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 הנחיות כלליות - 1רק פ

 כללי .1

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

 נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות אשר ייחתם עם המציע הזוכה.

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

 לנדרש במסמכי המכרז.

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

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

קבה הכוונה לזכר ולנקבה, ולהיפך, בכל מקום בו מוזכר גורם כלשהוא בלשון נ

 הכוונה לזכר ונקבה גם כן, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

 הגדרות .2

 .פלימן שיקומי-הגריאטריהמרכז  – / המרכז הרפואי / בית החולים המזמין .2.1

המציע שהצעתו תזכה במכרז ואשר יהיה   – הזוכהאו  הספקאו ספק השירותים  .2.2

 .אחראי לאספקת שירותי השמירה על חולים.

 גוף המתמודד על זכייה במכרז זה. – מציע .2.3

 להסכם. 2.1כמוגדר בסעיף  – נציג המזמין .2.4

 להסכם. 2.2כמוגדר בסעיף  – נציג הספק .2.5

הספק הזוכה אשר יבצע את  עובד – על חולים שומר /על חולים  עובד שמירה .2.6

 השמירה על החולים בפועל.

הנובעים מסכסוך עבודה כמשמעו בחוק יישוב סכסוכי עבודה,    - השבתהאו  שביתה .2.7

 .1957 -תשי"ז 

 להסכם. 5יום ההסכם בין הצדדים כמצוין בסעיף קתקופת  – ההתקשרותתקופת  .2.8

 פרק הזמן בו מוכרז מצב חירום ע"י ממשלת ישראל. - תקופת חירום .2.9

 ושירותים נדרשים רקע .3

שיקומי פלימן קולט מטופלים מכל בתי החולים בארץ כאשר -המרכז הגריאטרי .3.1

החולים מגיעים פעמים ברבות במצב של חוסר שקט ומנוחה, לא יציבים מבחינה 

 .קוגניטיבית, מבולבלים, וחלקם אף בעלי דמנציה קבועה או כתוצאה מטראומה

עבור אלו שמירה על חולים מעוניין לקבלת הצעות לאספקת שרותי  בית החולים .3.2

 פלימן. שיקומי-הגריאטריהמרכז 

שירותי השמירה יכללו השגחה אישית וצמודה על המטופל הנמצא באי שקט באופן  .3.3

רציף, ליווי והעברה של המטופל ממקום למקום, וכל סיוע אחר אשר יידרש ע"י 

פר מטופלים ייתכן מצב בו שומר אחד ישגיח על מס הצוות הרפואי המוסמך.

 שפוז. המרוכזים באותו חדר א

 יודגש כי, השומר לא ייתן למטופל כל טיפול רפואי ו/או סיעודי. כל הטיפול יעשה אך .3.4

 ורק ע"י הצוות הרפואי המוסמך של בית החולים. 
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השירותים המבוקשים יסופקו במתקני בית החולים הנמצא ברחוב זלמן שניאור פינת  .3.5

ליווי במקרים של מחוץ לפלימן כמו  יינתנולעיתים השירותים  אמנון ותמר, חיפה.

 .אחר\לחדר מיון\מטופלים באי שקט לבדיקות

 שעות שנתיות. 6,000-ב על חוליםהמזמין מעריך את סך היקף שירותי השמירה  .3.6

שעות המצוין לעיל הינו לצרכי הערכה בלבד ואינו מחייב את הלמען הסר ספק, מספר  .3.7

 המזמין. 

של מנהל המחלקה הרלוונטית בבית  תהיהשירותי שמירה  הזמנת בדברההחלטה  .3.8

ההזמנה  בפועל תתבצע אך ורק ע"י הנהלת הסיעוד:   .באשור הנהלת הסיעוד החולים

בבוקר  07:00אחה"צ עד  15:00מנהלת הסיעוד /סגניתה בשעות הפעילות, ומשעה 

 ע"י אחות כללית.

וכה יתחייב כי ביכולתו הספק הז הזמנת השירות תהיה בהתרעה של שעתיים לפחות. .3.9

 .זולספק את השירות האמור בהתרעה 

 לוח הזמנים לעריכת המכרז .4

 01.08.2018פרסום המכרז:  .4.1

בקשה להבהרות  .15:00בשעה 14.08.2018המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות:   .4.2

 rafi.g@flim.health.gov.ilמייל:   -יוגשו בכתב בלבד לכתובת אי

 .12:00בשעה  30.10.2018המועד האחרון להגשת ההצעה:  .4.3

 .31.12.2018מועד תוקף ההצעה:  .4.4

רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את  המזמין .4.5

המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור 

 .המזמיןידי נציג -תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על

 להגשת הצעות תנאי סף .5

ימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף שלהלן מצטברים הם ויש לראותם כמשל

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

 תנאי סף מנהליים .5.1

 המציע הינו תאגיד המאוגד כדין בישראל. .5.1.1

 :אם הגוף המציע הינו עמותה .5.1.1.1

 המציע הינו מלכ"ר לעניין חוק מס ערך מוסף. .5.1.1.1.1

בתוקף  בעל אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות .5.1.1.1.2

 לשנה השוטפת.

 המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .5.1.2

 . , כשהם תקפים)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( 1976-התשל"ו

ולפי חוק  1991-חוק עובדים זרים, תשנ"אלמציע אין הרשעות בעברות לפי  .5.1.3

 .1987-שכר מינימום, התשמ"ז

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
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המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה  .5.1.4

או בהתראה לפני אינה חברה מפרת חוק  החברהשבה מוגשת ההצעה ו

 רישום כחברה מפרת חוק.

 המציע מקיים את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. .5.1.5

מתן השירותים הינו במסגרת סמכויות המציע, המציע קיבל החלטה כדין  .5.1.6

להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, הצעת המציע חתומה ע"י האנשים 

בחתימתם על מסמכי  המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב את המציע

המכרז וההשתתפות במכרז ומתן השירותים נשוא המכרז הינם בהתאם 

 למסמכי ההתאגדות.

אינם כוללים הערה הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע  .5.1.7

בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי", או כל 

ולהתקיים "כעסק הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך 

 חי".

המציע מתחייב כי יעמוד בכל חובותיו מבחינת תשלומי שכר ותשלומים  .5.1.8

  סוציאליים לכל עובדיו במהלך ההתקשרות.

תחייב כי לא יועסקו עובדים זרים לצורך ביצוע העבודות נשוא המציע מ .5.1.9

 מכרז זה. 

במשרד העבודה, המציע הוא בעל אישור מטעם מנהל ההסדרה והאכיפה  .5.1.10

השנים  3 -ב בדבר ההרשעות והקנסותהרווחה והשירותים החברתיים 

  .האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה, ככל שהיו, או היעדרם

 מקצועיים נאי סףת .5.2

אישור בתוקף למתן שירותי סיעוד עפ"י חוק הסיעוד מטעם  המציע בעל .5.2.1

אדם או כל רישיון רישיון לאספקת כוח  , ובעלהמוסד לביטוח לאומי

למתן  וח אדםכ פי חוק לניהול עסק לשירותיל שהחברה מחויבת בו ע

 השירות.

עובדים במצבת כוח האדם שלו, המסוגלים לספק  200 המציע מעסיק לפחות  .5.2.2

 את השירותים כנדרש במכרז זה.

 6,000-בהיקף שלא יפחת מון במתן שירותים כנדרש במכרז זה למציע ניסי .5.2.3

ים ו/או מוסדות סיעודיים ו/או גריאטריים לפחות, בבתי חולשעות שנתיות 

( השנים שקדמו ליום האחרון להגשת הצעות במכרז זה, 4במהלך ארבע )

 לפחות.

 להוכחת תנאי סף נדרשיםהמסמכים  .6

, יש 5.1.1ככל שהמציע הינו תאגיד, לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף שבסעיף  .6.1.1

 לצרף תעודת עוסק מורשה ו/או תעודת התאגדות מאושרים ע"י עו"ד.



6 

 

 שיקומי פלימן-לאספקת שירותי שמירה על חולים עבור המרכז הגריאטרי 02/2018מכרז פומבי מס' 

, 5.1.1.1ככל שהמציע הינו עמותה, לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף שבסעיף  .6.1.2

יצרף אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות, בתוקף לשנה השוטפת במועד 

 האחרון להגשת הצעה למכרז.

, יש לצרף אישור תקף מרואה 5.1.2לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף שבסעיף  .6.1.3

חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק 

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

, יש לצרף תצהיר חתום בכתב 5.1.3לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף שבסעיף  .6.1.4

מאושר על ידי עורך דין לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים 

. נוסח התצהיר מחייב ואין לסטות 3כדין, בנוסח התצהיר המופיע בנספח א'

 ממנו.

, יש לצרף נסח חברה/שותפות 5.1.4הוכחת עמידה בתנאי סף שבסעיף לצורך  .6.1.5

מרשות התאגידים עדכני למועד הגשת ההצעות המוכיח כי למציע אין חובות 

 או מוקדם מכך.  2017ת בגין שנת אגרה שנתית לרשם החברו

יצרף המציע תצהיר חתום  5.1.5לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף שבסעיף  .6.1.6

יון זכויות בכתב מאושר על ידי עורך דין לעניין קיום הוראות חוק שוו

. נוסח התצהיר 6לאנשים עם מוגבלות, בנוסח התצהיר המופיע בנספח א'

 מחייב ואין לסטות ממנו. 

ע אישור יצרף המצי 5.1.6לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף שבסעיף  .6.1.7

 .7מעו"ד/רו"ח המציע בנוסח המופיע בנספח א'

אישור רו"ח אודות  1א'יצרף המציע את נספח  5.1.7להוכחת תנאי סף  .6.1.8

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

התחייבות  2א'צרף המציע את נספח י 5.1.8סף לצורך הוכחת עמידה בתנאי  .6.1.9

 חתום ע"י עו"ד. לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים במהלך ההתקשרות 

תצהיר, חתום על יצרף המציע להצעתו  5.1.9לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  .6.1.10

ידי עו"ד, של המציע, כי לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, מתחייב 

 .4בנוסח המופיע בנספח א' המציע, כי לא יועסקו עובדים זרים

יום לעל המציע לצרף אישור בתוקף  5.1.10לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  .6.1.11

 .הגשת המכרז

אישור למתן  המציע יצרף 5.2.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  .6.1.12

רישיון ו ,ימטעם המוסד לביטוח לאומ הסיעוד פי חוק-על סיעוד שירותי

  שהחברה מחויבת בו על פי חוק. כל רישיון אחר לאספקת כוח אדם או

 יצרף המציע להצהרתו  5.2.2 ףלצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעי .6.1.13

 עובדים לפחות. 200 "ד או רו"ח בדבר העסקת עו ידי על מאומת תצהיר

 12ימלא המציע את סעיף  5.2.3 לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף .6.1.14

 .חוברת ההצעה – בנספח א'

 מסמכים נדרשים נוספים .7
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המציע יצרף להצעתו התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתום ע"י  .7.1

 .(5א')נספח המציע 

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף  .7.2

להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" 

 .1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2הוא כמשמעותם בסעיף 

יהיו חסויים המציע יצרף להצעתו רשימת הפרטים בהצעתו, שהמציע מעוניין ש .7.3

 .לחוברת ההצעה 6 במידה והוא יזכה על פי האמור בסעיף

 קיים.ו במידההסכם קיבוצי עם עובדיו, להצעתו המציע יצרף  .7.4

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

, וד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתםוהחוזה בראשי תיבות בתחתית כל עמ

 .בצירוף חותמת רשמית של המציע

מובהר בזה, כי מציע אשר לא יצרף להצעתו את אחד המסמכים המפורטים לעיל או  .7.6

, רשאית אשר לא ימלא אחר ההוראות שפורטו לעיל בדבר אופן הגשת המסמכים

ועדת המכרזים לא לקבל את הצעתו גם אם תהיה זו ההצעה הזולה ביותר. מבלי 

עדת המכרזים הסמכות להורות על השלמת ולגרוע מכלליות האמור לעיל, לו

 מסמכים חסרים ו/או לדרוש המצאת מסמכים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 דרישות ההתקשרות .8

 2י התנאים המצוינים להלן ולפי פרק המציע מתחייב לספק את השירותים לפ .8.1

ומועדים של עדות /  למכרז, בשעות הנדרשות, בכל ימות השנה, כולל מועדי ישראל

שעת חירום, שביתה והשבתה, ללא תלות בחגי העובדים. זאת במשך דתות אחרות, 

כל תקופת ההסכם, ומבלי לגרוע מאיכות השירות או מכל סייג אחר המופיע במסמכי 

אינו פוטר את הספק מחובתו לפצות  זה, 8.1יובהר בזאת, כי האמור בסעיף  המכרז.

את העובדים בימי חופשה חלופיים בהתאם לאמור בצו ההרחבה להסכם המסגרת 

 במגזר העסקי.

במידת הצורך מתחייב המציע לספק את השירותים גם בזמנים ובמועדים נוספים,  .8.2

 וזאת על פי דרישת המזמין.

למכרז רשאים לגשת מציעים המסוגלים ומתחייבים לספק את מכלול השירותים  .8.3

 הנדרשים מהם בהתאם למפורט במכרז זה על ידי עובדיהם.

קשר עם קבלני משנה לעניין לא להתלספק את כלל השירותים בעצמו ו הספק מתחייב .8.4

 )מפרט השמירה( לצורך התקשרות זו. 2אספקת שירותי השמירה המפורטים בפרק 

 תקופת ההתקשרות .9

(, עם אופציה של המזמין להארכת תוקף 1ההתקשרות תהיה לתקופה של שנה אחת ) .9.1

( תקופות נוספות בנות שנה אחת כל אחת )להלן: 4ההתקשרות ללא יותר מארבע )

, במידת הצורך ובהתאם לשיקול דעת המזמין והכל בכפוף האופציה"("תקופות 

 התקנות על פיו, אישור תקציבי והוראות התכ"ם.  1992-לחוק חובת מכרזים התשנ"ב
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 ( שנים. 5משך ההתקשרות, כולל תקופות האופציה, לא יעלה על חמש ) .9.1.1

ה יובהר שחצי השנה הראשונה להתקשרות תהווה תקופת ניסיון, המזמין יהי .9.1.2

רשאי במשך תקופה זו לבטל את ההתקשרות עם הספק בהודעה מוקדמת של 

 ימים מראש וזאת מבלי שיצטרך לנמק את הודעת הביטול.  14

 להסכם. 5להוראות נוספות לגבי משך ההתקשרות, ראה סעיף  .9.1.3

 ההצעות והערכת בדיקתאופן  .10

 בחינת ההצעות תעשה לפי המבחן הבא: .10.1

  25% –איכות ההצעה  .10.1.1

  75% –הצעת המחיר  .10.1.2

 הבחינה תעשה בארבעה שלבים:  .10.2

בשלב ראשון תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף, מציעים שיעמדו בתנאי  .10.2.1

 הסף בלבד יעברו לשלב השני. 

בשלב השני יחושב ציון האיכות הכולל למציעים והצעותיהם על סמך  .10.2.2

 . המלצות מלקוחות קודמים

ומעלה  75%בשלב השלישי תיבחן הצעת המחיר רק להצעות שיקבלו ציון  .10.2.3

 ( בציון האיכות. 100%)מתוך 

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

 75%-קרה שנותרה פחות משתי הצעות העוברות את סף הלמרות האמור לעיל, במ .10.3

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

 .65%-אך לא נמוך מ 75%-שלהן נמוך מ

 בדיקת עמידת ההצעה בתנאי הסף: –  Iשלב  .10.4

 והמקצועייםבשלב הראשון תיבדק עמידת המציע בתנאי הסף המנהליים  .10.4.1

תנאי הסף יעברו לשלב דרישות ב למכרז. הצעות שיעמדו 1בפרק  5בסעיף 

 . בדיקת האיכות – השני

 לעיל(: 10.1.1 כמפורט בסעיףבדיקת האיכות ) – IIשלב  .10.5

מלקוחות קודמים  )בכתב או בע"פ( יושתת על בסיס המלצותציון האיכות  .10.5.1

 , על בסיס הטבלה שלהלן:לחוברת ההצעה 12של המציע כפי שיפורטו בסעיף 

 ציון משקל קריטריון

 גבוה - 5 4 3 2 נמוך – 1  

      7% איכות העובדים

      5% זמינות העובדים

      5% עמידה בלוחות זמנים

גמישות והיענות המציע 

 לבקשות מיוחדות
4% 

     

      4% התרשמות כללית מהמציע
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לעיל, יקבל  10.5.1לאחר בדיקת איכות ניסיון המציע בהתאם לאמור בסעיף  .10.5.2

 המציע ציון איכות.

 לעיל(: 10.1.2)כמפורט בסעיף  הצעת המחירניקוד  – IIIשלב  .10.6

 :הבאים תורכב מהרכיביםהמחיר  הצעת .10.6.1

  F –)₪(  שעתיתעריף חול  .10.6.1.1

 L –)₪( תעריף לילה  .10.6.1.2

 S –)₪( תעריף שבת/חג  .10.6.1.3

 לטובת חישוב ציון הצעת המחיר ישוקלל באופן הבא: הסופי המחיר .10.6.2

𝑃 = 55% ∗ 𝐹 + 30% ∗ 𝐿 + 15% ∗ 𝑆 

 חושב באופן הבא:יהצעת המחיר ציון  .10.6.3

(מחיר סופי משוקלל הנמוך ביותר)

(מחיר סופי משוקלל הנבחן)
   ציון המחיר = 

לעובד שמירה לא יפחת משכר  הספק הזוכהיובהר כי השכר שישולם על ידי  .10.6.4

המינימום העדכני הקבוע בתוספת הזכויות הסוציאליות המוקנות לעובד 

 עפ"י חוק )ראה 
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10.6.5.   
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 (.פירוט   –' נספח ד .10.6.6

ישלם המזמין עבור שעות עבודה שאינן במהלך שעות היום או בימי חול,  .10.6.7

להצעתו למרכיבים המופיעים בסעיפים בהתאם  ףתערי לספק הזוכה

Error! Reference source not found. - 10.6.1.2  .לעיל 

ישולם לספק  ימי חולו/או בשעות היום שלא בבגין עבודה   תעריףיובהר כי  .10.6.8

 .1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א בהתאם להוראות  הזוכה

 השמירהכלול את כל העלויות הנלוות לביצוע שעת הצעת המחיר תיובהר כי  .10.6.9

הוצאות,  , תשלומיהספקעלויות הארגון והניהול של , לרבות על חולים

וכל מס או היטל  הספקלרבות רווח , ח אדם, זכויות סוציאליותועלויות כ

  .ובין אם לאו נוסף לפי חוק, בין אם מצוינות במסמכי המכרז

מובהר, בהליך מכרזי זה. עם זאת, יחיד בזוכה יובהר, בכוונת המזמין לבחור  .10.6.10

 עלביצו אחד ממציעכי המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות ליותר 

 השירותים הנדרשים במכרז זה, לפי סדר הדירוג שנקבע לעיל.

 שקלול ציון ההצעה ובחירת הזוכה: – IVשלב  .10.7

 10.5.1הציון הכולל במכרז יחושב על ידי שקלול ציון האיכות בהתאם לסעיף  .10.7.1

(, עבור כל אחת מההצעות 10.6וציון המחיר )כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף 

 לנוסחת החישוב הבאה:בנפרד, בהתאם 

 = ציון כללי
[25% X  יכותאציון] + [75% X ציון מחיר]  

100  

 תוקף ההצעות .11

לעיל. המציע יאריך  4.4ההצעות למכרז תישארנה בתוקף עד לתאריך המופיע בסעיף  .11.1

את תוקף ההצעה לקיום תנאי המכרז בהתאם, לבקשת המזמין, עד לקבלת החלטה 

 סופית במכרז זה. 

 תמורה .12

התמורה שיקבל המציע בגין שעת עבודה של שומר אשר יסופק על ידו תיקבע על פי  .12.1

, ובהתאם להצעת המחיר של המציע )נספח וסוג היום בו בוצעה השמירה השעה ביום

 כמפורט להלן: ב'(

מחיר לשעה  שעה ביום
 יום חול –

  –מחיר לשעה 
 שישי/ערב חג

מחיר לשעה 
 שבת/חג –

07:00-19:00 F F S 

19:00-23:00 F S F 

23:00-07:00 L L+S-F L 
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הלילה עם  ףיעמוד על חיבור תערילמען הסר ספק, התעריף לשישי/ערב חג בלילה,  .12.2

אז,  F=25 L=30 S=45תעריף שבת/חג, בניכוי תעריף שעתי ליום חול, לדוגמה; 

 לשעה.₪ , חמישים L+S-F=30+45-25=50תעריף לשישי/ערב חג בלילה יעמוד על 

התשלום יהיה על בסיס שעות העבודה שבוצעו בפועל, ובהתאם להצעת המחיר של  .12.3

 לעיל. 10.6.1-10.6.4הזוכה ולאמור בסעיפים 

אושר ע"י ואשר י הדיווח שיוגש לנציג המזמין על ידי הזוכה סיסבהתשלום יבוצע על  .12.4

להסכם ההתקשרות  13באופן ובמועדים כמפורט בסעיף  ,נציג המזמין או מי מטעמו

 .)נספח ג'(

ם התכ" והוראת  1987-התמורה תוצמד לשינויים לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז .12.5

 .2.2.3-2.2.1סעיפים "כללי התאמה בהתקשרויות שונות",  - .27.5.2

  הבהרות ו שאלות .13

יקבל שאלות פונים באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת  המזמין .13.1

 rafi.g@flim.health.gov.il שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את

באמצעות מסמך "אקסל", תוך  15:00בשעה  4.2המזמין( עד התאריך המופיע בסעיף 

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

 לא תתקבלנה שאלות לאחר מועד זה.כי 

סעיף במכרז /  שם הפונה מס' שאלה

מפרט / 

הסכם 

 התקשרות

 שאלה

1    

2    

 

הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פרוט  .13.2

 השאלה, פרטי השואל, טלפון, פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

 שם השואל. יופצו לכלל המציעים ללא ציוןהתשובות  .13.3

 בי"ח פלימן.  אינטרנטבמסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר  יצוין כי ניתן לעיין .13.4

 ההצעות הגשת .14

הגשת ההצעה פירושה כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים המקדימים  .14.1

המפורטים במסמכי המכרז, הבין את מהות העבודה, הסכים לכל תנאי המכרז וכי 

מלוא המידע האפשרי, מאשר את נכונות כל  בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את

הנתונים, הפרטים והעובדות המסופקים על ידו, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה 

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

כמו כן, בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין  .14.2

ראל, לרבות אם כי בלי לגרוע מכלליות האמור, את דיני המכרזים החלים ביש

http://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.5.2.2
http://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.5.2.2
mailto:rafi.g@flim.health.gov.il
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בישראל ובכלל זאת את כל דרישות הרישום והרישוי הנדרשים. המציע מצהיר כי 

 .1993-)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג6הוא עומד בדרישות תקנה 

 הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז.  .14.3

וף כל המסמכים הדרושים הנלווים אליה, תוגש בעותק אחד קשיח ההצעה, בציר .14.4

)סה"כ שלושה עותקים(. יש  USBמודפס ושני עותקים דיגיטליים על גבי זיכרון 

להקפיד על סימון העותק המודפס של ההצעה במילה "מקור". בכל מקרה של סתירה 

ם, יגבר בין ההצעה המסומנת "מקור" לבין ההצעה המופיעה על גבי התקליטורי

 תוכנה של ההצעה המסומנת "מקור". 

אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר  .14.5

ידי המציע אלא אך ורק במעטפת המחיר, -פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על

 כמפורט להלן.

העותק המקורי של הצעת המחיר )נספח ב'(, והעתק של הצעת המחיר יוכנסו  .14.6

" )להלן: 02/2018מכרז פומבי מס' למעטפה שעליה ייכתב "הצעת מחיר עבור 

 "(."מעטפת המחיר

מעטפת המחיר תיחתם בחותמת המציע ותוכנס כשהיא סגורה וחתומה לתוך מעטפת  .14.7

 ההצעה. 

, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה .14.8

זלמן שניאור, חיפה, קומה ד'  ברחוב  בבית חולים פלימן לתיבת המכרזים הממוקמת

לאספקת  02/2018מכרז פומבי מס' על המעטפה יש לציין: "מול משרדי ההנהלה. 

" בלבד, ללא שם שיקומי פלימן-שירותי שמירה על חולים עבור המרכז הגריאטרי

 או כל פרט מזהה אחר.המציע 

לעיל. יודגש כי  4.3המועד האחרון למסירת ההצעות הינו בתאריך המופיע בסעיף  .14.9

רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי המוחלט ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה,  המזמין

למציעים ו באתר אינטרנט בי"ח פלימן להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה 

 לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עם הארכת המועד כאמור.

 הסף. מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל תיפסל על .14.10

 הגשת ההצעהאופן  .15

בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים מהמציע. יש למלא את  .15.1

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

 ההצעה ונספחיה וכן למספרם.

הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף  .15.2

יפסל על הסף. עם זאת, ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש לה

מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בין אם מדובר במציע בודד ובין אם 

מדובר במספר מציעים )לרבות עם חלק מהמציעים בלבד(, לתקן את הצעותיהם 

לפי ולהשלים מסמכים חסרים במידת הצורך. ועדת המכרזים תודיע למציע/ים, 
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העניין, על המועד האחרון להגשת הצעה מתוקנת, אם וככל שהיא תראה לנכון לקבוע 

 הליך כאמור.

ההצעות תוגשנה בשפה העברית. כמו כן נספחים, אישורים תעודות וכל פרט אחר  .15.3

 הנדרש במכרז יוצגו רק בשפה העברית.

 הוראות מיוחדות לגבי הגשת עותקים דיגיטליים: .15.4

להיות ערוכים, חתומים ומסודרים באופן זהה לעותק על כל מסמכי ההצעה  .15.4.1

 הקשיח של ההצעה.

על העותק הדיגיטלי להיות זהה לחלוטין לעותק הקשיח לרבות חתימות  .15.4.2

 וחותמות המציע במקומות הנדרשים.

העותק הדיגיטלי של ההצעה יכיל את ההצעה כולה, על נספחיה, בפורמט  .15.4.3

PDF. 

 ברור.על מציע לוודא שהעתק הדיגיטלי קריא ו .15.4.4

 מובהר כי חל איסור להכליל את הצעת המחיר בעותק הדיגיטלי של ההצעה. .15.4.5

 שינויים והסתייגויות .16

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין  .16.1

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

 וחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:בהתאם לשיקול דעתה המ

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע; .16.1.1

 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל; .16.1.2

 לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה; .16.1.3

לתקן את ההצעה או כל פעולה אחרת בהתייחס להצעת המחיר, בכל מקרה  .16.1.4

יה על פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומים של טעות חישובית, הגלו

כתיקון לטעויות החישוביות כאמור. הודעה על שינוי כאמור במידה ויבוצע, 

 תימסר למציע.

 הוראות בדבר ערעורים ועיון במסמכי המכרז .17

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים  .17.1

)ה( לתקנות חובת המכרזים,  21וע בתקנה ובמסמכי ההצעה הזוכה בהתאם לקב

, ובהתאם להלכה 1998-, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח1993-התשנ"ג

 הפסוקה. 

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים  .17.2

אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי יפרט המציע בנספח א' במפורש אלו פרטים 

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

פים תהה של שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעי

המזמין בלבד. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל 

 טענות, דרישות ו/או תביעות כנגד המזמין בגין כל החלטה בנדון.
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מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת  .17.3

 ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

הר כי מציע אשר יודיע כי פרטים בהצעתו הם חסויים בפני הצגה למציעים אחרים יוב .17.4

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

 אחרים. 

יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים,  .17.5

 ור.ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמ

יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים  .17.6

ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות 

 המידה המחייבות רשות מנהלית.

 זהש המציעהחליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת  .17.7

על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על  הגדירם כסודיים, תיתן

 כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע  .17.8

 הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

וכן המחיר שבו  הסף כל המסמכים המעידים על עמידתו של הספק בתנאייודגש כי  .17.9

. מציע מקצועינרכשים ממנו השירותים על ידי המזמין לא יהוו סוד מסחרי או סוד 

 שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

עיון במסמכי המכרז לאחר הודעה על הזוכה במכרז, יעשה לאחר תשלום אגרה בסך  .17.10

200 ₪. 

חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תאום עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק  .17.11
 מראש עם מזכירת הוועדה.

 התחייבויות ואישורים שידרשו מהמציעים הזוכים .18

 14. לא חתם הזוכה על ההסכם תוך כה ייחתם הסכם בנוסח ההסכם הרצ"בעם הזו .18.1

 יום מיום שנמסר לו ההסכם לחתימה, יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו.

 ערבות ביצוע: .18.2

מיום הודעת  ימים 7הזוכה במכרז יידרש להפקיד אצל נציג המזמין, תוך  .18.2.1

₪  15,000הערבות תהיה בגובה  .1'ג, ערבות לביצוע בנוסח נספח הזכייה

 . )במילים: חמישה עשר אלף שקלים(

הערבות תהיה בתוקף בכל תקופת ההסכם )ותקופות ההארכה של ההסכם,  .18.2.2

 לאחר מכן. יום 60-ובאם יהיו( 

הערבות תשמש כביטחון לקיום התחייבויות הזוכה על פי ההסכם שיחתם  .18.2.3

עמו )להלן: "הסכם ההתקשרות"(. הערבות לביצוע תהיה אוטונומית, בלתי 

מותנית וברת חילוט, צמודה למדד המחירים לצרכן וניתנת לגבייה על פי 

 דרישה חד צדדית של המזמין.
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ומה על ידי נציגי המוסד הערבות תהיה של מוסד בנקאי. הערבות תהיה חת .18.2.4

 הבנקאי. 

המציע שיזכה במכרז מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל תקופת ההתקשרות  .18.2.5

במדויק, הערבות תהיה  1נספח ג'תהיה בידי המזמין ערבות תקפה, בנוסח 

 במלוא הסכום האמור לעיל.

במקרה של אי מילוי התחייבויות המציע לפי הסכם ההתקשרות )נספח ג'(,  .18.2.6

רשאי לחלט את הערבות לביצוע וזאת בנוסף לזכותו לתבוע מן יהיה המזמין 

המציע כל סעד ו/או פיצוי לפי כל דין. בכל מקרה בו המזמין יבצע חילוט של 

הערבות כאמור, יידרש המציע להשלים את ערבות הביצוע לסכומה המלא 

 ימי עסקים. 15בתוך 

( בידי נציג 2ג'ח הזוכה במכרז יידרש להפקיד אישור בדבר קיום ביטוחים )נספ .18.3

 ימים מיום הודעת הזכייה.  14המזמין, תוך 

יום מרגע שנמסרה הודעת הזכייה את רשימת  14על הזוכה להמציא למזמין תוך  .18.4

בצירוף אישור משטרת הפוטנציאלים לעבודת השמירה בפלימן,  שמות העובדים

עברייני  ישראל, לכל עובד, כי אין מניעה להעסקתם על פי החוק למניעת ההעסקה של

 . מין במוסדות מסוימים

 ימים מרגע הודעת הזכייה את דוגמת המדים 7מזמין תוך אישור העל הזוכה להציג ל .18.5

 .לאישור המזמין ותגי הזיהוי

 לעיל מהווה תנאי מוקדם לביצוע הליכי ההתקשרות.   18.5 -18מילוי דרישות סעיפים  .18.6

 שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים .19

הזוכה במכרז ועובדיו ומי מטעמו יתחייבו לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור,  .19.1

שתגיע אליהם אגב או בקשר עם ביצוע החוזה או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה 

בתוקף או במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן, 

לרבות שימוש בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על אבטחת מידע ברמה 

 גבוהה.

ו בסיום החוזה עם הזוכה, מתחייב הזוכה להחזיר למזמין או למי שהמזמין יורה ל .19.2

את כל המסמכים והפרטים או כל חומר אחר שהובא לידיו ו/או שאסף במסגרת 

 ביצוע החוזה.

מפר הוראה זו יהא צפוי לתביעה משפטית. בנוסף המזמין יהא רשאי לתבוע את מפר  .19.3

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

 .1977-וק העונשין, התשל"זלח 118עבירה פלילית על פי סעיף 

המציע יפרט בהצעה את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים עם גורמים  .19.4

אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו למזמין בהתאם להצעה זו 

)לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע(. ועדת 

ה את הזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של המכרזים שומרת לעצמ

 ניגוד עניינים במתן השירות נשוא המכרז.
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 כשיר שני .20

"הכשיר  -יה )להלן יועדת המכרזים רשאית להודיע, על מציע נוסף ככשיר לזכ .20.1

רשאי להתקשר בהסכם עם הכשיר השני במקרה בו יתברר כי הזוכה  המזמיןהשני"(. 

 איננו מסוגל או איננו מתכוון לעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם. 

לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה,  המזמיןאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות  .20.2

עתו ל לפי שיקול דולפרסם מכרז חדש, הכ -מבלי לגרוע מכלליות האמור  -לרבות 

 הבלעדי.

 סמכות השיפוט .21

הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה במכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט  .21.1

 המוסמך בחיפה.

 פיקוח ובקרה מטעם המזמין .22

המציע מתחייב לאפשר לאחראי מטעם המזמין או מי מטעמו של המזמין לבקר  .22.1

הוראות ההסכם פעולותיו, לפקח על ביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז זה ועל 

 שייחתם.

 זכויות המזמין .23

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקיים מו"מ עם כל אחד מן המציעים, לרבות לגבי  .23.1

 המחיר ולגבי יתר התנאים.

למזמין שמורה הזכות לפצל את הזכייה בין מספר מציעים נוספים, להזמין חלק  .23.2

פי שיקול מהשירותים המבוקשים ו/או לממש את ההצעה בחלקים או בשלבים, ל

 דעתו הבלעדי והמוחלט.

ועדת המכרזים רשאית )אך אינה חייבת( לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז  .23.3

פה להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי -הבהרות בכתב או בעל

הוגן על המציעים -לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי

 לתי נפרד מן ההצעה.האחרים. ההבהרות יהוו חלק ב

ציע השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/או מהלוועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש מ .23.4

אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע 

 בתנאי המכרז.

ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקון של פגם שנפל בהצעה  .23.5

הפגם, וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים או להבליג על 

ו/או אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו 

 של מכרז זה. 

חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם  .23.6

 יגת או מותנית.דרישות המכרז. ועדת המכרזים תפסול הצעה מסו

 .ועדת המכרזים תפסול הצעות תכסיסניות, שאינן מושתתות על בסיס כלכלי מוצק .23.7
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המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור את ההצעה או ההצעות המעניקות לו את  .23.8

מירב היתרונות על פי אמות המידה שנקבעו במסמכי המכרז אבל אינו מתחייב 

יא ורשאי יהיה להחליט שלא להתקשר לבחור בהצעה הזולה ביותר או כל הצעה שה

 כלל, מטעמים תקציביים או אחרים. 

המזמין רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או הפרויקטים או לבטלו  .23.9

מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, 

. במקרה זה תימסר ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי

 הודעה מתאימה למציעים.

ככל שאף אחת מההצעות לא תשביע את רצון המזמין מבחינת מחיר ההצעה, רשאי  .23.10

המזמין לאפשר הגשת הצעות מחיר חדשות לכל המציעים שעברו את כל התנאים 

המקדימים של המכרז בפרק זמן שתקבע ועדת המכרזים ובלבד שמדובר בהצעה 

המכרז ביחס להצעה המקורית. ככל שלא יממש מציע זכות זו המיטיבה עם עורך 

 תיבחן הצעתו בהתאם למתכונת שהוגשה במועד הגשת ההצעות במכרז.

מובהר וברור לכל כי ההתקשרות וממימוש המכרז ע"י המזמין מותנית בקיום  .23.11

תקציב. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או את ההתקשרות 

 התקציב לעניין מכרז זה, ללא כל פיצוי. במידה ולא יאושר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם לאחר שקלול התוצאות קיבלו שתי הצעות או יותר  .23.12

ניקוד זהה שהוא הניקוד הגבוה ביותר, תיבחר ההצעה הזוכה בדרך של הגרלה 

 כמפורט להלן: 

המציעים שהצעותיהם קיבלו ניקוד זהה כאמור לעיל יוזמנו למשרדי המזמין  .23.12.1

 צורך עריכת ההגרלה. הזמנות יישלחו למציעים בדואר רשום.ל

 ההגרלה תתבצע בנוכחות נציגי ועדת המכרזים אצל המזמין. .23.12.2

שמות המציעים יירשמו על גבי שני פתקים לבנים זהים, יקופלו מספר זהה  .23.12.3

 של פעמים ויוכנסו לתוך תיבה.

 יו"ר ועדת המכרזים ישלוף מתוך התיבה פתק אחד מבין השניים. .23.12.4

ציע הזוכה יהיה זה ששמו יופיע על גבי הפתק ששלף יו"ר ועדת המכרזים המ .23.12.5

 לעיל. 23.12.1-23.12.4כאמור בסעיפים  

מובהר כי מציע שהוזמן לצורך עריכת הגרלה ולא התייצב במועד, יהא מנוע  .23.12.6

מלטעון כנגד תוצאותיה של ההגרלה. עוד מובהר, כי באי התייצבות של 

המציע שהוזמן כאמור בסעיף זה אין כדי למנוע מהוועדה לקיים את ההגרלה 

 שלא בנוכחותו.
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 םשירותיהמפרט  – 2פרק 

 כללי .1

 נשוא מכרז זה יעשו על סמך המפורט להלן. יםשירותהביצוע  .1.1

המופיעות להלן הינן כלליות ועל הספק ומי למען הסר ספק יובהר כי, הדרישות  .1.2

 .מטעמו לפעול בנוסף לאמור במכרז, לפי דרישות האחראים

. למרכז הרפואי הזכות 3.6היקף השירותים השנתי המשוער הוא כמפורט בסעיף  .1.3

להגדיל או להקטין את מספר השעות, יובהר כי המרכז הרפואי אינו מתחייב להזמין 

 שירותי שמירה על חולים בהיקף כלשהו.

 העבודה  דרישות .2

ל חולים, בהתאם לדרישת הספק יספק שירותי שמירה על חולים באי שקט ושמירה ע .2.1

שעות ביממה בכל ימות השנה, כולל  24בית החולים אשר תתקבל מעת לעת, במשך 

ימים  365שעות ביממה,  24שבתות, מועדי ישראל ושעות חירום. הספק יפעיל מוקד 

 לבעיות שיתעוררו. מידיבשנה לצורך הזמנת שירותי שמירה ולצורך מתן מענה 

 קט נחוצים לחולים המהווים סכנה לעצמם ולאחרים.שירותי שמירה לחולים באי ש .2.2

ההחלטה אילו חולים זקוקים לשמירה נתונה לשיקול דעת בלעדי של המרכז הרפואי  .2.3

 כאמור במסמכי המכרז.

ההחלטה בדבר הזמנת שירותי שמירה תהיה של מנהל המחלקה הרלוונטית בבית  .2.4

 החולים. 

בהתאם במידת האפשר המזמין ו על פי דרישת למשמרת, עובדהספק הזוכה יצוות  .2.5

 ולשפות בהן הוא שולט.החולה למין 

יובהר כי, בית החולים אינו מתחייב להזמנת כמות שירותים כלשהי, אם בכלל, על פי  .2.6

שירותים יוזמנו על פי צרכי בית החולים בלבד ובהתאם לשיקול  מכרז זה מהספק.

 דעתו.

השירותים בבית החולים, הספק ידריך את כל העובדים שישלחו מטעמו לביצוע  .2.7

החולים וכפי שישתנו מעת לעת ובהתאם לתכנית ההדרכה  בהתאם להנחיות בית

 מהגורם הרלוונטי המוסמך מטעם בית החולים. שיקבל

עובדי הספק יתייצבו בתחילת משמרת ובסופה בפני האחות האחראית במחלקה  .2.8

 מטעמה. הרלוונטית או הממונה

 המתאים למילוי כל התחייבויותיו על פי ההסכם.בהיקף  עובדיםיעסיק  הספק הזוכה .2.9

דקות לפני השעה  15יגיע למרכז הרפואי למתן השירותים לכל הפחות  העובד .2.10

  כשעת תחילת מתן השירותים. שנקבעה ע"י בית החולים

שעות ברצף, אלא  8במשמרת לא יעלה על  על חולים היקף שעות העבודה של שומר .2.11

 .המזמיןנציג מ אם כן ניתן לשומר אישור

בשעות ובימים בהם לא מופעלת תחבורה ציבורית סדירה ומתאימה, על הספק לדאוג  .2.12

. הסעה זו תהיה באחריות ועל חשבון הספק. למען הסר ספק, יובהר העובדים להסעת
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יהיו  העובדיםבהם מופעלת תחבורה ציבורית סדירה, הסעות  כי גם בשעות ובימים

 באחריות ועל חשבון הספק. 

  ח אדםוכ .3

 אשר יועסקו ע"י הספק לצורך מתן שירותים נשוא מכרז זה יהיו: העובדיםכלל 

 .(כחולה)בעלי תעודת זהות ישראלית בלבד  .3.1

הכשרה בסיסית עפ"י כללי  ועברר שא מקצועיים ומנוסים בתחום יםסיעודי יםמטפל .3.2

 כדלקמן: בתחום הסיעוד ביטוח לאומי

 ההכשרה תכניתלפי  למטפלים בסיסית הכשרה בקורס לימודים סיום .3.2.1

 בקורס לימודים סיום המוסד לביטוח לאומי, או ידי על שהוכרה הבסיסית

 לביטוח המוסד ידי על שהוכרה תכנית לפי זרים לעובדים הכשרה מיוחדת

 הסיעוד )אחיות או הרפואה במקצוע תעודה השלמת לימודי או לאומי,

 .ורופאים(

 :ד במקרים הבאיםסיעו שירותי למתן הכשרה תחשב לא .3.2.2

 .הסתיימה שטרם בסיסית הכשרה .3.2.2.1

, סיעוד שהושלמו או רפואה לימודי למעטבחו"ל,  שנרכשה הכשרה .3.2.2.2

 .כך המעידה על ומקורית רשמית תעודה המטפל בידי כאשר

 .ביצועה על המעידה תעודה המציע בידי שאין הכשרה .3.2.2.3

 להגן על החולה והצוות ממעשי אלימות.ו ,לספק שרותי השמירה לחולה המסוגלים .3.3

 קרוא וכתוב ושולטים בשפה העברית.יודעי  .3.4

 בעלי עבר ללא דופי, בעלי חזות מסודרת ונקייה ובעלי התנהגות הולמת ואדיבה. .3.5

עומדים בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  .3.6

"החוק"( והתקנות על פיו ועל פי כל דין וכן בעלי אישורים  –)להלן  2001-תשס"א

חוק הנ"ל ו/או כל דין, לרבות אישור ממשטרת ישראל כי אין מתאימים בהתאם ל

עם  מניעה להעסקתם על פי החוק. האישורים יועברו למרכז הרפואי על ידי הספק

 חתימת הסכם ההתקשרות ו/או בכל מקרה של העסקת עובד חדש על ידו.

בעלי בריאות תקינה ושעברו את כל הבדיקות הרפואיות הנחוצות עפ"י חוק ולפי  .3.7

 ישות המזמין.דר

 חוסנו בחיסונים המפורטים להלן: .3.8

 טוברקולין  .3.8.1

 שפעת .3.8.2

3.8.3. Tdap  

3.8.4. MMR  

 אבעבועות רוח .3.8.5

 פוליו .3.8.6

3.8.7. HBV 
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לבית מראש ביצוע החיסונים באחריות הספק ועל חשבונו. הספק יציג יובהר כי  .3.9

החולים אישור עריכת חיסונים עבור כל אחד מהשומרים המיועדים לתת השירות 

 .החיסונים שקבל עובד הספק ובדיקות שבצע - 8נספח א'המופיעה כ בבית החולים

  תכולת העבודה .4

 יכלול את כל הפעולות הבאות: על חולים ביצוע השמירה

 השגחה אישית וצמודה על המטופל הנמצא באי שקט. .4.1

השומר ישהה ברציפות ליד המטופל במחלקה, בצאתו לבדיקות וכיו"ב, השומר לא  .4.2

יעזוב את המטופל לבדו בשום רגע נתון במהלך ביצוע השירותים. השומר יפעל על פי 

מנהל המחלקה ו/או האחות האחראית במחלקה ההדרכה שקיבל ובהתאם להנחיות 

 במהלך משמרתו.ו/או הממונה מטעמה 

 ת העברה ממקום למקום.ליווי המטופל בע .4.3

 כל סיוע אחר הנדרש על ידי הצוות הרפואי המוסמך. .4.4

 בהתחלת משמרת ובסופה יתייצב השומר בפני אחות אחראית או אחראית משמרת. .4.5

 השומר לא יעזוב את המטופל ואת המשמרת עד להגעת שומר מחליף. .4.6

ירותים יודגש כי, השומר לא ייתן למטופל כל טיפול רפואי ו/או סיעודי מעבר לש .4.7

 המפורטים לעיל ולהלן.

כל השירותים הנ"ל יינתנו בהנחיה ופיקוח מנהל המחלקה ו/או האחות האחראית  .4.8

 במחלקה ו/או הממונה מטעמה.

 הזמנת השירות .5

השירותים יכללו הצבת עובד הספק בהתאם להזמנת בית החולים, ליד מיטת  .5.1

 בית החולים.המטופל עבורו הוזמן השירות, במשך פרקי הזמן אשר יקבעו ע"י 

בית החולים יבצע הזמנת שירותים בהתראה של עד שעתיים לפני שעת השמירה  .5.2

 הנדרשת, וזאת בכל שעות היום והלילה.

 במרכז הרפואי עובדים בשלוש משמרות כדלקמן: .5.3

 07:00-15:00  משמרת בוקר בין השעות .5.3.1

 15:00-23:00  משמרת ערב בין השעות .5.3.2

 23:00-07:00  משמרת לילה בין השעות .5.3.3

. בגין הזמנות האחות הראשית או הממונה מטעמהעל ידי הזמנת השירות תבוצע  .5.4

 אשר לא תבוצענה בדרך זו, לא יחויב בית החולים בתשלום מכל סוג שהוא.

שעות ביממה בכל ימות השנה, כולל שבתות חגים  24הספק יפעיל מוקד שירות  .5.5

 רום.ובשעת חי

 -אי. הפנייה הטלפונית תגובה בהמוקד יבצע את ההזמנה עם קבלת הפניה הטלפונית .5.6

 לאחר מכן לצורך ביצוע מעקב רישומי. מייל או בפקס

 עובדי הספק .6
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הספק יספק את השירותים באמצעות עובדיו השכירים, ולא ישמש כמתווך או  .6.1

 ישתמש בקבלני משנה לצורך כך.

הספק יעביר למרכז הרפואי, מראש, רשימה שמית של עובדיו אשר יתנו את  .6.2

 לעיל, 3לפי סעיף  ,לרבות האישורים הנדרשים במכרז זה במרכז הרפואיהשירותים 

 שאושר על ידי המרכז הרפואי יוכל לבצע השירותים במרכז הרפואי. רק עובד הספק

ילבשו מדים של  ,יסופקו ע"י הספק, בכל משך עבודתם בבית החולים השומרים אשר .6.3

 על ידי הספק. ויסופקהכולל תמונה, אשר  הספק ותג שמי

ימים על כל שינוי במצבת השומרים עובדי  7הספק ידווח לבית החולים בכתב תוך  .6.4

 כל האישורים הנדרשים. הספק, לרבות המצאת

נציג ולים ללא אישור בכתב ומראש של חדש לא יחל במתן שירותים בבית הח עובד .6.5

 .למכרז זה בית החולים

ספק לא יבצע השירותים באמצעות שומרים שפוטרו בגין תפקוד לקוי או בעיות ה .6.6

 או מבתי חולים אחרים בארץ./ו משמעת, מבית החולים

, לפי שיקול דעתו הבלעדי נציג בית החולים למכרז זההספק ימלא כל דרישה מטעם  .6.7

או מביצוע השירותים, של כל /החולים, בדבר הרחקתו מהשטח ו של בית והסופי

  .נשוא מכרז זה במתן השירותים המועסק על ידי הספק עובד

שיורחק על פי דרישה, כאמור, לא יחזור הספק להעסיקו בבית החולים בין  עובד

  .במישרין ובין בעקיפין

הפסדים או נזקים המרכז הרפואי לא יהא חייב לפצות את הספק בדרך כלשהי בגין 

 בשל הדרישה להרחקת עובד כאמור לעיל. העלולים להיגרם לו

גים בבית החולים וההשומרים יהיו כפופים לנהלי ההתנהגות וכללי האתיקה הנ .6.8

  הנחיות משרד הבריאות, ובכפוף לכל דין. בהתאם להנחיותיו,

זה הספק יהיה אחראי להכשיר את השומרים לביצוע השירותים, כנדרש במכרז  .6.9

של כל הוראות המכרז  ועל קיוםח עליהם, לתדרכם בהתאם, לפק ויהיה אחראי

  וההסכם החלות לגביהם.

טרם תחילת העסקתו במתן השירותים, על דף ההנחיות  עובדהספק יחתים כל  .6.10

 ועל הצהרה לשמירת סודיות. חולים למבצע שמירות על

 הדרכת והכשרת עובדים על ידי הספק .7

תינתן על ידי   אשר, הכשרה בבית החוליםכל עובד מטעם הספק יעבור, בטרם הצבתו  .7.1

מדריך מיומן מטעם הספק בה יתנסה במאפייני העבודה הנדרשת. שעות ההדרכה לא 

 בהצעת המחיר. לתמחרן כחלקויש  המזמיןלצורך התגמול הניתן על ידי  ייחשבו

בנושאי בטיחות בעבודה ולתעד את הספק מתחייב להדריך את העובדים, פעם בשנה,  .7.2

מובהר בזאת, כי גם בזמן ההדרכה יהיו  ההשתתפות בהדרכה באופן מסודר ואמין.

שא באחריות לכל נזק שעלול יהעובדים באחריותו של הספק לכל דבר ועניין, והוא י

 לקרות בזמן ההדרכה.
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יעודית יהדרכה לעובדי הספק טרם תחילת עבודתם בבית החולים יערוך המזמין  .7.3

. שעות ההדרכה לא ייחשבו  ם לבית החוליםימרוכזת בנושאים שונים הרלוונטי

 לצורך התגמול הניתן על ידי המזמין ויש לתמחרן כחלק בהצעת המחיר.

 רישום נוכחות  .8

ובאמצעי על הספק חלה האחריות על רישום שעות הנוכחות של עובדיו, באופן  .8.1

 .של עובדי בית החוליםשעוני הנוכחות הנראה לעינו. יובהר, כי לא יעשה שימוש ב

לנהל רישום נוכחות יומי וחודשי לכל העובדים. רישום זה )הכולל  הזוכה על הספק .8.2

עם הגשת  לנציג המזמיןש שעות עבודה לפי שעות ביום, תאריכים וחלוקה שמית( יוג

 החשבון החודשי.

אשר  המפורט דוח השעות השוואתתשלום התמורה בגין שעות העבודה יבוצע לאחר  .8.3

 .בחודש זה בית החוליםלהזמנות שיצאו מעל ידי הספק  יועבר

 נציג מקצועי מטעם הספק .9

  הספק ימנה מטעמו נציג מקצועי לפיקוח על ביצוע השירותים. .9.1

ולאחר  לנציג המזמיןנציג המקצועי ייעשה לאחר מתן הודעה בכתב שינוי של ה

 .ו בכתבאישור

הקשר לצורך ביצוע ההתקשרות על פי מכרז זה נציגו המקצועי של הספק יהווה איש  .9.2

 .ובית החולים ו/או מי מטעמ נציגבין הספק, השומרים מטעמו ובין 

נציגו המקצועי של הספק יהיה אחראי לתדרוך השומרים ולכל הקשור בהיבטים  .9.3

המקצועיים של ביצוע השירותים, ויקיים מעקב ופיקוח על השומרים במהלך מתן 

המקצועי ינהל רישום, יערוך ברורים, ויעדכן את המרכז הרפואי השירותים. הנציג 

 לגבי כל תלונה שתתקבל במסגרת מתן השירותים.

שעות ביממה, לפתרון בעיות דחופות בטלפון  24הנציג המקצועי יהא זמין  .9.4

.________ 

 הצהרת המציע .10

וכי  הנני מאשר בחתימתי זו כי קראתי והבנתי את מפרט השירותים והדרישות לאספקתם

בו ויש לי את היכולת והאמצעים ליתן את השירותים, בהתאם לדרישות  הנני מסכים לאמור

 .המפרט ולדרישות המכרז בכלל

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 חוברת ההצעה –נספח א' 

 
שיקומי -לאספקת שירותי שמירה על חולים עבור המרכז הגריאטרי 02/2018מכרז פומבי מס' 

 פלימן
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם מלא של הגוף המציע 

 )כפי שהוא מופיע ברשם רשמי(

 

  

   

 

 חתימה וחותמת המציע

 

  

 

 

 

 
  

 ברת הצעהוח
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 טופס הגשת הצעה

 לכבוד

 שיקומי פלימן-מרכז גריאטרי

לאספקת שירותי שמירה על חולים עבור המרכז  02/2018מכרז פומבי מס' הנדון : הצעה 
 שיקומי פלימן-הגריאטרי

 

 

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

הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז  .2

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

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

ים, אישיים עם גורמים : המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיהעדר ניגוד עניינים .4

בהתאם להצעה זו  לבית החוליםאחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים 

 )לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים(:

 _______________________________________________________________ .א

 _______________________________________________________________ .ב

 ______________________________________________________________ .ג

 _______________________________________________________________ .ד

 _______________________________________________________________ .ה

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

בהתאם  למרכז הרפואיעם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו 

להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי 

 .המזמיןמטעם 

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

 החשיפה:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור 

. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או 1לפרק   7.3במכרז סעיף 

אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי  המזמיןלא, הינה של ועדת המכרזים של 

 והמוחלט.

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

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

 תהיה עדיפות לתנאי המופיע בחוזה. המופיע בחוזה,

 

 

 פרטים על הגוף המציע .8

 שם  המציע: 8.1

 

 

 

 

  המס' המזהה )מספר חברה, ת.ז.(: 8.2

   סוג התארגנות )חברה, שותפות(: 8.3

  תאריך התארגנות: 8.4

שמות הבעלים )במקרה של חברה,  8.5

 שותפות(:

 

 

 

 

 

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם  8.6

 המציע ומספרי ת.ז. שלהם:

 

 

 

 

 

  שם המנהל הכללי: 8.7

 מען המציע )כולל מיקוד(: 8.8

 

 

 

 

  :שם איש הקשר למכרז זה 8.9

  טלפונים: 8.10

  פקסימיליה: 8.11

  מס' טלפון נייד: 8.12

 מייל:-אי 8.13

 

 

 

 

 

 הוכחת העמידה בדרישות הסף והוכחת עמידה בדרישות הנוספות .9
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לפי סעיף 

 1בפרק 

 ההוכחה הנושא

  הוכחות על עמידה בתנאי סף

 אישור רישום תאגיד  במידה והמציע תאגיד  6.1.1

 במידה והמציע הינו עמותה 6.1.2
אישור ניהול תקין, מטעם רשם 

 העמותות

6.1.3 
 -לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים  אישורים הנדרשים

 1976 -התשל"ו

פנקסי חשבונות  ניהול אישור על

 וניכוי מס 

6.1.4 
תצהיר חתום בכתב מאושר על ידי עורך דין לעניין תשלום 

 שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין
 3נספח א'

 נסח חברה עדכני היעדר חובות לרשם החברות 6.1.5

6.1.6 
זדמנויות לאנשים הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון ה

 עם מוגבלות
 6א'נספח 

 7נספח א' אישור מורשי חתימה במציע 6.1.7

 1'נספח א אין חשש לאי קיומו של המציע כעסק חי 6.1.8

 2נספח א' התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים 6.1.9

 4נספח א' תצהיר על אי העסקת עובדים זרים 6.1.10

6.1.11 

העבודה, אישור מטעם מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד 

בדבר הרשעות או היעדר  הרווחה והשירותים החברתיים

 הרשעות

 

6.1.12 

או  באספקת כוח אדם העתק נאמן למקור של רישיון לעסוק

פי חוק לניהול עסק ל כל רישיון שהחברה מחויבת בו ע

פי -על סיעוד אישור למתן שירותי, ווח אדםכ לשירותי

 מטעם המוסד לביטוח לאומי הסיעוד חוק

 

 תצהיר מאומת ע"י עו"ד/רו"ח עובדים לפחות 20הוכחה כי המציע מעסיק  6.1.13

 לחוברת ההצעה 10סעיף  הוכחת ניסיון המציע  6.1.14

  הוכחות עמידה בדרישות נוספות 

 5נספח א' התחייבות לשמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים 7.1

  אישורים והצהרה לשם הוכחת עסק בשליטת אישה. 7.2

 בנספח א' 6סעיף  מעוניין שיהיו חסוייםרשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע  7.3

  הסכם קיבוצי במידה וקיים 7.4

  מסמכי המכרז כשהם חתומים בר"ת ובחותמת המציע 7.5
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  ניסיון וותק המציע .10

___________ מצהיר בשם המציע הנני ____________________)שם מלא( בעל ת.ז__ 10.1

כוח האדם שלו, המסוגלים במצבת  עובדים)יש לציין מספר( _________  מעסיק מציעהכי 

 לספק את השירותים כנדרש במכרז זה.

הנני ____________________)שם מלא( בעל ת.ז_____________ מצהיר בשם המציע  10.2

 שירותים כנדרש במכרז זה.באספקת ניסיון נות )יש לציין מספר( _________ שכי למציע 

ההתקשרויות כלל  המציע לפרט בטבלה שלהלן את כל הפרטים הנדרשים, ואת על 10.3

 5.2.3הרלוונטיות אותן ביצע לצורך הוכחת הניסיון  והותק בתנאי הסף )בהתאם לסעיף 

 .(1לפרק 

המזמין יבחן את כל הנתונים הנדרשים לבדיקת הצעתו של המציע במכרז זה, כאמור בסעיף  10.4

 לעיל, לצורך בדיקת תנאי הסף לפי הנתונים המופיעים בטבלה להלן. 10.3

שקדמו למועד האחרון להגשת השנים  בארבע והעבודות שביצע המציעההתקשרויות רשימת כלל 

 הצעות:

תאריך תחילת  הלקוח 
וסיום 

ההתקשרות 
)בפורמט 
MM/YY – 

MM/YY) 

 מהות העבודה
 
 
 

  היקף העבודה
מספר שעות )

שנתיות  שמירה
  שניתנו(

 
שם חברה/ 

משרד ממשלתי/ 
 אחר

שם ותפקיד איש 
 טלפון ודוא"ל קשר

1 
         

2 
 

         

3 
         

4 
         

5 
         

6 
         

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      



29 

 

 שיקומי פלימן-לאספקת שירותי שמירה על חולים עבור המרכז הגריאטרי 02/2018מכרז פומבי מס' 

לפי סדר הכרונולוגי של תאריך סיום  הטבלהנא למלא את   .להוסיף שורותבמידת הצורך, רשאי המציע 

 ההתקשרות.

 עבור התקשרות שטרם נסתיימה יש למלא את תאריך הגשת ההצעות למכרז זה.** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לראיה באתי על החתום 

 
   

 חתימה  שם מורשה החתימה תאריך

 
 

 אישור עו"ד

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

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

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

 על התצהיר דלעיל.  

   
   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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 אישור רו"ח אודות נתונים מהדו"חות הכספיים  - 1א'נספח 

 ספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון  נ

                          

 תאריך : ___/___/____

 _____________ )יש למלא את שם המציע(לכבוד 
  

אישור על נתונים מהדו"חות הכספיים לכל אחת משלוש השנים שנסתיימו ביום הנדון : 
720131.12.  

  

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:  

 הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת_________.  .1

* 31.12.2017-ו 31.12.2016, 31.12.2015הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  .2

 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.

 לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים* _______________  בוקרו על 

 ידי רואי חשבון אחרים. 

ה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים* חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנ .3

_____________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת 

 מהנוסח האחיד**.

 לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( 

חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על   ליום/ימים*  _____________ כוללת

 להלן. 4ף המידע המפורט בסעי

 לחילופין:

)בהתאמה( חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים 

ליום/ימים*  _____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט 

 להלן. 4 לעיל על המידע המפורט בסעיף

הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר  הדוחות הכספיים המבוקרים .4

מכן, שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע 

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

 חי".

הלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנ .5

הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת 

 המציע.****
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ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי,  .6

לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי  5לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 

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

 

 בכבוד רב,
 

________________________ 
  חשבוןרואי 

 
 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז או בהתאם לשינויים הרלוונטים בכל סעיף וסעיף.  * 

, יראו אותן כחוות דעת 99**לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 
 ללא סטייה מהנוסח האחיד.

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

 -ו 5חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים  3-****אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ
6.
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 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים במהלך ההתקשרות                         - 2א'נספח 

אני הח"מ _______________, ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  .1

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן. האמת וכי אהיה צפוי

המציע( ואני מכהן -של _______________, ח.פ/ ע.ר: ________________, )להלן נציגאני  .2

 כ___________ והנני מוסמך לתת הצהרה זו מטעם המציע.

הריני מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה, לגבי העובדים שיועסקו על ידי ועל מנת לבצע  .2.1

 לפי חוזה זה, את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:את השירותים 

 .1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו .2.1.1

 .1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה .2.1.2

 .1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח .2.1.3

 .2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב .2.1.4

 .1953-חוק החניכות, תשי"ג .2.1.5

 .1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א  .2.1.6

 .1949-משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"טחוק חיילים  .2.1.7

 .1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג .2.1.8

 .1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד .2.1.9

 .1963-חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג .2.1.10

 .1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט .2.1.11

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז .2.1.12

 .1996-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו .2.1.13

 .1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א .2.1.14

מתחייב בשם המציע כי בתוספת ובחוקי העבודה העתידיים כפי שיהיו בתוקף  הנניעוד,  .2.2

בכל עת, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום 

של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל חוזה קיבוצי שנערך והוא בר תוקף 

אלה יערכו, או יתוקנו בעתיד לרבות צווי ההרחבה בענף המתאים, או כפי שהסכמים 

 שהוצאו על פי הסכמים אלה.

ידוע לי כי המזמין יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי  .2.3

 העבודה בהם מועסקים עובדי המציע, וזאת כדי לוודא את ביצוע הנ"ל.

הינם מועסקים במסגרת  ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על ידי לצורכי מכרז זה .2.4

 הארגונית שלי ושלא יהיה בינם לבין המזמין כל קשר עובד מעביד.
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 לראיה באתי על החתום 

 
   

 חתימה  שם מלא של הנציג תאריך

 
 אישור עו"ד

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

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

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

 על התצהיר דלעיל.  

   
   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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ולפי חוק שכר  1991-תצהיר בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א -3א'נספח 
 1987-מינימום, התשמ"ז

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

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

 מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

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

לאספקת שירותי שמירה על חולים עבור המרכז  - xx/xxxxבתמיכה להצעה למכרז פומבי מס'  

 )להלן: "המכרז"(. שיקומי פלימן-הגריאטרי

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

)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של  1976-התשל"ו

 מבין/ה אותו.  מונח זה וכי אני

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

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

ירה על , גם עב2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2שירות כהגדרתו בסעיף 

 הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

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

לאספקת שירותי  - xx/xxxx"( מטעם המציע במכרז פומבי מס'  מועד להגשה)להלן: "

 .שיקומי פלימן-שמירה על חולים עבור המרכז הגריאטרי

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

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

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

 פחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. ל

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

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

 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א , לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין2002

חלפו שלוש שנים  –ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

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

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

משש הפרות המהוות עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

ולפי הוראות החיקוקים המנויות  1987-, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991-הוגנים(, התשנ"א

 .2011-בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב
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 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

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

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

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

 יר דלעיל.על התצה

 

   

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

 
  



 
 
36 

 

 שיקומי פלימן-לאספקת שירותי שמירה על חולים עבור המרכז הגריאטרי 02/2018מכרז פומבי מס' 
 

 תצהיר על אי העסקה של עובדים זרים - 4א'נספח 

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

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

 מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

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

לאספקת שירותי שמירה על חולים עבור המרכז  02/2018מכרז פומבי מס' בתמיכה להצעה 

 "(.המכרז)להלן: " פלימןשיקומי -הגריאטרי

המציע לא יעסיק לצורך ביצוע העבודות בהתאם למכרז, עובדים זרים, למעט מומחה חוץ  .6

ועובדים זרים שהנם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר 

חוק יישום ההסכם תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' ל

-ועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"הבדבר רצ

ם, וזאת, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן כוח אד 1994

 קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר המציע במידה ויזכה במכרז. 

 מת.זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל א .7

  
 לראיה באתי על החתום 

   

 חתימה  שם מורשה החתימה תאריך

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

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

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

 תם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  ת/יעשה כן, ח

   
   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים - 5א'נספח 

 02/2018מכרז פומבי מס' "( פרסם המזמין)להלן " והמרכז הגריאטרי שיקומי פלימן

 .שיקומי פלימן-לאספקת שירותי שמירה על חולים עבור המרכז הגריאטרי

 

 

 

 כככ

 

 

 

 "השירותים"(; "המכרז"(

 הואיל

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

והמזמין התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על 

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

 לשמירת סודיות המידע;

 והואיל

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

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

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

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

 נתונים, מסמכים ודו"חות ולרבות מידע אודות המזמין  )להלן: "המידע"(;

 והואיל

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

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

 והואיל

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

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

 ביצועם.

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

או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם  למזמיןהשירותים 

וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר 

 ובין עקיף, לצד כל שהוא.

מצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, לנקוט א .3

 נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

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

 החובה.

גיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פ .5

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

 אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

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

 ז.באם אזכה במכר

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

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

או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור 

 ור או של מידע.אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמ

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

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

דיות לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסו

  שלעיל.

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

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

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

 

 ולראיה באתי על החתום

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – 6נספח א'

פניות אל המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כנדרש לפי תצהיר זה 

 .mateh.shiluv@economy.gov.ilייעשו דרך המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, בדוא"ל: 

 טלפון:, info@mtlm.org.ilלשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים, כתובת דוא"ל: 

1700507676. 

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

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

"המציע"( המבקש  הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:

לאספקת שירותי שמירה על חולים עבור המרכז  02/2018מכרז פומבי מס' להתקשר עם עורך 

 . אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. שיקומי פלימן-הגריאטרי
 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לא חלות על  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף

 המציע.

  חלות על המציע  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף

 .  והוא מקיים אותן

 

חלות על  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  המציע

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה

זכויות  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

 .ליישומן

 לי של משרד העבודה והרווחה והשירותים המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכל

זכויות לאנשים עם  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  החברתיים לשם בחינת

פעל , הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998מוגבלות, התשנ"ח 

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה  ליישומן

 נתן התחייבות זו(.

 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

mailto:shiluv@economy.gov.il
mailto:info@mtlm.org.il
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 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 

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

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

__________________     ____________________ _________________ 

  חתימה  חותמת ומספר רישיון                  תאריך
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 אישור מורשי חתימה - 7א'נספח 

לאספקת שירותי שמירה על חולים עבור  02/2018פומבי מס' מכרז מתן השירותים נשוא  .1

)להלן: "המכרז"( הינו במסגרת סמכויות שיקומי פלימן-המרכז הגריאטרי

 ______________ )להלן: "המציע"(.

 המציע קיבל החלטה כדין להגיש הצעה ע"פ תנאי מכרז זה. .2

)מר/גב', ת.ז., חותמת מים על מסמכי המכרז, אשר פרטיהם הם ________________החתו .3

אשר זיהיתיו/ה/הם על פי ת"ז שמספרה _____________, הוא/היא/הם מורשי  וחתימה(, 

החתימה מטעם המציע ________________ המוסמך/ת/ים לחתום בשם המציע ולחייב את 

 המציע בחתימתו/ה/ם. 

 מתן השירותים נשוא מכרז זה הינו בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע. .4

  
   

 חתימה וחותמת עורך דין המציע שם מלא של עורך דין המציע תאריך
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 החיסונים שקבל עובד הספק ובדיקות שבצע - 8נספח א'

 : ________________מוסד__________  :שם העובד: ______________ מס׳ ת"ז

 : ____________________שנת הלידה:_____ עובדת: האם בהריון: לא/כן. העיסוק

 

 תאריך חתימת העובד כי בוצע החיסון החיסון

 טוברקולין 
  

 שפעת
  

Tdap  
  

MMR  
  

 אבעבועות רוח
  

 פוליו
  

HBV 
  

 .יש לסמן כוכבית במקום תאריך אם הרישום מבוסס על הצהרת העובד ולא על תיעוד *

  :אם קיימת הורית נגד לקבל אחד מהחיסונים יש לרשום את שם החיסון כאן

 

 _______________ החיסוניםשם האחות או הרופא שרשמו את הפרטים של 

 ________________________ חתימה

   

 של המציעחתימה וחותמת  העובדשל  חתימה תאריך
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  טופס הצעת מחיר -  נספח ב'

לאספקת שירותי שמירה על חולים עבור המרכז  02/2018מכרז פומבי מס' הצעת מחיר 
 שיקומי פלימן-הגריאטרי

את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור או באופן מוקלד. מחיקות יעשו בצורה ברורה  .1

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

 להעריכן.

המחיר תכלול את כל המרכיבים כגון עלויות הארגון  יובהר, כי התמורה הנדרשת בהצעת .2

 ,הפרשות מעבידח אדם, זכויות סוציאליות, ולויות כוהניהול של הספק, תשלומי הוצאות, ע

, אחרת תתוספת גמול שעות נוספות, תוספת גמול עבור העסקה במנוחה השבועית, וכל תוספ

מצוינות במסמכי המכרז ובין אם  לרבות רווח הספק וכל מס או היטל נוסף לפי חוק, בין אם

 . להוציא מע"מ לא, ויכללו את כל התמורה המגיעה לזוכה במכרז

בנוסף, יובהר כי  השכר שישולם על ידי המציע לא יפחת משכר המינימום העדכני הקבוע בחוק  .3

התוספת לשכר בעבור עבודה  וכן בתוספת הזכויות הסוציאליות המוקנות לעובד עפ"י חוק.

 .1951 –בועית או בחג תהיה בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א במנוחה הש

כמו כן יובהר, כי המזמין יערוך בדיקות תקופתיות על מנת לוודא שהספק עומד במחויבותו  .4

הספק הזוכה יעביר על . ואת הזכויות הסוציאליות כחוקהמינימאלי לשלם לעובדים את השכר 

בסיס רבעוני אישור רו"ח בדבר תשלום כל רכיבי השכר לעובדים עפ"י חוק כמפורט בסעיף 

לעובדיו בהתאם להתחייבות  לםשהפרת התחייבותו של הספק ללהסכם ההתקשרות.  12.3.4

המופיעה בנספח זה תחשב להפרה יסודית של תנאי ההסכם ותהווה עילה לביטולו המידי 

 ונקיטת צעדים משפטיים.

 .)פרט למע"מ( ל תוספת למחיר המוצג בהצעת המחירלא ישלם כ המזמין .5

המצוינים בטופס הצעת המחיר, כפי שציין  יםהתשלום בפועל לזוכה יהיה על בסיס המחיר .6

 .ובהתאם לשעות ביום ולסוג היום בו בוצעו שעות השמירההמציע, בהתאם לביצוע בפועל 

תפסלנה או תחושבנה כמחיר אפס על פי  -הצעות חלקיות ו/או במתכונת השונה מנספח זה  .7

 שיקול ועדת המכרזים.

 הצהרת המציע לעניין הצעת המחיר: .8

את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותיי נענו על ידי המזמין, אני לאחר שקראתי  .8.1

 מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.

ידוע לי, כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על האמור בהצעת המחיר ויתר המסמכים  .8.2

 כרז.)כולל המלצות( שצורפו להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המ

 ידוע לי כי למזמין שמורה הזכות שלא לקבל אף הצעה שהוגשה במכרז זה. .8.3

 להלן הצעת המחיר לכלל השירותים הנדרשים: .8.4

 :לשומרעבודה עבור שעת  )לא כולל מע"מ( הצעת המחיר

 S –( ₪)שבת/חג  תעריף L –( ₪)לילה  תעריף F -)₪(  שעתיחול  מחיר

 ________₪  ________₪  ________₪ 

מעסיק שלי או של  המזמיןידוע לי כי העבודה המבוקשת היא על בסיס קבלני בלבד, ואין  .9

 העובדים המועסקים על ידי.
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 לראיה באתי על החתום 
 

   

 חתימה  שם מורשה החתימה תאריך

 
 

 אישור עו"ד  

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

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

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

 על התצהיר דלעיל.  

   
   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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 חוזה ההתקשרות -ג' נספח

 ה  ס  כ  ם

 

 שנערך ונחתם ב________ ביום ______ בחודש _______ בשנת______ 

 ב  י  ן

 "(.המרכז הרפואי)להלן: "המזמין" / "שיקומי פלימן -המרכז הגריאטרי

  זלמן שניאור רחוב

 2263 ת.ד

  31021מיקוד  חיפה,

 

 צד אחדמ                                                                                                                 

 ו  ב  י  ן

 

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

 תובתו _______________________________________________________אשר כ

 באמצעות המוסמך/ים לחתום בשם הספק ולחייבו בחתימתו/ם ____________________

 )להלן: "הזוכה" / "הספק"(.

 

 מצד שני                                                   

 

לאספקת , המתייחס 01/08/2018 שפורסם בתאריך 02/2018הואיל: והמזמין פרסם מכרז מס' 

)להלן: "המכרז"(, עבור  שיקומי פלימן-שירותי שמירה על חולים עבור המרכז גריאטרי

 .שיקומי פלימן-המרכז גריאטרי

 

והספק הצהיר, כי ברשותו היכולת, הידע, הכלים וכח האדם הביצועי והניהולי, הדרושים  הואיל:

 , כפי המפורט במסמכי מכרז זה. חולים השמירה עללאספקת שירותי 

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

 זה.

 

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

והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא מיום __________ המכרזים של המזמין 

המכרז בהתאם להוראות המכרז, הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו ובהן הצהיר הספק כי 

מוכן לספק את השירותים הנדרשים האמורים לעיל ע"פ דרישות המכרז, הצעת הספק 

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

 ם זה.מהסכ

 

-השמירה על חולים עבור המרכז הגריאטריוהואיל: והמזמין מעוניין לקבל שירותים בתחום 

 שיקומי פלימן.
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והואיל: והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד 

בין המזמין לבין הספק, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות 

 סגרת יחסי עובד מעביד; במ

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 כללי .1

המבוא להסכם זה לרבות כל ההצהרות הכלולות והנספחים להסכם מהווים חלק  .1.1

 בלתי נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו.

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

 בהתאם לעניין וכמשתמע מן ההקשר בהסכם זה. בלשון נקבה, הכל

 הנספחים להסכם זה: .1.3

ובות לשאלות נספחיו ותש, כולל 02/2018מכרז מס'  – 1 פרק -1 נספח .1.3.1

 ומסמכי הבהרה שהוחלפו בין הצדדים.

הצעת הספק מיום _____________ או חלקים ממנה כפי  - 2נספח  .1.3.2

 שהתקבלו ואושרו על ידי המזמין.

 .למכרז 1ג'נספח  -קאית )לביצוע( ערבות בנ - 3נספח  .1.3.3

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

 .1נספח ד' –פירוט עליות שכר  – 5נספח  .1.3.5

 סתירה בין מסמכים: .1.4

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת הספק כפי שאושרה על  .1.4.1

ידי המזמין לבין גוף ההסכם ובין יתר נספחי ההסכם כולם או חלקם, 

תגברנה הוראות גוף ההסכם ויתר נספחי ההסכם על פני האמור בהצעת 

רואה את מסמכי המכרז ואת כל חובות הספק, כפי שהן  המזמיןהספק. 

בלתי נפרד מהסכם זה. בכל מקרה של סתירה בין מפורטות בו, כחלק 

מסמכי המכרז לחוזה, או בין המסמכים לבין עצמם או כל סתירה שהיא 

במכרז זה על נספחיו )כולל החוזה(, תפורשנה הוראותיו באופן המיטיב 

 עם המזמין במכרז.

 היתרים רישיונות ואישורים  .1.5

אישורים הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים וב .1.5.1

התקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים 

בכל  למזמיןהתקפים מאת הרשויות המוסמכות. הספק מתחייב להציגם 

 . המזמיןעת שיידרש ע"י 

מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו  .1.5.2

ן, בין בעת היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלק

חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של 

 הסכם זה מצד הספק. 
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מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו,  מזמיןהספק מתחייב להודיע ל .1.5.3

לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את 

 השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו. 

הספק מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל   .1.5.4

 בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה. 

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 נציגים .2

____ לצורך ביצוע חוזה זה נציג המזמין הוא ____________ -נציג המזמין   .2.1

ו/או מי שיוסמך על ידו בכתב )להלן: "נציג  כם( )ימולא בעת חתימת ההס

 " / "נציג המזמין"(.המזמין

יהיה האחראי בשטח על פעילות הספק, על עובדי הספק מטעמו. על  .2.1.1

 הספק יהיה לפעול בשיתוף פעולה מלא עמו ולהישמע להוראותיו.

 המזמין רשאי להחליף את נציגו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לספק.   .2.1.2

הספק ימנה נציג ניהולי לצורך ביצוע חוזה זה  –נציג ניהולי  -הספק נציג  .2.2

.)ימולא בעת והעמידה בכל ההתחייבויות בו הינו _____________________

 חתימת ההסכם(

או /בכל מקרה בו יבקש הספק להחליף את הנציג הניהולי או מי מיועציו, ו .2.3

התאם למסמכי המכרז, במקרה ואין באפשרות נציגיו  ליתן השירותים למזמין ב

ההצעה וההסכם, יהא על המציע לפנות למזמין בכתב בבקשה לאישורו של נציגיו 

יהא רשאי ליתן את אישורו או  המזמיןיום מראש,  30החדשים ע"י הזמין לפחות 

להימנע מכך, לפי שיקול דעתו המוחלט. החלפת נציגי הספק מותנית באישור 

 בכתב של המזמין. 

ור בסעיפים לעיל המזמין יהא רשאי בכל עת לדרוש מן הספק מבלי לגרוע מהאמ .2.4

 ימי עבודה לכל היותר. 14להחליף את מי מנציגיו והספק מתחייב לעשות כן בתוך 

 התחייבויות הספק .3

במסגרת הסכם זה )להלן: "השירותים מן הספק השירותים הנדרשים  .3.1

-יאטרישירותי שמירה על חולים עבור המרכז הגרהנדרשים"(, כוללים מתן 

מפרט השירותים,  – 2בפרק ו ,מכרזל 1פרק בהכול כמפורט ונגזר . שיקומי פלימן

 יהיה אחראי לקיים את כל. הספק בהסכם זה וההתחייבויותובהתאם לדרישות 

  .להבטחת מתן השירותים הנדרשים תומכותהפעילויות ה

 לפחות. 2פרק שפורט בבהיקף   שמירה על חוליםהספק מתחייב להעניק שירותי  .3.2

מתחייב לעמוד בדרישות  הספקהמזמין רשאי לשנות את הדרישות על פי צרכיו ו .3.3

 אלו. התשלום יעשה לפי השעות בפועל ובאישור נציג המזמין.

המזמין רשאי להרחיב או לצמצם את היקף השירות  -תוספת קבועה  .3.3.1

מהיקף המתוכנן. הספק יתחייב לספק שירותים  30%בגבולות של עד 

וצא את מספר העובדים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה. אלו וכפועל י
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ממועד קבלת ההודעה הנ"ל  ימי עבודה 10תעמוד תקופה של לספק 

 מהמזמין בכדי להוסיף את כוח האדם הנדרש.

 -שמורה הזכות לבחור האם הוא מעוניין להרחיב את ההתקשרות מעבר ל ספקל .3.4

30% . 

תהא תמורה זהה לתעריף  פעילותהבכל מקרה, התמורה לזוכה בגין הרחבה  .3.5

 מסמכי המכרז(.ל נספח ב'הקבוע והמוגדר בהצעת המחיר )

 עובדי הספק .4

המזמין יהא רשאי לדרוש מהספק בכל עת הפסקת העסקתו של עובד כלשהו בכל  .4.1

הנוגע לפעילות הספק, והספק יהיה חייב להפסיק העסקתו של עובד זה, בביצוע 

ימי עבודה לכל  30נשוא מכרז זה ולדאוג למחליף ברמה נאותה בתוך העבודות 

היותר. הספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, 

 כתוצאה מהפסקת העסקתו של העובד כאמור. 

 למכרז. 2בפרק  7עובדיו כמפורט בסעיף הספק מתחייב להדריך ולהכשיר את  .4.2

 הספק מתחייב להחתים כל עובד על קבלת הדרכה לצרכי תיעוד. .4.2.1

ולא  -עובד אשר יפר את הנחיות הבטיחות יוחלף לאלתר ע"י הספק  .4.2.2

או תביעות או זכות לפיצוי כלשהו בגין החלפה תהיינה לספק כל טענות 

 כאמור.

הספק מתחייב לדאוג כי עובדיו יהיו לבושים בתלבושת הולמת, כמו כן יישא  .4.3

 .מכרזל 2בפרק . הכול כמפורט העובד תג המזהה אותו

 בויות הספק בהעסקת עובדיויהתחי .4.4

כל הפרה של סעיף קטן מסעיפי סעיף זה תחשב להפרה יסודית כי יובהר,  .4.4.1

. אשר על כן תיושם הגברת חוקי האכיפה הכוללים הטלת של ההסכם

עיצומים, והטלת אחריות אזרחית ופלילית על הצדדים השונים בהסכם 

 למכרז זה. 2כנאמר בהוראת החשכ"ל המובאת בנספח ד'

הספק מתחייב לשלם את משכורתם של עובדיו, עבור ביצוע השירותים,  .4.4.2

מודפס בו יפורטו באופן מלא כל פרטי במועד ובצירוף תלוש שכר חודשי 

מרכיבי השכר. הספק ינהל את חישובי השכר במערכת ממוחשבת 

 שתדפיס את תלושי השכר ותפיק את הדו"חות על מרכיבי השכר.

הספק ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון  .4.4.3

ף את . אם נמנע עובד מלאסו1958-לחוק הגנת השכר, תשי"ח 24מס' 

 תלוש השכר שלו, ישלח לו אותו הספק בדואר.

ע"י הספק לעובדיו, יפורטו כל רכיבי השכר,  יםבתלושי השכר המונפק .4.4.4

מס' שעות העבודה )שעות נוספות יופיעו בנפרד( באותו חודש, שכר בגין 

 וכיוצא בזה. ה, הפרשות מעבידשעת עבוד

 -יאוחר מה שכר העבודה של עובדי הספק ישולם להם על ידי הספק, לא .4.4.5

 בחודש עבור החודש שעבר.  10

לכל עובד את פירוט השעות שעבד בחודש  בחודש יעביר הספק 10 -עד ה .4.4.6

 הקודם לפי תאריכים. 
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הספק מתחייב, במידת הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין  .4.4.7

העובדים המועסקים על ידו לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את 

סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה  דרישות חוזה זה. הפרת

 לביטולו המידי.

הספק ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(,  .4.4.8

. לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה 2002-תשס"ב

המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת טופס הכולל את 

ההודעה, וכן הצהרה כי העובד קיבל את  פרטי העובדים שקיבלו את

ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה 

 שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד.

על הספק לקיים את האמור בכל דין הרלוונטי לתנאים הסוציאליים  .4.4.9

ולרווחת העובדים: חוקים, תקנות והסכמים, כפי שיהיו בתוקף מעת 

לעיל וכן חוקים רלוונטיים  2א'נספח לעת, לרבות אלו המפורטים ב

אחרים שיחוקקו בעתיד. כמו כן, על הספק יחולו כל המיסים ותשלומי 

החובה האחרים שמעביד חייב לשלם בהתאם לדין ולנוהג, לרבות 

יתר הזכויות תשלומים לביטוח לאומי, ביטוח בריאות, פנסיה ו

הסוציאליות, כשהספק לבדו יהא אחראי לכל תביעה של מי מעובדיו 

 הנובעות מיחסי עבודה שבינו לבין מי מעובדיו בתקופת הסכם זה.

 :שכר בסיס .4.4.10

במסגרת אשר יועסקו  או מי מטעמוהספק עובדי שכר  .4.4.10.1

 10.6.4המינימלי שנקבע בסעיף שכר הלא יפחת מהתקשרות זו 

 .למכרז 1בפרק 

מובהר להלן, כי התשלום לשעה הינו שכר הבסיס של עובד  .4.4.10.2

 הספק, ויופיע בתלוש המשכורת של העובד כשכר בסיס. 

כמו כן יובהר, כי המזמין יערוך בדיקות תקופתיות על מנת  .4.4.10.3

לוודא שהספק עומד במחויבותו לשלם לעובדים את השכר אליו 

הוא מחוייב על פי המפורט בטופס הצעת המחיר. הפרת 

התחייבותו של הספק לספק תשלום לעובדיו בהתאם 

להתחייבות המופיעה בהצעת המחיר תחשב להפרה יסודית של 

תנאי ההסכם ותהווה עילה לביטולו המיידי ונקיטת צעדים 

 משפטיים.

יובהר כי תעריפי השכר לא כוללים תנאים סוציאליים, נסיעות  .4.4.10.4

 ז.למכר 2א'בנספח הספק  ובהצהרת 4.4.9כמצוין בסעיף וכיו"ב. 

שכר הבסיס יהווה בסיס לחישוב כל הזכויות סוציאליות להן  .4.4.10.5

 זכאים עובדי הספק. 

 תנאים סוציאליים ורווחת העובדים .4.4.11

על הספק לקיים את האמור בכל דין רלוונטי: חוקים, תקנות,  .4.4.11.1

הסכמים, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת וכן חוקים רלוונטיים 
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אחרים שיחוקקו בעתיד; לרבות הוראות החוקים להלן 

  .מכרזל 2א'והתקנות שהותקנו מכוחם והמפורטים בנספח 

הספק מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים  .4.4.11.2

על ידו במתן השירותים נשוא הסכם זה, את המתחייב  שיועסקו

לפי כל דין וכן לקיים את האמור בהוראות ההסכמים 

הרלוונטיים ו/או הסכם קיבוצי המאחד או  כללייםהקיבוציים ה

כפי שהסכמים אלה יוארכו, או יותקנו בעתיד לרבות צווי 

הרחבה שהוצאו וכן לקיים את הוראות ודרישות ההסכם 

 סעיף זה.המפורטות ב

 שעות נוספות ותעריפי שעות עבודה מיוחדים:  .4.4.11.3

הספק ישלם לעובדיו בהתאם למוגדר בצו ההרחבה,  .4.4.11.3.1

 דהיינו:

עבור השעתיים הנוספות הראשונות יקבל העובד  .4.4.11.3.1.1

 לכל שעת עבודה נוספת. 125%

( יקבל העובד 2-עבור כל שעת עבודה נוספת )מעל ל .4.4.11.3.1.2

 לכל שעה. 150%

יובהר כי התשלום לעובדי הספק עבור ביצוע שעות  .4.4.11.3.1.3

נוספות, ישולם ע"י הספק, ללא כל השתתפות מצד 

 המזמין. 

בביצוע עבודה בשבתות וחגי ישראל ישלם ספק לעובדיו  .4.4.11.3.2

 לפחות לשכר הבסיס. 50%תוספת של 

 הוצאות נסיעה: .4.4.11.4

אל הספק ישלם את הוצאות הנסיעה של עובדיו הלוך וחזור  .4.4.11.4.1

 , כחוק. המזמין מתקני

למען הסר ספק, בגין ימים בהם אין תחבורה ציבורית,  .4.4.11.4.2

ישלם הספק לעובדיו לפחות לפי התעריף המקסימאלי 

( בדבר השתתפות המעביד 2004הקבוע בצו ההרחבה )מיולי 

 בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, או שידאג להסעת עובדיו.

 :והפרשות לפיצויים פנסיוניהוראות בדבר ביטוח  .4.4.11.5

את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בצו  הספק יבטח

ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים 

)להלן: "צו  1736(, 29.1.08) 5772, )י"פ 1957-קיבוציים, תשי"ז

 ההרחבה"( כמפורט להלן:

 5, 1.א.4 פיםעל הספק לא יחולו הסייגים הקבועים בסעי .4.4.11.5.1

 לצו ההרחבה.

.ד. לצו( שיעור 6ה )ובעיקר בסעיף על אף האמור בצו ההרחב .4.4.11.5.2

ההפרשות מהשכר הפנסיוני לקופה אישית על שם העובד 

אשר בו מחויב הספק החל מיום העסקת העובד לצורך 

 למכרז זה. 1כנאמר בנספח ד'ביצוע ההתקשרות יהיה 
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 .ז. לצו ההרחבה:6 -.ה. 6 -ו ,1.א.3על אף האמור בסעיפים  .4.4.11.5.3

ביצוע חוזה זה עובד המועסק על ידי הספק לצורך  .4.4.11.5.3.1

יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות 

בשיעורים המצוינים לעיל, החל מיום העסקת העובד 

 לצורך ביצוע ההתקשרות.

ההפקדות ותשלומי המעביד עבור פיצויי פיטורים לא  .4.4.11.5.3.2

 ניתנות להחזרה למעביד.

למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם להוראות סעיף  .4.4.11.5.3.3

ים פיננסיים )קופות גמל(, לחוק הפיקוח על שירות 23

, לא יהיה הספק רשאי למשוך את 2005-תשס"ה

כספי התגמולים שנצברו בקופה, לרבות תגמולי 

 המעסיק.

חל על הספק איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני  .4.4.11.5.3.4

 באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה.

יום מיום החתימה על  60-הספק מתחייב, לא יאוחר מ .4.4.11.5.4

די" ול"מוצר הפנסיוני" ההסכם, להעביר ל"גוף מוס

)כמשמעותם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק 

( )אחד או 2005-בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(, תשס"ה

יותר(, שאליו מפקיד הספק את התשלומים הפנסיונים עבור 

העובד )בסעיף זה: "הקופה"( רשימה הכוללת את הפרטים 

 הבאים:

בד המועסק על ידו שם ומס' תעודת זהות של העו .4.4.11.5.4.1

לצורך ביצוע חוזה זה, ושבגינו מפריש הספק 

 תשלומים פנסיוניים לקופה.

פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה  .4.4.11.5.4.2

על החוזה או החל מיום קליטתו של העובד או החל 

מיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זה, לפי 

 העניין.

וחתם העתק מהרשימה יועבר למזמין, כאשר הוא מ .4.4.11.5.5

 בחותמת "העתק זהה למקור", וחתום על ידי עורך דין.

רישום חסר או כוזב של הדיווח יהווה הפרה יסודית של  .4.4.11.5.6

 החוזה ועילה לביטולו.

בחודש  1-בחודש פברואר ו 1דיווח זה יחזור על עצמו מידי  .4.4.11.5.7

אוגוסט של כל שנה. הדיווח יכלול גם את רשימת העובדים 

וע חוזה זה, ושסיימו את שהועסקו על ידי הספק לצורך ביצ

עבודתם אצלו מכל סיבה שהיא במהלך חצי השנה שקדמה 

 למועד הדיווח.

 :תנאי העסקת עובדיםדיווח בדבר  .4.4.12



 
 
52 

 

 שיקומי פלימן-לאספקת שירותי שמירה על חולים עבור המרכז הגריאטרי 02/2018מכרז פומבי מס' 
 

אחת לחצי שנה ימציא הספק אישור על עמידתו בכל החובות  .4.4.12.1

והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה ולפי הסכם 

מתקניו. על וב המזמיןההתקשרות כלפי עובדיו המוצבים באתרי 

האישור להיות חתום בידי מורשה חתימה מטעם ספק 

 השירותים ועל ידי רואה חשבון.

מוסכם על הצדדים כי הבטחת רווחתם של עובדי הספק ע"י תשלום  .4.4.13

התנאים הסוציאליים ודמי הנסיעה המגיעים לעובדי הספק הם מעיקרי 

ט ההסכם והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם. אם יפר הספק פרי

אחד מן הפריטים המפורטים בהסכם זה, הוא מתחייב לתקן את ההפרה 

לאלתר: אם לא שילם תשלום כלשהוא לעובד עליו לשלמו באופן מידי, 

אם לא הפריש או העביר כספים לקרן, קופת פיצויים ו/או גמל או כל גוף 

שהוא, שאליו היה אמור הספק להעביר כספים לטובת העובד, עליו 

פים באופן מידי, או בגין כל הפרה אחרת עליו לשפות להעביר את הכס

 ו/או לפצות את העובד בהתאם.

מוסכם על הצדדים, כי בנוסף לכל הסעדים העומדים לזכות המזמין על  .4.4.14

פי הסכם זה ועל פי כל דין, אם יפר הספק את ההסכם ולא ישלם ו/או 

 יעביר כספים בגין הזכויות הסוציאליות של העובדים כמפורט בהסכם

זה, מתחייב הספק להחזיר את כל הכספים למזמין על פי דרישתו 

הראשונה. בנוסף לכן ישלם הספק קנס על מעשהו או מחדלו על פי 

 להסכם זה. 19ף המפורט בהסכם זה, בסעי

מוסכם על הצדדים כי בנוסף לכל זכות קיזוז העומדת לרשות המזמין על  .4.4.15

פי הדין ועל פי הסכם זה, למזמין תהא זכות קיזוז בגין כל תשלום שלא 

דים על העביר ו/או שילם הספק להבטחת הזכויות הסוציאליות של העוב

 פי הסכם זה.

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 תקופת ההתקשרות .5

)להלן: ההסכם חתימת תוקף הסכם זה הינו לתקופה של שנה אשר תחל ביום  .5.1

 "תקופת ההתקשרות"(.

תקופות נוספות, ( 4) ארבעלעד המזמין רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות  .5.2

"תקופות )להלן:  כאשר אורכה של כל תקופה לא יעלה על שנה כל פעם

יום לפני תום תקופת  90, וזאת במתן הודעה בכתב לצד השני, לפחות (האופציה"

 ( שנים. 5) חמשההתקשרות. סך כל תקופות ההתקשרות לא יעלה על 

 הפסקת התקשרות: .5.3

בכל על אף האמור לעיל, המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות  .5.3.1

יום מראש, ומבלי  90עת, וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

 שיצטרך לתת נימוקים לכך.

בששת החודשים הראשונים לתקופת ההתקשרות, שהנם תקופת ניסיון,  .5.3.2

יהא רשאי המזמין להפסיק את ההתקשרות בהודעה מראש ובכתב בת 

 (."תקופת הניסיון"ימים, ומבלי שיאלץ לנמקה. )להלן:  14
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עיל, מתייחסת להסר ספק, הארכה, ו/או הפסקת ההסכם כאמור  למען .5.3.3

 לכלל ההסכם או לחלקו.  

המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם ספק ללא צורך במתן  .5.3.4

הודעה מוקדמת במקרה שימונה לספק מפרק סופי או זמני או שתינתן 

הוראה מחייבת מטעם משרד הבריאות ו/או האוצר המורה על סיום 

 .ההתקשרות

הספק מסכים בזאת כי למזמין נשמרת הזכות לבטל את המכרז מסיבות  .5.3.5

 תקציביות או כתוצאה מפסיקת בג"ץ הנוגעת לשירותים נשוא מכרז זה.

ידי המזמין, לא תהיה על המזמין חובה -בכל מקרה של ביטול ההסכם על .5.3.6

לפצות את הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה 

ור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם. תמורה זו הקבועה בהסכם עב

תשולם לספק ע"פ הצגת חשבוניות כנדרש ולאחר בדיקתן ואישורן ע"י 

 המזמין.

בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיו לספק כל טענות ו/או  .5.3.7

 תביעות ו/או דרישות תשלום בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור.

 הוראות לעניין הארכת התקשרות: .5.4

במקרה של הארכת תוקף ההסכם כאמור, מתחייב הספק לשם הבטחת  .5.4.1

 30התחייבויותיו לפי ההסכם המוארך, למסור למזמין לא פחות מאשר 

יום לפני תחילת התקופה המוארכת של ההסכם, ערבות בנקאית 

אוטונומית, צמודה למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא ידוע במועד חידוש 

 . מהיקף ההתקשרות 5%בסך של  הארכת ההסכם, והערבות תהיה

יום לאחר גמר תקופת ההסכם  60ערבות זו תהיה בתוקף עד  .5.4.1.1

 המוארכת.

 . להסכם 6 דין הערבות על פי סעיף זה, כדין הערבות על פי סעיף .5.4.1.2

מובהר כי הספק אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא  .5.4.2

בהסכמת המזמין, והמזמין יהיה רשאי לפעול בעניין זה בהתאם לשיקול 

 דעתו הבלעדי.

 ערבות ביצוע .6

לביצוע השירותים  בלתי מותנית במשך כל תקופת החוזה יעמיד הספק ערבות .6.1

 "(.)להלן: "ערבות לביצוע

)במילים: חמישה עשר ₪  15,000יפקיד ערבות לפקודת המזמין בסך של  הספק .6.2

 .אלף שקלים(

הערבות הינה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה על חוזה זה  .6.3

 יום לאחר סיומן.  60ותהיה בתוקף למשך כל תקופת החוזה + 

המזמין יהא רשאי לחלט את הערבות כולה או חלקה, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  .6.4

בכל מקרה שהספק לא יעמוד בתנאי מתנאי החוזה ו/או ו/או בגין כל נזק שייגרם 

למזמין ע"י הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, בהתראה של שבועיים מראש 

 ין.וזאת מבלי לפגוע בזכויות המזמין לכל סעד אחר לפי כל ד
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את הערבות או חלקה והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על  המזמיןחילט  .6.5

 הספק לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 העדר בלעדיות .7

קבל שירותים לספק לא תהיה בלעדיות, בקבלת עבודות מהמזמין והמזמין יוכל ל .7.1

מן הסוג נשוא חוזה זה, ומכל סוג אחר, מכל גורם אחר כלשהו, וכן רשאי המזמין 

שלא לבקש מהספק או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל או לבטל חלק מן 

השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שינוי בכמויות, ולבצע שירותים אלו בעצמו, 

 .המזמיןהכל לפי שיקול דעתו המוחלט של 

 אחריות .8

(, 1הספק מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז )נספח  .8.1

 ולהוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין. ,ובהתאם לדרישות המזמין

מתחייב לספק את השירותים לפי התנאים המצוינים במפרט, בשעות  הספק .8.2

הנדרשות, בשעת חירום, שביתה והשבתה, וזאת במשך כל תקופת ההסכם, ומבלי 

 2לגרוע מאיכות השירות או מכל סייג אחר המופיע במסמכי המכרז ככלל ובפרק 

עדים בפרט. במידת הצורך מתחייב המציע לספק את השירותים גם בזמנים ובמו

 נוספים, וזאת על פי דרישת המזמין.

 הספק מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר. .8.3

נוספות במידה ויורה המזמין לספק לבצע שירותים נוספים ו/או פעילויות  .8.4

 במסגרת מכרז זה, מתחייב הספק כלפי המזמין, לבצע שירותים נוספים אלה.

 כאמור בסעיף זה,נוספות פעילויות  למען הסר ספק, ביצוע שירותים נוספים ו/או .8.5

 לא תוריד מאחריותו של הספק לבצע את כלל השירותים הנדרשים.

את מלוא השירותים שהוא נדרש לבצעם לפי סופם הספק מתחייב להשלים עד  .8.6

הסכם זה, וכן להקפיד על ביצוע השירותים בהתאם ללוחות הזמנים, שהוגדרו 

 .טרם תחילת מתן השירותים

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם.

 קבלני משנה .9

מודגש בזאת כי המציע לא יהא רשאי להפעיל קבלני משנה, המשלימים  .9.1.1

 תיו מתוקף התקשרות זו.יואת מחויבו

הספק מצהיר כי הוא מסוגל ומתחייב לספק את מכלול השירותים  .9.1.2

בהסכם זה על ידי עובדיהם הנדרשים ממנו בהתאם למפורט במכרז ו

 בלבד.

ספק מעסיק קבלני משנה לצורך מתן הבמקרה ויתברר למזמין כי  .9.1.3

למכרז, יהיה  ()מפרט השירותים 2פרק המפורטים ב השמירהשירותי 

המזמין רשאי לבטל את ההתקשרות עם הספק באופן מידי ולנקוט בכל 

האמצעים שימצא לנכון כנגד הספק, לרבות פנייה לבית משפט וחילוט 
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הערבות. מובהר כי הספק ו/או מי מטעמם לא יהיו זכאים לכל פיצוי 

 ו/או שיפוי בגין הפסקת ההתקשרות עם הספק במקרה כזה.

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם.

 נזיקין .10

לרבות בגין נזקים כלכליים טהורים, פיצויים בגין הספק יהיה אחראי לכל נזק  .10.1

וכן מוות או/ו כל נזק או אובדן לכל רכוש ולכל אדם,  וכיוצא בזאתהפרת חוזה 

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

זה, עקב רשלנותו/שוגג ו/או רשלנות/שוגג של מי מאנשיו ו/או עובדיו ו/או מי 

מי , שגרמו לנזק, לגופו ו/או לרכושו של וחיו בכל הקשור להוראות חוזה זהמשל

מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או מי מעובדי המזמין או לגופו ו/או לרכושו של כל 

 צד שלישי אחר, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.

לא ישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה  המזמיןמוסכם בין הצדדים כי  .10.2

 ,זאתבגין נזקים כלכליים טהורים, פיצויים בגין הפרת חוזה וכיוצא בשהיא 

שייגרמו לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של 

או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה  המזמיןהעובדים מטעמו או לרכוש 

 ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה; וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד.

בצורה ישירה או עקיפה בכל מקרה שהספק יגרום במהלך תקופת הסכם זה,  .10.3

לנזקים ו/או הוצאות מיותרות או אחרות למזמין ו/או הבאים מכוחו, כתוצאה 

מהפרת הסכם זה או אחד מסעיפיו ו/או בגלל אי קיומו ו/או כתוצאה מרשלנות, 

הזנחה, ו/או ביצוע העבודות בוצרה בלתי מקצועית. אזי מתחייב הספק לפצות 

 וצאות שיגרמו לו.את המזמין בגין הנזקים  ו/או הה

על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל  המזמיןהספק מתחייב לשפות את  .10.4

סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק כתוצאה ישירה או עקיפה 

 .המזמיןמהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת 

גרמו כאמור לעיל, הספק מתחייב לתקן, להשלים ולתקן כל נזק או אובדן שנ .10.5

ם, אך אין בכך לגרוע מזכות המזמין לתקן התרחשותבמועד הקרוב ביותר לאחר 

 את הנזק לאחר שהספק לא עשה כן בהקדם ולחייבו בתשלום הוצאותיו.

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 נזיקין לעובדים .11

נזק שיגרם לספק ו/או למי מעובדי הספק ו/או  המזמין לא יהיה אחראי לכל .11.1

שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך 

 כדי ועקב מתן השירותים נשוא חוזה זה.

מודגש בזאת כי חלה חובה על הספק לטיפול מיידי בתביעות מכל סוג ו/או שיפוי  .11.2

 ב לגבי נזק לו אחראי הספק. מיידי באם יקבל המזמין פנייה ו/או יחוי

 בקרה ופיקוח .12
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מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו ו/או תפקידיו של הספק ע"פ הסכם זה מובהר כי  .12.1

ולמי מטעמו סמכויות פיקוח על ביצוע השירותים של הספק ו/או  המזמיןלנציג 

 ע"י המבצעים בפועל של השירותים מטעם הספק.

מי ממטעמו, לפקח על ביצוע כלל הספק מתחייב לאפשר לנציג המזמין ו/או  .12.2

 השירותים הנדרשים במכרז זה.

  סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 ביקורת על תנאי העסקת עובדים: .12.3

בנוסף לכך רשאי נציג המזמין או מי מטעמו לפקח על תנאי העסקת  .12.3.1

מטעמו לדרוש ולקבל העובדים. לשם כך רשאי נציג המזמין או מי 

מסמכים להנחת דעתו לרבות הצגת תלושי השכר ואישורים על הפרשות 

לקופות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל וכן אישורים בכל הנוגע 

 לתנאים הסוציאליים של העובדים.

מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם  הספק .12.3.2

ההסדרה והאכיפה במשרד  מנהליחידת הביקורת באגף החשב הכללי, 

וכל גורם  משרד הבריאות הרווחה והשירותים החברתיים, ,עבודהה

לעניין שמירת זכויות  המזמיןמקצועי אשר ימונה על ידי החשב הכללי או 

 עובדים. 

להמציא, בין היתר, אישורים על  הספקבמסגרת ביקורת יידרש  .12.3.3

פנסיה ולקופות  תשלומים למס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, לקרנות

גמל, תלושי שכר, דוחות נוכחות של העובדים המועסקים במשרד וכן כל 

 מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.

הספק הזוכה מתחייב לספק על בסיס רבעוני אישור רו"ח בדבר תשלום  .12.3.4

 כל רכיבי השכר לעובדים עפ"י חוק.

במקרים שבהם נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל  .12.3.5

 למנהלממצאים בכתב לזוכה והעתקים למשרד שבו התבצעה העבודה,  ה

העבודה, הרווחה ההסדרה והאכיפה במשרד  ולמנהלהרכש הממשלתי 

ימים תצהיר  30. הספק יתחייב להמציא בתוך והשירותים החברתיים

בכתב בחתימת רואה חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים,  כולל 

תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו. התשלום הבא לספק 

 יושהה עד למילוי תנאי זה. 

מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא יהיה משום ויתור כלשהו על  .12.3.6

ה למיצוי מלוא זכויות המזמין על פי תנאי ההתקשרות טענה או על תביע

 וכל דין.

ימים על כל תלונה שתועבר אליו  30הספק יתחייב להשיב בכתב בתוך  .12.3.7

 העובדים המועסקים על ידו במשרד. מהמזמין בדבר פגיעה בזכויות

 את הליך בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה. הספקבתשובתו יפרט 

ל זכות הניתנת על פי הסכם זה למזמין ו/או מי מטעמו מוסכם ומוצהר בזה כי כ .12.4

לפקח, להדריך או להורות לספק, הינם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם 

 במלואו.
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בכל הנוגע לפיקוח  המזמיןהספק מתחייב בכל מקרה לשתף פעולה עם נציגי  .12.5

והבקרה, וכן להיענות לכל דרישה מהם למסירת מידע ופרטים הנוגעים לביצוע 

 השירותים נשוא מכרז זה ע"י הספק.

המזמין רשאי לדרוש  עניין דיווח שעות,למכרז ל 2בפרק מבלי לגרוע מהאמור  .12.6

והספק מתחייב זאת להעביר כל דו"ח ומידע להוכחת  לפי צורך דיווחים נוספים

 ביצוע השירותים, טיבם וכיו"ב.

 תנאי יסודי בהסכםסעיפים אלו הינם 

 ומועדי תשלום םתמורה, תנאי .13

, ישלם המזמין לספק בכפוף ועל פי הנדרשיםבתמורה לביצוע כל השירותים  .13.1

 (.נספח ב'בטופס הצעת המחיר שהגיש הספק ) ניםהמצוים מיהסכו

מכילה את כלל  נספח ב'ברור ומוסכם לכל כי הצעת המחיר, המצורפת בזאת ב .13.2

עובדי השמירה על  הסכם זה לרבות עלויות שכרהעלויות הנדרשות לביצוע 

, נסיעות וביטול , שכ"ד, שעות נוספותלרבות עלויות זכויות סוציאליות, חולים

רכישת ציוד וטפסים, הוצאות משרדיות, ביטוחים, עלויות תפעול, ניהול זמן, 

 .כל מס או היטל נוסף לפי חוקכל דרישה מדרישות מכרז זה וכן ורווח הספק 

עבור 'שעות נוספות לעובדים',  תשלוםלמען הסר ספק, לא תינתן לספק תוספת  .13.3

 עבודה בשעת חירום, השבתות וכו'.

 התמורה תינתן עבור שעות עבודה בפועל. .13.4

 לדלקהלן: הספק הזוכה יגיש חשבונית חודשית עם פירוט )בקובץ אקסל פתוח( .13.5

יום אודות כל עובד עם שעת תחילת משמרת ושעת ס –לשונית פירוט  .13.5.1

 עבור כל משמרת, כולל תאריך ויום בשבוע.  משמרת

 אודות כל עובד סיכום מספר שעות לכל משמרת: –לשונית סיכום  .13.5.2

 שעות חול .13.5.2.1

 שעות לילה .13.5.2.2

 שעות שישי/ערב חג/שבת/חג .13.5.2.3

 שעות שישי/ערב חג/חג לילה .13.5.2.4

על חולים  השמירהמודגש בזאת כי המזמין ישלם לזוכה עבור אספקת שרותי  .13.6

 בכפוף לכך שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו המלאה של נציג המזמין. 

אין באמור לעיל, לגרוע מחובת הספק לעובדים לפי חוקי ודיני העבודה הנהוגים  .13.7

 בישראל. 

התמורה שישלם המזמין לספק לא תחשב כמשכורת או שכר עבודה, אלא תמורה  .13.8

המזמין לספק יחסים עבור השירותים הנדרשים במכרז זה, בהיות היחסים שבין 

 של מזמין שירותים וספק. 

 הצמדה והתאמה  .14

 הגדרות בנושא הצמדה .14.1

 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז. –תאריך הבסיס  .14.1.1
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חודש מתאריך הבסיס, למעט האמור  18 –תאריך התחלת הצמדה  .14.1.2

 .14.3.4בסעיף 

המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה, מדד חודש  –מדד התחלתי  .14.1.3

 הגשת ההצעות במכרז.

 המדד האחרון הידוע ביום מועד ביצוע ההצמדה.  –המדד הקובע  .14.1.4

הצמדה המבוצעת כאשר המדד או הרכב המדדים  –הצמדה שלילית  .14.1.5

 ירד אל מתחת לשיעור המדד ההתחלתי.הקובע 

אשר מתעדכן מעת לעת, וכל  1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז –המדד  .14.1.6

ם צו הרחבה בדבר העסקת עובדיהסכם קיבוצי, חוק, הוראה, תקנה, 

 ומדד המחירים לצרכן. ,מעת לעת ניםאשר מתעדכנשוא מכרז זה 

 עקרונות ביצוע הצמדה  .14.2

ת ולהורא 100%-ממנו יהיו צמודים בשכר הבסיס ומרכיבי שכר הנגזרים  .14.2.1

וכל חוק, ר מתעדכן מעת לעת, שא 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז

ם נשוא צו הרחבה בדבר העסקת עובדיהסכם קיבוצי, הוראה, תקנה, 

 . מעת לעת ניםאשר מתעדכמכרז זה 

 למדד המחירים לצרכן. 100%-הרכיבים האחרים יוצמדו ב .14.2.2

יופחת, אם חלה ירידה במדד  סכום ההצמדה שיחושב יתווסף )או .14.2.3

 הרלוונטי( לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

 ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית. .14.2.4

 ביצוע ההצמדה יהיה במועד קבלת החשבונית במשרד. .14.2.5

 מנגנון ביצוע הצמדה .14.3

 דית.חוק שכר מינימום יבוצע העדכון מיבכל מקרה של שינוי בהוראת  .14.3.1

ד המחירים לצרכן, ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום אשר לשינויים במד .14.3.2

המדד  14.3חודשים מתאריך הבסיס, למעט במקרה המפורט בסעיף  18

 הידוע ביום זה ייקבע כמדד ההתחלתי.

ההצמדה תתבצע מדי ארבעה חודשים, כך שההצמדה הראשונה תתבצע  .14.3.3

חודשים מתאריך תחילת הצמדה, ובכל ארבעה חודשים לאחר  18בחלוף 

 מכן.

במועד מסוים )להלן: "יום השינוי"(  אם ,14.3.1על אף האמור בסעיף  .14.3.4

כך  –במדד  שינוי יחול הראשונים מתאריך הבסיס, החודשים 18 במהלך

יחל  ויותר מהמדד הידוע בתאריך הבסיס,  4%שיהיה גבוה בשיעור של

 חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך, באופן הבא:

 המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי. .14.3.4.1

ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע  .14.3.4.2

 לעיל.  14.3.3הצמדות, כאמור בסעיף 

הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמזמין העלאות או שינויים בתמורה,  .14.4

בין מחמת שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, 

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

 בשל שינויים במדד המחירים לצרכן, כפי המפורט לעיל.



 
 
59 

 

 שיקומי פלימן-לאספקת שירותי שמירה על חולים עבור המרכז הגריאטרי 02/2018מכרז פומבי מס' 
 

 המזמין לא ישלם תמורה עבור שירותים להם לא צורפה חשבונית כנדרש.  .14.5

מבצע בקרה על ביצוע השירותים, במידה והנתונים אודות  המזמיןיודגש, כי  .14.6

זמין, הנתונים השירותים שבוצעה ע"י הספק שונים מאלו אשר קיימים אצל המ

 על פיהם יקבע הסכום לניכוי הינם אלו הקיימים בידי המזמין.

מהתמורה המגיעה לזוכה יקזז המזמין את הקנסות שהוטלו על הספק בחודש  .14.7

הלן. כמו כן המזמין יהיה רשאי לקזז ל 19ף המתאים בהתאם למפורט בסעי

מהתמורה לזוכה כל סכום נוסף המגיע לו מהספק ולזוכה לא תהיה כל טענה 

 בנידון.

למען הסר כל ספק, מובהר כי הספק אינו רשאי להשית על עובדיו כל קנס שיוטל  .14.8

 עליו בין באופן מלא או חלקי ובין באופן ישיר או עקיף.

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 מועדי תשלום: .15

בהתאם להוראת החשכ"ל לעניין מועדי התשלום לספק עבור שירותיו יבוצע  .15.1

 .1.4.0.3תשלום 

יום מהמועד שבו הספק המציא  45-מועד התשלום לספק יהיה לא יאוחר מ .15.2

 חשבונית למזמין.

מיום קבלת החשבונית ואישורה על ידי למען הסר ספק מספר הימים יחל  .15.3

 המזמין.

 התמורה הסופית תקבע בניכוי קנסות במידה ויהיו )להלן: "התמורה הסופית"(. .15.4

מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין. הספק  .15.5

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

ן השירותים לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים הסכם במסגרת מת

 נוספים בגין זכויות סוציאליות. 

לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות למזמין בגלל עיכובים בתשלום התמורה  .15.6

כולה או חלק ממנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום ו/או אי מילוי 

 לום או הדו"ח לא אושרו. ראוי של דו"ח השירותים שבוצעו ו/או משדרישת התש

( ימי 2תוך שני ) המזמיןכל סכום עודף שקיבל מ למזמיןהספק מתחייב להחזיר  .15.7

( ימי 2עבודה מיום הדרישה. במידה ולא ישלם הספק את ההפרש לאחר שני )

עבודה, כפי המפורט לעיל, יצבור סכום כסף זה ריביות פיגור והצמדה 

ית והצמדה, בנוסף המזמין יהא )ב( לחוק פסיקת הריב 5כמשמעותה בסעיף 

 רשאי לחלט את ערבות הביצוע כולה או חלק ממנה, בגין אי התשלום.

למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המזמין לא יהא אחראי לכיסוי גרעון  .15.8

 כלשהו שייגרם לספק עקב מתן השירותים. 

 מוסכם בזה בין הצדדים, כי לא ישולם לספק או לכל אדם/גורם אחר על ידי .15.9

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.

 קיזוז .16
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 המזמיןיהא רשאי לקזז מהתמורה שעל  המזמיןהספק מסכים ומצהיר בזאת כי  .16.1

כל סכום המגיע  -סכם אחר פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל ה-לשלם לו על

 פי כל הסכם אחר.-פי הסכם זה או על-למשרד מן הספק על

 מעביד -אי קיום יחסי עובד .17

מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המזמין לבין הספק יהיו  .17.1

יחסים של מזמין שירותים וקבלן עצמאי. לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין 

ו מי מטעמו. אין לראות בכל זכות הנמנית ע"פ המזמין לבין הספק, עובדיו א

הסכם זה, למזמין לפקח, להדריך ולהורות לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא 

אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו, ולא תהינה לספק ולכל 

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

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

בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול או 

 סיום הסכם זה מכל סיבות שהן.

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

ובדיו הינם עובדים של המזמין, גוף שיפוטי, כי ביחסיו עם המזמין, הספק או ע

 יחולו ההוראות כדלקמן:  

דין -את המזמין בכל סכום שיאלץ לשלמו לפי פסק לפצותהספק מתחייב  .17.2.1

של ערכאה מוסמכת, הנובע מתביעות עובד הספק או מי מטעמו, או 

 הטוען כי הוא עובדו, נגד המזמין.

הספק יהיה זכאי להפרש בין התמורה שקיבל ובין התשלומים החלים  .17.2.2

עליו ושהוטלו על המזמין וככל שלא שיפה את המדינה  כנדרש בסעיף 

התחשבנות רטרואקטיבית ככל שהיא וזאת לרבות על דרך של  17.2.1

 מתחייבת מנסיבות העניין.

המזמין, על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי, יהיה רשאי לקזז מכל סכום  .17.3

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

 ניגוד עניינים  .18

זה זה, ובלבד שלא הספק אינו מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו לפי חו .18.1

יהא בכך בכדי לפגוע במתן השירות למזמין לפי חוזה זה, ושלא יעשה דבר שיש בו 

 משום ניגוד אינטרסים עם פעולתו לפי חוזה זה.

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

ה ובין קשריו להוות כל ניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו ע"פ הסכם ז

העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם 

ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר 

כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגע לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת 

זה )להלן: "ניגוד עניינים"(. "ניגוד במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם 

 עניינים"  משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור. 
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הספק מתחייב להביא לידיעת המזמין כל התקשרות או פעולה שקיים חשש  .18.3

שתעלה בקנה אחד עם ניגוד עניינים למתן השירותים למזמין לפי חוזה זה מיד 

 עם היוודע על האפשרות לכך.

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

כי תגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים נשוא 

 חוזה זה.

או מי מטעמו בכל מקרה של ספק בקשר  לנציג המזמיןהספק מתחייב לפנות  .18.5

 להוראות סעיף זה ולפעול בהתאם להחלטתו.

  .נציגי הספקסעיף זה חל גם על למען הסר ספק,  .18.6

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 אמנת שירות ופיצויים מוסכמים .19

לשביעות רצונו של  כולן או חלקן התחייבויותיוהיה ולא מילא הספק את  .19.1

מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת לו בין אם לפי  המזמין, רשאי המזמין

חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות או את חלקן או את 

 כולן יחד: 

לבצע במקום הספק את השירות בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו,  .19.1.1

ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים ספק לפי 

 הסכם זה. 

 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב. .19.1.2

 לפי סוג ההפרה:  הספקלהלן פירוט הקנסות והפיצויים שיוטלו על  .19.1.3

 איחור של עובד למשמרת:  .19.1.3.1

 לעובד.₪  250  -למשמרת  האיחור של עד שע .19.1.3.1.1

 אי הופעתו של עובד: .19.1.3.2

איחור של למעלה משעתיים או אי התייצבות כלל למשמרת  .19.1.3.2.1

 . עובדהופעה של -ייחשבו כאי ללא הצבת עובד מחליף

 לעובד.₪  400 -יום היעדרות ראשון  .19.1.3.2.2

 לעובד.₪  700 -כל יום נוסף  .19.1.3.2.3

 1,000 –של עובדי הספק  מצטבריםמקרים שנתיים  20מעל  .19.1.3.2.4

 לעובד וכן הדבר יהווה הפרה יסודית של תנאי ההסכם.₪ 

 הופעת עובדים:  .19.1.3.3

 מאושראו בביגוד  המאושרהופעת עובדים שלא בביגוד  .19.1.3.3.1

בהתאם להחלטת  -עובד -או ללא תג במצב שאיננו הולם

נציג המזמין או מי מטעמו תגרור פיצוי מוסכם מראש של 

 לכל עובד בגין כל יום עבודה.₪  400

 חריגה כלפי מטה מרמת השכר שנקבעה: .19.1.3.4

אי תשלום שכר ברמה המינימאלית שנקבעה במכרז תגרור  .19.1.3.4.1

עובד בגין איחור לכל ליום ₪  1,500פיצוי מוסכם מראש של 

 השכר כנדרש.  שולםלא יום בו כל 
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הפרה יסודית של תנאי ההסכם ועילה תהווה הפרה זו  .19.1.3.4.2

 לביטולו.

 אי תשלום תנאים סוציאליים כנדרש: .19.1.3.5

אי תשלום, תשלום חלקי או דחיית תשלום תנאים  .19.1.3.5.1

 2,000סוציאליים לעובדים תגרור פיצוי מוסכם מראש של 

 לכל עובד בגין כל יום בו לא שולם השכר כנדרש. ₪ 

רה זו תהווה הפרה יסודית של תנאי ההסכם ועילה הפ .19.1.3.5.2

 לביטולו.

מובהר כי חל איסור חמור על הספק להשית על עובדיו כל קנס שיוטל עליו בין  .19.2

באופן מלא או חלקי ובין באופן ישיר או עקיף. השתת הקנס כאמור תחשב 

ותהווה עילה לביטול  המזמיןלבין הספק של ההתקשרות בין  כהפרה יסודית

 ההתקשרות.  

לשם מימוש קנסות אלו המזמין יהא רשאי לחלט את ערבות הביצוע או חלקה,  .19.3

ו/או לממש את הוראת חלף הערבות לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל מקרה 

של  , בהתראה1שהספק לא יעמוד בתנאי מתנאי החוזה ו/או בתנאי מתנאי נספח 

 שבועיים מראש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב להחזיר למשרד את כל ההוצאות  .19.4

ידי -הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על

 בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם.  המזמיןהספק, ולשפות את 

לדרוש ביצוע של הסכם זה על  המזמין אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של .19.5

נספחיו ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למשרד לכל 

 פי כל דין או הסכם. -סעד על

 ביטוח .20

הספק מתחייב לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת  .20.1

ולהציג למרכז  שיקומי פלימן-משרד הבריאות, המרכז הגריאטרי -מדינת ישראל

שיקומי פלימן, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים -הגריאטרי

 -הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 ביטוח חבות מעבידים .20.2

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים  .20.2.1

 בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים; 

דולר ארה"ב לעובד, למקרה  5,000,000האחריות לא יפחת מסך  גבול .20.2.2

 ולתקופת הביטוח )שנה(;

משרד הבריאות, המרכז  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .20.2.3

שיקומי פלימן, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת -הגריאטרי

מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הספק 

 רותו. שבשי

 יטוח אחריות כלפי צד שלישיב .20.3
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הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח  .20.3.1

אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים 

 המוחזקים;                                                         

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת  1,500,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .20.3.2

 הביטוח )שנה(; 

 ;Cross Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .20.3.3

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי; .20.3.4

 המטופלים )החולים( ורכושם ייחשבו צד שלישי;         .20.3.5

 יבוטל ; –סייג/חריג אחריות מקצועית לגבי נזקי גוף ורכוש  .20.3.6

וח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת לחילופין יציג הספק ביט

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(; למען הסר  1,500,000מסך 

ספק מובהר כי ניתן לערוך את הביטוח האמור גם כביטוח משולב 

 לאחריות מקצועית ולאחריות כלפי צד שלישי עם גבול אחריות משותף. 

משרד  –דינת ישראל הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מ .20.3.7

שיקומי פלימן ככל שייחשבו אחראים -הבריאות, המרכז הגריאטרי

 למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

 כללי .20.4

 -בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים: .20.4.1

משרד  -לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל  .20.4.2

בכפוף להרחבי השיפוי שיקומי פלימן, -הבריאות, המרכז הגריאטרי

 כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם  .20.4.3

יום לפחות  60כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

שיקומי -במכתב רשום למנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הגריאטרי

 פלימן;

השתתפות או חזרה  המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, .20.4.4

שיקומי פלימן -משרד הבריאות, המרכז הגריאטרי –כלפי מדינת ישראל 

ועובדיהם וכן כלפי המטופלים )החולים(, ובלבד שהוויתור לא יחול 

                                                                                                         לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;                               

הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל  .20.4.5

הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי 

 הפוליסות; 

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית  .20.4.6

 על הספק;                                   

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את  .20.4.7

אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, 

כה במלוא הזכויות על פי והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המז

 הביטוח;   

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים .  .20.4.8
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העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים  .20.5

-בחתימתו על ביצוע הביטוחים   כאמור יומצאו על ידי הספק למרכז הגריאטרי

 שיקומי פלימן עד למועד חתימת החוזה.

משרד  -בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  הספק מתחייב .20.6

שיקומי פלימן, וכל עוד אחריותו קיימת,  להחזיק -הבריאות, המרכז הגריאטרי

בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על 

משרד הבריאות, המרכז  -ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל 

 שיקומי פלימן בתוקף.-אטריהגרי

הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות  .20.7

-וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למרכז הגריאטרי

 שיקומי פלימן לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על  .20.8

 -פי כל דין ועל פי חוזה זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

שיקומי פלימן, על כל זכות או סעד המוקנים -משרד הבריאות, המרכז הגריאטרי

 להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

 העדר זכות ייצוג .21

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי הספק איננו סוכן, שלוח או נציג של  .21.1

בעניין כלשהו, וזאת  המזמיןואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את  המזמין

 בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה. 

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

 המזמיןשלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. ייצוג  נזק למשרד או לצד

   , מראש ובכתב.           המזמיןלכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי 

 המחאת זכויות .22

הספק לא יהא רשאי להמחות )להסב( את זכויותיו והתחייבויותיו על פי מכרז זה  .22.1

מראש ובכתב של המזמין לכך. או חלק מהן לאחר, אלא אם כן נתקבלה הסכמה 

הספק מתחייב כי במקרה שיעבור לבעלות חברה אחרת, או גוף אחר, ימשיך 

 הספק לשאת בכל התחייבויותיו על פי מכרז זה.

 הפרת החוזה ותרופות בשל הפרת/ ביטול החוזה: .23

סעיפים הסומנו כסעיפים מהותיים אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור ב .23.1

חוזה תחשב כהפרה יסודית של החוזה על כל הנובע פרת השהפרתם מהווה ה

מכך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של ההוראות נוספות בנספחי 

 החוזה. 

הפר הספק חוזה זה הפרה יסודית לפי חוזה זה או כהגדרתה בחוק החוזים  .23.2

או תנאי אחר מתנאי חוזה זה, ולגבי הפרה זו ניתנה  1970 -)תרופות( תשל"א 

לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל 

או לבטל חוזה  אחד ממקרים אלו רשאי המזמין לעמוד על קיום החוזה עם הספק

זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי חוזה זה אמור היה 
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להיעשות ע"י הספק, וזאת על חשבון הספק ובנוסף לזכויות המזמין על פי כל דין 

ועל פי ההוראות האחרות בחוזה זה, לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים 

 . ₪לף( )חמישים א 50,000מוסכמים מראש בסך של 

הספק ו/או המזמין לא יהיו אחראים לעיכוב הביצוע או אי הביצוע של  .23.3

התחייבויותיהם לפי הוראות החוזה כולן או מקצתן, אם העיכוב או אי הביצוע 

אירוע או גורם אשר בעת כריתת החוזה,  –יגרמו ע"י כוח עליון )"כוח עליון" 

או לא היה עליהם לדעת או הספק ו/או המזמין לא ידעו או לא חזו אותו מראש ו/

לחזותו מראש, והוא אינו בשליטתם, והמונע מהספק או מהמזמין למלא 

התחייבויותיהם על פי החוזה ו/או גורם לכך שקיום יהא בלתי אפשרי או שונה 

 באופן יסודי מהחוזה באותן נסיבות שהוסכם עליהן בין הצדדים(.

זה במקרה מסוים או  הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של חוזה .23.4

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

 בעתיד.

לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על  .23.5

פי חוזה זה או מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור 

 ות אחרות כל שהן.על זכות אמורה או על זכוי

 שינוי בתנאי ההסכם .24

מראש ובכתב.  המזמיןכל שינוי בתנאיו של ההסכם ו/או נספחיו יעשה בהסכמת  .24.1

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

 משלוח הודעות .25

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

שעות מעת המשלוח כיאות, אלא אם הוכח, כי לא הגיעו  72תוך שהגיעו לייעודן 

 לייעודן.

הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב שהגיעה לייעודה ביום העבודה הראשון  .25.2

 שלמחרת משלוחה.

 כתובת הצדדים למסירת הודעות לעניין ההסכם:  .25.3

שיקומי פלימן, רחוב זלמן שניאור פינת אמנון -המרכז הגריאטרי –המזמין  .25.4

 . חיפהותמר, 

  -הספק  .25.5

._______________________________________________________ 

בכל מקרה של שינוי בעלות או כתובת, על ספק השירותים להודיע על כך בכתב  .25.6

 .יג המזמיןצלנללא דיחוי 
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 סמכות השיפוט .26

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

 .בחיפההמשפט המוסמך 

 חתימת הספק על הסכם זה, מהווה הסכמה לאמור. .26.2

 שונות .27

הגדרת התחייבויותיו של הספק בהסכם זה באות להוסיף ולא לגרוע מהאמור  .27.1

 במפרט. 

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

את פעולה ככל שיידרש על מנת לאפשר למזמין המשך קבלת שירותים כראוי, וז

 בין היתר על ידי העברה מסודרת ויעילה של כל הנדרש בהתאם להנחיות המזמין. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: .28

 

 

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

 הספק          המזמין               תאריך      
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 נוסח ערבות לביצוע 1ג'נספח 

 נוסח כתב ערבות בנקאית
 

 מס' טלפון _____________                    

 מס' פקס ______________                    
 לכבוד

 ממשלת ישראל

 באמצעות משרד הבריאות

 
 הנדון: ערבות מס' ______________________________________________________

 
 לבקשת ______________________________________________________________ 

 )שם המציע(
 

 ₪  15,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 אלף שקלים חדשים(ה עשר )במילים: חמיש 

 
 

 שיוצמד למדד)*( _________________     לחודש________   מתאריך_________________
 )שם המדד(                                                         )תאריך פרסום המדד(                               

 
 אשר תדרשו מאת:  _______________________________   )להלן "החייב"( 

 
-יאטרילאספקת שירותי שמירה על חולים עבור המרכז הגר 02/2018מכרז פומבי מס' בקשר עם  

 שפורסם. שיקומי פלימן
 

מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו  יום 15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
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.
 

 בות זו תהיה בתוקף מתאריך _________________ עד תאריך _____________ער
ום מתום תקופת ההתקשרות י 60)תאריך חתימת החוזה(        )                                                     

 בחוזה(
 ועד בכלל.

 
 ___________דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו: _____________

 ס' הבנק   ומס' הסניףמ                                                                                                    
 
 

_____________________________                  _____________________________ 
 כתובתה                 שם  הבנק                                                                             

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
 

______________        _____________________         _____________________ 
 מתתימה    וחותח               תאריך                                             שם      מלא                        

 
 )*( אם נדרשת ערבות צמודה.
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 נוסח אישור עריכת ביטוחים 2'גנספח 

 לכבוד 
 שיקומי פלימן;-משרד הבריאות , המרכז הגריאטרי –מדינת ישראל 

 _______;כתובת:_______
 

 א.ג.נ.,
  

 הנדון: אישור קיום ביטוחים
                              

 ."(קבלןהננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ______________________________)להלן "

לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________  בקשר למתן שירותי 
שיקומי פלימן כולל גם בעת העברתם ממקום למקום -שמירה על חולים עבור המרכז הגריאטרי

משרד הבריאות, המרכז  –לרבות ביציאות לבדיקות, בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל 
                 את הביטוחים המפורטים להלן:                                      שיקומי פלימן-הגריאטרי

 ביטוח חבות המעבידים מס' פוליסה:________________________

 אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;  .1
, למקרה ולתקופת הביטוח דולר ארה"ב לעובד 5,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .2

 )שנה(;
משרד הבריאות, המרכז  –הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל  .3

שיקומי פלימן, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם -הגריאטרי
 נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק שבשירותו.

 שלישי מס' פוליסה:________________________ביטוח אחריות כלפי צד 

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

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(;  1,500,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .2
 ;Cross Liability -סעיף אחריות צולבת  בפוליסה נכלל .3
 רכוש מדינת ישראל נחשב רכוש צד שלישי;        .4
 המטופלים )החולים( ורכושם ייחשבו צד שלישי;  .5
 מבוטל . –סייג/חריג אחריות מקצועית לגבי נזקי גוף  ורכוש .6

ה ארה"ב למקר דולר 1,500,000לחילופין קיים ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של 
 פוליסה:______________; מס' ביטוח )שנה(; תקופת הביטוח___________, ולתקופת

 משרד הבריאות, המרכז –הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל  .7
שיקומי פלימן, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים -גריאטריה

 מטעמו.

 כללי

 התנאים הבאים: בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו
משרד הבריאות, המרכז  -מדינת ישראל לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים:  .1

 , בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.שיקומי פלימן-הגריאטרי
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם  .2

מכתב רשום למנהל האדמיניסטרטיבי של יום לפחות ב 60ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 
 .שיקומי פלימן-המרכז הגריאטרי

 –אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  .3
שיקומי פלימן ועובדיהם וכן כלפי המטופלים )החולים(, -משרד הבריאות, המרכז הגריאטרי

 ם לנזק מתוך כוונת זדון.      ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגר
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ספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות ה .4

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. .5
בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין .6

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה 
 במלוא הזכויות על פי הביטוח.

        .חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים .7

 על פי האמור באישור זה.בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש 
 כבוד רב,ב                                                                                       

                                                                    ___________________________ 
 חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח   תאריך______________                     
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 )נכון ליום פרסום המכרז(  תשלום שכר מינימום ותנאים סוציאליים לעובדפירוט   –' נספח ד

-גבי שכר-אחוז תוספת על מחיר לשעת עבודה של עובד  מרכיב
 בסיס

 ------ ₪28.49  שכר בסיס: שכר מינימום*

 4.62% ₪1.32  חופשה 

 3.47% ₪0.99 חגים 

 בסכום ₪1.33 הבראה 

 7.50% ₪2.41 הפרשה לפנסיה

 8.33% ₪2.68 פיצויים 

 3.45% ₪1.12 ביטוח לאומי 
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