 (מ"מע כולל)₪ 

ח "בי

הלל 

 יפה

₪ 

  

₪ ₪ 

ת פאמר

אום 

חאלד 

ברחוב 

רזיאל 

 (נתניה)

₪ 

  

₪ ₪ 

ח "בי

העמק 

 עפולה

₪ 

  

₪ ₪ 

 כ"סה
  

₪ 
(F1) 

₪ 

 :מרכזיים שאינם ליעדים הנסיעות פירוט .2

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

 יעד
מ לנסיעה "לקמחיר 

 (מ"ללא מע)באמבולנס רגיל 
מ נסיעה "ק

 ליעד
כ תשלום עבור "סה

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

 (מ"מע כולל)₪ ב  הנסיעה

  ₪  ₪ ₪ 

  ₪  ₪ ₪ 

  ₪  ₪ ₪ 

 כ"סה
 

₪ 
(F2) 

₪ 

 ₪  (F2)+(F1): מ"כ לתשלום כולל מע"סה .3
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 הוראות ביטחון 'ז נספח

 

 קבלן עובדי העסקת –המרכז לבריאות הנפש שער מנשה  מטעםביטחון  הוראות 

 

 הנפש לבריאות הרפואי המרכז עם הקבלן מהתקשרות נפרד בלתי חלק מהוותל "הנ הביטחון הוראות

 .ההתקשרות הפרת תהווה יותר או מהן אחת והפרת" ( המרכז" –להלן ) מנשה שער

 

 את הביטחוןלקצין " ( הקבלן"להלן ) תחילת ביצוע העבודה יעביר הקבלן וכל קבלני המשנה  טרם

. ז ומקום מגורים"תוך ציון שמם המלא ת, (לרבות קבלני משנה ועובדיהם)כל העובדים מטעמו  רשימת

 –כמו כן יעביר רשימת כלי רכב המסיעים עובדים . ע"אזח/ש"חל איסור על העסקת עובדים תושבי איו

 .  ח "ימים לפני תחילת ביצוע העבודות בביה 10 -הרשימות יועברו כ . מספר רישוי וסוג רכב

 .  ט המרכז באשר לכל הנחיות הביטחון הרלוונטיות להעסקתו במרכז"י  מנב"יתודרך ע הקבלן

 ידוע. כדין להיתרים בהתאם זרים עובדיםאו /ו ישראלית אזרחות בעלי עובדים ורק אך יעסיק הקבלן

. העובדים ללא אישורים והיתרים כדין תביא להגשת תלונה במשטרה כנגדו העסקת כי לקבלן וברור

 . שאי המרכז לתבוע מהקבלן את הנזק שיגרם לו כתוצאה מכךר

 . ט המרכז"י קב"רכבי ועובדי הקבלן תתבצע אך ורק משערי המרכז כפי שיקבעו ע כניסת

. המרכז שטח את עזבו מטעמו מי או עובדיו כל כי לוודא הקבלן באחריות, במרכז עבודתם יום סיום עם

 אם אלא מעובדיו מי של העבודה באתרי או המרכז בשטח לינה מתבצעת לא כי הקבלן יוודא כן כמו

 .ט"והקב המרכז הנהלתי "ע ואושרה תואמה הלינה

 על לפיקוח הנוגעות הוראות לרבות במרכז הביטחון מחלקת הנחיותפ "ע ויפעלו יצייתו ועובדיו הקבלן

 .מטעמו העובד של גופו ועל בכבודה ברכב ביטחוניות בדיקות, חוקיים בלתי שוהים

 של עבודתו להפסיק מתחייב הקבלן, שהיא סיבה מכל זאת ידרשו הביטחוןקצין /המרכז והנהלת במידה

 עובד עבודת הפסקת. תבוא אם, שכזו דרישה לנמק יצטרך לא המרכז. במרכז ידו על המועסק עובד כל

 . בעבודות לעיכוב עילה תהווה לא הקבלן

או שיפוי קבלן בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם לו /לא יהיה אחראי לפיצוי ו המרכז

 . כתוצאה מהרחקת העובד מהמרכז

 כל כי ידאג הקבלן. ותפקידוז "ת מספר, שמו, העובד תמונת את שיכלול זיהוי תג עובד לכל ינפיק הקבלן

 .במרכז שהותם זמן כל במשך בולט במקום התג את ישאו מטעמו העובדים

 

 בכל העבודה אתרי בכל וביקורות בדיקות לערוך רשאי יהיה מטעמו מי או המרכז של הביטחון קצין

 לכניסה מאושרים באתר המועסקים הקבלן עובדי כי להבטיח מנת על שיבחר ושעה מועד

 .במרכז לנים ואינם שהועברו העובדים לרשימתתואמים ,למרכז

ט או מי מטעמו רשאים להיכנס לאתר העבודה בכל מועד ושעה לצורך ביצוע "על הקבלן כי הקב מוסכם

 . ט מפתח לאתר העבודה"יפקיד הקבלן ברשות הקב, באם האתר ננעל לאחר שעות העבודה, הביקורת

ח המוסמכים לביצוע בדיקות על "או מי מטעמו נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לגורמי ביה הקבלן

 . בעת שהותו בשטח המרכז ולפני יציאתו את שטח המרכז, או ברכבו לפני כניסתו למרכז/וגופו 
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 חתימת (        כתובת) מען .            ז.ת ומשפחה                  שם תאריך

 קבלן                                   /העובד

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

 

                                                                    

 בטחון מנהל, מדאר יניב

     מנשה שערהנפש  יאותלבר המרכז

 


