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 נספח א'
 לכבוד

------------------ 
------------------ 

 נ.,א.ג.
 

 למתן שירותי רפדות 18-25-24 פניה לקבלת הצעות מס'הנדון: 

 )להלן: "ההליך"(

המרכז "; "המזמיןסורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי )להלן: ", באמצעות שירותי בריאות כללית .1
)להלן: עבור המרכז הרפואי  ,למתן שירותי רפדות "(, מזמינה בזאת קבלת הצעותהרפואי

 ובנספחיו. ההליךכמפורט במסמכי  ,והכל ("השירותים"

בהתאם לשיקול  ,עם המציעים ו/או מי מהם תןומשא יהיה המזמין רשאי לנהל מ ,במסגרת ההליך .2
 פי כל דין.-דעתו ועל

)שלושים ושישה( חודשים, הכל כאמור בתנאי ההסכם  36בהליך הינה לעד  תקופת ההתקשרות .3
 . הנכלל במסמכי ההליך

 ריכוז המועדים במסגרת הליך זה: .4

 שעה תאריך פעילות

 13:00 11.06.2018 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 13:00 24.06.2018 מועד אחרון להגשת הצעות להליך

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועדים שפורטו בטבלה לעיל, לפי שיקול דעתו 
 .דין לכל ובכפוף הבלעדי

  :המקדמיות להגשת הצעה להליךלהלן הדרישות  .5

הצעה שלא תעמוד בכל הדרישות כמפורט בסעיף זה, עלולה להיפסל ולא להיות מובאת לדיון, 
פי כל דין ובאופן אשר יש בו כדי להניב את מירב היתרונות -בהתאם לשיקול דעת המזמין, על

 למזמין.

על המציע להיות בעל אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי חוק  .5.1
 . 1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 :להוכחת תנאי זה יצרף המציע את המסמכים הבאים 

, העתק של אישור תקף על להוכחת עמידתו בתנאי זה, על המציע לצרף להצעתו (1
הכנסה, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס

 . 1' בנספח כ ,ולסמנם 1976 –התשל"ו 

 .2' בנספח כדוגמת הנוסח המפורט ב תצהיר, (2

 :שאלות הבהרה .6

 הנקוב המועד מן יאוחר ולא עדמציעים רשאים להגיש את שאלותיהם בנוגע להליך בכתב  .6.1
אבינועם מר  אל"ל דוא משלוח באמצעות. על שאלות ההבהרה להיות מוגשות בכתב לעיל



                                                                                                                                   
 

 

 

 

. על המציעים החובה לוודא הגעת המייל avinoaha@clalit.org.il: לכתובת, עמיהוד
 .קריאה אישור פונקציית באמצעות/או ו 08-6403212בטלפון מספר: 

 :)לא נעול לעריכה( wordבקובץ  שאלות ההבהרה יוגשו בטבלה כדלקמן .6.2

 
מס' סידורי 
 של השאלה

 / סעיף בפרקמס'  נספח / שם פרק
 נספח

פירוט השאלה 
בלשון בהירה 
 בשפה העברית

    

-בכל מקרה של פגם או חסר בהליך, יודיע המציע על כך למזמין, בכתב, מיד עם גילוים על .6.3
 כל טענה בהקשר זה. ידו, במסגרת ובאופן האמור לעיל, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון

מובהר בזאת, כי אין בהעלאת שאלה ו/או הערה, כדי להטיל כל חובה שהיא על המזמין  .6.4
 בהקשר זה, לרבות חובה להשיב לשאלות כאמור. 

ידי המזמין תשובות הבהרה, יחתום המציע על מכתב התשובות אשר יסומן -ניתנו על .6.5
ו של (. תשובות ההבהרה של המזמין, יהוו חלק מהוראותיתשובות הבהרה) נספח ג'כ

פיו, לפי העניין. לא יהא כל תוקף לכל תשובה ו/או הבהרה ו/או מצג -הליך זה וההסכם על
 ככל שניתנו, אם נתנו, שלא במסגרת מכתב הבהרה כאמור.

 הגשת הצעות להליך: .7

ההצעה תיערך בשפה העברית, בעותק אחד ותכלול את כל מסמכי ההליך לרבות, הסכם  .7.1
עם חותמת וחתימת  עמוד ועמודחתומים בכל ההתקשרות ונספחיו, כשכל המסמכים 

 מורשה החתימה של המציע ובצירוף כל מסמך ו/או אישור הנדרש בהתאם לתנאי ההליך.

ההצעה תוכנס במעטפה סגורה, לתיבת ההצעות של המזמין, הממוקמת במרכז הרפואי  .7.2
ון באר גורי-גוריון בנגב סמוך לשדרות רגר ולשדרות דוד בן-סורוקה, מול אוניברסיטת בן

על  .עד ולא יאוחר מן המועדים הנקובים לעיל וזאת, 109, חדר 1שבע, בניין הנהלה, קומה 
 עבור למתן שירותי רפדות 24-25-18פניה לקבלת הצעות מספר המעטפה ירשם: "

 ".סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

להסרת ספק, על המציע להשלים הפרטים ולצרף את כל האישורים, ככל שנדרש בנספחי  .7.3
 ההליך, בהתאם לרשימה שלהלן:

, 1נספח ב' אישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ותצהיר ) .7.3.1
 (;2נספח ב' 

 (;נספח ג'מכתב תשובות הבהרה ) .7.3.2

 (;נספח ד'תיאור השירותים ) .7.3.3

 (;נספח ה'הצעת מחיר ) .7.3.4

 (;נספח ו'אישור זכויות חתימה ) .7.3.5

 (;נספח ז'נתוני גורם מציע ) .7.3.6

 (;נספח ח'התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע ) .7.3.7

 (;נספח ט'אישור על כיסוי ביטוחי ) .7.3.8

 (;נספח י'תצהיר בדבר אי תאום הליך ) .7.3.9

 הסכם. .7.3.10



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 הוראות כלליות: .8

פנייה זו הינה בלתי נפרדת מההליך ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכיו,  .8.1
אלא להוסיף עליהם. במקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההליך לבין האמור בפניה זו, 

 יגבר האמור במסמכי ההליך )ככל שלא נכתב אחרת(. 

ע רלבנטי הקשור המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי ההליך ותנאי ההתקשרות וכל מיד .8.2
פיו, לרבות הדינים הרלוונטיים, ובהגשת הצעתו הוא -להליך ואספקת השירותים על

 מסכים לתנאי ההליך ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.  

פי שיקול דעתו, בכל שלב )לרבות לאחר בחירת ההצעה הזוכה ולאחר -המזמין רשאי, על .8.3
פסול הצעת מציע שימצא כי לא עמדה בתנאים המפורטים התקשרות עימו בהסכם(, ל

בפניה זו ו/או בתנאי ההליך ו/או שנמצא כי פרטי הצעתו ו/או הצהרותיו נמצאו כלא 
נכונים ו/או אשר ניסה להשפיע באופן בלתי הוגן על תוצאות ההליך, וזאת מבלי שהמציע 

 ו/או הזוכה יהא זכאי לכל פיצוי בגין האמור מאת המזמין.

פי שיקול -זמין יהיה רשאי בכל שלב לדרוש מהמציע השלמת מסמכים והבהרות, עלהמ .8.4
דעתו ובכפוף לכל דין, ובלא שתהיה למציע זכות כלשהי בהקשר זה. למען הסר ספק, אין 
על המזמין כל חובה לדרוש מן המציע השלמת מסמכים ו/או הבהרות כאמור, והמזמין 

לא נערכה בהתאם להוראות ההליך ו/או חסרו רשאי לפסול או שלא להבין לדיון הצעה ש
 בה פרטים כלשהם.

ידי תוספת -כל שינוי ו/או תוספת במסמכי ההליך ו/או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על .8.5
בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון 

אילו לא נכתבו והם אף עלולים בהתקשרות בין הצדדים(, כ –בהצעה )ואם ההצעה תזכה 
 פי שקול דעת המזמין, לפסילתה של ההצעה. -לגרום, על

מובהר, כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא  .8.6
שומר לעצמו את הזכות לבחור יותר מזוכה אחד ו/או לקבל הצעה בחלקה ו/או לפצל את 

פר מציעים ו/או לבחור זוכה חלופי מבין המציעים בהליך הזכייה )כולה או חלקה( בין מס
זה, תחת מציע שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה זכייתו בכל שלב של ההליך 

 .ו/או ההתקשרות

להסרת ספק, נבחרו מספר ספקים, יהיה המזמין רשאי לחלק את ההתקשרות בהתאם 
דרך אחרת בין הספקים, בהתאם ליחסיות ההצעה הכוללת ו/או לפצל את ההזמנה בכל 

 לשיקול דעת המזמין.

סיון ימבלי לגרוע מהאמור המזמין רשאי להביא בחשבון, במסגרת בחינת ההצעות גם נ
בהתקשרויות קודמות של המרכז הרפואי או של מוסדות אחרים של המזמין עם 

די י-המציע/ים. במקרה של אי שביעות רצון בהתקשרות עבר עם מציע, אשר תפורט על
הגורם המקצועי אצל המזמין, יהיה המזמין רשאי אף לפסול הצעה כאמור. מבלי לגרוע 

לתקנות חובת  22מהאמור, המזמין רשאי להתחשב בשיקולים נוספים כקבוע בסעיף 
 פי כל דין.-ועל 1993-המכרזים, תשנ"ג

 התרשמותו סמך על אחר או כזה במציע לבחור החלטתו לבסס רשאי המזמיןכמו כן, 
 ידיו-על שסופקו שירותים בחינת או המלצות לבדיקת בהתבסס המציע של מיכולותיו

 .ביותר הזולה היתה לא מטעמו המחיר הצעת אם אף, וזאת

 כל האמור, באופן אשר יש בו כדי להטיב עם המזמין ולהקנות לו את מירב היתרונות.

עשויה להביא לפסילת ככל והמזמין ערך לצורך הליך זה אומדן, כי אז סטייה מן האומדן  .8.7
פי כל דין והמציע מוותר על -הצעה ו/או לביטול ההליך, בהתאם לשיקול דעת המזמין ועל

 כל טענה בהקשר זה.

 

 



                                                                                                                                   
 

 

 

 

במסגרת ההליך, רשאי המזמין לדרוש שיפור הצעה או לנהל משא ומתן עם המציעים,  .8.8
בי ההליך כולם או אחד/ים מהם ו/או עם גורם/ים שלא הוזמנו להציע הצעות באיזה משל

ובכלל זה, חשיפת מחירים משתתפים בהליך ו/או דרישת הסברים ו/או הבהרות 
מהמציעים, כולם או אחד/ים מהם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג, כולל 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוך שינוי ו/או ויתור על הוראות ההסכם ו/או כל חלק 

ראות פנייה זו, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ולהתקשר ממנו ו/או מנספחיו ו/או הו
בהסכם על כל חלקיו ונספחיו, עם כל מי שהמזמין יחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, 

 בתנאים הקבועים בהסכם זה ו/או שיוסכמו במשא ומתן כאמור.

מציע אשר באיזה משלבי ההליך, יבחר שלא להציע הצעה משופרת בהתאם לבקשת 
את הצעתו המיטיבה ביותר עם המזמין כהצעתו הסופית והמחייבת, ביחס  המזמין, יראו

להצעותיו בכל שלב משלבי ההליך. למען הסר ספק, מובהר כי כל הצעת מחיר, בכל שלב 
משלבי ההליך, מהווה "הצעה בלתי חוזרת" מאת המציע אל המזמין, כמשמעותה בחוק 

ידי המזמין -מציע וניתנת לקיבול על, המחייבת את ה1973 –החוזים )חלק כללי(, התשל"ג 
 בכל עת, כפוף להוראות הליך זה. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשקול דעתו הבלעדי, לבטל את ההליך כולו ו/או  .8.9
חלקו ו/או לעדכן הליך זה בכל עת, וזאת, ללא צורך במתן הסבר ו/או במתן פיצוי כספי 

ל טעות המזמין ו/או כשל במערכותיו ו/או כלשהו למציע, לרבות, במקרה של ביטול בש
 מערכות מי מטעמו ו/או טעות מי מטעמו של המזמין. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין יהא רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי להמציא  .8.10
פנייה חדשה לקבלת הצעות, בין בנוסח זהה לנוסח פנייה זו ובין בנוסח שונה לרבות, 

נוספים ו/או לחלקם ו/או לנהל משא ומתן עם מציע כלשהו ו/או עם למציעים אחרים ו/או 
גורם כלשהו, אף בלי הוצאת הזמנה להציע הצעות והכל, כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי 

פי כל דין ומבלי שהאמור יקים למציע כל זכות טענה ו/או -והבלתי מסויג של המזמין ועל
 זכות לפיצוי כספי.

ד למועד בו המזמין יודיע למציע על אי קבלתה. בכל מקרה, תוקפה של כל הצעה יהיה ע .8.11
)מאה ועשרים( ימים מהמועד האחרון  120בהעדר הסכמה אחרת, תפקע ההצעה בתוך 

 הקבוע להגשתה ועד למועד זה, יראו בה כהצעה בלתי חוזרת של המציע לטובת המזמין.

ל הצעתם. אל החלטת המזמין, תימסר למציעים שהשתתפו בהליך לכתובת המצוינת ע .8.12
הזוכה תשלח הודעה על זכייתו ודרישה להמצאת אישורים ו/או מסמכים ו/או ערבויות, 

 כאמור בהסכם.

המזמין יהא רשאי לדרוש כי מציע אשר זכה בהליך יחתום על נוסח הסכם מעודכן )ככל  .8.13
)שלושה(  3וזה שונה במסגרת המשא ומתן ו/או שאלות ההבהרה( והמציע יעשה כן בתוך 

ודה ממועד דרישת המזמין את האמור. לא קיים המציע שזכה את האמור ולא פעל ימי עב
בהתאם להנחיות המזמין שנמסרו לו, יהא המזמין רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, 

 להורות על ביטול זכיית המציע והמציע מוותר על כל טענה בהקשר זה.

מסור נימוקים לאי קבלת הצעה בכפוף לכל דין, המזמין לא יהא חייב, בכל זמן שהוא, ל .8.14
ידי -כלשהיא ו/או למסור פרטים בקשר להצעה כלשהיא ו/או בנוגע לניתוח ההצעות על

 פי דין.-המזמין לרבות בנוגע להצעה הזוכה, אלא כמתחייב על

מבלי לגרוע מכלליות האמור, היה ויחליט המזמין, בהתאם לשיקול דעתו, לאפשר עיון 
ה, הדבר יהא כרוך בתשלום הוצאות, בשיעור המקובל אצל בהחלטתו, לרבות בהצעה הזוכ

המזמין. בהקשר זה, ידוע למציעים כי יתכן והפרטים הכלולים בהצעתם יהיו פתוחים 
פי כל דין. בקשה לעיון -לעיונם של המציעים האחרים, זאת בכפוף ובמידה כמתחייב על

צאות ההליך, )שלושים( ימים בלבד ממועד מתן ההודעה על תו 30תתאפשר בתוך 
 והמציעים מוותרים על כל טענה בהקשר זה. 

 

 



                                                                                                                                   
 

 

 

 

על מציע המבקש למנוע עיון בחלק מהצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי, לציין 
-בדף נפרד את החלקים החסויים בהצעה תוך מתן נימוקים לטענתו זו. כל חלק שצוין על

ידי מציע מסוים כסוד מסחרי או מקצועי ייראה ככזה גם בהצעותיהם של מציעים 
עיין בהצעותיהם. ההחלטה הסופית בדבר היתר אחרים, אם וככל שאותו מציע יבקש ל

ו/או מניעת עיון בחלקים מהצעת הזוכה לגביהם נטען כי הם כוללים סוד מסחרי או 
 מקצועי מוקנית באופן בלעדי למזמין והחלטתו תהא סופית ומחייבת. 

יה למציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה, יהיה המזמין ילאחר שנמסרה הודעה על הזכ .8.15
 מנת לקבל הצעת מחיר משופרת.-ולנהל עמו משא ומתן, על רשאי לחזור

-מובהר כי הליך זה איננו "מכרז" )כהגדרת מונח זה בתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג .8.16
(, אלא הליך פניה לקבלת הצעות, במסגרת ועדת משא ומתן וזאת, לרבות, אם 1993

 במסגרת מסמכי ההליך נעשה שימוש במינוח "מכרז".

 
 לליתשירותי בריאות כ

 
 סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

 
 
 
 

 אישור
 

 
 

 , כמפורט במסמכי פנייה זו.ההליךהרינו מאשרים שקראנו את האמור לעיל ומסכימים לתנאי 
 
 
 
 

 

 תאריך 

 

 שם

 

 תפקיד

 

 חתימה + חותמת
 
 
 



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 1 נספח ב'
 

 1976 –פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -אישורים על

 )א( לחוק. 2האישורים הנדרשים לפי סעיף יש לצרף העתקי 

 לנוחות, להלן נוסח הסעיף:

")א( לא יתקשר גוף ציבורי עם תושב ישראל בעסקה למכירת נכס או למתן שירות לגוף הציבורי 
-אלא לאחר שהומצא למי שמייצג את הגוף הציבורי באותה עסקה אישור מפקיד מורשה, מרואה

  -, המעיד שאותו תושב חשבון או מיועץ מס, או העתק ממנו

פי הפקודה וחוק מס ערך -( מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על1) 
 מוסף או שהוא פטור מלנהלם; 

( נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס 2) 
 לפי חוק מס ערך מוסף."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 2 'נספח ב

 1976- ו"התשל ציבוריים, גופים עסקאות חוק לפי תצהיר

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

 בפניה( אשר מגיש הצעה "המציע"הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ________________________ )להלן:   .1
של  סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי עבור למתן שירותי רפדות 24-25-18מספר הצעות  לקבלת

"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת כללית" ו"ההליך" :שירותי בריאות כללית )להלן בהתאמה
 תצהיר זה בשם המציע.

ב לחוק עסקאות גופים 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים "  .2
תנאי לעסקה עם גוף  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" :)להלן 1976 –ציבוריים, התשל"ו 

 אני מבין/ה אותם.ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי 

ב לחוק( המציע לא הורשע בפסק דין 2הנני מצהיר/ה בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי  -לחלופין  –חלוט ביותר משתי עבירות או 

 ממועד ההרשעה האחרונה. חלפה שנה לפחות  הליךעבירות, אולם במועד האחרון להגשת הצעות ב

 נכונה מתוך החלופות הבאות:  שאיננהאת החלופה  למחוקיש  – עם מוגבלות לאנשיםייצוג הולם  .4

    ( חוק שוויון זכויות" :)להלן 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף"
 לא חלות על המציע. 

 או

     100לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן אם המציע מעסיק  9הוראות סעיף 
עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

חיות לשם קבלת הנ –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
בקשר ליישומן; וכן אם המציע התחייב בעבר כלפי כללית לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה 

לחוק שוויון זכויות, ובמידת  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 - ונעשתה אתו התקשרות שלגביה הוא מתחייב כאמור –לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן  -הצורך

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9הוא פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
ליישומן; וכן המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

עה ימים ממועד ההתקשרות )אם וככל שהצעת המציע תוכרז כהצ 30והשירותים החברתיים, בתוך 
 הזוכה בהליך(.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

                                                                                          ____________________ 
 חתימת המצהיר  

 אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מרח'_______________ מאשר בזאת כי ביום ____________ 
ידי באמצעות תעודת זהות ולאחר -התייצבו מר/גב' ___________ המוכרים לי אישית / שזוהו על

שהזהרתיהם כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ואישרו 
 ת נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני.א

 _______________ היום:____________ 
 עו"ד



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 'נספח ג

 תשובות לשאלות הבהרה

 

ידי המציע במקום -, יצורפו הבהרות אלה לנספח זה, כשהם חתומים עלנספח הבהרותהיה ויערוך המזמין 
 המיועד לכך.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 נספח ד'

 תיאור השירותים

, בהתאם להזמנות המזמין את המשמש וציוד לריהוט רפדות שירותי למזמין לספק יהיה המציע על .1
 ידי-על יקבעו אשר זמנים ללוחותהמזמין ובהתאם  ידי-עלוקריאות שירות שיועברו מעת לעת 

 .המזמין

חדש,  כיסויהישן, תפירת  כיסוי, חילוץ ההריהוט שלרוק ייכללו השירותים פ ,זה ומבלי לגרוע בכלל
לפי העניין. ו/או אחר, בתפירה ו/או סיכות ו/או דבק  וחיבורו הריהוטחדש, הרכבת ה הכיסויהרכבת 

גוף המתכת של הפריט, השלמת  צביעת, כמו כן, יכללו השירותים, במידת הצורך החלפת גלגלים
 .תושבות פלסטיק ככל שהדבר נדרש, איסוף והחזרת הריהוט מהיחידה  שלה נדרש השירות

 ".שירותים: ה"להלן

לצורך אספקת השירותים יספק המזמין לספק, על חשבון המזמין, את חומרי הכיסוי והמילוי  .2
 ספוג וכד' וכן, גלגלים( המשמשים את הספק בעבודתו. / סקאי / עור )בדים/

 יתרת החומרים ו/או הציוד ו/או המכשירים המשמשים את הספק )כדוגמת סיכות, חוטים, צבע,
 וכד'( יסופקו על חשבון ובאחריותו של הספק.  תושבות

ביחס אליה  צויןשא בכל תשומה שנדרשת לשם אספקת השירותים, אם לא ילהסרת ספק, הספק י
 מפורשות כי המזמין הוא זה הנושא בה. 

 . ידרש למזמין, מעת לעתיהשירותים יסופקו בכל היקף ש .3

, אלא אם המזמין הזמנה כל ממועדקים ימי עס)שני(  2 בתוך תיעשהוהשלמתם השירותים  אספקת .4
  .נתן את הסמכתו ללוח זמנים ארוך יותר

, 07:00-18:00ה' בין השעות -בהעדר הוראה לסתור, השירות יסופקו באתרי המזמין, בימים א'
הספק ובאופן שאיננו גורם למטרד לפעילותו הסדירה של  ידי-עלבהתאם לסידור עבודה שיקבע 

 המזמין. 

. על אף האמור, כך לשם יוקצה אשרייעודי במקום  ,הספק בשטחי המזמין ידי-עלקו יסופ םהשירותי .5
בחירת הספק, יהא הספק רשאי לבצע את השירותים בבית המלאכה שלו ואולם, עלות שינוע  פי-על

הפריטים מהמרכז הרפואי והשבתם תחול באופן בלעדי על הספק והוא יהא האחראי הבלעדי לכל 
 של שינוע כאמור.נזק שיגרם לפריטים ב

שנוצרה בקשר עם את עודפי החומרים והאשפה העבודות, בכל יום עבודה עם סיום הספק יפנה  .6
-עלהמזמין ו/או כמתחייב למקום מוסכם לריכוז האשפה לפי הוראות השירותים המסופקים על ידו 

את המוטל עליו בהתאם להוראות סעיף זה מיד עם קבלת הספק . לא יבצע נהלי הרשות המקומית פי
ולנכות את הוצאות הספק , יהיה המזמין רשאי לעשות זאת על חשבון המזמיןדרישה על כך מאת 
 .  לספקלהגיע  האמוריםהעבודה מהסכומים 

, תהא כפופה לקבלת אישור המזמין, אשר יהיה רשאי להתנות את הספקהגורם המבצע מטעם  זהות .7
בראיון הגורם המבצע מטעם המציע ו/או יבחן אותו ו/או ויקבל כל מידע נוסף אשר נדרש לו  אישורו

המזמין,  ידי-עללשם קבלת השירותים ממנו באתר המזמין. בכל מקרה שמועמד כזה או אחר יפסל 
הנמקות לסירוב כאמור, יפעל המציע להעמדת  ליתןבהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיידרש 

 ובהתאם לדרישת המזמין.  מיידיי אחר לביצוע השירותים, באופן מועמד ראו

ידי המזמין, יהא המזמין -סיפק המציע גורם מבצע מוסכם במסגרת לוח זמנים אשר יקבע על לא
 מבלי לחוב בכל פיצוי למציע. –רשאי לבטל את ההתקשרות עם המציע 

מתקנים, , ציוד פרטי ריהוט,ב בזהירות מרבית על מנת לא לפגוע את השירותיםלבצע  הספקעל  .8
  . וכיוצ"במבנים, מערכות 



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 ועל חשבונו.הספק  ידי-עליתוקן מיד הספק  ידי-עלכל נזק שייגרם 

להפסיק את הספק על בפרטי הריהוט אשר הספק איננו יכול לתקנם/לחדשם, בכל מקרה של תקלות  .9
לטפול הנדרש והמשך  לקבל ממנו הוראות מנת עלהמזמין על כך  מטעםהעבודה ולהודיע לממונה 

 העבודות.

 אישור

 .תחייבים לעמוד ולקיים את המפורט לעילהרינו מאשרים שקראנו את האמור לעיל ומ

 

______________ ______________ _______________ ______________ 
 חתימה  שם החותם ותפקידו שם המציע תאריך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 'הנספח 
 

 הצעת המחיר

 להלן מתואר פירוט השירותים ועלותם המקסימאלית: .1

 מוצר מס"ד

עלות מקסימאלית 
בש"ח לא כולל 

 מע"מ

 45 חידוש ריפוד ושיפוץ לכיסא מנהלים 1

 30 חידוש ריפוד ושיפוץ לכיסא המתנה 2

 25 חידוש ריפוד מושב לספסל 3

 20 חידוש ריפוד גב לספסל 4

 35 לכיסא מזכירהחידוש ריפוד ושיפוץ  5

 180 חידוש ריפוד ושיפוץ לכורסא נוח נפתחת 6

 20 חידוש ריפוד ושיפוץ לידיות לכיסא/כורסא 7

 37 מיטת בדיקה 8

 30 תפירת ציפוי מזרן גדול והחלפת הישן 9

 7 תפירת ציפוי מזרן קטן  והחלפת הישן 10

 70 סא נוח לחולה פשוטיחידוש ריפוד ושיפוץ לכ 11

 150 לעגלת מכשירים כיסוי 12

 50 חידוש ריפוד ושיפוץ למשטח לפינת החתלה 13

 110 כריות פיסוק 14

 210 מושבים+ צבע +גומיות 3ריפוד ספסל  15

 220 חידוש ריפוד ושיפוץ לכורסא נוח לחולה מעוצבת 16

 186 חידוש ריפוד ושיפוץ לספסל דגם לידו 17



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

מובהר כי הרשימה לעיל איננה רשימה סגורה ובמידת הצורך ובהתאם לצרכי המזמין יהא המזמין  .2
רשימה זו ולנהל ביחס לעלות כל שירות נוסף מו"מ עם המציע אשר יבחר במסגרת רשאי לעדכן 

 הליך זה.

בהתייחס  ידו לאספקת השירותים האמורים-על המציע לפרט להלן את שיעור ההנחה המוצע על .3
. מובהר כי שיעור ההנחה יחול על כל השירותים הנדרשים למחירים המפורטים בטבלה

 והמפורטים לעיל.

 ההנחה המוצעשיעור % 

 

 

% _____________ 

 

 מוצר מס"ד

עלות מקסימאלית 
בש"ח לא כולל 

 מע"מ

 50 גב לקלנועית 18

 16 42*42תפירת מפיות שולחן  19

 60 2.1*1.5תפירת מפות שולחן  20

 4 גיהוץ וילון למטר 21

 50 סיר מטבח / תפירת כיסוי למחבת 22

 100 תפירת חצאית לשולחן למטר  23

 300 חידוש ריפוד מיטה נפתחת + כריות 24

 300 מושביםחידוש ריפוד ושיפוץ ספה שלושה  25

 100 חידוש ריפוד רגלית למיטת גבס 26

 130 תפירת וילונות חסין אש למטר 27

 40 תפירת וילונות + הרכבה למטר 28

 600 תפירת כסוי למזרן אויר והחלפת הישן 29



                                                                                                                                   
 

 

 

 

בחירת ההצעה הזוכה תיעשה בדרך של מכפלת הצעת המחיר,  לנספח א' 8.6בכפוף להוראת סעיף  .4
 ., ביחס לכל סלהמשוערתשנתית בכמות ה

התמורה לעיל, הינה לאספקת מלוא השירותים האמורים בהליך לרבות, כל תשומה ו/או ציוד ו/או  .5
ביחס אליהם מפורשות, כי המזמין הוא זה הנושא בהם, בין אם פורטו חומר גלם, אם לא צוין 

 במפורש בהליך ובין אם לאו.

 פי חוק במועד התשלום בפועל.-למחירים האמורים לעיל, יתווסף מע"מ בשיעורו על .6

)תשעים ושלושה( יום מתום החודש שבגינו הוגשה דרישת התשלום  93התשלום יתבצע לספק תוך  .7
 ידי המזמין.-"( ובלבד, שאושר קודם לכן, על93שוטף + ן: "ידי הספק )להל-על

 התשלום וההצמדה הינם כמפורט בהסכם.  תנאי .8

אך ורק באמצעות  , ככל והדבר רלוונטי להתקשרות זו,משלוח הזמנות וחשבוניות ייעשה .9
טכנולוגיה מקוונת מפיתוחה של חברת ניפנדו בע"מ )או כל אמצעי טכנולוגי אחר עליו יורה המזמין 

 הספק ישא בעלות שירות זה.בעתיד, בהתאם לנוהל ההזמנות ומשלוח החשבוניות של הכללית(. 

 הסבר לגבי מערכת ניפנדו 

עבודה במערכת קלה ופשוטה ומלווה חשובים עבור ספקי כללית, ה למערכת ניפנדו יתרונות
 .Nipendoבהדרכה ולווי שוטף של חברת 

 להלן פירוט חלק מיתרונות השימוש בתוכנה:

 כלל תהליכי המכר, האספקה וההתחשבנות הפיננסית מול ניהולמאפשרת  המערכת 
 במערכת אינטגרטיבית אחת.  הכללית

  .הקטנת עלויות התפעול 

 ואספקותתקלות ואיבוד מידע לגבי הזמנות  מניעת. 

 והתהליכים המסמכים לכל מלאה ושקיפות בקרה יכולות. 

 דיוור הוצאותו ניירת ,הדפסהנייר תוך חסכון זמן עבודה, עלויות  נטול למשרד מעבר 
 .מיותרות

 .ניהול וקבלת הזמנות באופן מרוכז 

 .צפייה בנתוני קבלות למלאי 

  ,קבלת סטטוס מצב חשבוניות לרבות מידע אודות מועד שליחת חשבוניות דיגיטליות
 ביצוע תשלום בפועל.

 

כל היתרונות המפורטים מעלה נעשים באמצעות ממשק אינטרנטי מתקדם. עלות השימוש 
פי הפירוט מטה לצרכי -על מעלות חיבור חד פעמית ומעלות שימוש חודשית תמורכב במערכת

 חירים עדכניים(:המחשה )יש לפנות לחברת ניפנדו לשם קבלת מ



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 
* התנאים המסחריים המלאים, הכוללים את אמנת השירות והאחריות ופירוט מלא של השירות 

במסגרת ההתקשרות   Nipendoושל המחירים העדכניים, יינתנו בעת חתימת ההסכם עם חברת 
המסרים הינה לכלל הלקוחות מולם פעיל הספק במערכת. לפרטים נוספים  עם הכללית. תוכנית

, או בכתובת המייל 09-8600501הנך מוזמן ליצור קשר עם חברת ניפנדו בטלפון 
sales@nipendo.com  או  6923344-03ובכללית לרכזת מסר חשבונית מיטל אשוש בטלפון

 MeitalAs@clalit.org.ilהמייל בכתובת 

 

 

 
 תאריך 

 
 שם

 
 תפקיד

 
 חתימה + חותמת

mailto:sales@nipendo.com
mailto:sales@nipendo.com
mailto:MeitalAs@clalit.org.il


                                                                                                                                   
 

 

 

 

 'ו נספח

 י חתימה)*(יאישור מורש

 )*( יש למלא נספח זה רק ביחס לתאגיד ו/או שותפות.
 

______________________, מאשר כי אני, הח"מ, _____________________, עו"ד/רו"ח, מרח' 

לחוד )מחק את המיותר( של ה"ה מפורטים להלן, על ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת  חתימתם יחד /

, סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאיעבור  למתן שירותי רפדות 24-25-18פניה לקבלת הצעות מס' 

 ידי הכללית.-שפורסם על

 

 ____________________ שם: ____________________, ת.ז.:

 

 

 שם: ____________________, ת.ז.: ____________________

 

 

 שם: ____________________, ת.ז.: ____________________

 

 

 שם: ____________________, ת.ז.: ____________________

 

 

 

 תאריך 

 

 שם

 

 תפקיד

 

 חתימה + חותמת

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 'זספח נ

 המציענתוני הגורם 

  
ההתייחסות בנספח זה הינה ל"חברה", לפיכך, יש למלא הפרטים בנספח זה בהתאם לסוג האישיות 

 המשפטית של המציע )חברה / שותפות / עוסק / אחר( בשינויים המחויבים.

 :כלליים נתונים .א

 ________________________  :האישיות המשפטית סוג

          :החברה שם

          :' חברהמס

          :יסוד מועד

           :כתובת

          :' טלפוןמס

         :' פקסימילהמס

        :דואר אלקטרוני כתובת

 _______________________   :איש קשר פרטי

 :ובעלי זכויות חתימה מנהלים .ב

 

 תפקיד

 

 פרטי שם משפחה שם ' תעודת זהותמס

    

    

    

 ____________ .שירותים, כדוגמת השירותים נשוא הליך זה:מספר שנות ניסיון במתן  .ג

 : ____________________________________________________________הערות .ד

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 
_________  _____________                        __________         _____________ 

 וחותמת חתימה   תפקיד  מלא שם   תאריך



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 אישור

אני הח"מ עו"ד/רו"ח* ____________________ אשר כתובתי היא ___________________, שהנני 
 -ידי ה"ה _______________ ו-עלעו"ד / רו"ח של המציע, מאשר כי מסמך זה נחתם בפני 

____________, אשר חתימתם בצירוף חותמת המציע כפי שנעשו לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר 
 ועניין ולאמור במסמך זה.

 

 ____________________________ 
 עו"ד / רו"ח                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 'נספח ח

 מידע הגנת נספח

החברה מתחייבת לעמוד בדרישות הגנת המידע מטעם הממונה על הגנת המידע וסייבר בשירותי  .1
 הכלהממונה,  ידי-על"( כפי שיפורטו להלן וכפי שיעודכנו מעת לעת הממונהבריאות כללית )להלן: "

במתחם הסבירות, בהתחשב בסיכונים הטמונים בתחום הגנת המידע ובאופיו הרגיש של המידע 
שירותי בריאות כללית )להלן: "כללית"(. למען הסר ספק: "החברה" משמעותה,  ידי-עלהמוחזק 

 לצורך התחייבות זו, לרבות כל העובדים ו/או השלוחים ו/או הקשורים עמה ו/או הפועלים מטעמה.

הדין הוא  פי-עלסמך זה "מידע" רגיש או אישי" פירושו כל המפורט לעיל, אשר מעצם טבעו או לעניין מ .2
 חסוי, לרבות:

 שכר הסכמי לרבות, עבודתם ותנאי שכרם, כללית עובדי של האישיים לפרטים הנוגע מידע כל .2.1
 .שכר ותלושי

ולמצבם הכלכלי  כל מידע הנוגע לפרטים האישיים של מבוטחי כללית ומטופליה, למצבם הרפואי, .2.2
 ו/או הסוציאלי.

כל מידע ניהולי, מידע עסקי ומידע פיננסי, ובכלל זה כל מידע הנוגע לעניינים הכספיים, שיטות  .2.3
העבודה, טכנולוגיות, דרכי הטיפול הרפואי, תהליכי המחשוב, וכן מידע בדבר התקשרויות, 

 וספקים של כללית.

 .הכלל נחלת נואי ואשר לידיעתה יגיע אשר, כללית של מידע כל .2.4

החברה תחתים כל עובד/ת או מי מטעמה אשר מעורב בביצוע ההסכם, קודם לתחילת מתן שירותים  .3
לכללית, על התחייבות אישית לשמירת סודיות והגנת מידע. דרישות ההתחייבות האישית יהיו 

 תואמות לדרישות נוסח התחייבות זה. 

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .4

 ידע שנתקבל בידי החברה מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות.מ .4.1

 החברה ללא קשר להסכם.  ידי-עלמידע אשר פותח  .4.2

 כללי באופן עבודה שיטות/או ו מתודולוגיה/או ו מטעמה ומי עובדיה, החברה של מקצועי מידע .4.3
 .לכללית ייחודיים ושאינם

 דין.  פי-עלמידע שחובה לגלותו  .4.4

 מידע אשר הפך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות לסודיות של החברה. .4.5

החברה מתחייבת כי לפחות פעם אחת בשנה, תבצע לעובדיה העוסקים בפעילות מול ו/או עבור כללית,  .5
 הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות, ונוהלי הגנת מידע ושמירת סודיות מטעם הממונה.

בת להודיע לכללית מיד לכשייודע לה על אובדן, גניבה או כל נזק אחר הקשור במידע של החברה מתחיי .6
 כללית. 

כללית, כדי להעניק לחברה ו/או  ידי-עלהחברה מצהירה כי ידוע לה כי אין בהסכם ובעצם גילוי המידע  .7
 . למנהליה ו/או לעובדיה כל זכות לגבי פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים או זכויות אחרות

 



                                                                                                                                   
 

 

 

 

החברה מצהירה כי ידוע לה שבמסגרת ההתקשרות עם כללית ייתכן ותיחשף גם למידע סודי ביותר של  .8
כללית, לרבות מידע אשר קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של כללית כלפי צדדים 
שלישיים לשמור עליו בסודיות, וגילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך מימוש ההתקשרות עם 

ית, עלול לגרום לכללית נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות. כן מצהירה כלל
 החברה כי היא מודעת לכך שהמידע האישי הוא חלק מנכסיה של כללית ובבעלותה המלאה. 

החברה מצהירה בזה כי ידועות לה הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והיא מודעת  .9
זרחיות והפליליות להן היא צפויה אם תפר הוראות אלו, לרבות הוראות חוק הגנת לסנקציות הא

, דיני הגנת הפרטיות ודיני 1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, תשנ"ו 1981 -הפרטיות, התשמ"א 
 שמירת הסודיות הרפואית על כל המשתמע מכך. 

נה לכך שכללית זכאית להגנה חתימת החברה על מסמך זה נעשית מתוך שיקול דעת מלא ומתוך הב .10
לגיטימית על ענייניה וכי ההגבלות הכלולות בכתב התחייבות זה מגבילות אך ורק במידת הנחוץ 

 והמקובל לשם שמירה על אינטרסים חיוניים של כללית.

כתב התחייבות זה תפורשנה על דרך ההרחבה באופן בו תהיינה בעלות  פי-עלהתחייבויות החברה  .11
 תחולה רחבה.

התחייבויות החברה כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא  .12
 בהסכמתה המפורשת מראש ובכתב של כללית.

החברה מתחייבת כי בכל מקרה בו החברה  ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה יפר התחייבות זו ו/או  .13
ית בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה חלק ממנה, תהיה החברה חייבת לפצות ולשפות את כלל

דין כנגד  פי-עלכתוצאה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אשר יעמדו לכללית 
 החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה עקב הפרת התחייבות זו כאמור.

כל מידע ממנו ניתן לזהות החברה מצהירה כי ידוע לה שחובת שמירת הסודיות לגבי מידע רפואי או  .14
 פרטי אדם פלוני , הינה ללא הגבלת זמן.

 

 ___________________        החברה  שם

 

 ____________________          החותמים  שמות

 

 _______________        "זת מספרי

 

 הפרויקט  או השירות __________________       שם

                         

 ________________________       וחתימת החברה  חותמת



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 בהגשת ההצעה יש לחתום על מסמך זה, בחתימת המציע בתחתית העמוד בלבד

ידי הזוכה, בהתאם לקבוע בהסכם. שינויים בנוסח -הגשת מקור תקף וחתום כדבעי, תעשה על
 האישור יעשו בהתאם לשיקול דעת המזמין

 'טנספח 

 אישור על כיסוי ביטוח
 לכבוד

 ("המזמין")להלן: סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי 

 

 )שם הספק(הסכם מיום ______ בין המזמין לבין _______________  הנדון:

 ביטוחים_____ ערכה חברתנו את ה__________ ועד _____מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום  הננו
 למתן שירותי רפדות)הספק( והמזמין, בהקשר להסכם  _______________שם -המפורטים בהמשך, על

 _____. ______מיום עבור סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי 

-לת _________ )הספק( עוחב בגין ____________לביטוח אחריות מעבידים מס'____ פוליסה .א
זה אינו כולל כל הגבלה בדבר  ביטוח ידו ומטעמו.-נזיקין כלפי כל המועסקים עלהפי פקודת 

$ 1,500,000.-האחריות  גבול בדבר העסקת נוער. ,ספקים, קבלני משנה ועובדיהם, שעות עבודה וכן
$ )חמישה מיליון דולר ארה"ב( 5,000,000.-דולר ארה"ב( למקרה ו וחמש מאות אלף )מיליון

יורחב לשפות את המזמין במידה וייחשב כמעבידם של עובדי הספק  הביטוח לתקופת הביטוח.
 ו/או מי מהם.

______ )הספק( ___חבות  בגין _______________לביטוח אחריות כלפי צד ג' מס' __ פוליסה .ב
, לקוחותיו, המזמין וכל הבאים מכוחו ומטעמו, בגין נזקים ניוכלפי צד שלישי כלשהו, לרבות מוזמ

י כל מעשה או מחדל כלשהם של הספק עובדיו וכל הפועלים מכוחו יד-לשיגרמו ע לגוף ו/או לרכוש,
ליון דולר ארה"ב( י$ )מ1,000,000.-האחריות  גבולות .לביצוע העבודותולמענו בקשר להסכם 

 $ )חמישה מיליון דולר ארה"ב( לתקופת הביטוח.5,000,000.-למקרה ו

בעת מאש התפוצצות, בהלה, פריקה וטעינה, זו אינה כוללת כל הגבלה בדבר חבות הנו פוליסה
מתקנים סניטאריים פגומים, הרעלה, שביתה והשבתה, מכשירי הרמה, קבלני מישנה, נזק בזדון, 

בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו  ,תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי וזאת ,פרעות וכן
 יחשב הביטוח הנערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

תכסה את אחריות  הפוליסה - _____________ ביטוח אחריות למוצרים פגומים מס' פוליסת .ג
, 1980 –( למוצרים בהתאם לחוק אחריות למוצרים פגומים, תש"ם הספק___ )שם ___________

הפוליסה תכלול  $ )מיליון דולר ארה"ב( למקרה ולתקופה. 1,000,000.-אחריות של  גבולותב
 חודשים. 12"תקופת גילוי" של 

 

הביטוחים כוללים תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף )שיבוב(  - על תחלוף ויתור .1
שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם נזק  ,כלפי המזמין ובלבד

 מתוך כוונת זדון.

ידי המזמין וכי -דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח אחר הנערך על הביטוחים .2
. כמו כן, מתחייב המבטח שפוליסות המזמיןלא תועלה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 

 מראש. )שלושים( ימים 30לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם תימסר הודעה כתובה לידי כללית 

שצוינו לעיל כוללות הוראה כי המזמין הינו מבוטח נוסף בפוליסות, כאשר הפוליסות הפוליסות  .3
מורחבות לכסות את אחריות המזמין בגין מעשיי ו/או מחדליי הספק וזאת, בכפוף לסעיף אחריות 

 צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי הביטוח.

 הרינו לאשר האמור לעיל:
 
 

_____________ _____________ _____________ _____________ 
 חתימה וחותמת  מס' ת.ז.  שם ותפקיד      תאריך



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 'ינספח 
 הליךתיאום  אי בדבר תצהיר

 

אצל המציע*  , המציע* / העובד____________ ת.ז.  מס'  _________________________הח"מ אני
 כי: בזה "( מצהירהמציעלהלן: ")  ____________________/ בתאגיד*_____________

 
 בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם המציע. זה תצהיר על לחתום מוסמך אני .1
 ללא עצמאי, באופן המציע די- על הוחלטו זו בהצעה מופיעים אשר הכמויות או/ו המחירים .2

 אחר. פוטנציאלי מציע עם או אחר מציע עם קשר או התייעצות, הסדר
 הצעות מציע אשר תאגיד או אדם כל בפני הוצגו לא זו בהצעה המופיעים הכמויות או/ו המחירים .3

 זה. במכרז הצעות להציע הפוטנציאל את לו יש אשר מי או זה במכרז
 זה. במכרז הצעות מלהגיש אחר מתחרה להניא בניסיון מעורב המציע לא היה .4
 יותר מהצעתי נמוכה או גבוהה הצעה להגיש אחר למתחרה לגרום בניסיון מעורב המציע לא היה .5

 זו.
 שהוא. סוג מכל תחרותית בלתי הצעה להגיש למתחרה לגרום בניסיון המציע לא היה מעורב .6
 עם כלשהוא ודברים דין או הסדר בעקבות נעשית ואינה לב בתום מוגשת המציע של זו הצעה .7

 .זה במכרז אחר פוטנציאלי מתחרה או מתחרה
 המתאים במקום V לסמן יש

 *המצהיר ו/או מי מנושאי המשרה בתאגיד המציע, אינו נמצא -/ אם המציע הינו תאגיד  המציע 
 פרט: אנא כן, מכרז, אם לתיאום בחשד חקירה תחת כרגע

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 * מחק את המיותר

 עבירות העסקיים לרבות ההגבלים חוק על בעבירות האחרונות השנים בארבע הורשע לא המציע 
 פרט: כן, נא מכרזים, אם תיאומי של

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 בפועל. מאסר שנות חמש עד להגיע יכול מכרז תיאום על העונש כי לכך מודע אני

 
 

       _______________           _______________           _______________           _______________ 
  /              חתימת התאגיד       חתימת המציע          / התאגיד המציע שם          אריךת                 

 
 

 אישור
 

ביום  כי בזאת מרח' ____________ מאשר מ.ר.____________, עו"ד ____________, הח"מ, אני
 / _______________ת.ז. מס'  ידי-על עצמו את שזיהה ____________  בפני ____________ הופיע

 הקבועים לעונשים צפוי יהא הוא וכי האמת את להצהיר עליו כי ולאחר שהזהרתיו אישי באופן לי המוכר

 .עליו וחתם דלעיל התצהיר נכונות את בפני כן, אישר יעשה לא אם בחוק לכך
 
 

____________ 
 מלא שם     
 וחותמת      



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 הסכם
 

 2018לחודש ______ שנת  ______ביום            שנערך ונחתם ב
 

 בין:
 שירותי בריאות כללית

 באמצעות סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי
     טלפון:

    פקס:
 

 ה"ה: ידי-על
 . ___________ ת.ז.__________ תפקיד__________1
 . ___________ת.ז.__________ תפקיד__________2

 
 "(המזמין"" או כללית")להלן: 

 מצד אחד
 

 _____________________ לבין:
 ח.פ.__________________
 מרחוב________________

 
 ה"ה: ידי-על

 . ___________ ת.ז.__________ תפקיד__________1
 . ___________ת.ז.__________ תפקיד__________2
 

 "(הספק)להלן: "
 מצד שני

 

עבור סורוקה מרכז , שירותי רפדות למתן 24-25-18והמזמין פרסם פניה לקבלת הצעות מס'  הואיל:
 "(;השירותים", "ההליך)להלן בהתאמה: " רפואי אוניברסיטאי

והספק מצהיר ומתחייב, כי ביכולתו לקיים את התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה, על נספחיו  והואיל:
 פי תנאי ההליך; -ועל

 והמזמין קיבל את הצעת הספק להליך; והואיל:

 ין הצדדים, כדלקמן:מוסכם ומוצהר בלפיכך 

 מבוא ונספחים: .1

 .הימנו נפרד ובלתי מהותי חלק מהווים זה להסכם והנספחים המבוא .1.1

 הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם. כותרות .1.2

מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין הוראות הסכם זה לבין הוראה הכלולה  בכל .1.3
 בנספחיו, יגברו הוראות הסכם זה, אלא אם כן, נאמר במפורש אחרת.

 מצ"ב להסכם זה הנספחים כמפורט להלן: .1.4

 (;'א נספח) הצעות לקבלת פנייה .1.4.1

, 1 'נספח ב) ותצהיר אישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים .1.4.2
 (;2נספח ב' 

 (;'נספח גמכתב תשובות הבהרה ) .1.4.3



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 (;'נספח דתיאור השירותים ) .1.4.4

 (;'נספח ההצעת מחיר ) .1.4.5

 (;'נספח ואישור זכויות חתימה ) .1.4.6

 (;'נספח זנתוני גורם מציע ) .1.4.7

 (;'נספח חהתחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע ) .1.4.8

 (;'נספח טאישור על כיסוי ביטוחי ) .1.4.9

 (.'ינספח תצהיר בדבר אי תאום הליך ) .1.4.10

 הצהרות והתחייבויות הספק .2

 הספק מצהיר ומתחייב בזה כי:

 השירותיםהוא בעל כל האמצעים, הידע, הניסיון והמקצועיות הדרושים לצורך אספקת  .2.1
פי הסכם זה ובמועדים כאמור בהסכם זה, הכל לשביעות רצונו של -וקיום מחויבויותיו על

 המזמין. 

, מאמציו מיטב השקעת ותוך במומחיות, גבוהה מקצועית ברמה יסופקו השירותים  .2.2
 המתאים בהיקף, ומנוסים מקצועיים, מיומנים עובדיםידי -על, ומקצועיותו מיומנותו

 .השירותים לאספקת והנדרש

נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה, כל המסמכים ו/או הנספחים ו/או אחרים   .2.3
הוא בדק את מלוא התנאים, הנתונים  כיהמצורפים אליו והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו ו

, באופן יסודי והוא מוותר על מכךו/או הנובעים  השירותיםוהנסיבות הקשורים באספקת 
 מיםתשלוה הפחתתכל טענה בדבר טעות ו/או אי התאמה ו/או כל תביעה ו/או דרישה ל

 בהצעתו. יםהנקוב

זה ובביצוע אין כל מניעה להתקשרותו של הספק בהסכם זה ובחתימתו על הסכם  .2.4
פי -פיו, לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על-התחייבויותיו על

 דין. כלפי -ההסכם או על

שיונות התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו  דרושים יבידיו כל האישורים, ההיתרים והר .2.5
פי -על ביצוע מלוא התחייבויותיולו השירותיםפי כל דין לניהול עסקו, לאספקת -על

שיונות הנדרשים, יההסכם ונספחיו והוא אחראי לכך שכל האישורים, ההיתרים והר
 יישארו בתוקף לאורך כל התקופה בה הסכם זה יהיה בתוקף.

 הואכל תקופת ההסכם ימלא אחר הוראות כל דין הקשורה בשירותים ובאספקתם ו במשך .2.6
, לרבות )ומבלי לגרוע תנאי בטיחות, כפי שתותקן מעת לעת לעובדיומתחייב להבטיח 
 .1970 –תש"להבפקודת הבטיחות בעבודה,  –מכלליות האמור( 

 פי-על התחייבויותיו לביצוע שנוגעות ככל המזמין ונהלי הנחיות, הוראות כל אחר יקיים .2.7
 או/ו במזמין החלים המשמעת כללי או העבודה סדרי בדבר הוראה כל לרבות, זה הסכם

 המזמין של הביטחון אנשי הוראות לרבות, במזמין קיימות שאלו ככל אחרות הוראות
 .  זה הסכם ביצוע לצורך ומועסקיו הספק את תחייבנה ואלו, לעת מעת יעודכנו שאלו וכפי



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 התקשרות להיקף והתחייבות בלעדיות העדר .3

 זכותו על שומר והוא הספק כלפי לבלעדיות מתחייב אינו המזמין כי לספק וידוע מוסכם .3.1
 רכישת לשם, אחרים שלישיים וצדדים ספקים עם להתקשר, הבלעדי דעתו שיקולפי -על

 מוותר והספק חלקי/או ו מלא באופן, זה בהסכם האמור כדוגמת/או ו כאמור השירותים
/או ו אובדן שעניינה טענה כל, לרבות זה בהקשר תביעה/או ו דרישה/או ו טענה כל על

 .כדאיות העדר/או ו רווח מניעת

 להרחיב, הבלעדי דעתו שיקולפי -על, רשאי המזמין כי הספק על בזאת ומוסכם מובהר .3.2
פי -עלידו -על הנרכשים השירותים היקף את להגביל/או ו( הפסקה כדי)עד  לצמצם/או ו

, לו שימסרו מתאימות הודעותפי -על ולפעול בהתאם להיערך מתחייב והספק זה הסכם
 אותם בגין, הספק עם להתקשר המזמין על כלשהי חובה להטיל כדי בכך שיהיה מבלי

 תקום, כאמור שינויים או צמצומם, השירותים שבהרחבת ומבלי חדש בהסכם שירותים
 אובדן או הסתמכות, צפיות בדבר טענה, לרבות טענה או דרישה, התנגדות זכות כל לספק
 לרכש התחייבות משום, זה בהסכם באמור אין כי מובהר, ספק להסרת. כלשהו רווח

 .בכלל אם, שהוא היקף בכל, הספק מאת השירותים

 תקופת ההסכם .4

 ( חודשים.שלושים ושישה) 36-פי הסכם זה הינה ל-תקופת ההתקשרות על .4.1

נמשכה בפועל אספקת השירותים מעבר לתקופות לעיל, מסיבה כלשהי, יהיה המזמין  .4.2
)שלושים( ימים  30רשאי בכל עת להפסיק את אספקת השירותים בהודעה מראש של 

( תשעים) 90ואילו הספק יהא רשאי להפסיק את אספקת השירותים, בהודעה מראש של 
בעניין זה, לרבות כי בהמשך אספקת ימים והספק מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה 

השירותים בפועל, מעבר לתקופת ההסכם, היה משום הארכת תקופת ההסכם לתקופה 
ארוכה מתקופת ההודעה הנ"ל. יובהר כי בהתקיים מקרה כאמור, יחולו הוראות ההסכם, 
בכפוף לשינויים המחויבים ועל הספק להמשיך ולספק את השירותים במלואם, עד לתום 

 ההתקשרות לרבות, בכל תקופת הודעה מוקדמת בדבר הפסקת התקשרות.תקופת 

תקופת תקופת ההתקשרות האמורה לעיל וכל הארכה לה כאמור לעיל, יכונו להלן: " .4.3
 ".  תקופת ההתקשרות" ו/או "ההסכם

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא המזמין רשאי להביא הסכם זה לידי סיום, מכל  .4.4
צורך יציאה בהליך חדש במטרה לקבל תנאים מטיבים למזמין ו/או סיבה שהיא )לרבות ל

בשל מגבלות תקציב ו/או מגבלות שעניינם בנהלי המזמין( וזאת, בהודעה בכתב שתימסר 
)שלושים( ימים  30לספק, הן ביחס למלוא השירותים שהוזמנו והן ביחס לחלקם בלבד, 

את המזמין לצמצם )עד כדי מראש ובכתב. עם זאת, מובהר כי אין בכך כדי למנוע מ
הפסקה( ו/או להשהות מעת לעת, את אספקת השירותים, מבלי שתקום בשל כך כל עילה 

 ו/או טענה ו/או זכות לספק, כלפי המזמין.

מובהר כי במידה וסכום  ,פי דין-ועל תבהתאם לנהלי הכלליעל אף האמור ובנוסף לו, 
)כולל מע"מ( )ו/או ₪ )שש מאות אלף(  600,000.-יעלה על  התקשרות המצטבר בהליך זה

פי שיקול דעת המזמין( יהא המזמין רשאי להורות -סכום גבוה יותר בהתאם לכל דין ועל
 על סיום ההתקשרות באופן מיידי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת או הנמקה. 

אמור, לרבות הפסיק המזמין את ההתקשרות עם הספק ו/או השהה ו/או צמצם אותה כ .4.5
לצורך יציאה בהליך חדש בתנאי מטיבים, יהא הספק זכאי לקבל, אך ורק את התשלומים 

פי הסכם זה, נכון למועד קבלת -היחסיים המגיעים לו בגין ביצוע התחייבויותיו בפועל על
 הודעת המזמין, בשים לב לשלב הפסקת השירותים והיקף ביצועם בפועל. 

פי הסכם זה, ללא הסכמת המזמין -ת מתן השירותים עלהספק לא יהיה רשאי להפסיק א .4.6
פי הסכמת המזמין, יהא הספק -מראש ובכתב. הפסיק הספק את מתן השירותים שלא על

חייב לפצות את המזמין בגין כל הנזקים שיגרמו לו עקב כך, לרבות הוצאותיו בגין 
י כל דין ו/או פ-התקשרות עם ספק אחר וזאת, מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה למזמין על

 הסכם.



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 ואספקה של השירותים  הזמנה .5

 המזמין דרישתיום ממועד  14יהיה ערוך לאספקת מלוא השירותים למזמין בתוך  הספק .5.1
 .לאספקתם

להוראות הסכם  בהתאםהשירותים יסופקו באופן שוטף בהתאם לדרישת והזמנת המזמין  .5.2
עובד ייעודי קבוע  ידי-עלתתבצע  האספקה' להסכם זה. דזה ובהתאמה להוראת נספח 

המזמין, שלו שיקול הדעת הבלעדי למתן האישור  ידי-עלמטעם הספק אשר אושר מראש 
כאמור. מובהר כי במועד חתימת הסכם זה זהותו של העובד תהא כאמור בהצעת הספק 

 בהליך.

, אלא בכפוף הספק מטעם העובדלא יהא רשאי לערוך שינוי בזהותו  ספקמובהר כי ה .5.3
ת המזמין מראש ובכתב ובלבד, שלא יהא בהחלפה כאמור כדי לגרום לקבלת הסכמ

. מובהר כי המזמין יסרב לשינוי כאמור רק מטעמים סבירים. השירותים במתןלעיכוב 
, מחלה, פטירה וכיוצ"ב, נסיבות שאינן העובדהאמור לא יחול במקרה של התפטרות 

הספק להעמיד מועמדים  דרשילא יכול היה למנען, שאז  ספקו/או כאלו שה ספקתלויות ב
המזמין  ידי-עלחדשים לאישור המזמין אשר תואמים את דרישות התפקיד כפי שיקבעו 

מעת לעת. בהעדר העמדת מועמד ראוי בהתאם ללוח הזמנים עליו יורה המזמין, יהא 
 המזמין רשאי להורות על ביטול התקשרות זו ו/או השעייתה.

והוא יהא רשאי להתחייב בשם  ספקסמך של הכאמור יהיה נציגו הבלעדי והמו העובד .5.4
לתיאום כל  ספקבכל הקשור לביצועו של הסכם זה והוא יהא האחראי מטעם ה ספקה

למול הגורם המוסמך, עליו יורה המזמין  השירותים מתןבקשר עם  ספקהפעילות מטעם ה
 פי שיקול דעתו.-מעת לעת ועל

האמורים בהסכם זה, תוך  העובד מטעמו, יפעל לאספקת השירותים באמצעותהספק  .5.5
 .דין לכלבהתאם ושיתוף פעולה מלא עם המזמין ו/או כל מי מטעמו 

פי הקבוע בנספחי -השירותים יסופקו באופן רצוף ושוטף בהתאם לדרישות המזמין, על .5.6
ידי המזמין. במקרה של העדר -לההסכם ובהתאם להוראות שיינתנו לספק, מעת לעת, ע

ימים  7"ב לתקופה העולה על וכיוצחופשה/מחלה  העובד הייעודי מטעם הספק בשל
-עלבמצטבר לשנה, יעמיד הספק עובד אחר מטעמו, אשר אושר מראש  20ברציפות וסה"כ 

המזמין כגיבוי, בתיאום עם המזמין באופן הנדרש לשם אספקה רציפה וסדירה של  ידי
  השירותים.

פי הסכם -למען הסר ספק, אחריותו המלאה והבלעדית של הספק לביצוע התחייבויותיו על .5.7
זה, לרבות בהתייחס לביצוע השירותים ואופן אספקתם למזמין, לא תיגרע בכל צורה ו/או 
אופן שהוא במקרה בו הספק נעזר בשירותים כלשהם מצד ג' כלשהו בקשר עם  

 פי הסכם זה. -התחייבויותיו על

רשימה סגורה  דרבג וכאמור במסמכי ההליך, איננ שירותיםזאת כי פירוט הב מובהר .5.8
שינוי תכולת השירותים  דברוממצה וכי המזמין יהא רשאי, מעת לעת, ליתן הוראות ב

הספק לספק והספק יהא מנוע מלטעון כל טענה בהקשר זה והוא מתחייב  דרשאותם נ
לקבלת תמורה  הספקור יהא זכאי את הוראות המזמין בנדון. מובהר כי בשל האמ לקיים

 במועד שינוי תכולת השירותים. עימושתוסכם  כפי

 .זמין קשר באמצעי הספק מטעם הייעודי העובד יצויד, שירות קריאות מסירת לצורך .5.9

הסכם זה תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל  פי-עלהספק יבצע את התחייבויותיו   .5.10
המזמין ועובדיו וכל גורם אחר העובד בשטחי הגורמים הנוגעים בדבר ובכלל זה המפקח, 

המזמין ו/או בסמוך להם, תוך התחשבות מרבית בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת 
בשטחי המזמין ויעשה כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא 

 למזמין.

המזמין לספק ללא  ידי-עלהשירותים תתבצע בשטחי המזמין באתר אשר יוקצה  אספקת .5.11
 לתשלום תמורה בגין העמדת האתר לרשותו )להלן: "המחסן"(.  דרשישהספק י

 השימוש במחסן יהא בהתאם להנחיות ולנהלים של המזמין. .5.12



                                                                                                                                   
 

 

 

 

יהא מורשה להשתמש במחסן אך ורק לצרכי אספקת  הספקלמען הסר ספק, מובהר כי  .5.13
השירותים ע"פ הסכם זה וכל עוד הוא בתוקף, ואין הוא רשאי להשתמש במחסן לשום 

 מטרה אחרת מלבד שימוש הקשור במתן השירותים כאמור. 

למעט כבר  במחסןכל זכות שהיא  במחסןכן מוסכם כי מתן ההרשאה לשימוש  כמו  .5.14
 מראש על כל טענה בהקשר זה. מוותרלבד, והקבלן לשם מתן השירותים ב ותרש

של המחסן, אם יידרשו, ייקבעו ע"י המזמין בהתאם לצרכיו  גודלושינויים במיקומו או  .5.15
 מידיתמתחייב למלא אחר כל הוראה של המזמין לעניין זה  ספקולשיקול דעתו הבלעדי, וה

 , מבלי שיהיו לקבלן טענות ו/או תביעות בהקשר זה.דחיות וללא

לפנות את המחסן לאלתר ולהעמידו  ספקמוסכם, כי בכל עת יהא המזמין רשאי להורות ל .5.16
לרשות המזמין על מנת לעשות בו כל שימוש שהוא, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של 

 המזמין. 

 תחשב הפרה יסודית של הסכם זה. זההוראה מהוראות סעיף  הפרת .5.17

 איכות ובקרת השירותים טיב .6

והתשומות בהם הוא עושה שימוש לצורך אספקת השירותים יהיו הספק ידאג כי הכלים  .6.1
הולמות לביצוע הפעילויות הנדרשות ובאחריות הספק לשמור ולתחזק האמור באופן 

 שוטף.

פי הסכם זה, לא תיגרע -אחריותו המלאה והבלעדית של הספק לביצוע התחייבויותיו על .6.2
 ים מצד ג' כלשהו. שירותבבמקרה בו הספק נעזר  ,בכל צורה ו/או אופן שהוא

הספק הסכם יפעל הפי -, בקיום התחייבויותיו עלבהסכם זה מכלליות האמורמבלי לגרוע   .6.3
וככל והדבר רלבנטי להתקשרות, בהתאם לדרישות בהתאם לקבוע בהוראות כל דין 

אשר הסמיכו את המזמין בתחום הטיפול  Joint Commission International - JCIה
 ובטיחות המטופל )אקרדיטציה(.

 הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה. .6.4

 תמורה ותנאי התשלום .7

נספח ב כמפורט התמורה את לספק המזמין ישלם, הספק התחייבויות כל לקיום בתמורה .7.1
 תשלום לכל זכאי יהא לא הספק כי מובהר. בפועל וסופקו שהוזמנו לשירותים בהתאם' ה

 .המזמיןידי -על ובכתב מראש אושר שלא

איננה רשימה סגורה ובמידת  נספח ה'השירותים ועלותם כמפורט בלהסרת ספק, רשימת 
הצורך ובהתאם לצרכי המזמין, יהא המזמין רשאי )מבלי שיהיה חייב לעשות כן( לעדכן 

 .ספק, בהתאם למשא ומתן שינוהל עם הביחס לשירותים שלא נכללו ברשימה רשימה זו

 יצורף מע"מ כדין, כשיעורו ביום התשלום בפועל. 'נספח הב הנקובים התשלומים לכל .7.2

 דרישת הוגשה שבגינו החודש מתום יום( ושלושה)תשעים  93 תוך לספק יתבצע התשלום .7.3
 .המזמיןידי -על, לכן קודם שאושר, ובלבד"( 93+  שוטף)להלן: " הספקידי -על התשלום

 הספק יהא רשאי להגיש דרישת תשלום רק ביחס לשירותים אשר סופקו על ידו בפועל.

http://www.jointcommissioninternational.org/


                                                                                                                                   
 

 

 

 

למען הסר ספק מובהר, כי התמורה כהגדרתה לעיל, מהווה את מלוא התמורה בגין  .7.4
בקשר עם מילוי  הספקפי ההסכם, לרבות כל ההוצאות שעמד בהן -השירותים על אספקת

פי ההסכם וביחס לכל תשומה אשר נדרש להעמיד לצורך אספקת -כל התחייבויותיו על
אם פורטה מפורשות בהסכם זה ובין אם לאו )ובלבד ולא נקבע בהסכם זה  ביןהשירותים, 

מפורשות כי המזמין יישא בעלויות התשומה(, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל 
עלויות הייצור, שכר עבודה ותנאים סוציאליים, דמי נסיעה ותשלום עבור שהדבר רלוונטי, 

, הוצאות השימוש בכלי עבודה, כל הוצאות הספקידי -זמן נסיעה לכל המועסקים על
העמסה, פריקה, הובלה ואחסון, פחת וכו', הוצאות מנהלה וכלליות, כגון נזקי טבע, 

טלים ותשלומי חובה אחרים המוטלים ביטוחים, ערבויות וכו' וכל המסים, האגרות, ההי
 וכיוצ"ב. שירותים, על ההספקעל 

/או ו השירותים בגין אחרת הוצאה או שהוא סוג מכל חובה תשלום/או ו היטל, מס כל .7.5
, לספק תשלום מכל ינכה המזמיןידו. -על וישולם הספק על בלעדי באופן יחולו, אספקתם

 אחרים חובה ותשלומי היטלים, מסים לרבות, דין כלפי -על לנכות עליו אותו סכום כל
 .מהמזמין לספק המגיע התשלום מלוא לביצוע ראיה יהווה, כאמור ותשלומם

לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לו, הרי שכתנאי מוקדם לביצוע תשלומים  מבלי .7.6
 לספק, ימציא הספק למזמין אף את האישורים הבאים: 

 ;1975 –"ו התשלפי חוק מס ערך מוסף, -עוסק מורשה בת תוקף, על תעודת .7.6.1

 כספים שנת בכל כדין דיווח על מוסף ערך מס משלטונות תוקף בר שנתי אישור .7.6.2
 ;זו התקשרות של קיומה תקופת במשך

 ;במקור מס ניכוי אישור .7.6.3

 .המזמין דרישתפי -על או דין כלפי -על הדרוש אחר אישור כל .7.6.4

הזמנות וחשבוניות ייעשה אך ורק באמצעות טכנולוגיה מקוונת מפיתוחה של  משלוח .7.7
בע"מ )או כל אמצעי טכנולוגי אחר עליו יורה המזמין בעתיד, בהתאם לנוהל  ניפנדוחברת 

ההזמנות ומשלוח החשבוניות של הכללית(. פרטים והרשאות שימוש ניתן לקבל באמצעות 
 עלות. 8600501-09ו/או טלפון  nipendo.comsales@בדוא"ל  ניפנדופנייה לחברת 

 .הספק על תחול בשירות השימוש

 המזמין מטעם פיקוח .8

 ביצוע על ולפקח להשגיח כדי"( המפקח)להלן: " מטעמו מפקח למנות רשאי המזמין .8.1
 להכריע מוסמך יהיה והוא הספק של זה הסכםפי -על אחרת התחייבות כל/או ו השירותים

 באופן המפקח עם פעולה לשתף מתחייב והספק השירותים לאספקת הקשורה שאלה בכל
 .מלא

לפי שיקול  הכלרשאי להחליף את המפקח בכל עת או להוסיף מפקחים נוספים,  המזמין  .8.2
 דעתו של המזמין.

 אופן לרבות, זה הסכםפי -על הספק התחייבויות ביצוע , לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי .8.3
 לשביעות יעשו, זה הסכםפי -על הספק של אחרת התחייבות כל/או ו השירותים ביצוע
 למלא מתחייב והספק לעת מעת לספק שייתן להוראות ובהתאם המפקח של המלאה רצונו

 .ובדייקנות בקפדנות, אחריהן

פי -מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף לכל זכות אחרת המוקנית למפקח על .8.4
 פי שיקול דעתו הבלעדי, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו:-הסכם, רשאי המפקח, עלה

mailto:sales@nipendo.com


                                                                                                                                   
 

 

 

 

לפסול את השירותים או   /או מלאה של השירותים ו/או ולערוך בדיקה מדגמית  .8.4.1
, בשל פגם ו/או חסר ו/או אי התאמה, לפי שיקול דעתו הבלעדי ועל הספק םחלק

ראות המפקח לרבות, פיצוי תחול החובה לספק שירותים אחרים תחתם, לפי הו
 המזמין בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מהפסילה כאמור.

ידו בקשר עם ביצוע -לאשר או לפסול כל מורשה מטעם הספק או המועסק על .8.4.2
 פי הסכם זה.  -להתחייבויות הספק ע

 ליתן לספק כל הוראה בקשר עם אספקתם השירותים.  .8.4.3

ידי הספק לשביעות רצונו המלאה של המזמין ו/או -מקרה בו לא סופקו השירותים על בכל .8.5
המפקח מטעמו, המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לבצע את השירותים, בין בעצמו ובין 

ידי צד שלישי והספק יפצה את המזמין, בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למזמין בגין -על
לכך של המזמין מהספק וזאת, מבלי לגרוע מזכות המזמין כך, מיד עם דרישתו הראשונה 

 .דין כל/או ו זה הסכםפי -על אחר סעד לכל 

הפיקוח והביקורת הניתנת בהסכם למזמין ולמפקח מטעמו, אין בה כדי להטיל  זכות .8.6
 כלשהי התחייבות ממילוי הספק את לשחרר כדי בה ואין המזמין על כלשהי חבות

 מצד מחדל או מעשה שום. כראוי לביצוען אישור להוות או ההסכםפי -על מהתחייבויותיו
 .ההסכםפי -על מהתחייבויותיו איזו ממילוי הספק את יפטור לא, המפקח

 מעביד-העדר יחסי עובד .9

הצדדים מצהירים, כי הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הינו בבחינת "קבלן עצמאי"  .9.1
בהסכם זה או בתנאי מתנאיו, לרבות הזכויות אשר אינו משתלב במסגרת המזמין וכי אין 

הניתנות למזמין לפקח או להורות הוראות לספק, כדי לשנות מהיחסים המשפטיים בין 
הצדדים או כדי להוות משום יצירת יחסי עובד מעביד בין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי 

 מטעמו ובין המזמין ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

מובהר בזאת כי הסכם זה הנו הסכם לאספקת השירותים כאמור בהסכם  הסר ספק, למען .9.2
זה, ובשום אופן איננו הסכם עבודה ו/או הסכם להעסקת עובדים מסוימים ו/או 

 אדם. כוחאדם ו/או הסכם עם קבלן  כוחהתקשרות לאספקת 

יהא אחראי בעצמו ועל חשבונו לשכרם, תנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם  הספק .9.3
של עובדיו, ויישא בעצמו ועל חשבונו בתשלומי מס הכנסה, ביטוח סוציאלי, הסוציאלי 

ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה וכל תשלום אחר שחל או 
 יחול על מעביד בגין עובדיו.

פי כל הכללים שנקבעו בהסכמי העבודה המקובלים -הספק מתחייב להעסיק את עובדיו על  .9.4
 שתייכים עובדיו, ולמלא אחר הוראת כל דין ו/או הסכם קיבוצי ישימים.בענף אליו מ

, בעקיפין/או ו במישרין, שהיא חבות כל תחול לא המזמין על כי, מובהר ספק להסרת .9.5
לגרוע מכלליות האמור, הספק ישפה את  מבלי. הספק בידי הספק עובדי להעסקת ביחס

שא או יחויב המזמין יל סכום בו יהמזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין לכך בכ
בקשר לתביעה של מי מעובדי הספק או כל אדם או גורם הקשור עם הספק, שעניינה 

 קיומם של יחסי עובד ומעביד בינם ובין המזמין.

 הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה. הפרת .9.6

 ח אדםוכ .10

באמצעות עובדים מתאימים, מיומנים ומנוסים,  השירותיםהספק מתחייב לבצע את  .10.1
ח האדם ולשביעות רצון המזמין ולשם כך, מתחייב להעסיק בעצמו ועל חשבונו את כל כ

 פי ההסכם.-המתאים והדרוש לשם מילוי התחייבויותיו על



                                                                                                                                   
 

 

 

 

פי כל דין, -פי הסכם זה, אשר לצורך ביצוען דרוש היתר או רישום על-לעבודות הספק על .10.2
שיון או היתר כאמור, הכל לפי העניין. ילהעסיק רק מי שרשום או שיש לו ר מתחייב הספק

פי כל הכללים שנקבעו בהסכמי העבודה המקובלים -הספק מתחייב להעסיק את עובדיו על
 בענף אליו משתייכים עובדיו, ולמלא אחר הוראות כל דין ו/או הסכם קיבוצי ישים.

זמין יהיו לבושים מדים עם סמל הספק בחצרי המ המועסקיםמתחייב כי עובדיו  הספק .10.3
 ם. מתג זיהוי הנושא את ש ושאייו

הספק מתחייב להפסיק עבודתו של כל עובד שלו, עובד של קבלן משנה וכל אדם אחר  .10.4
פי הסכם זה, מיד -לידו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו ע-הנמצא בשירותו והמועסק על

ום המזמין, ולמצוא לו מחליף לאלתר. ידי המזמין, להרחיקו מתח-ללכשיידרש לעשות כן ע
 המזמין לא יהיה חייב לנמק את דרישתו, והספק מתחייב למלא אחריה ללא כל ערעור.

פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לצד -להספק אינו רשאי למסור ביצוע התחייבויותיו ע  .10.5
שלישי כלשהו, כולל קבלני משנה אלא אם כן קיבל את הסכמת המזמין לכך מראש 

ב. נתן המזמין את הסכמתו כאמור לעיל, לא יהיה בכך כדי לפטור את הספק ובכת
שא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מי יפי ההסכם, והספק י-מאחריותו על

 מטעמו כאמור.

 .זה הסכם של יסודית הפרה תחשב זה סעיף מהוראות הוראה הפרת .10.6

  הפרה תוצאות .11

יהיה רשאי לבטל את ההסכם לאלתר, ללא  בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, המזמין .11.1
פי הסכם זה, בין בעצמו ובין -מתן הודעה כלשהי לספק ולבצע את התחייבויות הספק, על

בכל דרך אחרת כפי שימצא לנכון, לרבות בידי ספק חלופי והספק מוותר על כל טענה ו/או  
 תביעה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת כלפי המזמין בשל כך:

רז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או קבלת נכסים או צו הספק הוכ   .11.1.1
פירוק, בין באופן זמני ובין באופן קבוע או הוטל עיקול על חלק מהותי מנכסי 
הספק באופן שיש בו, לדעת המזמין, חשש לפגיעה בהמשך יכולתו של הספק 

 פי הסכם זה.-לבצע התחייבויותיו על

את ההסכם כולו או מקצתו באופן ישיר ו/או  הספק הסב או התיימר להסב,   .11.1.2
עקיף, לרבות, בדרך של העברת שליטה בספק לאחר/ים, מבלי לקבל את 

 הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.

 בפועל אין הספק מבצע את ההסכם.      .11.1.3

 הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.       .11.1.4

ימים מיום  )שבעה( 7בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית, יתקן הספק את ההפרה בתוך  .11.2
ידי המזמין או מי מטעמו. לא תיקן הספק את ההפרה כאמור, יהיה המזמין -שנדרש לכך על

פי -פי ההסכם ועל-רשאי לבטל ההסכם וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמין על
 כל דין ויראו בהפרה הפרה יסודית.

ם ומוערך מראש סכום בשקלים, ישלם למזמין כפיצוי מוסכ הספק, יסודיתבמקרה של הפרה  .11.3
"(, כשסכום זה צמוד פיצויים מוסכמים)להלן: "₪ )חמישה עשר אלף(  15,000 -השווה ל

ועד לתשלום בפועל  מכרזעל זכייתו ב ספקלמדד המחירים לצרכן, מיום הודעת המזמין ל
. וזאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה למזמין מכוח הסכם זה ו/או כל דין

ידם בהתחשב במהותו והיקפו של -הצדדים מצהירים כי גובה הפיצויים המוסכמים נקבע על
והספק יסתייג מן האמור בהסכם זה ו/או מן  במידהההסכם והוא סביר בנסיבות העניין.  

האמור בנספחי הסכם זה ללא קבלת אישור מראש ובכתב של המזמין, ולא יחזור בו הספק 
ימים מהמועד בו דרש זאת המזמין, מוקנית בזאת למזמין עה( )שב 7מהסתייגויותיו תוך 

הזכות לבטל ו/או להשעות את ההסכם באופן מיידי מבלי שיהיה בכך משום הפרת הסכם זה 



                                                                                                                                   
 

 

 

 

ומבלי שהמזמין יהיה חייב לנמק את עילת ההפסקה ו/או ההשעיה כאמור, והספק מוותר על 
זכותו כאמור בסעיף זה, הספק  וחמככל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך. פעל המזמין 

פי הסכם -יהא זכאי לקבל אך ורק את התשלומים המגיעים לו בגין ביצוע התחייבויותיו על
ידי המזמין עד לתום ביצוע התחייבויותיו בפועל. למען הסר ספק, הספק -לזה, כפי שאושרו ע

 ה. לא יהיה זכאי לכל סכום נוסף מהמזמין והוא מוותר על כל דרישה בהקשר ז

 פי-על למזמין המוקנים אחרים תרופה/או ו סעד ומכל לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .11.4
 האמור התשלום בביצוע כי כטענה הספק בידי ישמש שהדבר ומבלי דין כל פי-ועל זה הסכם
 המזמין יהא, להלן המפורטת ההסכם הפרות בגין כי הצדדים בין מוסכם, ההפרה תוקנה

 :כדלקמן מהפעיל מראש קבועים לפיצויים אף זכאי

 משווי  5%-ל השווה, יינתן פיצוי מוסכם בשיעור השירותיםאספקה באיחור של  בגין .11.4.1
 ,סעיף זה לצרכישעות איחור. )עשרים וארבע(  24 לכל ביחסההזמנה הרלבנטית 

ו/או שלא בהתאם  'ד נספחב המפורטות לדרישותאספקת פריטים שלא בהתאם 
 תחשב ,המזמין בהזמנתשלא בהתאם למפורט /או ו 'נספח הלמפרט המוצרים 

 .באספקה הפגם תיקון למועד עד השירותים באספקת כאיחור

 הפרה תהווה, ברצף ימים 5-מ יותר של/או ו בשנה פעמים 5-מ יותר של חוזרת הפרה .11.4.2
 . יסודית

זכאי לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לספק או  המזמין .11.5
 לפי שקול דעתו הבלעדי של המזמין. הכללגבותם בכל דרך חוקית אחרת, 

 הספק את ישחרר לא ,לספק המגיעים מהתשלומים המוסכמים הפיצויים ניכוי .11.6
 .זה הסכם להוראות בהתאם מהתחייבויותיו

לה בסעיפים שעניינם הצהרות והתחייבויות הספק, אספקת הפרת הוראה כלשהי הכלו .11.7
, ביטוח, שיפוי, סודיותאדם, תמורה ותנאי תשלום, -חו, כהשירותים ואיכות, טיב השירותים

 הסבה או העסקה של קבלני משנה בניגוד לתנאי ההסכם, תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

 מידע ואבטחת סודיות .12

ביחס לכל מידע רפואי, מסחרי או אחר, מפורט או כללי, הספק ישמור על סודיות מוחלטת  .12.1
פה, מכל סוג שהוא, שיגיע לידיעתו ו/או לחזקתו תוך כדי ביצוע השירותים -בכתב ו/או בעל

"( וימנע מכל פרסום ו/או גילוי של המידע, בכל דרך שהיא המידענשוא הסכם זה )להלן: "
פי הסכם זה וכי יפעל -ובכל זמן שהוא למעט, לצורך ביצוע ישיר של אספקת השירותים על

בהתאם להוראות כתב התחייבות מטעם הספק, בדבר חובת מנהליו ועובדיו לשמור על 
להסכם  'נספח חחיו, הרצ"ב כסודיות המידע המגיע לידיהם והשייך למזמין, עובדיו ומבוט

 זה.

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר ומתחייב בזאת הספק כדלקמן:  .12.2

כי ידוע לו כי במסגרת אספקת השירותים נשוא הסכם זה, עשויים להגיע לידיו ו/או  .12.2.1
לידי עובדיו, בין השאר, מסמכים ו/או מידע ו/או פרטים לגבי מבוטחי המזמין, אשר 

ן והוא מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי פרטים אלה פי די-הינם מוגנים על
ולהימנע בכל עת, מכל פרסום ו/או גילוי שלהם בכל דרך למעט, ביצוע ישיר של 

 פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין. -השירותים על

כי לא יעשה כל שימוש במידע כאמור, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ולא להעביר  .12.2.2
ידע לצד שלישי, לכל מטרה, אלא כמתחייב מכל דין ומכל סיבה ו/או למסור כל מ

-והתקנות על 1981 –שהיא ולמלא אחר כל הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 
 .1996 –פיו וחוק זכויות החולה, התשנ"ו 

כי ינקוט כל אמצעי כדי שעובדיו ו/או מי מטעמו הפועלים במסגרת אספקת  .12.2.3
 אף הם על שמירת סודיות המידע, כאמור לעיל. השירותים נשוא הסכם זה, יקפידו 



                                                                                                                                   
 

 

 

 

הספק מתחייב בזאת לאפשר למבקר כללית ו/או לקב"ט הארצי של כללית ו/או לממונה  .12.3
על אבטחת מידע ו/או למי מטעמם, גישה למידע הקשור למזמין לעובדיו, ללקוחותיו 

 ולאספקת השירותים נשוא הסכם זה.

 אחריות ושיפוי .13

פן בלעדי, לכל נזק רכוש או גוף, הפסד, הוצאה או אובדן, בין שא באחריות, באויהספק י  .13.1
ישירים ובין עקיפים, שיגרמו למזמין, למי מעובדיו, למבוטחי המזמין או לצד שלישי 
כלשהו, לרבות כל עובדי הספק וכל מפעיל משנה ומי מטעמו, כתוצאה ישירה או עקיפה 

מטעמו, קבלני המשנה  ממעשה ו/או מחדל של הספק, מי מעובדיו, מנהלי עבודה
פי הסכם זה -לידו ו/או כל גורם אחר מטעמו, בקשר לביצוע חיובי הספק ע-המועסקים על

 או הנובעים ממנו.

, בגין כל נזק ישיר ו/או המזמין מבקרי לרבותהספק ישפה את המזמין ואת מי מטעמו,  .13.2
מי מטעמו,  עקיף, הפסד, אובדן, חיוב ו/או הוצאות שיגרמו למזמין בעטיו של הספק או

 כמפורט לעיל וזאת, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין ממנו לעשות כן.

זה  הסכםפי הוראות -בכל מקרה בו יאלץ המזמין לשלם פיצוי או כל תשלום אחר, אשר על .13.3
ידו -חל על הספק, מתחייב הספק לשפות ולפצות את המזמין בגין כל סכום ששולם על

ין עמד בהן בשל כך לרבות, שכ"ט עו"ד, בתוספת כאמור, בתוספת כל ההוצאות שהמזמ
 ידי המזמין.-להפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיד כשיידרש לעשות כן ע

 ביטוח .14

מבלי לגרוע מאחריותו של הספק כאמור בהסכם זה, הספק ידאג במשך מלוא תקופת  .14.1
פי -ההסכם ועל חשבונו בלבד, לכיסוי ביטוחי מתאים לגבי כל התחייבויותיו ופעולותיו על

הסכם זה, על בסיס יום האירוע, לטובתו ולטובת המזמין יחד ולחוד, לרבות הביטוחים 
 .נספח ט'חברת הביטוח בנוסח  ידי-כמפורט להלן וכפי שיאושר על

ידי המבטח -הוראות מפורשות בכל פוליסה בדבר ביטול ו/או צמצום או שינוי הפוליסה על .14.2
 30בכל הנושאים הרלוונטיים להסכם זה, יעשו רק לאחר מתן הודעה מוקדמת של 

 )שלושים( יום לפחות למזמין ולאחר קבלת אישורו.

הספק לכך שבפוליסות הביטוח האמורות לעיל  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יגרום .14.3
יתווסף שמו של המזמין ב"שם המבוטח" וייכלל סעיף אחריות צולבת בין המבוטחים 
בפוליסת צד ג' וכן, ייכלל סעיף לפיו מוותר המבטח בכל הפוליסות המנויות לעיל על זכות 

מזמין וכן, על כל החזרה ו/או השיפוי ו/או התחלוף ו/או השיבוב )סוברגציה( שלו כנגד ה
 זכות אחרת כלשהי של המבטח לחזור אל המזמין בכל דרך ו/או צורה אחרת כלשהי. 

ידי המזמין וכי -ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח שנערך על .14.4
הספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר  שיתוף ביטוחי המזמין. הספק ידאג ליתן 

 זרות למבטחיו לשלם ישירות למזמין תגמולי ביטוח בקרות אירוע ביטוח. הוראות בלתי חו

הספק מתחייב בקרות "מקרה ביטוח" להשיב את גבולות האחריות / סכומי הביטוח  .14.5
 ידי מבטחיו לצורך כך. -שבפוליסות אל כנם ולשאת בפרמיה שתידרש על

ולה על סכומי למען הסר ספק, מובהר בזאת כי דמי ההשתתפות העצמית וכן, נזק הע .14.6
 הביטוח / גבולות האחריות בביטוחי הספק יחולו על הספק בלבד והוא לבדו יישא בהם.

אין בהוצאתם ו/או בקיומם של ביטוחים כאמור בסעיף זה ו/או בערכים הנקובים בהם,  .14.7
פי -כדי לבטל ו/או לצמצם ו/או לגרוע ו/או לשנות בצורה כלשהי מאחריותו של הספק על

 פי כל דין ואחריותו של הספק תעמוד בהיקפה המלא ותחייב את הספק. -הסכם זה ו/או על

עם חתימת הסכם זה, ימציא הספק אישורי ביטוח מאת מבטחיו המעידים על עריכת  .14.8
 14וזאת, לא יאוחר מאשר  נספח ט'הביטוחים הכוללים את דרישות המזמין כאמור ב

 )ארבעה עשר( ימים לאחר חתימת המזמין על הסכם זה.



                                                                                                                                   
 

 

 

 

)שלושים( ימים  30ה והספק לא ימציא למזמין את אישורי הביטוח כאמור לעיל עד במיד .14.9
לאחר מועד חתימת הסכם זה, רשאי המזמין, אך לא חייב, להביא הסכם זה לידי סיום 

 מיידי בהודעה לספק ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

יהיו לשביעות רצון המזמין והספק מבלי לגרוע מן האמור לעיל, היה ואישורי הביטוח לא  .14.10
)ארבעה עשר( ימים מדרישת  14לא ימציא למזמין אישור אחר לפי דרישת המזמין, בתוך 

המזמין ו/או אם תבוטל או תסתיים פוליסת ביטוח כלשהי והספק לא ימציא למזמין 
העתק מפוליסת ביטוח אחרת במקומה מיד לאחר הביטול או פקיעת התוקף, יהיה 

אי אך לא חייב, להוציא פוליסת ביטוח, על חשבון הספק ואולם אין באמור המזמין רש
פי -פי ההסכם ו/או על-לעיל, כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחר העומדים לזכות המזמין על

 דין בקשר לכך. 

הספק ימציא למזמין מעת לעת, בהתאם לדרישת המזמין, אישור בדבר קיומן של פוליסות  .14.11
חייב כי במקרה של אירוע ביטוח שכתוצאה ממנו יופעלו הביטוח כאמור, והוא מת

פוליסות הביטוח, כולן ו/או מקצתן, הוא ידאג על חשבונו להשבת הפוליסות למצבן ערב 
הפעלת הפוליסות, וזאת, בהתאם לתנאים ולגבולות הכיסוי המקוריים הנקובים בפוליסות 

 אלו.

 סכם זה.הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של ה .14.12

 איסור המחאה .15

פי הסכם זה, כולן או מקצתן, -רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על אינו הספק .15.1
ידי העברת השליטה -ללכל גורם שהוא בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות ע

ו/או לאחרים לרבות, התקשרות עם קבלני משנה, מבלי לקבל את  יומניות לבעלי בספק
הסכמת המזמין לכך, מראש ובכתב )למען הסר ספק, יודגש כי על קבלני המשנה להיות 

את זכויותיו  להמחות הספקרשומים כחוק, עוסקים מורשים, ובעלי ידע מקצועי(. ניסה 
ר המזמין לכך, לא יהיה פי ההסכם כאמור לעיל, ללא קבלת אישו-לו/או חובותיו ע

למילוי  מאחריותוהספק  אתלהמחאה כאמור כל תוקף ולא יהיה בכך כדי לפטור 
 הספקפי הסכם זה. למען הסר ספק, המזמין רשאי לסרב לבקשת -התחייבויותיו על

פי הסכם זה כאמור לעיל, ללא צורך בנימוק כלשהו -לזכויותיו ו/או חובותיו ע להמחות
פי ההסכם. הספק -לאיזו מהתחייבויותיו ע מביצוע הספקטור את ולא יהיה בכך כדי לפ

מסכים לתנאים אלה ומוותר על זכותו לערעור, לבוררות או לתביעה משפטית כשלהי או 
 להנמקה כלשהי על קביעת המזמין.

לגרוע מהאמור לעיל, ובנוסף לו, ככל שמדובר בהמחאת זכות לקבלת כספים, הסכמת  בלי .15.2
ידי -לידי הגורם המוסמך אצל המזמין וע-לה בכתב, חתומה עהמזמין משמעותה הסכמ

 ראש אגף גזברות וביטוח בהנהלה הראשית.

-ללגרוע מהאמור לעיל המזמין רשאי בכל עת, להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו ע מבלי .15.3
 פי ההסכם כולן או חלקן, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

 .הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה הפרת  .15.4

 גביה וקיזוז .16

פי -פי ההסכם ובין על-נשא המזמין או מי מטעמו, בתשלום כלשהו החל על הספק, בין על .16.1
כל דין, יהא הספק חייב להחזירו למזמין מיד כשיידרש לעשות כן והכל, בצירוף הפרשי 

 הצמדה וריבית כדין.

פי ההסכם -, בין עלספקלחלט או לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנו ל המזמין רשאי לנכות,  .16.2
פי ההסכם ובין בדרך -ובין בדרך אחרת, כל סכום המגיע או שיגיע לו מאת הספק, בין על

 אחרת, ללא צורך במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי, החילוט או הקיזוז כאמור.

 מוסכמת כראיה ישמשו, כאמור לו מושנגר הוצאה/או ו נזק בדבר המזמין של חשבונותיו .16.3
 .זו ראיה כנגד מלטעון מנוע יהיה והספק המזמין של לנזקו ומכרעת



                                                                                                                                   
 

 

 

 

למזמין תהא זכות עכבון בכל נכס של הספק שנמצא בידי )או שיגיע לידי( המזמין או   .16.4
שנמצא בחצרו של המזמין וזאת, עד לגובה סכום הפיצויים אשר הספק חייב )או יהא 

 פי הסכם זה.-עלחייב( למזמין, 

הספק לא יהיה רשאי לקזז מסכומים המגיעים ממנו למזמין סך כלשהו והוא לא יהיה  .16.5
 רשאי, מכל סיבה שהיא, לעכב תחת ידו נכס כלשהו של המזמין.

 שונות .17

, תהא הסמכות המקומית שבע בארהמשפט המוסמך, שמקום מושבו בעיר -לבית .17.1
כם או הנובע ממנו והצדדים מוותרים הייחודית והבלעדית, לדון בכל עניין הנוגע להס

 .שבע בארמשפט אחר אשר מקום מושבו איננו בעיר -מראש על זכותם לפנות לכל בית

הסכם זה, ממצים את כל המוסכם ו במסגרתו שנוהל ומתן המשאמסמכי ההליך ובכללם   .17.2
בין הצדדים ולא יהא כל תוקף לכל סיכום, התחייבות, הבטחה, מצג או הסכם קודם, 

ידי -לים, אינפורמציה, מחירים, מסמכים, כתבים ופרטים אחרים שנמסרו לספק עשרטוט
 פה, אלא אם כן נכללו במפורש במסמכי ההליך.-המזמין או מי מטעמו, בין בכתב ובין בעל

 ידי הצדדים.-לשינויים בהסכם זה לא יהיה תוקף, אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על .17.3

צדדים במימוש זכות מזכויותיו לפי הסכם זה, לא ידי אחד ה-למחדל, השהיה או ויתור ע .17.4
פי -ליחשבו כויתור, כמניעה, כהסכמה או כהודאה מצדו והוא יוכל להשתמש בזכויותיו ע

 הסכם זה, בכל עת שיחפוץ, מבלי שיהיה מנוע מלעשות כן.

ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה לעיל, -לכל הודעה בכתב שתשלח ע .17.5
)שבעים  72ילו הגיעה ליעודה עם מסירתה הידנית באותה הכתובת או בתום תחשב כא

ושתיים( שעות, מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית הדואר. הודעה שהועברה בפקס 
 יראו אותה כנתקבלה במועד העברתה, אם צורף לה אישור על העברתה המלאה והתקינה.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

______________________    ______________________ 
 הספק       שירותי בריאות כללית

 
 אישור עו"ד או רו"ח

 
 

מרחוב ____________מס' רישיון  את המיותר( קמח, עו"ד/רו"ח )    אני הח"מ 

חתמו בשם הספק דלעיל      -ו    , מאשר בזאת כי ה"ה    

המציע והחלטות דירקטוריון הספק, חתימות אלה מחייבות את הספק  פי תזכיר ותקנון-על ההסכם וכי על

 פיו.-לכל הקשור בהסכם זה והתחייבויות המציע על

 

                                       
 עו"ד/רו"ח          
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