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 'אמסמך 
 עיריית בית שאן     

 מועצה אזורית עמק המעיינות
 מועצה אזורית בקעת הירדן 

 
 דחופהלילית למתן שירותי הקמה והפעלה של מרכז לשירותי רפואה  10/2019 מס'פומבי מכרז 

     

 הזמנה להציע הצעות
 

 ות( מזמינ"המזמינות")להלן:  עיריית בית שאן, מועצה אזורית עמק המעיינות ומועצה אזורית בקעת הירדן 
הכל כמפורט במסמכי המכרז , דחופהלמתן שירותי הקמה והפעלה של מרכז לשירותי רפואה בזאת הצעות 

 "(.השירותים)להלן: "
 

"(, מסמכי המכרז" :דרש לחתום עליו )להלןיאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י
, בית 1רח' ירושלים הבירה )כתובת:  עיריית בית שאןבמשרדי  שלא יוחזרו,₪  6,500 סך שלניתן לרכוש בעבור 

 .050-6510151 – חרוב יחזקאל – בלבד.  טלפון לבירורים 09:00-12:00בין השעות  ה'  –א' בימים (, שאן
 

בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל צמודה ערבות בנקאית בנוסף לכל מסמכי המכרז,  ,על המציע לצרף להצעתו
 1בנוסח המצ"ב כנספח ה'הערבות  .(₪ אלף מאה :במילים)₪  100,000 בסך של המזמינות תנאי עפ"י פניית
המזמינות תהינה רשאיות להאריכה  .הצעות הגשתהאחרון למועד היום מ 90 תעמוד בתוקפהלמסמכי המכרז 

 באמצעות הודעה לבנק שינפיק את הערבות.
 

, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, הנדרשים תקים(, בצרוף כל מסמכי המכרזוע בשניאת ההצעה )
לשכת מנכ"ל בנמצאת ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים, אשר  10/2019מכרז מס'  -עליה מצויןשהומצאה למציע, 

"המועד  )להלן: 12:00בשעה  19.9.2019 עד לתאריך, 1רח' ירושלים הבירה  בעיריית בית שאןעיריית בית שאן 
 המעטפה לא תכלול כל סימן מזהה של המציע.  .(האחרון להגשת הצעות"

 
 .שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה הצעות

 
 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 

 
-04מספר  לפקס חרוב יחזקאל אל ,12:00ד השעה ע 10.9.2019 עד ליוםות הבהרה יש להעביר בכתב שאל

 shean.org.il-yehezkel@betאו במייל   4056489-04בלת המסמכים בטלפון ולוודא ק 6584761
 

י. הבלעד ןדעת שיקול לפי והכול שהיא הצעה כל או/ו ביותר הזולה ההצעה את לקבל תומתחייב ןאינהמזמינות 
 התחייבות המכרז פרסום בעצם ואין, נכוןנה לשתמצא סיבה ומכל עת בכל המכרז את לבטל תורשאיהמזמינות 

 המזמינות. לבין הזוכה המציע בין שייחתם בהסכם לא שהוא כל למציע כלשהי
 

 מסמכי המכרז יהפכו אחרי חתימת החוזה עם הזוכה, לחלק ממסמכי החוזה.
 

 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 
 

 ., וכן להיפךללשון נקבה זכר הכוונה גם כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון
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 'במסמך 
 עיריית בית שאן

 מועצה אזורית עמק המעיינות
 מועצה אזורית בקעת הירדן

 
 דחופהלמתן שירותי הקמה והפעלה של מרכז לשירותי רפואה  10/2019 מס'פומבי מכרז 

 

 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

  
 
 מסמכי המכרז .1

 מסמכי המכרז:, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, להלןהמסמכים המפורטים 

 זמנה להציע הצעות.ה   -מסמך א'

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים  -   מסמך ב'

 .הצעת המציע   - 'גמסמך 

 .פירוט ניסיון המציע   - (1נספח ג)

 .פירוט ניסיון המנהל הרפואי המוצע מטעם המציע   - (2נספח ג )

 הסכם למתן שירותים.  -  'דמסמך 

 המציע. במכרז ולהבטחת הצעת ( נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות1)  -ה' מסמך 

 .נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה (2)   

 .( נוסח אישור הבנק על יכולת פיננסית של המציע3)   

 .ביטוחיםקיום נוסח אישור    -מסמך ו'

 .1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהיר לפי חוק    -'זמסמך 

 .2/2019חוזר מנהל הרפואה   -'חמסמך 

תוכנית הפעלת המוקד המוצעת על ידי פירוט בדבר המיקום המיועד למוקד ו -מסמך ט' 
 .המציע

 

 נשוא המכרז .2

)להלן:  עיריית בית שאן, מועצה אזורית עמק המעיינות והמועצה האזורית בקעת הירדן .א
 דחופההקמה והפעלה של מרכז לשירותי רפואה למתן שירותי בזאת הצעות  ות( מזמינ"מזמינותה"

, בין היתר, בהתאם להוראות "(השירותים"( )הכל ביחד: "המוקד"או  "כז"המר–)להלן  בבית שאן
 . 1994חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד 

המציע הזוכה יהא אחראי לדאוג למיקום המרכז בתחומי העיר בית שאן ובמבנה שיאושר על ידי  .ב
 –)להלן ימים ממועד ההודעה על זכיית הזוכה במכרז  30בתוך פרק זמן שלא יעלה על המזמינות 

המציע הזוכה יהא אחראי להכשרת המבנה המאושר על ידי המזמינות בתוך פרק זמן  "(.המבנה"
  ימים ממועד ההודעה על זכייתו במכרז.   90שלא יעלה על 

יהיו  , לרבות כל עלות התאמה או עלויות שוטפות )ובכלל גם ארנונה(מוקדהכל ההוצאות בגין מבנה 
 באחריות ויחולו על המציע הזוכה.
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מסמך , ובהתאם לאמות המידה נוסח במסמכי המכרז יםהנדרשים עפ"י מכרז זה מפורטהשירותים  .ג
 . שיפורסמו ויעודכנו מעת לעת על ידי משרד הבריאות כפי ח'

הוראות אמות  –יובהר, למען הסר ספק, כי במידה ותהיה סתירה בין גוף המכרז לאמות המידה  .ד
 המידה גוברות.

 : מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, להלן עיקרי אמות המידה לפיהן ינתנו השירותים נשוא המכרז .ה

, לכל תושבי בית שאן, עמק המעיינות ובקעת הירדן, מטיילים ואורחים,  ויינתנהשירותים  .1
של השתתפות עצמית על פי תעריפי קופ"ח המתעדכנים הזקוקים לבדיקת רופא, בתשלום 

₪  220סך שלא יעלה על  –יחס למטופלים שאינם מבוטחי קופות החולים ימעת לעת או בהת
. יובהר כי כאשר יגיע אל המוקד מקרה דחוף )התקפי לב, ת"ד וכו'(, אשר מצבו )כולל מע"מ(

הטיפול ללא התניה בתשלום מראש וללא  ןיינתהרפואי אינו מאפשר גביית תשלום מראש 
אמור בכדי לגרוע מחובת התשלום לאחר מתן הטיפול הפליה על רקע גזע, מין, דת וכד'. אין ב

 הבהול.

בערבי . בבוקר למחרת 07:00בערב ועד לשעה  19:00ה' בין השעות -השירותים ינתנו בימים א' .2
, וכן בתקופות חול המועד ובימים בהם שירותי הרפואה הרגילה פועלים שבתות וחגים

בבוקר שלאחר  07:00ועד לשעה  13:00השירותים החל מהשעה  ינתנובמתכונת חלקית, 
 .16:00ביום ד' המוקד יפתח משעה  יציאת השבת או החג.

על צמצום או הרחבה של מתן  למציעהבלעדי להודיע  ןת, על פי שיקול דעתורשאיהמזמינות  .3
 .ימים 60ם וזאת בהודעה מראש בת יהשירות

 :אדם מיומן ומקצועי הכולל צוות רפואי כדלקמןעל המציע להעסיק במרכז על חשבונו, כח  .4

יהיה בעל רישיון קבוע ותקף לעסוק ברפואה בישראל ובעל תואר  -מנהל רפואי (1)
. הבאים: משפחה / ילדים/ פנימית/ רפואה דחופהמומחה באחד ממקצועות הרפואה 

בעבודה במרפאה שנים לפחות  5בעל ניסיון של  ;PALSוקורס  ACLSבוגר קורס 
המנהל ראשונית / מחלקה לרפואה דחופה או מוקד רפואה דחופה או שירות דומה. 

הרפואי של החברה הזוכה יהיה אחראי לעמידה של המוקד בכל הנהלים הנדרשים 
  .להפעלתו, בהלימה לחוזרים ונהלי משרד הבריאות

 – תורן רופא (2)

שישמש לפחות,  אחתשנה של דחופה  או בעל ניסיון וותק ברפואה ראשונית (1)
יובהר כי ככל שישנו רופא  כרופא תורן ויאייש את המרכז בכל שעות פעילותו.

נוסף במשמרת, אין הכרח שתקוים דרישת הותר האמורה בהתייחס לרופא 
 הנוסף והנ"ל יכול להיות בעל ניסיון מועט יותר. 

בעל רישיון קבוע ותקף לעסוק ברפואה בישראל, רצוי בעל תואר מומחה  (2)
ת משפחה, א)למשל רפו / הדחופהאחד ממקצועות הרפואה הראשוניתב

 פנימית, ילדים, רפואה דחופה(. 

 או מרפאה לפחות, במחלקה קלינית השנלחילופין רופא בעל ניסיון מוכח של  (3)
העוסקת ברפואה בעלת אופי ראשוני )למשל במחלקה לרפואה דחופה  או 

שהרופא עסק באופן  ה או מוקד( אשר מנהלה יאשרחמרפאה לרפואת משפ
 פעיל ברפואה ראשונית במהלך תקופה זאת.

טריונים דלעיל, יהיה חייב בהשתלמות ברפואה ירופא שאינו עומד בקר (4)
 40, בהיקף של לפחות שיציע הזוכהראשונית וברפואה דחופה לפי תוכנית 

 שעות.

. ותקף על פי נהלי משרד הבריאות מוכר ACLSהרופא יהיה בוגר קורס  (5)
 רצוי. PALSקורס 

הרלוונטיים לעבודתו של משרד הרופא התורן יכיר את נהלי העבודה  (6)
 .לרפואה דחופהמוקד  הבריאות והנהלים הפנימיים של ה

לקבל יעוץ קליני  בכל שעות פעילות המוקדתהיה אפשרות התורן לרופא  –רופא כונן (3)
 מיידי מרופא מומחה. 
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כקבוע בחוזר מנהל הרפואה המצ"ב בשעות אחות מוסמכת תהיה נוכחת  - אחות (4)
 )חצות הלילה(. 24:00ובכל מקרה לא פחות מעד לשעה  נספח ח'כ

 שעות בכל ערב. 4 – מזכירה רפואית (5)

מקובלים על קבועים למוקד יהיו  נייםתור יםהעסקת המנהל הרפואי ורופא (6)
 תוך מעבר ובדיקה של ןנציגראיון אישי על ידי המזמינות שיהיו רשאיות לערוך 

 קורות החיים של המועמדים. 

יועסק מספר שעות חודשיות בהתאם לחוזר חטיבת הרפואה  -אחראי שירותי רוקחות (7)
 .ח'המצ"ב בנספח  2/2019מס' 

איוש כח האדם )מספר הרופאים והאחיות במשמרת( יהיה בהתאם למפורט בחוזר  (8)
 .ח'המצ"ב בנספח  2/2019חטיבת הרפואה מס' 

 

, וכן לכלול בו את הציוד בו ינתנו השירותים חשבונו את המבנה על המציע הזוכה להתאים על .5
 כך שיעמוד בדרישות כדלקמן:

 תשתיות (1)

המוקד יצויד בעגלת החייאה העומדת בתקן משרד הבריאות   -ציוד החייאה  (1)
במוסדות או מתקנים המפורט בחוזר מנהל הרפואה "ניהול מערך החייאה 

תהיה  ת ההחייאהעגלבנוסח מסמך ח' למכרז.  02/2019 " מספררפואיים
 נגישה לכל אתר במוקד.

 (דפיברילטור )יכול שיהיה חצי אוטומטי -

 .'חלמסמך  בנספח ציוד רפואי בסיסי כמפורט  (2)

 –דרישות מינימאליות לתשתית ומבנה  (3)

 .אזור קבלה ורישום -

 .אזור  המתנה -

 כולל שמירה על פרטיותו. יקת החולהחדר רופא המצויד כיאות לבד -

חדר אחות הכולל ארון תרופות נעול ומקרר לתרופות עם מד טמפרטורה  -
 לרישום  רציף ומערכת התראה כנדרש.

 חדרי שירותים, לרבות לנכים. -

 אמצעי תקשורת. -

 נגישות בהתאם לחוק הנגישות. -

 גישה לרכב הצלה ופינוי. -

ובהתאם לאוכלוסיית שילוט הולם ובולט בסביבה ועל הבניין, בעברית  -
 המשתמשים גם בשפות נוספות.

 .הכולל את שמו ואת תפקידו כל איש צוות במוקד יענוד כרטיס זיהוי אישי  -

 מקום ואמצעי הבטחה לשמירת הרשומות הרפואיות בהתאם לחוק. -

 נהלי עבודה .6

עבודה רפואיים והנחיות  שיכלול נהלי נייר או דיגיטלי מרכז יהיה מצוי אוגדן נהליםב (1)
 שיתעדכנו מעת לעת באחריות המנהל הרפואי.יניות קל

הפרוטוקולים הקליניים יכללו בין השאר את רשימת המצבים המחייבים הפנייה  (2)
מיידית לבית החולים ופרוטוקולי גישה וטיפול במצבים הקליניים השכיחים 

 בקהילה. 
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ה ואפאו גורם ר הנהלים יכללו את דרכי התקשורת לאזעקת צוותי החייאה )מד"א, (3)
 (.דחופה אחר

לפעול כנדרש בחוק חשד לאלימות במשפחה או תקיפה מינית יש ב–זיהוי אלימות  (4)
להודיע על כך למשטרה או לפקידת הסעד. הרופא ישקול הצורך ובמידת הצורך 

בהפניה למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים או למרכז הטיפול בנפגעות תקיפה 
 מינית.

 הכשרה והנחיה מקצועית .7

ואי יבטיח את האפשרות של קבלת יעוץ זמין מרופא מומחה ברפואה המנהל הרפ (1)
 רפואת ילדים./ / רפואה דחופהפנימית/משפחה

יוודא ביצוע  דחופההמנהל הרפואי של הגורם המפעיל את המרכז לשירותי רפואה  (2)
 השתלמויות הצוות הרפואי כנדרש.

 הרשומה הרפואית .8

 המחייבים.הרשומה הרפואית תנוהל בהתאם לחוקים ונהלים  (1)

. ממוחשבת יתעד את מהלך הטיפול הרפואי ברשומה רפואית במרכזהרופא התורן  (2)
אנמנזה מלאה  רטים מזהים של המטופל,פ הרשומה הרפואית תכלול, בין היתר,

טי הבדיקה הגופנית כולל פר כולל עברו הרפואי של המטופל כפי שמסר, תומפורט
תיעוד של התייעצות  ר באם בוצעו,פרטי בדיקות העז ,סימנים חיוניים רלוונטיים

 אבחנה המשוערת, טלפונית עם רופא מומחה באם בוצע הדיון הרפואי וההחלטות,
ופרטי הרופא המטפל כולל  טיפול שבוצע והנחיות להמשך טיפול ומעקב אשר ניתנו

 חתימה וחותמת.

 רשומה רפואית ישלח לקופת החולים אליה משויך המטופל. עותק של כל  (3)

, בהתאם להוראות חוק הארכיונים, אצל הזוכהת הרפואיות תישמרנה כל הרשומו (4)
 .1955 -התשט"ו

רשומה רפואית של המטופלים תישלח לקופות בהתאם לדרישות קופ"ח ובכל מקרה  (5)
 .בו הוענק הטיפולחודש הבסוף לא יאוחר מ

 בקרה ודיווח .9

 המציע הזוכה.האחריות על איכות הטיפול הרפואי תחול על  (1)

הרוכשת/ המשתמשת  לקופת החולים לספק מידע מינהלי ורפואי  הזוכההמציע על  (2)
לשלוח העתק של הרשומה מכל מפגש רפואי לקופת החולים אליה וכן  ובשירותי

אצל קופ"ח וודא קבלת כל הרשומות הרפואיות המציע הזוכה י. משויך המטופל
 .הרלוונטית

הדיווחים יועברו לקופות  .כנדרש למנהל הרפואי של המוקד ידווחו  יםחריג יםאירוע (3)
החולים אליה משויך המטופל על פי דרישתם. אירועים המחייבים דיווח למשרד 
הבריאות יועברו כנדרש ומפורט בחוזר "אמות מידה להפעלת מוקד לשירותי רפואה 

 . 02/2019דחופה בקהילה" מס' 

ועל  קדבמו נאות על הטיפול שקיבל עם שחרורו מהמוקד סיכום רפואיהמטופל יקבל  (4)
 טיפול ההמשך המומלץ.

 .החולה הסכמת פי על רפואי גורם ללכ רפואי מידע להעביר המציע הזוכה לע (5)
, או על פי הוראה חוקית כלשהי במקרים בהם מועבר מידע רפואי לצורך המשך טיפול

 מבלי שנדרשת הסכמת המטופל.  מידעיועבר ה

י. הרפוא והרישום הטיפול איכות על פנימית בקרה שוטף באופן יבצע המציע הזוכה (6)
 .תתועד בקרהה

 רפואה לשירותי מוקד בשירותי משתמשת/הרוכשת החולים פתקומשרד הבריאות ו (7)
 . היבטיו כלעל  המרכז עליהיו רשאים לבצע בקרה  לילי דחופה
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 המטופל ובטיחות סיכונים ניהול תהליכי ובקרת אלווידוהמציע הזוכה יהא אחראי  (8)
 . במרכז

 .ים במוקדהשירות על תוביקור יבצע הבריאות משרד (9)

נוסף על האמור לעיל, לבקשת המזמינות או המנהל מטעמן, ימסור המציע הזוכה  (11)
דיווח בהתאם לדרישת המזמינות או המנהל מטעמן )לרבות דרישות ספציפיות בדבר 

 פילוח המידע והצגתו( בנוגע לנתונים הבאים:

 כמות מטופלים המבקרת במוקד.  (1)

י רשויות מקומיות )או אחרים דוגמת חיילי צה"ל התפלגות המטופלים לפ (2)
ו/או  מבקרים במוקד שאינם תושבי המזמינות(שאינם תושבי המזמינות או 

 שעות ביקורם במוקד. 

 ביטוח  .10

מכסים אשר  במסמך ו'המפורטים , על המציע לערוך על חשבונו את כל הביטוחים (1)
את כל הסיכונים האפשריים הנובעים מהשירותים לרבות לו, לעובדיו, לצד ג', 
ולמזמינות, ולרבות ביטוח צד ג', רשלנות רפואית בגין כל הצוות המטפל, אחריות 

 "(.הביטוחים" –מקצועית וביטוח חבות מעבידים )להלן 

לעיל בנוסח  (1)על המציע להמציא למזמינות אישור על קיום ביטוחים כאמור בסעיף  (2)
 .מסמך ו'

 

על המציע הזוכה לפעול לשם ביצוע בדיקה ובקרה על השירות שניתן על ידו במרכז. בין היתר, לבצע  .ו
באופן שוטף בקרה פנימית אחר מדגם רשומות רפואיות, אחר תלונות מטופלים, ואחר אירועים 

  חריגים

לקיים ניהול סיכונים במוקד בהתאם ב חיימת המציע הזוכה ,כמו כן לרבות באמצעות לקוח סמוי.
 לנהלי משרד הבריאות.

משרד הבריאות וקופות החולים יהיו רשאיות לבצע, בכל עת, ביקורת על שירותי המציע המזמינות,  .ז
 כות השירות, על המתקנים, על הציוד וכיוב'. איובכלל זה, על הרישומים הרפואיים, על הזוכה 

 תוקף ההסכם .ח

המזמינות שנקבע בהודעת יום המ בלבד שניםשלוש לו הינרז זה תוקפו של ההסכם מכוח מכ .1
 כמועד תחילת אספקת השירותים. 

שתי תקופות נוספות בנות למשך אופציה חד צדדית להאריך את תוקפו של החוזה  זמינותלמ .2
 . ההסכםהכל כמפורט בהוראות , שנה אחת כל אחת

ההתקשרות עם נותן השירות בכל לבטל את ן של המזמינות אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות .3
 חוזה.ל 42בהתאם לאמור בסעיף עת במהלך תקופת ההתקשרות, 

אופציה חד צדדית לצמצם או להרחיב את מתן השירותים על ידי הזוכה,  זמינותכמו כן, למ .4
 הבלעדי, הכל כמפורט בחוזה. ןיום, לפי שיקול דעת 60וזאת במתן הודעה מראש בת 

 

 השתתפות במכרז .3

 :תנאי סף .א

 :להלן המפורטים המצטברים תנאיםכל העומד ברשאי להשתתף במכרז מציע 

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל תאגיד רשום כדין בישראל/ (1
 קיד השומה.פאישורים על ניכוי מס במקור מטעם 
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על כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ב (2
 .1976 –ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

שנים האחרונות, בניהול מרכזים לשירותי  10-ברציפות לפחות, ב שנים 5של בעל ניסיון מוכח  (3
 .רפואה דחופה כדוגמת המרכז נשוא המכרז

 . ( דלעיל1)4בסעיף רפואי העומד בתנאים שהוגדרו מנהל מעסיק  (4

 מי שעומד בתנאי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, (5
, כמפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, 1987 –וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 –תשנ"א 

 .1976 -התשל"ו 

 .להלן 8להוראות סעיף  ובהתאם 1מסמך ה'בנוסח מציע שצירף ערבות בנקאית להשתתפות,  (6

מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל,  .ב
 נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ ההארכה, לפי העניין. 

 
איסור הגשת הצעה על ידי שתי ישויות הצעה תערך, תחתם ותוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל  .ג

  משפטיות.

 
לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של גופים שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות משפטית נפרדת,  .ד

כאשר הגוף המאוגד האחד הינו בעל מניות ו/או שותף ו/או בעל קשרי בעלות כלשהם בגוף המאוגד 
 האחר, הכל בין במישרין ובין בעקיפין. 

 
תורשה הגשת הצעות נפרדות של מציעים, שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות נפרדת, כאשר מי לא  .ה

מבין יחידי הגוף המאוגד האחד ו/או קרובו, הינו גם בעלים ו/או בעל מניות ו/או שותף ו/או נושא 
 , ו/או מנהל בגוף המאוגד האחר, והכל בין בעקיפין1999-משרה, כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט

 ובין במישרין.
קרוב לצורכי סעיף זה משמע: בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג, או בן 

 זוגו של כל אחד מאלה.
 

לא יהיה  רשאי  להגיש  הצעה  למכרז  זה  מציע  אשר יש לו הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או  .ו
 כרז, או אשר יש לו קשר עם מציע אחר במכרז.בעקיפין, עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם למ

בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או    -לענין זה: "הסכם, הסדר ו/או הבנה"
 פי דין ובין אם לאו; -בהתנהגות, בין אם הוא מחייב על

המציע שולט או נשלט ע"י המציע האחר, המציע והמציע האחר נשלטים ע"י אותו בעל  -"קשר" 
 .1968 -שליטה, כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 לרבות בכל אחד מאלה: –"במישרין או בעקיפין" 
 באמצעות אדם אחר, קשור או שאינו קשור לצד להסכם, או ביחד עימו;

 באמצעות שלוח או נאמן;
 ביחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה;

 זכויות המוקנות לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה;באמצעות 
 מכח החזקה או רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או חברת רישומים.   

 
 מסמכים .4

 :על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים .א

כמסמך ג' למסמכי המכרז, בלא  המציע, בנוסח המצ"בעותקים מקוריים של טופס הצעת  2 (1
כל הפרטים בו מלאים והוא חתום ע"י המציע, בראשי תיבות כל שינוי ו/או הסתייגות, כאשר 

 בתחתית כל עמוד ובחתימה מלאה בסופו.

המצ"ב  (1( דלעיל, בנוסח נספח ג)3)א()3פירוט ניסיון המציע, להוכחת הניסיון הנדרש בסעיף  (2
ו/או מסמכים אחרים בנדון,  לצרף המלצותחייב,  למסמכי המכרז. המציע רשאי, אך אינו

 .רוט הנ"למעבר לפי
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האישיים של מנהל המוקד הרפואי, המוצע מטעם המציע, להוכחת הנדרש בסעיף פרטיו  (3
לצרף , אך אינו חייב, המציע רשאילמסמכי המכרז.  "בהמצ (2( דלעיל, בנוסח נספח ג)4)א()3

 .ו/או מסמכים אחרים בנדון, מעבר לפירוט הנ"ל המלצות

השכלתו והכשרתו של מנהל המוקד,  להוכחת כישוריו,העתקים של התעודות הדרושות  (4
 (.4)א()3המוצע מטעם המציע, להוכחת התנאים הנדרשים בסעיף 

בלא כל שינוי ו/או  עותקים מקוריים של החוזה, בנוסח המצ"ב כמסמך ד' למסמכי המכרז 2 (5
הסתייגות, כשהוא חתום ע"י המציע, בראשי תיבות בתחתית כל עמוד ובחתימה מלאה 

 בסופו.

, שנמסרו )אם נמסרו( למשתתפים במשך הליכי הבהרה ךמסמתשובה ו/או  כל פרוטוקול, (6
 המכרז, בכל הנוגע לתנאי המכרז ו/או החוזה, חתומים ע"י  המציע.

 .( למסמכי המכרז1, בנוסח מסמך ה)להלן 8בסעיף כמפורט  מקוריתרבות בנקאית ע (7

 (.3אישור הבנק בדבר יכולת פיננסית של המציע בנוסח מסמך ה) (8

 הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.צילום  (9

ינו במסגרת סמכויות התאגיד, כי מתן השירותים העל כך כי  התאגידמעו"ד או רו"ח  אישור (10
חתומה ע"י ת התאגיד הצעהתאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי 

 מכרזבחתימתם על מסמכי ה התאגידולחייב את  התאגידהאנשים המוסמכים לחתום בשם 
 .נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדותמתן השירותים וכי ההשתתפות במכרז וכן 

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי  (11
 .)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח( הינו מנהל ספרים כחוק

)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  השומה ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקידא (12
 . עו"ד/רו"ח(

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות (13
 .1976 -חובות מס(, התשל"ו 

עמידתו של המציע בתנאי חוק עסקאות גופים על דין, -ידי עורך-היר חתום, מאומת עלתצ (14
 המכרז.  ,בנוסח מסמך ז' למסמכי1976 –ציבוריים, התשל"ו

פסל ע"י ועדת יעלולה לה הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל .ב
 המכרזים.

לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות לוועדת המכרזים .ג
יכולת המימון שלו והתאמתו  ומחיותו,מ סיונו,ימסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נמידע ו/או 

המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא . )לרבות המלצות( ב"וכיו לביצוע השירותים נשוא המכרז
המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא / המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו  המידע
 ול את ההצעה.ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסוועדרשאית ה ,כאמור

 הצהרות המציע .5

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי יהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .א
בעצמו וע"י מומחים  בחןקיבל את מלוא המידע הנדרש, המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע 

לצורך הגשת הצעתו , הנוגעים למכרז ו/או הרלבנטיים כל הנתונים, הפרטים והעובדותאת  מטעמו
ומתחייב לבצע ו/או  סכיםמומתן השירותים את כל התנאים הנדרשים ל מקבלמבין ו הוא למכרז,

. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש החוזה תוראובהתאם לה לספק את כל השירותים,
 ,האחרותהסגולות המקצועיות ויתר ו , הניסיוןאת כל הידיעות, הכישורים ו/או למי מטעמו למציע

כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, מכרז, צורך ביצוע כל הדרוש בהדרושים ל
 הכל כמפורט במסמכי המכרז -נשוא המכרז  שירותיםאת ההעניק וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא ל

 .ובפרט בהוראות החוזה
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, לרבות החוזה, סמכיומהגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על  .ב
 והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי כ .ג
, לא תתקבל לאחר הגשת במסמכי המכרזהמכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע 

 הצעת המציע.

 יותגויאיסור הכנסת שינויים והסתי .6

  אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז.  .א

ת לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע ורשאי ינהתה מזמינותה .ב
 להלן.  .ז.9המנויות בסעיף פעול על פי אחת מן האפשרויות מתנאי המכרז/ההסכם, ול

 הבהרות .7

הר בזאת מוב שעל המציע לבצע. שירותיםמטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף ה מסמכי המכרז .א
מטעם  להנחיות מנהל גם בהתאםשירותים נוספים ב הזוכה לבצע כי מלבד מסמכים אלו יחוי

, וכן על פי הנחיות משרד הבריאות ו/או כל דין כפי ו/או מי מטעמו "(המנהל" –המזמינות )להלן 
 שיתעדכנו מעת לעת.

לא יאוחר מיום עד  , 04-6584761באמצעות פקס  יחזקאל חרובת הבהרה ניתן יהיה להגיש לשאלו .ב
 .04-6489405יש לוודא קבלת הפקס לטלפון  .12:00 בשעה 10.9.2019

יובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז, באמצעות  לשאלות ההבהרהתשובות  .ג
על המשתתף  כתובות הדוא"ל שנמסרו בעת הרכישה.פקסימיליה/ דוא"ל לפי מספרי הפקסימיליה/ 

 חלה החובה לוודא, כי מידע בדבר מספר הפקסימיליה/ פרטי הדוא"ל נמצא בידיעת המנהל.

או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת ו/או מי מטעמו  מצד המנהלאיחור בקבלת התשובה  .ד
ין הצעתו יהיה כדין כל הצעה המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהיא מצד ועדת המכרזים וד

 אחרת לכל דבר.

ו/או מי מטעמו, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת  המנהלמוסמך  מבלי לפגוע באמור לעיל, .ה
לתקן טעויות שנפלו לערוך שינויים ו/או ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או ההצעות במכרז, 

 נתן לכל מי שרכש את המכרז.יבו והודעה בכתב ת

 מינות לא תהינה אחראיות לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה.המז .ו

תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויצורפו  .ז
 כשהם חתומים על ידי המציע, להצעתו כחלק ממסמכי המכרז.

 והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות .8

₪  100,000בסכום של  אוטונומית, צמודה ובלתי מותנית המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית .א
האחרון להגשת הצעות כהגדרתו מועד המ ימים 90בתוקפה עד שתעמוד  ₪(אלף  מאה :במילים)₪ 

 .  למסמכי המכרז 1מסמך ה'בנוסח בהזמנה להציע הצעות 

יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית סכום הערבות להצעה  .ב
 הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז.האחרון כשהמדד הבסיסי יהיה המדד  ,לסטטיסטיקה

 . ככל שנדרש עפ"י דין על הערבות להיות חתומה ומבוילת .ג

דדית של צ-הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .ד
 ו/או מי מטעמם.  המזמינות 

עד שיבחר  מזמינותשל ה ןהמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישת .ה
 סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. 
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 סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  .ו

ת לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. ורשאיתהינה המזמינות  ל ההסכםיסרב המציע לחתום ע .ז
ו/או כדי לפגוע מזמינות של ה ןוטענותיה ןמובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום  מזמינותבזכות ה
 .ה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין, בהתאם לזכויותיההצעה

 מועד הגשת ההצעותואופן  .9

, לא סכום העלות השנתית המוצע על ידו להפעלת המרכזהמציע ינקוב בהצעתו )נוסח מסמך ג'( את  .א
כולל מע"מ לשנה. מציע שינקוב ₪  1,040,200הסכום המבוקש לא יעלה על סך של  כולל מע"מ.

 הצעתו תיפסל. הסך הנ"ל,בסכום העולה על 

 למדד הצמדה הפרשי לרבות שהוא סוג מכל תוספת התמורה למחיר תתווסף לא ספק הסר למען .ב
ויהא  החולים קופות עם נפרדים בהסכמים קשרי הזוכה המציע כי, ספק הסר למען מובהר. מ"ומע

  רשאי להיקשר בהסכמים עם גופים נוספים, הכל באישור המזמינות.

למציע שייבחר ע"י המזמינות, בהתאם להצעתו, הינה מלאה מובהר בזאת כי התמורה אשר תשולם   .ג
את כל  תכולל, ולהם זכאי נותן השירות מאת המזמינות וסופית הכוללת את מלוא התשלומים

"י עפ השירותים ספקתבא, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות כלליות ובין מיוחדות ביןההוצאות, 
חומרים, ביטוחים, רישוי והיתרים, נסיעות  בשלמות, לרבות כוח אדם, ציוד, המזמינות דרישות

 וכיו"ב.  

מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב ייחשבו ככלולים  .ד
 במחירי ההצעה ובמחירי היחידה/ות שבהצעה.

 לרבות הפרשי הצמדה למדד. סכומים נוספים מכל מין וסוג שהואהנ"ל לא יתווספו למחירים  .ה

תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל  הצעהה .ו
סמן בראשי תיבות כן לו, בשני העתקים)מסמך ג'( פס ההצעה )מסמך ד'( וטו ההסכםולחתום על גבי 

 של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. 

יע במסמכי המכרז בכל דרך ו/או בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המצ .ז
צורה שהיא רשאיות המזמינות לפסול את מסמכי המכרז או לראות בהסתייגויות כאילו ולא נרשמו 
בכלל או לדרוש תיקון. ההחלטה בין האפשרויות הנ"ל נתונה לשיקול דעתן הבלעדי של המזמינות. 

ע יסרב לכך, רשאיות אם יחליטו המזמינות באחת מבין שלוש האפשרויות האחרונות והמצי
המזמינות לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על ידי המציע, אם הצעתו 

 הייתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.

במסמכי המכרז,  כמפורטחתומים  הנדרשים תקים(, בצרוף כל מסמכי המכרזוע בשנית ההצעה )א .ח
ולשלשל ידנית  10/2019מכרז מס' –, עליה מצוין שהומצאה למציע מעטפה סגורההכניס ליש ל

, 1רחוב ירושלים הבירה  :כתובת ,בית שאן לשכת מנכ"ל העירייהנמצאת במכרזים, אשר לתיבת ה
 בלבד.)המועד האחרון להגשת הצעות(  12:00השעה  עד 19.9.2019 אריךעד לת ,בית שאן

להאריך את המועד האחרון להגשת המזמינות שומרות לעצמן את הזכות לפי שיקול דעתן הבלעדי  .ט
ההצעות למכרז בהודעה אשר תישלח לכל המשתתפים במכרז, לפחות יום אחד לפני המועד האחרון 

 להגשת ההצעות.

 . בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעילאין לשלוח הצעות  .י

 . זהלא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף  .יא

יום מהמועד  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .יב
לתקופה נוספת כפי  להאריכה ת לדרוש מהמציעוה רשאינתהי מזמינותלהגשת ההצעות. ה האחרון

ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע להבטחת שיורו המזמינות 
 והמציע חייב יהיה לעשות כן. תו,קיום הצע
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ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיון בהתאם להוראות הדין. מציע הסבור שחלקים מסוימים בהצעתו  .יג
חשב כמי שהסכים לכך מהווים סוד מסחרי או מקצועי יציין זאת בהצעתו למכרז. מציע כאמור יי
מור, ההחלטה הסופית שסעיפים מקבילים בהצעות של מציעים אחרים הינם חסויים. על אף הא

בעניין מסורה לוועדת המכרזים שתהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף 
 וראות כל דין.לה

 אופן החתימה על ההצעה .10

המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר על ידי  ההצעה תיחתם
כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על הרישום שלו ובצרוף חותמת התאגיד. 

 רישום התאגיד.

 נותיזכויות המזמואמות המידה לבחירת הזוכה  .11

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת  המשותפת וועדת המכרזים .א
בלבד שטרם והיא רשאית לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז ו כלשהיא

 החל הזוכה במתן השירותים.

על הפרמטרים הבאים, כאשר לכל אחד מהם המשותפת בהחלטתה במכרז תתבסס ועדת המכרזים  .ב
 יוענק משקל חלקי בשקלול כל הצעה, כמפורט להלן: 

 45% –ניקוד על בסיס איכות בהתאם לפירוט שלהלן  (1

הניקוד  
 המירבי

 אופן ביצוע הניקוד

 :התרשמות ועדת משנה

מניסיון המציע ויכולותיו. -

מניסיון המנהל הרפואי  -
המוצע ויכולותיו ואופן 
הניהול של המוקד בנתיבות 

לפי תפיסתו.

כנית הפעלת המוקד ומת -
 המוצעת על ידי המשתתף.

 

המשותפת, באמצעותה או  ועדת המכרזים 30
תנקד את  באמצעות ועדת משנה מטעמה, 

המציעים בהתאם להתרשמותה מהמסמכים 
שיוצגו בפניה לרבות המלצות ויהא באפשרותה 
לזמן את המציעים לראיון פרונטלי לצורך 

 הניקוד כאמור.
 

 הניקוד יינתן ביחס לפרמטרים הבאים:
 

התרשמות מניסיון המציע ויכולותיו לרבות  .א
התרשמות מחזון המציע לגבי המוקד 

 –לה שלו של המוקד הרפואי ותפיסת ההפע
 .נקודות 4עד 

  

התרשמות מהמנהל הרפואי המוצע ניסיונו  .ב
ויכולותיו לעניין מוקדים רפואיים לרפואה 
דחופה לרבות שירותי רפואה מרחוק, 
זמינותו לניהול המוקד והשקפתו לגבי אופן 

 .נקודות 9הניהול של המוקד על ידו 

 
הפעלת המוקד המוצעת  התרשמות מתכנית .ג

לרבות התחייבות המציע לכח  על ידי המציע
 עד – האדם שימצא במוקד ובפרט אחיות

 . נקודות 17

 
תכנית הפעלת המוקד תהא בהתאמה 
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לתנאי המכרז ללא גריעה מהם לרבות 
בהתאמה לנהלי וחוזרי משרד הבריאות. 
יחד עם זאת אין מניעה במסגרת תכנית 

ייחס לתוספות הפעלת המוקד המוצעת להת
תכנית של שירותים, כ"א, ציוד וכיו'. 

הפעלת המוקד תצורף להסכם ותהא חלק 
 מהתחייבויות המציע ככל שיזכה במכרז.

 
  הפעלת המוקד תכלולככלל תכנית 

נהלים הנדרשים המפורטים להתייחסות 
וכן תכלול   2/2019בחוזר מינהל רפואה מס' 

 התייחסות לכל הפחות לנושאים הבאים:
 

מערך הניהול הרפואי: לרבות, קיום  -
ישיבות, הדרכות, ביקורת, נוכחות, 

 דיווחים וכיו'.

 הכשרות: לצוות קיים ולצוות חדש. -

חפיפה של חבר צוות חדש והכנסה  -
הדרגתית לעבודה לרבות רופאים, אחיות, 

 מזכירות.

 נוהל דיווחים שוטפים ואירועים חריגים. -

קיום אופציה של שהייה במוקד להשגחה  -
 נהלי שהייה.ו

שירותים נוספים מוצעים מעבר שירותי  -
 החובה במכרז.

מערך פרסום למוקד ומערך מידע )עלונים,  -
מגנטי מידע, פרסום באתרי קופות 

 החולים, שילוט, מקומונים וכיו'(.

 
המציע יפרט בתכנית הפעלת המוקד גם כל 
מידע אחר שלדעת המציע רלוונטי לתכנית 

קבל ניקוד גם על אין מניעה ל –הפעלת המוקד 
 מידע זה.

 
ו/או בניהול  המציע של ניסיון

מרכזים למתן  הפעלה של
במהלך השנים  שירותי רפואה

הניסיון  לא כולל) 2017- 2007
שפורט במסגרת עמידה בתנאי 

 (.3.1הסף שבסעיף 
 

 .נקודות 0: מכרזים 0-1 5
 .ודותנק 1מרכזים:   3 – 1
 .3מרכזים:  6 – 4
 נקודות. 5מרכזים ומעלה:  7

התחייבות למספר השעות 
החודשיות בפועל בו ישהה 
המנהל הרפואי המוצע בעצמו 

 במוקד.

המציעים ינוקדו לפי רמת ההתחייבות שלהם  10
בטופס הצעת המשתתף לכמות השעות 

בהן ישהה המנהל הרפואי בעצמו  החודשיות
במוקד. מובהר כי ההתחייבות תבדק על ידי 

ה כלפי מטה תגרור העירייה בפועל וסטייה ממנ
 הטלת קנסות ו/או הפחתת תשלומים:
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 .55% -גובה הצעת המחיר (2

נק' ואילו  55-בתמורה נמוכה ביותר, תזכה לההצעה הכשרה הזולה ביותר, כלומר הנוקבת 
יתר ההצעות הכשרות הבאות אחריה ינוקדו באופן יחסי להצעה הזולה ביותר, לפי הנוסחה 

 שלהלן:

 

 נק' X  55  ההצעה )התמורה המבוקשת( הזולה ביותר

 ההצעה )התמורה המבוקשת( הנבדקת

 למשל: 

₪  1,600 –לשנה; הצעה שלישית  ₪ 1,250 –לשנה; הצעה שניה ₪  1,000 –הצעה ראשונה 
 לשנה.

 נק'. 55הצעה ראשונה תזכה לניקוד של 

 (.44= 55כפול  1,250-לחלק ב 1,000נק' ) 36הצעה שנייה תזכה לניקוד של 

 (.34=  55כפול  1,600-לחלק ב 1,000נק' ) 28ההצעה השלישית תזכה לניקוד של 

 

שיופקד, לפני תום המועד  בחינת ההצעות תהיה, בין היתר, בהתאם לאומדן מעבר לאמור לעיל, .ג
 ע"י יושב ראש וועדת המכרזים.בתיבת ההצעות  ,להגשת ההצעות

ו, שב בין השאר, ביכולת, בנוסף לקריטריונים דלעיל, להתחתהא רשאית וועדת המכרזיםכמו כן,  .ד
 בטיב מעולה, ובמחירי הצעתולספק את השירותים  של המציע ויובכישור ונבניסיוהכלכלי,  ובחוסנ

, ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי של המציע
שאית לבחון את כושרו של המציע לבצע את וועדת המכרזים תהיה רלגרוע מהאמור לעיל יצוין כי 

 מו.סיונה הקודם עיהעבודות נשוא מכרז זה גם על סמך נ

והן בניקוד הסופי, אשר יהיו ההצעות הטובות ביותר, ייבחר  ןככל שיוגשו הצעות זהות, הן בשיעור .ה
מניסיונה  מועצההמציע אשר יש לו ניסיון רב יותר בביצוע העבודות נשוא המכרז ובהתרשמות ה

ליה להביא בכלל שיקותהא רשאית  מועצההבעבר עם המציע, ככל שקיים. מבלי לפגוע באמור לעיל, 
את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את החוזה, ואת כל המרכיבים וכל הנתונים בהצעה, לרבות 

 מקום עסקיו ופנייה לממליצים.

 נקודות. 2שעות: עד  24 –שעות  8: 1רמה 
 נקודות. 4שעות: עד  50 –שעות  25: 2רמה 
 נקודות. 6שעות: עד  75 –שעות  51: 3רמה 
 נקודות. 8שעות: עד  100 –שעות  76: 4רמה 
 נקודות. 10שעות ומעלה: עד  101: 5רמה 

 
בכל רמה יבחנו המשתתפים שהתחייבו להיקף 

ביחס אחד לשני כאשר  רמה באותההשעות 
המשתתף שהציע את מירב השעות באותה רמה 
יזכה למירב הנקודות באותה הרמה ואילו יתר 
המשתתפים שהתחייבו להיקף שעות באותה 
רמה יקבלו ניקוד יחסי אליו. היה משתתף יחיד 

יהא  –שהתחייב להיקף שעות ברמה מסוימת 
 זכאי המשתתף למירב הנקודות ברמה זו.
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וכן בקבלת כל מזמינות על ידי ה בקיומו של תקציב מאושר םמותניוהיקפה  הזוכהההתקשרות עם  .ו
אחרים שאמורים לממן  האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים

תקציב מאושר לביצוע יהיה למזמינות לא במקרה בו . אספקת השירותיםאו להשתתף במימון 
כמפורט  ו/או ההרשאות לאספקת השירותים העבודות ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים

אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה  יסופק החלקלא ו/או  הזוכהע"י  יסופקו השירותיםלעיל, לא 
 . ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך תקציבית

לספק בלבד ו/או  אספקת חלק מן השירותיםאו להחליט על ו/ת לבטל את המכרז ורשאי מזמינותה .ז
למועד מאוחר  השירותיםחלק מן  אספקתלהחליט על דחיית בעצמה את השירותים או חלקם ו/או 

 .ןשיעמוד לרשותאו בהתחשב בתקציב ו/ המזמינותשל הבלעדי  ןבהתאם לשיקול דעת תר,יו
על ביטול המכרז כאמור  ם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו הוחלטלפרס ות על זכותןשומר המזמינות

 דלעיל.

ת ייחתם עם הזוכה חוזה על בסיס הצעתו )לרבו, בלבדחלק מן השירותים  החליטו המזמינות להזמין .ח
ות על שומר מזמינות. ה, בשינויים הנדרשים בנסיבות הענייןכללית, אם ניתנה כזו על ידו(נחה ה

 בוטלה כמפורט לעיל.  םשהזמנת לאספקת השירותיםלפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים  זכותן

נשוא המכרז  אספקת השירותיםת לפצל את ורשאי ינהתהמזמינות המבלי לגרוע מן האמור דלעיל,  .ט
ת, לחלק ות, אך לא חייבורשאי מזמינות על פיצול כאמור, הן תהינהה וחליטבאם יבין מספר זוכים. 

הבלעדי. בכל מקרה בו פוצלה הזכייה  ן הזוכים השונים על פי שיקול דעתןבי השירותיםאת היקף 
וכה ולהעביר של כל ז השירותיםלשנות, בכל עת, את היקף  ות על זכותןשומרמזמינות כאמור, ה

מזוכה אחד לזוכה אחר, מבלי שלמי מן הזוכים תהיה כל טענה ו/או  םכלשה אספקת שירותים
 תביעה בקשר עם כך, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה.   

בין הזוכים השונים  חלוקת העבודה אופןשיקול דעת מוחלט באשר למזמינות למען הסר ספק, ל .י
היקפם, מהותם וכיו"ב, , םמלרבות בנוגע למיקו, רותיםאספקת השיפצל את לתחלטנה במידה ו

וזאת הן בנוגע לחלוקה המקדמית לצורך ההתקשרות עם הזוכים השונים בחוזים נשוא המכרז והן 
המציעים והזוכים מוותרים אספקת השירותים. בנוגע לשינוי חלוקת העבודה בכל עת במהלך 

 טענה ו/או תביעה בגין חלוקת העבודה כאמור לעיל. מראש על כל דרישה ו/או 

או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה וטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו ב .יא
כל תביעה ו/או ו/או לזוכה לא תהא למציע , מכל סיבה שהיאמכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, 

או לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או הזוכה המציע ונזק כאמור,  זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו
ט של המכרז . בנסיבות ביטול מוחלבתמורה שתשולם לומכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי לשיפוי 
עבור  מזמינותבהחזר המחיר ששולם על ידו לו/או הזוכה ת המציע לזכות א המזמינות נהתשקול

 רכישת מסמכי המכרז.

רשאיות לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/ו הבהרות נוספות, גם לאחר פתיחת המזמינות תהינה  .יב
 ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו. המציע יהיה חייב למסור למזמינות ו/או למומחים

את כל ההסברים כאמור לעיל, ובמקרה של סירוב, רשאיות המזמינות להסיק מסקנות לפי   מטעמן
 ת ההצעה.שיקול דעתה, עד כדי פסיל

 פתיחת ההצעות .12

 חדרבבית שאן  עירייתב ............. בשעה ............ ביוםהצעות המשתתפים במכרז תהא  פתיחת .א
במידה ויהיו שינויים הודעה תימסר על כך לגופים המשתתפים במכרז  .העיר ראש לשכתב הישיבות

 ולחברי הוועדה.

 בחינת ההצעות .13

הבלעדי, לפסול  ןת, לפי שיקול דעתורשאייהיו )באמצעות ועדת המכרזים המשותפת( המזמינות  .א
ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטות 

 במסמכי המכרז.

 לעיל. 11בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי שקלול הנתונים המפורטים בסעיף  .ב

 הודעה על זכייה  .14
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 .המזמינות תודענה לזוכה במכתב בדבר הזכייה במכרז

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .15

כשהוא חתום  מזמינותולהחזירו ל  -מסמך ד'  בנוסח דרש לחתום על החוזה המצורף למכרזייהזוכה  .א
לזוכה בדבר זכייתו המזמינות מתאריך הודעת  עבודה ימי 7דין, תוך ככל שנדרש ביול עפ"י ומבויל 
 במכרז.

 :את המסמכים הבאיםעד למעמד חתימת ההסכם על ידו מזמינות ימציא ל הזוכה .ב

תום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח אישור אישור ח (1
 (.'ועל קיום ביטוחים )מסמך 

מסכום ההצעה  10%גובה ב נשוא המכרז השירותיםלהבטחת ביצוע חתומה רבות בנקאית ע (2
 למדד ההערבות להיות צמוד על (.2'המסמך המצורף למסמכי המכרז )מסמך ה, בנוסח לשנה

כשמדד הבסיס הינו לסטטיסטיקה, המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית 
הערבות בנוסח הנ"ל, להנחת . עם מסירת במועד החתימה על החוזההידוע האחרון המדד 

 לעיל. 8על פי הוראת סעיף  זמינותמתוחזר לזוכה הערבות שהומצאה לדעתה של המועצה, 

ובצרוף )ככל שנדרש ביול( זוכה שנדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום ומבויל כחוק  .ג
ימים  7תוך , בחתום ע"י חברת הביטוח ור על קיום בטוחיםואיש לביצוע ההסכם חתומה ערבות

והבטחת הצעת מיום הדרישה כאמור לעיל, תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז 
מבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי זאת והמציע 

 ת,ורשאייהיו המזמינות קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, 
הבלעדי.  ןזאת לפי שיקול דעתלהתקשר בהסכם עם מציע אחר ו ,מבלי לתת כל הודעה או התראה

עם מציע אחר  המזמינות לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות
 במקומו.  

את ההפרש בין ההצעה  זמינותמיהיה הזוכה חייב לשלם ל -עם מציע אחר  ו המזמינותהתקשר
בכספי גם ת לצורך זה להשתמש ורשאי זמינותמלבין הצעתו הוא, וה זמינותמבחרה על ידי השנ

 הערבות שחולטו כמפורט לעיל. 

לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות,  המזמינותהיה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי 
את הערבות  ת לחלטורשאי זמינות יהיומישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, וה

ת לחלט את הערבות ורשאי מזמינות יהיולהשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי ה
עם מציע אחר  יתקשרובמלואה גם במקרה בו לא ולהבטחת הצעת המציע להשתתפות במכרז 

 במקום הזוכה. 

כנגד הזוכה עקב הפרת  מזמינותאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה
 ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

במכרז יידרש לספק את השירותים, כהגדרתם במכרז, בהתאם למסמכי המכרז ולהנחיות  הזוכה .ד
המנהל, הנחיות משרד הבריאות וקופות החולים ולשביעות רצון המזמינות. הזוכה יחויב להתחיל 

, אא"כ הודיע לו ההודעה העל זכייתו במכרזממועד  ימים )קלנדריים( 90 באספקת השירותים בתוך
על הזוכה לאשר קודם לכן את המבנה בו למען הסר ספק יובהר כי  המנהל בכתב על מועד אחר.

 הזמנים הקבוע במכרז ובהסכם.  חותבכוונתו להפעיל את המוקד במסגרת לו

כי כל העובדים אשר יועסקו על ידו לצורך  מבלי לגרוע מיתר התחייבויות הזוכה, הזוכה יחויב .ה
 (, יעמדו בכל התנאים הבאים:י המזמינותאספקת השירותים )בכפוף לאישורם ע"

 שנים.18 תושבי ישראל שמלאו להם  (1

שהוא כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה אשר נקבע לגביו על ידי רופא, אדם  (2
 ,בשירות הזוכה במכרזעל כוח האדם  לאחראי שהמציאאליה הוא נקלט ו הנדונה
 .הרפואי מצבו על מפורטת והצהרה בדיקה וטופס רפואי מידע סיכום

לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או עבירה פלילית הכרוכה באלימות,  (3
בעבירות מרמה ו/או בעבירות מין בעשר השנים שקדמו למתן האישור וכן לא 
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ו הליכים משפטיים בגין עבירה מתנהלים נגדם, למיטב ידיעתם, חקירה פלילית א
פלילית כאמור. התחייבות זו תחול גם על עובדים אשר יועסקו מטעם נותן השירות 
לאחר תחילת ההתקשרות בין הצדדים, לרבות המצאת המסמכים החתומים בנוגע 

 לכל עובד.

יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי  (4
 המכרז.

בדואר רשום ליתר המשתתפים,  יודיעו המזמינותרק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל,  .ו
זו את הערבויות הבנקאיות אשר הומצאו על ידם בקשר  יצרפו להודעתןעל אי זכייתם במכרז, וכן 

 עם השתתפותם במכרז.

המשפט מוסמך כי ( והחל בעבודתו, ולאחר מכן קבע בית "זוכה מקורי"נקבע זוכה במכרז )להלן:  .ז
(, מתחייב הזוכה המקורי לפנות את שטח "זוכה מאוחר"משתתף אחר הוא הזוכה במכרז )להלן: 

העבודה לטובת הזוכה המאוחר. במקרה שכזה, לא יהא זכאי הזוכה המקורי לשום פיצוי או תשלום 
ע"י , פרט לתמורה בגין התקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה מזמינותהמאת 

, בגין ההליך מזמינותההמנהל. לזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 
 שבוצע.

 התמורה .16

)שלא תעלה על  בגין אספקת השירותים בפועל בהתאם לתנאי החוזה, יקבל הזוכה תמורה שנתית .א
בהתאם )שמחיצתו ישולם על ידי המזמינות ומחציתו על ידי משרד הבריאות( ₪  1,040,200סך של 

למחירי הצעתו )המחירים הנקובים במסמך ההצעה(, ובכפוף להוראות החוזה בכל הנוגע לאופן 
 תשלום התמורה ותנאיו ובתוספת מע"מ. 

את כל  תכוללו אספקת השירותיםתשלום מלא וסופי בגין מהווה  מובהר כי התמורה הנ"ל
באספקת השירותים על פי תנאי הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,ההוצאות

המכרז בשלמות ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ציוד, 
הממשלתיים, אביזרים, חומרים, נסיעות, ביטוחים וכיו"ב. מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל, כל ההיטלים 

  ו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.מכס, בלו, מס קניה וכי

 ."ל לא יתווספו סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדדהנלמחירים  .ב
ויהא רשאי  החולים קופות עם נפרדים בהסכמים קשרי הזוכה המציע כי, ספק הסר למען מובהר

 להיקשר בהסכמים עם גופים נוספים, הכל באישור המזמינות. 

, ם, למורכבותמסופקים השירותיםלמקום בו בלא קשר  קבועיםההצעה הינם  יכי מחירעוד מובהר  .ג
 .וכיו"ב ם מסופקים/ בו הו, ולמועד בו נדרשםומשך הזמן הנתון לביצוע םלמידת הדחיפות בביצוע

מעבר לתמורה אותה יהא זכאי לקבל מהמזמינות, יהא הזוכה במכרז זכאי לגבות, ישירות מכל מי  .ד
המתעדכנים  קופות החולים  פיסכום אחיד עפ"י תעריהשתתפות עצמית בשיקבל שירות במוקד, 

אשר יתקבלו  הסכומים , עבור קופות החולים, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.מעת לעת
ע"פ מקופות החולים יקוזזו מהתמורה שזכאי לה נותן השירותיתכן ובמוקד,  ממקבלי השירות

 .ההסכמים שיחתמו עם קופות החולים

הזוכה במכרז יהיה רשאי להרחיב את סוג ו/או היקף השירותים הרפואיים הניתנים במוקד,  .ה
 ותמשרד הבריאו בהשוואה להתחייבויותיו עפ"י המכרז ו/או החוזה, בכפוף לאישור המזמינות

 . ומבלי שהרחבה או תוספת כאמור תחייב את המזמינות או את משרד הבריאות בכל חבות נוספת

מבקרים במוקד שאינם מבוטחים בקופ"ח )כגון תיירים(, הסכום המקסימלי שיגבה עבור הביקור  .ו
 כולל מע"מ.₪  220הינו 

 

 

 
 דוד אלחייני  יורם קרין  ז'קי לוי
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עמק  ראש המועצה האזורית בית שאן עיריית  ראש
 המעיינות

בקעת  המועצה האזוריתראש 
 הירדן

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'גמסמך 

 לכבוד
 המשותפת ועדת המכרזים

 עיריית בית שאן, המועצה האזורית עמק המעיינות,
 זמינות"(מ"ה –והמועצה האזורית בקעת הירדן )להלן 

 
 

 הצעת המציע
 10/2019למכרז פומבי מס' 

 דחופה לילית והפעלה של מרכז לשירותי רפואהמתן שירותי הקמה ל
 
מגיש בזאת  _ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני___________אני הח"מ ______ .1

 , כהגדרתם במסמכי המכרז.דחופהמתן שירותי הקמתו ותפעולו השוטף של מרכז לשירותי רפואה הצעתי ל

תונות, כל מסמכי יז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעהנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכר .2
וכל הגורמים האחרים המשפיעים על , הוראות ואמות המידה של משרד הבריאות, המכרז וכי תנאי המכרז

, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. לאחר אספקת השירותים
מכיר את כל הפרטים מי, את כל הנתונים הנדרשים והנני , בעצמי ובאמצעות אנשי מקצוע מטעשבדקתי

לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים מציע ני א יהם,ואפשרויותאספקת השירותים הנוגעים ל
ו/או כל חלק מהם בהתאם הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את השירותים 

על ידי להצעתי, לפי המחירים הנקובים  ובהתאם למסמכי המכרזהמצורף כמסמך ד' לכל הוראות החוזה 
 .במסמך זה להלן

 
 אני  מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי: .3
 

צורך אספקת והכישורים הדרושים ל המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתריםהנני בעל הידע,  .א
 .סמכי המכרזנשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מהשירותים 

 
כח האדם, שיועסק על ידי בביצוע ו/או במתן השירותים, הינו בעל כל הכישורים, הידע, המומחיות,  .ב

, הדרושים בהתאם תהניסיון, ההשכלה, האישורים, ההיתרים, תעודות ההסמכה והרישיונו
 למסמכי המכרז. 

 
הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך תנאי  .ג

, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים 3המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף 
 למסמך ב'.  4בסעיף 

 
עלולה לפסול ועדת המכרזים  ,דוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעילי .ד

עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מסמך  הצעתי.
נוסף שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי לביצוע העבודות, 
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ם, להנחת דעתה. לרבות המלצות, וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכי
אם אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי 

 ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 

 הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז .ה
 ומסמכיו.

 
אדאג לקבל את אישור יתקשרו איתי בהסכם,  הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז והמזמינות .ו

ימים ממועד ההודעה על זכייתי  30המזמינות למבנה בו בכוונתי להפעיל את המוקד וזאת בתוך 
ימים ממועד ההודעה על זכייתי במכרז.  90במכרז ולהכשירו לצרכיו בתוך פרק זמן שלא יעלה על 
ימים ממועד ההודעה על זכייתי במכרז(  90 הנני מתחייב כי בחלוף פירקי הזמן האמורים )קרי בתום

אתחיל באספקת השירותים, אא"כ הודיע לי המנהל בכתב אחרת, ואספקם במשך כל תקופת 
ההתקשרות באופן מושלם, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי 

 המחירים הנקובים בהצעתי, לשביעות רצונם המלא של המנהל והמזמינות.  
 

לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות נשוא כמו כן אני מתחייב  .ז
 . , לרבות כל הנחיות ו/או הוראות משרד הבריאות בנדוןהמכרז

 
שמירת סודיות, בכל הנוגע למידע  ת, על פי מסמכי המכרז, מחייבאספקת השירותיםידוע לי, כי  .ח

שיגיע לרשותי או מי מטעמי וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני מתחייב למלא 
אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיי במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל 

 דין, הנוגע לצנעת הפרט.

פיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה כמו כן ידוע לי כי כל התחייבות המו .ט
 במפורש בחלק זה, מחייבת אותי.

 
אחרות ו/או ארנונה ו/או השכירות ו/או המבנה, הכשרתו והתאמתו וכן עלויות כל עלויות ידוע לי כי  .י

 .דיהנובעות מהמבנה בו ימצא המוקד, לרבות עלויות שוטפות ואחרות, יהיו באחריותי וישולמו על י
למען הסר ספק יובהר כי ידוע לי כי מבנה יוכל לשמש כמבנה המוקד רק לאחר שאושר על ידי 

 . בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים במכרז ובהסכם המזינות בכתב

 
להלן נשוא המכרז הם כמפורט בהצעתי אספקת השירותים מחירים המוצעים על ידי עבור הנני מצהיר כי ה .4

באספקת השירותים על הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא בין מיוחדות ובין כלליות,, כוללים את כל ההוצאותו
 .ואחרות , ארנונהשכירות שיפוץ, התאמות, לרבות עלויות םפי תנאי המכרז בשלמות

 
מובהר לי כי המחירים המוצעים על ידי מהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיי נשוא החוזה, לרבות כוח  .5

כל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא נסיעות, ביטוחים וכיו"ב חומרים, אדם, ציוד, אביזרים, 
 המכרז. 

 
כל תמורה נוספת בגין ביצוע על ידי המזמינות ו/או משרד הבריאות בזאת כי לא תשולם לי מובהר 

ובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי  העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בה, מעבר למחירים המוצעים על ידי
 הצמדה למדד.

 
כן מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע 

כל  ילהשירותים עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, ינכו המזמינות מהסכומים שיגיעו 
 והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.לנכות לפי כל דין,  ןסכום שעליה

 
( צמודה ₪אלף  מאה )במילים ₪ 100,000בסכום של חתומה בנקאית הבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות ל .6

למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד 
למסמכי  1תנאי המכרז ובנוסח מסמך ה'עפ"י יום  90-לבתוקף האחרון הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז, 

 . המכרז
 
 עבודה ימי 7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך  .7

 :מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז
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 דין., ככל שנדרש ביול עפ"י כשהוא חתום ומבויל מזמינותולהחזירו ל חוזהלחתום על ה .א
 

)ככל שנדרש ביול עפ"י דין(  ומבוילת החתומ, 2בנוסח מסמך ה' ,להמציא לכם ערבות בנקאית .ב
לדרישות ו למסמכי המכרזובהתאם סך השנתי מהצעת ה 10%להבטחת קיום תנאי החוזה בגובה 

 .חוזהל כמפורט בהמחירים לצרכן, הכ למדד הערבות תהיה צמודה .חוזהה
 

מסמכי המכרז והחוזה, כשהם חתומים, בלא כל מפורט בקיום ביטוחים, כי להמציא לכם אישור .ג
 יגות ו/או שינוי ע"י חברת ביטוח מטעמי.יהסת

 
 7ף לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיאחזור בי מהצעתי ו/או אם אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם  .8

אאבד את זכותי לביצוע  , או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,כולן או מקצתן, לעיל
ת לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם קבלן ורשאי יהיו זמינותמהעבודות וה

נשוא הצעתי, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי שבחילוט הערבות  צורך אספקת השירותיםאחר ל
הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עקב  מזמינותלא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה

הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב  עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
התקשרות המזמינות עם מציע אחר במקומי. כן הנני מתחייב כי במקרה בו יתקשרו המזמינות  עם מציע 

ן ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי, והמזמינות אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בי
 רשאיות להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל.

 
מבלי לגרוע מיתר התחייבויות הזוכה במכרז כמפורט במסמכי המכרז ובפרט ההסכם, הנני מתחייב כי  .9

ם )בכפוף לאישורם ע"י כל העובדים אשר יועסקו על ידי לצורך אספקת השירותיבמידה ואזכה במכרז, 
 הוועדה שתמנה המועצה(, יעמדו בכל התנאים הבאים:

 
 שנים. 18תושבי ישראל שמלאו להם  (א

 שהוא כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונהאשר נקבע לגביו על ידי רופא, אדם  (ב
 מידע סיכום ,על כוח האדם בשירות הזוכה במכרז לאחראי שהמציאאליה הוא נקלט ו

 . הרפואי מצבו על מפורטת הצהרה ובו בדיקה וטופס רפואי

באלימות, לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או עבירה פלילית הכרוכה  (ג
בעשר השנים שקדמו למתן האישור וכן לא בעבירות מרמה ו/או בעבירות מין 

חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה  ,למיטב ידיעתם ,מתנהלים נגדם
פלילית כאמור. התחייבות זו תחול גם על עובדים אשר יועסקו מטעם נותן השירות 
לאחר תחילת ההתקשרות בין הצדדים, לרבות המצאת המסמכים החתומים בנוגע לכל 

 עובד.

יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי  (ד
 כרז.המ

 :כדלקמןידוע ומוסכם עלי  .10

 

על ידי  ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ,במידה ואזכה במכרז דנן .1
וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים המזמינות  גזברות

לרבות משרד הבריאות וקופות , אספקת השירותיםהאחרים אשר אמורים לממן או להשתתף בממון 
 החולים.

 

ו/או לא יתקבלו כל האישורים  אספקת השירותיםתקציב מאושר ל ו למזמינותלא יהימקרה בו ב .2
לא ו/או על ידי  יסופקו השירותיםלביצוע העבודות כמפורט לעיל, לא ו/או ההרשאות התקציביים 

 . ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך אשר לא  נתקבלה בגינו הרשאה תקציביתסופק החלק י

 

ו/או  ת לבטל את המכרזורשאין וה ,, כולה או חלקההצעה שהיא ת לקבל כלומתחייבהמזמינות אינן  .3
ת לפרסם וזכאימזמינות הכן הבלעדי.  ןבהתאם לשיקול דעת, אספקת חלק מן השירותיםלהחליט על 

 בוטלה. םשהזמנת אספקת אותם שירותיםים ל/ים ונוספ/מכרז/ים נפרד
 



- 21 - 

 
 
 

 
21 

 

נשוא המכרז בין מספר זוכים ובמקרה  אספקת השירותיםת לפצל את ורשאימזמינות כי הידוע לי  .4
שיקול דעת מוחלט באשר לדרך חלוקת העבודה בין הזוכים השונים, לרבות בנוגע  ןכזה יהא לה

וכיו"ב, וזאת הן בנוגע לחלוקה המקדמית לצורך ההתקשרות עם הזוכים  םמהותהיקף השירותים, ל
השונים בחוזים נשוא המכרז והן בנוגע לשינוי חלוקת העבודה בכל עת במהלך ביצוע העבודות. אני 

 טענה ו/או תביעה בגין חלוקת העבודה כאמור לעיל. מצהיר במפורש כי לא תהיה לי כל דרישה ו/או 
 

של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו, או פוצלה  היקפו הוקטןבמקרה בו כי  .5
ייחתם עמי החוזה על בסיס הצעתי )לרבות מכל סיבה שהיא, לרבות האמור לעיל, הזכייה מכוחו, 

ספק את הנחה כללית אם ניתנה כזאת על ידי(, בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין, והנני מתחייב ל
 למחירים אלו. בהתאםהשירותים 

 
השירותים אשר לא הוזמנו להזמין ממני, בכל מועד מאוחר יותר, את  ןזכותת על ושומרמזמינות כי ה .6

 אותם שירותיםהעבודה וביצוען נדחה כאמור. במקרה כזה הנני מתחייב לבצע את בצו התחלת 
 בים.  ם המחויהמוגדרים בחוזה, בשינויי במחירי הצעתי )לרבות הנחה כללית, אם ניתנה( ובתנאים

 
בכל הנוגע ו/או בקשר עם תביעה טענה ו/או דרישה ו/או כל  יתהיה ל הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא .11

או שינוי היקף  פיצול הזכייה מכוחו, ביטול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו
, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות השירותים המועברים לביצועי בכל זמן שהוא

כל תביעה  ינזק. כמו כן, לא תהא ל ייגרם לאם אף בגין כך כל פיצוי האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת 
 מכוח המכרז בהיקף מסוים. אי מתן השירותים בגין 

 
חרון להגשת ההצעות כפי ימים מהמועד הא 120הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .12

אם ימים נוספים.  120קפה של הצעתי למשך ויוארך ת נה המזמינות,שהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש
ל אחד מהם לחוד, הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכ

כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו 
 ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

 
הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  .13

 כאמור דלעיל.
 
  , בעבור סך שנתי שלהנני מציע לבצע את כל התחייבויות הזוכה עפ"י מסמכי המכרז .14

 , לא כולל מע"מ. (₪ )ובמילים: _________ ______ ₪ 
 

כולל מע"מ לשנה. ידוע לי כי אם ₪  _______________ 1,040,200הסכום המבוקש לא יעלה על סך של  .15
 הצעתי תיפסל.₪ ,  הסכום הנ"לאנקוב בסכום העולה על 

 
 .עפ"י דין, בהתאם לשיעורו יתווסף מע"מ, אשר ישולם על ידי המועצה תמורה הנ"ל ל

 
 

 ____________/_____________ .__________________ח.פ__________ שם המציע:
 
 

 טלפון: _______________________________ _____________________________ כתובת:
 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:
 

____________________________________________________________ 
 
 
 

  __________________________________________________ חתימות:
 מסמך ב'(. –לתנאי המכרז  10)ראה פרוט דרישות לחתימות בסעיף 

 
 _____________________.  תאריך:
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 אישור חתימה: 

 
 נחתם ע"י:_________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ________אני הח"מ 

 
 ה"ה __________ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד( .2

 
 ת.ז. ____________ ה"ה __________

 
 וכי חתמו על מסמך זה בפני. ו,תו___ ולחייב א_____________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: 

 
 
 

 _______________   ________________ 
 חתימה     תאריך        
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 (1נספח ג)

 פירוט ניסיון המציע
 

 תנאי הסף הרלבנטי: 

שנים ברציפות לפחות בניהול ותפעול מרכזים לשירותי רפואה דחופה  5(: "בעל ניסיון מוכח של 3)א( ) 3ס' 
 ."יותר ממוקד רפואי אחד בו זמנית כדוגמת המרכז נשוא המכרז ואשר הפעיל

 
 פירוט ניסיונו של המציע בשנת _______ ]יש להשלים את השנה[:

 
 שם המרכז:  (1

 .............................................................................................................................  
 :שסופקו ע"י המציעשירותים העיקרי פרוט  (2

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

............................................................................................................ ....................... 
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

 פרטי איש הקשר אצל המזמין עבורו הוקם המרכז )שם מלא, תפקיד, מס' טלפון(:  (3

 
.................................................................................................................................... 

 
 

 פירוט ניסיונו של המציע בשנת _______ ]יש להשלים את השנה[:
 
 שם המרכז:  (4

 .................................................................................................................... ......... 
 :שירותים שסופקו ע"י המציעהעיקרי פרוט  (5

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

............................................................................................................ ....................... 
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

 פרטי איש הקשר אצל המזמין עבורו הוקם המרכז )שם מלא, תפקיד, מס' טלפון(:  (6

 

 
............................................................................................................................. 

 
 

 פירוט ניסיונו של המציע בשנת _______ ]יש להשלים את השנה[:
 
 שם המרכז:  (7

 .......................................................... ................................................................... 
 :שירותים שסופקו ע"י המציעהעיקרי פרוט  (8

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

............................................................................................................ ....................... 
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....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
 פרטי איש הקשר אצל המזמין עבורו הוקם המרכז )שם מלא, תפקיד, מס' טלפון(:  (9

 

 
................................................................................................................................... 

 
 

 פירוט ניסיונו של המציע בשנת _______ ]יש להשלים את השנה[:
 

 שם המרכז:  (10
 .............................................................................................................................  

 :שירותים שסופקו ע"י המציעהעיקרי פרוט  (11
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
............................................................................................................ ....................... 

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
 פון(: פרטי איש הקשר אצל המזמין עבורו הוקם המרכז )שם מלא, תפקיד, מס' טל (12

 

 
............................................................................................................................. 

 

 פירוט ניסיונו של המציע בשנת _______ ]יש להשלים את השנה[:
 

 שם המרכז:  (13
 .............................................................................................................................  

 :שירותים שסופקו ע"י המציעהעיקרי פרוט  (14
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
............................................................................................................ ....................... 

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
 פרטי איש הקשר אצל המזמין עבורו הוקם המרכז )שם מלא, תפקיד, מס' טלפון(:  (15

 

 
............................................................................................................................. 
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 (2נספח ג)

 המנהל הרפואי המוצעפירוט ניסיון 

  :((1)4)סעיף  הרלוואנטי הסףנאי ת

, מזמינות(בכפוף לאישור ה)המוצע מטעם המציע, במקרה שהמציע ייבחר במכרז הרפואי של המרכז מנהל "ה
 עומד בתנאים המצטברים הבאים:

 רופא בעל רישיון קבוע ותקף לעסוק ברפואה בישראל;

 ;רפואה דחופה או פנימיתמהתחומים הבאים: רפואת משפחה, רפואת ילדים, בעל תואר מומחה באחד 

 ;PALSוקורס  ACLSבוגר קורס 

 .משפחה, רפואת ילדים, רפואה דחופה או פנימית פואתמהתחומים הבאים: רשנים לפחות באחד  5בעל ניסיון של 

 

 פרטים אישיים:

 ________נייד: ' שם מלא:_____________________כתובת: _____________________________טל
 

 :ההשכלהפירוט 

............................................................................................................................. ............................
.................................................................................................................................................................

................................................................................ ................................................................. 
......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ ......... 
 

 פירוט הניסיון:

............................................................................................................................. ............................
.................................................................................................................................................................

................................................................................ ................................................................. 
......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. ............ 
 

 הניסיון הניהולי:פירוט 

............................................................................................................................. ............................
.................................................................................................................................................................

................................................................................ ................................................................. 
......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. ............ 
 

 : דחופהרפואי של מרכז לשירותי רפואה המועדים בהם שימש אותו אדם כמנהל 

 החל מחודש _ בשנת _______ ועד חודש __ בשנת ____________

 התפקיד שביצע האדם המוצע:פירוט עיקרי 

............................................................................................................................. ............................
.................................................................................................................................................................

................................................................................ ................................................................. 
......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. ............ 
 

 ]ניתן לצרף דפים נוספים באותה מתכונת[ 
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 'דסמך מ         

 הסכם למתן שירותים
 

           
 2019שנערך ונחתם בבית שאן ביום ___ בחודש ____     
 
 

 עיריית בית שאן   בין:
 , בית שאן1רח' ירושלים הבירה    
 ומטעמהבאמצעות המוסמכים לחתום בשמה    
 המועצה האזורית עמק המעיינות    

 11710עמק בית שאן 
 באמצעות המוסמכים לחתום בשמה ומטעמה   
 המועצה האזורית בקעת הירדן   
 91906ד.נ ערבות הירדן    

 באמצעות המוסמכים לחתום בשמה ומטעמה
    

 ("המזמינות")שיקראו להלן בקצרה: 
 

 מצד אחד
 
 
 

 _____________ ח.פ.חב' __________    לבין:
 באמצעות המוסמכים לחתום בשמה ומטעמה   
    

     __________ ת.ז. ____________
    

 __________ ת.ז. ____________
 

 מרח'  _______________
 

 "( נותן השירות" או "החברה)שתקרא להלן בקצרה: "
 

 מצד שני
 
 

למתן שירותי הקמה והפעלה של מרכז  10/2019מכרז מס'  __________פרסמו המזמינותוביום   :הואיל

 "(;המוקד" -" והמכרז" –לשירותי רפואה דחופה  )להלן 

 ונותן השירות הגיש הצעתו למכרז הנ"ל; : והואיל

 ;בישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעת נותן השירותהמשותפת וועדת המכרזים  : והואיל

 ו המזמינותמישיבתה מיום __________ החליטהמשותפת ואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים  : והואיל

 ;ביום __________ להתקשר עם נותן השירות בחוזה זה

ונותן השירות מצהיר בזאת כי הוא מכיר את מהות השירותים וכי הוא בעל הידע והניסיון הנחוצים  :והואיל

והאמצעים הנדרשים, לרבות צוות עובדים מיומן ובעל  לביצועה, וכי הוא מחזיק את כל הציוד

 הכשרה מקצועית לביצוע כל התחייבויותיו המפורטות בהסכם; 

 ולעיריית בית שאן מונה חשב מלווה בעל זכות חתימה מחייבת; והואיל:

 אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 המבוא:

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. המכרז המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכי .1

 הגדרות

בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן )אלא אם כוונה  .2

 אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

 לרבות כל מי שיבוא בשמו או מטעמו.עיריית בית שאן  סגן ראש  -"המזכיר" או "המנהל" .א

 שאן, המועצה האזורית עמק המעיינות, המועצה האזורית בקעת הירדן.עיריית בית    -" המזמינות" .ב

 כל אחת מקופות החולים בישראל;  –" תוהמוטבקופות החולים " .ג

 שפורסם על ידי המזמינות, כולל כל מסמכי המכרז. 10/2019מכרז מס'  –" המכרז" .ד

שירותי הקמה והפעלה של מרכז לשירותי רפואה דחופה, הכל כאמור  -" העבודותאו ""השירותים " .ה

 בחוזה זה וביתר מסמכי המכרז.  

 פועל בשמוכן כל מי שלרבות נציגיו של נותן השירות ומורשיו המוסמכים, ו -"נותן השירות" .ו

 .שירותיםומטעמו בביצוע ה

ועסקים על ידו או אלה עובדיו של נותן השירות ו/או שליחיו ו/או המ -"עובדי נותן השירות" .ז

ששרותיהם יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו בביצוע העבודות ו/או הסכם 

 או בקשר אליהם וכל מי שנותן השירות אחראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו.  

ספקת  חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות הרלבנטיים לצורך א -"חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות" .ח

 .'חמסמך נוסח  2/2019השירותים לרבות חוזר מינהל רפואה 

 מסמכי החוזה

 .מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזהנספחי החוזה, המפרטים ויתר מסמכי המכרז,  .3

 מהות השירותים

לכל תושבי בית שאן, עמק המעיינות ובקעת הירדן והסביבה, מטיילים ואורחים,  השירותים ינתנו .4

של השתתפות עצמית על פי תעריפון קופ"ח המתעדכנים מעת לעת או הזקוקים לבדיקת רופא, בתשלום 

  )כולל מע"מ(. ₪  220סך שלא יעלה על  –בהתיחס מטופלים שאינם מבוטחי קופות חולים 

 

יובהר כי כאשר יגיע אל המוקד מקרה דחוף )כדוגמת התקפי לב, ת"ד וכו'(, אשר מצבו הרפואי אינו  .5

מאפשר גביית תשלום מראש ינתן הטיפול ללא התניה בתשלום מראש וללא הפליה על רקע גזע, מין, דת 

 וכד'. אין באמור בכדי לגרוע מחובת התשלום לאחר מתן הטיפול הבהול.

 
עפ"י הסכם זה ינתנו בהתאם לאמות המידה בנוסח מסמך ט' למכרז וכפי שיפורסמו  השירותים הנדרשים .6

 מעת לעת על ידי משרד הבריאות. 
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ייגברו  –יובהר למען הסר ספק כי במידה ותהיה סתירה בין האמור בגוף החוזה לאמור באמות המידה  .7

 ות.הוראות אמות המידה, למעט הדרישה למזכירה רפואית הבאה במקום דרישה לאח

 היקף השירותים

בבוקר למחרת. בערבי שבתות  07:00בערב ועד לשעה  19:00בין השעות  ה'-א'השירותים ינתנו בימים  .8

יינתנו  וכן בתקופות חול המועד ובימים בהם שירותי הרפואה הרגילה פועלים במתכונת חלקית וחגים

 או החג. בבוקר שלאחר יציאת השבת 07:00ועד לשעה  13:00השירותים החל מהשעה 

המזמינות רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי להודיע לנותן השירות על צמצום או הרחבה של מתן  .9

בכל מקרה של הגדלת עלויות ו/או שירותים בעקבות שינוי  ימים. 60השירותים וזאת בהודעה מראש בת 

 .אמות המידה, נותן השירות יהיה זכאי לתמורה נוספת כפי שיסוכם עמו בהסכם נפרד

לעיל, תשתנה התמורה שתשולם לנותן השירות בהתאם  9הודיעו המזמינות לנותן השירות כאמור בסעיף  .10

 ובאופן יחסי להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

לעיל, לרבות תביעה  9למען הסר ספק, לנותן השירות לא תהיה כל עילת תביעה בגין הודעה כאמור בסעיף  .11

 כאמור.בגין שינוי התמורה בהתאם להודעה 

 הצהרות והתחייבויות נותן השירות

נותן השירות מצהיר כי קרא את ההסכם, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות המפורטים  .12

בו, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם במקצועיות ולשביעות רצונן המלא של המזמינות ושל קופות החולים 

 במסגרת מסמכי והליכי המכרז הינם מצגי אמת ומדויקים.המוטבות, וכי כל המצגים שהציג למזמינות 

נותן השירות מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע המקצועי, היכולת, המשאבים, הכישורים, המיומנות,  .13

הציוד והעובדים המקצועיים, וכל הנדרש על מנת לספק את השירותים לשביעות רצונן של המזמינות ושל 

 להסכם. קופות החולים המוטבות ובהתאם

נותן השירות מתחייב כי ברשותו כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים וההרשאות הנדרשים לשם מתן  .14

 השירותים על פי ההסכם.

נותן השירות מתחייב כי כל פעולה הקשורה במתן השירותים על פי מסמכי ההסכם ואשר ביצועה מחייב  .15

ין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל ד

 היתר ו/או מילוי אותו תנאי. סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

נותן השירות מצהיר כי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם ו/או ניגוד עניינים להתקשרותו על פי הסכם  .16

 זה. 

 ז על חשבונו, כח אדם מיומן ומקצועי הכולל צוות רפואי כדלקמן:נותן השירות מתחייב להעסיק במרכ .17

בעל רישיון קבוע ותקף לעסוק ברפואה בישראל ובעל תואר מומחה  -מנהל רפואי (1)

בוגר . הבאים: משפחה/ ילדים/ פנימית/ רפואה דחופהבאחד ממקצועות הרפואה 

אחראי לעמידה המנהל הרפואי של החברה הזוכה יהיה . PALSס וקור  ACLSקורס 
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של המוקד בכל הנהלים הנדרשים להפעלתו, בהלימה לחוזרים ונהלי משרד הבריאות 

 מעת לעת.

  - תורנים רופאים (2)

שישמש  של שנת אחת לפחות דחופהאו בעל ניסיון וותק ברפואה ראשונית  (1)

יובהר כי ככל שישנו רופא  כרופא תורן ויאייש את המרכז בכל שעות פעילותו.

ין הכרח שתקוים דרישת הותק האמורה בהתייחס לרופא נוסף במשמרת, א

 הנוסף והנ"ל יכול להיות בעל ניסיון מועט יותר. 

בעל רישיון קבוע ותקף לעסוק ברפואה בישראל, רצוי בעל תואר מומחה  (2)

ת משפחה, א)למשל רפו דחופהה /באחד ממקצועות הרפואה הראשונית

 פנימית, ילדים, רפואה דחופה(. 

דלעיל, יהיה חייב בהשתלמות ברפואה  םד בקריטריונירופא שאינו עומ (3)

 40, בהיקף של לפחות שיציע הזוכהראשונית וברפואה דחופה לפי תוכנית 

 שעות.

. על פי נהלי משרד הבריאות ותקף מוכר ACLSהרופא יהיה בוגר קורס  (4)

 רצוי. PALSקורס 

רלוונטיים לעבודתו של משרד הרופא התורן יכיר את נהלי העבודה ה (5)

 .לרפואה דחופהמוקד ת והנהלים הפנימיים של הויארהב

שעות ביממה לקבל יעוץ קליני מיידי  24לרופא המטפל תהיה אפשרות  –רופא כונן (3)

 מרופא מומחה. 

בשעות כקבוע בחוזר מנהל הרפואה המצ"ב אחות מוסמכת תהיה נוכחת  – אחות (4)

 .)חצות הלילה(  24:00ובכל מקרה לא פחות מעד לשעה  כנספח ח'

 שעות בערב בלבד.  4 - מזכירה רפואית (5)

יועסק מספר שעות חודשיות בהתאם לחוזר חטיבת  –אחראי שירותי רוקחות  (6)

 המצ"ב כנספח ח'.  2/2019' מסהרפואה 

יהיה בהתאם למפורט בחוזר  איוש כח האדם )מספר הרופאים והאחיות במשמרת( (7)

 המצ"ב כנספח ח'.  2/2019' מסחטיבת הרפואה 

ניים קבועים למוקד יהיו מקובלים על תורים פואי ורופאהעסקת המנהל הר (8)

תוך מעבר ובדיקה של  ןנציגראיון אישי על ידי המזמינות שיהיו רשאיות לערוך 

 קורות החיים של המועמדים. 

נותן השירות מצהיר ומתחייב כי יתאים על חשבונו את המבנה בו ינתנו השירותים, כך שיעמוד בדרישות  .18

 :כדלקמן

 תשתיות (1)
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המוקד יצוייד בעגלת החייאה העומדת בתקן משרד הבריאות   -ציוד החייאה  -
העגלה תהיה  ח מסמך ח' למכרז.בנוס 2/2019המפורט בחוזר מנהל הרפואה 

 נגישה לכל אתר במוקד.

 דפיברילטור )יכול שיהיה חצי אוטומטי( -

 למכרז.' חלמסמך  3ציוד רפואי בסיסי כמפורט בנספח  -

 –תית ומבנה לתש דרישות מינימאליות (2)

 אזור קבלה ורישום -

 אזור המתנה -

 חדר רופא המצויד כיאות לבדיקת החולה כולל שמירה על פרטיותו  -

חדר אחות הכולל ארון תרופות נעול ומקרר לתרופות עם מד טמפרטורה  -
 לרישום  רציף ומערכת התראה כנדרש.

 

 חדרי שירותים, לרבות לנכים.  -

 תקשורת.  אמצעי -

 הנגישות.נגישות בהתאם לחוק  -

 גישה לרכב הצלה ופינוי. -

שילוט הולם ובולט בסביבה ועל הבניין, בעברית ובהתאם לאוכלוסיית  -
 המשתמשים גם בשפות נוספות.

 כל איש צוות במוקד יענוד כרטס זיהוי אישי תקני. -

 מקום ואמצעי הבטחה לשמירת הרשומות הרפואיות בהתאם לחוק. -

 נותן השירות מתחייב עוד כדלקמן: .19

 עבודהנהלי  (1)

במרכז יהיה מצוי אוגדן נהלים, נייר או דיגיטלי, שיכלול נהלי עבודה  (1)

 רפואיים והנחיות קליניות שיתעדכנו מעת לעת באחריות המנהל הרפואי.

הפרוטוקולים הקליניים יכללו בין השאר את רשימת המצבים המחייבים  (2)

ים הפנייה מיידית לבית החולים ופרוטוקולי גישה וטיפול במצבים הקליני

 השכיחים בקהילה. 

הנהלים יכללו את דרכי התקשורת לאזעקת צוותי החייאה )מד"א, או גורם  (3)

 רואה דחופה אחר, צוותים ממרפאה סמוכה הפועלים באותם השעות(.

לפעול כנדרש בחשד לאלימות במשפחה או תקיפה מינית יש  –זיהוי אלימות  (4)

סעד. הרופא להודיע על כך למשטרה או לפקידת הבחוק ובמידת הצורך 

ישקול הצורך בהפניה למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים או למרכז 

 הטיפול בנפגעות תקיפה מינית.

 הכשרה והנחיה מקצועית (2)
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המנהל הרפואי יבטיח את האפשרות של קבלת יעוץ זמין מרופא מומחה  (1)

 וברפואת ילדים. /רפואה דחופהברפואה פנימית/משפחה

את המרכז לשירותי רפואה דחופה יוודא המנהל הרפואי של הגורם המפעיל  (2)

 ביצוע השתלמויות הצוות הרפואי כנדרש.

 הרשומה הרפואית (3)

הרשומה הרפואית תיערך ותנוהל על ידי נותן השירות בהתאם לכל דין  (1)

 ולנהלי משרד הבריאות. 

מבלי לגרוע מהאמור, הרופא התורן במוקד לשירותי רפואה דחופה יתעד את  (2)

. הרשומה הרפואית תכלול, בין ממוחשבתמהלך הטיפול הרפואי ברשומה 

היתר, פרטים מזהים של המטופל, אנמנזה מלאה ומפורט כולל עברו הרפואי 

סימנים חיוניים של המטופל כפי שמסר, פרטי הבדיקה הגופנית כולל 

, פרטי בדיקות העזר באם בוצעו, תיעוד של התייעצות טלפונית עם טייםרלוונ

רופא מומחה באם בוצעה הדיון הרפואי וההחלטות, האבחנה המשוערת, 

הטיפול שבוצע והנחיות להמשך טיפול ומעקב אשר ניתנו, ופרטי הרופא 

 המטפל כולל חתימה וחותמת.

 יה משויך המטופל.רשומה רפואית תישלח לקופת החולים אל עותק של כל  (3)

כל הרשומות הרפואיות תישמרנה על ידי נותן השירות,  בהתאם להוראות  (4)

 .1996-חוק זכויות החולה, תשנ"ו

רשומה רפואית של המטופלים תישלח לקופות בהתאם לדרישות קופ"ח  (5)

 .ובכל מקרה לא יאוחר מבסוף החודש בו הוענק הטיפול

 דיווח ובקרה (4)

 אי תחול על נותן השירות בלבד.האחריות על איכות הטיפול הרפו (1)

על נותן השירות לספק מידע מינהלי ורפואי לכל אחת מקופות החולים  (2)

שחבריה מקבלים שירותים לפי הסכם זה, וכן לשלוח העתק של הרשומה 

נותן השירות יוודא מכל מפגש רפואי לקופת החולים אליה משויך המטופל. 

 .קבלת הרשומות הרפואיות אצל קופח הרלוונטיות

דיווחי אירוע חריג ידווחו על פי נהלי משרד הבריאות וכן יועברו לקופות  (3)

כל בירור  לצורךהחולים אליה משויך המטופל. נותן השירותים מתחייב כי 

ך מסמ או הסברעם קופות החולים וימסור להן כל  פעולהף ישתה תלונ

 לשם כך. הדרוש

על הטיפול שקיבל רפואי נאות עם שיחרורו מהמוקד סיכום המטופל יקבל  (4)

 ועל טיפול ההמשך המומלץ.
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 .על נותן השירות להעביר מידע רפואי לכל גורם רפואי על פי הסכמת החולה (5)

במקרים בהם מועבר מידע רפואי לצורך המשך טיפול, יועבר המידע מבלי 

 שתידרש הסכמת המטופל. 

נותן השירות יבצע באופן שוטף בקרה פנימית על איכות הטיפול והרישום  (6)

 .הרפואי. הבקרה תתועד

קופות החולים המוטבות שחבריהן מקבלים שירותים על פי הסכם זה  יהיו  (7)

רשאיות )אך לא חייבות( לפקח, לבקר, לבחון או לבדוק את אופן מתן 

השירותים על פי הסכם זה, על פי שיקול דעתן, על מנת להבטיח כי טיב 

ממלכתי ובהנחיות  השירותים  למבוטחיהן עומד בתנאי חוק ביטוח בריאות

קופות החולים רשאיות )אך לא חייבות( זה תהיינה  בכלל .משרד הבריאות

לוודא את איכות בקרת תהליכי ניהול סיכונים ובטיחות המטופל במוקד. 

רשות המזמינות או קופות החולים המוטבות לפקח ולבקר כאמור, אינה 

רות, לטיב משיתה עליהן כל אחריות, ואינה גורעת מאחריות נותן השי

 ואיכות השירותים לפי הסכם זה.

משרד הבריאות במסגרת הבקרות על קופות החולים, יבצע ביקורת על  (8)

 .משתמשים בו/הפנים תקופתית על השירות שרוכשיםהבקרה 

נותן ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז,  30בתוך . בתחומי העיר בית שאן במבנה יופעל המוקד .20

תוכניות התאמה או המוקד בצירוף השירות יביא לאישור המזמינות את המבנה בו בכוונתו להפעיל את 

שיפוץ ככל שנדרש. המזמינות יהיו רשאיות לדרוש שינויים והתאמות בהתאם לשיקול דעתן או להערות 

מינות למבנה לפתוח את המוקד ללא אישור המז הא רשאייובהר כי נותן השירות לא י .משרד הבריאות

ימים ממועד ההודעה על זכיתו של נותן השירות במכרז, יתאים נותן השירות את המבנה  90בתוך  כאמור.

וסיים את התאמתו ושיפוצו, ככל שידרשו, לשם הפעלת המוקד וזאת במבנה ובהתאם לתוכניות ודרישות 

ים במבנה, ככל שיידרשו על פי , התאמות ושיפורשיפוצים "(. המבנה)להלן: "  ישאושרו על ידי המזמינות

למען  מראש ובכתב. ואישור המזמינות כדין היתריםובהתאם ל פיהמזמין על  חשבוןהסכם זה, יבוצעו על 

הסר ספק המציע הזוכה הוא שיהא אחראי לכל הקשור במבנה בו ימצא המוקד וכן לכל העלויות 

רבות )ומבלי למטע( ארנונה וכל תשלום וכן יהא אחראי לכל העלויות בגין החזקת המבנה ל הקשורות בכך

  .שוטף אחר

נותן השירות מתחייב עוד כי יפעל לשם ביצוע בדיקה ובקרה על השירות שניתן על ידו במרכז וזאת מבלי  .21

היתר, לבצע באופן שוטף בקרה פנימית אחר מדגם רשומות רפואיות,  (. בין4)19בסעיף לגרוע מן האמור 

כמו כן נותן השירות מתחייב  אחר תלונות מטופלים, ואחר אירועים חריגים לרבות באמצעות לקוח סמוי.

 לקיים ניהול סיכונים במוקד בהתאם לנהלי משרד הבריאות.

יות )אך לא חייבות( לבצע, בכל עת, המזמינות, משרד הבריאות וקופות החולים המוטבות יהיו רשא .22

ביקורת על שירותי נותן השירות ובכלל זה, על הרישומים הרפואיים, על איכות השירות, על המתקנים, 

 . "בעל הציוד וכיו
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נותן השירות מתחייב להעמיד ציוד רפואי בסיסי, ומלאי הולם של תרופות וציוד מתכלה לצורך מתן  .23

 .ונספחיעל  ח'פי שפורט במסמך השירותים ביעילות ובמהירות, כ

 מבלי לגרוע מהאמור, מובהר, כי האחריות לביצוע ולאיכות הטיפול הרפואי תחול על נותן השירות בלבד. .24

השירות מתחייב לספק בכל עת מידע מינהלי ורפואי לקופת החולים של המטופל, וכן לשלוח העתק נותן  .25

יך המטופל וזאת מבלי לגרוע מן האמור בסעיף של הרשומה מכל מפגש רפואי לקופת החולים אליה משו

19(4.) 

השכר הקבוע בחוק, צווי ההרחבה והסכמים הקיבוציים את מצהיר ומתחייב לשלם לעובדיו  נותן השירות .26

ינהג כלפי עובדיו על פי חוק, בהגינות תוך שמירה על  נותן השירותהחלים עליהם. עוד יובהר כי 

 זכויותיהם בדין.

קופות החולים התייחסות ל הכוללבאופן שירותי המוקד את שווק לפרסם ומנוע ל נותן השירות יהיה .27

, אלא אם ניתנה לכך הסכמה של קופת החולים (של שירותי המוקד )להבדיל מפרסום כללי עצמן

 בכתב. הרלבנטית 

 ביטוח ואחריות 

מבלי לגרוע מהתחייבויות נותן השירות על פי הסכם זה, מבלי לפגוע בהוראות כל דין וכתנאי לחתימת  .28

המזמינות על החוזה, מתחייב נותן השירות לערוך על חשבונו את כל הביטוחים,  המכסים את כל 

לים סכם זה לרבות לו, לעובדיו, לצד ג', למזמינות, לקופות החוההסיכונים האפשריים הנובעים מ

המוטבות, ולרבות ביטוח צד ג', רשלנות רפואית בגין כל הצוות המטפל, אחריות מקצועית וביטוח חבות 

 "(.הביטוחים" –מעבידים )להלן 

 תוקפם של הביטוחים כאמור יהיה במשך כל תקופת ההסכם. .29

ות המזמינות ואת קופיורחב לכלול את בפוליסות הביטוחים, המבוטח  נותן השירות מתחייב כי שם .30

החולים המוטבות בגין מעשה ו/או מחדל של נותן השירות ולשפות את המזמינות ו/או את קופות החולים 

ם של נותן השירות בקשר עם ביצוע המכרז ו/או ו/או מחדלי םאחריות למעשיהמוטבות, לפי העניין, בגין 

רד עבור כל אחד סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפלבכפוף והכול  הסכם זה,

מזמינות ו/או את קופות החולים ה את לשפות תורחב מעבידים אחריות תפוליס. מיחידי המבוטח

ו של נותן השירותים. בחובות מעביד כלפי איזה מעובדי תנושאמי מהן טען כי יבמידה והמוטבות 

תנאי לפיו חברת הביטוח אינה רשאית לצמצם או לבטל את הפוליסות, או איזו מהן,  בפוליסות יכלל

ימים לפני  30במשך תקופת הסכם זה, אלא לאחר ששלחה הודעה במכתב בדואר רשום למזמינות, לפחות 

תנאי מפורש על פיו הם  קודמים לכל ביטוח אשר נערך  וכלליהביטוחים מועד כניסתו לתוקף של הביטול. 

מוותר על כל טענה ו/או נותן השירותים , וכי מזמינות ו/או על ידי קופות החולים המוטבותהידי על 

 ם עם המזמינות או קופות החולים המוטבות.דרישה בדבר שיתוף ביטוחי

 מסמך ו'נותן השירות ימציא למזמינות ולקופות החולים מוטבות אישור בדבר עריכת ביטוחים בנוסח  .31

 לת המרכז.ל תקופת הפעאשר יעמדו בתוקפם בכ
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מובהר בזאת כי על נותן השירותים להמציא למזמינות ולקופות החולים מוטבות את אישור עריכת  .32

הביטוחים, המצורף לחוזה ההתקשרות, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מוכרת בארץ וכל זאת כתנאי 

 על החוזה.  נותהמזמילחתימת 

ואת קופות החולים המוטבות מכל דרישה ו/או תביעה נותן השירות מתחייב לשחרר את המזמינות  .33

 שתוגש נגדן בקשר לכל נזק, אובדן או קלקול אשר נותן השירות אחראי לו על פי הסכם זה.

המוטבות יידרשו ו/או ייתבעו לשלם לצד שלישי פיצוי כלשהו,  בכל מקרה בו המזמינות או קופות החולים .34

מתחייב נותן השירות לשלם את התשלום ו/או לפצות ו/או לשפות את המזמינות בכל תשלום שהן 

 תחויבנה בו ואשר ישולם על ידן בצירוף כל ההוצאות שנגרמו לה עקב הדרישה ו/או התביעה.

ימי עבודה ממועד  7על כל דרישה ו/או תביעה כאמור בתוך  המזמינות מתחייבות להודיע לנותן השירות .35

קבלתה, להעביר את המשך הטיפול לידי נותן השירות, לשתף פעולה ככל הנדרש, ולא להתפשר ללא 

 הסכמת נותן השירות.

 בוטל. .36

 
 העדר יחסי עבודה

ואחריותו של נותן מוסכם בין הצדדים כי עובדי נותן השירות ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו  .37

השירות בלבד. נותן השירות בלבד, יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן השירותים על פי 

מסמכי ההסכם על ידי עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר קבלת הסכמת המזמינות בכתב 

מים והפרשות אחרים ומראש( וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלו

כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה. נותן השירות מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות 

 שכר המינימום שייקבע, מפעם לפעם בחוק, וכי לדרישת המזמינות ימציא להן אישור רו"ח בעניין.

הסכם כקבלן עצמאי לכל דבר הצדדים מצהירים ומאשרים כי נותן השירות מבצע את התחייבויותיו שב .38

ועניין, וכי אין בהתקשרות על פי הסכם זה ו/או מכוחו משום יצירת יחסי עובד ומעביד בין המזמינות או 

בין קופות החולים המוטבות לבין נותן השירות ו/או מי מעובדיו ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או 

אינם משתלבים במזמינות או בקופות החולים  הפועלים בשמו ו/או עבורו ו/או בשליחותו, וכי כל אלה

 המוטבות, על כל הכרוך בכך.

היה ולמרות האמור לעיל יתבע נותן השירות ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו את המזמינות, ופסק דין  .39

 אזיחלוט יקבע קיומם של יחסי עבודה בין הצדדים או בין נותן השירות לקופות החולים המוטבות, 

השירות לשפות ולפצות את המזמינות או את קופות החולים המוטבות, לפי העניין, בגין כל מתחייב נותן 

סכום בו תחויב לשלם על פי פסק הדין, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד הקשורות לתביעה כאמור. 

ר המזמינות וקופות החולים המוטבות מתחייבות להודיע לנותן השירות על כל דרישה ו/או תביעה כאמו

ימי עבודה ממועד קבלתה, להעביר את המשך הטיפול לידי נותן השירות, לשתף פעולה ככל  7בתוך 

 הנדרש, ולא להתפשר ללא הסכמת נותן השירות.

 
 תוקף ההסכם
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שנקבע בהודעת המזמינות כמועד תחילת אספקת יום המלשלוש שנים בלבד ו הינתוקפו של ההסכם  .40

ימים ממועד הודעת המזמינות על זכיית נותן השירות  30ך לשם הבהירות יצוין כי בתוהשירותים. 

 –במכרז ידאג לקבל את אישור המזמינות למבנה בו בכוונתו להפעיל את המוקד וכי בתוך לא יאוחר מ 

ימים ממועד הודעת המזמינות על זכית נותן השירות במכרז ישלים נותן השירות את עבודות השיפוץ  90

והכל באופן המאפשר פתיחת המוקד לקהל  את אישור המזמינות להןוההתאמה ככל שידרשו ויקבל 

 . במועד זה

שתי תקופות נוספות בנות שנה אחת למשך אופציה חד צדדית להאריך את תוקפו של החוזה מזמינות ל .41

 . ההסכםהכל כמפורט בהוראות , כל אחת

לעיל רשאיות המזמינות לבטל מיידית הסכם זה בקרות אחד מן המקרים  40האמור בסעיף  למרות .42

 הבאים:

נותן השירות הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל  .א

 ימים. 15התראה על כך מראש ובכתב תוך 

לחבריהם על פי הסכם זה( התריעו המזמינות או קופות החולים המוטבות )שמסופקים שירותים  .ב

בפני נותן השירות כי השירותים המבוצעים על ידו, כולם או מקצתם, אינם לשביעות רצונן, ונותן 

 השירות לא נקט מיד עם קבלת ההתרעה צעדים נאותים לשיפור מתן השירותים.

פשרות לתקן נותן השירות הפר הוראה אחת או יותר הפרה יסודית, לאחר שניתן לנותן השירות א .ג

 ימים. 7את ההפרה בתוך 

הוגשה בקשה למינוי מפרק או כונס נכסים או נאמן לנותן השירות, ו/או מונה מפרק או כונס נכסים  .ד

או נאמן ו/או הוטל עיקול על איזה מנכסי נותן השירות, לרבות על התמורה המגיעה לו על פי הסכם 

י בשל קשיים כלכליים לא יוכל נותן השירות יום, ו/או קיים חשש סביר כ 21זה אשר לא בוטל תוך 

 להמשיך ליתן למזמינות השירות כנדרש בהסכם זה.

 נותן השירות הכריז על פשיטת רגל. .ה

בוטל ההסכם כאמור, ישלמו המזמינות לנותן השירות את התמורה המגיעה לו עד לביטול ההסכם, וזאת  .43

שנותן השירות חייב למזמינות על פי הסכם זה לסילוק גמור ומוחלט של כל המגיע לו, ובניכוי כל סכום 

או כל הסכם או התחייבות אחרת על פי דין, ולנותן השירות לא תהא כל דרישה או תביעה לתשלום בגין 

 תשלומים עתידיים או בגין רווח שנמנע ממנו.

 
 הסבת ההסכם

 
לכך הסכמת נותן השירות אינו רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, אלא אם ניתנה  .44

 פרתו מהווה הפרה יסודית.המזמינות בכתב ומראש. סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם וה

לעיל, אין ההסכמה פוטרת את נותן השירות  44נתנו המזמינות את הסכמתן בהתאם לאמור בסעיף  .45

מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, ונותן השירות יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של 

 השירותים, באי כוחם ועובדיהם. נותני
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 התמורה

₪   1,040,200בגין אספקת השירותים בפועל בהתאם לתנאי החוזה, יקבל הזוכה תמורה שנתית בסך של  .46

כי  יובהר. מע"מ למשך שנה, ובכפוף להוראות החוזה בכל הנוגע לאופן תשלום התמורה ותנאיו כולל

 ישתנה"מ המע שיעור שישתנה ככלכולל מע"מ בהתאם לשיעורו ביום חתימת הסכם זה.  האמורהסכום 

 .. בהתאם זה בהסכם הקבוע הסכום

 בכל חציון(;.₪  260,050)כולל מע"מ( ישולמו מדי שנה על ידי משרד הבריאות )היינו: ₪  520,100

      ות, על פי החלוקה הבאה:אלף ש"ח )כולל מע"מ( ישולם על ידי המזמינ 520,100, בסך הסכום יתרת 

 ש"ח כולל מע"מ. 296,457=  57% -שאן בית

 ש"ח כולל מע"מ.  182,035=  35%.א. עמק המעיינות  מ

 "מ.מע כולל"ח ש 41,608 = 8%  הירדן בקעת.א מ

, בין ההוצאות את כל תכוללו אספקת השירותיםתשלום מלא וסופי בגין מהווה  מובהר כי התמורה הנ"ל .47

באספקת השירותים על פי תנאי המכרז בשלמות הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא ובין כלליות,מיוחדות 

כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ציוד, אביזרים, חומרים,  הומהוו

 נסיעות, ביטוחים וכיו"ב. מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה

 וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה ובמחירי היחידה/ות שבהצעה.

 .לרבות הפרשי הצמדה למדד סכומים נוספים מכל מין וסוג שהואהנ"ל לא יתווספו למחירים  .48

: נותן השירות יגיש דרישת תשלום אחת לרבעון לאישור האחראי על ידי המזמינות אופן תשלום התמורה

יום. מובהר  60ונה מטעמן. לאחר אישור הדרישה יועבר התשלום שוטף + מטעם המזמינות ו/או מי שימ

בית שאן והמועצות המקומיות, נותן השירות יוציא  מערייתבזאת כי לכל האמור בגין קבלת תשלום 

 המועצות מול בנפרד תתחשבן העירייה וכיחשבונית מרוכזת לעיריית בית שאן בגין כלל הסכום 

 .המקומיות

ויהא רשאי להיקשר  החולים קופות עם נפרדים בהסכמים יקשר הזוכה המציע כי, ספק הסר למען מובהר

  . בהסכמים עם גופים נוספים, הכל באישור המזמינות

 ההתקשרות סיום
 

המוטבות את  עם סיום ההתקשרות מתחייב נותן השירות להעביר לידי המזמינות ולידי קופות החולים .49

כל המידע והידע שנצבר אצלו ואצל עובדיו בקשר למזמינות או בקשר לקופות החולים המוטבות 

ולחבריהן, לפי העניין, וכן לאפשר למזמינות או לקופות החולים המוטבות או לכל ספק אחר מטעמן, 

לכל הנתונים גישה מלאה לכל הנתונים והמידע התיעוד והגיבוי המצויים בידי נותן השירות, וכן 

הנדרשים לצורך המשך הפעילות המלאה של מתן השירותים, על פי דין ובהתאם לחוק זכויות החולה ועל 

פי חוק שמירת חיסיון רפואי. למען הסר ספק, סיום ההסכם כוונתו לכל מקרה בו נסתיימה ההתקשרות 



- 37 - 

 
 
 

 
37 

 

, וזאת ללא כל תמורה מן עם נותן השירות מכל סיבה שהיא, לרבות ביטול ההסכם על ידי מי מן הצדדים

 המזמינות בגין המשך פעילות כאמור.

 נותן השירות לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין העברת הנתונים כאמור. .50

 כתובות הצדדים

 
 כתובות הצדדים ומספרי הפקס לצורך הסכם זה יהיו כקבוע ברישא להסכם. .51

תחשב ככזאת שנתקבלה לידי  כל הודעה אשר תישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום עם אישור מסירה, .52

( ימי עסקים, מרגע הימסרה למשלוח רשום בבית הדואר. כל הודעה אשר 5הצד הנשגר בתוך חמישה )

שוגרה בפקס תיחשב כנמסרה ממועד שיגורה בפקס אם גזבר עיריית בית שאן או מזכירתו אישרו את 

 קבלתה.

 סמכות שיפוט ייחודית

 
 כות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין העולה מהסכם זה.לבית משפט המוסמך בבית שאן תהיה סמ .53

 חוזה לטובת צד ג' 

)חלק  החוזים לחוק' ד פרק הוראותבהתאם ללטובת קופות החולים המוטבות,  כחוזהזה יפורש  הסכם .54

 ביחס לכל חיוב לגביו נזכרו קופות החולים במפורש., 1973 –כללי(, תשל"ג 

 

 

 

 החתום:ולראיה באו הצדדים על 

 

 

_________________  _______________   _______________ __________________ 

 נותן השירות         מוא"ז בקעת הירדן     מוא"ז עמק המעיינות   עיריית בית שאן

 

 

________________ 

 תאריך
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 (1מסמך ה)

 

 במכרז ולהבטחת הצעת המציע לצורך השתתפות נוסח ערבות בנקאית

 

 בנק__________________

 ______מכרז מס' 

 

 

 לכבוד

 עיריית בית שאן 

 המועצה האזורית עמק המעיינות

 המועצה האזורית בקעת הירדן

 

 ______________כתב ערבות מס'הנדון: 

 

ולהבטחת , 10/2019"(, בקשר עם מכרז מספר המשתתף במכרזעל פי בקשת _____________ )להלן:" .1
 )במילים: ₪  100,000 מילוי תנאי מסמכי המכרז, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם כל סכום עד לסך של

( בתוספת הפרשי הצמדה למדד כפי שהוא ביום הגשת ההצעה "סכום הערבות" , )להלן:(₪אלף  מאה
 במכרז ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ימים מהמועד בו  14בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, תוך הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות  .2
תגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה שהיא להוכיח או 
לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המשתתף במכרז, או בכל 

 נת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טע

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת, או במספר דרישות שכל אחת  .3
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום, בתנאי שסך דרישתכם לא יעלה על הסכום הנ"ל הכולל.
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 ולא ניתנת לביטול.ערבות זו, הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה  .4

 ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ________________ ועד בכלל . .5

 לאחר יום ___________ ערבות זו בטלה ומבוטלת. .6

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. .7

 דרישה בפקס לא תיחשב לדרישה לעניין כתב ערבות זה.  .8

 

 בכבוד רב,                                                                                                                          

 בנק ___________________

 סניף ___________________

 כתובת __________________

 תאריך __________________

 (2נוסח מסמך ה)

 נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה

  בנק__________________

 

 לכבוד

 עיריית בית שאן

 המועצה האזורית עמק המעיינות

 המועצה האזורית בקעת הירדן

 

 ______________כתב ערבות מס'הנדון: 

 

הננו ערבים , 10/2019"(, בקשר עם מכרז מספר המשתתף במכרזעל פי בקשת _____________ )להלן:" .9
____________ ש"ח )במילים: ____________(, בתוספת  בזאת כלפיכם לשלם כל סכום עד לסך של

 מכרז הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן וזאת בקשר עם ביצוע
10/2019. 

 14הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד הסכך הנ"ל, בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, תוך  .10
ישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה ימים מהמועד בו תגיע אלינו דר

שהיא להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה 
בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה  את הסכום מאת המשתתף במכרז, בתביעה משפטית או

 ד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.כלשהי שיכולה לעמו

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת, או במספר דרישות שכל אחת  .11
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום, בתנאי שסך דרישתכם לא יעלה על הסכום הנ"ל הכולל.

 מה על כתב ערבות זה.במכתבנו זה המדד משמעו מדד המחירים לצרכן כפי שהיה ידוע במועד החתי .12

 במקרה בו המדד החדש יהיה נמוך מהמדד הידוע במועד החתימה על כתב הערבות, לא ישתנה סך הערבות. .13
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הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל על פי  .14
בעת חתימת כתב ערבות זה  ערבות זו )להלן: המדד החדש(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד שהיה

)להלן: המדד היסודי(, יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין 
 בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו, הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .15

 ל .ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ________________ ועד בכל .16

 לאחר יום ___________ ערבות זו בטלה ומבוטלת. .17

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. .18

 דרישה בפקס לא תיחשב לדרישה לעניין כתב ערבות זה.  .19

 בכבוד רב,                                                                                                                          
 בנק ___________________

 סניף ___________________
 כתובת __________________
 תאריך __________________
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 (3מסמך ה)

 

 נוסח אישור הבנק על יכולת פיננסית של המציע

 

 

 לכבוד

 עיריית בית שאן

 המועצה האזורית עמק המעיינות

 הירדןהמועצה האזורית בקעת 

 

 

 הקמת והפעלת מרכז למתן שירותי רפואה דחופה - 10/2019מכרז מס'  –יכולת פיננסית הנדון:

 

(, "הלקוחודר וטוב עם _____________ )להלן: "הרינו לאשר כי אנו מקיימים קשר ארוך טווח, מס .1
 במשך לכל הפחות, חמש השנים האחרונות.

הוצאת ערבויות בנקאיות ואשראי והכל עד היום בעבר סיפקנו ללקוח שירותים בנקאיים, לרבות  .2
 לשביעות רצוננו המלאה.

הלקוח הודיענו כי בכוונתו להשתתף במכרז שבנדון, ונכון למועד אישור זה, ועל סמך היכרותנו עמו,  .3
 הוא יוכל לעמוד בדרישות המכרז.

זה כדי לחייב  אישור זה ניתן בהתבסס על עסקאותיו של הלקוח והיקף עסקיו עם הבנק. אין במכתב .4
את הבנק בכל אופן שהוא לספק כל שירות בנקאי ללקוח ו/או התחייבות ו/או אחריות בגין הפסד צד 

 שלישי כתוצאה ממעשה ו/או מחדל המבוססים על אישור זה.

אין באישור זה כדי לשמש ככתב ערבות, בטחון, אשראי או כל צורה אחרת במשתמע של מימון ו/או  .5
 ייחסת למכרז.התחייבות עתידית המת

 ___________. אריך הוצאת אישור זה הינות .6

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 בנק _______________

 סניף______________

 כתובת _____________         
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  מסמך ו'

 *נספח אישור ביטוח  

 לכב'

 מועצה אזורית עמק המעיינות ו/או מועצה אזורית בקעת הירדן ו/או קופות החולים המוטבות עיריית בית שאן וגופיה ו/או

 "הרשות"/"המזמין/ות"/"המבוטח השני"( וכן)להלן: "העירייה"/

 ........................................)להלן: "החברה"/"נותן השרותים"/"היועץ"/"הספק"/"הקבלן/המבוטח )הראשי("( 

 ______סניף/מח'_________________________ ברת הביטוח שם חמאת: 

 

 א./ג.נ.,

                                                                                                           (נקוב שקלים אלא אם צוין דולר ארה"ב))להלן: "האישור"(  אישור על קיום ביטוחיםהנדון: 

 10/2019מכרז  )להלן: "השרות"/"הפרויקט"/"נשוא הביטוח"( הסכמכם למתן שירותי מוקד רפואה דחופהן: סימוכי

 

 -אנו, חברת הביטוח דלעיל הח"מ מצהירים כי ערכנו ביטוחים עבור המבוטח בקשר לנשוא הביטוח, לתקופת הביטוח מ

 _____ עד ______, כדלהלן:
ת הרחבות על בסיס "נזק ראשון" כולל "כל הסיכונים" לציוד המשמש "אש מורחב" בערך כינון לרבו ביטוח רכוש .1

 לארוע.  ₪  100,000לנשוא הביטוח ושחזור מידע ומסמכים בסך 
, שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח השנתית לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה ובמצטבר, ביטוחי חבויות .2

 כנקובים להלן:₪, מולי הביטוח, או בסכום ב בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תג
הביטוח מורחב לשפות את  .₪מיליון לביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור )צד ג' גוף ורכוש( על פי דין:   2.1

המזמין ומי מטעמו כמבוטח נוסף בגין אחריות למעשי ו/או מחדלי המבוטח ומי מטעמו, בכפוף לסעיף 
 אחריות צולבת. 

לחבותו החוקית של המעסיק בגין ₪ חמישה עשר מיליון  :במידה שמועסקים עובדים()לביטוח חבות מעבידים  2.2
פגיעה גופנית או מחלה של כל מועסק, וכן ישפה את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כי מוות, 

 נושא בחובת מעביד כלשהי.  
וח ישפה בשל רשלנות, טעות או השמטה או הנובע מביצוע הביט  ₪שני מיליון לביטוח אחריות מקצועית:  2.3

הפעילות נשוא ההסכם לכל סכום שיחויב לשלמו על פי דין עקב דרישה או תובענה נגדו. הביטוח הורחב 
ב( חדשים לאחר מועד ביטול או תום תקופת הביטוח.  12כיסוי במשך תקופת גילוי ל  א( וכולל בין היתר:

ל מהמוקדם בין מועד תחילת ההתקשרות המקורית או כל היערכות מוקדמת התאריך למפרע לכיסוי יחו
בטלים סייגים )במידה שקיימים(: חריגה מסמכות בתום לב, אבדן מסמכים ואמצעי ג( לנשוא הביטוח. 

 מידע, הוצאת דיבה ולשון הרע, עיכוב. 

ביטוחים שערכנו למבוטח לא יצומצמו : מוצהר ומוסכם כי לענין נשוא הביטוח בלבד, היקף ההרחבות ותנאים מיוחדים

 התקף בתחילת מועד הביטוח, וכי נכללו/יחולו התנאים והסעיפים כדלהלן: (PIמתנאי "ביט" )או "שפי" ל 
בגין אחריותם למעשי ו/או  החוליםמשרד הבריאות וקופות  –הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל  כלולההביטוחים  בכל (1

 מחדלי המבוטח.
ביטוחי חבות כפופים לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד.  (2

 נגדכם ומי מטעמכם, ומבטחיכם. -למעט נגד מזיק בזדון  -ויתרנו ללא הדדיות על זכות השיבוב/התביעה 
 ום מראש בדואר רשום.י 60לכם התרעה  לא יהא תוקף לביטול או צמצום כיסוי, אלא לאחר שנמסור (3
 פגם בהיתר/ברשיון עסק כעילה בלעדית; ב( סייגים: רשלנות רבתי; רפואי; ( אזכויותיכם לא תפגענה מחמת:  (4

אחריות מבוטח אחר ל: הודעת מקרה ביטוח במועד ו/או אי קיום תנאי פוליסה בתום לב  ו/או דמי ביטוח ג( 
 לו עליכם.והשתתפויות עצמיות )במידה שיחולו(, ואלה לא יחו

הביטוחים הינם בחזקת "ביטוח ראשוני", ללא זכות השתתפות או תביעה ממבטחיכם לשאת בנטל החיוב כאמור  (5
 ואנו מוותרים על כל טענה של שיתוף או ביטוח כפל. 1981 –לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א  59בסעיף 

-לגרוע מהם. במקרה של סתירה או איהתנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא  (6
 התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים שלטובתכם.

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור זה.

 : ולראיה באנו על החתום

 _____ תאריך_________  חתימה_: ___________שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח

 חותמת מקורית של חברת הביטוח

 אישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח, ד"ר מיכאל מירון *
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 מסמך ז'

 

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

 

חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום 
 "החוק"(.–)להלן  1976 –והעסקת עבודים זרים כדין( תשל"ו 

 

אני הח"מ ____________ בעל/ת ת.ז שמספרה ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי 
וק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בח

 בכתב, כדלקמן:

 

אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע _______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר 
 "המציע"(. –בשמו )להלן 

 (:מחק את המיותרבמציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה )

עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר  המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי
 מינימום.

המציע ובעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר 
 מינימום, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

-ק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחו
 , שחלק מהן מובאות להלן:1976

 

כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(,  –"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה"  .1
 ;1981 –התשמ"א

 כל אחד מאלה: –"בעל זיקה"  .2

 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;

 אם המציע הוא חבר בני אדם או אחד מאלה: בעל השליטה בו;

 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו

להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם      
 לתחומי פעילותו של המציע;

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום זכר העבודה;

י אדם אחר, שנשלט חבר בנ –אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .3
 שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע;

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון  –"הורשע" בעבירה  .4
 (;2002באוקטובר  31התשס"ג )

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –"חוק עובדים זרים"  .5
 ;1991 –הוגנים(, התשנ"א

 ;1987 –חוק שכר מינימום, השתמ"ז –ימום" "חוק שכר מינ .6
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המועד האחרון  –לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז  –"מועד התקשרות"  .7
 להגשת ההצעות במכרז;

 עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום. –"עבירה"  .8

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי  -"שליטה מהותית" .9
 חבר בני האדם;שליטה ב

 

 זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. אני מצהיר כי זהו שמי,

 

 

           
        _________________ 

 המצהיר/ה                

 

 אישור

 

הנני מאשרת כי ביום __________ הופיע/ה בפניי, עו"ד _________, במשרדי ברח' ___________________ 

ת.ז שמספרה _______________________/ המוכר/ת לי אישית, ולאחר מר/גב'_____________, נושא 

שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/חתמה עליה בפניי.

 

 

 

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

 , עו"ד           חותמת 

 מ"ר ___________________

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 45 - 

 
 
 

 
45 

 

 

 

 'חמסמך 

 

 על נספחיו 2019/02חוזר מנהל הרפואה 
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 ט'מסמך 

 
 
 

כולל הוכחת זכות לתקופת  המבנה המיועד לשמש כמוקדפירוט 
  המכרז

 המזמינות למבנה בהתאם להוראות ההסכם והמכרז()יוסף לאחר אישור 
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 ההפעלה של המציע תוכנית
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


