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כ"ב כסלו תשע"ז תאריך :       לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי
 2016דצמבר  22                                                       

 
 26-2016 -ש מספר  מכרז פומבי

 למתן שירותי טלוויזיה למאושפזים 
 במרכז הרפואי ברזילי

 
למתן שירותי "המזמין"( פונה בזאת לקבלת הצעות  –)להלן המרכז הרפואי ע"ש ברזילי  .1

 טלווזיה למאושפזים. 
 

ה -בימים אבמשרדי הנהלה אדמיניסטרטיבית,  2בחדר מס' את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש  .2
ש"ח, שלא יוחזרו בכל מקרה,  300תמורת תשלום סך של  15:00ועד השעה   08:00 בין השעות

 לכל חוברת מכרז. 
 

 ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם. .3
( המרכז הרפואינוסח המכרז מופיע גם באתר האינטרנט של המרכז הרפואי ברזילי )להלן: 

 . /http://www.barzilaimc.org.ilבכתובת:  
 

במשרדי יחידת מחשוב במרכז הרפואי  10:00בשעה  16.1.17בתאריך סיור ספקים יתקיים  .4
השתתפות המציע בסיור הספקים במועד שנקבע הינה חובה ומהווה תנאי יסוד  ברזילי.

 להשתתפות במכרז. המציע יצרף להצעתו אישור על השתתפות בסיור ספקים.  
 

-שאת ההצעות בחוברת המכרז יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת, נושאת ציון מכרז מס'  .5
בדיוק  12:00בשעה  1.2.17-' הד עד ליוםבמסירה אישית )לא לשלוח בדואר(  26-2016

הנהלה  בתיבת המכרזים, שבמשרדי המזמין, משרד "המועד הקובע"(:)להלן
מעטפה שתגיע לאחר המועד לא  אין לציין את שם השולח על המעטפה.אדמיניסטרטיבית. 

 תשתתף במכרז. 
 

במסמכים אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת  .6
ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין 
ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי 

 הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.
 

יא ואין בהוצאת ביותר או כל הצעה שההגבוהה המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה  .7
 הזמנה זו כדי לחייב את המזמין להוציא את ההזמנה לפועל.

 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות כל אחד מתנאי ההזמנה, לקיים משא ומתן עם  .8

 המציעים וכן לנהל הליך תחרותי נוסף, בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.  
 
 

 נה חג'ג' בכתובת מייל לבירורים ניתן לפנות בכתב למנהלת הפרוייקטים, גב' עד .9

ednah@bmc.gov.il  :08:00:16:00בין השעות  7674045-053או בטלפון . 
 
 

  בלבד. 23.1.17פניות יתקבלו עד ליום  .10
 
 
 

 בברכה,
 צחי כהן                                

 סטרטיביימנהל אדמינ    
 מכרזיםומרכז וועדת      

 העתקים:
 הנהלת המרכז.

 ת.ת.

http://www.barzilaimc.org.il/
mailto:ednah@bmc.gov.il


 במרכז הרפואי ברזילי אשקלון למתן שירותי טלוויזיה למאושפזים  – 26-2016-ש מכרז פומבי מס'

3 
 

 עניינים תוכן

 2 ............................................................................................  מבוא

 3.............................................................................................  עניינים תוכן

 4.............................................................................................  הצעות להגשת הזמנה – 1 פרק

 18 ...........................................................................................  הנדרשים השירותים – 2 פרק

 24 ...........................................................................................  ההצעה חוברת –' א נספח

 30 ................................... הנוספות ובדרישות הסף בדרישות העמידה להוכחת אסמכתאות - 1'א נספח

 32 ....................................... "חי עסק"כ המציע של לקיומו חשש העדר אודות ח"רו אישור - 2'א נספח

 33 ........................................ 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עם עסקאות חוק לפי תצהיר – 3'א נספח

 35 .................................................................................מקור בתוכנות שימוש תצהיר – 4'א נספח

 36 ........................................................ עניינים וניגוד נאמנות, סודיות שמירת על תצהיר - 5'א נספח

 המדינה רשויות בין התקשרות ומסמכי היתרים פרסום" שעניינה 1116' מס ממשלה החלטת – 6'א נספח
 38 ...........................................................................................  "פרטיים לגופים

 39 .............................................................................. החולים בתי אודות ונתונים מידע 7'א נספח

 40 ........................................................ הכספיים חות"מהדו נתונים אודות המציע הצהרת 8'א נספח

 41 ...........................................................................................  מחיר הצעת טופס' ב נספח

 42 ...........................................................................................  התקשרות הסכם' ג נספח

  47................................................................................................................. עלות רכיבים 1 נספח

 47 ...........................................................................................  ………………………  תגמולים 2 נספח

 48 .........................................................................................לביצוע ערבות נוסח להסכם 3 נספח

 50 .............................................................................. ביטוחים קיום אישור נספח להסכם 4 נספח

 52................................................................................................................. עלות רכיבים 5 נספח

 52 ...........................................................................................  ………………………  תגמולים 6 נספח

 
 
 
 

 

  



 במרכז הרפואי ברזילי אשקלון למתן שירותי טלוויזיה למאושפזים  – 26-2016-ש מכרז פומבי מס'

4 
 

 הצעות להגשת הזמנה – 1 רקפ

 כללי .1

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

 .הזוכה המציע עם ייחתם אשר ההתקשרות והסכם המכרז

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

 .המכרז

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

 

 רקע .2

בפינות המתנה /  IPTVאשר יספק שירותי מעוניין להתקשר עם ספק  המרכז הרפואי ברזילי .2.1

את מערך אספקת למאושפזים/מטופלים ויתפעל  IPTVאזורים ציבוריים וכן שירותי 

 .השירותים למאושפזים לכל אורך תקופת ההתקשרות

יגבה מהמאושפזים תשלום עבור אספקת השירותים. המחיר שייגבה לא יעלה על הספק הזוכה  .2.2

ליום עבור ₪  25ולא יעלה על  2לפרק  2.1.1ליום עבור החבילה הבסיסית כהגדרתה בסעיף ₪  20

ו/או בתי החולים לא ישלמו לספק . המזמין 2לפרק  2.1.2 החבילה המורחבת כהגדרתה בסעיף

  כל תשלום עבור השירותים.

ויזיה כדוגמת ערוצים והספק הזוכה יהיה רשאי לשווק למאושפזים מוצרים נוספים בתחום הטל .2.3

 .ליום₪  35א יעלה על לועוד במחיר אשר  VODנוספים, שירותי 

 עבור תקופות אישפוז ארוכות יהיו מחירי המקסימום שייגבו מהמאושפזים כדלקמן: .2.4

ליום מחיר  יומי מתעריף הנחה IPTVחבילת  חבילת בסיס 

 0% 25 20 7-עד ליום ה מחיר ליום

 5% 24 19 8-14ימים  – מחיר ליום

 10% 21 17 15-21ימים  – מחיר ליום

 15% 18 15 22-28ימים  – מחיר ליום

 20% 15 12 ואילך 29יום  – מחיר ליום

 )להלן: "תמלוגים"(.במרכז , בהתאם להכנסתו למזמיןהספק ישלם אחוז מהכנסותיו  .2.5

 

 הגדרות .3

 .המרכז הרפואי ברזילי – מרכז רפואיאו  בית חולים .3.1

 .מערכות מידע ומחשוב במכרז הרפואי ברזיליאגף  – האגף .3.2

 למסמך זה אלא אם צוין אחרת. נספח ג' –ההסכם או החוזה  .3.3

 .המרכז הרפואי ברזילי - המזמין .3.4

 למסמך זה אלא אם צוין אחרת. 1פרק  – המכרז .3.5

כמפורט הנדרשים מהספק במסגרת התקשרות זו  השירותים כלל – רותיש מערך /השירותים .3.6

 ובמסמכי המכרז.מסמך זה ל 2בפרק 
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  .מציע שהצעתו תזכה במכרז – זוכה .3.7

 למסמך זה. 2לפרק  2.1.1כהגדרתה בסעיף  – חבילת בסיס .3.8

 למסמך זה. 2לפרק  2.1.2כהגדרתה בסעיף  – חבילה מורחבת .3.9

 .המאושפז מיטת ליד ומידע בידור מערכת – יחידת קצה .3.10

 גוף המתמודד על זכייה במכרז זה. – מציע .3.11

 להסכם. 7.1כמוגדר בסעיף  –נציג המזמין  .3.12

שקע ליד כל מיטת מאושפז בבית החולים ובאזורים ציבוריים בבית החולים שיש  – קצהנקודת  .3.13

 להקים שקע אליו תחובר יחידת קצה.

 מציע שהצעתו זכתה במכרז ואשר חתם על הסכם ההתקשרות. –ספק מורשה  / ספק .3.14

לבתי החולים, בהתאם להכנסתו בכל  מהכנסותיוהסכום שהספק ישלם כאחוז  – תמלוגיםור שיע .3.15

 בית חולים.

 בסעיף בהתאם למצוין תקופת ההתקשרות בין המציע לבין הזוכה – ההתקשרות משך / קופתת .3.16

 . מכרזל 5.2

 

 המכרז לעריכת הזמנים לוח .4

 במשרדי יחידת מחשוב במרכז הרפואי ברזילי.  10:00בשעה  16.1.17: מועד סיור ספקים .4.1

גב' עדנה חג'ג' . בקשות להבהרה יש לפנות ל23.1.17: להבהרות בקשה להגשת האחרון המועד .4.2

 . 08:00:16:00בין השעות  7674045-053או בטלפון:  ednah@bmc.gov.ilבכתובת מייל 

 בדיוק.  12:00עד השעה  1.2.17 :האחרון להגשת ההצעה המועד .4.3

 חודשים, נתון לשינויים בכפוף לקצב התקדמות הבניין.  6תוקף ההצעה:  .4.4

דחות את המועד האחרון ל זה ובכלל, לעיל המפורטים מהמועדים אחד כל שנותרשאי ל המזמין .4.5

 את רכשה כאמור תימסר לכל מי שי. הודעה בדבר דחיזה מועד חלף לא עוד כללהגשת ההצעות, 

 .המזמין נציגידי -על נרשם או המכרז מסמכי

 

 וההתקשרות המכרז מאפייני .5

 מטרת ההתקשרות .5.1

לאזורי המתנה  יזיהומתן שירותי טלו אשר יהיה אמון על ספק לבחורהינה  המזמיןמטרת  .5.1.1

 למסמך זה ובמסמכי המכרז. 2פרק חולים, בהתאם למפורט בה בביתלמאושפזים ו

 

 ההתקשרות משך .5.2

 ההתקשרות":להלן) החוזה חתימת מיום שניםחמש ל הינה ההתקשרות תקופת .5.2.1

למזמין שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשנתיים נוספות  "(.המקורית

 )שנה בכל פעם(, בהתאם לשיקול דעתו. 

 

 

 

mailto:ednah@bmc.gov.il
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 הנדרשים השירותים .6

 רקיו ונספחיו., כמפורט במכרז על פיזיהולספק שירותי טלוהספק יידרש  .6.1

ידו למשרד הספק מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים; וכי מתן השירותים על  .6.2

בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של 

 צד ג' כלשהו.

הספק מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי  .6.3

חייבויותיו ע"פ הסכם האנוש העומדים לרשותו וכן כי יש לו ולעובדים שיועסקו מטעמו בביצוע הת

 זה, את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים. 

 הספק מצהיר כי הוא מסוגל לבצע את התחייבויותיו ע"פ הסכם זה. .6.4

 

 במכרז להתמודדות הסף תנאי .7

תנאי הסף שלהלן מצטברים הם ויש לראותם כמשלימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל  .7.1

 תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. –וקדמים למכרז התנאים המ

רשאי לפי שיקול דעתו לפסול כל הצעה על יסוד התשתית שתובא לפניו לפי שיקול דעתו  המזמין .7.2

 המוחלט או בהתאם להוראות החשכ"ל ובכפוף לכל דין.

כך, ממציע בעקבות ועדת המכרזים תהא רשאית לקבוע כי בהצעה כלשהי נפל פגם טכני ולדרוש  .7.3

או תיקונים לפי שיקול דעתה המוחלט, בהתאם להוראות החשכ"ל ובכפוף לכל ההצעה השלמות ו/

 דין.

המציינת את האמצעים להוכחת עמידתו  ,ת עזר למציעלחוברת ההצעה מצויה טבל 1בנספח א' .7.4

 בתנאי הסף.

 

 תנאי סף מנהליים .7.5

 תאגידים מסוגו. על המציע להיות רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי  .7.5.1

פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל  על המציע להיות בעל אישור .7.5.2

 1975-תשל"והפנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, 

או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס 

 ף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.ערך מוס

ולפי  1991-תשנ"אהחוק עובדים זרים, על המציע להצהיר בדבר העדר הרשעות בעברות לפי  .7.5.3

 .1987-תשמ"זהחוק שכר מינימום, 

מרשות התאגידים סח חברה/שותפות לצרף נ יועל -חברה/שותפות רשומה נו אם המציע הי .7.5.4

עדכני למועד הגשת ההצעות המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות בגין 

 או מוקדם מכך.  2015שנת 

 .אישור ניהול תקין מרשם העמותות עליו לצרף –אם המציע הוא עמותה  .7.5.5

 של המציע כ"עסק חי".לא קיים ספק לגבי המשך קיומו  .7.5.6

 המציע רכש את מסמכי המכרז.  .7.5.7

 

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
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 המציע לגבי סף תנאי .7.6

המציע בעל ניסיון מוכח בפרויקט אחד לפחות של מתן שירותי טלוויזיה מסחרי פעיל )לא  .7.6.1

 חמש השנים האחרונות., במהלך לפחות יחידות קצה 100כולל פיילוטים(, בהיקף של 

סך הכל לפחות בשלוש ₪ מיליון  2: על המציע להיות בעל מחזור כולל של מחזור המציע .7.6.2

 השנים המסתיימות במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה.

 

 מהמציע נוספות דרישות .8

המציינת את האמצעים להוכחת עמידתו  ,ת עזר למציעלחוברת ההצעה מצויה טבל 1בנספח א'

 דרישות הנוספות שלהלן:ב

 להשתתף בכנס ספקים.חובה על המציע  .8.1

 .4'אנוסח נספח בהתאם להמציע יצרף הצהרה לעניין שימוש בתוכנות מקור  .8.2

 .5'אהתחייבות לעניין מניעת ניגוד עניינים ושמירת סודיות. בהתאם לנוסח המחייב בנספח  .8.3

שעניינה "פרסום היתרים ומסמכי  1116החלטת ממשלה מס' בדבר  6'אהמציע יצרף את נספח  .8.4

 , כשהוא חתום.רשויות המדינה לגופים פרטיים"התקשרות בין 

כי  ייןומעונ 1992-תשנ"בה ,כהגדרתה בחוק חובת המכרזים מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" .8.5

תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים 

 .1992-בת המכרזים, התשנ"בלחוק חו ב'2 לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף

 המציע יצרף להצעתו רשימת הפרטים בהצעתו, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים על פי האמור .8.6

לפרק זה במידה והוא יזכה וכן יסמן חלקים אלו בהצעה באופן ברור )מרקר צהוב(. למען  18בסעיף 

לקבל את הבקשה  המזמיןהסר ספק יובהר כי אין בעצם ההצהרה על החיסיון בכדי לחייב את 

בהתאם לאמור  המזמיןנשאר בצורה מוחלטת בידי  לחסיון הפרטים ושיקול הדעת בנושא זה

 בתקנות חובת המכרזים.

לחוברת  2המציע יצרף את רשימת מורשי החתימה המורשים להתחייב מטעמו בהתאם לסעיף  .8.7

 ההצעה.

המציע יצרף את מסמכי המכרז כשהם חתומים. על נציג המציע לחתום על כל מסמכי המכרז  .8.8

והחוזה בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם, ובכלל זה על כל 

 המסמכים שצורפו להצעה ללא יוצא מן הכלל. 

מורשי חתימה מטעם המציע,  ( ייחתמו גםנספח ג'(, והחוזה )נספח א'בנוסף, על חוברת ההצעה ) .8.9

 בצירוף חותמת רשמית של המציע.

לחוברת הצעה את כל הקשרים המקצועיים, עסקיים, אישיים עם גורמים  3המציע יפרט בסעיף  .8.10

עם מתן שירותיו למזמין בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש  ענייניםאחרים העלולים ליצור ניגוד 

למציע(. ועדת המכרזים שומרת לעצמה  לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים

 את הזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים במתן השירות נשוא המכרז.

 

 

 

 סיור ספקים .9



 במרכז הרפואי ברזילי אשקלון למתן שירותי טלוויזיה למאושפזים  – 26-2016-ש מכרז פומבי מס'

8 
 

 במכרז זה נקבע כנס ספקים כדלקמן: 

 -מציעים / סיור קבלנים נקבעכנס  .9.1

   16/01/2017              ליום 

  10:00              בשעה 

     ברזילי הרפואי המרכז מחשוב, יחידת משרדימקום המפגש  

    7674045-053 – חג'ג' עדנה איש קשר        

להשתתפות  תנאי יסודבמועד שנקבע הינה חובה ומהווה  ספקיםהשתתפות המציע בסיור ה .9.2

  המציע יצרף להצעתו אישור על השתתפות בסיור קבלנים.במכרז. 

ירשם במהלכו פרוטוקול אשר יועבר למשתתפים בסמוך למועד  התקיים סיור מציעים/קבלנים .9.3

 המציע יצרף להצעתו עותק מהפרוטוקול כשהוא חתום, כחלק ממסמכי המכרז. קיומו. 

במסגרת הסיור החלטות המוסיפות, גורעות או משנות תנאי מתנאי המכרז או פרטים  התקבלו .9.4

 אלו, כפי שתופענה בפרוטוקול, תהינה החלטות –מכתב הדרישות ו/או המפרט ו/או האיפיון 

 סופיות ומחייבות.

 

 : סףהנדרשים להוכחת תנאי  מסמכים .10

 או/ו מורשה עוסק תעודת, יש לצרף 7.5.17.5.57.5.7 שבסעיף סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך .10.1

 .ד"עו י"ע מאושרים התאגדות תעודת

אישור תקף מרואה חשבון או פקיד יש לצרף  7.5.2 שבסעיף סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך .10.2

-התשל"ו ,שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

1976. 

תצהיר חתום בכתב מאושר על ידי  יש לצרף 7.5.3 שבסעיף ףס בתנאי עמידה הוכחת לצורך .10.3

מופיע בנספח הנוסח התצהיר , בעורך דין לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

 .ממנו לסטות ואין מחייב התצהיר נוסח. 1'א

לצרף נסח חברה/שותפות מרשות יש  7.5.4 שבסעיף סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך .10.4

אגרה שנתית לרשם התאגידים עדכני למועד הגשת ההצעות המוכיח כי למציע אין חובות 

 או מוקדם מכך.  2015החברות בגין שנת 

 יש לצרף אישור ניהול תקין. 7.5.5 שבסעיף סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך .10.5

חתום על ידי רואה  2, יש לצרף את נספח א'7.5.6 שבסעיף סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך .10.6

 החשבון של המציע.

, יש לספק אישור על תשלום דמי השתתפות 7.5.7 שבסעיף סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך .10.7

 במכרז.

 בחוברת ההצעה. 5יש למלא את סעיף  7.6.1 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף .10.8

 .8'נספח אתצהיר בנוסח המופיע ב יש לצרף 7.6.2לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .10.9

 

 

 כוללת אחריותו ההצעה מותשל .11
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הספק מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם ובמכרז, על נספחיו עד תומם, ובהתאם  .11.1

 לדרישות המזמין ולהוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.

ימנה אחראי מטעמו להעביר לספק הוראות והנחיות חדשות בכתב לביצוע שירותים  המזמין .11.2

נוספים ו/או פעילויות נוספות. הספק מצדו אחראי על יישום וביצוע כלל ההוראות וההנחיות 

 .שיינתנו ע"י נציג המזמין או מי מטעמו

לא תוריד מאחריותו  למען הסר ספק, ביצוע שירותים נוספים ו/או פעילויות נוספות כאמור לעיל .11.3

מתוקף  התחייבויותיושל הספק הזוכה לבצע את כלל השירותים הנדרשים ולעמוד בכלל 

 ההתקשרות.

 ותפעולית אינטגרטיבית כיחידה ומוצעת שלמה היא המוגשת ההצעה כי הצדדים על ומוסכם ברור .11.4

 . אחת

 .לספק את השירותים באמצעות קבלני משנה לא יוכלהספק יובהר כי  .11.5

 

 המכרז במסמכי ועיון הרשמה .12

 בתשלום. ךכרו אינועיון במסמכי המכרז  .12.1

 

 השתתפות עבור תשלום .13

 .מקרה בשום יוחזרו שלא ₪ 300 בסך בתשלום כרוכה מכרזה מסמכי ישתרכ .13.1

 

 הצעות עריכת .14

ההצעות יש לערוך לפי ההוראות ולפי סדר  את המציעים להגיש את ההצעות במעטפה חתומה. על .14.1

. הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת הדברים המפורטים להלן ולפי פירוט זה בלבד

 המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף להיפסל.

 ערוך או כרוך, מודפס אחד עותק. ההצעה של מלאיםעותקים ( 3) שהלושהמעטפה להכיל  על .14.2

 כמפורט ()דיסק תקליטור גבי על דיגיטלי בפורמט העתקים (2) שניו יח"(קש)להלן: "עותק  בקלסר

 .להלן 14.11 בסעיף

עותק מלא של ההצעה כולל את כל מסמכי ההצעה והמסמכים המצורפים לה מטעם המציע, את  .14.3

תשובות לשאלות הבהרה וכל מסמך אחר שפורסם על ידי המסמכי המכרז בשלמותם לרבות 

 . 26-2016-שהמזמין בהקשר למכרז מס' 

. בחוברת נספח א'ההצעה, כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה, תוגש במבנה המצורף ב .14.4

ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים מהמציע. יש למלא את חוברת ההצעה 

בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה וכן 

 למספרם.

האחת ובה הצעת המחיר, והשנייה ובה  מעטפות פנימיות נפרדות, (2) שתיהעותק הקשיח יכלול  .14.5

 .הצעת המחיראין לציין את הצעת המחיר או פרטים המרמזים על  – שאר פרטי ההצעה

 מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין עותק דיגיטלי לעותק הקשיח, יגבר האמור בעותק הקשיח. .14.6

 .ממוספרים להיות ההצעה ומסמכי עמודי על .14.7
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 - אנגלית או בעברית שאינם' וכד תעודות, אישורים, נספחים. העברית בשפה תוגשנה ההצעות .14.8

 . לעברית יתורגמו

 כל מסמכי ההצעה להיות מסמכים מקוריים.  על .14.9

 חתימה על מסמכי ההצעה .14.10

 .מורשה החתימה מטעם המציער"ת של ב יוחתם ההצעה של המקורי בעותק עמוד כל .14.10.1

בצירוף חותמת  מטעמו חתימה מורשה יחתום המציע חתימת נדרשת שבו מקום בכל .14.10.2

 .המציע

 םהוראות מיוחדות לגבי הגשת עותקים דיגיטליי .14.11

על כל מסמכי ההצעה להיות ערוכים, חתומים ומסודרים באופן זהה לעותק הקשיח של  .14.11.1

 הצעה.

על העותק הדיגיטלי להיות זהה לחלוטין לעותק הקשיח לרבות חתימות וחותמות  .14.11.2

 דרשים.המציע במקומות הנ

 .PDFבפורמט  ,העותק הדיגיטלי של ההצעה יכיל את ההצעה כולה, על נספחיה .14.11.3

 של ההצעה. הדיגיטלימובהר כי חל איסור להכליל את הצעת המחיר בעותק  .14.11.4

 

 ההצעות הגשת .15

 המועד לאחר שתגיע הצעה .כמפורט בטבלת ריכוז המועדים הינו הצעות להגשת האחרון המועד .15.1

 .הסף על ותפסל לדיון תובא לא הצעות להגשת האחרון

 ,2במשרד הנהלה אדמינסטרטיבית, חדר מספר תיבת המכרזים ב ורק אך להגיש יש הצעות .15.2

 את לשלוח אין". 26-2016-שהצעה במכרז מס' " לרשום יש המעטפה על. סגורה אחת במעטפה

  .המכרזים בתיבת להניחה אלא ,בדואר ההצעה

 ., במספר העותקים הדרושים, כמצוין לעילפרטי ההצעהבה , ומעטפה אחתהמעטפה תכלול  .15.3

 מסמכי בכל עיין שהמציע לאחר ניתנהש תחשב, הצעות לקבלת זו פנייה פי על שניתנה המחיר הצעת .15.4

  .הבהרה הטעונות הנקודות כל לו והובהרו ההסכם לרבות הפניה

 

 הזוכים בחירת אופן .16

  :שלבים בארבעה תעשה בחינת ההצעות .16.1

  :עמידה בתנאי סף – Iשלב  .16.1.1

ועדת המכרזים האם המציע עומד בתנאי הסף להשתתפות  תבחןזה  בשלב .16.1.1.1

 . במכרז ותפסול מציעים שאינם עומדים בהם, אם קיימים כאלו

 יעברו לשלב השני.  ,בלבד , והםמציעים שיעמדו בתנאי הסף .16.1.1.2

 כלל כי יתגלה אשר, מציע הסף על לפסול הזכות את לעצמו שומר המזמין .16.1.1.3

 מטעה. או שיקרי מידע בהצעתו

 

 מציון ההצעה: 50% –איכות המענה  – IIשלב  .16.1.2
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בשלב השני יבחן מענה הטכנולוגי והיישומי של המציע וינתן ציון בהתאם  .16.1.2.1

 לאיכות המענה.

 : מציון ההצעה 50% – הצעת המחיר – IIIשלב  .16.1.3

אשר ועדת המכרזים  ייפתחו מעטפות המחיר של מציעים השלישיבשלב  .16.1.3.1

 .אישרה כי עמדו בתנאי הסף

 :המחיר תהיה עבורהצעת  .16.1.3.2

 .5נספח  – לרכיבים המפורטים במכרזעלות הרכיבים בהתאם  .16.1.3.2.1

 לרכיבים המפורטים בהתאם  בית חוליםלשיעור התמלוגים שישולם  .16.1.3.2.2

 .6 ותוגש על גבי נספחבמכרז           

 ,מודגש כי על הצעת המחיר של המציעים לכלול את כל העלויות הנלוות .16.1.3.3

רות, ביטוחים, תקורות ניהוליות, רווח ילרבות עלות מתן ומימוש אחריות וש

וכיו"ב, מע"מ וכל מס אחר. לא תתקבל כל טענה להעלאת המחיר שהוצהר 

 התקשרות.להסכם ה 12בהליך המכרזי למעט הצמדות כאמור בסעיף 

לא תותר הגשת שיעור תמלוגים שלילי. הצעה אשר תכלול שיעור תמלוגים  .16.1.3.4

 שלילי תיפסל.

 תבעל הצעת המחיר של המציע אינהככל שקיים חשש ממשי כי יובהר כי  .16.1.3.5

כך שהמציע עלול שלא לעמוד בהתחייבויותיו למשרד  ,ת כלכלית עבורווכדאי

 המציע כי הגיש הצעת מחיראו במקרה שבו קיים חשש לגבי /ו ,או לעובדיו/ו

ועדה רשאית לזמן את המציע לשימוע בו תוטל על ותהיה ה , אזיתכסיסנית

ועדה לא והאחריות לנמק מדוע הצעתו סבירה וישימה. ככל שה המציע

 .תשתכנע מנימוקי המציע תהיה זו רשאית לפסול את ההצעה

גים ניקוד הצעת המחיר ישוקלל מהצעות לרכיבים השונים בשקלול התמלו .16.1.3.6

 המוצעים ע"י הספק.

 
 ההצעה תוקף .17

רכת ארשאית לבקש את ה תהיהחודשים. ועדת המכרזים ( 6)שישה  למשךהצעה תהיה בתוקף  .17.1

 תוקף ההצעה במידה שתזדקק לכך.

נוספים לאחר  חודשים( 6) שישהתעמודנה בתוקפן  בחרוי שלאמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצעות  .17.2

את  יפריחזור בו מהצעתו או  במכרזזכה שסיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו מציע 

תהיה ועדת המכרזים רשאית )אך לא חייבת( להכריז על בעל  ,מו. בנסיבות מעין אלהההתקשרות ע

 בטיבה כזוכה במכרז. אחריה באהההצעה ה

רז תסתיים טרם זמנה, וזאת מכל סיבה לבין ספק שזכה במכ המזמיןההתקשרות החוזית שבין  אם .17.3

שהיא )כגון, הפרת החוזה וביטולו, ביטול החוזה מכל סיבה אחרת, פירוק הספק וכד'(, ובכל מועד 

רשאי )אך לא חייב( לבחור במציע אחר תחתיו. בחירת המציע החלופי תעשה  המזמיןשהוא, יהיה 

 ובלבד, במכרז ההצעה שקיבלה לניקוד בהתאם וזאתמבין רשימת המציעים שהשתתפו במכרז, 

 קבלת את לו שאפשרו תנאים אותם לפחות במציע להתקיים ממשיכים ההחלטה קבלת שבמועד

 .במכרז הניקוד
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מחייבת את המציע לתנאי  ,כי בחירה במציע במסגרת ששת החודשים שלאחר סיום המכרז יובהר .17.4

 מת המציע. הצעתו במכרז. בחירה במציע לאחר מועד זה אפשרית, אך מותנית בהסכ

 

 והסתייגויות שינויים .18

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף  .18.1

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

 דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

 לדחות את הצעתו של המציע;לפסול או  .18.1.1

 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל; .18.1.2

 לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה; .18.1.3

לתקן את ההצעה או כל פעולה אחרת בהתייחס להצעת המחיר, בכל מקרה של טעות  .18.1.4

החישוביות  חישובית, הגלויה על פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומים כתיקון לטעויות

 כאמור. הודעה על שינוי כאמור במידה ויבוצע, תימסר למציע.

 
 

 ההזוכ ספקמה שידרשו ואישורים תיוהתחייבו .19

 :להגיש הספקלשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו במסגרת ההסכם שיחתם עם הזוכה, על 

 ערבות ביצוע .19.1

ההודעה על  מיום ימים (7שבעה )נציג המזמין, תוך הזוכה במכרז יידרש להפקיד אצל  .19.1.1

)להלן: "ערבות  3 בנוסח נספח₪  10,000של לביצוע על סכום ערבות בנקאית הזכייה, 

 ביצוע"(. 

אחת לשנה תיבחן היקף הפעילות, והספק יידרש להגדיל את סכום ערבות הביצוע  .19.1.2

 בהתאם. 

)ותקופות ההארכה של החוזה, באם כל תקופת החוזה ערבויות הביצוע יהיו בתוקף ב .19.1.3

 .לאחר מכן יום 60-ויהיו( 

)להלן:  הסכם שיחתם עמועל פי ה זוכהכביטחון לקיום התחייבויות ה הערבות תשמש .19.1.4

 ,וברת חילוט בלתי מותנית ,"(. הערבות לביצוע תהיה אוטונומיתהסכם ההתקשרות"

 .וניתנת לגבייה על פי דרישה חד צדדית של המזמין צמודה למדד המחירים לצרכן

שברשותה רישיון לעסוק בביטוח  ו של חברת ביטוחהערבות תהיה של מוסד בנקאי א .19.1.5

ואשר אושרה ע"י החשב הכללי  1981-ע"פ חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א

תהיה חתומה על ידי נציגי המוסד באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים. הערבות 

 הבנקאי/חברת הביטוח.

תקופת ההתקשרות תהיה בידי המציע שיזכה במכרז מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל  .19.1.6

במלוא הסכום הערבות תהיה , במדויק הסכםל 3 בנוסח נספח ,המזמין ערבות תקפה

 האמור לעיל.

(, יהיה המזמין נספח ג') הסכם ההתקשרותבמקרה של אי מילוי התחייבויות המציע לפי  .19.1.7

יצוי רשאי לחלט את הערבות לביצוע וזאת בנוסף לזכותו לתבוע מן המציע כל סעד ו/או פ
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בכל מקרה בו המזמין יבצע חילוט של הערבות כאמור, יידרש המציע  לפי כל דין.

 ימי עסקים. 15להשלים את ערבות הביצוע לסכומה המלא בתוך 

 בחוזה בביטוחים הבאים כמפורטשיבטחו את המציע להמציא אישורים בדבר קיום ביטוחים  .19.2

 ביטוחים. קיוםאישור  – הסכםל 4בנספח ו

ימים מיום ההודעה על  7תוך יש להציג  19.1-19.2את המסמכים העונים על דרישות סעיפים  .19.3

לא הפקיד המציע הזוכה  דרישות הנ"ל מהווה תנאי מוקדם להתקשרות.ה. מילוי הזכייה במכרז

חשב הדבר כאי יי ו/או לא מילא תנאי אחר מהדרישות הנ"ל, במכרז ערבות ביצוע כנדרש ובמועד,

סעד העומד זכאי לפעול כנגד המציע בהתאם לכל  התחייבויותיו לפי מכרז זה והמזמין יהיה מילוי

 לו לפי כל דין.

 

 שני" "זוכה .20

 שהצעתו דורגההמציע , המזמין רשאי לקבוע כי כ"זוכה ראשון"במקרה של הכרזה על זוכה אחד  .20.1

 ".יבחר "זוכה שלישיייוגדר כ"זוכה שני" ובהתאם במקום השני 

רשאי המזמין, על פי שיקול  ,מכרזבמידה ויחליט המזמין להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה ב .20.2

 . ו/או "הזוכה השלישי" דעתו הבלעדי, להתקשר עם ה"זוכה השני"

במידה ויתקשר המוסד עם "הזוכה השני" )והשלישי בהתאמה( לפי האמור לעיל, יחולו על  .20.3

. "הזוכה השני" ו/או "הזוכה התקשרות זו כל הכללים לפי מכרז זה, לרבות תקופת הניסיון

יה מחויב להתקשרות עם המזמין בתוקף בהתאם לתקופת תקפות הצעתו כמפורט השלישי" יה

לעיל. במקרה שהסתיים תוקף תקפות ההצעות תותנה ההתקשרות עם "הזוכה השני"  17בסעיף 

 או "הזוכה השלישי" בהסכמתו.

 

  עניינים ניגוד עדריהו סודיות שמירת .21

לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, להביא  ויתחייבועובדיו ומי מטעמו הזוכה במכרז  .21.1

אגב או בקשר עם ביצוע החוזה או בתוקף או במהלך או  הםלידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אלי

, לרבות שימוש בכל האמצעים אגב ביצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן

 הנדרשים על מנת לשמור על אבטחת מידע ברמה גבוהה.

סיום החוזה עם הזוכה, מתחייב הזוכה להחזיר למזמין או למי שהמזמין יורה לו את כל ב .21.2

 המסמכים והפרטים או כל חומר אחר שהובא לידיו ו/או שאסף במסגרת ביצוע החוזה.

ע"י המזמין ע"י חילוט הערבות הבנקאית  סייקנמפר הוראה זו יהא צפוי לתביעה משפטית וכן  .21.3

חילוט הערבות המזמין יהא רשאי לתבוע את מפר  בנוסף עלזה. שימציא למזמין לביצוע החו

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

 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז 118על פי סעיף 

 אישיים עם גורמים אחריםוה עסקייםהאת כל הקשרים המקצועיים, בהצעה המציע יפרט  .21.4

ין זה יש לפרט יבהתאם להצעה זו )לענ מזמיןהעלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו ל

גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע(. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את 

 .עניינים במתן השירות נשוא המכרזהזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד 

 המכרז במסמכי ועיון ערעורים בדבר הוראות .22
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שעניינה "פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין  1116ידוע למציע כי מכוח החלטת ממשלה מס'  .22.1

החובה לפרסם בפומבי את חוזה ההתקשרות,  המזמיןרשויות המדינה לגופים פרטיים", חלה על 

כי מדובר בסודות מקצועיים או מסחריים  ועדת המכרזיםעל כל צרופותיו )זולת אם החליטה 

)ה( לתקנות חובת המכרזים(, שיחתם עם הזוכה במכרז. לפיכך, 21מתוקף סמכותה לפי סעיף 

מצהיר בחתימתו על מסמכי המכרז כי הוא מאשר למשרד לפרסם את  ולמען הסר כל ספק, המציע

ל ויזכה במכרז. למען הסר ההתקשרות כולה וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה, ככ

 .ספק, מובהר בזאת כי מחירי המוצרים שיזכו במכרז יפורסמו ולא יהוו סוד מסחרי/מקצועי

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה  .22.2

חוק חופש , בהתאם ל1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21הזוכה בהתאם לקבוע בתקנה 

 , ובהתאם להלכה הפסוקה. 1998-תשנ"חההמידע, 

חלקים " :מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן .22.3

יציין במפורש  ,(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז"סודיים

יסמן את החלקים הסודיים ו(, לחוברת ההצעה 4בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים )סעיף 

 משמעי )במרקר צהוב(.-שבטופס ההצעה באופן ברור וחד

ת ההצעה לעיון יראוהו כמי שמסכים למסיר ,מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים .22.4

 מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

יובהר כי מציע אשר יודיע כי פרטים בהצעתו הם חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מתחייב  .22.5

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

ל ועדת המכרזים ושל ועדת יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו ש .22.6

המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות 

 מנהלית.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם  .22.7

ה בתוך פרק כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפני

 זמן ההולם את נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם  .22.8

 מסירת החומר לעיונו של המבקש.

השירותים שבו נרכשים ממנו  המחירכי ניסיונו של המציע, היקף פעילותו, סוג פעילותו, וכן  יודגש .22.9

בכך את  לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע המזמיןידי  על

 הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 

 החוזה על חתימה .23

בתוספת דרישות ותנאים שיתואמו בין  ,נספח ג'כ עם הזוכה ייחתם הסכם בנוסח ההסכם הרצ"ב .23.1

 המזמיןהצדדים ובלבד שאין בהם כדי לחרוג מהותית מהוראות מכרז זה, או להטיל על 

, ההסכם לחתימהמיום שנמסר לו  מיםי 7. לא חתם הזוכה על ההסכם תוך התחייבויות נוספות

 רשאי לבטל את זכייתו. זמיןיהיה המ

 .3ערבות לביצוע בנוסח נספח ימים,  14נציג המזמין, תוך הזוכה במכרז יידרש להפקיד אצל  .23.2

כל תקופת ההסכם הערבות תהיה בתוקף ב .בלבד כולל מע"מ ₪ 10,000 הערבות תהיה בגובה

הערבות  .ותוצמד למדד המחירים לצרכן יום 60ועוד )ותקופות ההארכה של ההסכם, באם יהיו( 
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שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי של חברת ביטוח ישראלית ערבות תהיה ערבות בנקאית או 

החשב הכללי באוצר למתן  יואשר אושרה על יד 1981-התשמ"אחוק הפיקוח על עסקי הביטוח, 

 ערבויות למכרזים ממשלתיים. 

 אחת לשנה תיבחן היקף הפעילות, והספק יידרש להגדיל את סכום ערבות הביצוע בהתאם.  .23.3

ימים  7בידי נציג המזמין, תוך  (4נספח )ביטוחים אישור בדבר קיום להפקיד יידרש הזוכה במכרז  .23.4

  .עת הזכייהמיום הוד

 מטעמו. רותינקודות השכתנאי לחתימת החוזה, הזוכה קיבל את אישורו של המזמין להפעלת  .23.5

  .הליכי ההתקשרות ביצועלעיל מהווה תנאי מוקדם ל 23.1-23.5מילוי דרישות סעיפים  .23.6

 

  המזמין זכויות .24

או  בכתבהמכרז הבהרות  שלמציע בכל שלב  מכלועדת המכרזים רשאית )אך אינה חייבת( לבקש  .24.1

 או הצעתו את לשנות למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבדפה להצעה, כולה או מקצתה, -בעל

 . ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.האחרים המציעים עלהוגן -בלתי יתרון לו להעניק

 אישוריםאו /ו המלצותאו /ו חסר מידע השלמת ממציע לדרוש דעת שיקול המכרזים לוועדת .24.2

 .המכרז בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות לדרישות המתייחסים

היה רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים על מנת להכריע במידת התאמתו דת המכרזים תוע .24.3

לפסול מוצר או מציע )שזוהי הצעתו היחידה( במידה של המוצר המוצע למטרות המכרז וכן 

והמסמכים שסיפק לא יעמדו לשביעות רצונה של הועדה או שלא יספיקו לה בכדי להכריע בדבר 

 התאמתו של המוצר למכרז.

 כי מצא אם, השאר בין, בהצעה לבחור שלא רשאי המזמין, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .24.4

 מצא אם או בהתחייבויותיו לעמוד המציע יכולת בדבר חשש וררהמע באופן סבירה בלתי ההצעה

 שלא רשאי המזמין, בנוסף. זו פנייה נשוא השירות למתן מתאימים אינם המציע של עסקיו אופי כי

 בשל או ותנאיה ההצעה מהות לעומת מחירה מבחינת סבירה בלתי שהיא הצעה בכל להתחשב

 .כדבעי ההצעה הערכת מונע המזמין שלדעת הפנייה מסעיפי לסעיף מפורטת התייחסות חוסר

ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקון של פגם שנפל בהצעה או להבליג על  .24.5

בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים ו/או אם מצאה כי החלטה זו  איןהפגם, וזאת אם מצאה כי 

 בכפוף לכל דין. משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה

לו את מירב היתרונות על פי אמות  ההמעניק השומר לעצמו את הזכות לבחור את ההצע המזמין .24.6

 או בעלת הציון הגבוה ביותר בהצעה חורלב מתחייב אינואבל  ,המידה שנקבעו במסמכי המכרז

 מטעמים, כלל להתקשר שלא להחליט יהיה ורשאי, שהיא הצעה כלהמחיר הנמוך ביותר ב

 . אחרים או תקציביים

או לבטלו מסיבות ארגוניות,  השירותיםרשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או  זמיןהמ .24.7

במכרז, ללא צורך בנימוק  הזוכיםהמציעים תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על 

 החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

עם כל אחד מן המציעים, לרבות לגבי התעריף  שא ומתןהזכות לקיים מ אתשומר לעצמו  המזמין .24.8

 יתר התנאים. לגביו
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 טרם סביר זמן תוך שתפורסם מוקדמת בהודעה, תע בכל, הבלעדי דעתו שיקול לפי, רשאי המזמין .24.9

 מועדים לשנות וכן הצעות להגשת האחרון המועד את לשנות, במכרז ההצעות הגשת מועד סיום

 .חדשה פנייה או מכרז לפרסם או זו פנייה לפי ההליך את לבטל ,זו לפנייה הנוגעים אחרים ותנאים

 ביצוע לצורך אחרים עם להתקשר המזמין מזכות לגרוע כדי זו פניה פי על המזמין בהתקשרות אין .24.10

 .זו פניה בנושא אחרות או/ו נוספות עבודות

ניקוד זהה שהוא הניקוד הגבוה ביותר, קיבלו מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם שתי הצעות או יותר  .24.11

יהיה רשאי המזמין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי לקיים מו"מ עם המציעים אשר הצעתם קיבלה 

 ההצעה הזוכה בדרך של הגרלה כמפורט להלן:או לבחור את  ניקוד זהה

המציעים שהצעותיהם קיבלו ניקוד זהה כאמור לעיל יוזמנו למשרדי המזמין לצורך  .24.11.1

 עריכת ההגרלה. הזמנות יישלחו למציעים בדואר רשום.

 ההגרלה תתבצע בנוכחות נציגי ועדת המכרזים אצל המזמין. .24.11.2

תקים לבנים זהים, יקופלו מספר זהה של פעמים שמות המציעים יירשמו על גבי שני פ .24.11.3

 ויוכנסו לתוך תיבה.

 יו"ר ועדת המכרזים ישלוף מתוך התיבה פתק אחד מבין השניים. .24.11.4

המציע הזוכה יהיה זה ששמו יופיע על גבי הפתק ששלף יו"ר ועדת המכרזים כאמור  .24.11.5

 לעיל. 24.11.1-24.11.4פים בסעי

מובהר כי מציע שהוזמן לצורך עריכת הגרלה ולא התייצב במועד, יהא מנוע מלטעון כנגד 

 24.11.1בסעיף תוצאותיה של ההגרלה. עוד מובהר, כי באי התייצבות של המציע שהוזמן כאמור 

 לעיל אין כדי למנוע מהוועדה לקיים את ההגרלה שלא בנוכחותו.
 

 כלליות הערות .25

 הצעה מסויגת או מותנית .25.1

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את  .25.1.1

ישקול את פנייתו וישיבו,  והמזמיןהשגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, 

 לעיל. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. בסעיףבהתאם לקבוע  הכל

באופן שאינו עולה בקנה אחד עם  האו להתנות וחל איסור על המציע לסייג את הצעת .25.1.2

 ת.ימסויגת או מותנ ההצע תפסולדרישות המכרז. ועדת המכרזים 

 כלכלי בסיס על מושתתות שאינן, תכסיסניות הצעות תפסול המכרזים ועדת – תכסיסנית הצעה .25.2

 .כפייםקיון ינ-אי על שמעידות אולב -תום בחוסר שמאופיינות, ומבורר מוצק

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס  – שינויים והסתייגויות .25.3

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

 דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:רשאית, בהתאם לשיקול 

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע. .25.3.1

 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל. .25.3.2

 לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה. .25.3.3

בלשון זכר, ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים  .25.4

 משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.
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סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל סכסוך ו/או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים והנובעים  .25.5

 ו/או קשורים בהסכם זה ו/או בביצועו תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.

   



 במרכז הרפואי ברזילי אשקלון למתן שירותי טלוויזיה למאושפזים  – 26-2016-ש מכרז פומבי מס'

18 
 

 הנדרשים השירותים – 2 רקפ   

 מבוא .1

 .כרורגי אישפוז מגדל בבניין טלוויזיה לשירותי המזמין דרישות את אגדל הינה זה פרק מטרת .1.1

 המפורטות אחרת דרישה בכל וכן המנהליותו המקצועיות הדרישות בכל לעמוד המציעים על

 במכרז השתתפות .המזמין דרישות את המשלימות המכרז מסמכי ביתר ו/או זה במסמך

 אלו. ובמטלות בתנאים לעמוד ומחויבותו ויכולת על המציע מצד התחייבות מהווה

 כזוכה הכרזתו עם מיידית המבוקשים, והשירותים המוצרים כלל את לספק ערוך יהיה הזוכה .1.2

  .זה בפרק המפורטים הזמנים ללוחות בהתאם ,המכרזים ועדת ידי על

 .קצה יחידות 1500-ב שתתמוך מערכת יספק הזוכה .1.3

 .לשנה אחריות עם תסופק המערכת .1.4

 המתנה, איזורי מטופלים, מיטות לרבות המזמין ע"י שידרש מקום לכל שירותים יספק הזוכה .1.5

 וכו. שירות מוקדי משרדים, ציבוריים, שטחים

 : שלבים בכמה השירות את יספק הזוכה .1.6

 אישפוז בבניין משרדים שירות, מוקדי ההמתנה, איזוריל שירות ומתן המערכת הקמת א שלב

  .כירורגי

  .כירורגי אישפוז בבניין אישפוז מיטותל שירות מתן ב שלב

 החולים. בית לשאר הרחבה – אופציונאלי ג שלב

  הספק. חשבון על הינה האיזורים במוכנות הקדמנה כל .1.7

 אספקת כמות את לשנות רשאי יהיה והוא המזמין, ידי-על הפעילות היקף תיבחן לשנה אחת .1.8

 לשיקוליו בהתאם המוצרים, השירותים

 רותיםיהש לביצוע כללים תנאים .2

 הזוכה הספק לספק שיצטרך החבילות סוגי .2.1

 מחיר כי יודגש פלוס", "עידן ערוצי בהיצע בטלוויזיה צפייה תאפשר – בסיס חבילת .2.1.1

 כפי + עידן לתכני מקבילים יהיו אלו תכנים ליום. ₪ 20 תהיה למאושפז בסיס חבילת

 הספק על )להלן:הרשות"(. בישראל ורדיו לטלוויזיה השניה הרשות על נקבעים שאלו

 מעת ברשות התכנים  לעידכון בהתאם זו בחבילה ידו על המוצעים התכנים את לעדכן

  לעת.

 וכדומה. VOD שירותי נוספים, בערוצים בטלוויזיה צפייה תאפשר – מורחבת חבילת .2.1.2

 מערכת דרישות .2.2

  הודעות .2.2.1

 מאושפזים/איזורי למיטות מתפרצות הודעות להפצת אפשרות תהיה במערכת .2.2.1.1

 כוח בא ע"י אם ובין המזמין ע"י אם בין המזמין, החלטת לפי ביחד כולם המתנה/

 הזוכה.

 המסך. בתחתית קבועות הודעות לשדר אפשרות תהיה במערכת .2.2.1.2

 המזמין של אפליקציות הפעלת שיאפשר וובי לממשק אפשרות תהיה למערכת .2.2.1.3

 יתרון - מוניות...( שירות ארוחות, )הזמנת
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 סייבר. מתקפת מפני מוגנת המערכת כיצד יפרט המציע .2.2.2

     לוגיות סכמות תצורה, המערכת, פתרון של מפורט תיאור למכרז במענה יספק המציע .2.2.3

 הקצה. וביחידות בשרתים הפעלה מערכות שרתים, מבנה חיבורים, של

 שלישי צד ע"י אם בין ידו, על מסופקת שאינה למערכת שיש נלוות עלות כל יפרט המציע .2.2.4

 וכד.( בכבלים/לווין טלוויזיה תשתיות ספקי תוכן, ספקי )לדוגמה: המזמין ע"י אם ובין

 קצה יחידות .2.3

 הבא: באופן קצה, יחידות חולים בית לכל יספק הספק .2.3.1

 בתוך השירות את לקבל יוכל טלוויזיה, שירותי לקבל יבקש אשר מאושפז כל .2.3.1.1

 הבקשה. ממועד שעתיים

 המתנה, )שטחי המזמין של הציבוריים השטחים בכל קצה יחידות יפרוס הספק .2.3.1.2

 .המזמין לבין הספק בין החוזה חתימת מיום ימים 90 בתוך וכדומה( לובי,

 אשר ,ברזילי הרפואי המרכז אודות ונתונים מידע מצורפים זה למסמך 7א' בנספח .2.3.2

  זה. למכרז ההצעה הכנת לצורך למציעים רלוונטי

  .משרד וכן ,תקשורת וציוד שרתים להתקנת עבודה שטחי לספק יקצה חולים בית .2.3.3

 השירות מתן לצורך לו הנדרשים נוספים עבודה-שטחי של הקצאה לבקש יוכל הספק .2.3.4

 ₪ 40 של תשלום תמורת יכולתו, לפי זו בקשה ימלא החולים תבי אחסון. ולצורכי

  למ"ר. לחודש

 הקצה: ציוד .3

 קצה ויחידת המערכת של נדרשות יכולות .3.1

 :למאושפזים הקצה יחידות דרישות .3.1.1

 לפחות. HD באיכות בצפייה יתמכו הקצה יחידות .3.1.1.1

 ההזמנה. ביום המזמין החלטת לפי .24 " , 21" ,19" ,17" של בגדלים .3.1.1.2

 כזו בצורה חיבור"( "זרוע )להלן: מתכווננת זרוע באמצעות תחובר קצה יחידת כל .3.1.1.3

 החולים. בית של השוטפת בפעילות תפגע שלא

 ולהדליקה קצה יחידת לכבות יוכל שמשתמש כך קצה, יחידת לכבות יהיה ניתן .3.1.1.4

 כרצונו.

 בבית לפעילות מתאימים ואישורים תקן בעלות יהיו החיבור וזרוע הקצה יחידת .3.1.1.5

 חולים.

 הקצה שיחידת שבעת כך יותקן הקצה יחידת לבין התקרה או הקיר בין החיבור .3.1.1.6

 סיכון ייצור ולא מהקיר יבלוט לא הוא החולה מיטת ליד לזרוע מחוברת אינה

 כלשהו. אסטטי מפגע או בטיחותי

 החיבור: זרועות דרישות .3.2

 המזמין. לדרישות בהתאם מפרקית תלת זרוע לספק הספק באחריות .3.2.1

  הקיר. וסוג הנדרשים לעומסים בהתאם יתבצע לקיר זרוע קיבוע .3.2.2

 יועץ של אישור ולספק המזמין עם למיטה החיבור אופן את לתאם הספק באחריות .3.2.3

 התקנה.וה הקיבוע לאישור בטיחות
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 עם מהתקרה היורדות תלייה בזרוע שימוש יעשה הספק מהתקרה, התקנה של במקרה  .3.2.4

 אקוסטית, )תקרה והמסך הזרוע של המשקל את לשאת בנויה אינה התקרה אם .עמוד

 )בנייה הראשונית לתקרה יקובע אשר תלייה במתקן שימוש ייעשה וכד'(, גבס

 מנת על ומספיקה יותר ארוכה תהיה הזרוע בלוקים(. או מבטון עשויה תקונבנציונאלי

 הראוי. באופן המסך את למקם

 וכל הספק, מטלות של אינטגרלי חלק היא שתידרש, עבודה כל לרבות הזרועות, התקנת .3.2.5

  בהתאם. הספק על תהיינה העלויות

 ותפעילל הפרעה לכל לגרום לא כדי המאמצים מלוא את לעשות מתחייב הספק  .3.2.6

 מטעמו. שפועל מי ו/או עובדיו, את הספק, את כוללת זאת תחייבותה .באתר שוטפתה

 

   ציבוריים בשטחים טלוויזיה ומסכי קצה נקודות .3.3

 מכרז מזוכה ציבוריים לשטחים טלוויזיות להזמין הזכות את לעצמו שומר המזמין .3.3.1.1

 למערכת. הציוד להתאמת בכפוף זאת וכל חשכ"ל, מכרז מזוכה או זה

 ההזמנה. ביום המזמין החלטת לפי .65"-ל 55" בין של בגדלים מסכים .3.3.1.2

 

 אוזניות דרישות .3.4

 הקצה, ליחידת המתחברות פעמי, חד לשימוש אוזניות למשתמשים לספק הספק על .3.4.1

  למשתמש. ידו על המוצעות מהחבילות אחת בכל

 ובהתאמה למשתמש וקל נוח לשימוש שיתאים באורך כבל עם יסופקו האוזניות .3.4.2

  הצפייה. למרחקי

 תקלות תיקון .3.5

 הקצה. וביחידות הקצה בנקודות בתשתית, תקלה כל לתקן הספק באחריות .3.5.1

 להסכם 19 בסעיף האמורים המוסכמים הפיצויים יחולו במועדה תקלה תיקון אי על .3.5.2

 זה(. למסמך ג' )נספח

 נזיקין .3.6

 ידי על וישולם יטופל מטעמם, מי או החולים, בית צוות מחברי מאחד שנבע לרכוש נזק .3.6.1

 .החולים בית

 אלא הספק, חשבון על יהיה החולים בית מאורחי מאחד או ממשתמש שנבע לרכוש נזק .3.6.2

 הנזק. גורם המשתמש ובין הספק בין אחרת יסוכם כן אם

 עילה יהווה לא החולים בבית מאורח או ממשתמש שנבע לרכוש נזק הספק, לב לתשומת .3.6.3

 הנזק. גורם את לשרת לא לספק

 

 

 

 החולים בבתי המערכת תשתית התקנת .4
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 מתאימות תכניות בהגשת תותנה חולים בבית התשתיות בתחום הספק של פעילות תחילת כל .4.1

 החולים. בית נציג ידי-על ובאישורן

 קצה"(, "נקודת )להלן: קצה יחידת תחובר אליו שקע להקים יש החולים בבית מיטה כל ליד .4.2

  החולים. מבית אחרת הוראה ניתנה כן אם אלא

 כל ליד תקינה בצורה ופועל קצה יחידת לחיבור הכשיר שקע הינה משמעותה 100% של פרישה .4.3

 קצה יחידת להקים שאין ככאלו הגדיר החולים בית אותן מיטות למעט החולים, בבית מיטה

 לידן.

 המזמין. רשת בתוך VLANכ המזמין ע"י תסופק והאקטיבית הפאסיבית התקשורת תשתית .4.4

 בית נציג עם תיאום תדרוש החולים בית רשת עם עקיף או ישיר ממשק לה שיש התקנה כל .4.5

  לצורך. בהתאם וליווי החולים

 נדרש. ממשק כל בעלות יישא הזוכה הספק

 בחלקן שימוש לעשות יוכל שהספק ייתכן שונות. באיכויות שונות תשתיות יש החולים בבית .4.6

 זה מידע החולים. בית באחריות היינו קיימת תבתשתי לשימוש הסופי האישור בכולן. ו/או

  .בפועל החולים בבית עבודתו תחילת עם רק מלא באופן לספק נגיש יהיה

 מחוייב הספק יהיה וכו'( זרועות התקנת תשתיות, )התקנת בשטח פיזית פעולה כל לאחר .4.7

 חשבונו. על וצבע(, ניקיון מבחינת )לרבות לקדמותו המצב את להחזיר

 .המזמין לאישור ובכפוף הציוד יצרן להמלצת בהתאם בכבלים שימוש יעשה הספק .4.7.1

 הסימון ברור. באופן יסומנו הספק של הכבלים תשתיות, לפרישת ידרש והספק במידה .4.7.2

 מטר 3 כל של במרחק הכבל על סימון ו/או שונה בצבע בכבלים שימוש באמצעות יתבצע

 כל עמיד. צבע או מדבקה תבאמצעו יתבצע הסימון המזמין. ובאישור דומה, באופן או

 אש וכיבוי הבטיחות התקנים, מכון דרישות בכל יעמדו הסימון ושיטות הכבלים

  (.HFFR בתקן עמידה )לרבות

 בית נציג עם מוקדם תאום ללא כבלים העברת או חציבות חפירות, יבצע לא הספק .4.7.3

 תחילת תתאפשר בכתב החולים בית מנציגי מוקדם אישור קבלת לאחר רק החולים,

 העבודה.

 ישנות תשתיות זה ובכלל באתר הכבלים ומעברי תוואי כל של ורישום מיפוי יבצע הספק .4.7.4

 לידי וימסרן לעת מעת אלו תכניות יעדכן הספק ההתקשרות. במהלך שיוספו ואלו

  המזמין.

 עיכוב בשל חולים מבית ו/או מהמזמין כספי לפיצוי בדרישה יבוא ולא טענות לספק יהיו לא .4.8

 לוח את לעכב עלולה זו פעילות השוטפת. החולים בית מפעילות נובעת אשר הספק בעבודת

 התשתית. בהנחת הספק של מתוכנן הזמנים

 בפרט החולים, ביתב שונותה למערכות הפרעותל יגרמו אשר כבלים או ציוד יתקין לא ספקה .4.9

 .אחרת מערכת כל ו/או מחשבים  מערכות חשמל, מערכות תקשורת, מערכות רפואי, ציוד

 או ןחלק הספק, מערכות או הספק, תשתיתש ,ההתקשרות תקופת מהלךב יתברר,ו במידה

 פתרון אולמצו מיידי באופן ההפרעה גורם את הסירל ספקה יידרש ,הלהפרע תוגורמ ןכול

 .חלופי

 ההתקשרות: תקופת במלך נדרשים שינויים .4.10
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 תקופת במהלך החולים בבית מיקומה את משנה החולים בבית ומחלקה במידה .4.10.1

 הקצה ביחידות שימוש ולאפשר חשבונו, על התאמות לבצע מחוייב הספק ההתקשרות,

 עמם. מלא תיאום ותוך החולים בית נציגי של הנחיות לפי זאת, כל החדש. במיקום

 עד חולים בבית מחלקות מתרחבות ו/או חולים בבית חדשות מחלקות וקמות במידה .4.10.2

 מיטות עבור מהמתאי תשתית להקים במחויי הספק להתקשרות הרביעית השנה תום

 החמישית השנה תום עד אלו מיטות ליד קצה נקודות להתקין יש שהתווספו. האישפוז

 מבין המאוחר המחלקה, של ההרחבה ו/או ההקמה מתום שנתיים או להתקשרות,

 עמם. מלא תיאום ותוך החולים בית נציגי של הנחיות לפי זאת, כל שניהם.

 

 מתקן תיק .4.11

 למערכות הנוגע המידע כל את יכלול אשר מתקן תיק ולתחזק להכין יידרש הספק .4.11.1

 וחדשות. קיימות השונות, התקשורת ותשתיות

 ההתקשרות. מתחילת יום 30 בתוך למזמין יימסר המתקן תיק .4.11.2

 הפרטים של בכתב והסברים התרשימים התוכניות, כל את יכלול המתקן תיק .4.11.3

 המערכות מרכבי הצבת מיקום את יכללו התוכניות המעודכנים. והטכניים התפעוליים

 מוליכים, ניתוב חיבורים, תרשים כולל ביותר, הקטן הפרט עד בפועל שבוצעו כפי

 לרבות מלאות התקנה תוכניות ;ןומרכיביה התקשורת מערכות מיקום ריכוז, נקודות

 ובקרות חיבורים קופסאות חיווט ורכיבים, כבלים פריסת

 בתוכנת מגנטית, במדיה או\ו מתאים בגודל נייר גבי על יימסרו החולים בית תוכניות .4.11.4

  (.VISIO) ויזיו או (AUTOCAD) קאד אוטו

 ממועד יום 30-מ יאוחר לא שינוי/תוספת בכל המתקן תיק את יעדכן הספק .4.11.5

 השינוי/תוספת.

 

 תשתית תחזוקת .5

 כל התחזוקה לחידוש שנתית אופציה שמורה תהיה ולמזמין שנים 3-ל תהיה התחזוקה תקופת .5.1

 שנה.

 אשר כזו ברמה ההתקשרות, תקופת כל במהלך הקצה, ויחידות התשתית כלל את יתחזק הספק .5.2

 הספק. ומערכת הקצה יחידות של תקינה שוטפת פעילות תבטיח

  הספק. של מלא ובמימון מלאה באחריות יהיה במערכת טיפול כל ספק הסר למען .5.3

 גורם של סיוע או טיפול דורשת כלשהי תקלה אם הספק. אל יהיו ולתחזוקה לשירות הפניות כל .5.4

 בית בתוך המחלקה צוות מבחינת החולים. בית נציג אל הספק נציג יפנה החולים, בבית כלשהו

 למערכת. הנוגעת פנייה לכל היחידה הכתובת יהיה הספק – החולים

 שדרוגים יבצע הספק התחזוקה,ו השירות של גרליאינט כחלק ההתקשרות, תקופת כל במהלך .5.5

  הטכנולוגיות. היכולות בחזית המערכת את לשמור מנת-על ,המערכת לתוכנת שוטפים

 המערכת, בתפעול החולים בתי צוותי את מחלקה לכל שעתיים במשך חשבונו על ידריך הספק .5.6

 וכד'. קטנות" ב"תקלות בטיפול

 עלויות .6
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 .5 נספח למלא המציע על .6.1

 תשלום .7

 .IPTV שירותי בהן למכור רשאי שהספק מיטות 10 כל על למזמין תגמול להעביר הספק על .7.1

  התשלום. את מהספק לגבות או השנתית התחזוקה מעלות זה תגמול לקזז רשאי המזמין .7.2

 .6 נספח למלא הספק על , המוצע התגמול את יפרט הספק .7.3

 

  (:SLA) מוסכמים ופיצויים שירות אמנת .8

 מן לקזז רשאי המזמין יהיה ,ומחויבויותי את הפר וספק היה המזמין, מזכויות לגרוע מבלי .8.1

 המפורטת המוסכמים הפיצויים בטבלת המפורטים הסכומים את לו המגיעים הסכומים

 להסכם. 19 בסעיף

 דיווחים .9

 ההקמה: תקופת .9.1

 הבא: המידע את הכולל דיווח למזמין הספק יעביר לחודש אחת .9.1.1

 ההקמה. פרוייקט סטטוס .9.1.1.1

 ההקמה. בפרוייקט הבאים לשלבי זמנים לוחות .9.1.1.2

 ההקמה. במהלך נתקל בהן בעיות .9.1.1.3

 התשתית התקנת הליך הושלם שבהן מיטות מספר .9.1.1.4

 התשתית התקנת הליך הושלם שבהן ישיבה ופינות ציבוריים שטחים מספר .9.1.1.5

עם סיום תקופת ההקמה יעביר הספק למזמין דיווח על כל הפעולות שבוצעו על ידו בתקופת  .9.1.2

 ההקמה וכל מידע אחר.

 :למאושפזים טלוויזיה שירות למכור הספק שהחל השירות תקופת .9.2

 הבא: המידע את הכולל דיווח למזמין הספק יעביר לחודש אחת .9.2.1

 טלוויזיה. שירותי להזמנת בחלוקה קצה יחידות של הזמנות מספר .9.2.1.1

 טלוויזיה. שירותי להזמנת בחלוקה הקצה יחידות של הצריכה ימי מספר .9.2.1.2

 שירותי להזמנת בחלוקה השירותים מאספקת הספק של ההכנסות כל סך .9.2.1.3

 טלוויזיה.

 תיקון. וזמני בשירותים שנפתחו לקוחות תקלות פירוט .9.2.1.4

 תיקון. וזמני שנפתחו מערכתיות תקלות על פירוט .9.2.1.5

 השירות. על אחר מידע פירוט .9.2.1.6

 מידע אבטחת דרישות .10

 הנדרשים בתקנים עומדות רכיביהן כל על ידו על המוצעות המערכות שכל לאשר הספק על .10.1

 .הישראלי החשמל הישראלים,חוק ותקנים IEC לאומיים בין בטיחות תקני היתר: ובין

 המידע אבטחת בתקני יעמוד הוא MM.01.2017 מיום החל המאוחר לכל כי יצהיר הספק

27799/2013  ISO27001  -ו ISO.  
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 הזכות את ולעצמ רשומ ברזילי הרפואי המרכז .ביותר העדכנית בגרסתם יהיו התקנים כל .10.2

 תעודות זה ובכלל למערכות, שהוגדר תקן כל בדרישות עמידה תעודות להציג מהמציע לדרוש

 הנדרש. התקן את הקובע הרשמי הגוף יד על הניתנות הסמכה

 אחד ולכל למערכת מחשבים תקשורת תשתית דרישות לפרט הספק על .10.3

 .ממרכיביה

 האחסון. ונפחי דרישות לפרט הספק על .10.4

 .קיימות אם ,נוספות תשתית דרישות לפרט הספק על .10.5

 אגף דרישת פי ועל מרחוק בחיבור המותנ ושאינ באתר שירות למתן מחוייב הספק .10.6

  ברזילי. הרפואי במרכז המידע מערכות

 מרחוק חיבור .10.7

 אבטחת ובדרישות בתקני עמידה תוך, ברזילי הרפואי המרכז לדרישות בהתאם יהיה .10.7.1

 נוספת. עלות וללא באתר הנהוגות המידע

  המרכז למערכת חיבור או המערכת הפעלת לצורך קצה ציוד להפעיל נדרש באם .10.7.2

 הרפואי המרכז לדרישות ובהתאם נוספת עלות ללא הציוד את לספק הספק על ,הרפואי

 ברזילי.

 באמצעות ישירות הקצה ציודי את לרכוש רשאי יהיה ברזילי הרפואי המרכז .10.7.3

 עלות את ולקזז חולים( בית מכרז מב"ר, מכרז חשכ"ל, מכרזי )כדון קיימות התקשרויות

 הספק. מתגמולי הרכישה

 .ויאושר מראש על ידולסטנדרט הקיים בבית החולים כפוף כל הציוד המותקן יהיה  .10.7.4

טים של מערכות תפעוליות בשימוש מערכות על מחשבי המערכת יהיה ניתן להתקין אייג'נ  .10.7.5

 וכד'. SysAid ,eProc ,VNC ,PowerPlug ,AntiVirusהמידע בבית החולים כגון: 

 , חלונות8, חלונות 7המערכת תותאם באופן מלא לעבודה על מערכת הפעלה חלונות   .10.7.6

לעבודה בפלטפורמות חדשות של מערכת  במסגרת תקופת ההתקשרותותשודרג  10 וחלונות 

 הפעלה חלונות.

ספק המבקש להתחבר מרחוק ידרש להתחבר  דרך מערכת הקלטה המתעדת את פעילות  .10.7.7

 הספק בשרתי ומחשבי הקצה  בתוך הארגון. 

מדיות  3-העתקים ו 2הספק יספק ספרות טכנית ותפעולית מלאה של כל הציוד לפחות ב .10.7.8

 דיגיטליות. 

 .מדיות דיגיטליות 3-מלא של הממשקים ואופן פעולתם ב הספק יספק מפרט  .10.7.9

                                               

 ההצעה חוברת – א' 
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 שם מלא של הגוף המציע 

 (כפי שהוא מופיע ברשם רשמי)

 

  

   

 

 המציע חתימה וחותמת
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 פרטים על הגוף המציע .1

 

 המציע: שם 1.1

 

 

 

 .ז.(:תהמס' המזהה )מספר חברה,  1.2

 

 

 (:שותפותסוג התארגנות )חברה,  1.3

 

  

 תאריך התארגנות: 1.4

 

 

 שמות הבעלים )במקרה של חברה, שותפות(: 1.5

 

 

 

 שם המנהל הכללי: 1.6

 

 

 מען המציע )כולל מיקוד(: 1.7

 

 

 

 למכרז זה: איש הקשר 1.8

 

 ________שם: _____________

 _______תפקיד: ___________

 _______טלפון: ____________

 ___________________דוא"ל: 
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 החתימה של המציע מורשי .2

 חתימה תפקיד ת.ז שם מלא

    

    

    

    

    

 

המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים : המציע יפרט את כל הקשרים העדר ניגוד עניינים .3

אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למשרד בהתאם להצעה זו )לעניין זה 

 יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים(:

 __________________________________________________________ א.

 __________________________________________________________ .ב

 __________________________________________________________ .ג

 __________________________________________________________ .ד

 __________________________________________________________ ה.

 __________________________________________________________ ו.

 

אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים 

עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למשרד בהתאם להצעה 

ר, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמו

 .המזמין

 

 להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי: בהצעה מסחריים סודות .4

  :וכן הנימוק למניעת החשיפה .בהצעה מרקר צהוב( םלקים הרלוונטיי)בנוסף, יש לסמן את הח

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 18סעיףבנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור הסעיפים 

בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת  למכרז.

 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. על פיאשר תפעל בעניין זה  המזמיןהמכרזים של 
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השנים מסחרי פעיל )לא כולל פיילוטים( במהלך במתן שירותי טלוויזיה  המציע ניסיון .5

2016-2010: 

 . כל הפרטים המופיעים בטבלה מטה את לציין יש פרויקט כל עבור

 מס"ד

שם הלקוח, 

אופי הלקוח ו

)בית חולים, 

לקוח אחר, 

 בארץ, בחו"ל(:

 : לרבות, תיאור הפרויקט

 מספר יחידות הקצה שהותקנו; .1

פירוט טכנולוגיית יחידות הקצה  .2

אשר הותקנו )טלוויזיה רגילה / 

IPTV :)אחר / 

 תאריך

וסיום  תחילת

 :ההתקשרות

פרטי איש 

קשר )שם, 

תפקיד, טלפון, 

 דוא"ל(

1.     
 

2.     
 

3.     
 

4.     
 

5.     
 

 

 *ניתן להוסיף שורות לטבלה, במידת הצורך.

 :הצהרת המציע להגשת הצעתו .6

הגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים המקדימים  6.1

הסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגיש את הצעתו, האמורים לעיל, הבין את מהות העבודה, 

קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא 

מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל 

 פרטיו וחלקיו.

 המכרז.הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי  6.2

מו כן, בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין כ 6.3

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

ובכלל זאת את כל דרישות הרישום והרישוי הנדרשים. המציע מצהיר כי הוא עומד 

 .1993-התשנ"ג ,זים)א( לתקנות חובת המכר 6בדרישות תקנה 

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

חלק בלתי נפרד מהחוזה, באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, בכל 

מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי 

 לשהו המופיע בחוזה, תהיה עדיפות לתנאי המופיע בחוזה.כ

 ני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז.א .8
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את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז והבנתי י מצהיר ומאשר שקראתי הננ .9

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

  המלאה. 

 (.להזמנה נספח ג'אני חותם בזה על נוסח החוזה ) .10

 

 שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  זה

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע 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 

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

 בפני על התצהיר דלעיל.

 

   

 חתימה וחותמת שם מלא ומ.ר של עו"ד תאריך
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 הנוספות ובדרישות הסף בדרישות העמידה הוכחתל סמכתאותא - 1א' נספח

  הוכחת העמידה בדרישות הסףל סמכתאותא .1

להוכחת עמידת  מבלי לפגוע בזכויות המזמין, הטבלה להלן מפרטת את המסמכים הנדרשים 1.1

 המציע בתנאי הסף.

בעמודה שכותרתה "עמ' בהצעה" את העמ' בהצעתו שבו המציע לציין  עללגבי כל תנאי ותנאי,  1.2

 מצורפת האסמכתא הנדרשת.

מובהר כי אין להסתמך על טבלה זו לצורך הבנת תנאי הסף. זוהי טבלת עזר בלבד המוגשת  1.3

יים בהצעתו. תנאי הסף הינם מכשלים טכנ רות למציע ויעודה הינו לעזור למציע להימנעיכש

 למכרז. 6 ין בסעיףכמצו

 

 סעיף לפי  

מס' # 

 1 בפרק

 ההוכחה

 המסמך
' עמ

 בהצעה

 תנאי סף מנהליים 7.5

  תעודת התאגדות ע"פ חוק /ע"פ חוקתעודת רישום התאגיד  7.5.1

7.5.2 

אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים 

פקה דרך אתר הלהאישור האמור ניתן  (1976-ציבוריים )תשל"ו

 /Misim.gov.il/gmrepishurהאינטרנט של רשות המיסים, שכתובתו: 

 

  מאומת על ידי עו"ד. 3א'תצהיר נוסח נספח  7.5.3

7.5.4 

נסח חברה תקף למועד הגשת ההצעות מרשות התאגידים. הנסח האמור 

ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: 

Taagidim.justice.gov.il לחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה"ב 

 

  .אישור ניהול תקין מרשם העמותות 7.5.5

  חתום כנדרש על גבי נייר לוגו של רו"ח המבקר את המציע. 2א'נספח  7.5.6

  על רכישת מסמכי מכרז.תדפיס אישור התשלום העתק  7.5.7

  תנאי סף לגבי המציע 7.6

  לחוברת ההצעה 5באמצעות מענה לסעיף יוכח  7.6.1

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
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  נוספותבדרישות ה המציע עמידתהוכחת ל אסמכתאות .2

מבלי לפגוע בזכויות המזמין, הטבלה להלן מפרטת את המסמכים הנדרשים להוכחת עמידת  2.1

 המציע בדרישות הנוספות.

)אלא אם צוין בה  המציע לציין בעמודה שכותרה "עמ' בהצעה"על לגבי כל דרישה ודרישה,  2.2

 שבו מצורפת האסמכתא הנדרשת. תואת העמ' בהצע אחרת(

מובהר כי אין להסתמך על טבלה זו לצורך הבנת הדרישות הנוספות. זוהי טבלת עזר בלבד  2.3

שות עתו. הדריים בהציהמוגשת כשרות למציע ויעודה הינו לעזור למציע להימנע מכשלים טכנ

 מכרז וכמפורט שם בלבד.ל 8 ן בסעיףהנוספות הינן כמצוי

לפי סעיף 

 מס' למכרז
 בהצעה' עמ המסמך הנדרש

  .4א'צירוף תצהיר נוסח נספח  8.1

  .5א'צירוף תצהיר נוסח נספח  8.3

  חתום. 6צירוף נספח א' 8.4

  שה"יתצהיר לעניין "עסק בשליטת א 8.5

8.6 
לחוברת  4רשימת פרטים חסויים בהצעה* באמצעות מענה לסעיף 

 ההצעה
--- 

8.7 
 2רשימת מורשי החתימה מטעם המציע באמצעות מענה לסעיף 

 לחוברת ההצעה
--- 

 --- מסמכי המכרז חתומים בר"ת 8.8

 --- י החתימה וחותמת המציעחתימת חוברת ההצעה בידי מורש 8.9

8.10 
לסעיף  מענהפירוט קשרים העשויים ליצור ניגוד עניינים באמצעות 

 הצעהלחוברת  3
--- 

 

 

 

 פרטים חסויים יש להבליט בגוף ההצעה על ידי סימון במרקר צהוב בנוסף על ציונם בסעיף האמור.*
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 חי" כ"עסק המציע של לקיומו חשש העדר אודות רו"ח אישור - 2א' נספח

                          החשבון רואה של לוגו נייר על יודפס זה ספחוסח ננ

 תאריך : ___/___/____

  _____________ )יש למלא את שם המציע( לכבוד

 

 העדר חשש לקיומו של המציע כ"עסק חי"הנדון : 

  כם הרינו לאשר כדלקמן: לבקשתכם וכרואי החשבון של חברת

 . _________ שנתמ המציעהננו משמשים כרואי החשבון של  .1

דוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, ה .2

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

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

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות  .3

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

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות  .4

לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע  3 סס על הבדיקות כמפורט בסעיףבהתב

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

 

  בכבוד רב,

 

________________________ 

  רואי חשבוןחתימת וחותמת 

 

 

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

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

 סטייה מהנוסח האחיד.

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

 4 -ו 3חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים  3-אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ****
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  1976-תשל"וה ציבוריים, גופים עם עסקאות חוק לפי תצהיר – 3א' נספח

 שהוזהרתי לאחר____________,  שמספרה. ז.ת ת/נושא' _______________, גב/מר, מטה החתום אני

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

 :כדלקמן

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

 במרכז הרפואי ברזילימתן שירותי טלוויזיה למאושפזים ל 26-2016-ש בתמיכה להצעה למכרז מס'

 "(.המכרז)להלן: "

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

עותו של מונח זה )להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמ 1976

 וכי אני מבין/ה אותו. 

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

, גם עבירה על 2011-ודה, התשע"בלחוק להגברת האכיפה של דיני העב 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

למתן שירותי טלוויזיה  78/2016 רמספ"( מטעם המציע בהתקשרות מועד להגשה)להלן: "

 .במרכז הרפואי ברזילילמאושפזים 

  לפחות  וחלפה שנה אחתביותר משתי עבירות  בפסק דין הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות  ולא חלפה שנה אחתביותר משתי עבירות  בפסק דין הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

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

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

 1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א, לפי חוק עובדים 2002

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

 ממועד ההרשעה האחרונה.
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 בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, לא הוטלו על המציע או על בעלי זיקה אליו, כהגדרתם בחוק עסקות גופים ציבוריים, .4

, עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 1976-תשל"וה

ולפי הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,  1987-, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991-התשנ"א

 .2011-התשע"ב

 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 

 יר דלעיל.בפני על התצה

 

   

 חתימה וחותמת שם מלא ומ.ר של עו"ד תאריך
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  מקור בתוכנות שימוש תצהיר – 4א' נספח

 לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר____________,  שמספרה. ז.ת ת/נושא' _______________, גב/מר, מטה החתום אני

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

למתן שירותי טלוויזיה  26-2016-ש "( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז מס'המציעאני הוסמכתי כדין על ידי __________________ )להלן: " .1

 "(.המכרזלהלן: "במרכז הרפואי ברזילי )למאושפזים 

 מקוריות לצורך מכרז מס'הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות  .2

  .המזמיןולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי  26-2016-ש

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

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

_____________ 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 על התצהיר דלעיל.

 

   

 חתימה וחותמת ומ.ר של עו"ד שם מלא תאריך
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 עניינים וניגוד נאמנות ,סודיות שמירת על תצהיר - 5א' נספח

 לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר____________,  שמספרה. ז.ת ת/נושא' _______________, גב/מר, מטה החתום אני

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

למתן שירותי טלוויזיה  26-2016-ש "( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז מס'המציעאני הוסמכתי כדין על ידי __________________ )להלן: " .1

 "(.המכרז)להלן: "במרכז הרפואי ברזילי למאושפזים 

 :סודיות חובת .2

 וכי לאחריה או לפניה, ההסכם תקופת בתוך, זו עבודה ביצוע עם בקשר אלי שתגיע ידיעה כל, אדם כל לידיעת להביא או למסור, להודיע, להעביר לא .2.1

 סודיות על לשמור מתחייב הנני וכן. לידיעתו יובא ההסכם בביצוע הכרוך שמידע מי וכל ידי על המועסקים ידי על גם כאמור הסודיות תשמר

 .ההסכם בביצוע הקשורים והמסמכים הנתונים, הניירות יתר וכל המפרטים, הרשימות

 .1977-ז"התשל, העונשין לחוק 118 סעיף לפי עבירה מהווה, לעיל כאמור התחייבותי מילוי אי כי לי ידוע .2.2

 :עניינים וניגוד נאמנות חובת .3

 נאמנות חובת מימוש למען ואפעל הכוללת העבודה במסגרת ידי על הניתן לשירות הקשור בכל בלבד המזמין כלפי נאמנות חובת חב אני כי לי ידוע .3.1

 .בעקיפין ובין במישרין בין זאת

 ידי על הניתן לשירות בקשר המזמין של האינטרסים בין אינטרסים ניגוד של אפשרות או אינטרסים ניגוד של במצב מצוי אינני כי בזאת מצהיר אני .3.2

 במישרין לא כאמור אינטרסים ניגוד של במצב בעתיד להימצא שלא מתחייב ואני המזמין שאיננו כלשהו אחר גורם של או שלי אלה ובין זו במסגרת

 .לי להורות לנכון ימצאו שאלה ככל ואפעל המזמין לנציגי מיד כך על ואודיע להפסקתו מיד אפעל כזה לניגוד אקלע ואם בעקיפין ולא

   

 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 

 יר דלעיל.בפני על התצה
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 חתימה וחותמת שם מלא ומ.ר של עו"ד תאריך
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 "פרטיים לגופים המדינה רשויות בין התקשרות ומסמכי היתרים "פרסום שעניינה 1116 מס' ממשלה החלטת – 6'א נספח

 לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר____________,  שמספרה. ז.ת ת/נושא' _______________, גב/מר, מטה החתום אני

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

למתן שירותי טלוויזיה  26-2016-שמס' "( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז המציעאני הוסמכתי כדין על ידי __________________ )להלן: " .1

 "(.המכרז)להלן: " הכלליים מרכז הרפואי ברזילילמאושפזים ב

מקבל את תוכנה והבנתי , בעניין פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים 1116מס'  את החלטת ממשלהאני מאשר כי קראתי  .2

 . תפורסם ,על כל צרופותיהעם המציע, במכרז, ההתקשרות שהמציע יזכה שככל על עצמי ומסכים 

 לחוברת ההצעה. 4הפרטים שהמציע מעוניין להותיר חסויים עקב היותם סודות מקצועיים או מסחריים מצוינים בסעיף  .3

 זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע 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 ת/יעשה כן, חתם/ה 

 בפני על התצהיר דלעיל.

 

   

 חתימה וחותמת שם מלא ומ.ר של עו"ד תאריך
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 המרכז הרפואי ברזילימידע ונתונים אודות  7נספח א'

 

 תכולת המרכז הרפואי

מס' 
 מבנים

מס' 
 מחלקות

מס' 
 מיטות

סה"כ 
 שטח בנוי

ממוצע 
ימי 

 אישפוז

אחוז  
תפוסת 
 מיטות

14 32 490 65000 4.1 %86  

 

 ויזיהופרוייקט ישן של צפיה בטל

מספר 
נקודות 
 צפייה 

בכמה 
 מבנים

בכמה 
 מחלקות

בכמה 
 מיטות

אחוז כיסוי ממוצע )כמה מהמאושפזים 
 רוכשים את השירות(

70 12 15 300 %6  

 

 תכולת המרכז הרפואי מגדל אישפוז כירורגי 

מס' 
 מבנים

 שלב
פינות 
 ישיבה

מס' 
 מחלקות

מס' 
 מיטות

 32 0 17 א 1

 74 5 6 ב 1
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 הכספיים מהדו"חות נתונים אודות המציע הצהרת 8א' נספח

 

 

 הצהרת המציע אודות נתונים מהדו"חות הכספיים ונתונים נדרשים נוספים

 

המציע( ואני מכהן -אני נציג של _______________, ח.פ/ ע.ר: ________________, )להלן אני הח"מ _______________, ת.ז. ______________ ,  .1

 :31.12.2015כ___________ מצהיר כי בהתאם לדוחות הכספיים לכל אחת משלוש השנים שנסתיימו ביום 

 לן הינו לפחות )אין חובה לרשום את הסכום המדויק(:המחזור הכספי של המציע לתקופה המנויה לה .2

 )לא כולל מע"מ(.: ________________ ₪ 2013בשנת  .2.1

 )לא כולל מע"מ(.: ________________ ₪ 2014בשנת  .2.2

 )לא כולל מע"מ(.: ________________ ₪  2015בשנת  .2.3

 

 

 

 

  

 לראיה באתי על החתום 

   

 וחותמת המציעחתימה  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 חתימת רו"ח לשם זיהוי בלבד
   
   

 חתימה וחותמת שם מלא של רו"ח תאריך
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 מחיר הצעת טופס ב' נספח

 

 

  במרכז הרפואי ברזילילמתן שירותי טלוויזיה למאושפזים  2016-26-שהצעת מחיר למכרז מס' 

המכרזים רשאית לפסול הצעות שהמחירים בהן אינם ברורים ועדת את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור או באופן מודפס. מחיקות יעשו בצורה ברורה ובהירה. 

 ולפיכך לא ניתן להעריכן.

רכישת ציוד, הוצאות משרדיות,  שכ"ד, נסיעות,, ת שכררבולבמכרז לרבות ם המפורטים שירותיכלל ההצעת המחיר כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן  .1

 ביטוחים, עלויות תפעול, ניהול ורווח המציע וכן מע"מ או כל מס או היטל אחר ע"פ כל דין.

 לא ישלם כל תוספת למחיר המוצג בהצעת המחיר. המזמין .2

 כפי שציין המציע ובהתאם לכמות הביצוע בפועל של הזוכה. להלן 6.3התשלום בפועל לזוכה יהיה על בסיס המחירים המצוין בסעיף  .3

 .כרזיםתפסלנה או תחושבנה כמחיר אפס על פי שיקול ועדת המ - ממנהו/או במתכונת השונה  שאין בהן את כל מרכיבי הטבלה הצעות חלקיות .4

 .שיעור התמלוגים שישולם לכל בית חולים הצעת המחיר תהיה עבור .5

 הצהרת המציע לעניין הצעת המחיר: .6

נענו על ידי המזמין, אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך  ילאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותי 6.1

 זה.

 ., הזולה ביותר או אחרתל אף הצעהידוע לי, כי המזמין אינו חייב לקב 6.2

 : (אינם כוללים מע"מ המחירים) להלןדכ יםמחיראת ה בזה מציע אני 6.3

 

 

 שיעור תמלוגים מוצע

 

 

%_____ 

 

 

 על החתוםובאתי 

     

 חתימה וחותמת  שם פרטי ומשפחה  תאריך
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 התקשרות הסכם ג' נספח

 מרכז הרפואי ברזילילמאושפזים בלמתן שירותי טלוויזיה חוזה 

 

 שנת ______, לחודש  שנערך ונחתם ב________ ביום 

 

 –בין  –

 אשקלוןמרח' _________,  המרכז הרפואי ברזילי  

 המיוצג על ידי _____________________

 ("המזמין")להלן: 

 מצד אחד;       

 

 –בין ל –

  

 

____________________ 

 מרח' ________________

 _____________ -הרשום ב _____________ כ

 שמספרו/ה ___________________________

 המיוצג/ת על ידי מורשי החתימה:

________________________ 

 ת.ז. _____________________

 __________________שתפקידו אצל הספק הינו: 

 "(הספק)להלן: "

 מצד שני;       

 

 

 ;במרכז הרפואי ברזילילמתן שירותי טלוויזיה למאושפזים בתאריך ______, המתייחס  26-2016-שפרסם מכרז מס'  והמזמין הואיל

 רז זה;, כמפורט במסמכי מכהנדרשיםטלוויזיה ה שירותיכלל הידע, הכלים, הדרושים למתן היכולת, הצהיר, כי ברשותו  והספק :הואילו

והתחייב לפעול וליתן את מיום __________  זמיןשפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המ הגיש הצעתו וזכה במכרז: והספק והואיל 

האמורים  ם הנדרשיםשירותיהמוכן לספק את וא הכי  הספקבהן הצהיר השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז, הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו ו

 ;פ דרישות המכרז"לעיל ע

 כמפורט במסמכי המכרז. םרותיישאת הלקבל  ןמעונייוהמזמין  :והואיל

בהתחשב בתנאי , וזאת הספק או מי מעובדיולבין  זמיןמעביד בין המ-והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד  :והואיל

  מעביד;-ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד

 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 

 כללי .1

 המבוא להסכם זה לרבות כל ההצהרות הכלולות והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו. 1.1

 כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה, הכל בהתאם לעניין וכמשתמע מן ההקשר בהסכם זה.כל האמור בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים,  1.2

 הנספחים להסכם זה: 1.3

 על פרקיו ונספחיו, כולל תשובות לשאלות ומסמכים הבהרה שהוחלפו בין הצדדים )להלן: "המכרז"(. 26-2016-שמכרז מס'  – 1נספח  1.3.1

 או חלקים ממנה כפי שהתקבלו ואושרו על ידי המזמין.הצעת הספק מיום _____________  – 2נספח  1.3.2

 ערבות בנקאית )לביצוע(. - 3נספח  1.3.3

 אישור קיום ביטוחים. - 4נספח  1.3.4

 עלות רכיבים. 5נספח  1.3.5

 תגמולים. 6נספח  1.3.6

 הגדרות 1.4

  למכרז. 1לפרק  3 ההגדרות בחוזה זה הינן כמפורט בסעיף

 סתירה בין מסמכים 1.5

 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת הספק כפי שאושרה על ידי המזמין לבין גוף ההסכם ובין יתר נספחי ההסכם כולם או חלקם, תגברנה

רואה את מסמכי המכרז ואת כל חובות הספק, כפי שהן מפורטות בו, כחלק  המזמיןהוראות גוף ההסכם ויתר נספחי ההסכם על פני האמור בהצעת הספק. 

לל בלתי נפרד מהסכם זה. בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לחוזה, או בין המסמכים לבין עצמם או כל סתירה שהיא במכרז זה על נספחיו )כו

 החוזה(, תפורשנה הוראותיו באופן המיטיב עם המזמין במכרז.

 

  ואישורים רישיונות ,היתרים .2
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הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים ובאישורים התקפים בהתאם להוראות המכרז ולהוראות כל דין. הספק מתחייב להציגם למשרד  2.1

 . המזמיןבכל עת שיידרש ע"י 

לה או חלקן, בין בעת חתימת מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות א 2.2

 הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הספק. 

שירותים הספק מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את ה 2.3

 . בהתאם להסכם זה על נספחיו

 הספק מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.  2.4

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם.

 הנדרשים השירותים .3

כמפורט במכרז על , במרכז הרפואי ברזילימתן וויזיה למאושפזים השירותים הנדרשים במסגרת הסכם זה )להלן: "השירותים הנדרשים"(, כוללים את  3.1

 פרקיו ונספחיו.

שהו, לרבות הספק מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים; וכי מתן השירותים על ידו למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כל 3.2

 בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

ם הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן כי יש לו ולעובדים שיועסקו הספק מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעי 3.3

 מטעמו בביצוע התחייבויותיו ע"פ הסכם זה, את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים. 

 הספק מצהיר כי הוא מסוגל לבצע את התחייבויותיו ע"פ הסכם זה. 3.4

 

 ההתקשרות תתקופ .4

 הסכם זה נחתם לתקופה שמיום ___________ ועד יום ____________ )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. 4.1

 הספק מסכים בזאת כי למזמין נשמרת הזכות לבטל את המכרז מסיבות תקציביות. 4.2

 סופי או זמני. המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם ספק ללא צורך במתן הודעה מוקדמת במקרה שימונה לספק מפרק 4.3

ן, התקשרות שהוארכה תהיה כפופה לכל התנאים המפורטים במכרז ובחוזה, ותהיה מותנית בהמצאת המסמכים הנדרשים לצורך החתימה על חוזה זה, כגו 4.4

 . המזמיןידי רשויות המס וכו', הכל כפי שידרוש נציג -הארכת ערבות הביצוע, הארכת חוזה הביטוח, המצאת מסמכים הנדרשים על

ידי המזמין, לא תהיה על המזמין חובה לפצות את הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה -בכל מקרה של ביטול ההסכם על 4.5

 בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם. תמורה זו תשולם לספק ע"פ הצגת חשבוניות כנדרש ולאחר בדיקתן ואישורן ע"י המזמין.

 ל הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור.בכל מקרה ש 4.6

 

 ביצוע ערבות .5

 במשך כל תקופת החוזה יעמיד הספק ערבות לביצוע השירותים )להלן: "ערבות לביצוע"( אוטונומית ובלתי מותנית. 5.1

 מכרז.למסמכי ה 1פרק ל 23.2הערבות לביצוע תהיה בהתאם לאמור בסעיף  5.2

 ה. יום לאחר סיומ 60לביצוע הינה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה על חוזה זה ותהיה בתוקף למשך כל תקופת החוזה +  הערבות 5.3

נאי המזמין יהא רשאי לחלט את הערבות לביצוע, כולה או חלקה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל מקרה שהספק לא יעמוד בתנאי מתנאי החוזה ו/או בת 5.4

ות המזמין לכל מתנאי המכרז ו/או בגין כל נזק שייגרם למזמין ע"י הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, בהתראה של שבועיים מראש וזאת מבלי לפגוע בזכוי

 סעד אחר לפי כל דין.

 את מלוא נזקיו, במידה שאלה עולים על הסכום שחולט. הספקלתבוע מ מזמיןאין כדי למנוע מהלביצוע בחילוט הערבות  5.5

 דומה.לביצוע או חלקה והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על הספק לדאוג על חשבונו לערבות לביצוע חדשה בסכום  את הערבות המזמיןחילט  5.6

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם.

 

 בלעדיות העדר .6

וכן רשאי המזמין לספק לא תהיה בלעדיות, בקבלת עבודות מהמזמין והמזמין יוכל לקבל שירותים מן הסוג נשוא חוזה זה, ומכל סוג אחר, מכל גורם אחר כלשהו, 

השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שינוי בכמויות, ולבצע שירותים אלו בעצמו, הכל שלא לבקש מהספק או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל או לבטל חלק מן 

 .המזמיןלפי שיקול דעתו המוחלט של 

 

 נציגים .7

רשאי להחליף את נציגו  זמין"(. הממזמיןנציג ה"ו/או מי שיוסמך על ידו בכתב )להלן: נציג המזמין הוא חשב המזמין לצורך ביצוע חוזה זה  – מזמיןנציג ה 7.1

  .ספקבכל עת על ידי מתן הודעה בכתב ל

 

 

 וביקורת דיווח רישום, תיעוד, .8

 שר למזמין מעקב מלא אחר פעילותו.הספק יתעד את כל מהלכיו ופעולותיו באופן שיאפלעיל  2בפרק  9מעבר לאמור בסעיף  8.1

או אחר( הקשור לביצוע ההתקשרות כספי )כל דין וחשבון  זמיןלמ ציגבביצוע חוזה זה באופן שיאפשר לו לה ההקשור פעילותמתחייב לנהל את כל ה הספק 8.2

 בנפרד מכל פעילות אחרת שלו.
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תים מתחייב לדאוג כי כל חומר ו/או מידע שיימסר לו כאמור, יישמר בסודיות מוחלטת ויעשה בו שימוש אך ורק לצורך פיקוח על יישום וביצוע נאו זמיןהמ 8.3

 .באיכות המרביתשירות בהם  םבתי החולים ולמאושפזילשל חוזה זה והחוק, במטרה ליתן 

במתכונת  ,חות מבוקרים כאמור", לפי בקשתו, דומזמיןידי רואה חשבון, ויציג ל-עלע חוזה זה קורת קבועה של החשבונות הקשורים בביצויהספק ידאג לב 8.4

 זמין.ובמועדים שידרוש המ

 ביצע את הפעולות בפועל,ש מדובר במיובלבד ש ,ידי יועץ מס של הספק-עליכול שהחשבונות הקשורים בביצוע חוזה זה יהיו מאומתים לעיל על אף האמור  8.5

 תקופתיים ו/או שנתיים. מס ג את הספק בפני שלטונות המס לצורך הגשת דוחות והוא מוסמך לייצ

פיו, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לתמורה -על אף האמור לעיל, המזמין יהיה רשאי להכתיב לספק, בכל עת, טופס או פורמט דיווח, שהספק יחויב לפעול על 8.6

 נוספת בגין כך.

מתחייב להעביר  הספקו ;מעת לעת ולפי שיקול דעתו המוחלט, דיווחים נוספים הדרושים לו הספקלדרוש מרשאי  זמין יהיההמ ,אמור לעילגרוע מהמבלי ל 8.7

 הספק מודע לכך ומסכים לכך שלא יהיה זכאי לתמורה נוספת בגין כך. .מזמיןדיווחים כאמור תוך העמדת כל המידע והנתונים שברשותו לרשות נציג ה

 

 עצמי ביצוע .9

מראש  המזמיןהספק אינו רשאי להמחות, לשעבד או למשכן את זכויותיו ו/או את חובותיו לפי חוזה זה לצד שלישי כלשהו, אלא אם כן ניתן על כך אישור  9.1

 ובכתב.

ם ולא ישלם כל תמורה לא יכבד והמזמיןהמחאה, שיעבוד או משכון כאמור, ככל שנעשו ללא אישור, יהיו חסרי תוקף מחייב, יהוו הפרה יסודית של החוזה,  9.2

 פיהם.-בגין שירות או מוצר שסופק על

 פי חוזה כדוגמת חוזה זה.-למען הסר ספק, האיסור בדבר המחאת זכויות ו/או חובות חל גם לגבי המחאת זכויות ו/או חובות לספקים אחרים הפועלים על 9.3

. אולם, הספק רשאי להציג את פעילותו המזמיןפי חוזה זה כפעילות של -ידו על-הספק מתחייב שלא להציג כלפי כל גורם שהוא את הפעילות המתבצעת על 9.4

 .המזמין ובאישורופי החוזה כפעילות המתבצעת בהתאם להתקשרות עם -על

 

 המזמין סמכות .10

מכל או הנדרשים  ובאיכות עומד ברמה ואינ הספקידי -על ןניתשהשירות מצא כי בכל עת, אם  קורסלבטל  ירשאהספק מודע לכך ומסכים לכך שהמזמין  10.1

 .סיבה מקצועית אחרת המצדיקה זאת

 בקרה ופיקוח 10.2

ח, נציג המזמין יהיה רשאי לבקר בכל עת בכל מקום שבו פועל הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ללא צורך בהודעה מוקדמת לצורך התרשמות, פיקו 10.2.1

 לשתף פעולה עם נציג המזמין, ולהקל עליו בביצוע עבודתו. בדיקה, הערכה או לכל צורך אחר שהמזמין יראה לנכון, והספק מתחייב

 זמין בקשר לחוזה זה.ידי המ-סיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו עלימוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או ח הספק 10.2.2

פק להם שירותים, ולהפעיל כל כלי ביקורת או הערכה שהספק סי בתי חוליםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין או מי מטעמו יהיה רשאי לפנות ל 10.2.3

 .למאושפזים בבתי החוליםשימצא לנכון לצורך הערכת איכות השירות המוענק על ידו, וכדי להבטיח שירות איכותי 

הספק, וכן  המזמין יהיה רשאי להשתמש בתוצאות הפיקוח ו/או ההערכה לכל צורך שהוא, ובכלל זה לצורך החלטה בדבר הארכת ההתקשרות עם 10.2.4

 לצורך מכרזים עתידיים, אם וכאשר יהיו.

 לספק תינתן הזכות להגיב על תוצאות ההערכה, במידה שימצאו ליקויים באופן תפקודו. 10.2.5

 

  התמורה .11

 2לפרק  2.1.1ליום עבור החבילה הבסיסית כהגדרתה בסעיף ₪  20הספק יגבה מהמאושפזים תשלום עבור אספקת השירותים. המחיר שייגבה לא יעלה על  11.1

 . 2לפרק  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ליום עבור החבילה המורחבת כהגדרתה בסעיף ₪  25ולא יעלה על 

  המזמין ו/או בתי החולים לא ישלמו לספק כל תשלום עבור השירותים. 11.2

 אחת לשנה, על פי דיווחי הספק על הכנסותיו, יעביר הספק לבית החולים את התשלום בגין התמלוגים בהתאם להצעת המחיר שלו. 11.3

 לו כפוףלחוזה וב 8למשרד כמוגדר בסעיף  שימסורפי ביצוע בפועל, ובהתאם לדיווחים ולמסמכים -תינתן על 11.4

 

 והתאמה הצמדה התשלום, מועדי .12

 . עליה יחליט בית החוליםלבית החולים בהתאם לשיטה והוא יועבר  ם כל שנת התקשרותיבוצע בתו לבית החוליםהתשלום  12.1

 לא יאוחר מעשרה ימי עבודה אחרי תום כל שנת התקשרות, יעביר הספק לבית החולים את הדיווח על הכנסותיו בשנה החולפת. 12.2

  בית החולים יאשר את דיווח הספק והספק יהיה מחוייב להעביר את התשלום לבית החולים לא  12.3

 .גין תקופת הפיגורד שנקבע לתשלום, יתווספו לתשלום האמור הפרשי הצמדה וריבית בלאחר שחלף המועבית החולים תשלום להספק שילם  12.4

 . 1961-לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 1כהגדרתם בסעיף  - לעניין זה "הפרשי הצמדה וריבית" 12.5

 עודכן בהתאם לשיקול דעתו של המזמין.התעריף אשר ישלמו המאושפזים י 12.6

 

 

  

 עניינים ניגוד איסור .13

 עינייני המזמין.ם בין עניינו הוא לבין מתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד ענייניהספק  13.1

בלשכת בריאות  עובדמתחייב כי בכל עת, לא יכהן בהנהלתו ולא יהיה בין בעליו, ו/או בין עובדיו, בשכר או שלא בשכר,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק 13.2

 .או בן משפחה של עובד כאמור כלשהי
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 בני זוגם וילדיהם של כל אלה. –הורה או הורה של בן/בת זוג, בן/בת זוג, בן/בת, אח/אחות, גיס/גיסה  –שפחה" בסעיף זה "בן מ 13.3

 איסור קבלת טובת הנאה: 13.4

( לצורך עבירת השוחד, ויחולו עליהם מכלול האיסורים 1977-תשל"זהלחוק העונשין,  290הספק ועובדיו יחשבו "עובדי ציבור" )כהגדרתם בסעיף  13.4.1

או מבני משפחתו גורם בבית חולים או ממאושפז , בהקשר של קבלת טובת הנאה כלשהי מ1977-תשל"זההקבועים בפרק ט', סימן ה' לחוק העונשין, 

 בקשר לביצוע חוזה זה.של מאושפז 

 הספק או עובדיו תיחשב הפרה יסודית של החוזה. ידי-הוראה זו הינה הוראה יסודית בחוזה, והפרתה על 13.4.2

של או מבני משפחתו גורם בבית חולים או ממאושפז מרשאים לדרוש ו/או לקבל כל תשלום ו/או טובת הנאה אחרת לא יהיו הספק ו/או עובדיו  13.4.3

 פי חוזה זה. -על לבית החוליםהמוענק ו/או מכל גורם אחר, עבור השירות  מאושפז

 .או הכרת תודה שמקובל לתיתה מטעמי נימוס ,טובת הנאה מתנה פעוטה או סמליתכו כתשלום או לא ירא ,ין זהילענ 13.4.4

נותן התשלום ו/או טובת לאלתר, ויחזיר מיד ל זמין, יודיע על כך הספק למלעילאו טובת הנאה בניגוד לאמור ו/עובדיו תשלום מי מקיבל הספק ו/או  13.4.5

 ., הכל כפי שיורה המזמיןאו את טובת ההנאה, או את שוויה של טובה ההנאה, את התשלום ו/לו יורהזמין או למי שהמההנאה 

ת שבלא יהיה בהולא פעלו בהתאם לקבוע לעיל,  היה להם לקבלם, אסורשאו טובת הנאה ו/הספק ו/או עובד מעובדיו קיבלו תשלום כי  זמיןנודע למ 13.4.6

 פטי נגד הספק בגין הפרת חיובו כאמור לעיל.לנקוט בכל צעד משזמין או טובת ההנאה כדי לגרוע מזכות המו/התשלום 

 הספק מתחייב לעגן הוראה זו בחוזה ההעסקה שבינו לבין עובדיו.  13.4.7

 

 הפרטיות על ושמירה סודיות מידע, על בעלות .14

מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא  מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר או להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל הספק 14.1

או אגב ביצוען. עבירה על  השירותים הנדרשים במכרז זהבקשר עם ביצוע  ואלי וגיעיש "(מידע סודי)להלן: " בר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכללאו כל ד

  .מזמיןדרש ע"י היעל הצהרת סודיות כפי שת ום. המציע יחתלחוק 118לפי סעיף  1977-תשל"זה ,סעיף זה מהווה עבירה על חוק העונשין

או מי  מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת אחראי שירותי בריאות הציבור הספק 14.2

 מטעמו.

ת קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבו ספקהמזמין רשאי להורות ל 14.3

 מתחייב למלא אחר דרישות המזמין בנדון. והספק

מתחייב  הספק. מכרז זה, אין לפרסמו ע"פלשם ביצוע התחייבויותיו  זמיןשיימסר לו על ידי המ סודי מצהיר בזה שידוע לו כי מידע הספק: אי פרסום מידע 14.4

, כל מידע סודי שהגיע לידיו, כל מידע, מסמך או נכס שנמסר לו על ידי המזמין וכן לא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף בתום השימוש מזמיןלהחזיר ל

 . ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים על ידו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה.

יב לשמור בסוד, ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אחר כל מסמך ו/או ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע מתחי הספק: שמירת סוד 14.5

, שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 118-ו 91מופנית לסעיפים  הספקמכרז זה. תשומת לב  "פהתחייבויותיו ע

 .1958-תשי"חהוזה, לרבות מציע, עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, ע"י בעל ח

 

  עבודה יחסי העדר .15

 ספקלבין ה המזמיןקבלן עצמאי, ובשום מקרה לא ניתן לפרש חוזה זה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין -הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין 15.1

בגין כל תשלום כספי או  המזמיןאת  ספקישפה ה ,תביעה שעניינה יחסי עובד ומעביד המזמיןתוגש נגד שמו. במקרה ו/או הפועלים מטע ספקו/או עובדי ה

 והצגת הפסק המחייב. המזמיןד עם דרישת מי המזמיןחיוב שיפסק נגד 

ת מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו, וכי הוא היחיד הנושא בכל אחריות, חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, לרבו ספקה 15.2

 בתשלומי שכר ו/או זכויות סוציאליות מכל מין וסוג.

ישמש עילה לשינוי החוזה, אלא בהסמכה מפורשת ובכתב של  והוא לא המזמיןלבין עובדיו אינו מעניינו של  ספקכל שינוי שיחול בהסכם העבודה שבין ה 15.3

 .המזמין

פי החוזה באמצעות עובד מסוים, אם מצא כי הדבר -יהיה רשאי להורות לספק שלא להעניק את השירות שלו הוא מחויב על המזמיןעל אף האמור לעיל,  15.4

 ף ציבורי.אינו עולה בקנה אחד עם מטרות התקשרות זו או עם אמות המידה המחייבות גו

 פי המכרז והחוזה.-במתן הוראה כאמור אין כדי לשחרר את הספק ממכלול חובותיו על 15.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביטוח .16

 פרק זה יושלם בהמשך )נמצא בהליכים מול חברת הביטוח(.  16.1
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 קיזוז זכות .17

-פי חוזה זה או על-מהספק על למזמיןפי חוזה זה כל סכום המגיע -יהא רשאי לקזז מהתמורה שעליו לשלם לו על המזמיןהספק מסכים ומצהיר בזאת כי  17.1

 פי דין. -פי כל חוזה אחר או על

 שבגינם נעשה הקיזוז.והסכומים  מוצריםכאמור, תינתן לספק בתכוף למועד הקיזוז ותכלול פירוט ה המזמיןהודעה על סכומים שקיזז  17.2

 לטענתו. ומגיעים לו על קיזוז כאמור או על תשלומים שלא שולמו לו  המזמיןבפני נציג השגותיו את רשאי להגיש יהיה הספק  17.3

 ין.יהקיזוז, לפי הענ תמיום קבלת התשלום החסר ו/או מיום קבלת הודעיום  90-לא יאוחר מ למזמיןהשגה כאמור תועבר  17.4

 ק לביצוע הקיזוז.העברת השגה בתוך המועד האמור, משמעה הסכמה של הספ-אי 17.5

 

 הספק של המשפטי במעמדו שינוי .18

, זהות בעליו או מנהליו, )ככל שישנם כאלה( ת סניפיוספרישינוי ב, על כל שינוי במעמדו המשפטי, מבנהו הארגוני, ובכתב , מידמזמיןדיע למתחייב להו הספק 18.1

 שינוי במספר תיק הניכויים שלו, בכתובתו ובמספר הטלפון של משרדו.

 מזמיןרשאי יהיה השיש בו כדי להשפיע על ביצוע החוזה, זהות בעליו או מנהליו, ב ואת סניפיו ספריבמבנהו הארגוני, ב, הספקבמעמדו המשפטי של  חל שינוי 18.2

 .לאלתר באמצעות הודעה בכתב, זולת אם נתן על כך את הסכמתו בכתב ומראשחוזה הפסיק את הל

 

 מוסכמים פיצויים .19

 יחולו הכללים הבאים: אחד מהמעשים ו/או המחדלים כדלהלןבגין ביצוע או אי ביצוע כל  19.1

 פיצוי מוסכם מעשה/מחדל מס"ד

איחור בפריסת התשתית, כאמור   .1

 למסמך זה. 2לפרק  2.3.2בסעיף 

 איחור שבוע כל בגין ₪ 1,000

איחור בפריסת נקודות הקצה,   .2

 2לפרק  2.3.1.2כאמור בסעיף 

 למסמך זה.

 בגין כל שבוע איחור₪  1,000

איחור באספקת יחידת קצה   .3

 2.3.1.1למאושפז, כאמור בסעיף 

 למסמך זה. 2לפרק 

 בגין כל מקרה₪  200

איחור בפריסת יחידות קצה   .4

בשטחים ציבוריים, כאמור בסעיף 

 למסמך זה. 2לפרק  2.3.1.2

 בגין כל שבוע איחור₪  1,000

אי תיקון תקלות במועד, כאמור   .5

 למסמך זה 2לפרק  3.5בסעיף 

 ממאושפז שמנעה תקלה בגין

 השירותים את כראוי לצרוך

 שהזמין:

 שעה עד של למשך – 

 70% ישלם המאושפז

 יוםה עבור היומי מהתשלום

 ;תקלהה אירעה שבו

 שעות 3 עד שעה של למשך – 

 היומי; מהתשלום 50% ישלם

  לא  – שעות 3-יותר מלמשך של

 ישלם כלל את התשלום היומי.

ניגוד עניינים של המציע או מי   .6

 מטעמו

 בגין כל מקרה₪  10,000

הספק ו/או עובדיו דרשו ו/או קיבלו   .7

תשלום ו/או טובת הנאה אחרת 

מגורם בבית חולים או ממאושפז או 

ו/או מכל מבני משפחתו של מאושפז 

השירות המוענק  אחר, עבורגורם 

אמור בסעיף בניגוד ל, בית החוליםל

 לחוזה 13.4.3

 בגין כל מקרה₪  10,000

 

 באמצעות קיזוז של הפיצויים המוסכמים הנדרשים מהתשלום שיעביר לספק. הפיצויים המוסכמים יהיה אופן תשלום  19.2
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לחלט את הערבות אשר הופקדה בידיו ו/או  המזמין יהא רשאימכל סיבה שהיא לא יתאפשר למשרד לבצע קיזוז של הפיצויים המוסכמים, בכל מקרה בו  19.3

 .או זכות אחרתו/כל חלק מערבות זו וזאת מבלי לפגוע בכל סעד 

 .לעיל, הספק יידרש להשלים את סכום ערבות הביצוע, בהתאם לסכום שחולט 19.3 במקרה של חילוט הערבות, על פי סעיף 19.4

 

 הספק ידי-על החוזה של הפרה .20

לדרוש החזר  ה,ההתקשרות או להשעות, לסיים את חוזהבזכות לבטל את ה המזמיןמזכה את  כל הפרה של סעיף מסעיפי החוזהמוסכם על הצדדים כי  20.1

בהתאם לחוזה לנפגע מן ההפרה  גיעיםכל זכות וסעד המ, וכן לתבוע מהספק המזמיןפי שיקול דעתו הבלעדי של -הכל על ,שלא כדיןלספק כספים ששולמו 

 ן.דיול

 ים הבאים כולם או חלקם:ידי הספק יהיה המזמין רשאי לנקוט בצעד-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפרת החוזה על 20.2

 לדרוש את תיקון ההפרה בתוך זמן סביר. 20.2.1

תהפוך  –יום מיום שקיבל הודעה על דבר ההפרה  14לאחר שחלפו  –כשל הספק בתיקון ההפרה בתוך הזמן שהוקצב לו לשם כך, ואם לא הוקצב זמן  20.2.2

 במכלול הסעדים המפורטים מטה.  המזמיןהפרת החוזה להפרה יסודית, המזכה את 

כולה או חלקה, וזאת בתנאים ידו, -רשאי לחלט את ערבות הביצוע שהומצאה על המזמיןתנאי יסודי בחוזה יהיה  י הספקיד-במקרה שיופר על 20.2.3

 המפורטים בחוזה זה.

 

 

  ההתקשרות הפסקת .21

השני, מכל טעם שהוא, ללא צורך לנמק יום לצד  90כל צד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות בטרם הגיעה לסיומה, תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של  21.1

 את החלטתו.

 אחד מהמצבים הבאים:כל ביום לספק,  30בטרם הגיעה לסיומה, תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של  הספקרשאי להפסיק את התקשרותו עם יהיה  המזמין 21.2

ה מוצדקת פירושה תלונה שלאחר בירור שערך המזמין לעניין זה, תלונ .בתי החוליםידי -נגד הספק הצטברו שלוש תלונות מוצדקות שהוגשו כנגדו על 21.2.1

 פי חוזה זה. הפסקת ההתקשרות לפי סעיף זה מותנית במתן זכות טיעון בכתב לספק.-נמצא על ידו כי הספק הפר איזו מחובותיו על

 .המזמיןלשם כך נציג  שקצב לויום או תוך פרק זמן אחר  14של ולא תיקן את ההפרה תוך פרק זמן הפרה יסודית חוזה ההפר את  הספק 21.2.2

 .משיך בפעילות סדירהנקלע למצב המונע ממנו לה הספק 21.2.3

 יום מיום הגשתה. 90בקשה למינוי נאמן, מפרק זמני או כונס נכסים והבקשה לא הוסרה תוך  הספקהוגשה נגד  21.2.4

 צו פירוק או צו כינוס נכסים או מונה לו מפרק זמני. הספקהוצא נגד  21.2.5

 יום מיום הטלתו. 90, והעיקול לא הוסר תוך פי חוזה זה, כולם או חלקם-ל זכויותיו עלעאו  הספקהוטל עיקול על נכסי  21.2.6

בו הורשע בעבירה פלילית ו/או הוגש נגדו כתב אישום פלילי בגין ביצוע עבירה שיש  שליטהאו מי מעובדיו הבכירים או נושא משרה בו או בעל  הספק 21.2.7

 הכרוך בביצוע העבירה לאחר שייתן לספק הזדמנות להשמיע את טיעוניו.יהיה מוסמך להחליט בדבר הקלון  המזמין עמה קלון.

מבלי שהדבר יחשב הפרה  המזמיןהתקשרותו עם את , רשאי יהיה הספק להפסיק מהותית בחוזה בשל שינוי בחוקהוראה או לשנות לתקן  המזמין החליט 21.3

 .של החוזה

לבית החולים ו/או הודעה מוקדמת, אם מצא כי הדבר נחוץ כדי למנוע נזק בלתי הפיך יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק לאלתר, וללא  המזמין 21.4

 . זאת, בכפוף לכך שתינתן לספק הזכות להשמיע את דברו.למאושפזים בבית החולים

 

 כללי .22

 כאילו נכתבה בחוזה זה במפורש.  הספקתיראה ככלולה בחוזה זה, והיא מחייבת את  הספקכל התחייבות הכלולה בהצעתו של מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  22.1

 מראש ובכתב. המזמיןמהקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של החוזה, אלא אם כן התקבל עליה אישור הספק כל חריגה של  22.2

כאמור  חידוש האישור או הרישיון-על הספק חלה חובה לחדש כל אישור או רישיון, שהיוו תנאי לזכייתו במכרז או היוו בסיס להערכת הצעתו במכרז. אי 22.3

 יהווה הפרה יסודית של החוזה.

רשאי להמחות את כל זכויותיו וחובותיו על פי חוזה זה לגורם שינהל מטעמו את ההתקשרות עם הספק. בנסיבות  שהמזמיןהספק מודע לכך ומסכים לכך  22.4

 מעין אלה, בכל מקום שכתוב בחוזה "המזמין" יקרא גם "או מי מטעמו". 

 פי כל דין אלא אם נעשה הדבר בכתב ובחתימתו של המורשה מטעמו. -זה או על חוזהכל זכות המוקנית לו לפי צד לחוזה לא יחשב כמוותר על  22.5

מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים כל  על נספחיו )לרבות מסמכי המכרז וההצעה( וצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זהמ 22.6

 לחתימתו. הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם

החובה  המזמיןשעניינה "פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים", חלה על  1116כי מכוח החלטת ממשלה מס'  לספקידוע  22.7

סמכותה לפי  כי מדובר בסודות מקצועיים או מסחריים מתוקף ועדת המכרזיםלפרסם בפומבי את חוזה ההתקשרות, על כל צרופותיו )זולת אם החליטה 

כי הוא מאשר למשרד לפרסם  הסכם זהמצהיר בחתימתו על  הספק. לפיכך, ולמען הסר כל ספק, הספק)ה( לתקנות חובת המכרזים(, שיחתם עם 21סעיף 

שזכו במכרז של כלל הספקים את ההתקשרות כולה וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מחירי המוצרים 

 .יפורסמו ולא יהוו סוד מסחרי/מקצועיונמצאים במאגר הספקים 

 המכרז והחוזה המצורף לו )על נספחיו( מהווים מסמך אחד המשלים זה את זה. 22.8

המכרז לבין נוסח בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח  בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. 22.9

 .המזמין, יגברו נהלי המזמיןבכל מקרה של סתירה ביו נוסח המכרז והחוזה לבין נוסח נהלי  .חוזההחוזה יגבר נוסח ה

 .ולהיפך ; ביטויים המופיעים בלשון זכר, משמעם גם בלשון נקבהולהיפך ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים 22.10

 בית המשפט המוסמך בירושלים.אך ורק להינה וכל הנובע ממנו בי חוזה זה סמכות השיפוט המקומית לג 22.11
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 ,או בפקס עם אישור קבלת הפקס ,תיעשה בכתב ותישלח בדואר רשום י כל דיןפ-לת הסכם זה או עוהורא פי-עלכל הודעה שיש לתיתה מצד אחד למשנהו  22.12

שעות משעת  72ופיעים בסיפא לחוזה. מכתב רשום ייחשב כנמסר לתעודתו כעבור פי כתובות הצדדים המ-או בדואר אלקטרוני עם אישור קבלתו, וזאת על

 המסירה בבית הדואר, הודעת פקסימיליה או הודעה בדואר אלקטרוני תיחשב כמתקבלת עם קבלת האישור על קבלתה.

 

 

 כתובות הצדדים לצורך חוזה זה:

 המזמין: __________________________________________________

 ________________________________________________   :הספק

 פקס_____________, דואר אלקטרוני_______________.  שכתובתו לצורך המצאת מסמכים היא: ________________, טל. ____________,

 

 נציגי הצדדים לצורך ביצוע חוזה זה הינם:

 ______________.מזמין: _________________, טל. מטעם ה

 : _________________, טל. ______________.הספקמטעם 

 י הצדדים.יד-לתחילת תוקפו של החוזה ביום חתימתו ע

 

 

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 

 ________________________   ________________________ 

 הספק        המרכז הרפואי ברזילי

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 לביצוע ערבות נוסח להסכם 3 נספח

 

 נוסח כתב ערבות
 

 לכבוד 
 ממשלת ישראל 

 הבריאות, המרכז הרפואי ברזילי באמצעות משרד 
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 הנדון: ערבות מס'____________

 
 

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

 
 _________________________________________________________________()במילים 

 
 שיוצמד למדד*( _____________________________ מתאריך _________________________

 )תאריך תחילת תוקף הערבות(                                                   

 
 ____________________________)להלן "החייב"( בקשראשר תדרשו מאת: ________________

 
 עם הזמנה/חוזה _____________________________________________________________

 
יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

 כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 
 __ עד תאריך _______________ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ____________

 
 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

 שם הבנק/חב' הביטוח                                              

 
__________________________________ ___________________________________ 

 ס' הבנק ומס' הסניף כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח מ

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 

 ________________ ________________ ________________ 
 תאריך שם מלא חתימה וחותמת 

 
 

 *( אם נדרשת ערבות צמודה

 
 
 

 3043מדף מס' 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה
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 ביטוחים קיום אישור נספח  :להסכם 4 נספח

 . האישורים שיידרשו מהזוכה יושלמו בהמשך )נמצא בהליכים מול חברת הביטוח(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עלות רכיבים    5נספח 
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 עלות בשקלים פריט

   עלות המערכת

   עלות הקמה

   שנתיתעלות תחזוקה 

   כולל זרוע והתקנה" 55יזיה ועלות טלו

   כולל זרוע והתקנה "65יזיה ועלות טלו
עלות טלויזה למיטת מאושפז כולל זרוע 
והתקנה ברכישה ע"י המזמין )להבדיל 
מהמחיר הנקוב לרכישת השירות ע"י 

 מאושפז(

  

 
 
 

 תגמולים   נספח 
 
 

 בשקלים תגמול פריט

 10למאושפז ב IPTVהיתר להשכרת שירות 
   מיטות אשפוז

 


