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 מדינת ישראל 
 משרד הבריאות

  ברזילי אשקלון מרכז רפואי 
 

 08-6745768: טלפון                                                                                                                                                        
 08-6745745:    פקס                                                                                                                                                       

 
 תאריך  _______                                                                                                                                                         

                                                                                    
 לכבוד_____________

 
    א.נ.,

 
"המרכז )להלן: ברזילי  הרפואימרכז בערכות שי ליולדות לאספקת הנכם מוזמנים להגיש לנו הצעתכם  .1

 וזאת בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז הרצ"ב. ,להלן: " ערכות שי"()הרפואי"(  

 ולספק לא תהייה שום טענה כנגד המזמין.ללא שום תמורה כספית,  למזמיןערכות השי יינתנו מודגש כי  .2

נאי יסודי להשתתפות במכרז, אי מילוי תנאי המסמכים המצ"ב הנם מסמכי יסוד ומילוי תנאיהם מהווה ת .3
ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי / תוספת במסמכי המכרז עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה 

 .ו/או לפסילת ההצעה לדיון בועדת המכרזים
 
 :  מסמכי המכרז .4

 
 . /http://www.bmc.gov.il  מאתר המרכז הרפואי ברזילילהדפיס את מסמכי המכרז ניתן  4.1

 מסמכי  המכרז כוללים את: 4.2
 הזמנה להציע הצעות. 4.2.1
 תשקיף משתתף. 4.2.2
 דרישות כלליות. 4.2.3
 הצעות מחיר. 4.2.4
 נוסח להסכם התקשרות 4.2.5
 נוסח כתב ערבות ביצוע 4.2.6

 נוסח הסכמה למתן מידע -נספח ז'  4.2.7

 כר מינימום.נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשאות בגין העסקת עובדים זרים וש 4.2.8

 נוסח קיום ביטוחים 4.2.4
 על המציע לוודא שקיבל את כל מסמכי המכרז על כל נספחיו האמורים לעיל. 4.3
על המציע לפנות ביוזמתו אל המזמין, היה וחסר לו מסמך כלשהו ממסמכי המכרז וזאת בתוך התקופה  4.4

 הקבועה להגשת ההצעות ובאופן שיוכל להגיש את הצעתו במועד הקבוע במכרז.

עדרו של מסמך ו/או בצורך לקבלו ו/או במועד קבלתו, כדי לשנות את המועד האחרון להגשת אין בה 4.5
 .ההצעות, ביחס לכלל המציעים או למציע כלשהו

 
 סף  תנאי .5

 
  תנאים ובדרישות המפורטות להלן: אי עמידה כל העל הספק לעמוד ב ,כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז 
 ה.באחד התנאים יגרום לפסילת ההצע     

 
חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי  5.1

 , לרבות האישורים הבאים:והתיקונים לו 1476-חובות מס(, תשל"ו

 

-חוק עובדים זרים, תשנ"אתצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי  5.1.1
טופס, "תצהיר בדבר היעדר ההרשאות בגין ]ראה 1487-חוק שכר מינימום, תשמ"זולפי  1441

 [.7.4.6.1' ט.מס העסקת עובדים זרים ושכר מינימום",

אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי  5.1.2
או שהוא פטור מלנהלם  1475-חוק מס ערך מוסף, תשל"וופקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ 

פקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות ושהוא נוהג לדווח ל
 שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

 

http://www.bmc.gov.il/
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.4.6.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.4.6.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.4.6.1
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=346329
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חברה/שותפות עדכני מרשות  נסחיש לצרף  ,למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות 5.1.3
. הנסח האמור לעיל ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות זאתהתאגידים המוכיח 

 על הכותרת "הפקת נסח חברה". בלחיצה Taagidim.justice.gov.ilשכתובתו: התאגידים, 

 

ושלא קיימת לגביו   בהליכי פירוק או פשיטת רגלאינו נמצא שהמציע אישור מעו"ד  או רואה חשבון  2.5
 אזהרת עסק חי.

 
 ת תנאי הסףמסמכים נדרשים להוכח  .6

 
יציג המציע תצהיר חתום בכתב, מאושר ע"י עורך דין   5.1.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף   6.1

ב לחוק עסקאות 2לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין בהתאם להוראות סעיף 
 . נוסח התצהיר מופיע בנספח ח' ואין לסטות ממנו. 1476גופים ציבוריים התשל"ו 

 יציג המציע נסח חברה עדכני כנדרש  ללא חובות אגרה 5.2לצורך הוכחת עמידה  בתנאי סף    6.2

המציע אינו נמצא בהליכי "ח כי עו"ד או רומעודכן של אישור  5.3לצורך הוכחת עמידה  בתנאי סף   6.3
 . ושלא קיימת לגביו אזהרת עסק חי , בין אם הליכים זמניים ובין אם קבועיםפירוק או פשיטת רגל

 
 

 דרישות נוספות .7

 

 .מציעשמות מורשי החתימה בשם הדבר אישור מרו"ח או עו"ד ב 7.1

)אם  שהיהמעידים כי העסק בבעלותה של א המציע יצרף להצעתו תצהיר ואישור 7.2
 .קיים(

 כל מסמכי המכרז כשהם חתומים כנדרש. 7.3
חר וזאת גם לא והא רשאי לדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים לשביעות רצונהמזמין י 7.4

 הבלעדי ול בהתאם לשיקול דעתופתיחת ההצעות והכ
 
 פרטים והסברים נוספים .8

 
   בדוא"ל:ו 08-6745768בטלפון  אפרת יוספי רבהלגב' בלת פרטים והבהרות ניתן לפנות לק 8.1

efraty@bmc.gov.il  ( 08על הספק חלה החובה לאשר את הגעת הדוא"ל עם מועד שליחתו בטלפון-
 ות כי השאלות נשלחו ולא התקבלו תשובות.לא תתקבלנה טענ .6745768

הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה, פרטי  8.2
 השואל, טלפון, פקס וכתובת דואר אלקטרוני

המזמין אינו מתחייב להשיב לכל השאלות או לשאלות שיומצאו לאחר המועד האחרון הקבוע לעיל  8.3
 להגשת הבהרות. 

לכלל ברזילי תשובות תוחזרנה באופן מרוכז בדוא"ל/פקס/אתר אינטרנט של המרכז הרפואי ה 8.4
  .המציעים

תחשב בפרטים או במידע שנמסרו ע"י גורם אחר. תתקבלנה רק בקשות לפרטים או ילא  המזמין 8.5
 בכתב.על ידי מוסמך מטעמה ותחשב רק בתשובות שתינתנה י והמזמיןלמידע, כאמור, שיוגשו בכתב 

 . שנים (3שלוש )נוספות ובסה"כ  לשנתייםפת ההתקשרות תהייה לשנה אחת עם אופציה תקו 8.6

בתקופת התקשרות על הספק לקיים לגבי עובדיו אחר האמור בחוקי העבודה המפורטים   8.7
 בחוקי שכר מינימום ובמתן כל התשלומים הסוציאליים. ובהרחבותיהם,

 בד מעביד.בין הספק ועובדיו ובין המזמין לא יחולו יחסי עו  8.8

 הודעת זכייה במכרז תהא בכתב וחתומה ע"י המוסמך לכך מטעם ביה"ח.  8.4

הספק לא יראה את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה. הקיבול יעשה רק עם חתימת מורשה  8.10
החתימה של המרכז הרפואי על ההסכם. למען הסר ספק ,מובהר כי הגשת ההצעה וחתימת המציע על 

 תי הדירה שהמציע אינו יכול לחזור ממנה.גבי ההסכם מהווה הצעה בל

 .המזמין אינו מתחייב לכמות יולדות מינימלית ו/או בכלל 8.11

ערכות  10לפחות   (,31.7.14עד ליום הגשת מסמכי המכרז ) לתתבחשבון כי הוא יתבקש  חהמציע ייק 8.12
ויש  , מנהלת מרכז לוגיסטי,אורטל כהןגב'  לידי  והערכות יינתנ .ועית שלא יוחזרולהתרשמות מקצשי 

 . 08-6745136  בטלפוןלתאם זאת 
 
 
 
 

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
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 הגשת ההצעה .4

 
מכרז את ההצעה בצירוף כל המסמכים הנדרשים במכרז יש להגיש במעטפה סגורה שעליה יירשם " 4.1

 400לתיבת המכרזים הנמצאת בביתן  יש להכניס, " ברזיליעבור המרכז הרפואי  שי ליולדת לאספקת
בשעה  31.7.14מיום לא יאוחר   תיהנהלה אדמיניסטרטיב 2במשרדי הנהלה, חדר מס'  ,בבית החולים

 )להלן "המועד הקובע"(. 14:00

 הצעות שתגענה לאחר המועד הקובע לא תפתחנה . 4.2

מלאים וחתומים כדין בכול המקומות כמו  להצעה יש לצרף את כול מסמכי ההזמנה שקיבל המציע. 4.3
 כן יש לצרף חתימה בראשי תיבות על כול עמוד ממסמכי ההזמנה.

 הווה ראיה כי המציע קרא והבין את כול הנאמר במסמכים. הצעות שלא בהתאם למפרט חתימה כזו ת     
 תפסלנה.–זו או תצורף להן הסתייגות או שינוי יסודי  שבהזמנה                     

 40  -ולפיה הצעתו תהיה תקפה לא פחות  מ מנספח א על המציע לחתום על התחייבות המהווה חלק  4.4
 להגשת הצעות ואין הוא רשאי לחזור בו מהצעתו למשך תקופה זו. מהמועד האחרון  יום 

תקופה שלא לולפיה הצעתו תהיה תקפה   'מנספח אעל המציע לחתום על התחייבות המהווה חלק  4.5
 , ושאין הוא רשאי לחזור בו מהצעתו במשך תקופה זו.לעיל שצויןקובע הימים מהמועד  40-תפחת מ

של המציע בתוקף וכל עוד לא הודיע למזמין בכתב כי תוקפה  הצעתו רתישאלאחר התקופה האמורה, 
ימים  30לפחות  למזמיןבהודעה כאמור, ובלבד שההודעה תימסר  שיצויןשל הצעתו יפקע החל ממועד 

 קודם למועד המיועד לפקיעת תוקף ההצעה. 
 .התחייבות המציע לתוקף הצעתו כאמור בסעיף זה היא תנאי יסודי להגשת ההצעה 

על אחריותם. על המעטפה אין לציין את  בכך, יוכלו לשלוח את הצעתם בדואר, םהמעוניינימציעים  4.6
 שם השולח. מעטפות שתגענה עד למועד הקובע  תוכנסנה לתיבת ההצעות.

 
 פסילה בעקבות חוות דעת שלילית .01

 

י המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המזמין או עם גורם ממשלת 4.1
אחר, כספק ציוד ו/או שירותים ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות הנדרש, או שקיימת לגביו 

 חוות דעת שלילית על טיב עבודתו. 
מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של המזמין או של גורם ממשלתי אחר ונמצא כי הגיש לחילופין או  4.2

ות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הצעה או הצהרה שקרית. במקרים אלה תינתן למציע זכ
 .הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים

 

  בחירת המציעאמות מידה ל .00

 
 תבחר  הועדהבבחירת ההצעה,  ועדת המכרזיםנו מביאים לידיעת המשתתפים במכרז כי במסגרת שיקולי א 
 "י הקריטריונים הבאים:בעלת הניקוד הגבוה ביותר עפ את הצעה           
, הכשרה טוב הינם בעלי ניסיוןלשביעות רצונה, כי להעדיף מציעים אשר יוכיחו ויאמתו  הא רשאיי המזמין 

בהתקשרויות /או להתחשב בהמלצות ו יהא רשאיכן והערכות ומקצועית לאספקת תפעולית מתאימה ויכולת 
 : למזמין היתרונותירב , כמו גם  בשיקולים המפורטים להלן ושיתנו את מקודמות

 
   70% - תכולת השי איכות 11.1

 

וייתן ניקוד לכל המוצרים  את איכות שיבדוק צוות מקצועיע"י יתבצע מתן  ציון האיכות  11.1.1
 פריט 

 )ניתן לראות את הניקוד 70%ה יוכפל באמת המיד ,לערכת השישיתקבל ציון כולל ה 11.1.2
  (.2.8לכל פריט  בנספח ג' בטבלה הנמצאת בסעיף  באחוזים

 
 

  %15 –  מתן תמלוגים 00.5

 
את התמלוגים הגבוהים ביותר יקבל  למזמיןיקבע כך שהמציע שיציע  למתן התמלוגיםקביעת הציון 

 את  הניקוד המכסימלי וכל הצעה נמוכה יותר תדורג באופן יחסי.
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  %01 –שביעות רצון  00.1
 

מצאות במחלקה והן יעבירו בכדי לבדוק את שביעות הרצון של היולדות, ערכות השי יחולקו ליולדות הנ
 .את חוות דעתן לצוות המקצועי 

 
 המחאת זכויות .12

  

או  ’הספק  לא ימחה, ולא יעביר לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח מכרז זה ו/או ההסכם נספח ה 12.1
 חלקו או כל זכות או חיוב הנובעים ממנו אלא באישור המזמין מראש ובכתב בלבד.

לכל  ’את זכויותיו ואו התחייבויותיו על פי מכרז זה ומוכח הסכם נספח ה המזמין יהיה זכאי להמחות  12.2
מי שימצא לנכון והספק מתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות כלפי מי שהועברו לו הזכויות ו/או 

 החובות  כאמור. 
 

 קביעת מקום השיפוט .01
   

 ו יהיה בבית משפט המוסמך בתל בכול הקשור למכרז ו/או להסכם זה לרבות הפרת ימקום השיפוט הייחוד      
 בלבד.אביב        

 
 זכות עיון במסמכי המכרז .01

 

 )ה( לתקנות חובת 21מובהר בזאת כי כל משתתף במכרז רשאי לעיין במסמכי המכרז כמפורט בתקנה  14.1
. למציע שסבור כי מידע מסוים מהווה לטענתו "סוד מסחרי" או "סוד מקצועי" 1443-המכרזים, התשנ"ג

בפני משתתפים אחרים במכרז. על המציע לסמן בהצעתו את הסעיפים  ףשמידע זה לא ייחש הזכות לבקש
 המהווים לטענתו סוד מסחרי או סוד מקצועי ולנמק את טענותיו.

"סוד מסחרי או מקצועי" היא  -מובהר בזה למען הסר כל ספק כי סיווג המידע או כל חלק ממנו כ  14.2
 בסמכותה הבלעדית של ועדת המכרזים.

 

 ירת זכויותמש .02
 

וכן הוא רשאי לבטל את המכרז בכל  המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי 15.1
 . וההכרעה נתונה לשיקול  דעת  ועדת המכרזים ולהחלטתה הבלעדית מועד

המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי לפנות לממליצים ו/או לקוחות של המציע, בין אם  15.2
דובר בממליצים ולקוחות שצוינו בהצעתו ובין אם לאו ולברר לגביו פרטים והמציע מתיר לו לעשות כן מ

 ומונע מעצמו כל טענה בעניין.

מועד האחרון להגשת הצעות )המועד האחרון מה מיםי 120הצעה תחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה ה 15.3
 ת ההצעות במכרז(.לעניין זה ייחשב כל מועד נדחה שנקבע כמועד האחרון להגש

בטל את המכרז, לא לבחור אף הצעה, לנהל מו"מ עם המציעים את הזכות ל ושומר לעצמהמזמין  15.4
  .ולא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים המתאימים,

הסכם לא ייחתם או בכל מקרה אחר שבו ה מקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם,ב 15.5
)אך בכל מקרה לא חייב(, לפי שיקול דעתו שאי המזמין יהא ר עימו תהא הסיבה לכך אשר תהא,

מובהר בזה למען הסר כל ספק כי במקרה שבו המציע הזוכה  להתקשר עם מציע אחר.המוחלט, 
יו כל )הראשון( יסרב לממש את הצעתו כאמור, ותהא לכך הסיבה אשר תהא, לא עומדת למציע הבא אחר

זכות קנויה או אחרת להיבחר כמציע הזוכה במכרז, וההחלטה בעניין זה תהא נתונה לשיקול דעתו של 
 המזמין.

ביותר או בהצעה כלשהי וההכרעה נתונה בעלת הניקוד הגבוה המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה   15.6
 ועדת המכרזים ולהחלטתה הבלעדית.  לשיקול  דעת

 .ידי המזמין עשויה להיפסל, אף אם היא נמוכה מהצעות אחרות-נקבע עלהצעה גבוהה יותר מהאומדן ש 15.7

 

 )כשכל ההצעות גבוהות מהאומדן(. הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת 15.8
הערכה  םלעצמ וקבע /וועדת המכרזיםדלעיל, מובהר בזה כי המזמין 13.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

/ועדת והמזמין כללותה ו/או בחלקיה השוניםב העבודהבדבר עלותה המשוערת של  / אומדן תקציבית
או לפסול הצעות שהוגשו  את הזכות, שלא לקבל אף אחת מההצעות םלעצמ ים  שומר המכרזים 

 הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרתבעלות גבוהה/נמוכה במידה משמעותית מן האומדן ו/או לקבוע 
 ורך המכרז לעומת האומדן.כשכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם עע"י המשתתפים במכרז 
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במידה ויתעורר ספק , לדעת ועדת המכרזים, באשר לאמינות/ סבירות האומדן, רשאית היא , עפ"י 

, ולקבל החלטה בהתאם, לרבות החלטה בדבר ביטול לבחון את סבירות האומדןשיקול דעתה הבלעדי, 
 ו מבוסס על הערכה לא נכונה.האומדן, בין השאר, במידה ולדעת ועדת המכרזים האומדן שגוי א

 
 )בשל פער בין ההצעות(. הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת 15.4

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( להחליט על מבלי לגרוע מהאמור דלעיל, מובהר בזה כי 
בין ההצעה הזולה ביותר לבין  10%עריכת הליך תחרותי נוסף במכרז זה, וזאת בהתקיים פער של עד 

 /ות הבאה/ות אחריה בדירוג.ההצעה
 

, תודיע הועדה לעיל, על עריכת הליך תחרותי נוסףהחליטה ועדת המכרזים, בהתקיים התנאי 
למציע שהגיש את ההצעה הנמוכה ביותר וליתר המציעים שבין הצעתם   -)קרי  םהרלוונטיילמציעים 

להגיש, במועד שתקבע  (, כי הם רשאים10%להצעה הנמוכה ביותר כאמור לעיל, קיים פער של עד 
, המיטיבה עם המזמין )ביחס למחירים שבהצעתם הראשונה(. הצעת מחיר חוזרת ומשופרתהועדה, 

 מציע כאמור שלא יגיש הצעה נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה.
 
להם ו כל סוג שהוא שתיגרמנה או שנגרמהמציעים לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בגין הוצאות מ 15.10

 בקשר עם הגשת ההצעה, בין שההצעה תתקבל ובין אם לאו.

 

חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה, המסמכים המצורפים למכרז מהווים  כל 15.11
אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים, 

 וחו של תנאי כללי.כוחו  של תנאי מיוחד עדיף על כ

 

מתן השירותים. בכל מקרה שבו חודשים מיום תחילת  3המציע שיזכה במכרז יהיה בתקופת ניסיון של   15.12
יהיה ידי המציע הזוכה, המזמין -ותים עלהניסיון כאמור, המזמין לא יהיה מרוצה ממתן השיר  בתקופת

הייתה ההצעה ור במציע שהצעתו ההתקשרות עם הזוכה ולבח )אך בכל מקרה לא חייב( לסיים את רשאי 
  השנייה אחריו בניקוד אמות המידה. 

 
נוחות בלבד, ואולם ברור כי זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי זמנה למניעת כל ספק מובהר בזאת כי ה 15.13

 . מופנית לכל אחד ואחת ההצעה
 
 
 
 

   
 

 בברכה,                                            
 

 צחי כהן                                           
  ימנהל אדמיניסטרטיב                                        
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 נספח א                                                    
                                    

 טופס הגשת הצעה
 לכבוד 

 ת המכרזים ועד
 המרכז הרפואי ברזילי 

 
 א.נ.,

 
 ברזיליהמרכז הרפואי  - לאספקת ערכות שי ליולדות  2014-12-ש מכרז מס'הנדון:  

 
אני, הח"מ, מגיש בזה את הצעתי במכרז זה ומצהיר בזה שקראתי בעיון רב את כל הפרטים של המכרז הנ"ל  .1

ישות המכרז ולדרישות הכלליות, המהווים חלק בלתי על כל נספחיו ותנאיו, הבנתי ואני מסכים לתנאים, לדר
וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות  נפרד מהמכרז, ומודיע בזה שהצעתי ערוכה על פי דרישות המכרז

 המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 

 בכל הקשור למכרז. הנני מצהיר שקיבלתי במידה וביקשתי את כל ההסברים .2
 

נהירים לי התקנים המחייבים, ברורים לי המסמכים השונים, ידועות לי דרכי הביצוע, בדקתי את כל הפרטים  .3
 הקשורים בהוצאות ובתנאים הכרוכים באספקת הדרכה נשוא המכרז, ובהתאם לכל זה ביססתי את הצעתי.

 

די המזמין ו/או מי מטעמו לא יחשבו כמצג ו/או י-אני מאשר, כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו לי על .4
 ידי המזמין.-מידע המחייבים את המזמין  ו/או חלק ממסמכי המכרז, אלא אם נערכו בכתב ונחתמו על

 
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז, כי יש לנו את היכולת המקצועית,  .5

ועובדים מקצועיים לביצוע השירותים הכלולים במכרז וכי הצעתנו  היכולת הפיננסית, המערכות המתאימות
 עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז. 

 
אנו מתחייבים, במידה והצעתנו תזכה במכרז זה, לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים האחרים  .6

 קופת ההתקשרות.להם אנו נדרשים או נידרש לצורך הזכייה במכרז ולצורך מתן השירותים, משך כל ת
  

אני מגיש את הצעתי זו מבלי שערכתי תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי, עם  .7
 ידי. -המשתתפים האחרים במכרז זה לגבי איזה מן הפרטים המפורטים בה ואשר מוצעים על

 

י המכרז המפורטים אם אזכה במכרז, הנני מתחייב לעמוד לרשותכם, ולספק השרות המבוקש עפ"י כל תנא .8
בכל הטפסים, ומסמכי המכרז, לשביעות רצונכם המלאה וזאת תמורת הסכומים המפורטים בנספח ד' המצ"ב  

(, ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי )לא כוללים מע"מ
 .ההסכם או נספחיו

 
ממועד החלטת ועדת  שבועתוך ברזילי ההסכם עם המרכז הרפואי אם תתקבל הצעתי, הנני מתחייב לחתום על  .4

ומסכים שכל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד  ומשלימים זה את זה, בכל מקרה   םמכרזי
 .תנאי כלליעדיף על כוחו של  תנאי מיוחדשל סתירה,  כוחו של 

 
עלי להפקיד ערבות ביצוע,  ואזכה במכרז, יהיה ידי המזמין, היה-ידוע לי כי כתנאי לחתימה על ההסכם על .10

 בהסכם.  כמפורט

 

 ידי בכל דף ודף שלהם.-אני מצרף את כל המסמכים כנדרש במכרז כשהם חתומים על .11
 

כל ההוצאות ו/או התשלומים ו/או ההשקעות ו/או העמלות ו/או האגרות הנובעים ו/או הנדרשים לצורך  .12
ם לא תישאו בכל חבות ו/או התחייבות ו/או הוצאה בקשר השתתפותי במכרז חלים עלי ורק עלי, ואת

 להשתתפותי במכרז ו/או ההכנות הנדרשות לצורך ההשתתפות כאמור. 
 

אמסור לכם מסמכים נוספים ו/או פרטים ו/או הבהרות הנדרשים לכם לצורך ניהול המכרז, במידה ואתבקש  .13
ידיכם. אני מוותר בזה -וכה במכרז כאן עלידיכם לאחר מועד הגשת הצעתי זו ובטרם ההכרזה על הז-לכך על
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פנייה( -ויתור מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה ו/או תביעה שיש ו/או שתהיה לי כלפיכם בקשר עם פנייה )או אי
 ידיכם למי מהמשתתפים במכרז כאן. -דומה שתבוצע על

 

את המכרז ואת ההתקשרות  לבטל יום 60בכל עת, ובהתראה של אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמזמין יהא רשאי  .14
על פיו ו/או חלק ממנה בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ולא תהיינה לנו שום טענות ו/או 

 תובענות לפיצויים.
 

 אצל המזמין. עבודתנובניגוד עניינים עם  נמצאולא   איננו נמצאים .15

 

תר, או כל הצעה שהיא כזוכה וכי בחירת הזוכה ידוע לנו כי המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביו .16
 תעשה בהתאם לאמות המידה שנקבעו ע"י המזמין .

 

 ידי במסגרת הצעתי זו הינו שלם, מדויק ומשקף את האמת.  -כל המידע הנמסר על .17
 
 

 ____________________________שם המציע 
 

 _____________________מספר ח"פ/ת"ז/אחר 
 

 _______________________________חתימה 
 

 _______________________________כתובת 
 

 ___________________________מספר טלפון 
  

 ___________________________מספר פקס 
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  ’נספח ב

 
 ת ש ק י ף     מ ש ת ת ף 

 
  -על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן : 

 
 __________________________________________________ -פק: / הספק/ הס/התאגידשם החברה  .1
 
 ___________________________________________ -)הרשום ברשם החברות( :   /התאגידמס החברה .2
 
 -:  /התאגיד/המציעכתובת החברה .3

_____________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________  -: טלפונים / פלאפונים   .4
 
 פקס____________________________ דוא"ל ____________________ .5
 
 
                                                  __________________________________-: בתאגיד שמות הבעליםבמקרה של תאגיד,  .6

 ____________________מס ת.ז 
 
 
 :בתחום ערכות שי  נוכחיים פעילות מקומות  .7

     
 5101היקף חלוקת השי בשנת  התחלת הפעילות מקום פעילות

   

   

   

   

 
 
לעבודות המפורטות  )בהתייחס כתובות טלפונים  שניתן לקבל מהם חוות דעת, נא לפרט  הממליציםשמות  .8

 לעיל(:
 

 פון רגיל/סולולריטל שם הממליץ/איש קשר מקום הפעילות

 
  

   

   

   

 
 עובדים קבועים )שכירים( המועסקים ע"י המציע )במועד הגשת ההצעה(: .4
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_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 
 זו: פניה נשוא טובין/השירות רות מקצועי מהמציע בתחום הגופים המקבלים כיום ש .10
 

 ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 הנ"ל בעבר: טובין/השירותגופים שקבלו שרות מקצועי מהמציע בתחום ה 11

 ________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

והמתקנים המפורטים  טובין/השירותהננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים, ה 12
 הזמנה.לעיל עומדים לרשותנו ולשם ביצוע ה

 
 
 
 
 

 תאריך  _____________ שם הספק : ________________   חתימת הספק: ________________
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 גנספח 
 

 דרישות לאספקת שי ליולדת  
 

 כ ל ל י .0
 

חלק בלתי נפרד  והוא מהווה המזמיןעבור לאספקת שי ליולדת  נספח זה מהווה תוספת לתנאים הכללים למכרז 
 .מכרזמתנאי ה

 
 דרישות כלליות .2

 
 . ללא אזכור חברות מסחריות ,מרכז רפואי, ממותג בלוגו קרטון עם ידית נשיאה בלבדתכלול מארז ערכת שי  2.1

 ."ברכות והרבה מזל טוב. ערכה ליולדת ולרך הנולד בחזית המארז ירשם "  2.2

אינפורמטיבי ושיווקי שיעסוק ון מוצרים לשימוש התינוק והיולדת וכן חומר בתוך מארז השי יהיו מגו 2.3
 . בנושא הריון ולידה תחת חסות מועדון יולדות ואגף אמהות

חברות ביטוח  , תמ"ל חברות המייצרות לא שלשל חברות שונות אולם,  קופוני הנחהבתוך מארז השי יהיו  2.4
 .וכדומה

 . יהיה בידי המזמין בלבד )קופונים( מפרסמותמובהר כי  אישור הפרסום של החברות ה 2.5

 

 )חובה שכל הפריטים יהיו בערכה(  תכולת  ערכת השי 2.6
 

 כמויות יטשם הפר
ניקוד 

 באחוזים

שווה מוצר זהה וונט//טומי טיפי/אmamבקבוק של 
  בצבע ניטרלי ערך

1 10 

  חודיתיוחוברת קופונים יוונט//טומי טיפי/אשל מוצץ 
 ו/או מוצר זהה שווה ערך                            

1 10 

משחת החתלה של מאמי קר / ג'ונסון&ג'ונסון / ד"ר 
 /מוצר זהה שווה ערך מ"ל 15פישר בגודל 

1 10 

שסט קרם למניעת סימני מתיחה לאחר לידה של מאמי 
 /מוצר זהה שווה ערך קר

1 10 

 8 1   בקבוק מים מינרלים קטן

/מוצר מארז של חברת בייביסיטר/ האגיס / פמפרס
 ובו: זהה שווה ערך,

1 25 

 6 חד פעמי  חיתולים   

  חבילת מגבונים לחים בגודל מלא )לא חבילה
 יח' ללא אלכוהול 72כ  דוגמית(

1   

  6 תחבושות היגייניות לאשה לאחר לידה   
  

 
  

 10 1 תיק רשת לעגלה 

 7 1 חטיף בריאות

 10 1 מגזין 

 011 1 סה"כ ניקוד

 

התקנים המקובלים ואישורי משרד  עפ"יו קביעת הצוות המקצועי(  עפ"י)  איכותייםכל המוצרים יהיו   2.7
 .הבריאות

 
 

 הערכה תכלול חומר פרסומי לשיקול מועדון יולדות ללא תמורה נוספת לספק. 2.8
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תרכובות  חל איסור להכניס לערכה בקבוקים, מוצרים או כל מוצר/קופון של חברה המייצרת מודגש כי 2.4
 .מזון

, איכותם וכמותם )לאחר הזכייה(  יחייב את ) הוספה/הפחתה/החלפה(כל שינוי  בתכולת ערכת השי   2.10
 של מנהלת מועדון יולדות ויתבצע עפ"י הנחיותיה . בכתב הסכמתה המפורשת

את  תמכור את נתוני היולדת לאף חברה /גוף עסקי וכו' מבלי שתקבלתעביר ולא החברה הזוכה לא  2.11
 .כדוגמת המסמך בנספח ז'מתה  במסמך  ברור  וחתום הסכ

 הספק יבהיר לכל יולדת הן בעל פה והן בכתב כי : 2.12
קבלת השי אינה מותנית במתן הסכמה לשמירת ו/או העברת פרטי היולדת לחברות מסחריות  2.12.1

 כלשהן  ולרבות רישומן במאגר מידע כלשהו.

לפניה יזומה מצד החברות  ההסכמה לקבלת/שמירת/העברת פרטי היולדת כוללת הסכמה 2.12.2
המסחריות אליהן יועברו פרטי היולדת ולרבות באמצעות הטלפון ולרבות בסמוך למועד הלידה 

 ו/או קבלת השי.

העובדה כי ניתן בכל עת לפנות אל הספק בבקשה להסרת פרטי היולדת ממאגר המידע  2.12.3
 /הרשימות בהם שמורים פרטי היולדת.

י מאגר המידע בו יישמרו פרטי היולדת ולרבות מספר מאגר ציון באופן ברור ובולט של כל פרט 2.12.4
המידע, טלפון ופקס לפניות בשאלות שונות . טלפון ופקס לשם פניה בבקשה להסרת הפרטים 

 ממאגר המידע . 

לכל יולדת שחתמה על טופס הסכמה, את העתק הטופס )הכולל את כל הנתונים  ןייתהספק  2.12.5
 באמור בו גם בשלב מאוחר יותר. רלהיעזוהפרטים הנ"ל( ועל מנת שתוכל 

 

הספק מתחייב לפעול בהתאם לכללי והנחיות רשם/מת מאגרי המידע וכפי שיהיו מעת לעת . ולפעול בהתאם  2.13
 להוראות כל דין ולרבות חוק הגנת הפרטיות.

 

בגין כל תלונה, דרישה ו/או תביעה בהקשר של  המזמיןכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור, הספק ישפה את   2.14
ת פרטיות היולדות, העברת פרטי מי מהיולדות לצד ג' כלשהו, הפעלת ו/או ניהול מאגרי מידע, דיוור שמיר

 ישיר וכן בהקשר של כל פעילות בניגוד לכל דין .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______תאריך_______ _________חותמת וחתימת הספק______ _____שם הספק_____________
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 דנספח 

 
 

 טופס הצעת מחיר
 
 
 -כ)בכל תקופת ההסכם  ברזיליבמרכז הרפואי רכות שי כמספר היולדות שיתאשפזו ספק יתחייב לספק עה .1

 . (אינו מתחייב לכמות זו המזמיןמדובר בממוצע,   ,בשנה 4,500

 

 ערכת שי ליולדת. לכל  ללא מע"מ מציע חייב להגיש הצעת מחירה .2
 
  ברזילי. שהתרחשה במרכז הרפואי  כל לידהבגין  והתמלוגים יינתנ .3
 
 הגבוהה ביותר. מלוגיםהתהצעת  את קבלאין המזמין מתחייב ל .4
 
 הטבלה הבאה.ההצעות יוגשו ע"ג  .5
 
 

 לשי ליולדת )ללא מע"מ( תמלוגים טבלת הצעת                                       
 
 

תמלוגים  לערכה  
 ללא מע"מ

 ערכת שיתמלוגים למזמין בגין כל 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 _______תאריך__________________ חותמת וחתימת הספק _____שם הספק_____________           
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 ה נספח
 

 שובר ליולדותאספקת  -ה ס כ ם  
 
 

 ____________לשנת  ______________ביום  ______   לחודש   ברזילי ם במרכז הרפואי שנערך ונחת
 

 ב  י  ן  
 

 ברזיליהנהלת המרכז הרפואי                                                                   
 מצד אחד                                                                                                                                                          

                                    
 ל   ב  י  ן                                                                                

 
 ________________________________________________חברה רשומה כדין בישראל, אשר כתובתה: 

 
 

 _______________________________________________________המוסמך/ים לחתום בשם החברה: 
 
 

באמצעות:
___________________________________________________________________________ 

 )להלן: "הספק"(                                                                                                                 
 

 מצד שני                                                                                                                                                               
 

 ברזילי. עבור המרכז הרפואי ליולדת  שובר להבטיח אספקת  ןמעונייוהמזמין  הואיל
  

אשר מסמכיו מצורפים להסכם זה כנספחים,   2014-12-שמכרז מס'  _______והמזמין פרסם ביום  והואיל
עבור המרכז הרפואי לאספקת שי ליולדת המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ואשר על פיו הזמין הצעות 

 )להלן: "השרות"(. ברזילי
  

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

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

להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם, ולהעלות את ההסכמות ביניהם על  םמעונייניוהצדדים  לוהואי
 הכתב  בהסכם זה להלן;

  
והצדדים הסכימו כי הספק יפעל כספק עצמאי, הנותן את שירותיו למזמין, והמזמין ישלם לספק על  והואיל

 פי התעריפים המוסכמים, כמפורט להלן בהסכם זה;
  

 והצדדים הסכימו כי לא יתקיימו ביניהם יחסי עובד ומעביד;         והואיל
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 לפיכך ובתמורה להתחייבויותיהם ההדדיות של הצדדים בהסכם זה הוסכם והותנה ביניהם כדלקמן:
 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

 

 .זה םולא ישמשו לפרשנות הסכ השימוש כותרות הסעיפים הנן לנוחיות .2
   

מזמין בזה מהספק והספק מתחייב לתת למשרד את השירותים כמפורט להלן בהסכם   ברזיליהמרכז הרפואי  .3
 זה בתמורה ובתנאים הנקובים ובהסכם זה להלן.

 
 תקופת ההסכם .1
 

ותסתיים ביום  ___תוקף הסכם זה הוא לתקופה של שנה אחת אשר תחל ביום _______ 4.1
 ההתקשרות"(."תקופת  -)להלן  _____________

כל אחת ובסה"כ לתקופה כוללת שלא של עד שנה  נוספותת ההתקשרות  ותקופתקופת ההסכם תוארך ל 4.2
 תום תקופת ההתקשרות ימים טרם  60הודעה בכתב לספק לפחות  ייתןאלא אם כן  ,(3שלוש )תעלה על  

 . )ו/או איזה מהארכותיה( כי אין ברצונה להאריך את תקופת ההתקשרות

, להפסיק בתוך תקופה ההתקשרות  יהיה המזמין רשאילעיל  3.2 –ו   3.1ע מן האמור בס"ק מבלי לגרו 4.3
לתת  תצטרך יום מראש ומבלי ש 40את ההסכם ביניהם, וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

 נימוקים לכך.
 
 הצהרות והתחייבויות הספק .2

 

מכרז המהווים חלק בלתי נפרד מסמכי ה  בכלכל תנאי המכרז והמפורט  מתחייב למלא אחרהספק   5.1
 מההסכם.

ומועסקיו את כל הוראות הדין הקשורות בדיני  בתקופת התקשרות על הספק לקיים לגבי עובדיו 5.2
אחר האמור בהוראות הסכמים הקיבוציים הכללים שבין לרבות , העסקה/עבודה ואשר חלים בישראל 

תוקף בענף -ם קיבוצי שהוא ברהסתדרות, או כל הסכהלשכת התיאום של הארגונים הכללים לבין 
 פי הסכמים אלו.-רחבה שיוצאו עלהלרבות צווי  יעודכנוו/או  , או כפי שהסכמים אלה יתוקנוהרלוונטי

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם, שתגיע אליו   5.3
ה בתוך תקופת ההסכם לפי תחילתה או בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף או במהלך ביצוע הסכם ז

 אחריה.

הספק לא יעשה שימוש בשם בית החולים ולא יזכיר איזה מהם בפרסומיו ו/או בהקשר כלשהו, זולת אם  5.4
 מראש, בכתב ובמפורש. המזמיןקיבל לכך את אישור 

אחר לפיו הספק לא יציג מצג כלשהו ובכל אופן שהוא בפני היולדות ו/או מי מטעמן ו/או בפני כל גורם  5.5
ו/או מי מצוותיו ו/או עובדיו, ממליצים כביכול ו/או הביעו עמדה ו/או  המזמיןרופאי בית החולים ו/או 

 דיעה על איזה מהמוצרים שבערכת השי ו/או איכותם ו/או טיבם .
 
 השירותים וביצועם .6
 

יוצאו על בנספח א' להסכם זה ובהזמנות שבתנאים כמפורט הערכות ליולדת  הספק מתחייב לספק את  6.1
 .מעת לעת )להלן: "ההזמנה" או "ההזמנות"( המזמיןידי 

באשר  ולדייק והדרישות שיפורטו בהזמנות כאמור  הספק מתחייב להקפיד על עמידה בלוח הזמנים  6.2
 .לדרישות והפרטים השונים

 
 הגדרת הטובין: .7

 
, ובכל במפרט, תהרלוונטי בהזמנהולנדרש  ג'מפורט בנספח שיסופקו למזמין יהיו בהתאם ל הערכות  7.1

 שהוגדרו ע"י המזמין.דגמים ל"( ויהיו זהים המפרטיםמסמך אחר שיצורפו להזמנה )להלן "

במדינת  ישראל  החומר המקובליםו ממיטב האיכות, הערכות המוזמנות אם לא נקבעו מפרטים יהיו   7.2
 בזמן ההזמנה.

 
 אספקת ערכות שי .8

   
ומוטלת נתון  בכל יום 100-מלא יפחתו   במחסןי , כמות ערכות השהספק ידאג כי בכל תקופת ההסכם 8.1

 עליו החובה לדאוג להשלמת המלאי.
 



 16 

 
 
 
 חוסר התאמה ו/או פגם בטובין .9

 
 .המזמיןוסמך לשם כך על ידי ימי ש  היהיהמפקח מטעם המזמין לעניין זה   4.1

ירשה  לפני קבלתם, בשעת קבלת או אחרי קבלתם, והספק ערכות השי המפקח רשאי בכל עת לבדוק את 4.2
של דוגמאות  למזמין, הספק יספק למזמין לבדוק את הטובין בכל עת מתקבלת על הדעת, ולצורך זה

 יידרשו לשלם בגינן. וו/או מי מטעמ שהמזמיןרכות שי ומבלי ע

אינם מתאימים לדגמים  ותאם לדע - ן או חלקן כול המוזמנות ערכות השילסרב לקבל את  ירשא חהמפק 4.3
-ולמפרטים, או אם לוקים בחסרונות, או בליקויים, או אם יוצרו לא מאותם חומרים שנמסרו לספק על

עומדים בתקן הנדרש ו/או באיזה מדרישות המכרז או חלק מהם אינם  ת השי וערכ או אם ידי המזמין
 ו/או ההסכם.

, או פגם אחר שיתגלה בטובין המוזמנים ור, חוסר, חוסר התאמה, איחליקויפגם, אחראי לכל  ספקה 4.4
החומרים מהם  /איכותהעבודה ו/או מטיב /איכותהנובעים מטיבלרבות כאלה , אריזתם ו/או אספקתם

ו/או לדרישות המכרז והמפורט בהצעה, לרבות בשל  מאי התאמתם למפרטים או לדגמים, ו/או יוצרו
 .ם ו/או הובלתם של הטוביןנסיבות הקשורות בצד ג' כלשהו הקשור בייצורם, אריזת

מי מהן ו/או למי או ייגרמו לו/שנגרמו והוצאה הפסד  ,כל נזק בגין המזמיןאת וישפה המציע יפצה  4.5
ו/או כתוצאה מאי עמידת הספק באיזה מהתחייבויותיו על  בקשר עם ליקוי או פגם כאמור לעיל מטעמן

 .לעניין כמויות, איכות ועוד פי תנאי המכרז ו/או חוזה זה, לרבות אי עמידה במועדים ו/או

4.6  

ו/או  להזמנהבכל מקרה של אי התאמה לתנאי המכרז, ההצעה ו/או הסכם זה או איזה חלק מהם,  (1
למקובל, וכן בכל מקרה של פגם, ליקוי ו/או איחור במועד האספקה ו/או אי עמידה באיזה מתנאי 

ספק ו/או מי ל מקרה אחר שבכהאספקה )לרבות לעניין אופן אריזה, הובלה ו/או מסירה( כמו גם 
המזמין ומי מטעמו ועל פי  יהיה רשאי, או לא קיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיוו/ הפרמטעמו 

ו/או לפסול את הטובין ו/או לדרוש  לבטל את ההזמנה, או לצמצם את היקפההבלעדי  שיקול דעתו
 החלפתם.

ו ולהחליפם בטובין שיתאימו יהיה לסלק את הטובין על חשבונ ספקכן, על הה עש משהמזמין (2
תוך פרק  -קבע פרק זמן אחר י המזמיןשעות ממועד שנפסלו הטובין או אם  48להזמנה והכל תוך 
 .מזמיןהזמן שנקבע ע"י ה

  
 שיקול דעתופי  לעלסלקם  היה רשאיי המזמיןלא יסלק במועד את הטובין שנפסלו,  ספקבמקרה שה

ולחייב את ג' כלשהו ו/או להשלכות הכרוכות בסילוקן ומבלי שתישא באחריות כלשהי לטובין לצד 
 בהוצאות הכרוכות בכך. ספקה

 
על פי תנאי המכרז, הסכם  המזמין על זכות, סעד ו/או תרופה לה זכאיאין באמור כדי לוותר 

 התקשרות, ההזמנה ו/או כל דין.
 

לבחור באחת  אירש המזמין - חלקםאת כולם או  -לא החליף במועד את הטובין שנפסלו  ספקאם ה 4.7
 :משתי האפשרויות הבאות, או בשתיהן

 
או אל איזה חלק ולהתייחס אליה  תמצא לנכוןבכל אופן ש או איזה חלק ממנה, לבטל את ההזמנה (1

 כבטלה;ממנה 
או אחר , בין מאותו סוג ובין מסוג דומה -לרכוש מכל מקור אחר טובין במקום אלה שנפסלו  (2

בכל הפרש ובכל  ספקולחייב את ה כתחליף לטובין המוזמניםמתאימים לשמש  המזמיןשלדעת 
 הוצאה או תשלום שנגרמו על ידי כך.

קבל מהספק פיצוי ושיפוי בגין כל נזק הפסד והוצאה שנגרמו לה ל המזמין יהיה רשאיכמו כן  
 .בהקשר זה

 
 על פי תנאי המכרז, המזמין על זכות, סעד ו/או תרופה לה זכאיאין באמור כדי לוותר  

 הסכם התקשרות, ההזמנה ו/או כל דין.
 

ובכפוף לאמור בהודעת  תחשב ההזמנה בטלה ומבוטלת ספקמיד לאחר שנמסרה הודעת הביטול ל 4.8
 הביטול. 

 

תוך שבוע מעת שנודע על הספק  תוקנה על ידילא בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, במקרה של תקלה ש 4.4
פת ההתקשרות הכוללת )לרבות לעניין אספקה התקלה ו/או תקלה שחזרה על עצמה יותר מפעמיים בתקו

 הבלעדין מלא או חלקי ועל פי שיקול דעתו הודיע על ביטול ההסכם באופל רשאי המזמיןהא י במועד( 
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וכל זאת מבלי לפגוע בזכות המזמין  ו/או נוסף  ספק אחרללא התראה מראש כמו גם להתקשר עם  

 .מזמיןללתבוע את הספק בגין נזקים שנגרמו או שיגרמו 
 

 
 מסירת הטובין .01

 
הספק ימסור את הטובין על חשבונו ואחריותו, ליחידה, או למחסן הנזכרים בהזמנה, בשעות ולפי סדרי  10.1

ידי -העבודה המקובלים באותו מקום. מותנה בזה בפירוש, כי כל עוד הטובין לא נבדקו ולא אושרו על
 המזמין, או בא כוחו, הם לא ייחשבו כטובין שנמסרו למזמין.

 

המזמין, או בא כוחו, רשאים לפסול את הטובין משום שלא יהיו בהתאם להזמנה, ומשעשו כן, על הספק  10.2
שעות מעת שנפסלו או  48בטובין שיתאימו להזמנה, תוך  לסלק את הטובין על חשבונו ולהחליפם  יהא

 אם המזמין יקבע 

 

או בא  שנפסלו, המזמין ת הטוביןתוך אותו פרק זמן. במקרה שהספק לא יסלק במועד א -זמן אחר   פרק 10.3
 לסלקם לפי ראות עיניו ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך.  רשאי כוחו

 

 תעודת משלוח  .00
 

 ההזמנה. מספר  יצויןתעודת משלוח, בה הספק ימציא למזמין 
 
 

 התמלוגים .05
 

ע"מ מא לל₪ המגיעים לו __________  התמלוגיםאת  למזמין ישלם הספק  הערכות אספקת תמורת  12.1
 .)להלן: תשלום התמלוגים(   ברזילילידה שבוצעה  במרכז הרפואי בגין כל 

 . ימים מסיום הרבעון שחלף 10בכל רבעון קלנדרי, תוך יבוצע תשלום התמלוגים  12.2
 

 אי תחולת יחסי עובד ומעביד .01
   

זכות , ללא יחסי עובד ומעביד, ואין לראות בכל לאספקת הערכותמוסכם כי הספק משמש ספק עצמאי 
 לפקח להדריך או להורות לכל אחד מהמועסקים על ידו אלא  אמצעי  למזמיןל פי הסכם זה עהניתנת 

 להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו ולא תהיינה לספק ולכל המועסקים על ידו כל זכויות של עובד
 בקשר הטבות אחרותמדינה או עובד המועסק ע"י הממשלה והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים או 

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

 ביטוח .01
 

הבריאות,  משרד -ישראל מדינת ולטובת לטובתו בזה המפורטים הביטוחים כל את ולקיים לבצע, מתחייב הספק
 גבולות כאשר  הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את כולליםה הביטוחים את, למשרד ולהציג ברזילי הרפואי המרכז

 -:להלן מהמצוין יפחתו לא האחריות
 

 המעבידים חבות ביטוח 01.0
  

  מדינת תחומי  בכל מעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את  יבטח הספק. א     
  המוחזקים; והשטחים ישראל        

 
  הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000  מסך יפחת לא האחריות גבול.  ב     

 ;(שנה)          
 

 ג. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה      
 ויחשב כמעבידם;          

 
 יאות, המרכז הרפואי הבר משרד – ישראל מדינת את לשפות על פי הפוליסה יורחב הביטוח.  ד     

 נושאים הם כי  כלשהי מקצוע מחלת/עבודה  תאונת קרות לעניין ונטען  היה ,ברזילי         
 .       שבשירותו ועובדיהם משנה קבלני, הספק, קבלנים מעובדי מי כלפי כלשהם מעביד בחבות         
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 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח.  01.5
 
  צד כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על החוקית חריותוא את יבטח הספק.  א     

 ;            המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל, ורכוש שלישי  גוף           
                  

 (; שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 500,000 מסך יפחת לא האחריות גבול.  ב     
 

 ;Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל סהבפולי.  ג     
 

 ד. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,     
 קבלני משנה ועובדיהם;        

 
 ה. הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי     

 מה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל;  הר        
 

 ו. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;    
                                       

 הבריאות, המרכז הרפואי  משרד  – ישראל מדינת את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח. ז    
 .מטעמו והפועלים הספק מחדלי או/ו למעשי אחראים שייחשבו כלכ  ברזילי         

 
   PRODUCTS LIABILITY - המוצר חבות ביטוח.  01.1

 
  עבור שי ליולדת בגין אספקת המוצר חבות בביטוח היצרן וחבות חבותו את יבטח הספק. א    

 , הבריאות רדמש -  ישראל מדינת וחוזה עם למכרז בהתאם, ברזילי הרפואי המרכז         
          ;ברזילי הרפואי המרכז         

 
      למוצרים האחריות חוק פי על וכן חדש נוסח – הנזיקין פקודת פי על יהיה בפוליסה הכיסוי. ב   

 ;1480-פגומים       
 

  בגין (שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 250,000 מסך יפחת לא האחריות גבול. ג    
 ;ולרכוש לגוף נזק        

                                                                           
 ;CROSS LIABILITY  -צולבת  אחריות סעיף ייכלל בפוליסה. ד    
 

   ;חודשים 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת. ה    
  
 ככל  ברזילי הרפואי המרכז, הבריאות משרד  – ישראל מדינת את לשפות יורחב הביטוח. ו    

 .מטעמו הפועלים וכל הספק מחדלי  או/ו למעשי אחראים  שייחשבו        
 

 רכוש ביטוח.  01.1
 
 הציוד, וכן את מלאי ערכות השי ליולדת  את כינון בערכי מורחב אש בביטוח יבטח הספק     

  ברזילי. המאוחסן במחסן של המרכז הרפואי      
 

 כללי.  01.2
 
 -:הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל    

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

 ;                                   לעיל השיפוי להרחבי בכפוף, ברזיליהרפואי           
 
 , אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל.  ב     

  של המשפטית ליועצת רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך ניתנה על אם          
 ;ברזילי הרפואי המרכז          

 
  - ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח.  ג     
  לטובת יחול לא שהויתור ובלבד, ועובדיהם ברזילימשרד הבריאות, המרכז הרפואי           

 ;       זדון כוונת מתוך לנזק  שגרם אדם          
         

  כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הספק.  ד    
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 ;הפוליסות תנאי פי על המבוטח על החובות המוטלות         
 
 ;                                   הספק על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות.  ה   
 
  כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל.  ו   

 ראשוני המזכה ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל ינתמד כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים        
 הביטוח; פי על הזכויות במלוא        

 
 ", ביט נוסח פוליסות" תנאי פי על מהמקובל יפחתו לא הנ"ל הפוליסות של הכיסוי תנאי . ז   

         .                                           לעיל כמפורט הכיסויים בכפוף להרחבת        
 
 הביטוחים   קיום על בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי  
  חתימת למועד עד ברזילי למשרד הבריאות, המרכז הרפואי  הספק ידי על יומצאו, כאמור  
 .  החוזה  
    
   רכז משרד הבריאות, המ – ישראל מדינת עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב הספק  
  הספק. הביטוח פוליסות את בתוקף , וכל עוד אחריותו קיימת  להחזיקברזיליהרפואי   
  – ישראל מדינת עם החוזה עוד כל, בשנה שנה מדי ידו על תחודשנה הביטוח פוליסות כי מתחייב  
  פוליסות העתקי את להציג מתחייב בתוקף. הספק ברזילי הרפואי המרכז, הבריאות משרד  
   חידושן על מבטחו בחתימת אישור או המבטח י"ע וחתומות מאושרות המחודשות טוחהבי  
 .      הביטוח תקופת תום לפני שבועיים המאוחר לכל ברזילי הרפואי הבריאות, המרכז למשרד  
   

       
    פי  ועל  דין פי על עליו החלה חובה מכל הספק את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין 
   או זכות כל על ברזילימשרד הבריאות, המרכז הרפואי  – ישראל מדינת של כוויתור האמור את לפרש ואין החוזה 

 .   זה חוזה  פי ועל דין פי על לה סעד המוקנים
 

 רבותע .02
 

ערבות בנקאית הסכם זה  בעת חתימת המזמיןלהבטחת התחייבויותיו לפי הסכם זה יפקיד הספק בידי  15.1
יום לאחר גמר תום  40והערבות הנ"ל תהיה בתוקף  ₪  20,000בסך  ים לצרכןהמחיר צמודה למדד

 ההסכם.

הוציא סכומים שהספק חב בהם על פי   שהמזמיןהתחייבויותיו, או איזה מבכל מקרה בו לא עמד הספק ב 15.2
 זכאי לממש את הערבות כולה או מקצתה.  המזמיןהסכם, יהא מכרז ו/או הה

גמר  יום לפני מועד 30לא פחות מאשר  למזמיןיב הספק למסור במקרה של התחדשות ההסכם, מתחי 15.3
לתקופת הארכת ההסכם  מערך העסקה  5%בשיעור של  חלופיתערבות בנקאית צמודה   ההסכם, 
יום לאחר גמר  40הידועה בעת הארכת ההסכם הנ"ל, והערבות הנ"ל תהיה בתוקף  מע"מ בתוספת

( 15.1פי סעיף קטן )-סעיף קטן זה כדין הערבות על  דין ערבות על פי  .כנ"להמוארך תקופת ההסכם 
 ועניין. דלעיל לכל  דבר

 האמור בה להוסיף ולא לגרוע מהאמור בתנאי המכרז בכל הנוגע לערבות .   15.4

 אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק בכל מקרה שהוא. 15.5
 

 המחאת  זכויות .16

 

אחר בכל דרך שהיא )לרבות בדרך של העברה, שעבוד, מיזוג, מכירה( את הספק  לא ימחה, ולא יעביר ל 16.1
זכויותיו ו/או חובותיו על פי המכרז ו/או הסכם זה   או חלק מהם  או כל זכות או חיוב הנובעים ממנו 

 אלא בהסכמת המזמין בלבד מראש ובכתב.

ז ו/או הסכם זה  לכל מי שימצא או התחייבויותיו על פי המכר \המזמין יהיה זכאי להמחות את זכויותיו ו 16.2
לנכון ועל פי שיקול דעתו והספק מתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות כלפי מי שהועברו לו הזכויות 

 כאמור. 
 

 הפרות .07

 

הפר הספק הוראה יסודית מהוראות הסכם זה ו/או נספחיו, רשאי המזמין בנוסף לזכויותיו על פי   17.1
 זה, לעשות את הפעולות דלהלן , או כל חלק מהן: הוראות כל דין והוראות יסודיות של הסכם

 48של  ע"י הספק תוך מתן הודעה מוקדמת  את אספקת ערכות השי ליולדת להשעות ו/או לצמצם 
 .המזמיןלאפשר לו לתקן את הליקויים בתוך הזמן שיקבע ע"י  שעות כדי
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 .   המזמיןימים מעת מתן הודעה בכתב מטעם  7 לבטל ההסכם תוך   17.1.2
 
  .14. 15: ( תהיינה  הסכם ה'הפרות יסודיות )על פי   17.2

 

  קיזוז .08
 

המזמין ו/או ממי מו/או למי מטעמו, היה רשאי לנכות מכל סכום שמגיע או שיגיע למציע י מזמיןה
כולל פיצוי בגין  הסכםיחויב בתשלומו בהתאם לתנאי ה ספקכל סכום שהמטעמו )אם יהיה כזה( , 

 נזקים.
 

 סודיות .09

 

כל  גוף או תאגיד, אדם, תחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כלהספק מ 14.1
 סכם, ההתקשרותהמכרז, הבקשר עם הו ו/או אל מי מטעמו שתגיע אלי , מידע בכל מדיה שהיאידיעה

 ההזמנה והן לפני או אחרי ביצועה. , הן בעת ביצועםו/או ביצוע
בכל מדיה אליו  ו/או יועבר את כל החומר הטכני אשר הועברמין למזמו כן מתחייב הספק להחזיר כ 14.2

 ו/או להתקשרות.הזמנה למכרז, ל  בקשרשהיא 

 

 טובות הנאה .51
 

הנאה לכל  כל טובת  הספק ועובדיו או הבאים מטעמו לא יעניקו ולא יקבלו במישרין או בעקיפין,
 ./ההתקשרות הזמנה אספקת הטובין/ערכות השי נשוא המכרז,קשור בביצוע הומכל אדם בכל 

 

 קביעת מקום השיפוט .50
   
 בכול הקשור להסכם זה לרבות הפרתו יהיה בבית משפט המוסמך בתל אביב בלבד . ימקום השיפוט הייחוד 

 
 שכירות מחסן .22

 
בחודש  ₪   500 -לחודש  סך השווה ל 5, ישלם הספק למרכז הרפואי עד לכל במחסןעבור הרשות בשימוש  22.1

 .+מע"מ

י לא יצליח לספק לחברה מחסן, החברה לא תשלם עבורו את דמי השכירות הנקובים אם המרכז הרפוא 22.2
 לעיל. 22.1בסעיף 

 
 

 .מחסן -אי תחולת חוק הגנת הדייר .23
 

, על כל תיקוניו שהיו )להלן: "חוק הגנת הדייר"( 1472-הוראות חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב 23.1
חברה על ידי ה שימוש המחסןגנת דיירים לא יחולו על יהיו בעתיד וכל חוק ו/או תקנה אחרת להככל שו

 אינה ולא תהיה דייר מוגן ו/או זכאית לאיזו זכות על פיהם.החברה ו ,על פי הסכם זה
מנועה מלטעון כי יש בתשלום החברה , לרבות בציוד ובמתקנים, תהא במחסןבאם תבצע השקעה כלשהי  23.2

תשלום ו/או ההשקעה כל . רראות חוק הגנת הדייו/או בהשקעה זו משום דמי מפתח או תשלום  לפי הו
 במחסן.לה כל זכות מכל מין וסוג שהוא יקנו לא אך  לחברההיו שייכות באופן בלעדי כאמור 

 
 כללי .51

 

שום ויתור, הימנעות מפעולה, מתן אורכה מצד המזמין, לא ייחשבו כויתור על זכויותיו של המזמין לפי  24.1
למיצוי זכויות ו/או לתביעה, אלא אם המזמין  ויתר במפורש הסכם זה זמנה זו, ולא ישמשו מניעה 

 ובכתב.

למזמין, כמוה כהסכמת הספק לקבלת לבצע את  –כולם, או מקצתם  –מסירת הטובין המוזמנים   24.2
 ההזמנה על תנאיה.
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  -מען הצדדים למסירת הודעות לעניין ההסכם:             

 
  
  

 ________________________________:  ברזיליהמרכז הרפואי  
  
  

 
 
 

 ________________________________________________הספק:
 

 
 
 
 

 ו ל ר א י ה    ב א נ ו     ע ל    ה ח ת ו ם :
 
 
 
 
 

____________________                                                                           ____________________ 
 הספק )שם מלא וחותמת(                                                                             ברזילי            המרכז הרפואי 
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 ונספח 
                                               

 המחייב מתמודדים במכרזים ממשלתיים: ערבות ביצועלהלן נוסח 
 

 נוסח כתב ערבות בנקאית
 

 שם הבנק ______________
 

 מס' טלפון _____________
 

 ס ______________מס' פק
 לכבוד

 ברזיליהמרכז הרפואי 
 

 הנדון :  ערבות מס' _________________
 

 לבקשת __________________________________________________________
 
 

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________________
 

 _______________________() במילים : _________________________________
 
 

 )צמוד למדד המחירים לצרכן(
 

 אשר תדרשו מאת : _________________________________ )להלן "החייב"(
 
 

 בקשר עם מכרז מס' _______________ שפורסם.
 

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

 את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
 
 

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________________ עד לתאריך _________________ ועד בכלל.
 
 

 נק שכתובתו : _______________________פי ערבות זו יש להפנות לסניף הב-דרישה על
 מס' הבנק  ומס' הסניף                           

 
 
 

__________________________  _______________________________ 
 הכתובת      שם הבנק     

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
 
 
 
 

____________________ ______________________ _____________________ 
 חתימה וחותמת                          שם   מלא                   תאריך                
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 'זנספח 

 יולדת יקרה,
 

 מקפיד מאוד על שמירת פרטיותך. ברזיליהמרכז הרפואי 
 

 אינך מחויבת לחתום על מסמך זה והדבר נתון לשיקול דעתך ולרצונך הטוב והחופשי.
 

לפנות בכל עת אל ......... בטל: .......... או פקס:  הנך רשאיתאם הנך מסכימה לאמור במסמך וחתמת עליו, גם 
 ......... או דוא"ל ......... ולבקש לחזור בך מהסכמתך ולפי שיקול דעתך

 
 אנו שמחים בהענקת השי המצורף

 
 הננו מבקשים להבהיר כי : 

 
 ( החברה"ת ........ )להלן: "המידע נאסף, נשמר ומנוהל על ידי חבר .א

קבלת השי אינה מותנית במתן הסכמתך לשמירת ו/או העברת פרטים כלשהם לחברות מסחריות כלשהן   .ב
 ולרבות רישומם במאגר מידע כלשהו.

במידה והנך נותנת הסכמתך, הרי שההסכמה לקבלת/שמירת/העברת פרטייך/פרטי היולדת כוללת הסכמה  .ג
ִניה יזומה מצד החברות המסחריות אליהן יועברו פרטייך/פרטי היולדת ולרבות באמצעות הטלפון ולרבות  לפְּ

 בסמוך למועד הלידה ו/או קבלת השי.
הרשום על שם ..........  ........הפרטים שיירשמו אודותייך )להלן: "המידע"(  יישמרו במאגר מידע רשום  מס'  .ד

מאגר ע ו/או ינוהל בהתאם להוראות כל דין )להלן: "בע"מ ח.פ. ...............המתנהל אצל רשמת מאגרי המיד
 "(.המידע

שפרטייך יוסרו ממאגר המידע, הנך רשאית ובכל עת לפנות אל... לשם הסרת הפרטים  תבאם הנך מעוניינ
 בסעיף ...... לעיל/להלן. בכל שאלה לעניין זה ניתן לפנות אל... לפי אותם פרטי התקשרות.וכמפורט 

היותר לעשר חברות מסחריות אשר יתחייבו שלא להעבירו לכל צד ג' נוסף. מקבל  המידע יימסר רק ולכל .ה
המידע באמצעות טופס זה וכן החברות כאמור שאליהן יועבר המידע, מתחייבים ויתחייבו שלא לעשות 
במידע כל שימוש מעבר לתקופה של שנתיים ממועד חתימת טופס זה, אלא בהסכמתך המפורשת להארכת 

 התקופה.

חבילת השי אינה מותנית בהסכמה למסירת המידע ו/או בחתימה ע לטופס זה והנך רשאית שלא קבלת  .ו
 לחתום עליו.

 
אני הח"מ __________ ת.ז. _________ נותנת מרצוני הטוב והחופשי את פרטיי לצורך רישומם במאגר מידע 

 ית.לצורך דיוור ישיר לגורמים אחרים על פי הוראות כל דין ומתוך הסכמתי החופש
 

 קראתי את האמור לעיל.
 

למסור הפרטים וכן כי הנני רשאית בכל עת לפנות ולבקש מחיקת שמי ופרטיי ממאגר  איני מחויבתהובהר לי כי 
 המידע לפי הפרטים שצוינו לעיל.

 
אני מסכימה שחברות מסחריות יפנו אלי על בסיס "המידע" והפרטים שמסרתי ולרבות באמצעות הטלפון, החל 

 ועד חתימתי על טופס זה וללא מגבלות כלשהן.מסמוך למ
 

ידוע לי ואני מסכימה כי המרכז הרפואי ו/או מדינת ישראל ו/או כל גוף הפועל מטעמם אינם אחראים בכל אופן 
לתוכן השי ו/או איכות המוצרים הכלולים בו ו/או לשמירת המידע וניהולו ו/או לפרסומים ו/או הפניות מטעם 

 .חברות מסחריות כלשהן
 

ידוע לי ואני מסכימה כי החברה היא האחראית הבלעדית לכל דבר הקשור ו/או הנובע לחבילת השי, למוצרים ו/או 
 למידע והגנת הפרטיות.

 
חתימתי על טופס זה מהווה הסכמתי החופשית ומדעת למסירת "המידע" כאמור לעיל וכן הסכמה לקבל מהחברות 

ולאחר שהתייעצתי בכך עם בן זוגי/נציג   מבצעים כאמור לעיל וזאת מידע בדבר הטבות, חומר שיווקי ופרטים על
 מטעמי.

 
 שם _______________  שם משפחה_________________ כתובת_____________

 בן/בת, ת. לידה________________ טלפון________________ דוא"ל _____________
 

 חתימה______________ תאריך_______________________
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 לחתימת נציג החברה:

אני הח"מ ________ )שם פרטי( ______________)שם משפחה(, ת.ז. ______________ מצהיר כי הסברתי 
ליולדת ולבין זוגה את משמעויות החתימה על הטופס הנ"ל, הדגשתי בפניהם את האפשרות לביטול ההסכמה בכל 

 י מסירת השי אנה מותנת בהסכמה לחתימה על הטופס עת שימצאו לנכון )תוך הבהרה כיצד ניתן לעשות זאת( וכ
 

 חתימת הנציג ______ תאריך ____________________
 * העתק של מסמך זה יימסר לכל יולדת שחתמה עליו 
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 ח' נספח

 
 ימוםעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מיניהתצהיר בדבר 

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

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

 

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

עבור  ____________________לאספקת  ___________________ פרמס התקשרות

 וסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. . אני מצהיר/ה כי הנני מ__________________

  :)להלן 1476-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.  "(.חוק עסקאות גופים ציבוריים"

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

וק לח 2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1487-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1441-התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית 2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 לאותו חוק.

 בישראל.המציע הינו תאגיד הרשום 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  מועד עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: " ביותר משתי עבירות לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

לאספקת מספר_____________________ התקשרות"( מטעם המציע בשהלהג

 .___________________עבור  ____________________

  לפחות ממועד  וחלפה שנה אחת בפסק דין  ביותר משתי עבירות הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחת דין  ביותר משתי עבירותבפסק  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

____________________       ____________________         ____________________ 

 חותמתחתימה ו    שם                              תאריך

 

 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. 

ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

 

_________________           ___________________               ___________________ 

 ה וחותמתחתימ                        מספר רישיון    תאריך         
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 ט' נספח

 
 ביטוחנספח 

 
משרד  -מדינת ישראל ים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחהספק 

______________ ולהציגם למשרד ________________ כשהם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים 

 -כאשר  גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 

 ביטוח  חבות  מעבידים

 

הספק יבטח את אחריותו כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל  תחומי  מדינת  ישראל והשטחים  .א

 המוחזקים;

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

וייחשב הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם , היה  .ג

 כמעבידם . 

משרד _____________היה ונטען  לעניין  קרות תאונת  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ד

עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות  מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, 

 .וקבלני משנה ועובדיהם שבשירות

 

 ביטוח  אחריות כלפי צד שלישי 

  

בטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין  פעילותו  בכל תחומי הספק י .א

 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

 דולר ארה"ב  למקרה ולשנה.  250,000גבול האחריות לא יפחת מ  .ב

 . Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

 שלישי.רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד  .ד

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה  .ה

 ועובדיהם.

משרד _____________ככל שייחשבו   אחראים למעשי  ו/או   –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ו

 מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
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 ביטוח  אחריות מקצועית 

 

 ת אחריותו בגין פעילותו  בביטוח אחריות מקצועית. הספק יבטח א .א

הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק,  עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע  .ב

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

כרזים לרכישת שירותים ו/או טובין עבור משרד __________, בהתאם לב , בקשר למתן שירותי  הכנת  מ

 משרד __________. -למכרז/חוזה עם מדינת ישראל  

 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.   250,000גבול האחריות לא יפחת מסך   .ג

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

 מרמה ואי יושר של עובדים; -

 לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;אובדן מסמכים,  -

 משרד ___________. –אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק  כנגד מדינת ישראל  -

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -

משרד _____________ככל שיחשבו  אחראים למעשי ו/או  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ה

 לי הספק וכל הפועלים מטעמו.מחד

 

 כללי  

 

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

משרד _______________  בכפוף להרחבי –לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :  מדינת ישראל  .א

 השיפוי כמפורט לעיל. 

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

 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד ______________ . 60הודעה מוקדמת של 

משרד  -המבטח מוותר  על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל  .ג

 דון.     _____________ ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא  יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת ז

הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות  .ד

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

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

יא את אחריות  המבטח, כאשר קיים ביטוח כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שה .ו

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 בכל הפוליסות הנדרשות.    .ז

   

כאמור  בחתימת המבטח על ביצוע הביטוחים העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור

 עד למועד חתימת החוזה.       ___________יומצאו על ידי הספק למשרד

   

וכל עוד אחריותו   _________משרד –הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  

יטוח תחודשנה על ידו מידי קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הב
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משרד _________ בתוקף . הספק מתחייב להציג את   -שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל  

העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות על ידי המבטח או אישור בחתימת מבטחו על 

 וח.. חידושן למשרד _________ לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביט

 

  אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי החוזה 

 משרד _________   על כל סעד או זכות המוקנים –ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 להם על פי הדין ועל פי  חוזה זה.
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 אישור קיום ביטוחים -נספח 

 לכבוד 

 ______________________משרד  –מדינת ישראל 

 בכתובת:________________________________

 

 א.ג.נ., 

 הנדון:  אישור קיום ביטוחים

 הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _______________________________להלן "הספק"( 

__ בקשר למתן שירותי הכנת מכרזים לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ______________

משרד  -לרכישת שירותים ו/או טובין עבור משרד _____________, בהתאם למכרז/חוזה עם מדינת ישראל  

 __________, את הביטוחים המפורטים להלן:

 

 : פוליסה מספר____________ביטוח חבות המעבידים

 

 ל  והשטחים המוחזקים. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישרא .1

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

 ורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם , היה וייחשב כמעבידם .מהביטוח  .3

יה ונטען לעניין  קרות תאונת משרד _____________ה –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי  הספק, קבלנים, קבלני 

 משנה ועובדיהם שבשירותו.

 

 : פוליסה מספר______________ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

       

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

 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  )שנה(.   250,000גבולות האחריות שלא יפחתו מסך     .2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת )  .3

לפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ורחב לכסות את חבותו של המבוטח כמהביטוח   .4

 ועובדיהם.

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.  .5

משרד _____________ככל שייחשבו אחראים למעשי     ו/או    –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל   .6

 מחדלי  הספק והפועלים מטעמו. 
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 ____________: פוליסה מספר_ביטוח אחריות מקצועית

הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק,  עובדיו ובגין כל  הפועלים מטעמו ואשר אירע  .1

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

_______________, בהתאם  בקשר למתן שירותי הכנת  מכרזים לרכישת שירותים ו/או טובין עבור משרד

 משרד _______________. -למכרז/חוזה עם מדינת ישראל 

 דולר ארה"ב;     250,000גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( לא יפחת מ  .2

 הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .3

 מרמה ואי יושר של עובדים; -

 ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש -

 משרד _______.         –אחריות צולבת אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק  כנגד מדינת ישראל  -

 חודשים.        6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -

משרד __________ ככל שייחשבו  אחראים למעשי ו/או  מחדלי   –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

 והפועלים מטעמו.  הספק

 

 כללי

 בפוליסות הביטוח  הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

משרד ___________ בכפוף להרחבי השיפוי –לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים:   מדינת ישראל  .1

 כמפורט לעיל.  

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

 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד ______________________.   60הודעה מוקדמת של  

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

 ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

עדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל  החובות המוטלות על הספק אחראי בל .4

 המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

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

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

 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 בכל הפוליסות המבוטחות. .7

 

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

 

 בכבוד רב,

 

________________________ 

 חתימת מורשה המבטח  וחותמת 

 

 תאריך: __________________


