1

מרכז רפואי
" אסף הרופא"

מכרז מס' 47-16

לאספקת  18F- Fluorodeoxyglucoseלצורך ביצוע בדיקות PET

עבור

המרכז הרפואי אסף הרופא

אב –תשע"ו

אוגוסט –16

__________________________________________________________________________________________

2
מדינת ישראל
משרד הבריאות
מרכז רפואי אסף הרופא

טלפון08-9779196 :
פקס08-9779377 :
תאריך _______

לכבוד_____________
א.נ,.
הנדון :מכרז  47-16לאספקת  F.D.Gעבור המרכז הרפואי אסף רופא
 .1הנכם מוזמנים להגיש לנו הצעתכם לאספקת ( 18F-Fluorodeoxyglucoseלהלן" :החומר  )"FDGלצורך ביצוע בדיקות
 PETעבור המכון לרפואה גרעינית המרכז הרפואי אסף הרופא (להלן" :המרכז הרפואי אסף הרופא").
 .2המציע רשאי להסתייע בקבלני משנה לאספקת שירותים במקרה "חירום" בו לא יוכל לספק בעצמו את החומר בכפוף
לאישור המרכז הרפואי אסף הרופא והכו ל כמפורט במסמכי המכרז .מציע לא יוכל להשתתף כקבלן משנה בהצעה של
מציע אחר וכן לא יוכל להגיש יותר מהצעה אחת.
 .3המסמכים המצ"ב הנם מסמכי יסוד ומילוי תנאיהם מהווה תנאי יסודי להשתתפות במכרז ,אי מילוי תנאי ו/או אי
צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי  /תוספת במסמכי המכרז עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון בוועדת
המכרזים.
 .4השירותים המבוקשים
 4.1אלט' א'  -אספקת כ  12 -מנות ביום בגודל של  15מיליקלירי של החומר ובסך הכול כ  3,000 -מנות בשנה .אספקת
החומר תהיה עד למרכז הרפואי אסף הרופא .כאשר המנה שתתקבל תהיה בגודל הנדרש ,דהיינו  15מיליקלירי
,לאחר פחת( .יובהר ,כי בחירת הספק/ים הזוכה/ים תבוצע עפ"י הצעת המחיר לאלט' הזו כמפורט במסמכי
המכרז ).
 4.2אלט' ב' -אספקת צובר/ים יומי/ים אקוויוולנטי לכ  12 -מנות ביום בגודל של  15מיליקירי למנה לאחר פחת (הצובר
יוכנס למזרק אוטומטי) .האלט' הזו תיבחר כאופציה להחלפת השירות אצל אותו ספק/ים שזכה/ו ע"פ מנות
יחידה וכמפורט במסמכי המכרז.
 4.4אנו מציינים כי במסגרת מכרז זה ,ועדת המכרזים רשאית לבחור עד שני ספקים לאספקת ה  F.D.G -בהתקיים
התנאים שיפורטו להלן ,והכל במידה שהדבר יספק את מירב היתרונות למזמין.
 .5מסמכי המכרז :
 5.1את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי הנהלה אדמיניסטרטיבית ביתן  231החל מהתאריך  18.8.16בשעות העבודה
המקובלות .תמורת מסמכי המכרז יש לשלם סך של  ₪ 500אשר לא יוחזרו .התשלום יבוצע בגזברות ביה"ח ביתן
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 5.2עותק מהקבלה הנ"ל יש לצרף להצעה כתנאי יסודי.
 5.3מסמכי המכרז כוללים את:
 5.3.1הזמנה להציע הצעות.
 5.3.2תשקיף משתתף.
 5.3.3דרישות כלליות.
 5.3.4הצעות מחיר.
 5.3.5נוסח להסכם התקשרות
 5.3.6נוסח כתב ערבות בנקאית להשתתפות במכרז.
 5.3.7נוסח כתב ערבות ביצוע
 5.3.8נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשאות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום.
 5.3.9נוסח קיום ביטוחים
 5.4על המציע לוודא שקיבל את כל מסמכי המכרז על כל נספחיו האמורים לעיל.
 5.5על המציע לפנות ביוזמתו אל המזמין ,היה וחסר לו מסמך כלשהו ממסמכי המכרז וזאת בתוך התקופה הקבועה
להגשת ההצעות ובאופן שיוכל להגיש את הצעתו במועד הקבוע במכרז.
 5.6אין בהעדרו של מסמך ו/או בצורך לקבלו ו/או במועד קבלתו ,כדי לשנות את המועד האחרון להגשת ההצעות ,ביחס
לכלל המציעים או למציע כלשהו.
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 .6תנאים מוקדמים
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בתנאים ובדרישות המפורטות להלן :אי עמידה באחד התנאים
יגרום לפסילת ההצעה.
 6.1קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,תשל"ו  1976-והתיקונים לו ,לרבות האישורים הבאים:
 6.1.1תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים ,תשנ"א  1991-ולפי חוק
שכר מינימום ,תשמ"ז [1987-ראה טופס" ,תצהיר בדבר היעדר ההרשאות בגין העסקת עובדים זרים ושכר
מינימום" ,מס' ט.]7.4.6.1.
 6.1.2אישור פקיד מורשה ,רואה חשבון או יועץ מס ,המעיד שהמציע מנהל פנק סי חשבונות על פי פקודת מס
הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו  1975-או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד
שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
6.2

הגשת המחאה בנקאית על סך  ₪ 35,000או ערבות בנקאית על סך  ₪ 35,000בנוסח המצורף בנספח ו ’ ותהיה
בתוקף עד לתאריך .12.1.17

6.3

למצי ע א ין חו בו ת אג ר ה ש נתי ת ל ר שם הח ב רו ת  ,י ש לצ ר ף נ ס ח ח ב ר ה/שות פ ות ע ד כנ י מ ר שו ת
התא גי די ם ה מו כי ח ז את  .ה נס ח האמו ר ל עי ל נ י תן לה פ קה ד ר ך א ת ר הא ינט רנ ט ש ל רשו ת
התא גי דים  ,ש כתו בתו T aagidi m.ju sti ce. g o v.i l :ב לחיצ ה ע ל ה כ ות רת "ה פקת נ סח ח ב רה ".

6.4

למציע אישור משרד הבריאות לייצר ולשווק חומרים רדיואקטיבים.

6.5

המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות  6חודשים במהלך שלוש השנ ים האחרונות ( )2013-2015באספקת
 18F-Fluorodeoxyglucoseלאחד מבתי החולים בארץ.

6.6

אישור מעו"ד או רואה חשבון שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל .המרכז הרפואי יהיה רשאי לבקש
אישור נוסף דומה מדי שנה.

 .7מסמכים נדרשים להוכחת התנאים המוקדמים ודרישות נוספות
7.1
7.2
7.4
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף  6.1.1יציג המציע תצהיר חתום בכתב ,מאושר ע"י עורך דין לעניין תשלום
שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין בהתאם להוראות סעיף  2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976
 .נוסח התצהיר מופיע בנספח ח' ואין לסטות ממנו.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  6.1.2יציג המציע אישור תקף למועד ההצעה מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד
על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות ציבוריים  -התשל"ו .1976
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  6.2המציע יצרף להצעתו המחאה /ערבות בנקאית מקורית על סך ₪35,000
שתהא בתוקף עד לתאריך  . 12.1.17הצעה שלא צורפה אליה ערבות בנקאית/המחאה בנקאית תפסל על הסף ולא
תידון בכלל.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  6.3יציג המציע נסח חברה עדכני כנדרש ללא חובות אגרה.
לצו רך הוכחת עמידה בתנאי סף  6.4יציג המצי ע אישור משרד הבריאות לייצר ולשווק חומרים רדיואקטיבים.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  6.5המציע ימלא את התשקיף הנמצא בנספח ג'
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  6.6יציג המציע אישור מעודכן של עו"ד או רו"ח כי המציע אינו נמצא בהליכי
פירוק או פשיטת רגל ,בין אם הליכים זמניים ובין אם קבועים.
דרישות נוספות
7.8.1
7.8.2
7.8.3
7.8.4
7.8.7
7.8.6

המציע יצרף להצעתו צילום קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז כאמור בסעיף  5.2לעיל.
המציע יצרף להצעתו אישור מרו"ח או עו"ד בדבר שמות מורשי החתימה בשם המציע.
התחייבות לבצע את השירות בזמני חירום
המציע יצרף להצעתו מסמכים המעידים כי העסק בבעלותה של אישה (אם קיים).
כל מסמכי המכרז כשהם חתומים כנדרש.
המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים לשביעות רצונו וזאת גם לאחר פתיחת
ההצעות והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
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 .8מתן השירותים באופן שוטף כל תקופת ההתקשרות
8.1
8.8
8.3
8.4
8.5

המציע מתחייב כי יש בכוונתו לעסוק במתן השירותים במהלך כל תקופת ההתקשרות וכי למיטב ידיעתו אין
כל מידע על הפסקה מתוכננת של מתן השירותים או חלקם במהלך כל תקופת ההתקשרות .המציע ידאג לספק
את השירות מדי יום ביומו בשעות שקבע המזמין במכתב ההזמנה ,אלא אם כן נקבע אחרת ע"י המזמין.
המציע מתחייב ,כי אם יוודע לו על תקלת ייצור שמשכה מעל יום אחד ושעלולה ליצור בעיית אספקת שירות
עתידית ,ידאג לעדכן באופן מיידי את נציג המזמין ובמקביל יפעל לגיבוי נוסף וידאג להשיג את החומר דרך
קבלני משנה.
במידה והספק לא יהיה מסוגל לספק את החומר ,ידווח על כך למזמין ,והמזמין יהיה רשאי לרכוש את
החומר מהספק השני שיבחר במכרז ( או מכל גורם אחר) והספק מתחייב לפצות את המזמין בכל ההוצאות
שיגרמו לו בשל הזמנה זו.
לא עמד המציע בהתחייבויותיו ,ולא סיפק את השירות לתקופה שמשכה מעל שבועיים ,רשאי המזמין לראות
בכך הפרה יסודית של תנאי ההתקשרות ,והמזמין רשאי לפי שיקול דעתו להפסיק את ההתקשרות עם המזמין
או חלק ממנה או לבטל את ההסכם ללא התראה נוספת ולמזמין יעמדו כל התרופות בהתאם לתנאי מכרז זה.
המציע מתחייב בהגשת הצעתו ,כי יש בידו את כל האמצעים הדרושים על -מנת לספק את כל הכמות היומית
של מנות המצוינת בסעיף  5תוך  24שעות בעת דרישת המזמין  ,וכי אם יבחר כספק שני ,יוכל לספק את כל
אותה הכמות ,במקרה ולתקופה שהספק שיבחר כראשון לא יוכל לספקה מסיבה כלשהי.

 .9פרטים והסברים נוספים
 9.1לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות ל -לגב' יהודית ביטון בכתב בלבד עד לתאריך  29.8.16בדוא"ל:
 Bitoni@asaf.health.gov.ilעל הספק חלה החובה לאשר את הגעת הדוא"ל עם מועד שליחתו בטלפון
 08-9779851או .050-5191366 :לא תתקבלנה טענות כי השאלות נשלחו ולא התקבלו תשובות.
 9.2הפנייה תכלול את שם המכרז ,מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה ,פרוט השאלה ,פרטי השואל,
טלפון ,פקס וכתובת דואר אלקטרוני.
 9.3המזמין אינו מתחייב להשיב לכל השאלות או לשאלות שיומצאו לאחר המועד האחרון הקבוע לעיל להגשת
הבהרות.
 9.4התשובות תוחזרנה באופן מרוכז בדוא"ל/פקס/אתר אינטרנט של המרכז הרפואי אסף הרופא לכלל המציעים
בעילום שם עד לתאריך .5.9.16
 9.5מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו ,חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר
האמ ור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל ,שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.
 9.6תקופת ההתקשרות תהייה ל  -שנה אחת עם אופציה ל  3 -שנים נוספות ובסה"כ עד  4שנים.
 9.7בתקופת התקשרות על המציע לקיים לגבי עובדיו אחר האמור בחוקי העבודה המפורטים ובהרחבותיהם,
בחוקי שכר מינימום ובמתן כל התשלומים הסוציאליים.
 9.8בין המציע ועובדיו ובין המזמין לא יחולו יחסי עובד מעביד ,והמציע מתחייב לשפות את המזמין על כל
תביעה שתוגש ,אם תוגש ,בהקשר זה.
הודעת זכייה במכרז תהא בכתב וחתומה ע"י המוסמך לכך מטעם ביה"ח .כל הודעה אחרת תהיה חסרת
9.9
תוקף.
 9.10המציע לא יראה את הודעת הזכייה כקיבול הצעתו  .הקיבול יעשה רק עם חתימת מורשה החתימה של המרכז
הרפואי על ההסכם עמו .למען הסר ספק ,מובהר כי הגשת ההצעה וחתימת המציע על גבי ההסכם מהווה
הצעה בלתי הדירה שהמציע אינו יכול לחזור ממנה.
 .10הגשת ההצעה
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

את ההצעה בציר וף כל המסמכים הנדרשים במכרז יש להגיש במעטפה סגורה שעליה יירשם "מכרז לאספקת F.D.G
עבור המרכז הרפואי אסף הרופא"  ,יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת בביתן  204בבית החולים במחסני
אפסנאות רפואית לא יאוחר מיום  12.9.16בשעה ( 14:00להלן "המועד הקובע").
הצעות שתגענה לאחר המועד הקובע לא תפתחנה.
להצעה יש לצרף את כול מסמכי ההזמנה שקיבל המציע מלאים וחתומים כדין ,בכול המקומות כמו כן יש לצרף
חתימה בראשי תיבות על כול עמוד ממסמכי ההזמנה.
חתימה כזו תהווה ראיה כי המציע קרא והבין את כול הנאמר במסמכים.
הצעות שלא בהתאם למפרט שבהזמנה זו או שתצורף להן הסתייגות או שינוי יסודי –עלולות להיפסל.
על המציע לחתום על התחייבות המהווה חלק מנספח א ולפיה הצעתו תהיה תקפה לא פחות מ  90 -יום מהמועד
האחרון להגשת הצעות ואין הוא רשאי לחזור בו מהצעתו למשך תקופה זו.
מציעים המעוניינים בכך ,יוכלו לשלוח א ת הצעתם בדואר ,על אחריותם .על המעטפה אין לציין את שם השולח.
מעטפות שתגענה עד למועד הקובע תוכנסנה לתיבת ההצעות.
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 .11ערבות ביצוע
 11.1לאחר קבלת הודעת הזכייה מועדת המכרזים ו כבטחון לקיום התחייבויותיו עפ"י ההסכם נספח ה’ יצרף המציע
במעמד חתימת ההסכם ערבות בנקאית לביצוע בלתי מותנית צמודת מדד על סך  5%מערך ההצעה בתוספת
מע"מ ,שתהיה בתוקף עד תום שלושת חודשים מתום תקופת ההסכם .הוארך ההסכם בהסכמת הצדדים,
יאריך המציע את הערבות הבנקאית בהתאם ,כך שהערבות תהה תקפה עד לתום שלושה חודשים מתום
תקופתה ההארכה.
 11.2המזמין יהיה רשאי לדרוש א ת מימוש הערבות או חלקה ,לפי שיקול דעתו בכל מקרה שלדעתו הפר המציע
התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם  ,ובלבד ששלח הודעה על כך  7ימי עסקים ממועד כוונתו לעשות כן.
 11.3היה והערבות תמומש על ידי המזמין וההסכם לא יבוטל ,ימציא המציע ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות
שחולטה.
 .18אמות המידה לבחירת המציע
 12.1אנו מביאים לידיעת המשתתפים במכרז כי ועדת המכרזים תבחר את הזוכה או הזוכים במכרז באופן הבא:
שלב ראשון
ועדת המכרזים תבחן את קיומם של תנאי הסף אצל המציעים במכרז .הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף תיפסל
ולא תעבור לשלב השני.
שלב שני
וו עדת המכרזים תבחן את ההצעות שהוגשו על -ידי המציעים השונים ,על פי קריטריון בחינה של מחיר .100%-
שתי ההצעות שבהן מרכיב המחיר יטיב עם המזמין באופן המרבי יעברו לשלב השלישי.
מובהר בזאת ,כי אין באמור בכדי לשלול את זכותו ,אך לא חובתו ,של המזמין לפסול הצעה ,מספר הצעות או
את כל ההצעות שהוגשו אם אלו חרגו מהאומדן.
הצעה שחרגה באופן לא סביר מהאומדן ,תחשב לכזו אשר גבוהה ב  15%-מהאומדן שנקבע.
חרף האמור ,במידה ויתעורר ספק  ,לדעת ועדת המכרזים ,באשר לאמינות /סבירות האומדן ,רשאית היא ,
עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לבחון את סבירות האומדן ,ולקבל החלטה בהתאם ,לרבות החלטה בדבר ביטול
האומדן ,בין השאר ,במידה ולדעת ועדת המכרזים האומדן שגוי או מבוסס על הערכה לא נכונה.
שלב שלישי
וועדת המכרזים תנהל משא ומתן עם שני המציעים או המציע שעבר/ו לשלב זה .תנאי המשא ומתן יהיו
כמפורט להלן:
א .וועדת המכרז ים שומרת לעצמה או לנציגיה את הזכות לנהל עד שלושה סבבי מו"מ עם המציעים ,על -מנת
להשיג שיפור הצעתם ,אך היא רשאית על פי החלטתה לקיים מספר סבבים קטן יותר.
ב .בסוף שלב המשא ומתן ,יגיש כל אחד מהמציעים הצעת מחיר סופית לתיבת המכרזים במועד ובמקום
שתיקבע הוועדה .מציע שי בחר שלא להגיש הצעה סופית מטיבה עם המזמין ,תחשב הצעתו הראשונה
להצעתו הסופית.
ג .ועדת המכרזים שומרת לעצמה הזכות שלא לנהל מו"מ עם המציעים בכלל ,וזאת בתנאי שהמו"מ לא החל
עם המציעים ,או ששני המציעים שעלו לשלב זה הסכימו לוותר על ניהול מו"מ.
ד .היה ולשלב זה הגיע רק מציע אחד ,רשאית הועדה לנהל עמו מו"מ ,לבקש כי יגיש הצעתו הסופית בכתב ,או
שלא לנהל עמו מו"מ כלל.
 12.2בתום שלב המשא ומתן ולאחר בחינת ההצעות הסופיות:
א .במקרה שעלה לשלב זה רק מציע אחד  -תובטח לו כמות מנות השווה ל  100% -מההזמנה.
ב .במקרה שלשלב זה עלו שני מציעים – תתבצע חלוקת ההזמנה באופן הבא:
 .1אם הפער הסופי בין שתי ההצעות שהוגשו יהיה גדול מ  ,10%-תיבחר ההצעה הזולה ביותר ותוגדר
כהצעה זוכה יחידה.
 .2אם הפער הסופי בין שתי ההצעות שהוגשו יהיה קטן או שווה ל  ,10%-אז ועדת המכרזים תקבע את
חלוקת כמות המנות בין שני המציעים על פי שיקו ל דעתה ,ובלבד שלמציע שנתן את ההצעה הזולה
ביותר תובטח לפחות הזמנת של  60%מהכמות ,ואילו למציע שנתן את ההצעה היקרה יותר תובטח
לפחות הזמנה של  20%מהכמות.
 .3אם שני הספקים נתנו מחיר זהה החלוקה תהייה שווה.
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 12.3להלן טבלת חלוקת מנות היחידה בין שני המציעים במקרה והפער בין שתי ההצעות קטן או שווה ל . 10%-
הפער בין
שתי הצעות
מחיר
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

הספק שנתן את
הצעת המחיר הזולה
יקבל
80%
77%
74%
72%
70%
68%
66%
64%
62%
60%
50%

הספק שנתן את הצעת
המחיר היקרה יותר
יקבל
20%
23%
26%
28%
30%
32%
34%
36%
38%
40%
50%

 .14פסילה בעקבות חוות דעת שלילית
 13.1המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המזמין או עם גורם ממשלתי אחר,
כספק ציוד ו/או שירותים ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות הנדרש ,או שקיימת לגביו חוות דעת
שלילית על טיב עבודתו.
 13.2או לחליפין מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של המזמין או של גורם ממשלתי אחר ונמצא כי הגיש הצעה
או הצהרה שקרית .במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית ,וזאת
בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.
 .14המחאת זכויות
 14.1המציע לא ימחה ,ולא יעביר לאחר את הסכם נספח ה’ או חלקו או כל זכות או חיוב הנובעים ממנו ,מבלי
שקיבל היתר מפורש ובכתב לכך מהמזמין.
 14.2המזמין יהיה זכאי להמחות את זכויותיו ו\ או התחייבויותיו על פי הסכם נספח ה’ לכל מי שימצא לנכון
והמציע מתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות כלפי מי שהועברו לו הזכויות כאמור.
 .17קביעת מקום השיפוט
מקום השיפוט הייחודי בכול הקשור להסכם זה לרבות הפרתו יהיה בבית המשפט הרלוונטי באזור שיפוט המרכז
הרפואי אסף הרופא.
 .16זכות עיון במסמכי המכרז
 16.1מובהר בזאת כי כל משתתף במכרז רשאי לעיין במסמכי המכרז כמפורט בתקנה ( 21ה) לתקנות חובת
המכרזים ,התשנ"ג  . 1993-למציע שסבור כי מידע מסוים מהווה לטענתו "סוד מסחרי" או "סוד מקצועי"
הזכות לבקש שמידע זה לא ייחשף בפני משתתפים אחרים במכרז .על המציע לסמן בהצעתו את הסעיפים
המהווים לטענתו סוד מסחרי או סוד מקצועי ולנמק את טענותיו.
 16.2מובהר בזה למען הסר כל ספק כי סיווג המידע או כל חלק ממנו כ " -סוד מסחרי או מקצועי" היא בסמכותה
הבלעדית של ועדת המכרזים.
 .17שמירת זכויות
 17.1המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי וכן הוא רשאי לבטל את המכרז בכל מועד
וההכרעה נתונה לשיקול דעת ו עדת המכרזים ולהחלטתה הבלעדית.
 17.2המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי לפנות לממליצים ו/או לקוחות של המציע ,בין אם מדובר
בממליצים ולקוחות שצוינו בהצעתו ובין אם לאו ולברר לגביו פרטים והמציע מתיר לו לעשות כן ומונע מעצמו
כל טענה בעניין.
 17.3ההצעה תחשב כעומד ת בתוקפה על כל פרטיה  120ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות (המועד האחרון
לעניין זה ייחשב כל מועד נדחה שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז).
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17.4
17.5
17.6
17.7
17.8

17.9

במקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם ,יהיה רשאי המזמין לחלט את ערבות המכרז שהגיש
ולפנות למציע הבא אחריו ש עלה לשלב השלישי ,ולהעביר לו את הזמנת כל הכמות המצוינת בסעיף  4לעיל.
הצעה גבוהה יותר מהאומדן שנקבע על -ידי המזמין עשויה להיפסל ,אף אם היא נמוכה מהצעות אחרות.
המציעים לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בגין הוצאות מכל סוג שהוא שתיגרמנה או שנגרמו להם בקשר עם
הגשת ההצעה ,בין שההצעה תתקבל ובין אם לאו.
כל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה ,אולם בכל
מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים ,כוחו של תנאי
מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.
המציע שיזכה במכרז יהיה בתקופת ניסיון של  3חודשים מיום תחילת מתן השירותים .בכל מקרה שבו
בתקופת הניסיון כאמור ,המזמין לא יהיה מרוצה ממתן השירותים על -ידי המציע הזוכה ,המזמין יהיה רשאי
(אך בכל מקרה לא חייב) לסיים את ההתקשרות עם הזוכה ולבחור במציע שהצעתו הייתה ההצעה השנייה
אחריו בניקוד אמות המידה.
למזמין הזכות להגדיל או להקטין את סכום ההזמנה הכוללת בגבולות של עד  50%במסגרת אותם תנאי
התקשרות .ובהגשת הצעתו למכרז ,מצהיר המציע כי ביכולתו לעמוד בהגדלת היקף ההזמנות כאמור.

בברכה,
יהודית ביטון
רכזת בכירה בית מרקחת
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נספח א
טופס הגשת הצעה
לכבוד
ועדת המכרזים מרכז רפואי
אסף הרופא
א.נ,.
הנדון :מכרז מס'  47-16לאספקת  - F.D.Gהמרכז הרפואי אסף הרופא
 .1אני ,הח"מ ,מגיש בזה את הצעתי במכרז זה ומצהיר בזה שקראתי בעיון רב את כל הפרטים של המכרז הנ"ל על כל נספחיו
ותנאיו ,הבנתי ואני מסכים לתנאים ,לדרישות המכרז ולדרישות הכלליות ,המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ,ומודיע בזה
שהצעתי ערוכה על פי דרישות המכרז וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו
מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .2הנני מצהיר שקיבלתי במידה וביקשתי את כל ההסברים בכל הקשור למכרז.
 .3נהירים לי התקנים המחייבים ,ברורים לי המסמכים השונים ,ידועות לי דרכי הביצוע ,בדקתי את כל הפרטים הקשורים
בהוצאות ובתנאים הכרוכים באספקת הדרכה נשוא המכרז ,ובהתאם לכל זה ביססתי את הצעתי.
 .4אני מאשר ,כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו לי על -ידי המזמין ו/או מי מטעמו לא יחשבו כמצג ו/או מידע
המחייבים את המזמין ו/או חלק ממסמכי המכרז ,אלא אם נערכו בכתב ונחתמו על -ידי המזמין.
 .5אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז ,כי יש לנו את היכולת המקצועית ,היכולת
הפיננסית ,המערכות המתאימות ועובדים מקצועיים לביצוע השירותים הכלולים במכרז וכי הצעתנו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז.
 .6אנו מתחייבים ,במידה והצעתנו תזכה במכרז זה ,לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים האחרים להם אנו
נדרשים או נידרש לצורך הזכייה במכרז ולצורך מתן השירותים  ,משך כל תקופת ההתקשרות.
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 .8אני מגיש את הצעתי זו מבלי שערכתי תיאום כלשהו ,במישרין או בעקיפין ,באופן מלא או חלקי ,עם המשתתפים האחרים
במכרז זה לגבי איזה מן הפרטים המפורטים בה ואשר מוצעים על -ידי.
 .9אם אזכה במכרז ,הנני מתחייב לעמוד לרשותכם  ,ולספק השרות המבוקש עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים בכל מסמכי
המכרז ,לשביעות רצונכם המלאה וזאת תמורת הסכומים המפורטים בנספח ד' המצ"ב (לא כוללים מע"מ) ,ולא אציג כל
תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז ,תנאי ההסכם או נספחיו.
 .10אם תתקבל הצעתי ,הנני מתחייב לחתום על ההסכם עם המרכז הרפואי אסף הרופא תוך שבועיים ממועד החלטת ועדת
מכרזים ומסכים שכל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ומשלימים זה את זה ,בכל מקרה של סתירה,
כוחו של תנאי מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.
 .11ידוע לי כי כתנאי לחתימ ה על ההסכם על -ידי המזמין ,היה ואזכה במכרז ,יהיה עלי להפקיד ערבות ביצוע ,כמפורט
בהסכם.
 .12אני מצרף את כל המסמכים כנדרש במכרז כשהם חתומים על -ידי בכל דף ודף שלהם.
 .13כל ההוצאות ו/או התשלומים ו/או ההשקעות ו/או העמלות ו/או האגרות הנובעים ו/או הנדרשים לצורך השתתפות י במכרז
חלים עלי ורק עלי ,ואתם לא תישאו בכל חבות ו/או התחייבות ו/או הוצאה בקשר להשתתפותי במכרז ו/או ההכנות
הנדרשות לצורך ההשתתפות כאמור.
 .14אמסור לכם מסמכים נוספים ו/או פרטים ו/או הבהרות הנדרשים לכם לצורך ניהול המכרז ,במידה ואתבקש לכך על -
ידיכם לאחר מועד הגש ת הצעתי זו ובטרם ההכרזה על הזוכה במכרז כאן על -ידיכם .אני מוותר בזה ויתור מוחלט ובלתי
מסויג על כל טענה ו/או תביעה שיש ו/או שתהיה לי כלפיכם בקשר עם פנייה (או אי -פנייה) דומה שתבוצע על -ידיכם למי
מהמשתתפים במכרז כאן.
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 .15אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמזמין יהא רשאי בכל עת ,ובהתראה של  60יום לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו
ו/או חלק ממנה בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ולא תהיינה לנו שום טענות ו/או תובענות לפיצויים.
 .16ידוע לנו כי המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא כזוכה וכי בחירת הזוכה תעשה
בהתאם לאמור בסעיף  8למסמכי המכרז.
 .17כל המידע הנמסר על -ידי במסגרת הצעתי זו הינו שלם ,מדויק ומשקף את האמת.

שם המציע ____________________________

מספר ח"פ/ת"ז/אחר _____________________

חתימה _______________________________

כתובת _______________________________

מספר טלפון ___________________________

מספר פקס ___________________________

דוא"ל ___________________________
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נספח ב’
תשקיף

משתתף

על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן - :
. 1שם החברה  /הספק /המציע__________________________________________________ - :
 .2מס החברה (הרשום ברשם החברות) ___________________________________________ - :
 .3כתובת החברה _____________________________________________________________ - :
 .4טלפונים  /פלאפונים ____________________________________________ ___ - :
 .5שמות הבעלים__________________________________ - :מס ת.ז ____________________
 .6מקומות עבודה נוכחיים:
מקום העבודה

התחלת עבודה

היקף מנות יחידה שסופקו
בשנת 8017

 6.2שמות הממליצים שניתן לקבל מה ם חוות דעת ,נא לפרט כתובות טלפונים (בהתייחס לעבודות המפורטות לעיל):

מקום העבודה

שם הממליץ/איש קשר

טלפון רגיל/סולולרי

 .7הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים .

תאריך _____________ שם המציע  ________________ :חתימת המציע________________ :
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נספח ג
דרישות לאספקת F.D.G
 .1כ ל ל י
נספח זה מהווה תוספת לתנאים הכללים למכרז לאספקת  F.D.Gעבור המזמין והוא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם.

 .2דרישות כלליות
 2.1הספק מתחייב לספק את הכמויות הדרושות של ה  F.D.Gכפי שנקבע במסמכי המכרז.
 2.2ה  F.D.Gיסופקו למקום כפי שיקבע נציג ביה"ח פעם בחודש.
 2.3אספקת המוצרים ע"י הספק תהיה כאשר כל ה  F.D.Gארוזים באריזות כפי שיסוכם בין המזמין לספק.

תאריך _____________ שם ה מציע  ________________ :חתימת המציע________________ :
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נספח ד
טופס הצעת מחיר
 .1אנו מבקשים לקבל את הכמויות המבוקשות בטבלה הנ"ל.
 .2המציע יגיש הצעת מחיר ללא מע"מ .
 .3המציע יגיש הצעת מחיר הנמוכה ביותר שביכולתו להציע לפריט וללא התניה למתן הנחה בהיקף רכישה מסוים.
 .4ההצעות יוגשו ע"ג הטבלאות הבאות.
 .7הצעות מחיר (המציע מתבקש למלא את שתי הצעות המחיר)
 5.1הצעת מחיר א'  -שעל פיה יקבע הזוכה  -מנות יחידה
כמות שנתית
מנת יחידה ( 15מילי קירי לאחר פחת)

5.2

3,000
.0.1.1

מחיר למנת יחידה
ללא מע"מ

סה"כ מחיר שנתי
ללא מע"מ

.0.1.2

הצעת מחיר ב' – צובר (אופציה להחלפת השירות)
כמות שנתית

צובר המכיל  20מנות יחידה ( 15מילי
קירי לאחר פחת)

150
.0.1.3

מחיר לצובר ללא
מע"מ

סה"כ מחיר שנתי
ללא מע"מ

.0.1.4

 .6למזמין עומדת הזכות לבחור את ההצעה המיטבית בין שתי הצעות המחיר וזאת ע"פ שיקוליו השונים.

שם הספק__________________ חותמת וחתימת הספק_______________ תאריך______________
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נספח ה
ה ס כ ם  -אספקת F.D.G

שנערך ונחתם במרכז הרפואי אסף הרופא ביום ______ לחודש ______________ לשנת ____________

ב י ן
הנהלת המרכז הרפואי אסף הרופא
מצד אחד

ל ב י ן
חברה רשומה כדין בישראל ,אשר כתובתה________________________________________________ :

המוסמך/ים לחתום בשם החברה_______________________________________________________ :

באמצעות___________________________________________________________________________:
(להלן" :הספק")
מצד שני
הואיל

והמזמין מעוניין להבטיח אספקת  F.D.Gעבור המרכז הרפואי אסף הרופא

והואיל

והמזמין פרסם ביום _______ מכרז מס'  47-16אשר מסמכיו מצורפים להסכם זה כנספחים ,המהווים חלק
בלתי נפרד ממנו ,ואשר על פיו הזמין הצעות לאספקת  F.D.Gעבור המרכז הרפואי אסף הרופא (להלן:
"השרות").

והואיל

והספק הגיש הצעתו לאספקת השרות למזמין בהתאם לתנאי המכרז האמור לעיל;

והואיל והצעת הספק התקבלה על ידי ועדת המכרזים של המזמין מס' ________
בתאריך __________ והמזמין ביקש מהספק לספק לו השירות בהתאם להסכם זה;
והואיל

והצדדים מעונינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם ,ולהעלות את ההסכמות ביניהם על הכתב בהסכם
זה להלן;

והואיל

והצדדים הסכימו כי הספק יפעל כספק עצמאי ,הנותן את שירותיו למזמין ,והמזמין ישלם לספק על פי
התעריפים המוסכמים ,כמפורט להלן בהסכם זה;

והואיל והצדדים הסכימו כי לא יתקיימו ביניהם יחסי עובד ומעביד;
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לפיכך

הוסכם

בין

הצדדים

כדלקמן:

 .1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .8כותרות הסעיפים הנן לנוחיות השימוש ולא ישמשו לפרשנות הסכם זה.
 .4המרכז הרפואי אסף הרופא מזמין בזה מהספק והספק מתחייב לתת למשרד את השירותים כמפורט להלן בהסכם זה
בתמורה ובתנאים הנקובים ובהסכם זה להלן.
 .4תקופת ההתקשרות
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

תוקף הסכם זה הינו לתקופה של שנה אחת אשר תחל ביום ____________ותסתיים ביום _____________
(להלן" :תקופת ההתקשרות").
המזמין רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות ,כאשר אורכה של כל תקופה לא יעלה על שנה כל
פעם ,וזאת במתן הודעה בכתב לצד השני ,לפחות  90יום לפני תום תקופת ההתקשרות .סך כל תקופות ההתקשרות לא
יעלה על ארבע ( )4שנים.
חרף האמור לעיל ,הקבלן יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בתום כל תקופת התקשרות כאמור בס"ק ( )4.1ו ,)4.2( -
וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב  90יום לפני תום תקופת ההתקשרות.
על אף האמור לעיל ,המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת  ,וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של 90
יום מראש ,ומבלי ש יצטרך לתת נימוקים לכך .בשישה החודשים הראשונים לתקופת ההתקשרות ,שהנם תקופת
ניסיון  ,יהא רשאי המזמין להפסיק את ההתקשרות בהודעה מראש ובכתב בת  7ימים ,ומבלי שיאלץ לנמקה( .להלן:
"תקופת הניסיון").
למען הסר ספק ,הארכה  ,ו/או הפסקת ההסכם כאמור בסעיף  4.1ו  4.4 -לעיל ,מתייחסת לכלל ההסכם או לחלקו.
בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיו לקבלן כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום בקשר עם ביטול
המכרז .

 .7התחייבויות והצהרות הספק
 5.1הספק מצהיר כי הוא קרא את כל תנאי המכרז ודרישותיו ,הבין אותם ,וכי הוא מתחייב לספק את השירותים
המבוקשים בהתאם לכל התנאים והדרישות של המכרז ,ההצעה והסכם זה ,בדייקנות ,ביעילות ,במומחיות ובמיומנות,
לשביעות רצון המזמין ,ובמועדים אשר ייקבעו על ידו ,והכו ל בכפוף להוראות המכרז והסכם זה.
 5.2הספק יספק את השירותים המבוקשים לפי הזמנה חתומה בידי מורשי החתימה של המזמין (להלן" :ההזמנה").
 5.3הספק מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות (לרבות הארכות ,אם תהיינה) יהיו ברשותו רמת ציוד מתאים לביצוע
כל ההזמנות שיקבל וזאת לכל סוגי השירותי ם המבוקשים אשר הוא חייב באספקתם על פי המכרז והסכם זה.
 5.4הספק מצהיר כי הוא מעסיק היקף מספק ומתאים של עובדים לצורך עמידה בהתחייבויותיו למתן השירותים
המבוקשים כנדרש במכרז ובהסכם זה ולכל אורך תקופת ההתקשרות.
 5.5הספק מתחייב כי השירותי ם המבוקשים יסופקו בהתאם למועדים שנקבעו במכרז ,אלא אם כן נתן המזמין הסכמתו,
בכתב ,למועד אחר .מובהר ,כי הדרישה לעמידה בלוח הזמנים הינה מהותית ,וכל איחור יגרום נזקים משמעותיים
למזמין וכן יחייב את הספק בתשלום קנסות כמפורט במכרז.
 5.6הספק מתחייב לספק השירותים אל אתרי המזמין בכל רחבי הארץ ,על חשבונו ,באחריותו והכול בהתאם לדרישות
והנחיות המזמין.
 5.7המצאת התוצרים למזמין ,באופן המתאים במלואו להוראותיו ,לשביעות רצונו המלאה של המזמין ,וכנגד אישור
חתום על כך מנציגי המזמין תחשב כמסירת התוצר לפי הסכם זה.
 5.8הספק מצהיר בזה ומתחייב כי ברשותו הניסיון ,המיומנות ,הידע ,הכלים המכשור וכוח האדם הדרושים לאספקת
השירותים המבוקשים ,וכי הוא יספקם למזמין לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה.
 5.9הספק מצהיר כי כל הפרטים שמסר למזמין בהצעה ,ובכללם פרטים על ניסיונו ,הציוד שברשותו ,האישורים ויכולתו
לספק את השירותים המבוקשים הינם מלאים ונכונים.
 5.10הספק מתחייב כי השירותים המבוקשים אשר יסופקו על ידו יעמדו בדרישות המכרז.
 5.11הספק מת חייב לשתף פעולה עם המזמין בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה ,לרבות התחייבות
לשפר את כל הטעון שיפור והחלפה.
 5.12במקרה בו יימצא ליקוי בשירותים שיסופקו על ידי הספק ו/או אי התאמה לדרישות המזמין ,יהיה הספק חייב לנהוג
כמפורט במכרז.
 5.13הספק מתחייב לערוך ביטוח כנדרש במכרז.
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 .6פיקוח
 6.1הספק יאפשר למזמין/למי שימונה מטעמם לפקח על ביצוע ומתן השירותים המבוקשים ,טיבם ואיכותם ולהיכנס
לצורך זה לכל מקום ,על מנת לבדוק ולפקח על אופן מילוי התחייבויותיו.
 .7קבלני משנה
 7.1אין הספק רשאי לבצע את השירותים המבוקשים באמצעות קבלן משנה אחד או יותר ,אלא לאחר קבלת אישור
המזמין מראש ובכתב .
 .8אחסון נאות ,אבטחה וסודיות
8.1
8.2
8.3
8.4

הספק מתחייב לדאוג לאחסון נאות ואבטחת כל מסמך הנמצא בידיו והקשור בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה,
מפני גניבה ,שריפה ,אובדן ,רטיבות ,או כל פגיעה אחרת.
הספק יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לכל החומרים שברשותו ,עד למועד גמר ביצוע השירותים המבוקשים ומסירתו
לידי המזמין.
הספק מתחייב לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם כל מידע אשר יגיע לידיו בקשר
לאספקת השירותי ם המבוקשים על פי הסכם זה ,בין אם נתקבל לפני תחילת תקופת ההתקשרות ,במהלכה או לאחר
סיומה.
הספק מתחייב למסור לקב"טי המזמין ,לפי בקשה ,כל פרט לגבי כל עובד או גורם אשר מגיע למזמין לשם אספקת
השירותים המבוקשים .בנוסף ,הספק מתחייב לקיים את כל ההוראות שיימסרו לו על ידי הקב"טים .המזמין רשאי
למנוע כניסתו של עובד/גורם לשטחי ו מכל סיבה שהיא ,מבלי שלזוכה תהיה כל תלונה בדבר ,והספק יחליפו בעובד/
גורם אחר.

 .9יחסים בין הצדדים
 9.1מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין קונה שירותים לבין מוכר שירותים
בלבד ,והם אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד.
 9.2המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על ידי הספק בין
ישירות ,בין כעובדיו ובין כקבלני משנה.
 9.3הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום ,שיפוי בגין נזק או פיצויים ,או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין
לאנשים המועסקים על י דו ,או לכל אדם אחר ,בשל פעולות שביצע ומתו השירותים המבוקשים.
.10תמורה
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

10.9
10.10
10.11

תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה ,ישלם המזמין לספק את המחיר כמפורט בהצעת הספק
שנבחרה כזוכה במכרז בהתאם לתנאי המכרז (להלן" :התמורה").
ברור ומוסכם לכל כי הצעת המחיר ,המצורפת בזאת בנספח ד' מכילה את כלל העלויות הנדרשות לביצוע הסכם זה
לרבות עלויות שכר ,שכ"ד ,רכישת ציוד וטפסים ,הוצאות משרדיות ,ביטוחים ,עלויות תפעול ,ניהול ורווח הספק
,מע"מ וכל מס או היטל נוסף לפי חוק.
מס ערך מוסף בשיעור החוקי המתחייב מהמחירים הנ"ל יתווסף לתמו רה וישולם בצירוף לכל חשבונית  /תשלום
שישלם המזמין לספק.
התמורה שישלם המזמין לספק לא תחשב כמשכורת או שכר עבודה ,אלא תמורה עבור השירותים הנדרשים במכרז זה,
בהיות היחסים שבין המזמין לספק יחסים של מזמין שירותים וספק.
התמורה הנזכרת בסעיפים  10.1ו  10.210.2 -מהווה תמורה סופית למילוי כל התחייבויות המזמין כלפי הספק לפי
המכרז והסכם זה.
הספק לא יהא זכאי לכל תשלום או תמורה כלשהי בקשר עם ביצוע השירותים המבוקשים שאינה תואמת את דרישות
המכרז ,ההצעה ותנאי הסכם זה.
המזמין ישל ם את התמורה המגיעה לזוכה תמורת מתן השירותים המבוקשים ,על פי המפורט במסמכי המכרז .כללי
התשלום המפורטים ,כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי שמתפרסם מעת לעת.
לשם תשלום התמורה ע"פ המועדים המפורטים בסעיף  10.1510.15להלן ,יעביר הספק למזמין חשבון (להלן":דרישת
התשלום ") שיכלול את כל פרטי השירותים המבוקשים שסופקו למזמין בחודש שחלף ,בצירוף :חשבון מרכז שבו
יפורטו השירותים שניתנו ,תעודות משלוח הנושאות את חתימת מקבל השרות והמאשרות את קבלת התוצרים
בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם וכן חשבוניות מס כחוק.
הרשות בידי המזמין לאשר את דרישת התשלום ואת הדו"ח במלואן או בחלקן.
המזמין לא ישלם תמורה עבור שירותים להם לא צורפה חשבונית כנדרש.
על המזמין לפרט לספק בתוך שלושים יום מיום קבלת הדו"ח ,את החלק/ים מן הדו"ח ומדרישת התשלום אשר
מק ובלים עליו ,ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים עליו.

16
 10.12יודגש ,כי ,תבוצע בקרה על ביצוע השירותים ,במידה והנתונים אודות כמות השירותים שבוצעה ע"י הספק שונים מאלו
אשר קיימים אצל המזמין ,הנתונים על פיהם יקבע הסכום לניכוי הינם אלו הקיימים בידי המזמין.
 10.13מוצהר ומוסכם כי בכפוף לאמור בסעיף  4לעיל ,התמורה המגיעה לזוכה ,המופיעה בנספח ד' ,הינה קבועה ומוחלטת
וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לזוכה ,לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים
וכן יתר התח ייבויותיו של הספק על פי חוזה זה ,או על פי כל דין .הספק מצהיר בזאת כי זוהי התמורה הסופית
המגיעה לו מהמזמין למעט האמור בסעיף  111להלן.
 10.14מהתמורה המגיעה לספק במועד התשלום הבא לביצוע יקזז המזמין את הקנסות שהוטלו על הספק בהתאם למפורט
בסעיף  14להלן.
 10.17מועדי תשלום:
התשלום לספק יבוצע כדלהלן:
 10.15.1התמורה הסופית תקבע על פי חישוב כמויות השירותים שבוצעו בפועל ע"י הספק ובהתאם לאמור בסעיפים
10.1-10.14לעיל ,בניכוי קנסות – במידה ויהיו (להלן" :התמורה הסופית").
 10.15.2הספק מתחייב להחזיר למשרד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד תוך שני ( ) 2ימי עבודה מיום הדרישה .במידה
ולא ישלם הספק את ההפרש לאחר שני ( ) 2ימי עבודה ,כפי המפורט לעיל ,יצבור סכום כסף זה ריביות פיגור
והצמדה כמשמעותה בסעיף ( 5ב) לחוק פסיקת הריבית והצמדה ,בנוסף המזמין יהא רשאי לחלט את ערבות
הביצוע כולה או חלק ממנה ,בגין אי התשלום.
 10.15.3מועדי תשלום:
 10.15.3.1תשלום התמורה עבור דרישות התשלום ,שלהן צורפו חשבוניות כנדרש ואשר אושרו ע"י המזמין,
יבוצע במועדים כדלהלן:
 חשבוניות שיוגשו למזמין במחצית הראשונה של כל חודש (בימים  :)1-15ישולמו ביום
העסקים הראשון הבא לאחר ה  15-לחודש העוקב .במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על
 30-45ימים ממועד הגשת החשבונית למשרד.
 חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים  16-24לכל חודש (כולל שני ימים אלו) :ישולמו בין
התאריכים  16-24של החודש העוקב .במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על  30ימים בדיוק
ממועד הג שת החשבונית למשרד.
 חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים  25-31לכל חודש (כולל שני ימים אלו) :ישולמו ביום
ה  24-לחודש העוקב ,במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על כ  24-29 -ימי אשראי.
 10.15.3.2למען הסר ספק מספר הימים יחל מיום קבלת החשבונית ואישורה על ידי המשרד.
 10.15.3.3מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין .הספק מתחייב לשאת על
חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים
לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות.
 10.15.3.4לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות למזמין בגלל עי כובים בתשלום התמורה כולה או חלק
ממנה ,אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום ו/או אי מילוי ראוי של דו"ח השירותים
שבוצעו ו/או משדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.
 10.15.3.5למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המזמין לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם
לספק עקב מתן השירותים.
 10.15.3.6מוסכם בזה בין הצדדים ,כי לא ישולם לספק או לכל אדם/גורם אחר על ידי המזמין כל תשלום
נוסף או אחר פרט לאמור בחוזה זה ,הן במהלך תקופת ההתקשרות והן לאחר פקיעתה ,הן עבור
מתן השירותים והן בקשר איתם או כל הנובע מהם.
 10.15.3.7הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמזמין העלאו ת או שינויים בתמורה ,בין מחמת
שינויים בשער החליפין של המטבע ,הטלתם או העלאתם של מיסים ,היטלים או תשלומי חובה
אחרים מכל מין וסוג ,בין ישירים ובין עקיפים ,אלא בשל שינויים במדד המחירים לצרכן ,כפי
המפורט בסעיף 111להלן.
.11הצמדה והתאמה
11.1
11.2
11.3
11.4

כל המחירים שישולמו לספק והמופיעים בטבלת הצעת המחיר שהגיש (נספח ד') ,יוצמדו למדד המחירים לצרכן (להלן:
"המדד") כפי המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעת לעת.
מדד הבסיס הינו מדד המחירים שהיה ידוע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.
המחיר יעודכן לראשונה בתום  18חודשים מיום הגשת ההצעות למכרז ,או במועד התשלום הראשון בתוך התקופה
האמורה החל סמוך לאחר המועד בו עלה המדד המצטבר על  4%או יותר וזאת ביחס לשיעור השינוי שמעל ל 4%
בלבד(להלן" :מדד הבסיס החדש").
בתום תקופת  18החודשים או בתום התקופה בה עלה המדד במצטבר על  4%כאמור לעיל ,תעודכן התמורה בשיעור
השינוי בין מדד הידוע בעת התשלום לבין מדד הבסיס החדש.

.18הרחבה /צמצום האספקה
 12.1ביה”ח רשאי להזמין מהקבלן מנות יחידה נוספות לפי תנאי התשלום של הסכם זה בגבולות של עד  50%נוספים ,וכן
הוא רשאי להפחית את היקף מנות היחידה בגבולות של .50%
 12.2כמו כן יהא ביה"ח רשאי להרחיב או לצמצם את היקף מנות היחידה ביום נתון או לתקופה קצרת טווח נתונה,
בגבולות של עד  60%מהיקפם.
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.14קיזוז
הספק מסכים ומצהיר בזאת כי המשרד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המשרד לשלם לו על -פי הסכם זה על נספחיו
ומכוח כל הסכם אחר  -כל סכום המגיע למשרד מן הספק על -פי הסכם זה או על -פי כל הסכם אחר.
.14תרופות
ביטול עקב הפרה
 14.1לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה מכל סיבה שהיא ,בין אם התחיל באספקת השירותים
המבוקשים ובין אם טרם החל בכך ,בין אם בעצמו בין אם בשל קבלן משנה שמעסיק ,ולא תיקן את ההפרה תוך 14
ימים מקבלת התראה בכתב מאת המזמין ,רשאי המזמין ,לפי שיקול דעתו ,להפסיק את ההתקשרות עם הספק או כל
חלק ממנה ללא התראה נוספת או לבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לסעד או פיצוי כאמור בהסכם
זה או על פי כל דין.
 14.2הפר ה ספק את ההסכם הפרה יסודית ,יהיה המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות ,או כל חלק ממנה ,בהודעה לזוכה
ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה או על פי
כל דין.
 14.3נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא ,או
כי לא יוכל לעמוד במועדי ביצוע השי רותים המבוקשים ,בין אם התחיל באספקת השירותים המבוקשים ובין אם לאו,
בין אם בעצמו בין אם בשל קבלן משנה שמעסיק ,יודיע על כך מיד בעל פה ובפקסימיליה למזמין .הודיע הספק כאמור,
רשאי המז מין לפי שיקול דעתו להפסיק את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה ,ויחולו הוראות סעיף זה
בשינויים המחויבים.
 14.4בכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך באספקת השירותים המבוקשים אשר הוזמנו על ידי המזמין.
 14.5הופסקה ההתקשרות עם הספק ,כולה או מקצתה ,מכל סיבה שהיא ,רשאי להתקשר בהסכם לאספקת השירותים
המבוקשים עם ספק אחר.
 14.6אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד אחר על פי המכרז ,הסכם זה או על פי כל דין בגין ההפרה.
פיצויים מוסכמים
 14.7לא מילא הספק את התחייבויותיו ,בקשר למועדי הביצוע והאספקה והתאמת אספקת השירותי ם המבוקשים
לדרישות המכרז ,או בקשר למועדי מתן השירותים המבוקשים בהתאם לדרישות המכרז ,זכאי המזמין לפיצוי מוסכם
כמפורט להלן:
גובה הפיצוי המוסכם
בגין אי עמידה ביעד רמת
רמת שירות נדרשת
מרכיב
השירות
 ₪ 1,000לכל שעת איחור
.1
(מעבר לשעה שנקבעה
איחור באספקת החומר
במכתב ההזמנה)
הערה  :חישוב שעת איחור/יום איחור הינו מהמועד בו השירות היה אמור להתבצע ועד קבלת השירות בפועל.
חישוב שעות האיחור /ימי האיחור יהיה על בסיס ימי עבודה .חילוקי דעות במידה ונתגלעו בין המשרד לזוכה ,יובאו
לדיון בפני ועדת המכרזים.

 14.8לא מילא הספק את התחייבויותיו ,בקשר לאספקת השירותים ,יהיה רשאי המזמין לרכוש את
השירותים כאמור מהכשיר הבא ואו מציע אחר והספק מתחייב לפצות את המזמין בכל ההוצאות
כולל הפרשי תשלום ,מתן פיצויים והכול לפי נסיבות העניין.
 14.9כל חלק מהשירותים המבוקשים שבוצעו ואשר לא עמ דו בדרישות המכרז והסכם זה ,יראו בהם כאילו לא בוצעו ,ואם
לא תיקן הספק את הטעון תיקון כך שיתאימו לכל דרישות המכרז והסכם זה ויסופקו למזמין במועד הקבוע לכך,
יחויב הספק בפיצויים כאמור בסעיף  14.7לעיל עד למועד ההספקה באופן התואם במלואו לדרישות המכרז והסכם זה.
 14.10הפ יצויים על פי סעיף זה הינם כפיצוי מוסכם ,מוערך מראש של הנזקים שייגרמו למזמין בגין איחור באספקת
התוצרים או בגין הפרה אחרת של הוראות המכרז והסכם זה ,וגביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת נזק.
 14.11למען הסר ספק ,מצהיר הספק שהוא מודע לחשיבות העמידה בלוח הזמנים שנקבעו על ידי המזמין ,שכן כל איחור
במועדים יגרום למזמין נזקים חמורים ,שיחייבו את הספק בפיצויים המוסכמים הקבועים לעיל ,מבלי לגרוע מיתר
הסעדים לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) ,התשל"א .1970-
אין בהסכמה על פיצויים בסעיף זה כדי להשפיע על זכות המזמין לכל תרופה אחרת בגין הפרת ההסכם ,לרבות פיצויים בגין
נזק ,ובכלל זה נזקים בפועל שמעבר לפיצויים המוסכמים ,אף אם נגבו בדרך של קיזוז או חילוט הערבות הבנקאית.

18
תרופות מצטברות
 14.12התרופות ,לרבות זכות הקיזוז והחילוט ,וכל הפעולות שהורשה המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם
בידי הספק ,הן מצטברות ,ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד או תרופה בהתאם
להסכם זה או לפי כל דין.
 14.13מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין ,רשאי המזמין לקזז כל סכום ,כולל סכום הפיצויים
המוסכמים ,שחייב לו הספק מכל סכום שהוא חייב לזוכה.
 14.14ויתר המזמין על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ,לא ייראה הויתור כויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או
הוראה אחרת.
 14.15על אף האמור בכל דין ,לא תהיה לזוכה כל זכות לעיכבון לגבי מסמך  /חומר שבידיו.
.17ערבות
 15.1לשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו במסגרת ההסכם ש יחתם עם הזוכה ,על הזוכה להמציא ערבות בנקאית לפקודת
המזמין בשיעור של  5%כולל מע"מ מערך ההצעה
 15.2הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לכל תקופת אספקת השירותים על ידי הספק למזמין ועד  90ימים לאחר סיומה, ,
ובנוסח נספח ז(להלן" :ערבות ביצוע").
 15.3הספק יידרש להמציא את הערבות הב נקאית שהוזכרה לעיל שבעה ימים טרם אספקת השירותים בפעם הראשונה
למזמין .בלא המצאת אישורים אלה ,יהיה רשאי המזמין לפסול את זכייתו של הספק בהתמחרות ולבחור בהצעה
אחרת ו/או לצאת בהתמחרות נוספת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 15.4אספקת הערבות הבנקאית הנ"ל מהווה תנאי מוקדם לאספקת שירותים למזמין .לא הפקיד המציע הזוכה במכרז
ערבות ביצוע כנדרש ובמועד ,ו/או לא מילא תנאי אחר מהדרישות הנ"ל ,יחשב הדבר כאי מלוי התחייבויותיו לפי מכרז
זה והמזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות ,זאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לו לפי כל דין.
 15.5במידה והמזמין יאריך את תקופת אספקת השירותים הנ"ל ,תוארך הערבות בהתאם והספק מתחייב לשם הבטחת
התחייבויותיו לפי ההסכם המוארך ,למסור למזמין לא פחות מאשר  14יום לפני תחילת התקופה המוארכת של
ההסכם ,ערבות בנקאית אוטונומית ,בנוסח הערבות המקורית ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,כפי שהוא ידוע במועד
חידוש הארכת ההסכם ,ערבות זו תהיה בתוקף עד  90יום לאחר גמר תקופת אספקת השירותים המוארכת.
 15.6במקרה של אי מילוי התחייבויות המציע לפי החוזה (נספח ה') ,יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות לביצוע וזאת
בנוסף לזכותו לתבוע מן המציע כל סעד ו/או פיצוי לפי כל דין.
 15.7מובה ר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום פיצויים מוסכמים מאת הספק ל מזמין ,וכי המזמין יהיה זכאי
לקבל מן הספק את ההפרש בין סכום ששולם עקב חילוט הערבות ,ובין סכום הנזק שנגרם למזמין בפועל.
 15.8לא חולטה הערבות ,תוחזר הערבות לזוכה לאחר גמר אספקת כל השירותים המבוקשים ואישור המזמין כי כל
התוצרים סופקו לשביעות רצונו המלאה.
 15.9למען הסר ספק ,מובהר כי הערבות ניתנת לחילוט על ידי המזמין בכל מקרה של הפרת הוראה מהוראות המכרז או
הסכם זה או בגין התנהגות שאינה מקובלת ובתום לב ,לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים ,לצורך גביית פיצויים
אח רים וכן לצורך גביית כל תשלום אחר המגיע או עשוי להגיע למזמין מאת הספק.
 15.10דין הערבות על פי סעיף  15.5כדין הערבות על פי סעיף 15.1לעיל.
 15.11בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו לפי ההסכם או על פי דין או שהמזמין עשה כדין שימוש בזכויותיו
והוציא סכומים החלים על הספ ק בהתאם להסכם או על פי הדין ,יהא המזמין זכאי לממש את הערבות כולה או
מקצתה.
 15.12אין בגובה הערבות לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו או אחריותו של הספק לפי הסכם זה.
סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם
.16אחריות לנזקים
 16.1הספק ייש א באחריות לכל נזק או אובדן שייגרם למזמין או לצד שלישי עקב אספקת השירותים המבוקשים לפי
המכרז והסכם זה ,לרבות בידי קבלני המשנה .אם תגרמנה למזמין או לכל גורם אחר הוצאות כלשהן הנובעות ממעשי
הספק ,עובדיו ,שליחיו ,קבלני משנה או כל מי שבא מכוחו או מטעמו ,או ממחדל כאמור ,מתחייב הספק לשלם
ולשפות בעבור כל הוצאה שנגרמה להם כאמור ,או תביעה.
 16.2הצדדים מצהירים בזאת במפורש כי המזמין ,הבאים מכוחם ,או המועסקים על ידם לא יישאו בשום תשלום ,הוצאה,
אובדן ,או נזק מכל סוג שייגרם לספק ,לבאים מכוחו או למועסקים על ידו ,זולת אם אותה חובה או תשלום פורטו
במפורש במכרז ובהסכם זה.
סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם.
.17המחאת חובות וזכויות על פי הסכם
הספק אינו רשאי להמחות לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה ,אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש
ובכתב; ניתנה הסכמת המזמין כאמור ,לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל
דין ולפי הסכם זה.
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.18ביטוחים
הספק מתחייב ,לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל  -משרד הבריאות ,המרכז
הרפואי אסף הרופא ולהציג למשרד ,את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא
יפחתו מהמצוין להלן - :
 18.1ביטוח חבות המעבידים
א .הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת
ישראל והשטחים המוחזקים;
ב .גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000דולר ארה"ב לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח
(שנה) ;
ג .הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה
ויחשב כמעבידם;
ד .הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי
אסף הרופא ,היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה /מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים
בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.
 18.8ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
א .הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד
של ישי גוף ורכוש ,בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים ;
ב .גבול האחריות לא יפחת מסך  1,500,000דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
ג .בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ;Cross Liability -
ד .רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;
ה .הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי
הרמה מכל סוג שהוא .אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה ,הוא יבוטל;
ו .סייג /חריג זיהום לא יחול לגבי זיהום סביבתי בגין אירוע תאונתי;
ז .הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,
קבלני משנה ועובדיהם;
ח .הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי
אסף הרופא ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
 18.4ביטוח חבות המוצר PRODUCTS LIABILITY -
א .הספק יבטח את חבותו וחבות היצרן בביטוח חבות המוצר בגין אספקת
 18F- Fluorodeoxyglucoseלצורך ביצוע בדיקות  PETעבור המרכז הרפואי אסף
הרופא ,בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף
הרופא;
ב .הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים
פגומים ;1980-
ג .גבול האחריות לא יפחת מסך  2,500,000דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) בגין
נזק לגוף ולרכוש;
ד .בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ;CROSS LIABILITY -
ה .הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים;
ו .הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא
ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.
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 18.4כללי
בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים- :
א .לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז
הרפואי אסף הרופא ,בכפוף להרחבי השיפוי לעיל ;
ב .בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא,
אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום ליועצת המשפטית
של המרכז הרפואי אסף הרופא ;
ג .המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל -
משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא ועובדיהם ,ובלבד שהויתור לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון ;
ד .הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל
החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות ;
ה .ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;
ו .כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה
במלוא הזכויות על פי הביטוח;
ז .תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט",
בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל .
העתקי פוליסות הביטוח ,מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים
כאמור ,יומצאו על ידי הספק למשרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא עד למועד חתימת
החוזה.
הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז
הרפואי אסף הרופא ,וכל עוד אחריותו קיימת ,להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח .הספק
מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה ,כל עוד החוזה עם מדינת ישראל –
משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא בתוקף .הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות
הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על ח ידושן
למשרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח .
אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי
החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף
הרופא על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.
 .19שינויים
כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים ,מראש ובכתב.
.80הפסקת ההתקשרות
 20.1מוסכם בזה כי המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של  90יום על הפסקת פעילות על פי הסכם זה וזאת
מכל סיבה שהיא ומבלי שהמזמין יהא חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור .מוסכם ומוצהר כי לא תהא לספק
כל תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי הממשלה בקשר עם הפסקת פעולתו על פי הסכם זה.
 20.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,יהיה ה מזמין רשאי לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה מוקדמת לספק ,בהתרחש
כל אחד מהמקרים הבאים:
 20.2.1אם ימונה קדם מפרק ,מפרק זמני או מפרק קבוע לספק זוכה .ויובהר ,במקרים המפורטים לעיל על הספק
הזוכה להודיע מידית למזמין בדבר מינוי כאמור.
 20.2.2אם ימונה כונס נכסים זמני או כונס נכסים קבוע לעסקי ו/או רכוש הספק המאושר .ויובהר ,במקרים
המפורטי ם לעיל על הספק המאושר להודיע מידית למזמין בדבר מינוי כאמור.
 20.2.3אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק המאושר .ויובהר ,במקרה המפורט לעיל על הספק המאושר להודיע
מידית למזמין בדבר מתן צו כאמור.
 20.2.4אם הפסיק הספק המאושר ל נהל את עסקיו לתקופה העולה על  30ימים.
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 20.2.5הסתלק הספק ה הזוכה מביצוע הסכם ההתקשרות.
 20.2.6הספק לא חתם על הסכם ההתקשרות ו/או לא העמיד ערבות ספק מאושר כנדרש בסעיף שגיאה! מקור
ההפניה לא נמצא .ו/או הפר כל התחייבות אחרת המפורטת במכרז.
 20.2.7הספק ה הזוכה קיים אחד או יותר מהתנאים הבאים ,במהלך תקופת ההתקשרות:
 לא סיפק את השירותים המבוקשים במהלך ההתקשרות לתקופה העולה על  14ימים.
 אי עמידה ברמת השירות בתדירות העולה על  5פעמים ברבעון .במקרה זה רשאי המזמין להזמין את
הזוכה לצורך עריכת שימוע ,להפ סיק את מתן השירותים המבוקשים בין המזמין לזוכה ולאפשר למזמין
להתקשר עם ספק אחר או להפסיק את ההתקשרות עם הספק המאושר.
 כמו כן המזמין רשאי לחלט את הערבות הבנקאית של הזוכה לרבות לצורך כיסוי עלות מתן השירותים
המבוקשים בידי ספק אחר .נתן שירות שלא עומד בדרישות בהתאם לתנאים המפורטים במכרז.
 הפעיל קבלן משנה מבלי שקיבל אישור לכך מראש ובכתב מהמזמין.
 אם לספק יישלל רישיון העסק ו/או יהיה בהליכים משפטיים בגינו אל מול הרשויות.
 20.2.8אם התקיימה עילה אחרת להפסקת ההתקשרות כמפורט במכרז או בהסכם זה.
סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

מען הצדדים למסירת הודעות לעניין ההסכם- :

המרכז הרפואי אסף הרופא________________________________ :

הספק________________________________________________ :

ולראיה באנו

על החתום:

____________________

____________________

המרכז הרפואי אסף הרופא

הספק (שם מלא וחותמת)
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נספח ו'
להלן נוסח הערבות המחייב מתמודדים במכרזים ממשלתיים:
נוסח כתב ערבות בנקאית
שם הבנק ______________
מס' טלפון _____________
מס' פקס ______________
לכבוד
המרכז הרפואי אסף הרופא
הנדון  :ערבות מס' _________________
לבקשת __________________________________________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ₪ 35,000

( במילים  :שלושים וחמש אלף ) ₪

אשר תדרשו מאת ( _________________________________ :להלן "החייב")

בקשר עם מכרז מס'  47-15שפורסם.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום
האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ___________ עד לתאריך  12.1.17ועד בכלל.
דרישה על  -פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו _______________________ :
מס' הבנק ומס' הסניף

__________________________

_______________________________
הכתובת

שם הבנק

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
____________________
תאריך

______________________ _____________________
שם מלא

חתימה
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נספח ז'

להלן נוסח ערבות ביצוע המחייב מתמודדים במכרזים ממשלתיים:

נוסח כתב ערבות בנקאית
שם הבנק ______________
מס' טלפון _____________

מס' פקס ______________
לכבוד
המרכז הרפואי אסף הרופא
הנדון  :ערבות מס' _________________
לבקשת __________________________________________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________________

( במילים )________________________________________________________ :

(צמוד למדד המחירים לצרכן)
אשר תדרשו מאת ( _________________________________ :להלן "החייב")

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

_______________________________
הכתובת

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

____________________
תאריך

______________________ _____________________
שם מלא

חתימה וחותמת
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נספח ח'

תצהיר בדבר הי עדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע ") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות
מספר ___________________ לאספקת ____________________ עבור __________________ .אני מצהיר/ה כי הנני
מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה " כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו ( 1976-להלן" :חוק עסקאות
גופים ציבוריים ") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א -
 1991או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז  ,1987-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של
דיני העבודה ,התשע"ב  ,2011-גם עבירה על הוראות הח יקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן  Xבמשבצת המתאימה)
 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן" :מועד להגשה")
מטעם המציע בהתקשרות מספר_____________________לאספקת ____________________ עבור
___________________.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה
ועד למועד ההגשה.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה ועד למועד ההגשה.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________

____________________

תאריך

____________________
חתימה וחותמת

שם

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב
____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז____________ .
/המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________
תאריך

___________________
מספר רישיון

___________________
חתימה וחותמת
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אישור קיום ביטוחים.

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________(להלן "הספק")
לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לאספקת 18F- Fluorodeoxyglucose
לצורך ביצוע בדיקות  PETעבור המרכז הרפואי אסף ,על פי מכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי
אסף הרופא ,את הביטוחים המפורטים להלן :

ביטוח חבות המעבידים
 .1אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 .2גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000דולר ארה"ב לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח
(שנה).
 .3הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה
ויחשב כמעבידם.
 .4הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי
אסף הרופא ,היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה /מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים
בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 .1אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל ,בגין נזקי גוף
ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 .2גבול האחריות לא יפחת מסך  1,500,000דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
 .3בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת .Cross Liability -
 .4רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.
 .5הביטוח מורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי
הרמה מכל סוג שהוא .אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה ,הוא מבוטל.
 .6סייג /חריג זיהום לא יחול לגבי זיהום סביבתי בגין אירוע תאונתי.
 .7הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,
קבלני מש נה ועובדיהם.
 .8הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי
אסף הרופא ככל שייחשבו אחראים למעשי ו /או מחדלי הספק והפועלים מטעמו .

ביטוח חבות המוצר – PRODUCTS LIABILITY
 .1הספק יבטח את חבותו וחבות היצרן בביטוח חבות המוצר בגין אספקת
 18F- Fluorodeoxyglucoseלצורך ביצוע בדיקות  PETעבור המרכז הרפואי אסף הרופא,
בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא.
 .2הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים
פגומים .1980-
 .3גבול האחריות לא יפחת מסך  2,500,000דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) בגין
נזק לגוף ולרכוש.
 .4בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת .CROSS LIABILITY -
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 .5הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים.
 .6הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא
ככל שייחשבו אחראים למעשי ו /או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

כללי
בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים :
 .1לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז
הרפואי אסף הרופא ,בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.
 .2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף ,אלא
אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום ליועצת המשפטית
של המרכז הרפואי אסף הרופא.
- 5 .3אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל -
משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא ועובדיהם ,ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 .4הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות
המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 .5ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
 .6כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה
במלוא הזכויות על פי הביטוח.
 .7תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט",
בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל .
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
בכבוד רב,

תאריך ______________

___________________________
חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

