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אספקת חמצן רפואי נוזלי למטופלי 'כללית בית'
.1

כללית הנדסה רפואית בע"מ (להלן" :כללית" או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות מחיר
להתקשרות שעניינה אספקת חמצן רפואי נוזלי למטופלי 'כללית בית' להם מעניקה כללית
שירותים עבור ומטעם שירותי בריאות כללית ,והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו
(להלן" :השירותים").

.2

ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת והזמנת השירותים תיעשה מעת לעת על פי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט של כללית ,ובהתאם לצרכיה.
בכפוף לכל תנאי המכרז ,ההתקשרות הנה למשך תקופה בת  36חודשים ,כאשר לכללית
מוקנת אופציה להארכת ההתקשרות ב 12 -חודשים נוספים.

.4

על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהן תמצית תנאי הסף להשתתפותו במכרז:

.3

.4.1

על המציע להיות בעל כל הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי
הוראות כל דין ותקן רלבנטי לצורך מתן השירותים ,תקפים נכון ליום הגשת
ההצעה.

.4.2

על החמצן הנוזלי המשמש את המציע לצורך מתן השירותים ,לרבות ציוד נלווה
המשמש לאספקתו ,לעמוד בדרישות כל דין ותקן רלבנטי.

.4.3

על המציע להיות בעל אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס הכנסה
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -

.5

המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל
מידע רלבנטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במודעה זו כוללים תנאי סף
להשתתפות במכרז בלבד ,ואילו כל התנאים והמסמכים הנדרשים מפורטים בהרחבה ביתר
מסמכי המכרז.

.6

מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים
במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי המכרז
לבין האמור במודעה זו ,יגברו מסמכי המכרז.

.7

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .המזמין רשאי על
פי שיקול דעתו הבלעדי לקבל את ההצעה כולה או חלקים ממנה או לממשה בשלבים או
לבטל את המכרז.
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.8

את ההצעות יש להגיש עד ליום ( 16/11/2016כולל) בשעה  ,12:00בהתאם לנוהל ולדרישות
המפורטים במסמכי המכרז.

מודעה זו (לצד כתב ההזמנה ויתר מסמכי המכרז) מתפרסמת גם באתר כללית:
..www.clallit-biomedical-engineering.com

כללית הנדסה רפואית בע"מ
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נספח ב'

כללית הנדסה רפואית בע"מ
מכרז פומבי מס' ( 02/16להלן" :המכרז")
אספקת חמצן רפואי נוזלי למטופלי 'כללית בית'
כתב הזמנה
מבוא
1

כללית הנדסה רפואית בע"מ (להלן" :כללית" או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות מחיר
להתקשרות שעניינה אספקת חמצן רפואי נוזלי למטופלי 'כללית בית' להם מעניקה כללית
שירותים עבור ומטעם שירותי בריאות כללית ,והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו (להלן:
"השירותים").

2

בשים לב לשיקולים קליניים ,תפעוליים ואחרים ,חלק ממחוזות שירותי בריאות כללית מעניקים
למבוטחים הנזקקים לכך שירות של אספקת חמצן רפואי נוזלי לבית המבוטח ,במסגרת 'כללית
בית' (בעיקר ,מדובר על מבוטחים הנזקקים לצריכה מוגברת של חמצן ,שפתרון של חמצן רפואי
בצורת גז אינו מהווה עבורם מענה מיטבי ומספק) .חלק מן המחוזות כאמור ,התקשרו עם כללית
על מנת שכללית תספק עבורם את השירותים כאמור.

3

בהערכה ראשו נית ומקורבת ,הרי שמדובר באוכלוסייה של כמה עשרות בודדות של מטופלים,
הפרושה בכל רחבי הארץ .בשלב הראשון ,עם תחילת ההתקשרות מול הספק הזוכה ובכפוף לכל
יתר תנאי המכרז ,הספק יעניק את השירותים לכ 30-מטופלים במחוז ירושלים של כללית .ככל
שיחתמו הסכמים נוספים בין כללי ת לבין מחוזות שירותי בריאות כללית ,כללית תהא רשאית
להרחיב את מספר המטופלים (לרבות במקומות נוספים בכל רחבי הארץ) ואת היקף השירותים
המוזמנים מהמציע הזוכה מכח מכרז זה .יודגש ,כי בעצם הצגת הערכה ראשונית זאת ,אין על מנת
לחייב את כללית להזמין מהמציע כמות מסוימת או כמות כלשהי של שירותים ו/או כדי לחייב את
כללית בכל התחייבות שהיא ו/או בכל צורה שהיא .הנתונים כאמור ניתנים לצורכי התרשמות
והערכה בלבד והם עשויים להשתנות מעת לעת ,ובכלל זה באופן קיצוני ומהותי ,בהתאם לשיקול
הדעת הבלעדי והמוחלט של כללית ,על פי צרכיה המשתנים ובהתאם להתקשרויות אותם היא
תערוך (ככל שתערוך) עם מחוזות שירותי בריאות כללית ,אם בכלל .המציעים מוותרים על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי כללית וכל מי מטעמה בעניין זה על כל הקשור והכרוך בו.

4

ביחס לכל מטופל 'כללית בית' עבורו תזמין כללית את השירותים מאת המציע הזוכה במכרז ,יחול
כל המפורט להלן:
4.1

המציע הזוכה במכרז יספק לבית המטופל מערכת חמצן רפואי נוזלי (הכוללת בין היתר מיכל
קבוע ותרמוס ,המיועדת להעניק למטופל זרימה חמצן בספיקות של  0-10ליטר בדקה כאשר
המיכל הקבוע ,שהינו חלק מן המערכת ,מלא בחמצן רפואי נוזלי) ,והעומדת בכל תנאי
ודרישות המפרט הטכני – נספח ח' למסמכי המכרז (להלן" :המערכת").

4.2

כל מערכת תכלול ערכת מתכלים הכוללת  4מסכות/משקפיים ו 2-מכלי הלחה.
דף  4מתוך  59דפים

שם המציע___________________ :

חתימת וחותמת המציע___________________ :
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4.3

המערכת אינה חייבת להיות חדשה – ניתן לספק מערכת לאחר שימוש ,ובלבד שהמערכת
עומדת בכל תנאי ודרישות המפרט הטכני – נספח ח' למסמכי המכרז ,תקינה ,סטרילית ושאין
שום מניעה בהתאם להוראות יצרן המערכת ולהוראות כל דין ותקן ישים ,לרבות הנחיות
משרד הבריאות ,למסור אותה לשימושו של מטופל חדש ולהשתמש בה בהתאם לנדרש מכח
מסמכי המכרז.

4.4

מועד הצבת המערכת יתואם מול המטופל ומול כללית ,לנוחות כל הצדדים ,והכל באופן
שהצבת המערכת בבית מטופל תיעשה בתוך ולא יאוחר מחלוף ( 3שלושה) ימי עבודה ממועד
הוצאת הזמנה למציע הזוכה במכרז מאת כללית ,אלא אם כללית תאשר בכתב דחייה וסטייה
מלוח זמנים זה בשים לב לנסיבות המקרה .כללית תהא רשאית לדרוש שהצבת המערכת בבית
המטופל תיעשה בליווי של נציג מטעמה.

4.5

על המכל הקבוע תודבק מדבקה עם הלוגו של כללית ומספר הטלפון המוקד הארצי של כללית
(המדבקה תימסר למציע הזוכה במכרז על ידי כללית).

4.6

המציע הזוכה במכרז יעניק לכל מבוטח עבורו מסופקים השירותים ,כחלק מן השירותים ,גם
שירותי מילוי של מיכל החמצן הנוזלי הקבוע שהינו חלק מן המערכת והמוצב בבית המטופל.
מילוי המיכלים ייעשה על ידי הספק בהתאם לקריאות שתתקבלנה אצלו ממוקד כללית ,בתוך
ולא יאוחר מחלוף  24שעות ממועד קבלת הקריאה .המילוי יתבצע מתחת לבית המטופל
באמצעות ציוד העומד בהוראות כל דין ותקן ישים ,לרבות בתנאי ובדרישות משרד הבריאות
ככל שרלבנטיים – המציע הזוכה במכרז ימלא את המיכל הקבוע שנמצא ברשות המטופל
בחמצן רפואי נוזלו (בכל מקרה  -מילוי מלא של המיכל ,עד לסופו ,ולא מילוי חלקי)

4.7

המציע הזוכה במכרז יהא אחראי ליתן שירות תיקונים ותחזוקה לכל מערכת ,בהתאם
לקריאות שתתקבלנה אצלו ממוקד כללית .ההגעה לבית המבוטח לצורך מתן שירות או תיקון
תקלות תיעשה בתוך ולא יאוחר מחלוף  24שעות ממועד קבלת הקריאה .במידה ואין
באפשרותו של המציע הזוכה במכרז לתקן את המערכת בבית המבוטח ,יהא עליו לספק
למבוטח מערכת חלופית תקינה למשך כל תקופת התיקון.

4.4

המציע הזוכה במכרז יהא אחראי ליתן למבוטח ולבני ביתו הדרכה מקיפה על השימוש
במערכת (לרבות השארת דף הוראות ברור ,כולל איורים ,בשפות הבאות :עברית ,ערבית,
רוסית ואנגלית) ועל כל כללי הבטיחות שעליהם לשמור ,החתמתם על טופס ייעודי שתוכנו
בשפה העברית יקבע על ידי כללית (שיכלול ,בין היתר ,גם את פרטי המערכת כולל מ.ס .וכן
אישור בדבר קבלת הדרכה מלאה לגבי המערכת) שהעתקו יועבר לכללית .טופס זה יתורגם
על ידי המציע הזוכה במכרז גם לערבית ,רוסית ואנגלית.

4.9

המציע הזוכה במכרז יהא אחראי לבצע בדיקות תקופתיות של המערכת כפי הנדרש בהתאם
להוראות היצרן ,כולל החלפת סוללות (ללא עלות נוספת); תעודת ביצוע בדיקה ואישור
תקינות לפי מ.ס .של המערכת תשלח לכללית מיד בסיום ביצועה של כל בדיקה.

 4.10באחריותו של המציע הזוכה לתאם עם המטופל מועד נוח לצורך ביצוע כל הפעולות כמתואר
לעיל – החל ממועד לאספקת המערכת ,עובר במועד לביצוע מילוי למיכל הקבוע וכלה במועד
לביצוע שירות יזום או לתיקון תקלות במערכת (בין אם בטלפון ובין אם באמצעות מסרון,
והכל בהתאם לבקשת המטופל ולהעדפותיו) .תשומת הלב כי המשלוח יכול ויתבצע גם בשעות
הערב ,לפי נוחותו של המטופל .בכל מקרה ,המציע הזוכה במכרז יתחייב בפני המטופל להגיע
לבית המטופל בתוך חלון זמנים של  3שעות לכל היותר ,שיקבע בהתאם לנוחותו של המטופל.
דף  5מתוך  59דפים
שם המציע___________________ :

חתימת וחותמת המציע___________________ :
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השירותים יינתנו במהלך כל ימות השבוע ,לרבות בימי שישי וערבי חג (אך למעט בשבתות
ובחגים); קריאה שתתקבל בידי כללית עד יום ה' בשעה  - 12:00תטופל ביום שישי למחרת;
קריאה שתתקבל בידי כללית עד יום ה' לאחר השעה  12:00ואילך  -תטופל ביום ראשון).
השירותים יינתנו בכל רחבי ישראל (לרבות בישובים מעבר לקו הירוק ובירושלים המזרחית).
5

6

בתמורה לביצוע מלא ומדויק של מכלול השירותים והפעולות כמתואר בסעיף  4לעיל ,כללית תשלם
למציע הזוכה במכרז ,בגין כל מטופל לו יינתנו השירותים בהתאם למפורט במסמכי המכרז,
תמורה המורכבת משני חלקים:
5.1

בגין ביצוע האמור בסעיף  4.6לעיל (מילוי מיכל קבוע בחמצן רפואי נוזלי)  -עבור כל מילוי
שיבוצע בפועל מתחת לבית המטופל בהתאם להזמנות שתתקבלנה אצל המציע הזוכה במכרז
מאת מוקד כללית ,תשולם תמורה קבועה בהתאם לנקוב בהצעת המציע ('התמורה למילוי
בודד'); מובהר ומודגש ,כי מדובר בתמורה 'פאושלית' קבועה ,שאינה תלויה במדידה של נפח
החמצן הנוזלי שמולא בפועל במיכל הקבוע .בכל מילוי ,המציע הזוכה במכרז יידרש למלא את
המיכל עד לסופו (ויקבל את אותה התמורה ,בין אם המילוי בוצע במיכל ריק לחלוטין ובין אם
המילוי בוצע במיכל ריק למחצה).

5.2

בגין ביצוע האמור בסעיפים  4.1-4.5ו 4.7-4.10-לעיל (הצבת מערכת חמצן נוזלי בבית המטופל,
לרבות מתן הדרכה ,שירות ותחזוקה) – עבור ביצוע כל המתואר לעיל ,תשולם תמורה חודשית
קבועה בהתאם לנקוב בהצעת המציע בגין 'שכירות חודשית של המערכת'; מובהר ומודגש,
כי מדובר בתמורה 'פאושלית' קבועה ,שאינה תלויה בכמות התקלות במערכת ,בכמות
הקריאות של המטופל ובהיקף השירות והתחזוקה אשר ניתנו בפועל.

אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה :המציע שהסכום המתקבל מחיבור מחיר 'שכירות חודשית
של מערכת' כמוצע על ידו עם המכפלה של פעמיים 'התמורה המנורמלת למילוי בודד' (כפי
שתחושב על ידי כללית ותיגזר בהתאם למפורט להלן מ'התמורה למילוי בודד' כמוצע על ידי
המציע) יהא הנמוך ביותר ,יוכרז כמציע הזוכה במכרז ,והכל בכפוף לכל יתר התנאים כמפורט
בכתב הזמנה זה.
הערה :לצורך השוואה הוגנת ונכונה בין ההצעות השונות ,ולצורך זה בלבד ,החישוב של 'התמורה
למילוי בודד' יהא חישוב יחסי – בהתאם לנפח המיכל (כלומר ,מ'התמורה למילוי בודד' כנקוב
בהצעתו של כל מציע ,כללית תחשב בהתאם למפורט להלן 'תמורה מנורמלת למילוי בודד' ,כאשר
לצורך זה יילקח בחשבון מיכל ממוצע בנפח של  40ליטר) :למשל :מציע פלוני הציע מיכל בנפח של
 50ליטר ו'התמורה למילוי בודד' כנקוב בהצעתו הינה  .₪ 50בנתוני הדוגמא שלעיל' ,התמורה
המנורמלת למילוי בודד' של מציע פלוני הינה ( ₪ 40ולכן ,ולצורך ההשוואה בין הצעת מציע פלוני
לבין כל יתר ההצעות ,למחיר 'שכירות חודשית של מערכת' כנקוב בהצעת מציע פלוני יתווסף סך
של  .)₪ 40דוגמא נוספת :מציע אלמוני הציע מיכל בנפח של  40ליטר ו'התמורה למילוי בודד'
כנקוב בהצעתו הינה  .₪ 20בנתוני הדוגמא שלעיל' ,התמורה המנורמלת למילוי בודד' של מציע
אלמוני הינה .₪ 20

7

ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת והזמנת השירותים תיעשה מעת לעת על פי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט של כללית ,ובהתאם לצרכיה .כללית אינה מחויבת להיקף שירותים כלשהו.

4

בכפוף לכל תנאי המכרז ,ההתקשרות הנה למשך תקופה בת  36חודשים ,כאשר לכללית מוקנת
אופציה להארכת ההתקשרות ב 12 -חודשים נוספים.
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7

במסגרת המכרז לא יתקיים כל משא ומתן שהוא .תוצאות המכרז תקבענה על סמך הצעות המחיר
הראשוניות שתוגשנה במענה למכרז (" - )"one shot gameולא תתאפשר למציעים בכח
האפשרות לשפרן במסגרת המכרז.

 10הזוכה יספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין וכל תקן ישים ובכלל זה דרישות משרד
הבריאות (לרבות וככל שרלבנטי כמפורט בנוהל  G-01למערכות גזים רפואיים) וכל רשות
מוסמכת.
 11תנאי מתלה לכניסת ההתקשרות עם כל זוכה לתוקף :עד למועד שייקבע על ידי כללית לתחילת
מתן השירותים מכח המכרז (להלן" :המועד הקובע"; מועד משוער – החל מחודש ינואר 2017
ואילך) ,יהא על כל מציע זוכה להציג לכללית ,להנחת דעתה המלאה ,אסמכתאות מספיקות
המעידות על עמידת הזוכה בתנאי הפצה נאותים (Good Distribution Practice) GDP -
בהתאם לנוהל  130של אגף הרוקחות במשרד הבריאות ("תנאי הפצה נאותים לתכשירים") .יובהר,
כי בהתאם להוראות נוהל  130של אגף הרוקחות במשרד הבריאות ("תנאי הפצה נאותים
לתכשירים") ,תעודת  GMPשניתנה לבעל אישור יצרן /יבואן לפי תקנות הרוקחים (תנאי ייצור
נאותים לתכשירים) ,התשס"ט ,2004-מעידה גם כי אותו עסק עומד בתנאי הפצה נאותים,
כהגדרתם בנוהל כאמור ,לתכשירים עבורם הוא בעל הרישום ) ייצור/יבוא ( ואין צורך במתן תעודת
 GDPנפרדת לבעלי אישור אלה (תעודת  GDPתינתן [בנוסף לתעודת  ]GMPרק במקרה בו בעל
האישור עוסק באחסון והפצה של תכשירים שהוא אינו בעל הרישום שלהם) .ככל שהתנאי המתלה
לא יתקיים להנחת דעתה המלאה של כללית עד למועד הקובע או בתוך כל מועד נדחה אחר ככל
שיאושר על ידי הכללית (להלן" :המועד האחרון") ,יהיה הסכם ההתקשרות נשוא המכרז מול
המציע הנידון בטל ומבוטל מבלי שלמי מהצדדים תהיה טענה כלשהי כלפי משנהו בקשר עימו.
במקרה כאמור ,כללית תהא רשאית לפנות למציע השני במדרג ההצעות ,והכל בהתאם למפורט
להלן בכתב הזמנה זה.
 12כללית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להזמין מהספק במהלך
תקופת ההתקשרות נשוא המכרז שירותים נוספים ו/או חדשים מעבר לשירותים שהוצעו על ידי
הספק במסגרת הצעתו (להלן" :השירותים הנוספים") ,וזאת ללא צורך בהתקשרות נוספת עם
הספק ובלבד שהשירותים הנוספים יעמדו בדרישות כללית .במקרה שבו יתעורר הצורך בהזמנה
כאמור ,הרי שקביעת מחירם של השירותים הנוספים תיעשה אך ורק על פי הסכמה מראש ובכתב
בין הצדדים .מובהר ומודגש ,כי כללית אינה מחויבת להזמין מאת הספק שירותים נוספים כלשהם
וכן כי היא תהא רשאית להתנות את הזמנתם של שירותים נוספים על ידה בכך שמחירם יהא זהה
למחיר השירותים המוצעים כפי שנקבע במסגרת המכרז .בכל מקרה ,אין בהזמנת שירותים חדשים
על מנת לגרוע מהתחייבותו של המציע להמשיך ולהציע לכללית ,במהלך כל תקופת ההתקשרות,
את השירותים שהוצעו על ידו במסגרת המכרז.
 13מובהר בזאת ,למען הסר כל ספק ,כי טרם נתקבלה על ידי כללית ההחלטה הסופית האם ליישם
את ההתקשרות נשוא המכרז (וככל שכן – באיזה היקף ולגבי איזה מספר מבוטחים) .ההחלטה
בעניין זה ,יכול ותתקבל רק לאחר בחינת ההצעות השונות כפי שתתקבלנה בידי כללית במסגרת
המכרז והיא כפופה ,בין היתר ,לאישור הגורמים המוסמכים בכללית ולמציאת מקור תקציבי
למימוש ההתקשרות  .כללית תחליט בעניין זה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובכפוף למגבלות
תקציביות ואחרות.
תנאי סף להגשת הצעות:
 14על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן ,שהנן תנאי סף להשתתפותו במכרז:
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 14.1על המציע להיות בעל כל הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות כל דין
ותקן רלבנטי לצורך מתן השירותים ,תקפים נכון ליום הגשת ההצעה.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו תצהיר מנכ"ל בנוסח המצורף
כנספח ז' למסמכי המכרז.
 14.2על החמצן הנוזלי המשמש את המציע לצורך מתן השירותים ,לרבות ציוד נלווה המשמש
לאספקתו ,לעמוד בדרישות כל דין ותקן רלבנטי.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו תצהיר מנכ"ל בנוסח המצורף
כנספח ז' למסמכי המכרז.
14.3

על המציע להיות בעל אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס הכנסה לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו העתק של אישור תקף על
ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו .1976 -
הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף עלולה להיפסל ולא להיות מובאת לדיון ,הכל בכפוף לזכותה
של ועדת המכרזים ליתן בידי המציע ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,אפשרות
לתקן כל פגם אשר נפל בהצעתו ,לרבות פגם מהותי ,או להוסיף כל מסמך או אישור אשר לא
צורף להצעתו .המציעים מוותרים בזאת באורח בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כנגד כללית בעניין זה על כל הקשור ,הכרוך והנובע הימנו.

מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו:
 15בנוסף על המסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף אשר על המציע לצרף להצעתו (כמתואר לעיל)
על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן ,כשהם מלאים כנדרש וחתומים על ידו
בחתימה מחייבת בתחתית כל עמוד ,וזאת כתנאי לעמידה ביתר תנאי המכרז:
15.1

נספח א'  -נוסח מודעה לעיתונות.

15.2

נספח ב' – כתב הזמנה.

15.3

נספח ג' – טופס נתוני המציע.

15.4

נספח ד'  -הצעת מחיר.

15.5

נספח ה'  -אישור מורשי חתימה.

15.6

נספח ו' – תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.

15.7

נספח ח'  -טופס נלווה לתשלום התמורה בעד השתתפות במכרז.
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15.4

נספח ט'  -הסכם התקשרות חתום.

15.9

נספח יא'  -הוראות בטיחות.

 15.10נספח יב'  -אישור בדבר קיום כיסוי ביטוחי.
 16כללית תהיה רשאית לפסול הצעה אשר לא צורפו אליה כל המסמכים הנזכרים לעיל .על אף האמור
לעיל ,כללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לאפשר למציע אשר לא
המציא עם הצעתו מסמך כלשהו ,לרבות אישור הנדרש על פי תנאי מכרז זה להשלים את המצאת
הנ"ל לכללית ,תוך פרק זמן שיקבע על ידה .לא צירף המציע מסמך כלשהו על אף שנתבקש לעשות
כן על ידי כללית לשם השלמת הצעתו ,תהיה כללית רשאית לפסול את הצעתו.
הכנת ההצעה
17

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז ,לרבות הדינים
הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי
ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על המציע לבדוק בעצמו,
ועל אחריותו ,את כדאיות ההתקשרות על פי מכרז זה ,את אפשרותו לבצעה ,וכל דבר אחר שיש
לו ,לדעת המציע ,חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם כללית
במידה והצעתו תזכה במכרז .המציע יברר את כל האמור בעצמו ,על חשבונו ,טרם הגשת
הצעתו ,והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה בעניין זה כלפי כללית ו/או מי מטעמה בכל מועד
שהוא לאחר מכן.

14

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על כל מציע לבדוק על חשבונו ואחריותו את מסמכי המכרז
לרבות דרישותיהם ותיאוריהם הטכניים והמקצועיים ,וכן כל נתון משפטי ,ביצועי ,תפעולי
עסקי ו/או כל נתון רלוונטי אחר למכלול התחייבויות המציע על פי המכרז.

19

בכל מקרה ייחשבו המציעים כמי שערכו את כל הבדיקות ,המחקרים והניתוחים הנדרשים לשם
הגשת הצעה וכמי שקיבלו ייעוץ מקצועי לגבי כל דבר ועניין הקשור בקיום התחייבויותיהם על
פי מסמכי המכרז ו/או הכרוך בהם ,במישרין או בעקיפין ,וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש
לצורך השתתפות במכרז .המציע לא ייחשב כמי שהסתמך באופן כלשהו על המידע אשר נכלל
במסמכי המכרז.

עריכת ההצעה והגשתה
20

לא תישמע כל טענה של המציע והמציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו כל עוד מוגדרת זו
כתקפה על פי מסמכי המכרז .חזר המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא – יעמדו למזמין כל
הסעדים על פי מסמכי המכרז ועל פי הוראות כל דין.

21

בהגשת הצעתו למכרז ייחשב כל מציע כמאשר כי הצעתו אושרה כדין על ידי האורגנים
המוסמכים מטעמו ,וכי אין בהגשת ההצעה ובקיום התחייבויותיו על פיה (ככל שהצעתו תבחר
כהצעה הזוכה) כדי לגרום לסתירה או להפרה של מסמכי התאגדות ,של הסכם בעלי מניות או
של כל מסמך או התחייבות אחרים אשר המציע צד להם או של הוראות כל דין.
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22

הצעת המציע תכלול את מסמכי המכרז ,ואת פרטי ההצעה .המציע לא יכתוב דבר על גבי
מסמכי המכרז עצמם (למעט חתימות ואימותן במקומות המיועדים לכך) ,וכל התייחסות שלו
תובא אך ורק במסגרת פרטי ההצעה .מקום בו נדרש פירוט בצורה מסוימת (בטבלה או באופן
אחר)  -יינתן הפירוט בהתאם לנדרש.

23

כל חלק בפרטי ההצעה יהיה מסומן באופן זהה לסימונו של הסעיף במסמכי המכרז שביחס
אליו הוא ניתן ,ויכלול ציון מלא ומפורט של הנספח הרלבנטי למסמכי המכרז ,החלק הרלבנטי
באותו נספח ,והסעיף הספציפי שביחס אליו הוא ניתן.

24

המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף עליהם או למחוק מהם ,להסתייג או
לשנות מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי
ובין בכל דרך אחרת שהיא.

25

כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף המסמכים
ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה (ואם ההצעה תזכה -
בהתקשרות בין הצדדים) כאילו לא נכתבו ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה עפ"י שיקול
דעת כללית.

26

לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין.

27

המציע יגיש את הצעתו על כל צרופותיה ונספחיה ,ב 2 -העתקים ובקובץ סרוק על גבי דיסק
מגנטי או דיסק און קי .ההצעה תוגש לאחר שהושלמה כראוי וכשהיא נושאת את החותמת
הרשמית של המציע וחתימתו של המציע (באמצעות מורשי החתימה מטעמו) בכל עמוד ,לרבות
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בהזמנה להציע הצעות זו ,בחוזה ההתקשרות ,בנספחים
ובכל יתר מסמכי המכרז .חתימת המציע תהיה מאומתת בידי עו"ד במקומות המיועדים לכך.

24

ההצעה תוגש במעטפה סגורה ואטומה עליה ירשם "מכרז פומבי מס'  02/16אספקת חמצן
רפואי נוזלי למטופלי 'כללית בית' " ,בלבד .על המעטפה לא יופיע כל סימן מזהה של המציע.

29

המעטפה תופקד בתיבה המיועדת לכך במשרדי כללית ברח' יוני נתניהו  1ג' ,בקומה  ,2לא
יאוחר מיום  16/11/2016בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות") .אין לשלוח
את ההצעות בדואר .לא תתקבלנה הצעות שהופקדו בתיבת ההצעות לאחר המועד האחרון
שנקבע להגשת ההצעות.

30

כללית רשאית ,בכל עת לפני פתיחת ההצעות ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את המועד
האחרון להגשת ההצעות.

31

ההצעה תהיה תקפה למשך תקופה של  120יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות .לפי בקשת
כללית  ,בכתב ,יאריך המציע את תוקף הצעתו ,עד לקבלת החלטה סופית על זכייה במכרז זה.
לא האריך המציע את הצעתו בתוך ( 7שבעה) ימי עסקים מהמועד שהתבקש לעשות כן ,תפסל
הצעתו והוא לא ישתתף בהמשך המכרז ,בלי שתוקנה לו זכות או תהיה לו טענה כלשהי כלפי
כללית.
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32

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר ,כי המציע מחויב לקיים את כל התחייבויותיו במהלך תקופת
ההסכם בהתאם להצעתו במכרז ,גם ככל שהם מחמירים ביחס להוראות הסכם ההתקשרות,
כך שבמידה והצעתו של המציע או מסמך אחר שהוכן על ידו ואושר על ידי המזמין כולל הוראה
מחמירה ,לפי קביעת המזמין ,מהוראות אחרות של ההסכם ,יהיה המציע מחויב להוראה
המחמירה ,אלא אם יקבע המזמין אחרת.

33

כל מציע אשר מגיש הצעה לפי הזמנה זו ייחשב כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר לתנאי
המכרז ולהוראותיו ועל הזכות לבקש מבתי המשפט להוציא צו ביניים (לרבות צווי מניעה) בכל
הליך משפטי בקשר עם מכרז זה נגד המזמין או מי מטעמו ו/או נגד המציע הזוכה ,ויהיה מנוע
מלבקש צו ביניים בהליך כאמור .למען הסר ספק ,הוראות הסיפא של סעיף זה תחולנה אך ורק
ביחס לבקשה למתן צו ביניים בקשר עם תנאי המכרז והוראותיו.

מסמכי המכרז
34

מסמכי המכרז הינם רכוש המזמין  ,ונמסרים בהשאלה ובנאמנות לצרכי הגשת ההצעה בלבד
ולא לשום מטרה אחרת .על המציע להחזירם למזמין  -לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת
הצעות ,בין אם תוגש הצעה ובין אם לאו .המציע אינו רשאי להעתיק את מסמכי ההזמנה (כולם
או חלקם) ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת מלבד הגשת הצעתו זו.

35

אין לראות בנתונים הכלולים במסמכי המכרז משום מצג ,הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מטעם
המזמין ו/או מי מטעמו ,ואין המזמין ו/או מי מטעמו מתחייבים לנכונות ו/או לשלמות האמור
בהם.

36

על המזמין ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות מכל מין
וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור
למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או
בעל פה במסגרת הליך המכרז.

תנאים כלליים
37

כללית שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציעים השלמת מסמכים ,פרטים והבהרות ,וכן
לקיים כל בדיקה בקשר לשירותים ו/או לנתונים המצוינים בהצעתם.

34

בכל מקרה של סתירה ,לרבות-בין היתר -סתירה בין הוראות אותו המסמך או סתירה בין
האמור בכתב ההזמנה לאמור בנספחיו ,תגבר תמיד הפרשנות העדיפה בעיני המזמין .כל סתירה
כאמור תובא מיד לידיעת המזמין.

39

מובהר בזאת ,כי כל מועד ,לוח זמנים ,תקופה או פרק זמן המופיעים בכתב הזמנה זה בלבד
(להבדיל מנספחיו) ניתנים לשינוי על פי החלטת המזמין על פי שיקול דעתו הבלעדי ואין
בהתייחסות למועד ,לוח זמנים ,תקופה או פרק זמן במסגרת הזמנה זו ו/או איזה מנספחיה כדי
לגרוע מסמכות המזמין לשנותם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .שינויים כמפורט סעיף
זה ,ככל שיבוצעו ,יבוצעו רק בכפוף למתן הודעה למציעים בכח ,זמן סביר מראש קודם למועד
הגשת ההצעות.
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40

כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,היא רשאית שלא
לבחור באף אחת מן ההצעות והיא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לבטל את
המכרז בכל עת ו/או להקפיאו .מימוש זכותה של כללית כמפורט בסעיף זה ייעשה בכפוף
להוראות כל דין ורק לאחר מתן זכות שימוע למציע הנידון.

41

אין לראות בהזמנה זו להציע הצעות או בהגשת ההצעה משום התחייבות מצד כללית להתקשר
עם המציע בכל דרך שהיא ,ורק הוצאת הזמנה בכתב לאחר זכיית המציע היא שתחייב את
כללית בהתאם לאמור בה.

42

כללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,בכל שלב של הליכי המכרז ,לבטל תנאים (למעט תנאי סף)
שנכללו במסמכי המכרז ,אם תסבור ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא חובת הנמקה,
שהדבר עשוי לסייע בניהול יעיל של המכרז ו/או בבחירה של הצעה שתעניק לה את מירב
היתרונות .ביטול תנאים כאמור ייעשה באופן שיחול על כל מי שבאותו שלב יהיה זכאי להגיש
הצעה ,והודעה על כך תימסר לכל אותם גורמים .שינויים כמפורט סעיף זה ,ככל שיבוצעו,
יבוצעו רק בכפוף למתן הודעה למציעים בכח ,זמן סביר מראש קודם למועד הגשת ההצעות.

43

כללית שומרת לעצמה את הזכות להכין אומדן מוקדם של שווי ההתקשרות נשוא מכרז זה.
כללית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לא לקבל (ולא לאפשר את
המשך ההשתתפות במכרז) הצעת מחיר אשר תחרוג מהאומדן כאמור בשיעור ניכר ,כלפי מעלה
או כלפי מטה ,אם הסטייה אינה סבירה לדעתה ,וכן  -לבטל את המכרז כולו היה והצעות
המחיר אשר נתקבלו במסגרתו (או מרביתן) תחרוגנה בשיעור של למעלה מ ,10%-כלפי מעלה או
כלפי מטה ,מן האומדן כאמור .מימוש זכותה של כללית כמפורט בסעיף זה ייעשה בכפוף
להוראות כל דין .בכל מקרה ,פסילת הצעה החשודה כהצעה גרעונית לא תיעשה אלא רק לאחר
מתן זכות שימוע למציע הנידון.

44

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שהינה בלתי סבירה מבחינת
מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז
שעל פי דעת הועדה עלול למנוע מהמציע את היכולת למימוש ההצעה באופן מושלם .מימוש
זכותה של כללית כמפורט בסעיף זה ייעשה בכפוף להוראות כל דין ורק לאחר מתן זכות שימוע
למציע הנידון.

45

לא קיים המציע את כל התנאים להשתתפות במכרז המפורטים במכרז זה ו/או הגיש הצעה
חסרה ו/או הצעה שאינה תואמת את הוראות מסמכי המכרז ,במלואן או בחלקן ,רשאית ועדת
המכרזים מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לפסול את ההצעה או לחלופין;
לבקש כי המציע ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים ו/או הפרטים ו/או העניינים
שבהצעתו .החלטת ועדת המכרזים וטעמיה ירשמו בפרוטוקול.

46

ועדת המכרזים רשאית להחליט ,כי אי התאמה לתנאי ההזמנה הייתה בגדר טעות סופר או
טעות חשבונאית בהצעה ,ולתקנה; תיקון כאמור יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי ועדת
המכרזים וירשם בפרוטוקול.

47

בגין שינוי כמפורט להלן  ,או שינוי דומה למקרים המפורטים להלן ,שהתרחש לאחר מועד
הגשת ההצעות ,ואשר לא אושר מראש ובכתב על ידי המזמין יהא המזמין רשאי לפסול מציע,
או להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או הנחיות שיקבע המזמין:
47.1

שינוי הגורם לאי עמידת המציע במי מתנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז.
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47.2

ככל שננקטו בנוגע למציע הליכי פירוק ,או כינוס נכסים או הקפאת הליכים או הסדר
נושים על-ידי צדדים שלישיים או על ידי הגוף עצמו ,ולרבות במקרה בו מונה לו מפרק
זמני ,כונס נכסים זמני או בעל תפקיד זמני אחר ,או כל הליך בעל אופי דומה.

47.3

הרשעה של המציע ו/או מי מבעליו בעבירה פלילית ,או במקרה בו מתנהלים נגד המציע
ו/או מי מבעליו הליכים פליליים או חקירות בקשר עם עבירה פלילית שביצע לכאורה.

47.4

התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו ,לפי שיקול דעתו של המזמין ,השלכה
שלילית מהותית על יכולתו של המציע לבצע את השירותים.

47.5

הגשת מידע שקרי או מטעה למזמין.

44

המציע ישא באחריות לכל נזק שייגרם לכללית  -אם ייגרם  -כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון
ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו.

49

הגשת הצעה למכרז מהווה הצהרה והתחייבות מצד המציע לפיה הוא בעל כל האמצעים ,הידע,
הניסיון והמקצועיות הדרושים לצורך קיום מלוא מחויבויותיו על פי מסמכי המכרז ,באיכות
ובטיב מעולים.

50

הצעת המחיר ,יחד עם נוסח הזמנה זו על נספחיה ,מהווה "הצעה בלתי חוזרת" מאת המציע אל
כללית ,המחייבת את המציע וניתנת לקיבול על-ידי כללית בכל עת ,ובכפוף להוראות מכרז זה.

51

הזמנה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים
במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם.

52

בהגשת ההצעה יראו את המציע כמי שהסכים מראש לכל תנאי ושלבי המכרז ,לרבות הליך
בחירת ההצעה הזוכה .מציע לא יעלה כל טענה כנגד קיומם של מגעים בין המזמין למי
מהמציעים אשר מתחייבים משלבי ההליך ,כמפורט לעיל ,ו\או כנגד תוכנם .הוראות הרישא של
סעיף זה תחולנה אך ורק ביחס לבקשה למתן צו ביניים בקשר עם תנאי המכרז והוראותיו.
האמור בסעיף זה הינו בכפוף להוראות כל דין.

53

כתנאי להשתתפותו של המציע במכרז מחויב המציע לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע ,בכתב
או בעל פה ,הנוגע במישרין או בעקיפין לנשוא המכרז ,אשר אליו נחשפו המציע עקב ובמסגרת
השתתפותו במכרז ובעקבות חשיפתו למידע הכלול במסמכי המכרז ,זולת מידע שהינו ברשות
הציבור .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא יקיים המציע כל קשר ,ישיר או עקיף ,עם גורמי
תקשורת מכל סוג שהוא ,ולרבות מדיה כתובה ,אלקטרונית ,טלוויזיונית ,רדיופונית ו/או אחרת
בכל עניין הנוגע למכרז ,אלא באישור המזמין .האמור לעיל חל גם בנוגע לבעלי המציע ,ספקי-
המשנה של המציע ,יועציו ו/או מי מטעמו .המציע יהיה האחראי הבלעדי להבטיח כי בעליו,
ספקי המשנה ,יועציו ומי מטעמו יצייתו לאמור בסעיף זה.

54

הובא עניין הנוגע ,קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית או בפני רשות מוסמכת על
פי דין ופסקה אותה ערכאה או רשות כי הוראה מהוראות מסמכי המכרז אינה עומדת בדרישות
הדין ולפיכך היא פסולה או הוראה מהוראות המכרז פסולה מכל טעם אחר ,תיראה אותה
הוראה כאילו שונתה ונכתבה באופן הרחב ביותר התקף לפי הדין ובנוסף לכך ,לא יפגע השינוי
האמור ביתר הוראות המכרז אשר יוותרו בתוקף ויוסיפו לחול בין הצדדים ,אלא אם ועדת
המכרזים של כללית תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי כי יש בשינוי כאמור כדי להביא לביטול
המכרז.
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לבית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו בעיר תל אביב  -יפו ,תהא הסמכות המקומית
הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז זה או הנובע ממנו ,לאף בית משפט אחר לא
תהיה סמכות לכך ,והמציעים מוותרים מראש על זכותם לפנות לכל בית משפט אחר אשר מקום
מושבו איננו בעיר תל-אביב.

הודעה למציע שהצעתו זכתה והשלמת ההתקשרות
56

כערובה לקיום כל התחייבויות הזוכה כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות ,הזוכה
יהיה חייב למסור לכללית ,בתוך ( 7שבעה) ימי עסקים ממועד קבלת הודעה על זכייתו כאמור,
ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לפקודת כללית ,שהוצאה על-ידי תאגיד בנקאי הרשום
בישראל ,בסך ( 100,000מאה אלף)  ,₪צמוד למדד המחירים לצרכן .הערבות תהא בנוסח
המופיע בנספח י' (להלן" :ערבות הביצוע").

57

ערבות הביצוע תהא בתוקף החל ממועד הודעת כללית לזוכה על זכייתו ועד  90יום מתום
תקופת ההסכם ,כמפורט בהסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז .ערבות הביצוע תוצא
לבקשת הזוכה עצמו ,באופן שעל גבי הערבות הבנקאית יירשם כי הוא המבקש על-פיה .לא
תתקבל ערבות צד ג' כלשהו .ערבו ת הביצוע תשמש בטוחה למילוי כל התחייבויות הזוכה על-פי
תנאי המכרז והסכם ההתקשרות.

התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות
54

מבלי לגרוע מזכויותיו על פי הוראות כל דין ,כללית שומרת לעצמה את הזכות לפנות בכל שלב
למציע השני במדרג ההצעות על מנת להתקשר עמו בהסכם נשוא מכרז זה על פי הצעתו וזאת גם
לאחר שהוכרז על זוכה אחר ,כל אימת שהזוכה הראשון אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי
המכרז (ו/או ככל שלא התקיים התנאי המתלה).

59

למציע שידורג שני תהא שהות של  15ימים קלנדאריים להודיע לכללית על קבלת פנייתו כאמור
לעיל ,ולהעמדת ערבות ביצוע כנדרש .לא עשה כן המציע שידורג שני או שהשיב בשלילה ,תהא
רשאית כללית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וככל שתחפוץ בכך ,לחזור ולפנות למציע
שידורג שלישי וכך הלאה.

פרסום פרטי ההצעה
60

מציע שיבקש לעיין בפרוטוקולים של ועדת המכרזים או במסמך אחר ,יהיה רשאי לפנות
לכללית בכתב בתוך  30יום מהמועד שבו יודע לו על תוצאות המכרז ולבקש לעיין בהחלטה
הסופית של ועדת המכרזים ,בנימוקי הועדה ובהצעת הזוכה במכרז ,למעט בחלקים של
ההחלטה או ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד
מקצועי של כללית או של המציע שהצעתו נבחרה .לבקשה לעיון כאמור יצורף שיק בנקאי
לפקודת כללית בסך  500ש"ח ,לכיסוי הוצאות כללית בקשר עם מתן זכות העיון כאמור .בכל
מקרה יתאפשר עיון במחירי ההצעה הזוכה והללו לא ייחשבו כסוד מסחרי.

61

כללית עשויה להתחיל ביישום ההתקשרות נשוא המכרז מיד בסמוך לחתימת הסכם
ההתקשרות ועל כן לא תשמע טענה ,כי לא ניתנה למשתתף שהצעתו לא נבחרה שהות מספקת
לעיין במסמכים בהם ביקש לעיין בקשר עם המכרז.

62

בכפוף לאמור להלן ,הצעת המציע תיחשב ככזו שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע
ער לכך כי אם יקבע כזוכה עשויה הצעתו לעמוד לעיונם של כל המשתתפים במכרז.
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63

רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי ,יציין בדף
נפרד את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו זו .כל חלק שצוין על ידי מציע מסוים כסוד
מסחרי או מקצועי ייראה ככזה גם בהצעותיהם של מציעים אחרים ,אם וככל שאותו מציע
יבקש לעיין בהצעותיהם.

64

ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה לגביהם נטען כי הם כוללים סוד
מסחרי או מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים והחלטתה תהיה סופית
ומחייבת את המציע ואת יתר המשתתפים במכרז ,לכל דבר ועניין.

שאלות לגבי המכרז
65

שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר לכללית ,לידי הגב' שושי יגודייב ,מזכירת ועדת
המכרזים ,באמצעות דוא"ל שכתובתו  ,shoshiya@clalit.org.ilעבור "מכרז פומבי מס' 02/16
אספקת חמצן רפואי נוזלי למטופלי 'כללית בית' " ,וזאת עד ליום  06/11/2016בשעה 12:00
(יש לוודא טלפונית את הגעת המייל ,בטלפון מס' .)03-5389536

66

הפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת ,הערוכה במבנה כמפורט להלן:
מס"ד
מס' סידורי של
השאלה

פרק
שם פרק/נספח

מס' סעיף
מס' סעיף
בפרק/נספח

פרוט השאלה
פירוט השאלה
בלשון בהירה
בשפה העברית

67

כללית אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק מהשאלות או
לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות .התשובות לשאלות יישלחו על-ידי כללית באמצעות
פקסימיליה או בדואר רשום .התשובות יישלחו לכלל משתתפי המכרז.

64

משלוח התשובות על-ידי כללית באמצעות פקסימיליה או בדואר רשום בהתאם לאמור לעיל,
ייחשב כמסירה למשתתף והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה כי לא קיבל תשובות
לשאלות ,וכי אחרים קיבלו תשובות.

כללית הנדסה רפואית בע"מ
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נספח ג'
נתוני הגורם המציע
ההתייחסות בנספח זה הינה ל"חברה" ,לפיכך ,יש למלא הפרטים בנספח זה בהתאם לסוג
האישיות המשפטית של המציע (חברה  /שותפות  /עוסק  /אחר) בשינויים המחויבים.
א.

נתונים כלליים:
_____________________________

סוג האישיות המשפטית:
שם החברה:
מס' חברה:
מועד יסוד:
כתובת:
מס' טלפון:
מס' פקס:
כתובת דואר אלקטרוני:
ב.

מנהלים ובעלי זכויות חתימה [נא לפרט אך ורק מנהלים שהינם בעלי זכות חתימה במציע]:

שם פרטי

שם משפחה

מס' תעודת זהות

תפקיד

ג.

מספר עובדי החברה.____________ :

ד.

השירותים
סוגי
פרט
(נא
השירותים
במתן
ניסיון
שנות
מספר
העיקריים )__________________________________________________________:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
.
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ה.

לקוחות עיקריים( :נא לציין את שם הלקוח ,לרבות שם של איש קשר בלקוח ,מספר טלפון
וכתובת דואר אלקטרוני לשם יצירת קשר)_________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________

ו.

הערות _____________________________________________________________:
___________________________________________________________________
______________________________________________________________

_________
תאריך

_____________
שם מלא

__________
תפקיד

_____________
חתימה וחותמת

אישור
אני הח"מ עו"ד/רו"ח* ____________________ אשר כתובתי היא ___________________,
שהנני עו"ד  /רו"ח של המציע ,מאשר כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה _______________ ו-
____________ ,אשר חתימתם בצירוף חותמת המציע כפי שנעשו לעיל מחייבת את המציע לכל דבר
ועניין ולאמור במסמך זה.
____________________________
עו"ד  /רו"ח

דף  17מתוך  59דפים
שם המציע___________________ :

חתימת וחותמת המציע___________________ :

ועדת המכרזים

14

הצעת מחיר
.1

נספח ד'

במשך כל תקופת ההסכם ימלא המציע אחר הוראות כל דין וכל תקן ישים הקשורים במתן
השירותים ,כפי שיהיו בתוקף מעת לעת וכפי שיידרש על-ידי כללית.

.2

הצעת המחיר כוללת את התמורה המלאה והסופית עבור מילוי כל התחייבויות הספק על-פי
מסמכי המכרז ועל-פי תנאי ההתקשרות וכן בהתאם לפירוט ולהבהרות שלהלן ,למעט מע"מ
שיתווסף לכל תשלום בפועל כשיעורו בדין.

.3

בתמורה לביצוע מלא ומדויק של מכלול השירותים והפעולות כמתואר בסעיף  4לכתב ההזמנה
(נספח ב' למסמכי המכרז) ,כללית תשלם למציע הזוכה במכרז ,בגין כל מטופל לו יינתנו
השירותים בהתאם למפורט במסמכי המכרז ,תמורה המורכבת משני חלקים:
.3.1

בגין ביצוע האמור בסעיף  4.6לכתב ההזמנה (מילוי מיכל קבוע בחמצן רפואי נוזלי) -
עבור כל מילוי שיבוצע בפועל מתחת לבית המטופל בהתאם להזמנות שתתקבלנה אצל
המציע הזוכה במכרז מאת מוקד כללית ,תשולם תמורה קבועה בהתאם לנקוב בהצעת
המציע ('התמורה למילוי בודד'); מובהר ומודגש ,כי מדובר בתמורה 'פאושלית' קבועה,
שאינה תלויה במדידה של נפח החמצן הנוזלי שמולא בפועל במיכל הקבוע .בכל מילוי,
המציע הזוכה במכרז יידרש למלא את המיכל עד לסופו (ויקבל את אותה התמורה ,בין
אם המילוי בוצע במיכל ריק לחלוטין ובין אם המילוי בוצע במיכל ריק למחצה).

.3.2

בגין ביצוע האמור בסעיפים  4.1-4.5ו 4.7-4.10-לכתב ההזמנה (הצבת מערכת חמצן
נוזלי בבית המטופל ,לרבות מתן הדרכה ,שירות ותחזוקה) – עבור ביצוע כל המתואר
לעיל ,תשולם תמורה חודשית קבועה בהתאם לנקוב בהצעת המציע בגין 'שכירות
חודשית של המערכת'; מובהר ומודגש ,כי מדובר בתמורה 'פאושלית' קבועה ,שאינה
תלויה בכ מות התקלות במערכת ,בכמות הקריאות של המטופל ובהיקף השירות
והתחזוקה אשר ניתנו בפועל.

.4

לא תהיינה לספק תביעות כספיות כלשהן בגין מתן השירותים מעבר לאמור בהצעת המחיר
שלהלן.

.5

ככל שמצוינות כמויות במסמכי המכרז ,הן כמויות משוערת בגדר אומדן בלבד ,ואין בהן כדי
לחייב את המזמין בכל אופן שהוא.

.6

כל מס ,היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין השירותים ו/או
אספקתם יחולו באופן בלעדי על הזוכה וישולמו על ידו.
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.7

תנאי התשלום וההצמדה יהיו כמפורט בהסכם.

טבלת הצעת המחיר
מחיר בש"ח ,לא כולל
מע"מ

שם הפעולה

התמורה למילוי בודד

המיכל המוצע על ידינו הינו בנפח של _____ ליטר [נא להשלים]
שכירות חודשית של המערכת

טבלת מתכלים:
המחירים שלהלן יהיו קבועים במהלך כל תקופת ההתקשרות:
מק"ט ספק

אביזרים ומתכלים נדרשים

מחיר בש"ח לא כולל
מע"מ

 .1מסכה/משקפיים עם צינור באורך
 10מטר
 .2מיכל הלכה

דרישות אופציונאליות:
המחירים שלהלן יהיו קבועים במהלך כל תקופת ההתקשרות:
תיאור

מק"ט ספק

מחיר בש"ח לא
כולל מע"מ

 .1עגלת נשיאה ליחידה הניידת

_______________
תאריך

__________________
שם

_______________
חתימה וחותמת
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הצהרה והתחייבות
הצעת המחיר ,יחד עם מסמכי המכרז שנחתמו על-ידינו על נספחיה ,מהווה "הצעה בלתי חוזרת"
לכללית הנדסה רפואית בע"מ ,המחייבת אותנו וניתנת לקיבול על-ידי כללית הנדסה רפואית בע"מ.

לעניין התחייבותנו זו ,אם הוגש טופס הצעת מחיר ,או מסמכים אחרים שיש לצרף אל מסמכי המכרז
כשהם מסויגים ,מותנים ,לוקים בחסר או כוללים שינוי ,תוספת או השמטה כלשהם ,תהיו רשאים
לראות את הצעת המחיר ,מסמכי המכרז שבנדון ויתר המסמכים שהוגשו ,כאילו הוגשו ללא השינויים,
ההסתייגויות או ההתניות האמורים לעיל ,או לפסול את הצעתנו ,לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלי
שתהיו חייבים לנמק זאת.
אנו מצהירים ,כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות וההתניות המפורטות במסמכי המכרז,
על נספחיהם וצרופותיהם והם יהוו חלק בלתי נפרד מהצעתנו הבלתי חוזרת ומהתחייבויותינו כלפיכם
אם הצעתנו תתקבל על-ידיכם.
אנו מצהירים ,כי המוצרים אשר יסופקו על ידנו יהיו יעמדו בהוראות כל דין ותקן ישים.
אנו מתחייבים להציג בפני כללית אישור מפעל חיוני לשעת חירום (ככל שאישור כאמור אינו מצוי
ברשותנו במועד הגשת ההצעה) תוך  60ימי עבודה מיום קבלת הודעה על זכייה במכרז .ידוע לנו ואנו
מסכימים כי כללית רואה את הגשת הצעתנו במכרז כהתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית שלנו כלפי
כללית להשיג ולהציג לכללית ,לשביעות רצונה המלא ,אישור מפעל חיוני לשעת חירום תוך  60ימי
עבודה מיום קבלת הודעת כללית על זכייתנו במכרז ,ככל שנזכה במכרז.
נחתם ביום_________________ :
המציע______________________ :
חתימה__________________________________ :
על ידי ,_____________ :תפקיד _____________
ועל ידי ,____________ :תפקיד _____________
אישור
אני הח"מ ,_______________ ,עו"ד ,מס' רשיון _______ מרח' _______________ בעיר
____________ מאשר בזה ,כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה ______________ ו-
______________ הנושאים ת.ז .שמספרן ____________ ו ,________________ -וכי וחתימתם
בשם המציע מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
_____________________
עו"ד
דף  20מתוך  59דפים
שם המציע___________________ :

חתימת וחותמת המציע___________________ :
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אישור מורשי חתימה

נספח ה'

אני ,הח"מ ,_____________________ ,עו"ד/רו"ח ,מרח' ______________________,
מאשר כי חתימתם יחד /לחוד (מחק את המיותר) של האנשים ששמותיהם מפורטים להלן ,על
ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת מכרז אספקת חמצן רפואי נוזלי למטופלי 'כללית בית'
שמספרו מכרז  _/15בצירוף חותמת המציע ,מחייבת את המציע.
שם ,_______________ :ת.ז ,_____________ :.דוגמת חתימה________________ :
שם ,_______________ :ת.ז ,_____________ :.דוגמת חתימה________________ :
שם ,_______________ :ת.ז ,_____________ :.דוגמת חתימה________________ :
שם ,_______________ :ת.ז ,_____________ :.דוגמת חתימה________________ :

הנ"ל הינם מורשים מטעם __________________ (שם המציע) לחתום על מסמכים אלה בשם
התאגיד ,מכוח החלטת התאגיד כאמור ,שנתקבלה כדין.

תאריך

שם המציע___________________ :

שם

חתימה וחותמת

עמוד  21מתוך 59
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נספח ו'
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אני הח"מ _________________________ מס ת"ז ____________  ,המציע*  /העובד אצל
המציע* _____________ /בתאגיד* ____________________ (להלן" :המציע") מצהיר בזה כי:
.1

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם
המציע.

.2

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

.3

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע
הצעות במכרז זה או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

.4

המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

.5

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר
מהצעתי זו.

.6

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

.7

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן  Vבמקום המתאים



המציע*  /אם המציע הינו תאגיד  -המצהיר ו/או מי מנושאי המשרה בתאגיד המציע ,אינו
נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז ,אם כן ,אנא פרט:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

שם המציע___________________ :
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______________________________________________________________
* מחק את המיותר



המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות
עבירות של תיאומי מכרזים ,אם כן ,נא פרט:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
_______________

_______________

_______________

תאריך

שם המציע  /התאגיד

/

חתימת המציע

_______________
חתימת התאגיד

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ____________ ,מ"ר____________ ,מרח' ____________ מאשר בזאת כי ביום
____________ הופיע בפני ____________ שזיהה את עצמו ע"י ת"ז  /המוכר לי באופן אישי
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא
יעשה כן ,אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

____________
שם מלא
וחותמת

שם המציע___________________ :
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נספח ז'
תצהיר מנכ"ל
אני הח"מ ,______________ ,נושא ת.ז .מספר ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:

( )1הנני משמש כמנכ"ל _________________________________ (להלן" :המציע").
( )2הנני מאשר בזאת ,מתוקף תפקידי במציע ,כי לפי בדיקה שעשיתי ,ובהתאם למיטב ידיעתי ואמונתי,
המציע עומד בכל תנאי הסף כמפורט להלן:
א.

המציע הינו בעל כל הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות כל דין ותקן
רלבנטי לצורך מתן השירותים ,תקפים נכון ליום הגשת ההצעה.

ב.

החמצן הנוזלי המשמש את המציע לצורך מתן השירותים ,לרבות ציוד נלווה המשמש
לאספקתו ,עומד בדרישות כל דין ותקן רלבנטי.

הנני מאשר ,כי ידוע לי שכללית הנדסה רפואית בע"מ תסתמך על אישורי זה לצורך קבלת החלטה אם
להתקשר בהסכם עם המציע או לא.

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי  -אמת
תאריך______________ :

______________

אישור
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מ.ר ______________ מאשר בזה כי ביום ________ הופיע
בפני מר ______________ ,אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז .מספר ______________ /המוכר
לי באופן אישי  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
______________ ,עו"ד

שם המציע___________________ :
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נספח ח'
מפרט טכני
.1

מפרט טכני זה הינו האפיון והמפרט המומלץ והמועדף על ידי הנדסה רפואית .על המציע לציין כל
חריגה של המכשירים המוצעים מאפיון ומפרט זה ,אם בכלל .לא ציין המציע כל חריגה כאמור,
ייחשב הדבר ,לעניין חיובי המציע על פי מסמכי המכרז ,כאילו המכשירים המוצעים על ידו
עומדים באופן מלא ומדויק באפיון ובמפרט של המכשירים.

.2

אם הצעה כלשהי תחרוג באופן מהותי מהאפיון ומהמפרט של המכשירים ,תהיה הנדסה רפואית
רשאית (אך לא חייבת) להודיע על כך לאותו מציע ,ולאפשר לו לתקן את הצעתו (בעניין זה בלבד).
הצעה שלא תתוקן באופן שתעלה בקנה אחד עם האפיון והמפרט של המכשירים  -תיפסל .משך
הזמן לתיקון ההצעה יקבע על ידי הנדסה רפואית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ולמציע
לא תהיה כל תביעה או טענה כלפי הנדסה רפואית בעניין זה .מובהר במפורש ,כי בקביעת משך
הזמן לתיקון ההצעה יכול ויובאו בחשבון שיקולים שונים ,ואפשר שמשך הזמן לתיקון יהיה קצר.

.3

אם הצעה כלשהי תחרוג מהאפיון ומהמפרט של המכשירים ,באופן שלדעת הנדסה רפואית אינו
מהותי (כך למשל ,במסגרת ההצעה נזכר ציוד מסוים שהינו שווה ערך לדעת הנדסה רפואית
לציוד הנזכר באפיון ומהמפרט של המכשירים; כך למשל ,במסגרת ההצעה נזכר ציוד שהינו בעל
תכונות אחרות ,חלק טובות יותר וחלק טובות פחות לפי דעת הנדסה רפואית; כך למשל ,במסגרת
ההצעה נזכר פתרון שהינו מעט שונה מן הפתרון המצוין באפיון ומהמפרט של המכשירים אך
שווה ערך ומקביל מבחינה מקצועית) ,תהיה הנדסה רפואית רשאית (אך לא חייבת) להתיר את
הסטייה ולאשרה לפי שיקול דעתה המקצועי והמוחלט .קביעתה המקצועית של הנדסה רפואית
בעניינים כאמור תחייב את כל המציעים ללא כל זכות השגה או ערעור .המציעים מוותרים על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנדסה רפואית בקשר עם האמור לעיל ,על כל הכרוך והקשור
בו.

.4

על המציע לצרף להצעתו התייחסות נפרדת ומפורטת ,בכתב ,לכל סעיפי נספח זה על כל חלקיו .על
המציע להתייחס באופן ענייני לאמור בכל סעיפי נספח זה ולהשיב בהתאם (למשל :לצרף
מפרטים ,התחייבויות ,הסברים וכיו"ב על פי המבוקש בכל סעיף).

.5

על המציע למספר את הסעיפים אשר בהתייחסותו כאמור ,באופן התואם את מספור הסעיפים
בנספח זה ,ולהגישה בשלושה עותקים.

.6

על המציע לחתום בכל עמוד של נספח זה וכן בסופו .כמו כן ,על המציע לחתום בכל עמוד שצורף
על ידו והמכיל התייחסות לאמור בנספח א' .בחתימתו ,מאשר המציע את הנתונים שנמסרו על
ידו .חתימת המציע בסוף נספח זה ,תהא מאומתת על ידי עו"ד.

.7

על המציע לפרט תכונות או אפיונים אשר לדעתו טובים מהמצוין באפיון ובמפרט של המכשירים
(נספח זה על כל חלקיו).

שם המציע___________________ :
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.8

כמו כן ,על המציע לפרט בהצעתו כל אופציה קיימת למכשירים המוצעים ,וכן להתייחס בהצעתו
במפורש ובאופן נפרד לכל פריט לגביו נקבע במפורש בנספח ד' זה כי המדובר באופציה (להלן
במקובץ" :הרכיבים האופציונאליים") .יש לציין במפורש את עלותו של כל אחד מהרכיבים
האופציונאליים ולצרף ביחס לכל רכיב כאמור מפרט טכני וזאת לצורך רכש עתידי אופציונאלי.
במסגרת זאת ,על המציע לציין האם ניתן יהיה להתקין את הרכיבים האופציונאליים בעתיד .כל
רכיב אופציונאלי לגביו לא יופיעו בהצעת המחיר של המציע פירוט ברשימה נפרדת תוך ציון נפרד,
ברור ובולט של מחירו ,יחשב ככלול במחיר המכשירים המוצעים .המחירים המוצעים לגבי
הרכיבים האופציונאליים יהיו בתוקף לתקופה שלא תפחת משבע שנים מיום סיום תקופת
האחריות.
הנדסה רפואית תהא רשאית להביא בחשבון את עלות הרכיבים האופציונאליים בעת בחירת
ההצעה הזוכה.
א .כללי
נתון

 .1שם היצרן
 .2הדגם המוצע

תכונה/ערך נדרש ע"י
כללית

פירוט בדגם המוצע

יש לציין
יש לציין שם דגם

 .3רגולציה
נדרש
יש לצרף את האישור
לחילופין יש לצרף העתק
 .1.3אישור אמ"ר לשיווק תקף

בקשה לרישום לצד
התחייבות חתומה
לרישום אמ"ר בנוסח
כמקובל בכללית

 FDA .1.3ו/או  CEלפי  MDDמהדורה עדכנית

נדרש
יש לצרף להצעה

 .1.1ספר משתמש וספר שירות

נדרש
יש לצרף להצעה

 .1.3תקן בטיחות למערכות חמצן נוזלי ניידות
לשימוש רפואי – .ISO 18777

שם המציע___________________ :

נדרש
יש לצרף להצעה הצהרת
יצרן או אישור מעבדה
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ב .פרטני
נתונים טכניים
 .1מיכל חמצן נוזלי קבוע
 .3.3נפח חמצן נוזלי מיכל
 .3.3מד תכולה
 .3.1קצב אידוי טבעי
 .3.3ספיקת חמצן ()LPM
 .3.1זמן שימוש תחת ספיקה מרבית
 .2מיכל חמצן נוזלי נייד
 .3.3נפח חמצן נוזלי מיכל
 .3.3מד תכולה
 .3.1קצב אידוי טבעי
 .3.3ספיקת חמצן ()LPM

תכונה/ערך נדרש ע"י
כללית
יש לציין מק"ט
 35ליטר לפחות
יש לציין נפח המיכל
נדרש
יש לציין בליטר חמצן
נוזלי ליום
נדרש 0-10LPM
יש לציין טווח
יש לציין בשעות
יש לציין מק"ט
 0.5-2ליטר
יש לציין נפח המכלים
האפשריים
נדרש
יש לציין בליטר חמצן
נוזלי ליום
נדרש 0-10LPM
יש לציין טווח

 .3.1זמן שימוש תחת ספיקה מרבית

יש לציין בשעות

 .3.2משקל מיכל ריק

יש לציין בק"ג

 .3.2רצועת נשיאה

פירוט בדגם המוצע

נדרש

 .3סוללה פנימית

שם המציע___________________ :
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ועדת המכרזים

נספח ט'

הסכם
שנערך ונחתם בתל אביב ביום ___ לחודש _______2016
בין:

כללית הנדסה רפואית בע"מ
מרח' יוני נתניהו  1ג' אור יהודה
באמצעות ה"ה:
שם __________________ :ת.ז _______________ :.תפקיד_________ :
שם __________________ :ת.ז _______________ :.תפקיד_________ :
(להלן" :כללית" או "המזמין")

לבין:

_____________________________

מצד אחד;

באמצעות מורשי החתימה ה"ה:
שם __________________ :ת.ז _______________ :.תפקיד_________ :
שם __________________ :ת.ז _______________ :.תפקיד_________ :
(להלן" :הספק")
מצד שני
הואיל

והואיל
והואיל

והמזמין מעוניין ,כי הספק יספק חמצן רפואי נוזלי (להלן" :המוצרים") למטופלי 'כללית
בית' להם מעניק המזמין שירותים עבור ומטעם שירותי בריאות כללית (להלן:
"השירותים") ,.והכל כמפורט במסמכי המכרז שמספרו  02/16אספקת חמצן רפואי נוזלי
למטופלי 'כללית בית' (להלן" :המכרז");
והספק מצהיר ומתחייב ,כי ביכולתו לספק את המוצרים וליתן את מלוא השירותים נשוא
המכרז (להלן" :השירותים") ,הכל כמפורט ובכפוף לתנאי המכרז על נספחיו בתנאים
המפורטים בהצעתו ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו;
והמזמין קיבל את הצעתו של הספק ,והצדדים מעוניינים – בכפוף לעמידת הספק בתנאי
המתלה כמתואר בכתב ההזמנה  -להסדיר את יחסיהם על פי הוראות הסכם זה ונספחיו
ובתנאים המפורטים להלן;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1

מסמכי ההסכם
1.1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנו.

1.2

כותרות הסעיפים נועדו לצורכי נוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות.
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1.3

בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה וכיוצ"ב ,בין הוראות הסכם זה לבין הוראה הכלולה
בנספחיו ,יגברו הוראות הסכם זה אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

1.4

במקרה של סתירה בין ההסכם לבין הוראות כל דין שהינה דיספוזיטיבית ,יהיה הספק מחויב
להוראה המחמירה מביניהן ,אלא אם יקבע המזמין אחרת.

1.5

מובהר בזאת ,כי בכל מקום שמצוינת בהסכם זה ונספחיו ,התחייבות כלשהי מצדו של הספק,
גם אם הדבר לא נאמר במפורש (למעט ,אם נכתב בהסכם ו/או בנספחיו במפורש אחרת),
ייראו את אותה התחייבות ,כאילו נאמר בה ,שאותה התחייבות תבוצע על-ידי הספק במימונו
ו/או על-חשבונו בלבד.

1.6

הסכם זה לא יפורש כנגד מנסחו ויראוהו כאילו נוסח על ידי כל הצדדים.

1.7

חובת השיפוי בהסכם זה תהא כפופה לתנאים המצטברים הבאים :ניתן פסק דין חלוט נגד
הכללית על ידי ערכאה מוסמכת; הכללית העבירה לספק העתק מכל תביעה ,טענה ו/או
דרישה בעניין הנדרש בגינו שיפוי וכן העתק מכל כתב תביעה שהוגש נגדה ביחס לעניין המצוי
באחריותו של הספק; הכללית תשתף פעולה באופן סביר עם הספק ולא תתפשר ללא הסכמת
הספק מראש ובכתב; הכללית תאפשר לספק לנהל את ההגנה על חשבונו.

1.4

מצ"ב להסכם זה הנספחים כמפורט להלן:
נספח א':
נספח ב':
נספח ג':
נספח ד':
נספח ה':
נספח ו':
נספח ז':
נספח ז':1
נספח ח':
נספח י':
נספח יא':
נספח יב':

2

נוסח מודעה לעיתונות;
פניה לקבלת הצעות;
נתוני גורם מציע;
הצעת מחיר;
אישור מורשי חתימה;
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז;
אישור רו"ח;
תצהיר מנכ"ל;
מפרט טכני;
ערבות בנקאית;
הוראות בטיחות;
אישור בדבר קיום כיסוי ביטוחי;

הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ומתחייב בזה כי:
2.1

הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמקצועיות הדרושים לצורך אספקת המוצרים וקיום
מחויבויותיו על פי הסכם זה ,בכמויות ובמועדים כאמור בהסכם זה ,הכל לשביעות רצונו של
המזמין.

2.2

המוצרים שיסופקו והשירותים שיינתנו יעמדו בהוראות כל דין וכל תקן ישים .שינוע
המוצרים וביצוע כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ייעשה בהתאם לדרישות כמפורט
בנספח יא' שיחייבו את הספק לכל דבר ועניין למשך כל תקופת ההסכם.
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2.3

לצורך אספקת המוצרים ומתן השירותים ,הוא ימנה פרוייקטור אשר יעמוד לרשות כללית
ויהא זמין בשעות העבודה המקובלות לפניות מאת כללית .בכל מקרה ,מינוי הפרוייקטור
מונה בקבלת אישור מראש מן כללית הפרוייקטור ירכז את הפעילות השנתית מול כללית ו/או
המפקח.

2.4

נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ,ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים ו/או אחרים המצורפים
אליו והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,והוא בדק את מלוא התנאים ,הנתונים והנסיבות
הקשורים באספקת המוצרים ובמתן השירותים ו/או הנובעים מכך באופן יסודי ,והוא מוותר
על כל טענה בדבר טעות ו/או אי התאמה ו/או כל תביעה ו/או דרישה להפחתת התשלומים
הנקובים בהצעתו נספח ד'.

2.5

המחירים הכלולים בהצעתו כוללים את כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו במלואן לרבות
הספקת ,הובלת ,ופריקת המוצרים ,ערבויות ,מיסים ,אגרות רווח קבלני ,שכר עבודה וכן כל
הוצאה או עלות אחרת .לא תהיינה לו תביעות כספיות כלשהן בגין ביצוע האמור בהסכם,
מעבר לתמורה כאמור בנספח ד'.

2.6

אין כל מניעה להתקשרותו של הספק בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע
התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,על פי
ההסכם או על פי כל דין.

2.7

בידיו כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו דרושים על פי
כל דין לניהול עסקו ,לייצור המוצרים לאספקת המוצרים והשירותים ,להובלתם לבתי
המטופלים ולביצוע מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ונספחיו ,והוא אחראי לכך שכל
האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים ,יישארו בתוקף לאורך כל התקופה בה הסכם זה
יהיה בתוקף.

2.4

כמו כן ,במשך כל תקופת ההסכם ימלא הספק אחר הוראות כל דין הקשור בייצור ,באספקת
ובהובלת המוצרים ,כפי שיהיו בתוקף ,מעת לעת .על פי דרישת כללית ,הספק ימציא לידי
כללית אסמכתאות תקפות להנחת דעתה המעידות על קיומם של כל האישורים ,ההיתרים
והרישיונות כמתואר לעיל.

2.9

הוא יעדכן את כללית ,בכתב וללא דיחוי ,על כל תקלה שחלה בייצור המוצרים שסופקו
לכללית.

2.10

ידוע לו והוא מסכים כי המפקח כהגדרתו להלן וכן כל מי מטעם כללית יהיו רשאים בכל עת,
בכפוף לתיאום מוקדם זמן סביר מראש ,לבקר במפעלי יצרן המוצרים ו/או בחצרי הספק על
מנת לבחון את תהליך ייצור המוצרים וכן להתרשם ולבחון מקרוב כל נתון אשר יש בו על מנת
להשפיע על קיום וביצוע מלוא התחייבויות הספק כאמור בהסכם זה .הספק ישתף פעולה
באופן מלא עם כללית ו/או כל מי מטעמה לעניין זה.

2.11

הוא יציג לכללית אישור מפעל חיוני לשעת חירום בתוך ולכל היותר  60ימי עבודה מיום קבלת
הודעה על זכייה במכרז .אישור זה יעמוד בתוקף במשך כל תקופת ההסכם על פי הסכם זה.
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2.12

הוא יציג לכללית עד ולא יאוחר מן המועד האחרון (כהגדרתו בכתב ההזמנה) אישור עמידה
בתנאי הפצה נאותים  (Good Distribution Practice) GDP -בהתאם לנוהל  130של אגף
הרוקחות במשרד הבריאות ("תנאי הפצה נאותים לתכשירים") .יובהר ,כי בהתאם להוראות
נוהל  130של אגף הרוקחות במשרד הבריאות ("תנאי הפצה נאותים לתכשירים") ,תעודת
GMPשניתנה לבעל אישור יצרן /יבואן לפי תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים),
התשס"ט ,2004-מעידה גם כי אותו עסק עומד בתנאי הפצה נאותים ,כהגדרתם בנוהל כאמור,
לתכשירים עבורם הוא בעל הרישום ) ייצור/יבוא ( ואין צורך במתן תעודת  GDPנפרדת לבעלי
אישור אלה (תעודת  GDPתינתן [בנוסף לתעודת  ]GMPרק במקרה בו בעל האישור עוסק
באחסון והפצה של תכשירים שהוא אינו בעל הרישום שלהם).

2.13

המערכות אשר באמצעותן יינתנו השירותים יעמדו בכל תנאי ודרישות המפרט הטכני (נספח
ח' למסמכי המכרז)

2.14

ידוע לו והוא מסכים כי אספקת המוצרים על פי הסכם זה ,כולם ו/או חלקם ,נדרשים ו/או
עשויים להידרש לכללית גם בשעות חירום כפי שתגדיר אותם כללית על פי שקול דעתה
הבלעדי ,והוא מצהיר כי ביכולתו לספק את המוצרים גם בתקופות אלו ,כי ברשותו כל
ההיתרים ,האישורים וההיתרים הנדרשים לצורך כך וכי בתקופות חירום הוא יפעל בהתאם
להוראות ולהנחיות ועדות ה"-מל"ח" והרשויות הייעודיות לשעת חירום.

2.15

לפי דרישת המזמין (אך בכל מקרה בתדירות שלא תפחת מאחת ל 6-חודשים) ,הספק יבצע על
חשבונו במעבדה מאושרת ומוכרת בהתאם להוראות כל דין ו/או בכל מעבדה אחרת לפי
הוראות המזמין ,בדיקות הרכב ,איכות וטיב למוצרים ,כולם או חלקם ,וימסור את תוצאות
הבדיקה לידי המזמין לצורך הוכחת עמידת המוצרים בדרישות הסכם זה.

התקשרות מסגרת והעדר בלעדיות

3

3.1

ידוע לספק כי הסכם זה מהווה הסכם מסגרת בלבד כאשר אספקת המוצרים ומתן השירותים
על ידי הספק תעשה בהתאם להזמנות שיוצאו לו על ידי המזמין מעת לעת ,ככל שיוצאו ,אולם
המזמין אינו מחויב להזמין מהספק את המוצרים ו/או השירותים ,בין בתקופה מסוימת ובין
בתקופת ההסכם כולה ,והספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה ,לרבות
בקשר לכמות ,שינוי ,הפחתה ,היקף או תדירות ההזמנות.

3.2

מובהר ומוסכם במפורש ,כי אין בהסכם זה כדי להקנות לספק בלעדיות כלשהי.

תקופת ההסכם

4
4.1

תקופת ההתקשרות להספקת השירותים על פי הסכם זה הנה ל( 36 -שלושים ושישה) חודשים
החל ממועד הודעת כללית לספק על זכייתו במכרז ,אלא אם המכרז בוטל קודם לכן בהתאם
להוראות הסכם זה או על פי כל דין (להלן" :תקופת ההסכם").

4.2

כללית ,וכללית בלבד ,תהיה רשאית להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת של 12
(שניים עשר) חודשים או חלק מהם (להלן" :תקופת האופציה") ובלבד שניתנה לספק הודעה
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על כך  45ימים לפני תום תקופת ההתקשרות .הודעה בדבר מימוש האופציה תציין את תקופת
ההארכה .לא צוינה תקופת ההארכה ,תהיה ההארכה לתקופה של  12חודשים.
4.3

נמשך בפועל ביצוע השירותים מעבר לתקופת ההסכם ,מסיבה כלשהי ,יהיה המזמין רשאי
בכל עת להפסיק את ביצוע השירותים בהודעה מראש של ( 30שלושים) ימים ,והספק מוותר
על כל טענה ,דרישה או תביעה בעניין זה ,לרבות טענה כי בהמשך ביצוע השירותים בפועל,
מעבר לתקופת ההסכם ,היה משום הארכת תקופת ההסכם.

4.4

למען הסר ספק ,תנאי הסכם זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם לרבות תקופת האופציה באם
כללית תבחר לממשה ומעבר לה ,בשינויים המחויבים.
רישיונות ,היתרים ועמידה בתקנות

5
5.1

בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,הספק יהיה כפוף לכל הנהלים ,התקנים והחוקים
הרלוונטיים בתחום ייצור ,אספקת והובלת חמצן רפואי נוזלי.

5.2

באחריות הספק לוודא ולהקפיד כי העובדים מטעמו יהיו מוסמכים ומיומנים בהובלת
חומרים מסוכנים ויעברו את ההכשרות וההדרכות הנדרשות בנושא בהתאם להוראות כל דין
ורשות מוסמכת.

5.3

לאור הסכנה הבטיחותית הכרוכה בטיפול בחמצן רפואי נוזלי ,יעמוד הספק במהלך כל תקופת
ההסכם עמו בדרישות להחזקת היתרים ותקנים ויפעל על פי כל הדרישות הבטיחותיות של
כללית באופן מלא.

5.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה ,על המציע להיות ,במהלך כל תקופת ההסכם ,בעל
מלוא ההיתרים והרישיונות הבאים:
 5.4.1אישור עמידה בתקנים הישימים הנהוגים בישראל להובלת חמצן רפואי נוזלי.
 5.4.2הרכבים המובילים מטעם הספק הנם בעלי כל רישיון והיתר כנדרש בהתאם להוראות כל
דין ,תקן ישים ורשות מוסמכת וכן מצוידים במתקנים וציוד מחויבים עפ"י נהלי משרד
התחבורה הרלבנטיים.
 5.4.3הנהגים המובילים מטעם הספק הנם בעלי כל רישיון והיתר כנדרש בהתאם להוראות כל
דין ,תקן ישים ורשות מוסמכת.
 5.4.4המציע מחזיק בהיתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה עבור המוצרים.
 5.4.5למציע אישור מערכת לניהול איכות לפי דרישות .ISO-9001/2

6

אספקת השירותים
6.1

תנאי לתחילת ביצוע התחייבויות הצדדים עפ"י הסכם זה הינו מתן הודעה בכתב של המזמין
(להלן" :הודעת התחלה") ועד אותו מועד לא תהיה למזמין התחייבות כלשהי כלפי הספק
אשר מוותר על כל טענה בהקשר זה.
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6.2

אספקת השירותים תיעשה בהתאם למפורט בסעיף  4לכתב ההזמנה.

6.3

איחר הספק בהספקת המוצרים ו/או השירותים מכח הסכם זה על פי המועדים האמורים
לעיל למעלה משלוש פעמים ,באיחור מצטבר העולה על  4שעות ,במשך כל  6חודשים רצופים
החל מתחילת תקופת ההסכם בהסכם זה ,או איחור בודד העולה על  3שעות ,יהווה האיחור
כאמור הפרה יסודית של ההסכם על כל המשתמע מכך ,לרבות זכות כללית לביטול הסכם זה
ו/או שכירות שירותיו של ספק חלופי והספק יישא בכל ההוצאות הנובעות מההפרה כאמור
ובנזקים שנגרמו לכללית עקב כך.

6.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל או מכל סעד אחר לו זכאית כללית על פי הסכם זה ולפי כל דין,
ישלם הספק לכללית  ,כפיצוי מוסכם וקבוע מראש סך בש"ח השווה ל( $ 1,000 -אלף דולר
ארה"ב) ,לכל שעת איחור החל משעת האיחור ה.10 -

6.5

המפקח יהא מוסמך לקבוע אם אומנם סופק המוצר (או השירות) במועד המוסכם ,או אם חל
איחור ומהי מידת האיחור .קביעתו של המפקח תהא סופית ותחייב את הספק ,בכפוף למתן
זכות טיעון כדין.

6.6

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יצרף הספק לכל משלוח של המוצרים ,תעודת משלוח בה יצוין:
סוג המוצר ,כמות ומספר מכלית (להלן" :תעודת משלוח").

6.7

הספק יעביר לכללית מידי ( 3שלושה) חודשים ,דו"ח נתונים המפרט את כמויות המוצרים
והשירותים אשר סופקו בפועל לכללית ,במהלך  3החודשים הקודמים להגשת הדו"ח.

6.4

במשך תקופת ההסכם ,ימציא הספק לכללית עם דרישתה ,מעת לעת ,נתונים תקופתיים
מפורטים ,נכונים ומלאים לגבי הספקת המוצרים ומתן השירותים.

6.9

כללית תהיה רשאית לשנות מעת לעת את נוהלי ההספקה כאמור בהודעה מראש ובכתב
לספק.

 6.10המוצרים שיסופקו ע"י הספק יהיה באיכות ובטיב מעולים ,בהתאמה מלאה לדרישות כל דין
ו/או תקן ו/או הוראה ו/או הנחיה ישימים.
 6.11למען הסר ספק ,אחריותו המלאה והבלעדית של הספק לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה,
לרבות בהתייחס לאיכות המוצרים ,לא תיגרע בכל צורה ו/או אופן שהוא במקרה בו הספק
נעזר במוצרים ו/או שירותים כלשהם מצד ג' כלשהו בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 6.12אספקת המוצרים ,איכותם והתאמתם לדרישות המזמין ו/או מי מטעמו ,תהיה נתונה
לפיקוחו של מפקח שימונה ע"י המזמין (כהגדרתו להלן) אשר ישמש כנציגו של המזמין ויהיה
מוסמך להכריע מטעמו בכל שאלה שתתעורר בקשר עם ביצוע הסכם זה והן כחלק מהעבודה
השוטפת.
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 6.13מובהר ,כי במקרה בו לא יעמוד הספק במחויבותו לספק לכללית את כל המוצרים בתדירות
כמתואר להלן ,לרבות כתוצאה מחוסרים מכל סיבה שהיא (אך למעט בשל כוח עליון) ,תהא
כללית רשאית לרכוש את המוצרים ממציעים ו/או ספקים אחרים על פי שיקול דעתה הבלעדי
ועל פי צרכיה ,ללא מחויבות מצידה למחיר הזול ביותר .במצב דברים זה ישא הספק ,אשר
התחייב כלפי כללית לאספקת המוצרים ,בהוצאות אשר נגרמו ו/או יגרמו לכללית בגין הפער
בין מחיר הספק לכללית עבור אותו מוצר כאמור בהצעה האחרונה לבין המחיר אותו שילמה
כללית בפועל בגין המוצר .זאת ,מבלי לפגוע בכל סעד אחר אשר יעמוד לרשות כללית בהתאם
לכל דין והסכם .לעניין סעיף זה ,מצבי חירום ,אירועי טרור ,מלחמה ,שביתות והשבתות לא
ייחשבו כ'כח עליון' .העברת אספקת המוצרים לספק אחר תיעשה רק לגבי המוצרים נשוא
ההזמנה הספציפית (או ההזמנות הספציפיות) אותה כשל הספק מלספק בהתאם לתנאי
המכרז.
 6.14כללית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,להרחיב את היקף ההתקשרות עם הספק ,ובכלל זה
להזמין מן הספק גם מוצרים אחרים מן המוצרים ,ככל אשר נדרשים לה על פי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט במשך כל תקופת ההסכם ,ובכפוף לסיכום מוקדם בנוגע למחירם המדויק
של המוצרים כאמור.
7

4

בקרה ומלאים
7.1

הספק יבצע מעקב ממוחשב מלא אחר ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה (להלן" :מערכת
הבקרה").

7.2

על בסיס מערך הבקרה ,ינפיק המציע דוחות תקופתיים לבקשת כללית.

7.3

מערכת הבקרה תאסוף את כלל הנתונים הנדרשים על פי הוראות הסכם זה ,ותאפשר הפקת
דו"חות עפ"י דרישות כללית .מערכת הבקרה תכלול את הנתונים המצויים בהזמנה
ובאספקה.

7.4

מערכת הבקרה תפיק דו"חות שיועברו לכללית בהעתק קשיח ובמדיה מגנטית הניתנת לניתוח
באמצעות תוכנת  .EXCELהמערכת תפיק את הדו"חות הבאים ,לפחות :דו"ח הזמנות
חודשי המרכז את כל הנתונים המצויים בהזמנה; דו"ח אספקה חודשי המרכז את כל הנתונים
המצויים בתעודת המשלוח; דו"ח הובלה.

7.5

כללית תהא רשאית לדרוש דו"חות נוספים מהנתונים שנאספו ע"י מערכת הבקרה והספק
מתחייב להמציא את הדו"חות תוך זמן סביר ממועד דרישת כללית.

טיב השירותים ובקרת איכות
4.1

השירותים שיסופקו ע"י הספק יהיה באיכות ובטיב מעולים ,בהתאמה מלאה לקבוע בהסכם
זה ובהתאם לדרישות כל דין ו/או הוראה ו/או הנחיה ישימים .בידי הספק יהיו בכל עת כל
האישורים ו/או תעודות ו/או דו"חות המוכיחים את עמידת השירותים המסופקים למזמין
בדרישות כאמור ,כשהם תקפים במשך כל תקופת ההסכם והספק יציגם למזמין מיד עם
דרישת המזמין לכך.
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4.2

הספק יספק את השירותים בכפוף ובהתאם להוראות כל דין רלבנטי ,לרבות דיני הבריאות,
הרישוי ,הבטיחות ואיכות הסביבה הנוגעים בעניין יקיים בקרת איכות על תהליכי המילוי
האחזקה והסימון של המוצרים כנדרש בתקן האיכות וכמקובל בתחום זה ויבטיח כי מילוי,
אחזקת וסימון המוצרים ייעשו בתנאים נאותים מבחינה בטיחותית ,תברואית ,בריאותית
ומבחינת שמירה על איכות הסביבה.

4.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה מתחייב הספק לעמוד בדרישות התקנים הישראלים.

4.4

הספק מתחייב להשתמש לצורך אספקת המוצרים אך ורק בציוד מהסוג והאיכות המשובחים
ביותר ,בכמויות מספיקות בהתאם לאמור בהסכם וכן הוא מתחייב שכל פעילותו במהלך
ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה תהיה ברמה ובאיכות מעולים.

4.5

על פי דרישת המפקח ,יספק הספק דוגמאות של המוצרים בכמות ובאופן שיקבע המפקח
לצורך בדיקתם ואישורם ,וזאת מבלי לגרוע מאחריותו של הספק לאיכות המוצרים .נמצאו
בבדיקות פגמים או חוסר התאמה במוצרים ,הספק מתחייב לבצע שינויים ותיקונים ככל
שיידרשו על מנת להתאים את המוצרים לדרישות המפקח ,והכול ללא כל תמורה נוספת
מכללית לספק.

4.6

המפקח רשאי להורות לספק בכל עת מחדש ,על חשבונו ,או להחזיר כל כמות מן המוצרים
שהוזמנה ושאיכותה לא הייתה לשביעות רצונו ,או שאספקתו בוצעה תוך שימוש בציוד בלתי
מתאים או בניגוד לתנאי ההסכם וליטול בחזרה או להשמיד ,לפי הצורך ,את המוצר הפגום
ולזכות את כללית בגינו.

4.7

לא מילא הספק אחר הוראות המפקח כאמור לעיל ,תהא כללית רשאית לפעול בהתאם
להוראות המפקח במקום הספק ,והספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור ובכל
הנזקים שיגרמו לכללית עקב כך או לבטל הסכם זה עקב הפרתו או לנקוט בכל אמצעי אחר
בהתאם להסכם זה ולפי כל דין.

הובלת המוצרים
9.1

הובלת המוצרים תיעשה עפ"י שטר מטען או תעודת מטען לחומרים מסוכנים שכוללת את
הפרטים הבאים:
()1
()2
()3
()4

שמו המלא של החומר המסוכן סיווגו ומספר האו"ם שלו לפי הספר הכתום.
השם המלא ,מספר הטלפון והמען של שולח החומר המסוכן ושל מקבלו.
הצהרה של מזמין ההובלה של החומר המסוכן או של מוסר החומר המסוכן
בדבר תכולת המטען ,משקלו ,נפחו ,סיווגו ,אריזתו ,מילויו וסימונו בהתאם
לספר הכתום והתאמתו להוראות ההובלה
לשטר המטען ולתעודת המטען יצורף כרטיס בטיחות (.)MSDS

9.2

הנוהג ברכב יחזיק באישור בר תוקף לאותו רכב שניתן למוביל.

9.3

הרכב יהא מצויד במכשירים ובאביזרים המוכנים להפעלה מידית לכיבוי שריפות ולמניעת
אסונות ,בציוד עזרה ראשונה ובציוד מגן אישי לנהג.
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9.4

ככל שהדבר נדרש בתאם להוראות כל דין ,תקן ישים ורשות מוסמכת ,השינוע יתבצע כאשר
המיכלים נמצאים בתוך כלוב מיוחד להובלת מיכלים ,במאונך .הכלוב חייב לכלול את
האפשרות לרתימת המיכלים בתוכו על מנת למנוע נפילה.

9.5

המיכלים יהיו תקניים ותקינים שנבדקו ושנעשתה לגביהם בדיקה חיצונית ובדיקה
הידרוסטאטית בהתאם לתקנים.

9.6

כל ראשי המיכלים חייבים להיות מצוידים בכיפות מגן תקינות ותקניות.

9.7

פריקת המיכלים :אין להטיל  /לזרוק ,לגלגל את המיכלים מתוך הרכב המוביל .המיכלים
יונחו במקום המיועד לכך ויעוגנו בצורה בטוחה בכדי למנוע את נפילתם.

9.4

כלי הרכב לביצוע ההובלות :הובלת המיכלים אל בתי המבוטחים ומהם תעשה בהתאם
לנוהלי משרד הבריאות ,משרד התחבורה ובהתאם לנוהלי כללית

9.9

המוביל יסביר למקבל ההזמנה ,במידת הצורך ,כיצד פועל הווסת.

 10הדרכות בטיחות
 10.1הספק יבצע הדרכות בטיחות לכלל המטופלים – הן עם קבלה לראשונה של המערכת והן
בתדירות של אחת לשנה לפחות.
 10.2הספק יכין עלון בטיחות בקובץ ממוחשב עם כל הוראות הבטיחות ודגשים להזמנה ,עבור כל
מבוטח .בעת ההדרכה ,ייעזר הספק בפוסטר ובחומרי עזר להדרכה.
 11ציוד נלווה
 11.1הספק מתחייב לספק ,על חשבונו ,את כל הציוד הנלווה הדרוש לשם מילוי חיוביו על פי
הסכם זה ולרבות ציוד המילוי ,ציוד הפריקה וכל ציוד אחר שיידרש לשם קיום הסכם זה
(להלן" :הציוד הנלווה") .הספק מתחייב להשתמש בציוד נלווה באיכות גבוהה העומד
בדרישות התקנים הישראלים.
 11.2אחריותו של הספק על פי הסכם זה תחול על כל פריט של ציוד נלווה שסופק על ידיו בין אם
הוא יצר אותו ובין אם רכש אותו מצד שלישי והספק לבדו יהיה חייב לוודא התאמתו
ועמידתו בכל יתר הדרישות על פי דין או על פי הסכם זה.
 11.3הספק ימציא למזמינה לפי דרישתה אישורים בכתב על תקינות הציוד הנלווה ,כולו או חלקו,
בהתאם להוראות כל דין ,ועל התאמתו לאספקת המוצרים למזמינה.
 12תמורה ותנאי התשלום
 12.1בתמורה לקיום כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,לשביעות רצונה של כללית ,תשלם
כללית לספק תמורה בהתאם לאמור בהצעתו במסגרת המכרז (נספח ד') (להלן" :התמורה").
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 12.2לא תהיינה לספק תביעות כספיות כלשהן בגין אספקת המוצרים והובלתם לבתי המבוטחים
ובגין מתן השירותים מעבר לאמור לעיל ומובהר ,כי התמורה הנקובה בהצעתו הינה מלוא
התמורה בעבור ביצוע כלל חיוביו כאמור בהסכם.
 12.3התמורה בגין 'שכירות חודשית של מערכת' תיוותר קבועה במהלך כל תקופת ההסכם.
 12.4התמורה בגין 'התמורה למילוי בודד' תישאר קבועה במשך  12חודשים מיום תחילת הספקת
המוצרים.
 12.5החל מהחודש ה 13 -לתחילת הספקת המוצרים כאמור ומידי  6חודשים לאחר מכן ,למשך
ששת החודשים העוקבים ,תתעדכן 'התמורה למילוי בודד' ותהיה צמודה ב –  100%למדד
המחירים לצרכן ותתבסס על המדד הידוע ביום חתימה על הסכם זה ,וזאת בתנאי שהמדד
השתנה ביותר מאשר  2%בתקופה זו.
 12.6עדכון 'התמורה למילוי בודד' ייעשה על פי בקשה מנומקת בכתב של הספק לכללית .לכללית
שמורה הזכות להפעיל שיקול דעת בנוגע לבקשה ועדכון המחירים ייעשה על פי החלטתה של
כללית בלבד.
 12.7לכל התשלומים הנקובים בהצעת המחיר נספח ד' יצורף מע"מ כדין ,כשיעורו ביום התשלום
בפועל.
 12.4למען הסר ספק מובהר ,כי התמורה כהגדרתה לעיל מהווה את מלוא התמורה בגין המוצרים
ואספקתם על פי ההסכם ,לרבות הובלתם לשלוחות ,חומרי הגלם ,רווח קבלני וכל ההוצאות
שעמד בהן הספק בקשר עם מילוי כל התחייבויותיו על-פי ההסכם לרבות ומבלי לגרוע
מכלליות האמור ,ככל שהדבר רלוונטי ,עלויות הייצור ,שכר עבודה ותנאים סוציאליים ,דמי
נסיעה ותשלום עבור זמן נסיעה לכל המועסקים על ידי הספק ,הוצאות השימוש בכלי עבודה,
כל הוצאות העמסה ,פריקה ,הובלה ואחסון ,פחת וכו' של ציוד ,הוצאות מנהלה וכלליות כגון
נזקי טבע ,ביטוחים ,ערבויות וכו' ,וכל המסים ,האגרות ,ההיטלים ותשלומי חובה אחרים
המוטלים על הספק ,על המוצרים וכיוצ"ב.
 12.9הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא בגין מוצרים אשר המזמין ו/או המפקח (כהגדרתו
להלן) סירב לקבלם ,בין בשל פגמים ובין בשל אי התאמה בין ההזמנה לאספקה בפועל.
 12.10בסיומו של כל חודש ולא יאוחר מ 10 -בחודש שלאחריו ,יגיש הספק למזמין (או ישירות לכל
אחד מן השלוחות – על פי בחירת המזמין) דו"ח מפורט שיכלול את כל הפרטים שייקבעו ע"י
המזמין ,לרבות חשבון לתשלום ,כמות המוצרים וסוג המוצרים ויצרף את טפסי ההזמנה
הרלבנטיים (כל הנ"ל יחד יקראו להלן" :הדו"ח לתשלום").
 12.11התשלום יתבצע לספק תוך ( 93תשעים ושלושה) ימים מתום החודש שבגינו הוגש הדו"ח
לתשלום על ידי הספק ("שוטף  ,)"93 +ובתנאי שהדו"ח אושר קודם לכן ע"י המזמין וכנגד
חשבונית מס כדין.
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 12.12כל מס ,היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין המוצרים ו/או
אספקתם (כך למשל ,פיקדון מכל מין וסוג) יחולו באופן בלעדי על הספק וישולמו על ידו.
המזמין ינכה מכל תשלום לספק כל סכום אותו עליו לנכות על פי כל דין ,לרבות מסים,
היטלים ותשלומי חובה אחרים ותשלומם כאמור יהווה ראיה לביצוע מלוא התשלום המגיע
לספק מהמזמין.
 12.13כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק ,ימציא הספק למזמין את האישורים הבאים :תעודת
עוסק מורשה בת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו –  ;1975אישור שנתי בר תוקף
משלטונות מס ערך מוסף על דיווח כדין בכל שנת כספים במשך תקופת קיומו של הסכם זה;
אישור ניכוי מס במקור; כל אישור אחר הדרוש על פי כל דין או על פי דרישת המזמין.
 13רכישת המוצרים ומועדה
 13.1המוצרים שסופקו על ידי הספק למזמינה בפועל ואשר המזמינה קיבלה לידיה ואישרה
בתעודת המשלוח שצורפה אליהם כי התקבלו בידיה ,יעברו לבעלותה ולחזקתה הבלעדית
של המזמינה מיד עם קבלתם על ידי המזמינה ואישורה על קבלתם כאמור ,במקום שנקבע
לכך בהזמנת המזמינה.
 13.2מובהר ומוסכם בזה כי המוצרים לא יעברו לבעלותה ולחזקתה של המזמינה כל עוד לא
אישרה המזמינה את קבלתם .אף אם הם מצויים בחצריה של המזמינה וכל עוד לא עברה
הבעלות והחזקה הבלעדית במוצרים לידיה של המזמינה ,יהא הספק האחראי הבלעדי
למוצרים ולכל אובדן או נזק שיארע להם.
 13.3הבעלות במוצרים תעבור לידי המזמינה כשהיא נקייה מכל חוב ,עיקול ,שעבוד או זכויות צד
ג' אחרות או נוספות מכל מין או סוג שהוא.
 13.4למען הסר ספק ,המערכת (מערכת חמצן רפואי נוזלי ,הכוללת בין היתר מיכל קבוע ותרמוס,
המיועדת להעניק למטופל זרימה חמצן בספיקות של  0-10ליטר בדקה כאשר המיכל הקבוע,
שהינו חלק מן המערכת ,מלא בחמצן רפואי נוזלי והעומדת בכל תנאי ודרישות המפרט הטכני
– נספח ח' למסמכי המכרז) ,להבדיל מהמוצרים .תיוותר בכל העת בבעלותו של הספק והיא
רק תושאל למבוטחים לצורך שימוש בה בהתאם להוראות הסכם זה.
 14פיקוח מטעם המזמין
 14.1המזמין רשאי למנות מפקח מטעמו כדי להשגיח ולפקח על אספקת המוצרים ו/או כל
התחייבות אחרת על פי הסכם זה של הספק (להלן" :המפקח") .המפקח יהא מוסמך להכריע
בכל שאלה הקשורה לאספקת המוצרים (לרבות הובלתם לשלוחות) עפ"י הסכם זה והספק
מתחייב לשתף פעולה עם המפקח באופן מלא .הפעלת סמכויותיו של המפקח תיעשה רק
בהתאם להוראות כל דין ובכפוף למתן זכות טיעון הולמת לספק.
 14.2המזמין רשאי להחליף את המפקח בכל עת או להוסיף מפקחים נוספים ,הכל לפי שיקול דעתו
של המזמין.
 14.3מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה יעשו לשביעות
רצונו המלאה של המפקח ובהתאם להוראות שייתן לספק מעת לעת ,והספק מתחייב למלא
אחריהן בקפדנות ובדייקנות.
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 14.4בכל מקרה בו לא סופקו המוצרים על ידי הספק לשביעות רצונו המלאה של המזמין ו/או
המפקח מטעמו ,המזמין יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לרכוש את המוצרים מצד שלישי ,והספק
יפצה את המזמין בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למזמין בגין כך מיד עם דרישתו הראשונה
לכך של המזמין מהספק ,וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד אחר על פי הסכם זה ו/או
כל דין.
 14.5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף לכל זכות אחרת המוקנית למפקח על פי ההסכם,
רשאי המפקח ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו:
 14.5.1לערוך בדיקה מדגמית של המוצרים ו/או לפסול את משלוח המוצרים או חלקו או את
ההזמנה כולה בשל פגם ו/או חסר ו/או אי התאמה להוראות הדין או ההסכם לפי שיקול
דעתו הבלעדי ,ועל הספק תחול החובה לספק מוצרים אחרים תחתם לפי הוראות המפקח
לרבות פיצוי המזמין בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מהפסילה כאמור.
 14.5.2לערוך בדיקות וביקורות ,בכפוף לתיאום מוקדם זמן סביר מראש ,במפעלי היצרן ו/או
בחצרי הספק.
 14.5.3לערוך בדיקות וביקורות פתע ,בכל עת ,בכל הנוגע לדרך ולאופן הובלת המוצרים לשלוחות.
 14.5.4לאשר או לפסול כל מורשה מטעם הספק או המועסק על ידו בקשר עם ביצוע התחייבויות
הספק עפ"י הסכם זה ,והכל למעט יצרן המוצרים
 14.5.5להורות על החלפת הפרוייקטור מטעם הספק.
 14.6זכות הפיקוח והביקורת הניתנת בהסכם למזמין ולמפקח מטעמו ,אין בה כדי להטיל חבות
כלשהי על המזמין ואין בה כדי לשחרר את הספק ממילוי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו
על פי ההסכם ,או להוות אישור לביצוען כראוי .שום מעשה או מחדל מצד המפקח לא יפטור
את הספק ממילוי איזו מהתחייבויותיו על פי ההסכם.
15

העדר יחסי עובד-מעביד
15.1

הצדדים מצהירים ,כי הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הינו בבחינת "קבלן עצמאי"
אשר אינו משתלב במסגרת המזמין וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו ,לרבות הזכויות
הניתנות למזמין לפקח או להורות הוראות לספק ,כדי לשנות מהיחסים המשפטיים בין
הצדדים או כדי להוות משום יצירת יחסי עובד מעביד בין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי
מטעמו ובין המזמין ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

 15.2למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם לאספקת המוצרים כהגדרתם בהסכם
זה ,ובשום אופן איננו הסכם עבודה ו/או הסכם להעסקת עובדים מסוימים ו/או התקשרות
לאספקת כח-אדם ו/או הסכם עם קבלן כח-אדם.
 15.3הספק ישא באופן בלעדי בכל התשלומים הקשורים להעסקת עובדיו או מי מטעמו לרבות שכר
עבודה ותנאים סוציאליים וכל תשלום אחר הדרוש עפ"י כל דין ו/או הסכם בהקשר זה ו/או
החל על מעביד בגין עובדיו.
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 15.4להסרת ספק מובהר ,כי על המזמין לא תחול כל חבות שהיא ,במישרין או בעקיפין ,ביחס
להעסקת עובדי הספק בידי הספק .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הספק ישפה את המזמין מיד
עם דרישתו הראשונה של המזמין לכך בכל סכום בו ישא או יחויב המזמין בקשר לתביעה של
מי מעובדי הספק או כל אדם או גורם הקשור עם הספק ,שעניינה קיומם של יחסי עובד
ומעביד בינם ובין המזמין.

 16כח אדם
 16.1הספק מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,באמצעות עובדים מתאימים,
מקצועיים ,מיומנים ומנוסים ,לשביעות רצון המזמין ,ולשם כך ,מתחייב להעסיק בעצמו ועל
חשבונו את כל כח האדם המתאים והדרוש לשם מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם.
 16.2לעבודות הספק על פי הסכם זה אשר לצורך ביצוען דרוש היתר או רישום על פי כל דין,
מתחייב הספק להעסיק רק מי שרשום או שיש לו רשיון או היתר כאמור ,הכל לפי העניין.
 16.3הספק מתחייב להעסיק את עובדיו על פי כל הכללים שנקבעו בהסכמי העבודה המקובלים
בענף אליו משתייכים עובדיו ,ולמלא אחר הוראת כל דין ו/או הסכם קיבוצי ישימים.
 16.4הספק אינו רשאי למסור ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,כולן או מקצתן ,לצד שלישי
כלשהו ,כולל קבלני משנה אלא אם כן קיבל את הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב .נתן
המזמין את הסכמתו כאמור לעיל ,לא יהיה בכך כדי לפטור את הספק מאחריותו על-פי
ההסכם ,והספק ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מי מטעמו כאמור.
 17ביטול ההסכם ללא הפרה
המזמין רשאי בכל עת לבטל הסכם זה ו/או להשעות את ההסכם לפי שיקול דעתו הבלעדי,
במתן הודעה לספק ( 60שישים) יום מראש ובכתב ,מבלי שיהיה בכך משום הפרת הסכם זה
ומבלי שהמזמין יהיה חייב לנמק את עילת ההפסקה ו/או ההשעיה כאמור ,והספק מוותר על כל
טענה ,דרישה או תביעה בקשר לכך.
במקרה של השעיית ההסכם ,וככל שכללית תבקש להורות על ביטול ההשעיה ,תינתן לספק
הודעה מוקדמת בכתב בת  15יום .פעל המזמין מכח זכותו כאמור בסעיף זה ,הספק יהא זכאי
לקבל אך ורק את התשלומים המגיעים לו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה כפי
שאושרו ע"י המזמין עד לתום ביצוע התחייבויותיו בפועל .למען הסר ספק ,הספק לא יהיה זכאי
לכל סכום נוסף מהמזמין והוא מוותר על כל דרישה בהקשר זה .כללית לא תעשה שימוש
בסמכותה על פי סעיף זה ,אלא החל מחלוף שנה אחת ממועד כניסת ההסכם לתוקף.
14

ביטול ההסכם עקב הפרה
14.1

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן המזמין יהיה רשאי לבטל את ההסכם לאלתר ,ללא מתן
הודעה כלשהי לספק ולבצע את התחייבויות הספק ,על פי הסכם זה ,בין בעצמו ובין בכל דרך
אחרת כפי שימצא לנכון ,לרבות בידי ספק חלופי והספק מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או
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דרישה כספית ו/או אחרת כלפי המזמין בשל כך:
 14.1.1הספק הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או קבלת נכסים או צו פירוק ,בין
באופן זמני ובין באופן קבוע ,או הוטל עיקול על חלק מהותי מנכסי הספק באופן שיש בו,
לדעת המזמין ,חשש לפגיעה בהמשך יכולתו של הספק לבצע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 14.1.2הספק הסב ,או התיימר להסב ,את ההסכם כולו או מקצתו לאחר/ים מבלי לקבל את
הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב
 14.1.3בפועל אין הספק מבצע את ההסכם.
 14.1.4הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.
 14.2בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית ,יתקן הספק את ההפרה בתוך  7ימים מיום שנדרש לכך
ע"י המזמין או מי מטעמו .לא תיקן הספק את ההפרה כאמור ,יהיה המזמין רשאי לבטל
הסכם זה ללא מ תן כל התראה נוספת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמין עפ"י
ההסכם ועפ"י כל דין.
 14.3הפרת הוראה כלשהי הכלולה בסעיפים שעניינם הצהרות והתחייבויות הספק ,אספקת
המוצרים ,טיב המוצרים ,כח-אדם ,יחסי ספק-מזמין ,תמורה ותנאי תשלום ,ערבות ,ביטוח,
שיפוי ,הסבה ,סודיות או העסקה של קבלני משנה בניגוד לתנאי ההסכם ,תחשב הפרה יסודית
של הסכם זה ,ובלבד שכללית נתנה לספק התראה בכתב בנוגע להפרה וההפרה לא תוקנה
בתוך ( 7שבעה) ימים ממועד מתן ההתראה.
19

ערבות
19.1

להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,ימציא הספק למזמין מיד ,אך לא
יאוחר מ( 7 -שבעה) ימים מקבלת הספק הודעה מהמזמין על זכייתו במכרז ,אלא אם כן
האריך המזמין מועד זה ,ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסכום של ( 100,000מאה
אלף)  ,₪ערוכה לפקודת המזמין על ידי תאגיד בנקאי (כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות
(רישוי) ,תשמ"א )1941-המקיים סניף בישראל ,בנוסח כמפורט בנספח י' .למזמין יהיה שיקול
הדעת הבלעדי להפחית את גובה הערבות ולשנות את גובה הערבות מעת לעת ,עד לסך האמור
לעיל ,ולספק לא יהיו כל תביעות ו/או טענות ו/או זכויות בנוגע לקביעת המזמין בדבר גובה
הערבות והוא יהיה מושתק מלטעון כנגד החלטת המזמין.

19.2

היה וכללית תממש את האופציה ,אזי כתנאי למימושה כאמור ,יחדש הספק את הערבות
הבנקאית לתקופת האופציה ( 30שלושים) יום לכל הפחות קודם לתום תקופת ההסכם
היסודית או תקופת האופציה ,על פי העניין ,באותם תנאים ובאותו הסכום של הערבות
הבנקאית כפי שנקבע בתקופת ההסכם היסודית ,לכיסוי מלוא תקופת האופציה.

19.3

היה והספק יפר ו/או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,תהא כללית רשאית
לממש את הערבות בחלקה ו/או במלואה ולגבות באמצעותה כל נזק ,הפסד ו/או הוצאה
שנגרמו לה  ,במישרין ו/או בעקיפין ,עקב ההפרה ו/או אי קיום התחייבויות הספק .ואולם,
חילוט הערבות לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ואין באמור כדי לשחרר
את הספק ממילוי מלא ומדויק של מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות המצאת
ערבות מספקת להשלמת הסכום שחולט התואמת לתנאים כאמור.
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תוקף הערבות יחל ממועד חתימת הסכם זה והערבות תפקע בתום ( 90תשעים) יום ממועד
סיום ההסכם או האופציה ,בהתאמה.

 20סודיות
 20.1הספק מתחייב בזאת לשמור על סודיות מוחלטת ולא לעשות כל שימוש בין בעצמו ובין
באמצעות אחרים ,ביחס לכל מידע ,מפרט ,תוכנית ,חומר ,מסמך עיוני או מדעי או מעשי,
בכתב ו/או בעל-פה ,מכל סוג שה וא ,שיגיע לידיעתו ו/או לחזקתו תוך כדי ו/או עקב הזמנת
המזמין להציע הצעות למכרז ו/או אספקת המוצרים על ידו באופן כאמור בהסכם זה ,לרבות
תוכנו של הסכם זה וכל פרט הנוגע למבוטחי המזמין (להלן" :המידע") .למען הסר ספק ,חובת
שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על :מידע שנתקבל בידי הספק מצד ג' באופן עצמאי
שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע אשר פותח על ידי הספק ללא קשר
להסכם; מידע מקצועי של הספק ,עובדיה ומי מטעמה ו/או מתודולוגיה ו/או שיטות עבודה
הנוגעים באופן כללי לעיבוד נתונים ומחשוב ושאינם ייחודיים לכללית; מידע שחובה לגלותו
על פי דין; מידע אשר הפך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות לסודיות של הספק.
 20.2כן מתחייב הספק בזאת כי הוא לא יעביר את המידע ו/או חלקים ממנו באופן ישיר ו/או עקיף
לצד ג' כלשהו ללא אישור מפורש מראש ובכתב של המזמין לכל מטרה ו/או מכל סיבה שהיא
ולא יעשה בו כל שימוש למעט לצרכים הישירים של הסכם זה ,וכן מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,ישמור בקפידה על הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א  1941 -ותקנותיו.
 20.3הספק ינקוט בכל אמצעי סביר הדרוש כדי שעובדיו ו/או מי מטעמו יקפידו על שמירת סודיות
המידע כאמור.
 21מניעת מטרדים והפרעות
הספק יבצע את האמור בהסכם זה תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר
אצל המזמין ,תוך התחשבות מרבית בצורכי העבודה הסדירה של המזמין ,ולעשות כמיטב יכולתו
למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא למזמין.
 22אחריות ושיפוי
 22.1הספק ישא באחריות על פי דין ,באופן בלעדי ,לכל נזק רכוש או גוף ,הפסד ,הוצאה או אובדן
שיגרמו למזמין ,למי מעובדיו ,למבוטחי המזמין או לצד שלישי כלשהו ,לרבות כל עובדי
הספק וכל מפעיל משנה ,ומי מטעמו ,כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק ,מי מעובדיו,
מנהלי עבודה מטעמו ,קבלני המשנה המועסקים על ידו ,ו/או כל גורם אחר מטעמו בקשר
לביצוע חיובי הספק עפ"י הסכם זה או הנובעים ממנו.
 22.2הספק ישפה את המזמין ואת מי מטעמו ,לרבות מבקרי המזמין ,בגין כל נזק ,הפסד ,אובדן,
חיוב ו/או הוצאות שיגרמו למזמין בעטיו של הספק או מי מטעמו ,כמפורט לעיל .חובת
השיפוי תהא כפופה לתנאים המצטברים הבאים :ניתן פסק דין חלוט נגד כללית; כללית
העבירה לספק העתק מכל תביעה ,טענה ו/או דרישה בעניין הנדרש בגינו שיפוי וכן העתק מכל
כתב תביעה שהוגש נגדה ביחס לעניין המצוי באחריותו של הספק; כללית תשתף פעולה באופן
סביר עם הספק ולא תתפשר ללא הסכמת הספק מראש ובכתב; כללית תאפשר לספק לנהל
את ההגנה על חשבונו.

שם המציע___________________ :

עמוד  43מתוך 59
חתימת וחותמת המציע___________________ :

ועדת המכרזים

44

 22.3בכל מקרה בו יאלץ המזמין לשלם פיצוי או כל תשלום אחר אשר על פי הוראות סעיף זה חל
על הספק ,מתחייב הספק לשפות ולפצות את המזמין בגין כל סכום ששולם על ידו כאמור,
בתוספת כל ההוצאות שהמזמין עמד בהן בשל כך לרבות שכ"ט עו"ד בתוספת הפרשי הצמדה
וריבית כחוק ,מיד כשיידרש לעשות כן ע"י המזמין.
 23ביטוח
 23.1הספק יקיים ביטוח חבויות משולב (צד ג' ,חבות המוצר ואחריות מקצועית) המכסה את
חבותו על פי כל דין ,בין היתר בגין פעילותו ,כאמור בהסכם זה בגבולות אחריות שאינם
נופלים מסך  $10,000,000למקרה ולתקופת הביטוח .הביטוח יורחב לשפות את כללית בגין
אחריותו למעשי ו/או מחדלי הספק ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת .הספק מתחייב לכלול
בביטוח סעיף לפיו ביטוח זה קודם לכל ביטוח אחר הנערך על ידי כללית וכי למבטח לא תהיה
כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי כללית.
 23.2כמו כן ,יכלול הביטוח סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי כללית ו/או והבאים מטעמו
ובלבד שפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
 23.3לספק ביטוח חבות מעבידים המכסה את חבותו על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו בגבול
אחריות שאינו נמוך מסך  $5,000,000למקרה ולתקופת הביטוח .הביטוח יורחב לשפות את
כללית היה ויחשב כמעביד של מי מעובדי הספק .כמו כן ,יכלול הביטוח סעיף בדבר ויתור על
זכות התחלוף כלפי כללית ו/או והבאים מטעמו.
 23.4בנוסף לביטוחים המפורטים באישור הביטוח מתחייב הספק לבטח את כל כלי הרכב  ,גוררים,
נגררים ,מיכליות לר בות ציוד כבד ו/או מנופים ו/או כלי הרמה אחרים המובאים על ידה ו/או
ע"י קבלני משנה מטעמה במסגרת העבודה ו/או השירותים עפ"י ההסכם לחצרי כללית
בביטוח חובה כנדרש על פי דין ובביטוח אחריות כלפי צד שלישי (רכוש) בגבולות אחריות שלא
יפחתו מסך  ₪ 500,000למקרה ולתקופה כולל הרחבה לנזקי גוף שאינם חייבים בביטוח חובה
עפ"י פקודת רכב מנועי  .וכן בבטוח מקיף /צמה במלוא ערכם לרבות כיסוי גניבה ,פריצה שוד
ונזק בזדון  .הביטוחים לא יכללו מגבלה לחומרים דליקים ומתפוצצים  .ביטוח צד שלישי
יורחב לשפות את כללית בגין אחריות שתוטל עליה עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או
הבאים מטעמה וזאת בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך
בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח  .הביטוחים יכללו סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות
תחלוף לטובת כללית והבאים מטעמם אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
בזדון.
 23.5הספק פוטר מאחריות את כללית ו/או והבאים מטעמו מאחריות לכל נזק שיגרם לרכוש ו/או
מלאי מכל מין וסוג שהוא בבעלותו ו/או בהשגחתו ו/או באחריותו ו/או באחזקתו והמובא על
ידו ו/או מטעמו לחצרי המזמין (בין אם נערך ביטוח לרכוש זה ובין אם לאו) .היה ורכוש זה
מבוטח בפוליסת ביטוח כלשהי ,ייכלל בה סעיף לפיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי
כללית ו/או הבאים מטעמה  .פטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת
זדון.
 23.6הספק יישא בכל הוצאות דמי הביטוח .הפוליסות יכללו תנאי מפורש על פיו רק הספק יישא
בתשלום הפרמיה.
 23.7תחילת תוקף הביטוח יהא מיום תחילת אספקת השירותים.
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 23.4הספק ימציא לידי כללית אישור קיום ביטוחים כשהוא חתום בידי מבטחיו ,המאשר קיומם
של הביטוחים אותם התחייב הספק לערוך כאמור לעיל .הספק יחזור וימציא לידי כללית
אישור כאמור מדי תקופת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.
 23.9לא יאוחר מתום  21ימים ממועד תחילת תוקפו של הסכם זה ,ימציא ספק לידי כללית אישור
בדבר עריכת ביטוחים בנוסח שבנספח יב'' ,כשהוא חתום כדין ע"י המבטח .למצער ,ניתן יהא
להמציא לכללית בתוך פרק הזמן כמפורט לעיל אישור קיום ביטוחים מקורי החתום על ידי
המבטח בכל נוסח אחר ככל שיאושר מראש ובכתב על ידי יועץ הביטוח של כללית .למען הסר
ספק ,יועץ הביטוח של כללית יפעל בעניין זה בהתאם לשיקול דעתו המקצועי ויהא רשאי שלא
להתיר עריכת שינויים בדרישות הביטוחיות נשוא המכרז ,והכל ללא חובת הנמקה.
 23.10למען הסר ספק ,מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד כאמור לעיל לא תיפגע
בהתחייבות הספק עפ"י הסכם זה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,כל חובת תשלום
שחלה על הספק והוא מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה
 24איסור המחאה
 24.1הספק אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,לכל
גורם שהוא בכל דרך שהיא ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לרבות ע"י העברת השליטה בספק
לבעלי מניות ו/או לאחרים לרבות התקשרות עם קבלני משנה מבלי לקבל את הסכמת המזמין
לכך מראש ובכתב .ניסה הספק להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י ההסכם כאמור לעיל
ללא קבלת אישו ר המזמין לכך ,לא יהיה להמחאה כאמור כל תוקף ,ולא יהיה בכך כדי לפטור
את הספק מאחריותו למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה .למען הסר ספק ,המזמין רשאי
לסרב לבקשת הספק להמחות זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י הסכם זה כאמור לעיל ללא צורך
בנימוק כלשהו ולא יהיה בכך כדי לפטור את הספק מביצוע איזו מהתחייבויותיו עפ"י
ההסכם.
 24.2מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמין יהא רשאי בכל עת להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י
ההסכם כולן או חלקן הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בקבלת אישור הספק לכך.
 25היעדר זכויות צד ג'
 25.1המוצרים שיספקו ע"י הספק למזמין ,מעת לעת על פי הסכם זה ,בכל כמות שהיא ,יהיו נקיים
מכל שעבוד ,משכון ,עכבון ,עיקול או זכות צד ג' כלשהי.
 25.2הספק מוותר במפורש על כל טענה ו/או זכות שעבוד או עכבון ביחס למוצרים כלפי המזמין.
 26גביה וקיזוז
 26.1נשא המזמין ,או מי מטעמו ,בתשלום כלשהו החל על הספק ,בין על פי ההסכם ובין על פי כל
דין ,יהא הספק חייב להחזירו למזמין מיד כשיידרש לעשות כן ,והכל בצירוף הפרשי הצמדה
וריבית כדין.
 26.2המזמין רשאי לנכות ,לחלט או לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנו לספק בין על פי ההסכם ובין
בדרך אחרת ,כל סכום המגיע או שיגיע לו מאת הספק בין על פי ההסכם ובין בדרך אחרת
בכפוף למתן הודעה בכתב זמן סביר מראש בגין ביצוע הניכוי ,החילוט או הקיזוז כאמור.
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 26.3חשבונותיו של המזמין בדבר נזק ו/או הוצאה שנגרמו לו כאמור ישמשו כראיה לכאורה לנזקו
של המזמין".
 26.4למזמין תהא זכות עכבון בכל נכס של הספק שנמצא בידי (או שיגיע לידי) המזמין או שנמצא
בחצרו של המזמין ,וזאת עד לגובה סכום הפיצויים אשר הספק חייב (או יהא חייב) למזמין על
פי הסכם זה.
 26.5הספק לא יהיה רשאי לקזז מסכומים המגיעים ממנו למזמין סך כלשהו ,והוא לא יהיה רשאי,
מכל סיבה שהיא ,לעכב תחת ידו נכס כלשהו של המזמין.
 27שונות
 27.1לבית המשפט המוסמך ,שמקום מושבו בעיר תל-אביב ,תהא הסמכות המקומית הייחודית
והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם או הנובע ממנו ,והצדדים מוותרים מראש על זכותם
לפנות לכל בית משפט אחר אשר מקום מושבו איננו בעיר תל-אביב.
 27.2מסמכי המכרז ובכללם הסכם זה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים ולא יהא כל תוקף לכל
מו"מ ,סיכום ,התחייבות ,הבטחה ,מצג או הסכם קודם ,שרטוטים ,אינפורמציה ,מחירים,
מסמכים ,כתבים ופרטים אחרים שנמסרו לספק ע"י המזמין או מי מטעמו ,בין בכתב ובין
בעל-פה ,אלא אם כן נכללו במפורש במסמכי המכרז.
 27.3לשינויים בהסכם זה לא יהיה תוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים.
 27.4מחדל ,השהיה או ויתור ע"י אחד הצדדים במימוש זכות מזכויותיו לפי הסכם זה לא יחשבו
כויתור ,כמניעה ,כהסכמה או כהודאה מצדו והוא יוכל להשתמש בזכויותיו עפ"י הסכם זה
בכל עת שיחפוץ מבלי שיהיה מנוע מלעשות כן.
 27.5כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה לעיל
תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה הידנית באותה הכתובת או בתום  72שעות מעת
שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית הדואר .הודעה שהועברה בפקס יראו אותה כנתקבלה
במועד העברתה ,אם צורף לה אישור על העברתה המלאה והתקינה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________

המזמין
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אישור
אני ,הח"מ ,___________________ ,מס .רשיון ________ ,משמש כרו"ח  /עו"ד של הספק ומאשר
בזאת כי חתימתו הנ"ל של ___________________ ,ת.ז _______________ בצירוף חותמת הספק
מחייבת את הספק מכח החלטת הספק שנתקבלה בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו וכל דין.
חתימה וחותמת________________________
תאריך _____________

שם המציע___________________ :
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נספח י'
( --יוגש לכללית בהתאם להוראות המכרז וההסכם רק על ידי הזוכה)---לכבוד
כללית הנדסה רפואית בע"מ

 --דוגמא בלבד! אין צורך לצרף להצעה! ---הנדון :ערבות מס' ________________

לבקשת ___________________________________________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים
בזה כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש ,עד
לסכום של _______ (במילים )_____________ :ש"ח שיוצמדו למדד ,כמפורט להלן ,וזאת להבטחת
התחייבויות המבקש מכח הסכם שנתחם בינו לבין כללית הנדסה רפואית בע"מ בעקבות זכיית המבקש
במכרז מס'  __/16אספקת חמצן רפואי נוזלי למטופלי 'כללית בית' .
לצורכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו :מדד המחירים לצרכן ,הכולל ירקות ופירות ,המתפרסם ע"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם על פי
ערבות זו (להלן" :מדד התשלום") כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום הגשת הצעת המציע,
דהיינו המדד של חודש _____ שנת_______ שפורסם ביום  _____ 15שנת ________ (להלן" :המדד
היסודי") אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד
היסודי (להלן" :סכום הערבות המוגדל").
למניעת ספק ,אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו ,לא יחול שינוי בסכום
הערבות.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,בכל מקרה ,כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל תוך ( 7שבעה) ימים
מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה בכתב בסניפנו ,ומבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם או לדרוש
תחילה את תשלומו מהמבקש.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך ________ ועד בכלל.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניפנו ב ___________________ -לא יאוחר מאשר
התאריך הנ"ל .דרישה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

חתימות וחותמת הבנק

שם המציע___________________ :

שמות החותמים

תאריך
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נספח יא'
דרישות בטיחות
א) הוראות בטיחות כלליות:
.1

הספק אחראי לכך שהוא עצמו ,עובדיו ,סוכניו ,קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר הבא בשמו או
מטעמו ,ינהגו בהתאם לאמצעי זהירות והבטיחות המחויבים לפי הנסיבות במתן שירותים נשוא
ההסכם ובהתאם להוראות כל חוק ,תקנה ,צו ,חוק עזר ,היתר ,רישיון ,תוכנית מפרט,
והוראות ,הנחיות או תנאים שיינתנו בהם מדי פעם בפעם.

.2

הספק יפקח ,יוודא ויעשה כל שניתן בכדי למנוע עישון של עובדיו אלא במקומות בהם מותר
העישון.

.3

על הספק לספק לעובדיו ציוד עבודה תקין ובדוק וציוד מגן מתאים לעבודה אשר הם אמורים
לבצע .על הספק לבטח את עובדיו ולוודא שכל אחד מהם מסוגל לבצע את העבודות המוטלות
עליו בצורה טובה מבלי לגרום נזקים ומבלי להוות סיכונים.

.4

מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בהסכם מתחייב בזה הספק לא להשתמש בציוד כל שהוא,
המחויב בחוק לבדיקה תקופתית ,בקשר למתן השירותים על פי ההסכם ,אלא אם כן הציוד
נבדק תחילה ואושר לשימוש על ידי בודק מוסמך.

.5

באחריות הספק לקבל מחשמלאי מוסמך (לא של כללית) אישור תקינות על כל ציוד חשמלי
שבשימושו ,כולל הכבלים המאריכים .בידוד הכבלים חייב להיות שלם ,מתאים ליישום ותקין
כולל התחברויות לשקע ותקע .חיבור תקע – שקע לא יונחו בשבילים ומעברי רכב.

.6

הספק לא ישתמש ברעלים או בחומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים,
התשנ"ג –  1993מבלי שקיבל מיצרן החומר גיליון בטיחות שערוך על פי תקנות הבטיחות
בעבודה (גיליון בטיחות ,סיווג ,אריזה ,תווי סימון של אריזות)  ,התשנ"ח – .1994

.7

הספק עובדיו או קבלני משנה שלו לא ישתמשו בחומרים מסוכנים כלשהם ,לפני שהספק יגיש
את רשימת החומרים לכללית ויקבל אישור בכתב להשתמש בהם.

.4

הספק יעביר לעובדים הרלוונטיים לעיסוק עם חומרים מסוכנים (כולל העברת החומר ,שינועו,
אחסו נו וכו') הדרכה שתקיף בין השאר היכרות עם תכונות החומרים ,והפעולות הנדרשות
לביצוע בעת אירוע חומרים מסוכנים כולל ביגוד המגן המתאים ,אמצעי הכיבוי ואמצעים
אחרים לטיפול בחומרים וטיפול העזרה הראשונה הנדרש .הדרכה כאמור תירשם בפנקס
ההדרכות.

.9

הספק מתחייב שלא לעסוק בחומרים מסוכנים ללא פיקוחו של אדם המכיר היטב את
החומרים ,את הסיכונים הנובעים מהם ואת הפעולות הנדרשות לטיפול בהם במידה ומתרחש
אירוע חומרים מסוכנים ,לרבות העזרה הראשונה שיש להגיש ,הטיפול בחומרים ,אופן כיבוי
החומר ושימוש באמצעי מיגון נדרשים.

.10

הספק ישתמש רק בחומרים רעילים ומסוכנים שהם מאושרים ובעלי תווית תקנית ומאושרת.

.11

הספק אחראי לספק לעובדים את כל ציוד המגן הנדרש לעיסוק בטוח עם חומרים מסוכנים,
בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,התשנ"ז –
 1997ובהתאם למידע שניתן בגיליון הבטיחות.
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.12

על הספק לתאם מראש עם מנהל אחזקה ,ממונה בטיחות ,על כל שינוי מהותי בצנרת ,משאבות,
או תהליכים או שינוי אלקטרוני שעשוי לגרום לערבוב חומרים כימיים שמגיבים באופן אלים
ומסוכן .כמו כן ידאג הספק שכל העובדים מטעמו יהיו מצוידים עם ציוד מגן אישי מותאם
לאותה סוג עבודה שעומד לבצע.

.13

בנוסף לעמידה בכל הוראות דיני הבטיחות ,במידת הצורך ועל פי שיקול דעתו ,הספק מתחייב
לבצע טרם התחלת מתן השירותים נשוא ההסכם הערכת סיכונים ,להגדיר את הסיכונים הבלתי
קבילים ולנקוט באמצעים הנדרשים על מנת שהסיכונים יהיו קבילים .בכל מקרה ,הספק לא
יחל במ תן השירותי במידה וקיימים סיכונים בלתי קבילים ותחילת מתן השירותים משמעה
שבוצעה הערכת סיכונים והוסרו כל הסיכונים הבלתי קבילים ,אם נתגלו כאלה .נקיטת
אמצעים כאמור ,תהיה על ידי הספק ועל חשבונו ולא יהיו לו כל תביעות כלפי כללית בעניין זה.

ב) התחייבות הספק:
.14

לפעול בהתאם לכל דין (דוגמא  :פקודת הבטיחות בעבודה ,נוסח חדש ,ותקנותיו ,חוק ארגון
הפיקוח על העבודה ,התשי"ד 1954-ותקנותיו ,חוק התכנון הבנייה ותקנותיו ,חוק החשמל
ותקנותיו ,פקודת משלוח יד ותאונות וחוק שירותי הכבאות ,ותקנות העבודה בגובה) ובהתאם
להנחיות בטיחות ובריאות של כללית.

.15

הספק יהיה אחראי כלפי כללית על נושא הבטיחות עבור כל השירותים הניתנים על ידו (לרבות
על ידי כל מי מטעמו שזהותו אושרה מראש ובכתב על ידי כללית) מכח ההסכם.

ג) הוראות איכות הסביבה  -התחייבויות הספק
.16

הספק אחראי לכך שהוא עצמו ,עובדיו ,סוכניו ,קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר הבא בשמו או
מטעמו ,ינהגו בנושאי איכות הסביבה בהתאם להוראות כל חוק ,תקנה ,צו ,חוק עזר ,היתר,
רישיון ,תוכנית ,הנחיות ,נהלים או תנאים שיינתנו בהם ,או בנפרד מדי פעם בפעם.

.17

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לקיים על חשבונו ועל אחריותו את ההוראות
בנושאים המנויים להלן:
 .17.1לספק את השירות ו /או להפעיל כל ציוד בהתאם להוראות חוק אוויר נקי,
התשס"ח 2004-התקנות שיוצאו מכוחו ו/או או הוראות  /תנאים שיינתנו מכוחם.
 .17.2לקבל אם נדרש ולקיים את הוראות חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג – ,1993
לרבות קיום היתר רעלים ותנאיו ככל שיידרשו.
 .17.3לקבל אם נדרש רישיון עסק ולקיים את הוראות חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח 1964
התקנות והצווים שהוצאו מכוחו לרבות החזקת רישיון עסק שהספק יגיש בקשה
לקבלו והוא יהיה רשום כבעליו ולקיים את תנאי הרישיון כפי שיקבעו במפרט
האחיד או בתנאים שיתווספו על ידי הרשויות המוסמכות.
 .17.4להשתמש בציוד אשר יעמוד בחקיקה החלה על נצילות אנרגטית של מתקנים וציוד
ולהתקין מכשירי מדידה ובקרה שיספקו נתונים על כל צריכת האנרגיה במתקנים
והכל באופן שיאפשר לעמוד בכל דרישות הדין בנושאים של שימור ,נצילות אנרגיה
וצריכתה היעילה ,כדוגמת תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת
אנרגיה) ,התשנ"ד.1993-
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 .17.5הספק מתחייב להכין לצורך פעילותו מכח ההסכם "תיק מפעל" כהגדרתו בתקנות
רישוי עסקים מפעלים מסוכנים ,התשנ"ג  1993ולקיים את הוראותיו.
 .17.6הספק מתחייב לקיים את כל הוראות חוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א 1951 -
התקנות והצווים שהוצאו מכוחו.
.14

הספק מתחייב לשפות את כללית בגין כל תשלום שתחויב בו בתביעה אזרחית ,קנס מנהלי או
עיצום כספי שתידרש כללית לשלם בנושאי איכות הסביבה ,כתוצאה ממתן השירותים נשוא
ההסכם.

.19

הספק מתחייב להימנע מכל זיהום של קרקע או זיהום של מי תהום ,ולהימנע מלעבור עבירה על
חוק המים ,התשי"ט והתקנות שהותקנו מכוחו.

.20

הספק מתחייב להימנע מגרימת מפגעי ריח ורעש כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים ,התשכ"א
והתקנות שהותקנו מכוחו בכלל ,ובפרט בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד
בנייה) ,תשל"ט – .1979

ד) תכנית לניהול בטיחות
.21

הספק יעסיק מומחה בתחום הבטיחות שהינו בעל הסמכה מספקת להנחת דעתה של כללית ,וכן
ידע וניסיון מוכח לתחום חמצן רפואי נוזלי .מומחה זה ,שזהותו תהיה טעונה אישור מראש
ובכתב של כללית ,ילווה את תקופת ההסכם נשוא ההסכם ויציג לכללית לפני תחילת מתן
השירותים נשוא ההסכם תכנית בטיחות והערכת סיכונים ,הן בהיבט הביצוע והן בהיבט
בטיחות ,תפעול ואחזקה במהלך תקופת ההסכם.

.22

הספק ידאג לפיקוח ובקרה תקופתית על פעילות עובדיו באמצעות ממונה הבטיחות מטעמו
ויבצע בדיקה תקופתית על פי התקן של כל הציוד שבו נעשה שימוש לצורך מתן השירותים.

.23

הספק ינהל את כל הפנקסים הנדרשים על פי דין ,לרבות פנקס כללי ופנקס הדרכות.

.24

הספק יכין תכנית בטיחות או תכנית ארגון בטיחותי של השירותים או תכנית לפי סעיף 166
לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,תשמ"ח –  1944או תכנית לניהול בטיחות על פי
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול בטיחות) ,התשע"ג –  ,2013על פי העניין ,לפני
תחילת מתן השירותים.

עותק מתוכנית כאמור בסעיף הקודם יימסר למזמין העבודה טרם תחילת מתן השירותים
.25
ויהווה תנאי לאישור המזמין לתחילת מתן השירותים.
ה) הוראות ייחודיות של בטיחות
.26

מבלי לגרוע מהאמור למעלה ,הספק אחראי לכך שהוא עצמו ,עובדיו ,סוכניו ,קבלני המשנה שלו
וכל אדם אחר הבא בשמו או מטעמו ,ינהגו בהתאם לאמצעי זהירות והבטיחות בעבודות
הקשורות בחמצן רפואי נוזלי ,על פי הוראות כל דין ,תקן ישים וכל רשות מוסמכת.

.27

הספק אחראי ליתן את השירותים ולספק את המוצרים בהתאם להוראות כל דין ,חוק ,תקנה,
צו ,תקן ,חוק עזר ,היתר ,רישיון ,או תוכנית.

.24

באחריות הספק לוודא שמתקני לחץ שעושים בו שימוש הוא ,עובדיו או קבלנים אחרים מטעמו
יהיו מצויים בהתקני בטיחות תקניים ותקינים על פי תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות
במתקן לחץ)  ,התשנ"ו – .1995
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ו) עבודה בגובה
.29

עבודה בגובה תתבצע על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז – .2007

.30

עבודה בגובה תתבצע תבוצענה רק על ידי עובדים בגירים ,שעברו הכשרה לעבודה בגובה על ידי
מדריך מוסמך לעבודה בגובה ,ובידם אישור תקף לעבודה בגובה.

.31

לא תתבצע עבודה בגובה ללא הדרכת בטיחות על פי תקנות הבטיחות בעבודה (מסירת מידע
והדרכת עובדים) ,התשנ"ט – .1999

.32

הספק לא יעסיק עובד כעובד בגובה בכל מקרה בו קיים חשש שהעובד עלול לסכן את עצמו,
אחרים העובדים איתו ,או אנשים שאינם עובדים אצל הספק ומטעמו.

.33

על הספק מוטלת האחריות לספק לעובדים בגובה ציוד מיגון תקין ועל פי דרישות התקן כנדרש
בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי)  ,התשנ"ז –  1997לרבות נעלי בטיחות עם סוליות
מיוחדות נגד החלקה וכובע מגן המתאים לאופי ולסוג העבודה המבוצעת ,ולוודא שהעובדים
משתמשים בכל עת שהם באתר בציוד המיגון.

.34

הספק יוודא שלא תתבצע כל עבודה בגובה ,ללא משטח עבודה תקין ובטוח ו/או בהעדר משטח
כנ"ל ללא ציוד הגנה מנפילה שיהיה תקין ותקני.

.35

לפני שימוש בנקודות עיגון ו/או קווי חיים ,הספק יוודא את תקינותם של נקודות העיגון ו/או
קווי החיים.

ז) עבודה בחלל מוקף
.36

על הספ ק לוודא כי בכל מקרה של הכרח לבצע עבודה בחלל סגור ("מוקף") תבוצע העבודה תוך
נקיטת כל אמצעי הבטיחות באופן מדויק וקפדני עפ"י כללי הבטיחות הזהירים ביותר הנוגעים
לעבודה ב"מקום מוקף" בהתאם לחוקי ותקנות הבטיחות הרלוונטיים לעבודות במקומות
מוקפים ובמיוחד בסעיפים  94 - 44לפקודת הבטיחות בעבודה.

.37

הספק יוודא שלא יעבוד עובד לבדו במקום מוקף (כנדרש בסעיף  91לפקודת הבטיחות) ,ולא
ייכנס עובד ייכנס לחלל מוקף כאמור אלא כשהוא קשור היטב ברתמת בטיחות תקינה והקצה
השני של הרתמה בידי עובד אחר הנמצא מחוץ לחלל הסגור ,וכי יינקטו אמצעים להגנת
הנשימה הנדרש.

ח) בטיחות באש
.34

הספק ו/או אחראי הבטיחות מטעמו:
 .38.1אחראים לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת דליקות ,כולל הצבת צופה אש ואמצעי
כיבוי במקום עבודתו על חשבונו ואחריותו;
 .38.2אחראים לוודא אחסון ושמירת חומרים דליקים ,חומרי צבע ומדללים באופן שימנע
סיכוני אש;
 .38.3להקפיד כי לא תחסם הגישה לברזי כיבוי (הידרנטים);
 .38.4אחראים להימנע מכל פעולה שיכולה להצית אש או לגרום להצתה של להבה.

שם המציע___________________ :

עמוד  52מתוך 59
חתימת וחותמת המציע___________________ :

ועדת המכרזים

53

ט) אירועים מסוכנים ותאונת עבודה
.39

במקרים של אירועים חריגים שאירעו תוך כשי מתן השירותים כגון קריסה של מתקנים ,אש,
שפך של חומרים מסוכנים וכיו"ב הספק ידווח בכתב מיידית מקרות האירוע.

.40

במקרה של תאונת עבודה כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה –  1995ו/או
פקודת התאונות ומחלות משלח יד (הודעה) 1945 ,והודעה על מקרים מסוכנים במקומות
עבודה ,התשי"א –  1951בה מעורבים הספק ,מי מעובדיו ,קבלני משנה קבלנים אחרים ו/או
ספקים שהביאו חומר או ציוד לאתר ,הספק ידווח למזמין על התאונה בכתב בהקדם האפשרי
ולא יאוחר מ –  24שעות לאחר קרות האירוע.

.41

הספק מתחייב לדווח על כל אירוע לרשויות כמתחייב על פי כל דין.

.42

בכל מקרה של חקירה ו/או בדיקה של תאונת עבודה ו/או כל אירוע חריג ,הספק ישתף פעולה
במהלך החקירה וימסור למזמין לבקשתו את כל הנתונים הנדרשים לחקירת פרטי האירוע.

י) הפסקת עבודה /פעילות
.43

כללית רשאית להפסיק את עבודתו של כל ספק ועובד ,כאשר זו מתבצעת בתנאים בטיחותיים
או גהותיים לא נאותים או שלא מתאימות לדרישות הדין.

.44

במקרה של הפ סקת עבודה כאמור בסעיף הקודם ,לספק לא יהיו כל דרישות או תביעות כלפי
כללית.

יא) כח אדם
.45

מתן השירותים על ידי הספק ייעשה באמצעות עובדים מתאימים ,מקצועיים ,מיומנים
ומנוסים ,לשביעות רצון כללית ,ולשם כך ,הספק יעסיק בעצמו ועל חשבונו את כל כח האדם
המתאים והדרוש לשם מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם.

.46

לעבודות הספק אשר לצורך ביצוען דרוש היתר או רישום על פי כל דין ,מתחייב הספק להעסיק
רק מי שרשום או שיש לו רשיון או היתר כאמור ,הכל לפי העניין.

.47

הספק ידאג להדריך את כל המשמשים מטעמו לצורך מתן שירותים לכללית בהתאם לתקנות
ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) ,התשנ"ט .1999

יב) הוצאות ועלויות בתחום הבטיחות
.44

כל ההוצאות הכרוכות בנקיטת אמצעי בטיחות וזהירות כאמור ,יחולו על הספק.

בטיחות בדרכים
1

הגדרות
 1.1חומר מסוכן :חומר דליק ,לקיח ,נפיץ ,רעיל ,מחמצן ,מאכל ,מדבק או רדיואקטיבי ,או גז
דחוס או מונזל ,וכן כל חומר אחר שבהובלתו הוא עלול להיות מסוכן לבריאות האדם.
 1.2מוביל :מי שמפעיל שירות הובלה.
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 1.3רשיון מוביל :רשיון למתן שירות הובלה לפי חוק שירותי הובלה ,תשנ"ז.1997-
 1.4שירות הובלה :הובלת מטען ברכב מסחרי ,בין שההובלה נעשית כשירות לזולת ובין שהיא
נעשית לצרכיו של המוביל.
2

כללי
 2.1שירות ההובלה יינתן אך ורק בידי מי שמחזיק ברישיון מוביל תקף ,והכל בהתאם לסוג
הרשיון ולתנאיו.
 2.2על הספק להיות בעל כל האמצעים ,המכשור ,הציוד ,הכלים ,המיכון ,המחשוב ,הידע ,הניסיון
וכח האדם הדרושים לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי הוראות המכרז.
 2.3על הספק להיות בעל כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין ,לרבות
רישיון עסק תקף ,לצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז לרבות אישורים ו/או
רישיונות ו/או היתרים מטעם משרד התחבורה ,אישורים של קצין בטיחות תעבורה ולרבות
כ ל אישור ו/או היתר ו/או רישיון הדרושים על פי דין על מנת לספק את השירותים גם בימי
מנוחה שבועיים ,חגים ויום כיפור ככל שהדבר נדרש על פי תנאי המכרז והוא אחראי לכך שכל
האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים יישארו בתוקף לאורך כל עוד הוא ממשיך ליתן
שירותים לכללית.
 2.4הספק מצהיר ומתחייב כי כל עוד הוא ממשיך ליתן שירותים לכללית הוא ימלא אחר הוראות
כל דין הקשורות במתן השירותים (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,חוק שירותי
הובלה ,תשנ"ז 1997-והתקנות מכוחו וחוק חומרים מסוכנים ,התשנ"ג 1993-והתקנות מכוחו)
ובביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,כפי שיהיו ,מעת לעת ,על ידי הרשויות
המוסמכות לכך (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,משרד הגנת הסביבה והמוסד
לבטיחות ולגיהות).
 2.5הספק מצהיר ומתחייב כי לוחות הזמנים לביצוע השירותים ומשך הזמן המקסימאלי לביצוע
כל הסעה ,כמפורט במסמ כי המכרז או כפי שייקבעו על ידי המפקח כהגדרתו להלן ,לפי
העניין ,הינם קשיחים ונובעים מצרכי הכללית ומחובתה למלא אחר התפקידים המוטלים
עליה בהתאם להוראות הדין .משכך ,בכל מקרה לא תתאפשר כל חריגה מלוחות הזמנים
כאמור לעיל .מבלי לגרוע מכל יתר זכויותיה של הכללית במקרה כאמור ,כל שינוי שהוא
במסלול הנסיעה בנוגע לנסיעה מסוימת מחייב אישור מראש ובכתב של הכללית; כל חריגה
בלתי מתוכננת ממסלול הנסיעה ו/או ממשך הזמן המקסימאלי לביצוע הנסיעה ו/או תקלה
במהלך הנסיעה מחייבת דיווח מיידי ובזמן אמת לכללית.
 2.6פינוי חומרים מסוכנים ייעשה אך ורק למקומות מוסדרים ומורשים על פי דין ,והכל
באחריותו המלאה של הספק ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה וכל רשות מוסמכת
אחרת .ככל שהשירותים כוללים גם פינוי פסולת :מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,פינוי
הפסולת ייעשה בהתאם להוראות נוהל מס'  05-05-01של הכללית ("נוהל פינוי פסולת בבתי
חולים ובמרפאות ראשוניות ומקצועיות בקהילה") בנוסחו העדכני ביותר כפי שישתנה מעת
לעת.
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קצין בטיחות בתעבורה
 3.1הספק מתחייב כי לצורך מתן השירותים הוא יעסיק ,כל עוד הוא ממשיך ליתן שירותים
לכללית  ,קצין בטיחות תעבורה בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה שזהותו
תאושר מראש ובכתב על ידי הכללית (להלן" :קצין הבטיחות") .קצין הבטיחות יבקר וינהל
את מתן השירותים על פי מסמכי המכרז .בין היתר ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,קצין
הבטיחות יוודא כי רישיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הספק הינם בתוקף ,כי כלי
הרכב המשמשים להסעות הינם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והרישיונות של כלי הרכב
יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות.
 3.2קצין הבטיחות יבקר (לאחר תיאום מראש עם הכללית) באופן שוטף וקבוע בכל האתרים
המשמשים כתחנת יציאה או כתחנת קצה במסגרת מתן השירותים ובכל מסלולי הנסיעה
הקבועים ,זאת כדי לאתר מפגעי בטיחות אפשריים ולפעול על מנת להימנע מהם או לצמצם
את הסתברותם.
 3.3הספק מתחייב כי בכל מקרה בו בכוונתו להחליף מכל סיבה שהיא את קצין הבטיחות בקצין
בטיחות אחר ,הדבר לא יעשה אלא לאחר תיאום מראש ובכתב עם הכללית והעברת פרטיו
האישיים וכתב ההסמכה של המיועד לשמש כקצין בטיחות חדש.
 3.4בנוסף ולצד כל התחייבות אחרת ו/או כל הוראה רלבנטית החלה מכח הוראות כל דין ורשות
מוסמכת ,לפחות אחת ל 6 -חודשים ו/או לפי דרישת הכללית ,הספק יבצע באמצעות קצין
הבטיחות ,לפי הוראות הכללית ,בדיקות וביקורות על פי הנחיות המפקח כהגדרתו להלן,
וימסור את התוצאות לידי הכללית לצורך הוכחת עמידת השירותים בדרישות הסכם זה.

4

כלי רכב
 4.1מתן השירותים יעשה באמצעות כלי רכב תקינים ובעלי כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים
התקפים הנדרשים על פי הוראות כל דין ודרישות כל רשות מוסמכת (לרבות משרד התחבורה
ורשות הרישוי) לצורך מתן השירותים (להלן" :כלי הרכב").
 4.2כלי הרכב יהיו בעלי פוליסות ביטוח מקיף תקפות ומתאימות במשך כל תקופת ההסכם.
 4.3כלי הרכב יצוידו בכל כל ציוד אשר חייב להיות מותקן בהם ו/או שנדרש לפי כל תקן ו/או דין,
לרבות עפ"י הנחיות משרד התחבורה ,אגף הרישוי והמשרד להגנת הסביבה.
 4.4כלי רכב יהיו ארבע גלגליים ,מתאימים לייעודם והכוללים את כל האביזרים והציוד
הנדרשים על ידי משרד התחבורה ,הכל כמפורט בפקודת התעבורה ובתקנות התעבורה ,כפי
שתהיינה בתוקף מעת לעת.
 4.5כלי הרכב וכן הנהגים יצוידו באמצעי קשר שיאפשר לכללית להתקשר עם הנהג בכל עת ולכל
צורך שהוא .הספק ימציא לידי הכללית ,מראש ,פרטים מספיקים לצורך יצירת קשר ישיר עם
כלי הרכב ועם הנהגים וכן פרטים של מוקדן מטעמו היכול ליצור מיידי עם כלי הרכב ועם
הנהגים.
 4.6הספק מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת מתן השירותים ,כי
מרכב הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של כלי הרכב ,כי כלי הרכב
השונים ,ציודם ,אביזריהם ,סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות
התעבורה כפי שיהיו בתוקף ,מעת לעת ,לרבות התנאים הקבועים בהם או ברישיונותיהם של
כלי הרכב.
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 4.7הספק מתחייב לשמור ,לטפל ולתחזק את כלי הרכב בהתאם להוראות משרד התחבורה
ובהתאם להוראות היצרן וכן לערוך בדיקות תקופתיות של כלי הרכב על ידי מוסך מורשה,
הכל בהתאם להוראות כל דין.
5

הנהגים
 5.1השירותים יינתנו על ידי נהגים קבועים ,בעלי כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים הנדרשים
על פי הוראות כל דין ורשות מוסמכת לצורך מתן השירותים ,שיעברו הדרכה מתאימה על ידי
קצין הבטיחות ועל ידי הכללית .בכל מקרה ,החלפת נהג מחייבת אישור מראש ובכתב של
הכללית .בכל מקרה של הפרת משמעת ,התנהגות חריגה או סטייה מהוראות ומתנאי מסמכי
המכרז ,הכללית תהא רשאית להורות לספק ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,
להחליף נהג המשמש לצורך מתן השירותים בנהג אחר (שזהותו תאושר על ידה מראש ובכתב).
 5.2הספק מתחייב להעסיק נהגים מיומנים וכשירים ,בעלי רישיונות נהיגה תקפים לסוגי הרכב
בהם יינתנו השירותים והעומדים בתנאי הסף הבאים (נוסף על כל תנאי אחר הנדרש בהתאם
להוראות כל דין ורשות מוסמכת) :הנהג הינו בעל ניסיון של  3שנים לפחות; הנהג הינו לפחות
בן  21שנים; לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין; הנהג לא הורשע ב 5-השנים
האחרונות :בשלילת רישיון ,בעבירה אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם ,בנהיגה תחת
השפעת סמים ו/או אלכוהול; הנהג לא הורשע ב 3 -השנים האחרונות :אי ציות לתמרור תן
זכות קדימה ו/או רישיונו של הנהג לא נשלל ליותר מפעם אחת עקב עבירות מהירות ו/או עקב
עבירת אי ציות לרמזור אדום ו/או חצית קן לבן רצוף.
 5.3עבור כל אחד מהנהגים המשמש לצורך מתן השירותים ,ובכפוף להוראות כל דין הספק יחזיק
אישור ממשטרה מעודכן ברמה שנתית על גיליון הרשאות נקי לגבי עבירות הנ"ל או כל אישור
חלופי אחר שיהא מקובל על הכללית.
 5.4הספק מתחייב לבצע לכל הנהגים השתלמות נהלים ובטיחות עם תחילת מתן השירותים
לכללית ,בכל מקרה של החלפת נהג וכן כל  12חודשים לכל הפחות ,במסגרתה יתודרכו
הנהגים בנושאים הבאים :הנחיות בטיחות ,התמודדות עם קשיים ועם אירועים מתפתחים
במהלך הנסיעה ,נקודות תורפה בטיחותיות בציר התנועה ,בעלי תפקידים אצל הכללית להם
חובה לדווח ללא דיחוי על אירועים חריגים ,ניתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה ,נהלי דיווח
מחייבים ,ניתוח תאונות ולקחים מהן ,התנהגות במצבי חירום ,בדיקות רכב בתום הנסיעה
וכו'.
 5.5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק יוודא כי כל הנהגים יעברו הדרכה מיוחדת וכן
השתלמויות עתיות לשם רענון לגבי אופן השינוע והטיפול בחומרים מסוכנים .במסגרת זאת,
הנהגים יתודרכו להכיר את כלל הוראות הדין ואת כל ההנחיות של הרשויות המוסמכות
לעניין אופן השינוע והטיפול בחומרים מסוכנים.

6

בטיחות:
 6.1הספק מתחייב לנהוג בהתאם להוראות כל דין ולפי כללי המקצוע המקובלים ,וכן לנקוט
באמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז ועל פי כל דין ,ובין
היתר ,למלא בדייקנות אחר כל תקנות התעבורה.
 6.2הספק מתחייב כי בביצוע השירותים תהא הקפדה מלאה על חוקי התנועה ,על נוהלי כללית
הרלבנטיים ועל הכללים וההוראות החלים על פי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש]
התש"ל 1970-והתקנות שהותקנו מכוחה.
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 6.3בכל מקרה חירום ו/או תאונה המתרחשת חלילה בשעת מתן שירות הובלה ,הנהג יפעל
בהתאם לכללים ולהנחיות הרלבנטיות כפי המתפרסמות מעת לעת על ידי המוסד לבטיחות
ולגיהות ("הנחיות בכתב לנהג המוביל חומרים מסוכנים") ובהתאם להוראות המשרד להגנת
הסביבה.
7

פיקוח:
 7.1הכללית רשאית למנות מפקח מטעמה כדי להשגיח ולפקח על ביצוע השירותים ו/או כל
התחייבות אחרת של הספק על פי מסמכי המכרז (להלן" :המפקח") לרבות בדיקת כלי הרכב,
תקינותם וניקיונם ,רישיונות נהיגה תקפים לנהגים ולכלי הרכב וכיוצ"ב ,והוא יהיה מוסמך
להכריע בכל שאלה הקשורה לאספקת השירותים על פי מסמכי המכרז .הספק מתחייב לשתף
פעולה עם המפקח באופן מלא.
 7.2ביצוע האמור בנספח זה ,לרבות הכרעה בכל שאלה שתתעורר בהקשר זה ,יהיו נתונים
לפיקוחו ,השגחתו והחלטתו של המפקח אשר יחייבו את הספק .הספק יפעל בהתאם להוראות
המפקח לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
 7.3הספק יאפשר למפקח לערוך בכל עת בקורת על אופן ביצוע השירותים ומתחייב לבצע את כל
השינויים הסבירים הנדרשים על ידי הכללית על מנת להבטיח את מתן השירותים באופן סדיר
וללא תקלות.
 7.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף לכל זכות אחרת המוקנית למפקח על פי מסמכי
המכרז ,רשאי המפקח ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו:
7.4.1

לבקש ולקבל מסמכים ותעודות לגבי כשירותם של הנהגים :רישיונות ,גיליון
הרשאות ,וכד'.

7.4.2

לבקש ולקבל גיליונות ביקורת על תקינות כלי הרכב והבדיקות שנערכו להם ,לרבות
כל מידע אחר לגבי כלי הרכב המשמשים לשם מתן השירותים.

7.4.3

ליתן לספק כל הוראה בקשר עם הספקת השירותים בהתאם לתנאי נספח זה ומסמכי
המכרז.

 7.5זכות הפיקוח והביקורת הניתנת בנספח זה לכללית ולמפקח ,אין בה כדי לשחרר את הספק
ממילוי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,או להוות אישור לביצוען
כראוי .שום מעשה או מחדל מצד המפקח לא יפטור את הספק ממילוי התחייבויותיו על פי
מסמכי המכרז.
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נספח יב'
לכבוד
כללית הנדסה רפואית בע"מ

אישור עריכת ביטוחים
אנו הח"מ ________________________ ,חברה לביטוח ,מאשרים כי לבקשת _______________
(להלן "הספק") כי ערכנו פוליסת ביטוח לתקופה מ ___________ ועד ___________ בקשר עם
עם כללית הנדסה רפואית בע"מ (להלן "כללית") ,כאשר היקף
הסכם
הכיסוי בפוליסות כדלקמן אינו נופל מהכיסוי הניתן על-פי נוסח הפוליסה הידוע כ "ביט" או "מפעלים"
או "אשכול" או "פסגה" ,ובכפוף לאמור להלן:
 )1ביטוח חבות כלפי צד שלישי ,חבות המוצר ואחריות מקצועית (משולב)  -פוליסה
מס'_________________
ביטוח חבות כלפי צד שלישי לכיסוי חבות הספק על פי דין ,בגבול אחריות של $10,000,000
(עשרה מיליון דולר ארה"ב) לאירוע ,ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית .ביטוח זה לא יכלול כל
מגבלה לגבי חבות עקב אש ,התפוצצות ,בהלה ,פרעות ,שביתות והשבתות ,שימוש במנופים,
מכשירי הרמה (לרבות פריקה וטעינה) ,קבלנים ו/או קבלני משנה  ,ויברציה והחלשת משען ,כלי
נשק ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל ומשקה ,חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין רכב מנועי
ו/או חבות כלשהי שבוטחה בבטוח חובה לרבות גופים ומוסדות הפטורים מחובת ביטוח עפ"י
פקודת רכב מנועי נזקי גוף כתוצאה משימוש בכלי צמה אשר לא חלה עליהם חובת ביטוח
חובה עפ"י פקודת רכב מנועי ותביעות תחלוף מצד הביטוח הלאומי.
הביטוח מורחב לשפות את כללית בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמה
בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח
בנפרד.
רכוש כללית יחשב כרכוש צד ג' לעניין פוליסה זו.
 )2ביטוח חבות מעבידים  -פוליסה מס'______________________
ביטוח חבות מעבידים כלפי כל המועסקים בביצוע העבודה ע"י הספק ו/או מטעמו ,בגבול
אחריות בסך של ( $ 5,000,000חמישה מיליון דולר ארה"ב) לנפגע ,לאירוע ,ובסה"כ לתקופת
ביטוח שנתית.
.a
.b

ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,פתיונות ורעלים,
עבודה בגובה ובעומק ,כלי נשק שעות עבודה ,וכן בדבר העסקת נוער.
ביטוח זה מורחב לכלול את כללית כמבוטח נוסף היה ויחשב כמעביד של עובדי הספק,
או יקבע כי הוא נושא באחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי עובדיו.

 )3כללי לכל הפוליסות
הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי כללית
ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיה .כמו כן הננו מתחייבים כי
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ועדת המכרזים

59

הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הבטוח אלא אם תימסר הודעה כתובה
מראש בדואר רשום לידי כללית לפחות שישים ( )60ימים מראש.
הננו מאשרים כי הספק בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות הנ"ל ולתשלום
ההשתתפויות העצמיות החלות על פי הן .
בביטוחים לעיל מצויין במפורש כי אנו מוותרים על זכותנו לתחלוף כלפי כללית  ,מבקריה
ואורחיה וכל הבאים מטעמו למעט במקרה של נזק בזדון .
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על-פי האמור לעיל.
בכבוד רב,
_______________________
חתימה  +חותמת חברת הביטוח
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