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הנדון :מכרז מס'  149-16לאספקת שירותי הדברה עבור המרכז הרפואי "אסף הרופא"

 .1הנכם מוזמנים להגיש לנו הצעתכם למתן שירותי הדברה עבור המרכז הרפואי אסף הרופא( ,להלן" :המזמין") ,וזאת
בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז הרצ"ב.
 .2המסמכים 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 בועדת
המכרזים.
 .3מסמכי המכרז :
 3.1את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי אגף הרכש ביתן  216החל מהתאריך  18.8.16בשעות העבודה המקובלות.
תמורת מסמכי המכרז יש לשלם סך של  ₪ 500אשר לא יוחזרו .התשלום יבוצע בגזברות ביה"ח ביתן . 233
 3.2עותק מהקבלה הנ"ל יש לצרף להצעה כתנאי יסודי.
 3.3מסמכי המכרז כוללים את:
 3.3.1הזמנה להציע הצעות.
 3.3.2תשקיף משתתף.
 3.3.3דרישות כלליות.
 3.3.3הצעות מחיר.
 3.3.5נוסח להסכם התקשרות
 3.3.6נוסח כתב ערבות בנקאית להשתתפות במכרז.
 3.3.7נוסח כתב ערבות ביצוע
 3.3.8נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשאות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום.
 3.3.9טיפולים נוספים
 3.3.10נוסח קיום ביטוחים
 3.3על המציע לוודא שקיבל את כל מסמכי המכרז על כל נספחיו האמורים לעיל.
 3.5על 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.
 3.6אין בהעדרו של מסמך ו/או בצורך לקבלו ו/או במועד קבלתו ,כדי לשנות את המועד האחרון להגשת
ההצעות ,ביחס לכלל המציעים או למציע כלשהו.
 .3תנאים מוקדמים
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בתנאים ובדרישות המפורטות להלן ,אי עמידה באחד התנאים
יגרום לפסילת ההצעה:
 3.1קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס),
תשל"ו  1976-והתיקונים לו ,לרבות האישורים הבאים:
 3.1.1תצהיר 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.]7.3.6.1.
 3.1.2אישור פקיד מורשה ,רואה חשבון או יועץ מס ,המעיד שהמציע מנהל פנקסי 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.

3.2
3 .3
3.3
3.5
3.6
3.7

הגשת המחאה בנקאית על סך  ₪ 1,500או ערבות בנקאית על סך  ₪ 1,500בנוסח המצורף בנספח ו’ ותהיה
בתוקף עד לתאריך .12.1.17
למצי ע אין חו בות אג רה שנ תית ל רש ם הח ב רות  ,יש לצ ר ף נס ח ח ב רה /שות פו ת ע ד כני מ רש ו ת
התא גי דים המו כיח זא ת  .ה נסח ה אמו ר ל עי ל ניתן לה פקה ד ר ך את ר האי נט רנט ש ל רש ו 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 " .
המציע חייב להיות בעל היתר הדברה בר תוקף מהמשרד להגנת הסביבה שיכלול,היתר רעלים ,היתר קטילת
חרקים ,היתר קטילת מכרסמים והיתר לא יוד בלתי מוגבל .מודגש שגם מבצעי העבודה בפועל חייבים להיות בעלי
היתרי הדברה כנ"ל.
על המציע להראות כי ברשותו לפחות חמישה עובדים עם תעודת הסמכה בהדברה נכון ליום הגשת המכרז.
למציע ניסיון מוכח של שנתיים ברציפות בשלוש השנים האחרונות במתן שירותי הדברה למוסדות ציבוריים,
מפעלים גדולים וכדומה לפי מתכונת של חוזה שנתי.
אישור מעו"ד  /רואה חשבון שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל או שקיימת לגביו אזהרת עסק חי.
המרכז הרפואי יהיה רשאי לבקש אישור נוסף דומה מדי שנה.

 .5מסמכים נדרשים להוכחת התנאים המוקדמים
5.1
5.2
5.3
5.3
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף  3.1.1יציג 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  . 1976נוסח התצהיר מופיע בנספח ח' ואין לסטות ממנו.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  3.1.2יציג 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  3.2המציע יצרף להצעתו המחאה /ערבות בנקאית מקורית על סך ₪1,500
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  3.3יציג המציע נסח חברה עדכני כנדרש ללא חובות אגרה.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  3.3היתר הדברה בר תוקף מהמשרד להגנת הסביבה
לצורך עמידה בתנאי סף  3.5המציע יגיש את תעודות הסמכה של עובדיו.
לצורך עמידה בתנאי סף  3.6המציע ימלא את התשקיף (נספח ב)
להוכחת סעיף  3.7הספק יגיש אישור מעודכן של עו"ד או רו"ח כי המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת
רגל ,בין אם הליכים זמניים ובין אם קבועים .
צילום קבלה בדבר רכישת .מסמכי המכרז כאמור בסעיף  3.2לעיל.

 5.10דרישות נוספות
 5.10.1אישור מרו"ח או עו"ד בדבר שמות מורשי החתימה בשם המציע.
 5.10.2התחייבות לבצע את השירות בזמני חירום.
 5.10.3המציע יצרף להצעתו מסמכים המעידים כי העסק בבעלותה של אישה (אם קיים).
 5.10.3כל מסמכי המכרז כשהם חתומים כנדרש.
 5.10.5המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים לשביעות רצונ ו וזאת גם לאחר פתיחת
ההצעות והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .6פרטים והסברים נוספים
6.1
6.2
6.3
6.3
6.5
6.6
6.7
6.8

לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות ל -מר סמיון שמיר בכתב בלבד עד לתאריך  29.8.16בדוא"ל:
 sshamir@asaf.health.gov.ilעל הספק חלה החובה לאשר את הגעת הדוא"ל עם מועד שליחתו בטלפון
 08-9779196לא תתקבלנה טענות כי השאלות נשלחו ולא התקבלו תשובות.
התשובות תוחזרנה באופן מרוכז בדוא"ל/פקס/אתר אינטרנט של המרכז הרפואי אסף הרופא עד לתאריך 5.9.16
מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו ,חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר
האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל ,שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.
תקופת ההתקשרות תהייה לשנה אחת עם אופציה ל  3-שנים נ וספות ובסה"כ עד  5שנים.
בתקופת התקשרות על הספק לקיים לגבי עובדיו אחר האמור בחוקי העבודה המפורטים ובהרחבותיהם ,בחוקי
שכר מינימום ובמתן כל התשלומים הסוציאליים.
בין הספק ועובדיו ובין המזמין לא יחולו יחסי עובד מעביד.
הודעת זכייה במכרז תהא בכתב וחתומה ע"י המוסמך לכך מטעם ביה"ח.
הספק לא יראה את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה .הקיבול יעשה רק עם חתימ ת מורשה החתימה של
המרכז הרפואי על ההסכם .למען הסר ספק ,מובהר כי הגשת ההצעה וחתימת המציע על גבי ההסכם מהווה
הצעה בלתי הדירה שהמציע אינו יכול לחזור ממנה.

 6.9ניתן לראות את המבנים והמקומות בהם נחוצים שירותי ההדברה בתיאום עם מר יגאל מססה נייד0537335353 :
בשעות העבודה המקובלות .
 6.10על המציע לעמוד בהנחיות משרד איכות הסביבה ומשרד החקלאות.
 6.11המציע לא נמצא ולא ימצא בניגוד עניינים עם עבודתו אצל המזמין.
 .7הגשת ההצעה
7.1
7.2
7.3
7.3
7.5
7.6

את ההצעה בצירוף כל המסמכים הנדרשים במכרז יש להגיש במעטפה סגורה שעליה יירשם "מכרז לשרותי הדברה
עבור המרכז הרפואי אסף הרופא" ,ולהכניסה לתיבת המכרזים הנמצאת בביתן  203בבית החולים במחסני
אפסנאות רפואית לא יאוחר מיום  12.9.16בשעה ( 13:00להלן "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 –תפסלנה.
על המציע לחתום על התחייבות המהווה חלק מנספח א ולפיה הצעתו תהיה תקפה לא פחות מ  120 -יום מהמועד
האחרון להגשת הצעות ואין הוא רשאי לחזור בו מהצעתו למשך תקופה זו.
מציעים המעוניינים בכך ,יוכלו לשלוח את הצעתם בדואר ,על אחריותם .על המעטפה אין לציין את שם השולח.
מעטפות שתגענה עד למועד הקובע תוכנסנה לתיבת ההצעות.

 .8ערבות
 .7.1במידה והספק יזכה במכרז כבטחון לקיום התחייבויותיו עפ"י ההסכם נספח ה’ יצרף המציע במעמד חתימת
ההסכם ערבות בנקאית לביצוע בלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן 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 תקופתה ההארכה.
 .7.2המזמין יהיה רשאי לדרוש את מימוש הערבות או חלקה ,לפי שיקול דעתו בכל מקרה שלדעתו הפר המציע
התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם.
 .7.3היה והערבות תמומש על ידי המזמין וההסכם לא יבוטל ,ימציא המציע ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות
שחולטה.
 .9אמות המידה לבחירת המציע
אנו מביאים לידיעת המשתתפים במכרז כי במסגרת שיקולי המזמין בבחירת ההצעה ,ועדת המכרזים תבחר את
ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר עפ"י קריטריון מחיר:
 9.1מחיר משוקלל – .100%
 9.2למרות האמור בס"ק  9.1לעיל ,אין הועדה מתחייבת לקבלת הצעה שבשיקול דעת הועדה ,מרכיב המחיר אינו
סביר.
 .10המחאת זכויות
 10.1הספק לא ימחה ,ולא יעביר לאחר את הסכם נספח ה' או חלקו או כל זכות או חיוב הנובעים ממנו אלא
באישור המזמין בלבד.
 10.2המזמין יהיה זכאי להמחות את זכויותיו ו\ או התחייבויותיו על פי הסכם נספח ו' לכל מי שימצא לנכון והספק
מתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות כלפי מי שהועברו לו הזכויות כאמור.
.11זכות עיון במסמכי המכרז
 11.1מ ובהר בזאת כי כל משתתף במכרז רשאי לעיין במסמכי המכרז כמפורט בתקנה (21ה) לתקנות חובת
המכרזים ,התשנ"ג  . 1993-למציע שסבור כי מידע מסוים מהווה לטענתו "סוד מסחרי" או "סוד מקצועי"
הזכות לבקש שמידע זה לא ייחשף בפני משתתפים אחרים במכרז .על המציע לסמן בהצעתו את הסעיפים
המהווים לטענתו סוד מסחרי או סוד מקצועי ולנמק את טענותיו.
 11.2מובהר בזה למען הסר כל ספק כי סיווג המידע או כל חלק ממנו כ " -סוד מסחרי או מקצועי" היא בסמכותה
הבלעדית של ועדת המכרזים.
.11שמירת זכויות
 12.1המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר  ,בהצעה שזכתה בניקוד הגבוה ביותר ,או בהצעה כלשהי,
בכפוף לתקנות חובת המכרזים ,וכן הוא רשאי לבטל את המכרז בכל מועד וההכרעה נתונה לשיקול דעת
ועדת המכרזים ולהחלטתה הבלעדית.

12.2
12.3
12.3
12.5

המזמין 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.
ההצעה תחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה  120ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות (המועד האחרון
לעניין זה ייחשב כל מועד נדחה שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז).
המזמין שומר לעצמו את הזכות ל בטל את המכרז ,לא לבחור אף הצעה ,לנהל מו"מ עם המציעים המתאימים,
וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים ולא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.
במקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם ,או בכל מקרה אחר שבו ההסכם לא ייחתם עימו
תהא הסיבה לכך אשר תהא ,המזמין יהא רשאי (אך בכל מקרה לא חייב) ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,להתקשר
עם מציע אחר .מובהר בזה למען הסר כל ספק כי במקרה שבו המציע הזוכה (הראשון) יסרב לממש את הצעתו
כאמור ,ותהא לכך הסיבה אשר תהא ,לא עומדת למציע הבא אחריו כל זכות קנויה או אחרת להיבחר כמציע
הזוכה במכרז ,וההחלטה בעניין זה תהא נתונה לשיקול דעתו של המזמין.

 12.6הצעה גבוהה יותר מהאומדן שנקבע על -ידי המזמין עשויה להיפסל על -ידי וועדת המכרזים ,אף אם היא נמוכה
מהצעות אחרות.
 12.7הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת (כשכל ההצעות גבוהות מהאומדן).
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  13.1דלעיל ,מובהר בזה כי המזמין/וועדת המכרזים קבעו לעצמם הערכה
תקציבית  /אומדן בדבר עלותה המשוערת של העבודה בכללותה ו/או בחלקיה השונים והמזמין/ועדת
המכרזים שומרים לעצמם את הזכות ,שלא לקבל אף אחת מההצעות או לפסול הצעות שהוגשו בעלות
גבוהה/נמוכה במידה משמעותית מן האומדן ו/או לקבוע הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת ע"י
המשתתפים במכרז כשכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם עורך המכרז לעומת האומדן.
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.
 12.8הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת (בשל פער בין ההצעות).
מבלי לגרוע מהאמור דלעיל ,מובהר בזה כי ועדת המכרזים תהא רשאית (אך בשום מקרה לא חייבת) ;
להחליט על עריכת הליך תחרותי נוסף במכרז זה ,וזאת בהתקיים פער של עד  10%בין ההצעה הזולה
ביותר לבין ההצעה/ות הבאה/ות אחריה בדירוג.
החליטה ועדת המכרזים ,בהתקיים התנאי לעיל ,על עריכת הליך תחרותי נוסף  ,תודיע הועדה למציעים
הרלוונטים (קרי – למציע שהגיש את ההצעה הנמוכה ביותר וליתר המציעים שבין הצעתם להצעה הנמוכה
ביותר כאמור לעיל ,קיים פער של עד  ,)10%כי הם רשאים להגיש ,במועד שתקבע הועדה ,הצעת מחיר
חוזרת ומשופרת  ,המיטיבה עם המזמין (ביחס למחירים שבהצעתם הראשונה) .מציע כאמור שלא יגיש
הצעה נוספת ,תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה.
 12.9המציעים לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בגין הוצאות מכל סוג שהוא שתיגרמנה או שנגרמו להם בקשר עם
הגשת ההצעה ,בין שההצעה תתקבל ובין אם לאו.
 12.10כל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה ,אולם בכל
מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים ,כוחו של תנאי
מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.
 12.11המציע 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.
 12.12למזמין הזכות להגדיל או להקטין את סכום ההזמנה הכוללת בגבולות של עד  30%במסגרת אותם תנאי
התקשרות .
למניעת כל ספק מובהר בזאת כי הזמנה זו מנוסחת בלשון זכר ,מטעמי נוחות בלבד ,ואולם ברור כי ההצעה
מופנית לכל אחד ואחת.
בברכה,
סמיון שמיר
מנהל רכש כללי

נספח א'
לכבוד
ועדת המכרזים מרכז רפואי
אסף הרופא

טופס הגשת הצעה

א.נ,.
הנדון :מכרז מס'  149-16לביצוע שירותי הדברה  -המרכז הרפואי אסף הרופא
 .1אני ,הח"מ ,מגיש בזה את הצעתי במכרז זה ומצהיר ב זה 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.
 .3אני 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 במכר ז זה ,לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים האחרים להם אנו
נדרשים או נידרש לצורך הזכייה במכרז ולצורך מתן השירותים ,משך כל תקופת ההתקשרות.
 .7אני מגיש את הצעתי זו מבלי שערכתי תיאום כלשהו ,במישרין או בעקיפין ,באופן מלא או חלקי ,עם המשתתפים
האחרים במכרז זה לג בי איזה מן הפרטים המפורטים בה ואשר מוצעים על -ידי.
 .8אם אזכה במכרז ,הנני מתחייב לעמוד לרשותכם ,ולספק השרות המבוקש עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים בכל
הטפסים ,ומסמכי המכרז ,לשביעות רצונכם המלאה וזאת תמורת הסכומים המפורטים בנספח ד' המצ"ב (לא
כוללים מע"מ) ,ולא אצ יג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז ,תנאי ההסכם או
נספחיו.
 .9אם תתקבל הצעתי ,הנני מתחייב לחתום על ההסכם עם המרכז הרפואי אסף הרופא תוך שבוע ממועד החלטת ועדת
מכרזי ם 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.
 .10ידוע לי כי כתנאי לחתימה על ההסכם על -ידי המזמין ,היה ואזכה במכרז ,יהיה עלי להפקיד ערבות ביצוע ,כמפורט
בהסכם.
 .11אני מצרף את כל המסמכים כנדרש במכרז כשהם חתומים על -ידי בכל דף ודף שלהם.
 .12כל ההוצאות ו/או התשלומים ו/או ההשקעות ו/או העמלות ו/או האגרות הנובעים ו/או הנדרשים לצורך השתתפותי
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.
 .13אמסור לכם מסמכים נוספים ו/או פרטים ו/או הבהרות הנדרשים לכם לצורך ניהול המכרז ,במידה ואתבקש לכך על -
ידיכם לאחר מועד הגשת הצעתי זו ובטרם ההכרזה על הזוכה במכרז כאן על -ידיכם .אני מוותר בזה ויתור מוחלט
ובלתי מסוי ג 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.

 .13אנו 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 תקציבי ות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ולא תהיינה לנו שום טענות ו/או תובענות
לפיצויים.
 .15איננו נמצאים ולא נמצא בניגוד עניינים עם עבודתנו אצל המזמין.
 .16ידוע לנו כי המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא כזוכה וכי בחירת הזוכה תעשה
בהתאם לאמות המידה שנקבעו ע"י המזמין .
 .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 ___________________________

נספח ב’

תשקיף

משתתף

על המשתתף במכרז למלא את התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן - :
.1

שם החברה  /המפעיל /המציע__________________________________________________ :

.2

מס החברה (הרשום ברשם החברות) ___________________________________________ :

.3

כתובת החברה _____________________________________________________________ :

.3

טלפונים  /פלאפונים _______________________________________________ :
__________________________________ מס ת.ז ____________________

.5

שמות הבעלים:

.6

מקומות עבודה שהספק עובד בהם כיום :
שם המקום

.7

שמות אנשי הקשר/ממליצים שניתן לקבל מהם חוות דעת בקשר למכרז
שם איש הקשר/המזמין

.8

היקף שעות בשנת
1015

התחלת תאריך עבודה

שם המקום

תפקיד

מספרי טלפון/נייד

מס' העובדים המוסמכים להדברה______________:

הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי לרשותנו כול האמצעים הנחוצים לשם ביצוע הנדרש במכרז.

תאריך _____________ שם המציע  ________________ :חתימת המציע________________________ :

המרכז הרפואי אסף הרופא

נספח ג'

טופס דרישות כלליות לביצוע שירותי הדברה
 .1דרישות המזמין
 1.1הנהלת המרכז הרפואי "אסף הרופא" מבקשת שירותי הדברת מזיקים ו/או חרקים (ההצעה תתבסס על מס'
ביקורים בשבוע באופן שוטף /או מחיר לפעולה):
 1.2אפיון מתן השירות
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.3
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

הדברה של חרקים ופרוקי רגלים אחרים למינם  ,לדוגמא :נמלים ,תיקנים ,עכבישים ,דבורים ,צרעות,
פרעושים וכד'.
ניט ור והדברה של אוכלוסיית היתושים במקורות מים לפי הצורך ,במג"חי ם ובשמנים מינראליים.
ניט ור והדברה של אוכלוסיית הזבובים במקומות דגירה לפי הצורך עפ"י פתיונות וחומרי הדברה.
הדברת ולכידת מכרסמים – פיזור קוטלי מכרסמים בשטח בית החולים יעשה בעזרת תיבות האכלה מוגנות .
לכידה ופינוי של בע"ח ובעלי כנף משטח ביה"ח ,חתולים ,כלבים ,יונים וכד' בהתאם להנחיות משרד
החקלאות.
טיפול בסרפדת אורנים (כ  6 -עצים).
הפגת ריחות רעים של פגרים וכד' ע"י ריסוס בדאודורנט מתאים.
הספק יסיים את כל פעולות ההדברה הנדרשות ממנו ,ביום הגעתו למרכז הרפואי ,אלא אם כן ישנן נסיבות
מיוחדות המונעות את סיום ההדברה באותו יום ואשר קיבלו את אישורו של המפקח.

 1.3כללי
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.3
1.3.5
1.3.6
1.3.7

מדבירים בעלי תעודת זהות ישראלית בלבד (כחולה).
מדבירים מקצועיים ומנוסים ,השולטים בשפה העברית ובעלי רקע ביישום שיטות לשימוש בחומרי הדברה.
מדבירים בעלי עבר ללא דופי ,בעלי חזות מסודרת ,נקייה ובעלי התנהגות הולמת ואדיבה.
הספק ישתמש בחומרי הדברה וריסוס בעלי היתר ורישוי בתוקף .השימוש בחומרים אלה יהיה רק עפ"י
הוראות היצרן כמופיע בתויות המצורפות לתכשיר .בכל אופן פעולות ההדברה והריסוס יבוצעו בחומרים
המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.
הספק יגיש למפקח המוסדי להנדסת הסביבה של המרכז הרפואי רשימה מעודכנת של התכשירים השונים
בהם יבוצעו עבודות ההדברה והריסוס בשטח בית החולים ואת גיליונות הבטיחות שלהם.
ברשותו של הספק ימצא כל ציוד ההגנה לעובדים בעבודות הדברה שיכלול :מסכה מלאה ,חליפות הגנה
וכפפות ,נעלי בטיחות .לטיפול בדבורים ,ציוד דבוראים שיכלול :מסווה לפנים ,כובע ,חליפת דבוראים
וכפפות.
על הספק לקחת בחשבון שחלק מהביקורים יבוצעו לפי קריאה מיוחדת במהלך שעות היום והערב ,הבוקר
והלילה עפ"י הודעה שתמסר למדביר בטלפון או בכל דרך אחרת שתתואם עם המפקח המוסדי להנדסת
הסביבה של המרכז הרפואי.

 .1מובהר בזאת כי שרותי ההדברה יכללו את המכון לרפואה משפטית באבו כביר וזאת במסגרת שעות העבודה
המצוינות בנספח ד ’.

נספח ד'

המרכז הרפואי אסף הרופא
הצעת מחיר
 1אני החתום מטה מציע בזה את הצעתי כמפורט להלן וזאת לאחר שעיינתי בכל מסמכי המכרז ומצהיר בזה שהבנתי את
כל הנדרש במסמכים אלה .כמו כן ,מסכים לכל התנאים בהסכם ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות של
המכרז על תנאיו וזאת תמורת הסכומים להלן( :לא כוללים מע"מ)- :
 2להלן סעיפי הצעות מחיר:
 2.1ביצוע מלוא עבודות ההדברה כפי שמפורט בנספח ג’ להזמנה כאשר כלל החומרים והאמצעים (כ"א ,ציוד וכו'),
הדרושים לביצוע העבודות ,הם של המציע .הצעת המחיר לעבודת ההדברה השבועית תכלול בתוכה את העלויות
של תוכנית העבודה השנתית כמפורט בנספח ז'.
סוג השירות

כמות
שנתית

שעות עבודה
בשנה

הדברה שבועית

52

368

קריאה חריגה

30

90

מחיר לשעת
עבודה ללא
מע"מ

סה"כ מחיר ללא
מע"מ

סה"כ ללא מע"מ
 2.1.1הדברה שבועית
שלושה ( ) 3ביקורים בשבוע (ימים ראשון -שישי) ,כ  3 -שעות בכל ביקור (. )7:00-15:00
הביקורים בבית החולים יבוצעו בתיאום עם המפקח המוסדי בהם יקבעו הימים ושעות העבודה.
 2.1.2קריאה חריגה
קריאה חריגה הנה  -עבודה שמחייבת את הספק לטפל בבעיה תוך שעתיים מזמן הקריאה .הספק יהיה זמין
לבקשות (טלפונים)  23שעות ביממה .משך זמן העבודה לביצוע קריאה חריגה יכול לארוך עד  3שעות עבודה
 3א נו מציינים כי עלות ההדברה השבועית כוללת את התפיסה בפועל של בעלי חיים כפי שמצוין בנספח ג ’ כולל אישור
מסירת בעל החיים במקרה של כלבים וחתולים לשירות וטרינרי מורשה.
 3המחירים יכללו את כל העלויות הישירות (כ"א ,חומרים ,ציוד וכדומה) והעקיפות (הסעות ,ביטוחים ,ביגוד ,ערבות
בנקאית וכדומה) של המציע.
 5המציע יבצע עבודות הדברה במכון לרפואה משפטית באבו כביר במסגרת השעות שנקבעה בסעיף א הנ"ל על פי המועדים
שיקבעו לו ע"י המפקח מטעם המזמין.

תאריך  ___________ :שם המציע ___________ :חתימה וחותמת המציע___________ :

נספח ה'

ה ס כ ם  -ש ר ו ת י הדברה

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
באמצעות המוסמך/ים מר_______________ ומר___________________
לחתום בשם החברה (להלן" :הקבלן"),

הואיל

והמזמין מעוניין להבטיח קבלת שירותי הדברה עבור המרכז הרפואי "אסף הרופא"

והואיל

והמזמין פרסם ביום _______ מכרז מס'  139-16אשר מסמכיו מצורפים להסכם זה כנספחים ,המהווים
חלק בלתי נפרד ממנו ,ואשר על פיו הזמין הצעות להדברה עבור המרכז הרפואי "אסף הרופא" (להלן:
"השרות").

והואיל

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

והואיל

והצעת הקבלן התקבלה על ידי ועדת המכרזים של המזמין מס' ________ בתאריך __________ והמזמין
ביקש מהקבלן 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 הקבלן יפעל כקבלן עצמאי ,הנותן את שירותיו למזמין ,והמזמין ישלם לקבלן על פי
התעריפים המוסכמים על בסיס קבלני ,כמפורט להלן בהסכם זה;

והואיל

והצדדים הסכימו כי לא יתקיימו ביניהם יחסי עובד ומעביד;

לפיכך

הוסכם

בין

הצדדים

כדלקמן:

 .1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2המרכז הרפואי "אסף הרופא" מזמין בזה מהקבלן והקבלן מתחייב לתת למרכז את השירותים כמפורט להלן בהסכם
זה בתמורה ובתנאים הנקובים בהסכם זה להלן.
 .3תקופת ההסכם
3.1
3.1
3.2
3.3
3.3

תוקף הסכם זה הוא לתקופה של שנה אחת אשר תחל ביום ____________ ותסתיי ם ביום_____________ (להלן
 "תקופת ההתקשרות").הצדדים רשאים להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של עד שנה ,לכל תקופה ,עם מתן הודעה בכתב
לצד השני לפחות  60יום לפני תום תקופת ההתקשרות .סך כל תקופות השירותים לא יעלו על חמש ( )5שנים .הודעה
מצד המרכז הרפואי אסף הרופא תינתן ע"י האחראי.
מבלי לגרוע מן האמור בס"ק  3.1ו –  3.2לעיל יהיו הצדדים רשאים להפסיק בתוך תקופת ההתקשרות ,את ההסכם
ביניהם ,וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של  90יום מראש ומבלי שיצטרכו לתת נימוקים לכך.
למען הסר ספק ,הארכה ו/או הפסקת ההסכם כאמור בס"ק  3.2ו  3.3 -לעיל ,מתייחסת לכלל ההסכם או לחלקו של
ההסכם.
בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיה המרכז הרפואי "אסף הרופא" חייב בתשלום כלשהו הקשור בהוצאות
הערבות.

 .4הצהרות והתחייבויות הקבלן
3.1
3.2
3.3
3.3

הקבלן מתחייב למלא אחר כל המפורט בנספח ג' ובכל מסמכי המכרז ה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.
בתקופת התקשרות זו על הקבלן לקיים ,לגבי עובדיו ,אחר האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן ,וכן אחר האמור
בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכללים לבין הסתדרות ,או כל הסכם
קיבוצי שהוא בר -תוקף בענף זה ,או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על -פי הסכמים אלו.
הקבלן מתחייב להציג בכל עת ועל פי דרישת המרכז הרפואי "אסף הרופא" רשיונות תקפים להדברה מאת רשות
הרישוי המתאימה .
הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם ,כל מידע שיגיע אליו בקשר
עם ביצוע הסכם זה או בתוקף או במהלך ביצוע הסכם זה בתוך תקופת ההסכם לפני תחילתה או אחריה.

 .5השירותים וביצועם
 5.1הקבלן מתחייב לספק את השרות בתנאים כמפורט בהזמנה.
 5.2הקבלן מתחייב להקפיד על עמי דה בלוח הזמנים ולדייק כמפורט בהזמנה להציע הצעות.
 5.3ההצעה חייבת להתבסס על  3ביקורים בשבוע ועל קריאות חריגות (עפ"י הגדרת המזמין) שיענו תוך שעתיים (המציע
יהיה זמין לטלפונים  23שעות ביממה) .
 .6פיקוח ובקרה
6.1
6.2
6.3
6.3

המפקח מטעם המזמין ,לעניין זה ,יהיה מר יגאל מססה או נציג מוסמך אחר מטעמו.
המפקח רשאי בכל עת לבדוק את טיב השירותים ואת כל הסידורים הכרוכים באספקת השירותים ועל הקבלן
לאפשר לו לעשות זאת.
קבע המפקח כי השירותים או חלק מהם אינם מבוצעים כראוי  ,תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לתקן את הטעון
תיקון מיד לשביעות רצונ ו של המפקח.
לא תיקן הקבלן את הטעון תיקון בהקדם האפשרי ,כאמור לעיל ,תהא ההנהלה רשאית להעסיק קבלן אחר וכל זאת
מבלי לפגוע בזכות המזמין לתבוע את הקבלן בגין נזקים שנגרמו או שיגרמו למזמין.

 .7התמורה
 7.1תמורת שירותי ההדברה ישלם המזמין לקבלן את התמורה המגיעה לו שתכ לול את ההדברה ואת כל המרכיבים
האחרים בגין ביגוד ,ביטוח וכו' ( להלן – "התמורה").
 7.2הקבלן יגיש להנהלת המרכז הרפואי "אסף הרופא" ,בכל תחילת חודש ,חשבון עבור השרות שניתן בחודש הקודם.
התמורה תשולם מ 30יום עד  60יום ממועד קבלת החשבונית בגזברות המוסד ואישורה ע "י המפקח.
 7.3המחירים תנאי ההצמדה יהיו על פי הוראות החשב הכללי ,תנאי התשלום שנקבעו בהסכם  /הזמנה הנם מוסכמים
וקבועים מראש ולא תשולם עליהם כל תוספת.

 7.3למעט אם הוסכם בין הצדדים על שיטת הצמדה אחרת ,יהיה המדד הקובע לצורך חישוב ההצמדה המדד הידוע
במועד ההספקה המוסכם .או מועד ההספקה בפועל – הנמוך מבין שניהם.
 7.5התשלום יעשה באמצעות זיכוי חשבון הבנק של הקבלן.
 7.6הקבלן לא ימחה ,לא ישעבד ,ולא יעביר לאחר את ההסכם נספח ה’ כולו או חלקו או כל זכות או חיוב הנובעים
ממנו.
 .8אי תחולת יחסי עובד ומעביד
 8.1מוסכם כי הקבלן משמש קבלן עצמאי למתן שירותים ,ללא יחסי עובד ומעביד ,ואין לראות בכל זכות הניתנת לפי
הסכם זה ,למרכז הרפואי "אסף הרופא" ,לפקח ,להדריך או להורות לכל אחד מהמועסקים על ידו אלא אמצעי
להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו ,ולא תהיינה לקבלן ולכל המועסקים על ידו כל זכויות של עובד מדינה או
עובד המועסק ע"י הממשלה והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים ,פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם
זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה מכל סיבות שהן
 8.2ע ל הקבלן יחולו כל המסים ותשלומי החובה האחרים שמעביד חייב לשלם בהתאם לדין ולנוהג לרבות תשלומים
לבטוח לאומי ,ויתר זכויות סוציאליות והוא בלבד יהא אחראי לכל תביעה לעובד מעובדיו הנובעת מיחסי עבודה
שבינו לבין עובדיו.
 .9עובדים
9.1
9.2
9.3
9.3
9.5
9.6

ההנהלה תהא רשאית לדרוש מהקבלן החלפתו של מדביר שעבודתו לא השביעה את רצונה והקבלן יהא חייב לבצע
את ההחלפה ללא דיחוי וללא צורך במתן נימוקים לכך וללא כל תמורה נוספת.
הקבלן מתחייב להעביר לפני תחילת העבודה ובאופן שוטף עפ"י דרישת הקב"ט/הנהלת המרכז הרפואי את רשימות
העובדים המועסקים על -ידו .ברשימות יפורטו שמות העובדים ,מספר תעודת זהות וכתובת מגורים.
הקבלן מתחייב כי עובדיו יהיו בעלי בריאות תקינה ושנמצאים תחת פיקוח רפואי של רשות רפואית מוסמכת.
המפקח רשאי לדרוש את פנקס הבריאות של העובד והקבלן ימציא את הפנקס עם תאריכי בדיקה הרלוונטים על פי
דרישות תקנות הבטיחות ללא שום שהיות מיותרות.
הקבלן אחראי לכך שע ובדיו וכל מי שנמצא בביה"ח מטעמו ,מעת לעת ,לא ישתמש בציוד המזמין לצורך ביצוע
השירותים.
הקבלן מתחייב לדאוג שהעובדים יגיעו עם מדי החברה ותג מזהה.
הואיל והקבלן משמש כקבלן עצמאי ,לביצוע השירותים ,הוא יהיה אחראי כלפי עובדיו וכלפי כל מי שעוסק מטעמו
בקשר לביצוע ה שירותים בגין מוות ,נזק גופני או נזק לרכוש שיגרם להם בין במישרין ובין בעקיפין כתוצאה מתאונה
שאירעה בעת העבודה או בקשר אליה.

.10ביטוח
הקבלן מתחייב ,לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז
הרפואי אסף הרופא ולהציג למרכז הרפואי אסף הרופא ,את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים
כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן- :
 10.1ביטוח חבות המעבידים
א .הקבלן 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 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 הקבלן.
 10.2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
א .הקבלן יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד
שלישי גוף ורכוש ,בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
ב .גבול האחריות לא יפחת מסך  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 על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף
ה רופא ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו.
 10.3ביטוח אחריות מקצועית
א .הקבלן יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית ;
ב .הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן ,עובדיו ובגין כל הפועלים
מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה ,רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג בלתי
נכון ,הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב ,שייגרמו בקשר לאספקת שירותי הדברת מזיקים ו/או חרקים,
לכידה ופינוי של בע"ח ובעלי כנף משטח ביה"ח עבור המרכז הרפואי אסף הרופא ,בהתאם למכרז
וחוזה עם המרכז הרפואי אסף הרופא;
ג .גבול האחריות לא יפחת מסך  500,000דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
ד .הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות - :
 מרמה ואי יושר של עובדים; אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש ו /או העיכוב עקב מקרה ביטוח ; אחריות צולבת ,אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הקבלן כנגד המדינה ; הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים ;ה .הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא ככל שיחשבו
אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו.
 10.3כללי
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 .הקבלן 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 הקבלן;
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;
העתקי פוליסות הביטוח ,מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים
כאמור ,יומצאו על ידי הקבלן למשרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא עד למועד חתימת
החוזה.
הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז
הרפואי אסף הרופא ,וכל עוד אחריותו קיימת ,להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח .הקבלן
מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה ,כל עוד החוזה עם מדינת ישראל –
משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא בתוקף .הקבלן מתחייב להציג את העתקי פוליסות
הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן
למשרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח .
אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן 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.

.11בטיחות בעבודה

 11.1המציע ידאג שכל ההדברות יבוצעו ע"י מדביר/ים מוסמך/כים בעלי רשיון בר תוקף וניסיון בעבודה.
 11.2המציע מתחייב להבטיח תנאי בטיחות מתאימים ותנאים לשמירת בריאות העובדים כדרוש ע"פי כל דין.
 11.3במתן השירות ימלא המדביר אחר דיני הבטיחות בעבודה לעוסקים בהדברה .בזמן ביצוע ריסוס חומרי הדברה על
המדביר ללבוש ציוד הגנה מלא ,הכולל חליפה ,כפפות ,מסכה מלאה וכיסוי ראש.
 11.3בטיחות בעבודה כלפי צד ג' :על המדביר להתקין שלטי אזהרה בזמן ביצוע ההדברה ושלטי הוראות לאחר גמר ביצוע
ההדברה.
 11.3.1כל נקודת רעל למכרסמים יש לסמן עם שלט אזהרה כחוק ובתוך קופסת האכלה שנועדה לצורך זה.
 11.3.2אין לבצע הדברה אם קיים חשש לסיכון בריאות הציבור וזו לפי שיקול דעת המדביר ו/או נציג המרכז
הרפואי.
 11.3.3בתוך חדרי ניתוח ,בכל המחלקות הרפואיות ו/או האשפוז ,במשרדים ובכל מקום בו מבקרים חולים יבוצע
טיפול בחומרי הדברה דלי ריח וידידותיים לסביבה או בפתיונות או במלכודות דבק וכו'.
 11.5המציע מתחייב לפנות כל פסולת רעילה או אריזות של חומרי הדברה אשר שימשו אותו לביצוע העבודה ואין צורך
בהם יותר.
 .11ערבות
12.1
12.2
12.3

12.3

להבטחת התחייבויותיו לפי הסכם זה יפקיד הספק בידי המזמין בעת חתימתו ערבות בנקאית צמודה למדד
המחירים לצרכן בשיעור של  +5%מע"מ בנוסח שבנספח ח') .הערבות הנ"ל תהיה בתוקף  90יום לאחר גמר תום
ההסכם.
בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו ,או שהמזמין עשה כדין שימוש בזכויותיו והוציא סכומים שהספק חב
בהם על פי ההסכם ,יהא המזמין זכאי לממש את הערבות כולה או מקצתה.
במקרה של התחדשות ההסכם ,מתחייב הספק למסור למזמין לא פחות מאשר  30יום לפני מועד גמר ההסכם,
ערבות בנקאית צמודה אחרת בשיעור של  5%מערך העסקה השנתית (כולל מע"מ) הידועה בעת הארכת ההסכם
הנ"ל ,והערבות הנ"ל תהיה בתוקף  90יום לאחר גמר תקופת ההסכם המחודש כנ"ל ,דין ערבות ע"פי סעיף קטן זה
כדין הערבות עפ"י סעיף קטן ( )12.1דלעיל לכל דבר ועניין.
אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק בכל מקרה שהוא.

.13פיצויים מוסכמים
 13.1הספק ישלם  ₪ 1,000פיצוי מוסכם בגין אי הגעת מדביר למרכז הרפואי אסף הרופא
 13.2הקבלן ישלם פיצוי מוסכם בסך  ₪ 500על כל מדביר אשר יעבוד בניגוד לכללי הבטיחות כאמור בנספח ג’ סעיף 1.2.6
וזאת ללא כל קשר לכך שהקבלן יבצע את העבודה במלואה.
 13.3הקבלן ישלם פיצוי מוסכם בסך  ₪ 500על אי היענות לקריאה דחופה תוך שעתיים.
 13.3הקבלן ישלם פיצוי מוסכם בסך  ₪ 500על הצבת מדביר עם רישיון שאיננו בר תוקף.
 13.5הקבלן ישלם פיצוי מוסכם בסך  ₪ 500על הצבת מדביר ללא אישור העסקה ( פנקס בריאות ) בר תוקף חתום על ידי
רופא תעסוקתי מומחה מטעם רשות רפואית מוסמכת כגון :קופות חולים וכדומה.
הערה
למען הסר ספק אין במתן הפיצוי המוסכם כדי לגרוע מחובתו של הספק למלא אח ר התחייבויותיו הקבועות למילוי
הסכם זה.
.14אספקה בזמני חירום
המציע מתחייב לספק את הטובין בזמני חירום
.15הפרות
 15.1הפר הקבלן הוראה יסודית מהוראות הסכם זה ו/או נספחיו ,רשאי המזמין בנוסף לזכויותיו על פי הוראות כל דין
והוראות יסודיות של הסכם זה ,לעשות את הפעולות דלהלן ,או כל חלק מהן:
 15.1.1להשעות ו/או לצמצם מתן השרות ע"י הקבלן תוך מתן הודעה מוקדמת של  38שעות כדי לאפשר לו לתקן את
הליקויים בתוך הזמן שיקבע ע"י הנהלת המרכז הרפואי.
 15.1.2לראות הסכם זה מבוטל  7ימים לאחר שהמנהל האדמיניסטרטיבי של המזמין ישלח לקבלן מכתב רשום על כך.
 15.2מבלי לפגוע בזכותו לעשות כן על פי דין  ,תהא למזמין הזכות לבטל הסכם זה ו/או להביא לידי סיום לאלתר בכל אחד
מן המקרים המפורטים להלן:

 15.2.1מונה לקבלן מפרק זמני או כונס נכסים בין ארעי ובין קבוע ,או ניתן נגדו צו כינוס נכסים ,בין זמני ובין קבוע,
וצווים או מינויים אלו לא בוטלו תוך  30יום ממועד נתינתם.
 15.2.2הקבלן לא יכול לעמוד בהתחייבויותיו מחמת פשיטת רגל  ,חוסר כשרות לפעולות משפטיות ו/או העדר
אמצעים מתאימים לעמידה בהתחייבויותיו.
 15.3השתמש המזמין בזכותו לבטל הסכם כמפורט בסעיף  15או על פי כל דין  ,לא תהא לקבלן עילת תביעה כלשהי כנגד
המזמין עקב כך והקבלן מוותר בזאת על כל תביעה ,פיצוי או תשלום כלשהם בקשר לכל היזק  ,הפסד או פגיעה
שנגרמו או עלולים להיגרם לו ,עקב ביטול ההסכם או הפסקתו.

 15.3הפרות יסודיות (על פי נספח ה ) תהיינה. 12 ,11.1 ,10.2,

מען הצדדים למסירת הודעות לעניין ההסכם- :
המרכז הרפואי "אסף הרופא"________________________________ :

הקבלן___________________________________:
ולראיה באנו

____________________

המרכז הרפואי אסף הרופא

על החתום:

____________________

הקבלן (שם מלא וחותמת)

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 ₪ 1,500
( במילים  :אלף חמש מאות ) ₪
אשר תדרשו מאת ( _________________________________ :להלן "החייב")
בקשר עם מכרז מס' _______________ שפורסם.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר ל חיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק
הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________________ עד לתאריך  12.1.2017ועד בכלל.
דרישה על  -פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו _______________________ :
מס' הבנק ומס' הסניף
__________________________
שם הבנק

_______________________________
הכתובת

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
____________________
תאריך

______________________ _____________________
חתימה
שם מלא

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 בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר ל חיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק
הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________________ עד לתאריך _________________ ועד בכלל.
דרישה על  -פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו _______________________ :
מס' הב נק ומס' הסניף

__________________________
שם הבנק

_______________________________
הכתובת

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

____________________
תאריך

______________________ _____________________
חתימה וחותמת
שם מלא

נספח ח'
בנוסף לטיפולים השוטפים שינתנו במהלך כל השנה יבוצעו הטיפולים הר"מ:

מיקום הטיפול
מערך מזון
(מטבח וח"א
פרסונל )

מחסנים
ארכיונים

גורם
מזיק
חרקים
שונים

מערכת ביוב
(תעלות ,תאי
ביקורת חיצוניים
ופנימיים)
תעלות פתוחות
לניקוז מי גשמים.
מבני מנהלה

תקופה/תדירות

שלוש פעמים בשנה ,ע"פי הטיפול יכלול גם עגלות להובלת אוכל ,מקררים,
מקומות אחסון וכד'.
צורכי המזמין

מכרסמים

ביקורת דו חודשית של
תיבות אכילה

תוצמד לתיבת אכילה מדבקה המעידה על תאריך
הביקורת האחרונה.

מכרסמים

ביקורת דו חודשית של
תיבות אכילה
פעם בשנה ,בדרך כלל
בתחילת האביב

תוצמד לתיבת אכילה מדבקה המעידה על תאריך
הביקורת האחרונה.
ריסוס בתוך המחסנים וארכיונים

חרקים
שונים
מכרסמים

בתאום עם המזמין

חרקים
שונים

מחלקות אשפוז
וחדרי ניתוח

שיטה  -חומרים  -הערות

חרקים
שונים

ביקורת דו חודשית של
תיבות אכילה

תוצמד לתיבת אכילה מדבקה המעידה על תאריך
הביקורת האחרונה.

פעמיים בשנה:
מרץ ואוקטובר תתכן
סטייה

-

חרקים
שונים

ריסוס ע"י מרססי גב
פתיחת תאי ביקורת חיצוניים /פנימיים
באחריות קבלן הדברה .
על הקבלן לסיים את ריסוס מערכת הביוב של
כל המרכז הרפואי תוך יומיים עד שלושה ימים

הערה :תעלות פתוחות
לניקוז מי גשמים  -רק פעם
בשנה בחודש אפריל – מאי
ריסוס כללי
עפ"י צורכי המזמין

שטחים פתוחים
(גינות ,שבילים
וכד')

חרקים
שונים

עפ"י צורכי המזמין

ריסוס או איבוק

מכון הרנטגן,
מרפאות חוץ
(שרמן) ,בניין
מעבדות ,מכון
הלב ,בית הדסה,
התפתחות הילד.
כל המבנים
המשמשים כבתי
ספר ,מכונים,
מרפאות ,אשפוז
יום ,מגורים וכד'.
טיפול בסרפדת
אורנים

חרקים
שונים

עפ"י צורכי המזמין

ריסוס כללי

טוואי
התהלוכה

עפ"י צורכי המזמין

הזרקה לגזע העץ ,כ  6 -עצים

נספח ביטוח  -אישור קיום ביטוחים

לכבוד
מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא ;
א.ג.נ,.
הנדון :אישור קיום ביטוחים
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו __________________________________(להלן "הקבלן")
לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר למתן שירותי הדברת חרקים ו/או
מזיקים וכן לכידה ופינוי של בע"ח ובעלי כנף משטח המרכז הרפואי אסף הרופא ,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 ביטוח (שנה).
 .3הביטוח 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 הקבלן.
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  500,000דולר ארה"ב ,למק רה ולתקופת הביטוח (שנה).
 .3בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ( .)CROSS LIABILITY
 .3רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.
 .5הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף
הרופא ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו.
ביטוח אחריות מקצועית
 .1הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן ,עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו
ואשר אירע כתוצאה ממעשה ,רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג בלתי
נכון ,הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב ,שייגרמו בקשר לאספקת שירותי הדברת מזיקים ו/או חרקים
וכן לכידה ופינוי של בע"ח ובעלי כנף עבור המרכז הרפואי אסף הרופא ,בהתאם למכרז וחוזה עם
המרכז הרפואי אסף הרופא.
 .2גבול האחריות לא יפחת מסך  500,000דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
 .3הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות- :
 מרמה ואי יושר של עובדים; אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; אחריות צולבת ,אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הקבלן כנגד המדינה; -הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים ;

 .3הביטוח מורחב לשפות את המרכז הרפואי אסף הרופא ככל שיחשבו
אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים 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.
 .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.
 .3הקבלן 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 הקבלן.
 .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.
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
בכבוד רב,

תאריך______________

____ _______________________
חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

