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 08/2021 מס' מכרז
 רפואי והפעלה של מרכז פיס לניהול 

 בעיר נתיבות
 

 תוכן עניינים
 

 ההזמנה להציע הצעות –מסמך א' 
 

 פרטי המשתתף. – (1מסמך א') 
 

 אישור רו"ח למחזור כספי. – (2מסמך א') 
 

 נוסח ערבות בנקאית למכרז. – (3מסמך א') 
 

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה: תנאי לעסקה עם גוף ציבורי. – (4מסמך א') 
 

 תצהיר ייצוג הולם: תנאי לעסקה עם גוף ציבורי. – ( 5מסמך א') 
  
 תצהיר היעדר קירבה. – (6מסמך א') 

 
 פירוט בדבר סוגי ההפעלה בעדיפות. – (7מסמך א') 
  

 
 הצהרת המציע. –מסמך ב' 

 
 הסכם. –מסמך ג' 

 
 תשריט סימון שטח המרכז הרפואי. – נספח א'

 
  נוסח ערבות ביצוע. – נספח ב'

 
 נוסח אישור קיום ביטוחים לתקופת ההיערכות )שיפוץ והתאמה(.  – 1נספח ג'

 
)העירייה תוכל, על פי עצת נוסח אישור קיום ביטוחים לתקופת הניהול וההפעלה  – 2נספח ג'

 .יועצי הביטוח מטעמה, בהתאם לסוג ההפעלה המוצע, לשנות את דרישות הביטוח ו/או את גבולות הביטוח(
 

 במכרז )תכנית הפעלה וכיו'(.הצעת המפעיל  – נספח ד'
 

 הוראות/הנחיות כלליות לעבודות שיפוץ והתאמה. –נספח ה' 
 

 .תחזוקההצעת המחיר לקרן  – נספח ו'
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 08/2021 מס' מכרז
 רפואי בעיר נתיבותלניהול והפעלה של מרכז פיס 

 
"( מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת העירייהעיריית נתיבות )להלן: "

 , הכל כמפורט במסמכי המכרז.  לניהול והפעלה של מרכז פיס רפואי בעיר נתיבותזו, להציע הצעות 
 

 על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז. .1
 
חייבויותיו בהתאם על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום הת .2

 .הקבוע במסמכי המכרז בדיוקבתוקף ₪  00060, להצעתו על סך
 
)שלא ₪  4,000תמורת  סך של   14.2.21-ה ראשוןאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  .3

 08-9938708בטלפון: יוחזרו( הרכישה תבוצע טלפונית באמצעות אשראי במזכירת הגזברות: 
 .052-6678718או בנייד  

 
מבנה מרכז ב יתקיים ותנאי להגשת הצעות במכרז השתתפות חובה, סיור מציעים באתר .4

 נקודות, יתקיים בשני מועדים: 11ההפעלה בנתיבות, ברחוב 
 

 .:3010בשעה   7.3.21-ה  ראשוןיום 
 

 .:3010בשעה   3.2114.-ה  ראשוןיום 
 

  ניתן להגיע למפגש אחד מתוך שני המפגשים לבחירת המציעים.
 

ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר את  .5
לתיבת המכרזים  12:00שעה  11.5.21-ה שלישי המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום

 בבניין העירייה. משרד מהנדס העיר המצויה ב
 

על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה  .6
למגישי הצעה. המציעים רשאים להיות נוכחים בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת 

 המכרזים והמעטפות. 
 

על אף האמור לעיל קיימת אפשרות בשל מצב חירום קורונה שלא תתאפשר נוכחות פיסית של 
במעמד הפתיחה, במקרה כאמור תוכל העירייה לשלוח למציעים במכרז את העתק  מציעים

 פרוטוקול הפתיחה עם ההצעות שיתקבלו.
 
העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא במכרז וככל שתבחר הצעה, תיבחר ההצעה  .7

 היעילה ביותר.
 

 
 יחיאל זוהר                                                                                                         

 
 ראש העירייה                                                             
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 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות
08/2021מכרז   

 

 

 08/2021 מס' מכרז
 רפואי בעיר נתיבותלניהול והפעלה של מרכז פיס 

 
 

 מבוא ורקע: .1

 
מרכז נחנך בנתיבות, במבנה חדש, מרכז הפעלה עירוני לשעת חירום )להלן: " 2018בשנת  .1.1

 "(.ההפעלה

 

תחנת , תחנת מ.ד.א) למבני חירום שונים הנקודות, בסמוך 11הוקם על ציר כביש  מרכז ההפעלה .1.2

ברמת תכנון מתקדמת ומודרנית ותחנת המשטרה(, בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים,  כיבוי אש

 .המשלבת בין הון אנושי, לאמצעים טכנולוגיים מתקדמים ביותר

 

מרכז ההפעלה, בחלקים המסומנים בתשריט המצ"ב כנספח בו מצוי מעוניינת כי במבנה  העירייה .1.3

לרווחת  רפואיפיס יופעל מרכז  - (סת פתוחהמ"ר מרפ 112וכן  מ"ר ברוטו 1,292-)כ א' להסכם

 תושבי העיר והסביבה ולצרכים הנדרשים בשעת חירום.

 
כיום  עושה בו העירייהאשר מ"ר,  248-כ בגודל של ,בקומת הקרקע שטח נוסףקיים מובהר כי 

שימוש זמני וקיימת אפשרות שבמהלך תקופת ההתקשרות יעבור גם חלק זה להפעלה וניהול של 

 בתוספת תשלומי קרן תחזוקה לפי החלק היחסי בהתאם להצעת הזוכה במכרז –הזוכה במכרז 

 .)ראו נספח א'(

 

 :אוכלוסייה ופוטנציאל .1.4

 .תושבים 43,000-מתגוררים כיום כעיר נתיבות ב .1.4.1

( מושבים, הקיבוצים וההרחבות החדשותההיישובים, הערים, הקרובה )בסביבת העיר  .1.4.2

 .אזרחים 80,000-ישנם עוד כ

 העשוייםאלפי חיילים בסדיר ובמילואים,  נתיבות ת חירום שוהים בקרבת העירובשע .1.4.3

 דקק לשירותים הרפואיים בעיר.זלה

בית החולים ק"מ:  30העיר נתיבות ממוקמת בין שתי ערים, בהן יש בתי חולים במרחק כ  .1.4.4

 באשקלון. "ברזיליבית החולים "בבאר שבע ו "סורוקה"

עלייה  נההעיר נתיבות עומדת בפני צמיחה מוגברת בשנים הקרובות, כאשר מחד יש .1.4.5

ישנה הגירה חיובית לנתיבות מסביבתה הקרובה  ,תושבי העיר ומאידך בקרבבילודה 

 .כאחד והרחוקה

 נגיש, בקרבת מרבית שירותי החירום העיר.מיקום המרכז הרפואי שיוקם הינו מיקום  .1.4.6
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משתתפים במכרז יוכלו להציע הצעות לשימוש בשטח המיועד למרכז הרפואי לצורך ניהולו  .1.5

 והפעלתו בהתאם לכללי המכרז.

 

להלן, למשתתפים אשר יציעו להפעיל מרכז  11תינתן עדיפות במכרז, בהתאם למפורט בסעיף  .1.6

 ם המפורטים להלן:הסוג/י או יותר אחדאשר יכלול  רפואי

 
 מרכז בריאות האישה. .1.6.1

 מרכז מומחים. .1.6.2

 מרפאת כאב ופצעים מורכבים. .1.6.3

 הדמיה ואבחון. .1.6.4

 

אין מניעה להציע תמהיל של שירותים, לרבות תמהיל של אחד או יותר מהשירותים לעיל יחד עם 

 ובלבד שהכל ייעשה תחת אותו מפעיל. יש לקחת ,אינם כלולים לעילאשר שירותי רפואה נוספים 

 .  כאמור לעיל מ"ר בהם עושה כיום העירייה שימוש זמני 248בחשבון אפשרות תוספת שטח של 

  

במסמך , מצוי לעיל 1.6.4 – 1.6.1המפורטים בסעיפים פירוט ביחס לכל אחד מסוגי השירותים 

 להלן. (7א')

 

, בכלל לעיל 1.6מארבעת התחומים המפורטים בסעיף  אחד או יותר ללאמשתתף יוכל להגיש הצעה  .1.7

 :בחינת ההצעה תעשה בדרך המפורטת להלןבמקרה זה ואולם 

 

 שירותים הרפואייםועדת משנה מטעם ועדת המכרזים תבחן אם היא מוכנה לקבל את סוג ה .1.7.1

 . המוצעים

 

ועדת המשנה תוכל להמליץ לוועדת המכרזים, לקבל או שלא לקבל את הסוג המוצע בהתאם 

ייה. המלצה שלא לקבל סוג כאמור, תהא מנומקת לשיקולים מקצועיים שונים וצרכי העיר

 ותובא לאישור ועדת המכרזים. 

 

אזי ההצעה כאמור תנוקד בהתאם לאמות  –ככל שוועדת המשנה אישרה את הסוג המוצע  .1.7.2

 להלן. 11המידה שנקבעו בסעיף 

 

לא ניתן להציע הצעה להפעלת מוקד לשירותי רפואה דחופה )ביחס להפעלת מוקד כאמור נבחר  .1.8

 זוכה במכרז נפרד ולעירייה קיימת התקשרות עם מפעיל מוקד כאמור(.

 
 
 
 
 



 60מתוך  6עמוד 

 חתימה וחותמת: _________________
 .רפואי בעיר נתיבותלניהול והפעלה של מרכז פיס  08/2021מכרז פומבי מס' 

 

 כללי .2
 

 גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, מזמינה בזאת"(, העירייהנתיבות )להלן: "עיריית  .2.1

בהתאם לתנאים המפורטים נתיבות, הכל  בעיר רפואיפיס  ניהול והפעלה של מרכזל הצעות להציע

 במכרז זה.

 

 למכרז:ומידע טכני להלן ריכוז התאריכים  .2.2

 
 14.2.21-ה ראשוןאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  רכישת מעטפת ומסמכי מכרז

הרכישה תבוצע )שלא יוחזרו(  ₪ 4,000סך של   תמורת 
  :מזכירת הגזברותטלפונית באמצעות אשראי ב

 
 .052-6678718בנייד  או  08-9938708 ן:בטלפו

 
 מציעים באתרסיור 

  )השתתפות חובה(
סיור מציעים באתר )מבנה מרכז ההפעלה בנתיבות ברחוב 

 נקודות(, יתקיים בשני מועדים: 11
 

 .10:30בשעה   7.3.21-ה  ראשוןיום 
 

 .10:30בשעה   14.3.21-ה  ראשוןיום 
 

ניתן להגיע למפגש אחד מתוך שני המפגשים לבחירת 
ניתן להגיע למפגש אחד מתוך שני המפגשים המציעים. 

 לבחירת המציעים. 
 

ותנאי להגשת  חובהההשתתפות באחד המפגשים היא 
 .הצעות במכרז

 
מועד ואופן הגשת הבהרות 
ושאלות בקשר עם מסמכי 

 ותנאי המכרז.
 

 .12.00עד השעה  11.4.21 -ה ראשוןלא יאוחר מיום 
 המכרז.במועד, בפורמט ובמבנה שהוכתבו במסמכי 

 

טלפון לבירורים טכניים 
ודוא"ל להגשת שאלות 

 .הבהרה

 .08-9938713טלפון לבירורים: 
 

 .yana@netivot.muni.ilדוא"ל להגשת שאלות הבהרה: 
 

שאלות הבהרה יוגשו במועד, בפורמט ובמבנה שהוכתבו 
 במסמכי המכרז.

 
 הצעה מועד ומקום הגשת

 
ההצעה תוגש במעטפת מכרז סגורה וחתומה ובמסירה ידנית 

 12.00עד השעה  11.5.21 -ה שלישיבלבד לא יאוחר מיום 
 משרד מהנדס העירייה בבניין העירייה.בלתיבת המכרזים 

 
הודעה תימסר למציעים בהתאם לתקופה ולמועדים , עפ"י  פתיחת תיבת מכרזים

 חוק.
 

 

mailto:yana@netivot.muni.il
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שינויים והבהרות במועדים המפורטים לעיל, כמו גם ביתר תנאי המכרז העירייה רשאית לערוך  .2.3

וזאת טרם המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על דחיית מועדים במכרז תישלח לכל רוכשי 

 .חוברת המכרז ותפורסם בהתאם להוראות כל דין

  

 עיקרי ההתקשרות .3

עיף תחייבנה את הצדדים רק הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הס

במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות 

 אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

 

נקודות  11בעיר נתיבות, במבנה המצוי על ציר  רפואיהפיס מרכז את הזוכה במכרז, ינהל ויפעיל  .3.1

)הפרוש על שתי קומות  מ"ר מרפסת פתוחה 112וכן  ברוטו מ"ר 1,292-בנתיבות, בשטח מוגדר של כ

 "(.הרפואיהמרכז " או "המרכזבמבנה( כמסומן בתשריט )נספח א' להסכם( )להלן: "

 

עושה בו מ"ר,  248-כ ר למפעיל שטח נוסף בקומת הקרקע בגודל שליהעירייה תוכל להעבמובהר כי 

העירייה כיום שימוש זמני וקיימת אפשרות שבמהלך תקופת ההתקשרות יעבור גם חלק זה 

בתוספת תשלומי קרן תחזוקה לפי החלק היחסי בהתאם  –להפעלה וניהול של הזוכה במכרז 

 להצעת הזוכה במכרז.

 

הזוכה במכרז יפעיל וינהל את המרכז בהתאם להוראות המכרז וההסכם המצ"ב על נספחיו,  .3.2

במכרז כפי שאושרה על ידי ועדת המכרזים, הוראות כל דין, הוראות והנחיות משרד  צעתוה

 הבריאות.  

 

חניות סמוך למבנה במיקום  14בנוסף לשטח שיוקצה לזוכה במכרז, תעמיד העירייה עבור המפעיל  .3.3

 על ידה כדלקמן:ויסומן שייבחר 

 
 לרכב בטחון/אמבולנס. –שתי חניות  .3.3.1

 לצוות הרפואי/הזוכה במכרז. –ארבע חניות  .3.3.2

  .)יוצג בסיור( למבקרים –חניות שמונה  .3.3.3

 

ככל שנדרש לבצע . במצבו כפי שהוא כיום שטח המרכז יימסר לזוכה במכרז ברמת גמר .3.4

 התאמות/שיפוצים בשטח המבנה המיועד למרכז הרפואי אזי:

 

 רשימת ההתאמות והשיפוצים תאושר על ידי העירייה מראש ובכתב.  .3.4.1

 

תוכל לסרב להתאמות ושיפוצים אשר עלולים לפגוע בניהול ו/או התפעול השוטף  העירייה .3.4.2

 .י המצוי במבנהשל מרכז ההפעלה העירונ
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ההוצאות של ההתאמות ו/או השיפוצים שאושרו על ידי העירייה, יבוצעו על ידי  כלל .3.4.3

הזוכה במכרז ועל חשבונו, הכל בתיאום עם העירייה לצורך מניעת הפרעה לניהולו של 

 .העירוני המצוי במבנה מרכז ההפעלה

 

מאמור לעיל, ההפעלה והניהול של המרכז הרפואי תבוצע באחריותו ועל חשבונו של  לגרועמבלי  .3.5

הזוכה לרבות: העסקת עובדים, רכישת ציוד נדרש לרבות ציוד רפואי וציוד משרדי, תקורות, 

 ביטוחים, ערבויות וכיו'.

 

 :תשלומים .3.6

 לעיל יישא הזוכה במכרז גם בתשלומים הבאים: 3.4בנוסף לאמור בסעיף  

 

 חשבונות החלים על מחזיק נכס )ארנונה, מים, חשמל וכיו'(. .3.6.1

 

ובכל מקרה לא פחות  תשלום חודשי קבוע לקרן תחזוקה )בהתאם להצעת הזוכה במכרז .3.6.2

 (.בתוספת מע"מ כדין לחודש₪  25,000מסך של 

 

קרן אשר תשמש את העירייה לביצוע עבודות תחזוקה שוטפות ו/או  –" קרן התחזוקה"

נקודתיות ו/או אחרות, במבנה כולו ו/או בחלקים ממנו לרבות בחלקים משותפים ו/או 

חלקים בהם עושה שימוש העירייה, בין פנימיים ובין חיצוניים, לרבות עבודות בינוי, 

 שיפוץ, אחזקת מערכות וכיו'.

 

 :התחלת הפעלה .3.7

 

בלת ההודעה על הזכייה במכרז וחתימת ההסכם על ידי העירייה יחל הזוכה במכרז עם ק .3.7.1

 בביצוע כלל ההכנות הנדרשות לו לצורך התחלת הפעלת המרכז הרפואי ובכלל זה:

 

 אישור התאמות ושיפוצים מול העירייה. .3.7.1.1

 רכישת הציוד הנדרש. .3.7.1.2

 גיוס כוח אדם. .3.7.1.3

 העירייה. סיום ביצוע כלל ההתאמות והשיפוצים שאושרו על ידי .3.7.1.4

קבלת אישורים מכלל הגורמים המוסמכים לרבות, וככל שנדרש: כיבוי אש,  .3.7.1.5

 משרד הבריאות, רישוי עסקים וכיו'.

 ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך תפעול מלא ומושלם של המרכז. .3.7.1.6
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חודשים מחתימת העירייה על ההסכם, יסיים הזוכה במכרז את  6עד ולא יאוחר מתום  .3.7.2

 לעיל ויחל בהפעלה של המרכז הרפואי. 3.6.1רטות בסעיף כלל הפעולות המפו

 

שעות פעילות לפחות בכל  10ימי עבודה בשנה לפחות ובמשך  250 -המרכז הרפואי יופעל ב .3.7.3

 .יום עבודה כאמור. לא תתאפשר הפעלה חלקית או פחותה מכך

 

 תקופת ההתקשרות  .3.8

 

 תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא כדלקמן: .3.8.1

 

לעיל, לצורך  3.6.2חודשים כאמור בסעיף  6תקופה של עד   –" ההיערכותתקופת " .א

 לעיל. 3.6.1ביצוע וסיום כלל הפעולות המפורטות בסעיף 

חודשים שתחל להיספר מתום תקופת  60תקופה של  –" תקופת הניהול וההפעלה" .ב

 ההיערכות )בין אם הסתיימו פעולות ההיערכות במסגרתה ובין אם לאו(.

-חודשים כל אחת עד ל 12תקופות נוספות של  –" ת הניהול וההפעלההארכת תקופ" .ג

 כפופה לאישור משרד הפנים. חודשים נוספים. הארכת ההתקשרות כאמור 36

 

הפסקת תקופת ההתקשרות על ידי העירייה, טרם תום תקופת ההתקשרות, תהא בתנאים  .3.8.2

 המפורטים בהסכם )מסמך ג'(.

 

לעיל, יחולו על הזוכה מתחילת תקופת ההיערכות.  3.6.1-ו 3.5תשלומים כאמור בסעיף  .3.8.3

ישולמו על ידי הזוכה החל מתום תקופת ההיערכות או  3.6.2תשלומים כאמור בסעיף 

חודשים מחתימת העירייה על ההסכם )לפי המוקדם(, בין אם הסתיימו כלל  6מתום 

 בתקופת ההיערכות ובין אם לאו.  ההכנות

 

כות והזוכה לא סיים את עבודות ההיערכות ו/או לא חודשים מתום תקופת ההיער 9חלפו  .3.8.4

תוכל העירייה להביא את ההסכם בין הצדדים  –התחיל בניהול הפעלה של המרכז הרפואי 

לכלל סיום וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או פיצוי בגין נזקים שנגרמו לה על ידי המפעיל 

א חייבת העירייה בכל לא תה במקרה כאמור ועל האמור בכל מקום אחר בהסכם, הזוכה.

  פיצוי ו/או תשלום לזוכה.

 

המפעיל הזוכה מחויב לכך כי המרכז הרפואי יהא בעל יכולת להעניק שירות לכל תושב ואזרח ללא  .3.9

חסמים. משכך, על הזוכה במכרז יהא ליצור התקשרויות עם כלל קופות החולים לקיום הסדרים 

  ואי.ביטוחים/רפואיים לקבלת שירותי רפואה במרכז הרפ
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מובהר כי גובה תשלומי מטופלים מעבר ל"השתתפות הקופות", או ללא השתתפות הקופות תהא 

 בתיאום ואישור העירייה.

 

יתר תנאי ההתקשרות, לרבות אחריות, ביטוחים, מיסים, העסקת עובדים, לוחות זמנים וכיו',  .3.10

 יהיו בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות על נספחיו.

 

 תנאי סף .4

 
  עוסק מורשה או תאגיד שיוסד ורשום כדין בישראל אשר עומד בכל התנאיםרשאי להשתתף במכרז זה 

 המצטברים שלהלן:

 

 הינו "קופת חולים" או "בית חולים" בישראל. .4.1

 

 :או לחלופין

 

, בניהול ו/או הפעלה של שני 2021 – 2010לפחות, במהלך השנים  רצופותשנים  5בעל ניסיון של 

 לשירותי רפואה.מרכזים לפחות 

 

הניסיון כאמור יכול שיהא של גם של "חברות קשורות" של המציע, לרבות צירוף ניסיונן של אלו 

 לניסיון המציע.

 

" בתנאי סף זה: חברת בת, חברת אם, חברה אחות ובלבד שהיא מוחזקת על ידי חברה קשורה"

 .100%-אותם בעלים של המציע ב

 

 .(1מסמך א')להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המציע על ניסיונו במסגרת 

 

)לא כולל מע"מ( ₪  5,000,000של   2019-ו 2018, 2017מחזור כספי בכל אחת מהשנים  למשתתף .4.2

 לפחות הנובעים מהפעלת מרכזי רפואה ו/או מתן שירותים רפואיים.

 

שורות" של המציע, לרבות צירוף המחזור המחזור הכספי הנדרש יכול שיהא של גם של "חברות ק

 הכספי של אלו למחזור הכספי של המציע.

 

" בתנאי סף זה: חברת בת, חברת אם, חברה אחות ובלבד שהיא מוחזקת על ידי חברה קשורה"

 .100%-אותם בעלים של המציע ב

 

תתף . ביקש המש(2מסמך א')להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המשתתף אישור רו"ח בנוסח 

ביחס לכל חברה קשורה  (2מסמך א')לעמוד בתנאי סף זה באמצעות חברות קשורות, יצרף את 

 כאמור בנפרד.
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סך של , ב(3מסמך א')בנוסח  העירייהלטובת  , מקור,אוטונומיתערבות בנקאית  להצעתוצירף  .4.3

 להלן. 6.9אלף שקלים חדשים( כמפורט בסעיף   שישים)₪  60,000

 

 להלן. 6.9ובהתאם לאמור בסעיף  (3מסמך א')יש לצרף להצעה ערבות מקור בדיוק בנוסח 

 

 להלן. 8כמפורט בסעיף ₪  000,4מסמכי המכרז בסך של  אתרכש  .4.4

 

 יש לצרף קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז כאמור.

 

המשתתף השתתף באחד ממפגשי המציעים אשר קיימה העירייה באתר במסגרת מכרז זה. על  .4.5

 לוודא כי פרטיו ופרטי נציגו נרשמו אצל האחראי על הסיור מטעם העירייה.

 

לעובד עירייה ו/או  לא יוכל להגיש הצעה במכרז ו/או להיות מוכרז מכוחו מציע שהינו בעל קירבה .4.6

 .העירייה מועצתחבר 

 

מך להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף תצהיר היעדר קירבה בנוסח המצורף כמס

 (.  6א')

 
, מטעם זה בלבד ולפי ועדת המכרזים תלא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאי

הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן  השיקול דעת

 .ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה

 
 

 ההצעה .5

או  "המשתתףלהלן: "לעיל וההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה  .5.1

כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם  ("המציע"

 .המשתתף במכרז בלבד

 

תוספת יעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של יש תוספתכל שינוי או  .5.2

 בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה

 ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י העירייה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.

 

 של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם החתימהעל מורשי  .5.3

 וכן בשולי כל עמוד. ספחיו, במקום המיועד לכך, נההתקשרות
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 מסמכי ההצעה .6
 

 כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
 

כל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות למציעים )ככל שנערכו/נשלחו ע"י העירייה(, כשהם חתומים  .6.1

 .(דף חתום ע"י המשתתף, בשוליו כשכלידו )-על

 

 לעיל. 4המפורטים בסעיף  המסמכיםכל  .6.2

 

 חוברת ובה הצעת המשתתף ביחס לשימוש במבנה ובה יפורטו לכל הפחות: .6.3

 

 מהות השימוש המוצע במבנה. .6.3.1

 פירוט בדבר אופן ההפעלה, אופן מתן השירותים. .6.3.2

 ייעוד חללים )עקרוני(. .6.3.3

 התייחסות לכוח אדם, מקצועיות, השכלה וכיו'. .6.3.4

יש לפרט על מרכזי רפואה  –פרופיל של המציע ופירוט ניסיונו במהות ההפעלה המוצעת  .6.3.5

 דומים אותם מפעיל המציע.

 תכנית הפעלה מפורטת של המרכז. .6.3.6

 

תשומת לב המציעים כי החוברת כאמור תיבחן במסגרת מדדי האיכות במכרז ותהווה התחייבות 

 במכרז.של המשתתף לכל דבר ועניין ככל שהוא יוכרז כזוכה 

 

 :1976 -כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .6.4

 

דהיינו אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  –אישור ניהול ספרים   .6.4.1

 1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 תקף על שם המשתתף.

 1976-דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תצהיר בדבר "קיום .6.4.2

 .(4מסמך א')חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח 

תצהיר "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .6.4.3

ן בנוסח חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדי 1976-התשל"ו

 .(5מסמך א')

 

אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של משתתף העתק תעודת עוסק מורשה או  .6.5

יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק  –המדווח בתיק איחוד 

 המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(. 
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 .על שם המשתתףתקף כנסה במקור, אישור על ניכוי מס ה .6.6

 

 הינו תאגיד יצורפו: שהמשתתףככל  .6.7

 

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .6.7.1

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של  .6.7.2

 .המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(

אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי  .6.7.3

המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי 

מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או 

או  )מסמך ב'( ל הפועל )בשולי טופס ההצהרהלצורכי מכרז זה והוצאתו א ששיידראחר 

 .במסמך נפרד(

 

 הינו עוסק )שאינו תאגיד( יש לצרף: שהמשתתףככל  .6.8

 

 צילום תעודת זהות של בעלי המשתתף. .6.8.1

רשום וכי החתימות על גבי מסמכי  עוסקאישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו  .6.8.2

ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי  העוסקהמכרז הן של מורשי חתימה מטעם 

מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או 

או  )מסמך ב'( לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה ששיידראחר 

 .במסמך נפרד(

 

שקלים חדשים( ובתוקף עד אלף  שישים)₪  60,000סך של ב , מקור,ערבות בנקאית אוטונומית .6.9

או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה שהוצאה על ידי בנק ישראלי  בדיוק, 11.8.21ליום 

לבקשת , 1981-רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א

י המכרז למסמכ (3כמסמך א')הערבות המצורף  נוסחב, העירייההמשתתף במכרז בלבד, לפקודת 

 מכרז.הצעתו ב, וזאת להבטחת בדיוק

 

  :מובהר כי

לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות העירייה 

הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת -הערבות עפ"י הדרישה. אי

 . המשתתף

 

לפירעון, כולה או חלקה, במקרים להגיש את הערבות  ועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאיות

 הבאים, ובלבד:
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יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך  שהמשתתףכל אימת  -

 שהיא. 

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. -

 או מידע מהותי לא מדויק. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה  -

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות  -

 במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

ימים ממועד הכרזה על  14כל אימת שהמשתתף שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך  -

 זכייתו במכרז.

 

עקב מעשים  י בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו להלפיצו העירייהמבלי לגרוע מזכותה של  והכל

כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק 

 ערב.

 בדואר רשום לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו. שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לומשתתף 

 

לעיל, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים 

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או 

ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית 

 הבלעדי. העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית 

לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו 

כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת 

 ידם, כאמור.-יא כל מסמך שיידרש עלההצעות ולהמצ

 

 אופן ומועד הגשת ההצעה .7

כשהיא סגורה ונושאת את מספר את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז  .7.1

לתיבת המכרזים  12:00 שעה 11.5.21-ה שלישי המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום

  בבניין העירייה. משרדי מהנדס העירהמצויה ב

 

הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תיפתח )למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת  .7.2

 ( ולא תידון כלל.אליוהמעטפה 

 

)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  90בתוקף לתקופה של  תהאכל הצעה  .7.3

)תשעים( יום נוספים והמציע  90העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 

 מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 
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מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות  .7.4

על אף האמור לעיל, בשל מצב חירום קורונה קיימת אפשרות המכרז בנפרד.  למשתתפיתימסר 

יישלח פרוטוקול  במקרה כאמור –שלא תתאפשר כניסת מציעים למעמד פתיחת ההצעות 

 . הפתיחה למציעים שיבקשו זאת

 

העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות, גם לאחר המועד האחרון להגשה וכל עוד לא  .7.5

 .בהתאםפתחה תיבת המכרזים, בהודעה בכתב למשתתפים ותפורסם נ

 

המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל ע בהגשת הצעתו מבי .7.6

 זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 

 רכישת חוברת המכרז והוצאות .8

 

הרכזת ועדת המכרזים, במשרדי העירייה  יאנה בורוחובאצל הגב' את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .8.1

בכל  )שלא יוחזרו₪  4,000 תמורת סך של 15:00 – 09:00נתיבות, בין השעות  8ברח ירושלים 

 מקרה(.

 

, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל ההוצאותכל  .8.2

 כי המכרז, תחולנה על המציע. זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמ

 

 הבהרות ושינויים .9

 

סיור מציעים באתר, השתתפות חובה ותנאי להגשת הצעות במכרז יתקיים במבנה מרכז ההפעלה  .9.1

 נקודות, יתקיים בשני מועדים: 11בנתיבות, ברחוב 

 .10:30בשעה   7.3.21-ה  ראשוןיום 

 .10:30בשעה   14.3.21-ה  ראשוןיום 

 אחד מתוך שני המפגשים לבחירת המציעים.ניתן להגיע למפגש 

 

בדוא"ל: יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לעירייה,  11.4.21עד יום  .9.2

yana@netivot.muni.il  במסמךבכתב  הבהרהשאלות Word-MS במבנה שלהלן:בלבד , 

 

 מס"ד

המסמך או הנספח 

אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

    

mailto:yana@netivot.muni.il
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 מס"ד

המסמך או הנספח 

אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

    

   

 כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

 

יודגש, כי העירייה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציג העירייה, במועד, בפורמט  .9.3

 העירייה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.ובמבנה, המוכתבים לעיל. כן יודגש, כי 

 

שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד  שיהיוככל  .9.4

 ממסמכי המכרז.

 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .9.5

 את העירייה.  תחייבנה –בכתב 

 

העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .9.6

, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו המכרזבמסמכי 

חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או 

-ידי רוכשי מסמכי המכרז, ייחתמו ע"י המציע ויצורפו על-בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על

 ידו להצעתו. 

 

 ותשמירת זכוי .10

 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  .10.1

 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 

העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז  .10.2

 בהתאם לתנאי ההסכם. 

 

 בחינת ההצעות .11

 ועדת המכרזים תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים בשני שלבים כמפורט להלן:  .11.1

 

בדיקת שלמות הצעת המציע, הערבות הבנקאית ועמידתו של המציע בתנאי  – שלב א' .11.1.1

הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של  הסף. מציעים אשר

 המכרז כמפורט להלן.
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 .שלב בחינת ההצעות –שלב ב'  .11.1.2

 

הניקוד  הקריטריון 
 המירבי

 אופן ביצוע הניקוד

הצעת המשתתף   .א

 תחזוקהלתשלומי קרן 

מעבר למינימום 

 הנדרש.

על המציעים להציע הצעה לתשלומים ל"קרן  נקודות 30

" של המבנה בו מצוי המרכז הרפואי תחזוקה

)הקרן משמשת את המבנה כולו ולא רק את 

 המרכז הרפואי(.

ההצעה תוגש על גבי נספח ד' להסכם )מסמך 

 ג'(.

 

חובה להציע סכום השווה או עולה על סך של 

 .בתוספת מע"מ כדין לחודש₪  25,000

 

המציע אשר יגיש את ההצעה הגבוהה ביותר 

נקודות ויתר ההצעות יקבלו  30-יהא זכאי ל

 ניקוד יחסי בהתאם לנוסחא הבאה:

 

ההצעה הנבחנת

ההצעה הגבוהה ביותר
× 30 =  ציון מחיר

 

הצעה הכוללת את   .ב

מארבעת או יותר אחד 

 .סוגי ההפעלה

מציע אשר במסגרת הצעתו הציע להפעיל את  נקודות 20

מסוגי  או יותר המרכז הרפואי בהתאם לאחד

לעיל בהתאם  1.6ההפעלה שפורטו בסעיף 

ביחס לסוג  (7שבמסמך א')לעקרונות 

 נקודות. 20יהא זכאי לסך של  –ההפעלה 

 

התרשמות ועדת   .ג

 משנה:

 

ועדת משנה מטעם ועדת המכרזים, אשר  נקודות 50

תורכב מהגורמים המקצועיים הרלוונטיים 

בעירייה ו/או מקרב יועציה המקצועיים, 

תנקד את המציעים בהתאם להתרשמותה 

מהמסמכים שיוצגו בפניה לרבות המלצות 

ויהא באפשרותה לזמן את המציעים לראיון 

 הניקוד כאמור.פרונטלי לצורך 

 

 הניקוד יינתן ביחס לפרמטרים הבאים:

 

התרשמות מניסיון המציע בהפעלת  .א



 60מתוך  18עמוד 

 חתימה וחותמת: _________________
 .רפואי בעיר נתיבותלניהול והפעלה של מרכז פיס  08/2021מכרז פומבי מס' 

 

הניקוד  הקריטריון 
 המירבי

 אופן ביצוע הניקוד

מרכזים רפואיים דומים למרכז הרפואי 

המוצע על ידו במכרז זה, לרבות 

התרשמות מיכולותיו למנף ולהגדיל את 

היקף השימוש והשירותים במרכז הרפואי 

 .נקודות 20עד  –

  

התרשמות מתכנית הפעלת המרכז  .ב

הרפואי שצורף על ידי המשתתף במכרז  

 . 6.3בהתאם להוראות סעיף 

 
 הועדה תתרשם:

 
מהיתכנות התוכנית והיכולת של המציע 

 .נקודות 10עד  -ליישם אותה בפועל  

היקף המענה של התוכנית למרכז הרפואי 

  10עד  -ביחס לסוג ההפעלה המוצע 

 .נקודות

היתרונות שמגלמת התוכנית לטובת 

 .נקודות 5עד  –תושבי העיר והסביבה 

התרשמות כללית מהתוכנית, היקפה, 

 .נקודות 5עד  –רזולוציית המענה וכיו' 

  

 

ככל שתתקבל הצעה יחידה, העירייה תוכל שלא לבצע את שלבי בדיקת האיכות כאמור לעיל  .11.2

הנ"ל בכפוף להוראות  –ולבחון את ההצעה על בסיס התאמתה לדרישות המכרז והצעת המחיר 

 הדין.

 

נקודות  30-)ג( פחות מ 11.1.2ככל שבמסגרת ההצעות תהיינה הצעות אשר קיבלו במדד האיכות  .11.3

יה ועדת המכרזים רשאית )אך לא חייבת( לפסול אותן על בסיס הניקוד הנמוך ( תה50)מתוך 

 כאמור.

 

בכפוף לזכויות העירייה ובכפוף לתנאי המכרז, ההצעה שתזכה לניקוד הגבוה ביותר תוכרז כזוכה  .11.4

 במכרז.

 

 ממזמין המשתתף על שלילית המלצה תהא העירייה שבידי ככל כי מובהר, לעיל האמור אף על .11.5

 לשימוע לזמנו העירייה תוכל, המשתתף עם רע קודם ניסיון יש שלעירייה ככל או אחר שירותים

 .הצעתו פסילת על ולהמליץ המכרזים ועדת בפני
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אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  .11.6

ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים 

ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה  לגרום לפסילת ההצעה יםעלול

 .אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

 

 אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה .11.7

 .ל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזיםאו לדרישה להשלמתם ו/או לכ

 

רשאית כל הצעה שהיא כזוכה, כן אינה מתחייבת לקבוע  למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .11.8

 . ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או  .11.9

שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש 

תה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי ישכוונתו הימכרז, או 

ם, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות תכסיסים בלתי הוגני

 בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

 

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,  טעמה(מו מי )אועדת המכרזים  .11.10

ה המלא גם לאחר פתיחת לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונ

ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות, 

 וכיו'. מע"מ ודו"חות ניכויים

 

ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו,  .11.11

של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים  כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה

אחרים עם המציע בעבר, וכן לפסול הצעה על סמך ניסיון קודם כאמור. לצורך כך, תהא רשאית 

העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף 

 פעולה עם העירייה, ככל שיידרש.

 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .12

 עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה.  .12.1

 

עד המועד שיהיה נקוב בהודעת העירייה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא  הזוכה את כל  .12.2

המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע 

 למכרז )מסמך ג'(. ואישור על עריכת ביטוחים וכן יחתום על ההסכם המצורף 
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לעיל, תוך התקופה האמורה שם  12.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .12.3

ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו 

על  מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה

ידו במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים 

העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה 

להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע 

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-או תרופה אחרים להם זכאית העירייה עלמכל סעד 

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור  .12.4

והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך 

צויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד )אלף ש"ח( כפי₪  1,000של 

דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל  12.2הנקוב בסעיף 

 האישורים. 

 

העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות  .12.5

 המכרז.

 

ידי העירייה לרבות אישור תקציבי ואישור -לת כל האישורים כדין עלביצוע ההתקשרות כפוף לקב .12.6

 משרד הבריאות.  

 

ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את  .12.7

כל מקרה של במכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. 

בנסיבות  רז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.סתירה בין נוסח מכ

שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה 

 כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

 

 ביטול המכרז .13

רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש  העירייה .13.1

מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו 

 בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 

 

 -אך לא חייבת  –י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית "בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ .13.2

 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 

 

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  .13.2.1

לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או 
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דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או שהושמטו נתונים / 

 בלתי שלמים.

 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות ו/או פעלו בניסיון ליצור  .13.2.2

 הסדר כובל.

 

עים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי יעל ביטול המכרז, לא תהא למי מהמצהעירייה החליטה  .13.3

 ו/או כלפי מי מטעמה. העירייהו/או דרישה ו/או טענה כלפי המכרז כל תביעה 

 

         יחיאל זוהר                                

  ראש העירייה                                                                                  
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 08/2021מכרז מס'  
 (1מסמך א')

 פרטי המשתתף ופירוט ניסיון 
 

 פרטי המשתתף ופירוט ניסיון קודם

 פרטים על המשתתף .1
 

    שם המשתתף: .1.1

   מס' הזיהוי: .1.2

 _____________________________________________מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

 שם איש הקשר אצל המשתתף:___________________________________________ .1.4

   תפקיד איש הקשר:  .1.5

   טלפונים: .1.6

   פקסימיליה: .1.7

   דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 פרטי ניסיון קודם .2
 

 :4.1הניסיון הקודם של המציע בהתאם לדרישות סעיף 
 

 יש לסמן את אחת משתי האפשרויות:
 

 המציע הינו "קופת חולים" או "בית חולים". 
 

 או ככל שהמציע אינו "קופת חולים" או "בית חולים":
 

, בניהול ו/או הפעלה של שני 2021 – 2010לפחות, במהלך השנים  רצופותשנים  5בעל ניסיון של  
 כמפורט להלן:  מרכזים לפחות לשירותי רפואה

 
תקופת הניהול ו/או  שם המרכז הרפואי  מס"ד

ההפעלה של המרכז 
שנים רצופות בין  5)

2010 – 2021) 

שם איש קשר 
ברשות המקומית 
או במשרד הבריאות 

 לאימות הניסיון

 טלפון איש קשר 

 שנת ________   .1

 עד שנת ________

  

 שנת ________   .2

 עד שנת ________

  

 
קשורות" של המציע, לרבות צירוף ניסיונן של אלו לניסיון הניסיון כאמור יכול שיהא של גם של "חברות 

" בתנאי סף זה: חברת בת, חברת אם, חברה אחות ובלבד שהיא מוחזקת על ידי חברה קשורההמציע. "
 .100%-אותם בעלים של המציע ב

 
 

 שם המשתתף: ______________      חתימה+ חותמת: ______________
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 אישור עו"ד

 

אני הח"מ _______________ עו"ד מ.ר ______________ מצהיר כי ה"ה _______________ ת.ז 

__________________ מוסמך להצהיר בשם המשתתף, חתם על הצהרתו זו בפניי לאחר שהזהרתיו כי 

 עליו להצהיר את האמת ולא יהא חשוף לעונשים הקבועים בחוק.

                                                                                                          _______________ 

 , עו"ד 
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 08/2021מכרז מס'  
 (2מסמך א')

 נוסח אישור רו"ח למחזור כספי
 

 לכבוד 
 ______________________ )המשתתף(

 
 אישור על מחזור כספיהנדון : 

  
 חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:לבקשתכם וכרואי החשבון של 

 
 . הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________ .א

 
חות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ )או לחילופין ליום____ וליום "הדו .ב

 (  בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.1____( )
 

 לחילופין:
( ______  בוקרו על ידי רואי חשבון 1חות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )"הדו

 אחרים. 
 
( 1חות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )"ח הסקירה שניתנה לדו"חוות הדעת/דו .ג

האחיד _________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח 
(2.) 

 
 לחילופין:

( 1ח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )"חוות הדעת / דו
_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' 

 להלן.
 

 לחילופין:
( 1המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )ח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים "חוות הדעת / דו

_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט 
 בסעיף ד' להלן.

  
 שלהמחזור הכספי ( _________ 1חות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים )"בהתאם לדו

 הינו כדלקמן: או מתן שירותים רפואייםמהפעלת מרכזי רפואה הנובע חברתכם 
 

 ללא מע"מ.₪ סך של ___________    - 2017בשנת 
 

 ללא מע"מ.₪ סך של ____________   - 2018בשנת 
 

ניתן בהתאם להצהרת  2019אישורנו ביחס לשנת   ללא מע"מ )₪  סך של ____________   - 2019בשנת 
 המציע ומסמכים חשבונאיים שלא נסקרו או בוקרו שהוצגו לנו(.

 
 

  
 ,בכבוד רב                      

 
___________________
  

 רואי חשבון                     
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 08/2021מכרז מס'   
 (3מסמך א')

 נוסח ערבות בנקאית

 לכבוד
 עיריית נתיבות

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
"( אנו ערבים המבקשים)להלן: " מספר זיהוי _________________על פי בקשת _________________ 

וזאת בקשר עם השתתפות  (אלף שקלים חדשים שישים) ₪ 60,000  בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

 להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקשים ע"פ תנאי המכרז. 08/2021המבקשים במכרז מס' 

 

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע מ ימים 7תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 

ופן כלשהו, או לדרוש את אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או בא

הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 

 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

 הסך הכולל הנ"ל. על לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה מהן מתייחסת

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 

 ועד בכלל. 11.8.21זו תישאר בתוקפה עד 

 ענה.ילא ת 11.8.21דרישה שתגיע אלינו אחרי  

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 11.8.21לאחר יום 

 

 

 זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות

 

 

 

 רב ד בכבו
 )בנק/חברת ביטוח(
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 תצהיר קיום דיני עבודה

 
אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 

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

 –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ )להלן  .1

גיש הצעה למכרז של עיריית נתיבות. אני מצהיר/ה כי הנני "( המבקש לההמשתתף" או "הגוף"

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

ב לחוק עסקאות 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

תנאי לעסקה עם  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

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

ב לחוק( המשתתף לא הורשע בפסק דין 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3

או לפי  1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

( או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -וק שכר מינימום, התשמ"זח

עבירה  -ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 2אליו )כהגדרתו בסעיף 

ר לאחר יום , שנעב1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א

 (, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.31.10.02

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

                                                                                                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                           

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 
__, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר ברחוב ____________, מר/גב' __________

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו 
 בפניי.

 
__________________________                                                        _________________ 

   
   

 עו"ד     חותמת + חתימת                                                                              תאריך            
  

 08/2021מכרז מס'  
 (4מסמך א')
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 (11תנאי לעסקה עם גוף ציבורי )תיקון מס'  –תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 

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

הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ )להלן  .1
"(. אני מצהיר/ה כי הנני הרשות)להלן: " נתיבות"( המבקש להתקשר עם עיריית הגוף" –

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

 אני מצהיר כדלקמן: .2

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

 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן; 9הוראות סעיף  

עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה  100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק  .3
לחוק שוויון זכויות, ובמידת  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

הגוף )ג( לחוק שוויון זכויות, 9לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף  –הצורך 
מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום 

 ההנחיות כאמור. 

אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  .4
 ימים ממועד תחילת ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

         ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                         

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 
____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר ברחוב ____________, מר/גב' 

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו 
 בפניי.

_________________  
 __________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                    תאריך            
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 08/2021מכרז מס'  
 (6מסמך א')

 תצהיר היעדר קירבה

 
 תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות הנדון: 

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: נתיבותעיריית אני הח"מ מצהיר בזאת כי  .1

 
 הקובע כדלקמן : [,נוסח חדש]א׳ )א( לפקודת העיריות  122סעיף  .1.1

 
״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים 

או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה, בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -לעניין זה, ״קרוב״ 

 
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות  12כלל  .1.2

 הקובע:
 

חבר  -״חבר מועצה״  המקומית: לעניין זה,״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות 
מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1
 

 הקובע כי: [,נוסח חדש])א( לפקודת העיריות  174סעיף  .1.3
 

זוגו -במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן״פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, 
 או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה״.

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .2

 
בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן  :בין חברי מועצת העירייה אין לי .2.1

 או שותף.
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  .2.2

 או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. בן זוג, אין לי .2.3
לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית  .2.4

 הצהרה לא נכונה.
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .2.5
( לפקודת 3א׳ ) 122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .2.6

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העירייה ברוב של העיריות, לפיהן מועצת 
 א׳ )א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 122התקשרות לפי סעיף 

 
 

 
__________________ 

 חתימת המציע        
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 08/2021מכרז מס'  
 (7מסמך א')

 פירוט סוגי הפעלה מבוקשים

 

 הפעלה מבוקשיםמסמך פירוט סוגי 

 כללי .1

משתתפים במכרז יוכלו להציע הצעות לשימוש בשטח המיועד למרכז הרפואי לצורך ניהולו  .1.1
 והפעלתו בהתאם לכללי המכרז.

 

תינתן עדיפות במכרז, בהתאם למפורט בסעיף להלן, למשתתפים אשר יציעו להפעיל מרכז רפואי  .1.2
 הסוג/ים המפורטים להלן:או יותר ממאחד 

 

 האישה.מרכז בריאות  .1.2.1

 מרכז מומחים. .1.2.2

 מרפאת כאב ופצעים מורכבים. .1.2.3

 הדמיה ואבחון. .1.2.4
 

אין מניעה להציע תמהיל של שירותים, לרבות תמהיל של אחד או יותר מהשירותים לעיל יחד עם 
שירותי רפואה נוספים שאינם כלולים לעיל ובלבד שהכל ייעשה תחת אותו מפעיל. יש לקחת 

 ר בהם עושה כיום העירייה שימוש זמני.מ" 248בחשבון אפשרות תוספת שטח של 
 

לעיל,  1.2לאחד מארבעת התחומים המפורטים בסעיף  שלא ביחסמשתתף יוכל להגיש הצעה  .1.3
 במקרה כאמור:

 

ועדת משנה מטעם ועדת המכרזים תבחן אם היא מוכנה לקבל את סוג המרכז המוצע.  .1.3.1
הסוג המוצע  ועדת המשנה תוכל להמליץ לוועדת המכרזים, לקבל או שלא לקבל את

בהתאם לשיקולים מקצועיים שונים וצרכי העירייה. המלצה שלא לקבל סוג כאמור תהא 
 מנומקת ותובא לאישור ועדת המכרזים. 

 

אזי ההצעה כאמור תנוקד בהתאם לאמות  –ככל ועדת המשנה אישרה את הסוג המוצע  .1.3.2
 נקודות(. 20המידה שנקבעו במכרז )לרבות אי קבלה של 

 

הצעה להפעלת מוקד לשירותי רפואה דחופה )ביחס להפעלת מוקד כאמור נבחר  לא ניתן להציע .1.4
 זוכה במכרז נפרד ולעירייה קיימת התקשרות עם מפעיל מוקד כאמור(.

 
 

 פירוט בדבר ארבעת סוגי ההפעלה: .2

 מרכז בריאות האישה: .2.1

 מהגבוהים בארץ. האוכלוסייעור ילודה וגידול יבנתיבות קיים ש .2.1.1

 הסביבה בשנה. יביישוב 400תינוקות בנתיבות, ועוד כ  1100כבר כיום נולדים מדי שנה כ  .2.1.2

מעקב הריון סדיר ומבקרות את רופא הנשים המבצע מעקב בנשות ישראל מודעות לצורך  .2.1.3
 .ןההיריופעמים בממוצע במהלך  5 -אחר הריונן כ 

לטיפול רפואי במהלך  הזקוקהכיום אין שירותי חירום לרפואת נשים בנתיבות ואשה  .2.1.4
 נדרשת לנסוע עד לבית החולים הקרוב. ןההיריו

שירותי רפואת הנשים בנתיבות כיום דלים יחסית, מה שגורם לתורים ארוכים ולחוסר  .2.1.5
 כיסוי בתחום זה במירב שעות היממה.

מענה גם למקרים דחופים הן ברפואת נשים והן  ןוייתהמרכז יפעל עד חצות מדי יום  .2.1.6
 .ןההיריובמהלך 

 מגוון גדול של שירותי יעוץ בתחומי רפואת נשים ומיילדות וביניהם: ןייתהמרכז  .2.1.7
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 .רפואת נשים דחופה .א
 .מעקב הריון כולל מוניטור .ב
 .אולטרה סאונד גניקולוגי ומיילדותי .ג
 .מעקב זקיקים .ד
 .בדיקות סקירה לגילוי מומים .ה
 .הריון בסיכון גבוה .ו
 .רפואת מתבגרים .ז
 .רפואת גיל המעבר .ח
 .פוריות .ט
 .כירורגיית שד .י

 .קולפוסקופיה ובדיקת צוואר הרחם .יא
 .הדרכה להריון .יב
 .עידוד הנקה .יג
 .התעמלות נשים, נשים בהריון, ונשים לאחר לידה .יד
 .תזונה נכונה ועידוד אורח חיים בריא .טו

 
השטח הנדרש להקמת מרכז לרפואת נשים יכלול חדרי רופאים, חדרי טיפולים , אולם  .2.1.8

 שה ההרה. ישה והאיבבריאות האהדרכה ואולם לקיום חוגים התומכים 
 

 מרכז מומחים .2.2

בתחומי רפואה שונים,  ליועציםבשנים האחרונות אנו חווים תופעה של הארכת התורים  .2.2.1
 ורפואת נשים. אורתופדיה ,, עיניים, עורגאא"כולל התחומים השכיחים ביותר כגון 

ברופאים הנובע הדבר נובע ממספר סיבות וביניהן: עלייה בביקוש, ומחסור גובר והולך  .2.2.2
 יה ופרישה גוברת של רופאים שעלו בעשרים השנים האחרונות לארץ.ימגידול של האוכלוס

ביטוחי ב מחזיקיםמהאוכלוסייה ובכללן אוכלוסיית נתיבות  80%מ  הלמעל ,כאמור לעיל .2.2.3
 משלימים ופרטיים. –בריאות נוספים 

מצליחים לממש את  דא עקא שזמינות הרופאים בנתיבות נמוכה, ותושבי נתיבות אינם .2.2.4
זכויותיהם לקבלת חוות דעת רפואיות של מומחים, כי כאמור היצע הרופאים היועצים 

 בנתיבות דל ביותר.

תל אביב וירושלים כדי לתים עד יתושבי נתיבות נאלצים לנדוד למרחקים גדולים ולע .2.2.5
 לפגוש מומחה לבדיקה ויעוץ.

 ים וביניהם:בתחומים שונ יפעל מרכז לרפואת מומחים ליעוץ רפואי .2.2.6

 .עור .א

 .כללית אורתופדיה .ב

 .מומחים לכתף, לברך ולעמוד שדרה .ג

 .כאב .ד

 .גאא" .ה

 .נוירולוגיה .ו

 .כירורגיית שד .ז

 .כלי דם וכירורגיה כללית .ח

 פסיכיאטריה ופסיכולוגיה. .ט

 

 יםייעוציהרופאים יעבדו או תחת התקשרות עם קופות החולים שיתגמלו אותם על  .2.2.7
במסגרת סל שירותי הבריאות במסגרת חוק לביטוח בריאות ממלכתי, או כנותני חוות 
דעת שניה במסגרת הביטוחים המשלימים והפרטיים, כאשר החולים יקבלו החזר 

 מהביטוח הפרטי שמבטח אותם.
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 מרפאת כאב ופצעים מורכבים   .2.3

 המרפאה תכלול:

 
 עמדות.   24ימים, תא גדול ובו תאי לחץ קטנים ובהמשך עם מתן האישורים המתא 2 .2.3.1
 מכשיר לטיפול בגלי הלם.   .2.3.2
 מגנטי.-מכשיר לטיפול אלקטרו .2.3.3
 מכשיר שיכוך כאב בשיטת הקפאה מהירה.     .2.3.4
  .מכשיר שיכוך כאב בשיטת סאונה יבשה .2.3.5
  .כירופרקטיקה .2.3.6
 .טיפול בפצעים מורכבים ובכאב באמצעות אוזון .2.3.7
 עיסוי רפואי,  רפלקסולוגיה ואקופונקטורה. .2.3.8

 
 

 הדמיה ואבחון .2.4

 חדיש שיספק ערך מוסף אבחוני בזמן אמת לקהל המטופלים.   MRIמכשיר  .2.4.1

 כללי וגניקולוגי. USשירותי  .2.4.2

 דופלקס ורידים ועורקים. .2.4.3

2.4.4. EMG. 

 .מכון לבדיקות שינה .2.4.5

 .פוטותרפיה .2.4.6

 .צפיפות עצם .2.4.7

2.4.8. CT. 
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 08/2021מכרז מס' 
 מסמך ב'

 הצהרת המשתתף

 הצהרת המשתתף
מגישים בזאת הצעתנו למכרז מס' אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  08/2021
 

כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי  ,ננו מצהירים בזהה .1
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים 

 וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.  הכרוכות בביצוע והשירותיםהוצאות ההמשפיעים על 

 

לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי  .2
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי העירייה 

יעה ו/או ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידאנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז 
 אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

 
אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לאספקת השירותים  .3

 נשוא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.
 
הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי ופים במכרז אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתת .4

ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור  המכרז
מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה 

שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש  הזכות לחקור ולפנות לצדדים
להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לאספקת השירותים וכיו"ב. אם 
נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את 

 ההצעה. 
 
 .  לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגותם על עצמנו אנו מקבלי .5
 
הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת הטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .6

 ואנו מתחייבים לעשות כןלבצע ולהשלים את אספקת והשירותים במועדים הנקובים במסמכי המכרז, 
   ה במכרז.אם נזכ

 
  , כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות וביןנובהצעת נו, כפי שנרשמו על ידינוהמחירים הכוללים בהצעת .7

 הכלול , עפ"ינשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז באספקת השירותיםסוג הכרוכות וכלליות, מכל מין 
 "מ.לא כולל מע ,במפרט הטכני לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת

 
מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והעירייה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את השירותים נשוא הננו  .8

 המכרז בשלמות.
 
כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה  .9

 במפורש במסמך זה.
 

 אום עם משתתפים אחרים. יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .10
 

יום מהמועד )תשעים(  90ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .11
ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך האחרון להגשת הצעות במכרז. 

, והכל דרש, ניחשב כמי שחזר בו מהצעתו)תשעים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשני 90
  כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על העירייהמבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 
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חוזרת, כאמור  בסעיף -משום הצעה לאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .12
 לביניכם.  מחייב בינינו ייכרת הסכם קבלתה על ידכם וב  1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3

 

 מציא את כל המסמכים נ כי במועד שנידרש לכך על ידכם,היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים  .13
לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע   ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו והאישורים שעלי

 והאישור על עריכת ביטוחים. 
 

זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים  בעצם הגשת הצעה .14
סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז  בזאת ויתור

 לרבות דרישותיו.
 

 
 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא

 
 

 מטעם המציע : פרטי החותם
 

 _________________ ת.זשם פרטי _____________ משפחה______________ 
 

 תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________
 

  תאריך: _______________ חתימה + חותמת : _________________
 
 

 אישור עו"ד 
 

)להלן: ח.פ./ע.מ ________________  ________________עו"ד של ___________מאני הח"
___________________ על הצהרה זו ה"ה  ייבפנ חתמו__________  יוםב"( מאשר בזה כי המשתתף"

, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות בשם המשתתף
וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את תף על הצהרה זו של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשת

 המשתתף.
 

_____________________                                                            __________________                    
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                      תאריך          
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 08/2021מכרז מס'  
 מסמך ג'  
 ההסכם 

 

 רפואי בעיר נתיבותפיס הסכם לניהול והפעלה של מרכז 
 

 2021שנחתם ביום ______ לחודש ________ שנת 

 

 ב י ן

 עיריית נתיבות

 ("העירייה" –להלן )

 מצד אחד;
 

 ל ב י ן

_____________________ 

 מס' זיהוי/ח.פ ______________

 מרחוב ________________________

 

 ("המפעיל" -להלן ) 

 מצד שני;      

 
 

 
 

על ציר  2018בשנת הוקם אשר  החדש מרכז ההפעלהבזכויות  תבעל הוהעירייה הינ  הואיל
 (; "מרכז ההפעלהאו " "המרכז)להלן: " הנקודות 11כביש 

 

מעוניינת כי במבנה בו מצוי מרכז ההפעלה, בחלקים המסומנים בתשריט  העירייה  והואיל
 -( מ"ר 112ומרפסת פתוחה בגודל של  מ"ר ברוטו 1,292-המצ"ב כנספח א' להסכם )כ

לרווחת תושבי העיר והסביבה ולצרכים הנדרשים בשעת  רפואייופעל מרכז פיס 
 ;חירום

 
רפואי בעיר לניהול והפעלה של מרכז פיס  08/2021פרסמה את מכרז פומבי  והעירייה  והואיל

 ;    "( בחלקים המסומנים כאמור לעילהמכרזנתיבות )להלן: "

 

 את אישר העירייה וראש במכרז הזוכה כעל המפעיל על המליצה המכרזים וועדת  והואיל
 ;המלצתה

 
 והואיל

  
 .זה הסכם על יחתמו הצדדים כי נקבע המכרז מתנאי וכחלק

 
 

 כדלקמן הצדדים בין והוסכם הוצהר הותנה, לפיכך
 
 מבוא .1

 

 .תנאיו ובחזקת ממנו נפרד בלתי חלק מהווההמבוא להסכם זה  .1.1
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כותרות הסעיפים בהסכם זה, מובאות לנוחות הקורא והתמצאות בלבד ולא ישמשו לצורך  .1.2

 פרשנותו.

 

 ממנו.הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד  .1.3

 

 תשריט וסימון שטח המרכז הרפואי )במבנה מרכז ההפעלה(. – נספח א' .1.3.1

 נוסח ערבות ביצוע.  –נספח ב'  .1.3.2

 .נוסח אישור קיום ביטוחים לתקופת ההיערכות )שיפוצים והתאמות( – 1'גנספח  .1.3.3

)העירייה תוכל, על פי נוסח אישור קיום ביטוחים לתקופת הניהול וההפעלה  – 2נספח ג' .1.3.4

ביטוח מטעמה, בהתאם לסוג ההפעלה המוצע, לשנות את דרישות הביטוח ו/או את גבולות עצת יועצי ה

 הביטוח(.

 .הצעת המפעיל במכרז )תכנית ההפעלה וכיו'( – 'ד נספח .1.3.5

 הוראות/הנחיות לעבודות שיפוץ והתאמה. –נספח ה'  .1.3.6

 למבנה. תחזוקההצעת מחיר לתשלומי קרן  –נספח ו'  .1.3.7

 

 הגדרות: .2
 

 המשמעות שלצידם:למונחים הבאים תהא 
 

 המשמעות  המונח

 עיריית נתיבות. - "העירייה"

 

 כהגדרתו לעיל ולרבות כל מי שיבוא בשמו ו/או מטעמו;  - המפעיל""

 

 נקודות. 11מרכז ההפעלה העירוני לשגרה ולחירום המצוי במבנה חדש בציר  - "מרכז ההפעלה"

 

 1,292-יופעל וינוהל על ידי המפעיל בשטח של כאשר יוקם,  רפואימרכז הפיס  - "המרכז הרפואי"

וכן מרפסת  במבנה מרכז ההפעלה בפריסה על פני שתי קומותמ"ר )ברוטו( 

 בהתאם לסימון בתשריט המצ"ב כנספח א' מ"ר, 112פתוחה בשטח של 

 בקומת הקרקע )ברוטו( מ"ר 248של  נוסף למפעיל שטח )העיריה תוכל להעביר

ימוש זמני וזאת בהגדלת התשלומים לקרן בהם היא עושה בימים אלו ש

 .התחזוקה לפי יחסיות השטח(

 

תקופת "

 "ההיערכות

חודשים או תקופה ארוכה יותר באישור העירייה מראש  6תקופה של עד  -

ובכתב במסגרתה יתחיל ויסיים המפעיל את כלל הפעולות הנדרשות שלו 

לצורך הפעלה מושלמת של המרכז הרפואי בהתאם להוראות המכרז, והסכם 

  זה על נספחיו;
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תקופת הניהול "

 "וההפעלה

היערכות )בין אם חודשים שתחל להיספר מתום תקופת ה 60תקופה של  -

 הסתיימו פעולות ההיערכות במסגרתה ובין אם לאו(

 
 

 הצהרות המפעיל .3

 
 המפעיל מצהיר בזאת כדלקמן:

 .ונספחיו, וכל תנאי החוזה והנספחים לו נהירים וברורים לו ההסכםהוא קרא את  .3.1

 

 דיןאו ישיג את כלל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים לו ועל פי כל הוא בעל כל האישורים  .3.2

לביצוע כלל התחייבויותיו מכוח הסכם זה על נספחיו וכי יקיים אחר כל  )לרבות רישיון עסק(

התנאים והדרישות המופיעים באישורים ובהיתרים כאמור ויגרום לכך שכל האישורים וההיתרים 

 יישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם. 

 

זה, וכי הוא בעל אמצעים נאותים  הסכםי לפ התחייבויותיוהוא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע  .3.3

 .  לבצען ברמה הגבוהה ביותרומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת 

 

בחן את כל התנאים,  במבנה מרכז ההפעלה במקום המיועד להפעלת המרכז הרפואי,הוא ביקר  .3.4

ו/או הנובעים  וההפעלהתקופת ההיערכות ו/או בתקופת הניהול הנתונים והנסיבות הקשורים ב

וכי אין ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר עם האמור לעיל, והוא  מהן

 . מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, כאמור

 

יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודות  .3.5

 ההסכם.והציוד הדרוש לביצוע התחייבויותיו, והכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבמסמכי  המיומן

 

-כי קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה, וכי אין כל מניעה, על .3.6

פי דין או הסכם או אחרת, לחתימתו על הסכם זה וכי בחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו 

 לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין.על פיו 

 

 ההתקשרות .4

 

נקודות  11בעיר נתיבות, במבנה המצוי על ציר  הרפואיינהל ויפעיל את מרכז הפיס  המפעיל .4.1

וכן מרפסת פתוחה  מ"ר ברוטו )הפרוש על שתי קומות במבנה( 1,292-בנתיבות, בשטח מוגדר של כ

 כמסומן בתשריט )נספח א'(. מ"ר 112שטח של ב

 

עושה העירייה כיום שימוש זמני בו מ"ר,  248-שטח נוסף בקומת הקרקע, כקיים מובהר כי 

וקיימת אפשרות שבמהלך תקופת ההתקשרות יעבור גם חלק זה להפעלה וניהול של הזוכה במכרז 

 .בתוספת תשלומי קרן תחזוקה לפי החלק היחסי בהתאם להצעת הזוכה במכרז )ראו נספח א'( –
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חניות סמוך למבנה במיקום  14בנוסף לשטח שיוקצה למפעיל, תעמיד העירייה עבור המפעיל  .4.2

 שייבחר על ידה כדלקמן:

 

 לרכב בטחון/אמבולנס. – שתי חניות .4.2.1

 לצוות הרפואי/הזוכה במכרז. –ארבע חניות  .4.2.2

 למבקרים. –חניות  שמונה .4.2.3

 

 שבהסכם  השימוש זכות)למעט והחניות  בשטח המרכז הרפואי הזכויות כי ספק הסר למען מובהר .4.3

 טענה כל למפעיל תהא ולא בלבד העירייה של הינן וכן במרכז ההפעלה העירוני ובמבנה בכלל, (זה

, למעט אלו אלוב הזכויותאו /ו למרכז הרפואי ו/או למבנה ו/או למרכז ההפעלה ביחס דרישהאו /ו

 .ביחס לשטח המרכז הרפואי בלבד שהוענקו לו במפורש על ידי העירייה בהסכם זה

 

 לעשות שימוש בשטח שנמסר לו לשימוש, להפעלה וניהול של המרכז הרפואימתחייב  המפעיל .4.4

  , בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו.בלבד

 

יונות ו/או ההיתרים הנדרשים מאת הרשויות שילקבל בעצמו ועל חשבונו את כל הר המפעיל ידאג .4.5

לרבות רישיון עסק וכל רישיון או היתר  לצורך הפעלת המרכז הרפואיבמידה ויהא צורך בכך 

 .נדרש ממשרד הבריאות

 

המפעיל יפעיל וינהל את המרכז בהתאם להוראות כל דין, הוראות והנחיות משרד הבריאות,  .4.6

 הוראות ההסכם )מסמך ג'( על נספחיו והצעתו במכרז.  

 

על המרכז הרפואי להיות בעל יכולת להעניק שירות לכל תושב ואזרח ללא חסמים. משכך, על  .4.7

לקיום הסדרים לקבלת שירותי רפואה המפעיל יהא ליצור התקשרויות עם כלל קופות החולים 

 במרכז הרפואי.

 
מובהר כי גובה תשלומי מטופלים מעבר ל"השתתפות הקופות", או ללא השתתפות הקופות תהא 

 בתיאום ואישור העירייה.

 
שעות פעילות לפחות בכל יום  10ימי עבודה בשנה לפחות ובמשך  250 -המרכז הרפואי יופעל ב .4.8

 .פעלה חלקית או פחותה מכךעבודה כאמור. לא תתאפשר ה

 
במקרה של "מלחמה" ו/או "סבבי ירי" ניתן יהא לקיים במרכז הרפואי שירותי חירום )מעבר  .4.9

 . לשעות הפעילות הרגילות של המרכז( וזאת באישור מראש של העירייה

 
 
 והתאמות שיפוצים .5

 
לבצע . ככל שנדרש במצבו כפי שהוא כיום שטח המרכז הרפואי יימסר לזוכה במכרז .5.1

 התאמות/שיפוצים בשטח המבנה המיועד למרכז הרפואי אזי:



 60מתוך  38עמוד 

 חתימה וחותמת: _________________
 .רפואי בעיר נתיבותלניהול והפעלה של מרכז פיס  08/2021מכרז פומבי מס' 

 

 

 רשימת ההתאמות והשיפוצים תאושר על ידי העירייה מראש ובכתב.  .5.2

 
העירייה תוכל לסרב להתאמות ושיפוצים אשר עלולים לפגוע בניהול ו/או התפעול  .5.2.1

 השוטף של מרכז ההפעלה העירוני.

ההוצאות של ההתאמות ו/או השיפוצים שאושרו על ידי העירייה, יבוצעו על ידי  כלל .5.2.2

הזוכה במכרז ועל חשבונו. הכל בתיאום עם העירייה לצורך מניעת הפרעה לניהולו של 

 להסכם זה. בנספח ה'מרכז ההפעלה וכן בהתאם להנחיות וההוראות הקבועות 

 

צים כאמור לעיל, יועברו לאישור העירייה טרם כל תוכניות הביצוע של המפעיל להתאמות או שיפו .5.3

ביצועם. העירייה תוכל לסרב לעבודות שיש בהן כדי לפגוע במבנה, תשתיות במבנה, במרכז 

 ההפעלה )לרבות תפעולו ותפקודו השוטף( בהוראות כל דין.

 

, ההמפעיל ו/או העיריי שביצע העבודות תוצרי כל( שהיא סיבה)מכל  זה הסכם סיום עם כי מובהר .5.4

בשטח לרבות אך לא רק, כל שיפוץ, שיפור, התקנת מערכות, תוספות, וכל המתקנים המחוברים 

שהורכבו על ידי המפעיל ועל חשבונו ככל שהינם בחזקת מחוברים של קבע, כולם יהיו  המרכז

 של העירייה.   הקניינ

 
הזוכה במכרז יערוך ביטוחים מתאימים ביחס לעבודות השיפוץ וההתאמה וכן יוודא כי הקבלן  .5.5

המבצע מטעמו מורשה על פי כל דין ובעל ביטוחים מתאימים כאמור לכיסוי אחריות המפעיל 

 ואחריותו הכל בהתאם לדרישות יועץ הביטוח של העירייה.

 
 

 :ההתקשרותתקופת  .6
 

 :עם הזוכה במכרז תהא כדלקמן ההתקשרותתקופת  .6.1

 

 תקופת ההיערכות. .6.1.1

 תקופת הניהול וההפעלה. .6.1.2

 36-חודשים כל אחת עד ל 12תקופות נוספות של  –הארכת תקופת הניהול וההפעלה  .6.1.3

 חודשים נוספים. הארכת ההתקשרות כאמור כפופה לאישור משרד הפנים.

 

שנים דורשת  5לתקופה העולה על עירוני נכס ב מתן שימושראות הדין וידוע למפעיל כי בהתאם לה .6.2

העיר וכן את אישור שר הפנים. מובהר, כי מועד קבלת האישורים ו/או עצם  מועצתאת אישור 

 קבלתם אינו באחריות העירייה והיא איננה מציגה כל מצג בעניין זה כלל.

 

 שנים. 5-ל הניהול וההפעלהאישור של איזה מבין הגופים האמורים, תהא תקופת  התקבללא  .6.3

 

 . לפני תום תקופתויהיה רשאי להביא הסכם זה לכלל סיום  לאהמפעיל  .6.4
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לתת זכות שימוש, לצורך קיום התחייבויותיו מכוח הסכם זה בהתאם להצעתו  רשאי המפעיל .6.5

יהא  העיריה אישור )בחלקים מסוימים משטח המרכז הרפואי. משנה מפעיליל העירייהובאישור 

 ימשיך זה שבמקרה לכך בכפוף, הצהיר המשתתף במכרזלשימוש עליו  ובכפוף ובכתב מראש

 .זה להסכם בהתאם העירייה כלפי והחובות הזכויות בעל להיות המפעיל

 

שטח המרכז , מתחייב המפעיל למסור את שהיא סיבה מכל סיום לכלל זה הסכם של הגעתו עם .6.6

, התוספות, כשהוא כולל את כל למפעיל השייךחפץ ו אדםכשהוא נקי מכל  עירייהל הרפואי

כשהוא ו( מיטלטלין)למעט  רכז הרפואיבמ והורכבו שבוצעו והמערכות המתקנים, השיפוצים

ו/או במתקנים שהותקנו בו, ולהמציא את  נכסבמצב שלם ותקין בכפוף לבלאי סביר בגין שימוש ב

בהסכם זה להלן לרשויות כדלקמן: חברת  המפורטיםכל האישורים בגין כיסוי כל חובותיו 

, חברת הניהול של הבניין )ככל שתהא חברת ניהול נתיבותתאגיד המים העירוני, עיריית החשמל, 

 לבניין( או גוף מקביל לחברת הניהול. 

 

יוגדר מעמדו ומעמדם של כל מי מטעמו  שטח המרכז הרפואי,במידה וכאמור המפעיל לא יפנה את  .6.7

 השטחבגין אי פינוי  עירייהלכפולש. בנוסף יהיה חייב המפעיל לשלם ושל המפעיל, כמשיג גבול 

מע"מ. כפיצויים מוסכמים כמשמעותם ₪ +  20,000במועד עבור כל יום איחור בפינוי סך של 

 .1971 - תשל"א ,בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(

 

של העירייה לתבוע סילוק יד ו/או פינוי מידי של המפעיל  האמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותבאין  .6.8

או כל תרופה אחרת  שטח לידיהוהחזרת השימוש והחזקה הבלעדית ב המרכז הרפואי שטחמ

 .דין כל פי ועל זה הסכם פי על ההמגיעה ל

 

 .בכל תקופותיותנו להבטחתו יחולו בשינויים המחויבים יהסכם זה והבטוחות  אשר נ .6.9

 
ו לא התחיל חודשים מתום תקופת ההיערכות והזוכה לא סיים את עבודות ההערכות ו/א 6חלפו  .6.10

תוכל העירייה להביא את ההסכם בין הצדדים לכלל סיום  –של המרכז הרפואי  הפעלהבניהול 

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או פיצוי בגין נזקים שנגרמו לה על ידי המפעיל הזוכה ולרבות השבה 

 של הכספים שהושקעו על ידה בשיפוצים והתאמות לבקשת הזוכה כאמור.

 
 
 תחזוקהתשלומים וקרן  .7

 

ההפעלה והניהול של  כלל הפעולות של המפעיל בתקופת ההערכות וכן כלל פעולותיו בתקופת .7.1

תבוצע באחריותו ועל חשבונו של הזוכה לרבות: העסקת עובדים, רכישת ציוד  הרפואיהמרכז 

 נדרש לרבות ציוד רפואי וציוד משרדי, תקורות, ביטוחים, ערבויות וכיו'.

 

סים, האגרות, הארנונות והיטלי חובה, עירוניים וממשלתיים אשר יוטלו על השימוש ו/או יכל המ .7.2

יחולו על המפעיל  הסכם זהתקופת  בכל, במישרין או בעקיפין, המרכז הרפואי בשטחהחזקה 

 וישולמו על ידו.
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ון על ידי ועל חשב תשלומי מים וחשמל ישולמו לפי מונים נפרדים שיותקנו בשטח המרכז הרפואי .7.3

לעירייה או ישירות לחברת החשמל ו/או לתאגיד המים והביוב  ייעשו. תשלומים כאמור המפעיל

 הכל לפי הנחיות העירייה. –

 

שיגיעו לעירייה ו/או לממשלה ו/או לכל גוף אחר בגין ניהול עסקו של  והתשלומיםסים יכל המ .7.4

, אגרות (יתקין שילוט, לרבות מס עסקים, מס שלטים )ככל שהמפעיל מרכז הרפואיהמפעיל ב

 שיונות יחולו על המפעיל וישולמו על ידו.יור

 

 לעיל, יחולו על המפעיל מתחילת תקופת ההערכות.  7.4 – 7.1תשלומים כאמור בסעיף  .7.5

 

 :תחזוקהקרן תשלומים ל .7.6

 
 הגדרות .7.6.1

קרן אשר תשמש את העירייה לביצוע עבודות תחזוקה שוטפות ו/או  -" תחזוקהקרן "

אחרות ו/או שיפורים, במבנה כולו ו/או בחלקים ממנו לרבות בחלקים נקודתיות ו/או 

משותפים ו/או חלקים בהם עושה שימוש העירייה, בין פנימיים ובין חיצוניים, לרבות 

 .עבודות בינוי, שיפוץ, אחזקת מערכות וכיו'

 

 כל או לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם לצרכן המחירים מדד -"  המדד"

 .יבוא אם במקומו שיבוא אחר גוף

 

 . הגשת ההצעות במכרזהמדד הידוע במועד  –" הבסיס מדד"

 

 המדד הידוע במועד ביצועו של כל תשלום. –"  הקובע המדד"

 

בתוספת  לחודש₪ בנוסף לכל האמור לעיל, ישלם המפעיל לעירייה סך של _________  .7.6.2

 "(.התחזוקהתשלומי קרן למבנה )להלן: " תחזוקהמע"מ כדין, לטובת קרן 

 

תשלומי קרן התחזוקה יחלו להיות משולמים מתחילת תקופת הניהול וההפעלה או מתום 

 לפי המוקדם. –מהמועד שבו הודיעה העירייה למפעיל כי החלה תקופת ההיערכות  6

 

ההפרש שבין המדד מ הנובע הסכום להם שיתווסף כך למדד יוצמדו התחזוקהתשלומי קרן  .7.6.3

. למען הסר ספק השכירות בדמילבין מדד הבסיס מחולק במדד הבסיס ומוכפל  הקובע

לא יופחתו עקב ירידה של המדד הקובע מתחת למדד  התחזוקהתשלומי קרן מובהר כי 

 הבסיסי. 
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תשלומי קרן התחזוקה ישולמו בגין כל רבעון מראש. להקלת הגביה יפקיד המפעיל בידי  .7.6.4

ומי קרן התחזוקה לכל תקופת הניהול וההפעלה. העירייה שיקים עתידיים ביחס לתשל

 התחשבנות בגין עליית שיעור המדד תעשה אחת לשנה קלנדרית.

 
יישא  – התחזוקהככל שתחול חובת תשלום מע"מ ו/או מס אחר בגין התשלומים לקרן  .7.6.5

 המפעיל בתשלומים כאמור וזאת בנוסף לתשלומי קרן התחזוקה.

 

, זה בהסכם כאמור תשלומו ממועד עסקים ימי 7 על יעלה אשר בפיגור ששולם תשלום כל .7.6.6

למדד המחירים לצרכן עד למועד תשלומו בפועל ובתוספת ריבית מירבית  בהצמדהשא יי

 חלוףלחשבונות חח"ד עסקים שתהיה נהוגה באותה תקופה בבנק לאומי בע"מ וזאת החל מ

ין באמור לעיל לשלמו ועד לתשלומו בפועל. א המפעילהמועד שבו היה על מ עסקים ימי 7

זה ועל פי כל  הסכםעל פי  לעירייהכדי לגרוע מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים שיעמדו 

  דין.

 

 יהא שהוא אחר סכום מכלאו /ו התחזוקהמתשלומים לעירייה/קרן  לקזז רשאי יהא לא המפעיל .7.7

 .לו חייבת העירייה שלדעתו סכומים עירייהל חייב

 

 המבנה .8

    

ובלבד שהשינוי לא יפגע  המרכז הרפואי מצוי בו במבנה תוספתאו /ו שינוי לכל יתנגד לא המפעיל .8.1

בזכויותיו של המפעיל. המפעיל מתחייב שלא להתנגד לכל שינוי או בקשה כנ"ל אלא אם הדבר 

 לצרכיו כאמור. שטח הרפואיעשוי לפגוע בזכויותיו ו/או בשימוש ב

 

במבנה ולהרחיבו, וניצול זכותה לעשות כן, מובא לידיעת המפעיל כי לעירייה זכות להוסיף קומה 

בכל תקופה שתחפוץ בכך לא תהווה פגיעה בזכויותיו ו/או בשימוש בשטח הרפואי והמפעיל לא 

 יוכל להתנגד לזכות העירייה כאמור.

 

 שילוט .9
 

לא יוכל להציב שלטים על  המפעילהמבנה נבנה בתמיכה ומימון חלקי של מפעל הפיס, ומשכך  .9.1

לא אישור של העירייה ומפעל הפיס מראש ובכתב לגבי סוג השלט, גודלו וכיו'. ל –מבנה הבניין 

 מובהר כי קיימת אפשרות שלא יתאפשר שילוט כלל.

 

בכל מקרה ככל שיאושר שילוט חיצוני יהא שילוט חיצוני אחד המציין כי מדובר "במרכז פיס  .9.2

 פעיל.רפואי" כאשר לצד זה, בכיתוב קטן יותר, ניתן יהא לרשום את שם המ

 
לא תותר התקנת שלטים בתוך המרכז הרפואי שאינם שלטים אינפורמטיביים לרבות לא תותר  .9.3

 התקנת שלטי תורמים או שלטי זיכרון וכיו'.

 
 



 60מתוך  42עמוד 

 חתימה וחותמת: _________________
 .רפואי בעיר נתיבותלניהול והפעלה של מרכז פיס  08/2021מכרז פומבי מס' 

 

 :שיווק ופרסום .10

 

 במדיות השונות.  המפעיל ידאג לשווק ולפרסם את שירותי המרכז הרפואי באופן תדיר .10.1

 

ויכללו גם את סמל העירייה ו/או שמה לפי הנחיות פרסומים יובאו לאישור העירייה מראש  .10.2

 העירייה.

 

 איסור הסבת זכויות  .11

 

המפעיל מתחייב בזה שלא להסב את זכויותיו בהתאם להסכם זה, או כל חלק מהן, לאחר או  .11.1

 אלאלאחר או לאחרים,  המרכז הרפואי לאחרים, בכל צורה שהיא ושלא למסור או להעביר את

 .ובכתב מראש העירייה בהסכמת

 

 במפעילל המפעיל או שינוי בשמות השותפים שמוסכם במפורש כי העברת מניות או שינוי בבעלות  .11.2

 .ובכתב מראש, העירייה של אישור הצריכה זכויות כהעברת חשבית

 

 המרכז הרפואיותחזוקת אחזקת  .12

על  במצב טוב ותקין הניהול וההפעלהבתקופת  המרכז הרפואיהמפעיל מתחייב להחזיק את  .12.1

, להימנע מגרימת נזק או קלקול בו או בכל מתקן ממתקניו למעט בלאי סביר ולהיות חשבונו

או מי מטעמו ו/או על ידי מבקריו ו/או /ועל ידו  ואחראי ולתקן מיד ועל חשבונו כל נזק שייגרם ל

אי ברשותו, למעט נזקים שנגרמו ע"י בל מרכזלקוחותיו ו/או עובדיו ו/או על ידי כל מי שיכנס ל

  סביר, כאמור.

 

בצע באופן תדיר עבודות אחזקה וניקיון במרכז הרפואי וכן יתקן על חשבונו של קלקול המפעיל י .12.2

ו/או תקלה במרכז הרפואי בזמן המהיר ביותר האפשרי. על אף האמור לעיל, היה פגם או קלקול 

בקונסטרוקציית המרכז ו/או מערכות תשתית בו )שלא הותקנו על ידי המפעיל(, תדאג העירייה 

 יר ביותר האפשרי. לתקנם בזמן המה

 

ושלא להוסיף כל תוספת ו/או להרוס כל חלק  בנההמפעיל מתחייב שלא לבצע כל שינוי חיצוני במ .12.3

 .ו/או מתקן ממתקניו מבנהמה

 

אום יבכל עת וזמן מתקבלים על הדעת ובת רכזיהיו רשאים להיכנס למ ההעירייה ו/או מי מטעמ .12.4

 .ופעילותורכז מראש עם נציג המפעיל, כדי לבדוק את מצב המ

 

מבנה או במרכז באין באמור בזה כדי להטיל חובה כל שהיא על העירייה לבצע דבר כל שהוא  .12.5

 .ההפעלה או במרכז הרפואי
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או /ו מרכז הרפואיהמפעיל מתחייב למלא לבצע כל הוראה של חוק, תקנה, צו או חוק עזר בקשר ל .12.6

או בקשר אליו כל דבר  ואימרכז הרפהחזקת או השימוש בו, ולא לעשות ולא להרשות שיעשו ב

למרכז או /ו עירייהאו אי נוחות ל/ואו לגרום נזק /ואו מטרד /ושהוא אשר עלול להוות מפגע 

 .ככל ויהיו או למשתמשים אחרים בבניין/ו ההפעלה

 
ככל שלמרכז הרפואי נדרש, בדין או על ידי המפעיל או דרישה של רשות מוסמכת אחרת "גנרטור"  .12.7

המפעיל לרכוש ולהתקין את הגנרטור כאמור על חשבונו וכן לדאוג לתחזוקתו לגיבוי פעילותו, על 

 השוטפת. מקום ההתקנה יתואם ויאושר על ידי העירייה.

 

  אחריות .13

 

או /ו לגוף נזק לרבות תקלהאו /ו קלקולאו /ו נזק כל על מוחלטת אחריות אחראי יהא המפעיל .13.1

 שימושו בגין וכן וההתאמות השיפוץ עבודות של בעטיים או בגין שייגרם שהוא' ג לצדאו /ו לרכוש

 מרכז הרפואי, הקמתו ניהולו ותפעולו.ב המפעיל של

 

 למי מהםבגין כל נזק או הוצאה שייגרמו  ואת מפעל הפיס את העירייה שפותהמפעיל מתחייב ל .13.2

, בין פלילית ובין אזרחית, ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כנ"ל מי מהםבשל תביעה שתוגש נגד 

מילוי או מהפרה של התחייבות המפעיל בחוזה זה בהתאם -ככל שתביעה כאמור נובעת מאי -

לתנאיו )ולמעט נזק או הוצאה כאמור שייגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של העירייה  ו/או מי 

של גורם מוסמך אחר בגין   חלוטהו/או החלטה  עוכב לא שביצועו(, וזאת לפי פסק דין המטעמ

( העירייה נתנה למפעיל הודעה 1ם שנגרמו לו. שיפוי כאמור כפוף לתנאים הבאים: הנזקים הישירי

להתפשר בהליך כאמור ללא קבלת  ת( העירייה אינה רשאי2בכתב בהקדם האפשרי אודות ההליכים 

במקרה כאמור, היה והעירייה ביקשה להתפשר והמפעיל לא  הסכמה מראש ובכתב של המפעיל.

 בכל הוצאות העירייה בעניין זה.הסכים לכך, יישא המפעיל 

 

  ביטוח .14

 מתחייבעל פי כל דין,  אחראילנזקים להם היא  וומאחריותעל פי חוזה זה  מפעילמבלי לגרוע מאחריות ה

על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שלא  ום ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותלערוך ולקיי מפעילה

 יפחתו מגבולות האחריות והתנאים כאמור והמפורט באישור על קיום ביטוחים וכאמור להלן.

 

 500,000העולות על  ביטוחים לתקופת עבודות השיפוץ ו/או ההתאמה )להלן ביחד ולחוד: "העבודות"(

 .₪ 

מציא י מפעיל(, המבניהםמועד המוקדם או הכנסת ציוד בקשר לעבודות )ה העבודות לפני תחילת .14.1

 מפעיל"(. ההעבודות ביטוחי קיום אישור)להלן: " 1'ג נספחאת טופס אישור ביטוח העבודות, 

להמציא לעירייה את טופס אישור ביטוח העבודות חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת  מתחייב

זה ו/או  חוזהרישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, במשך כל זמן חלותו של 

במבנה  מפעילשל ה תהפעילותקופת העבודות ו/או עד המסירה הסופית של העבודות ו/או תחילת 

)המאוחר מבין המועדים(, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד  זה חוזהת ו/או בנכס במסגר
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ו/או קבלן  מפעילהעירייה. המצאת טופס אישור ביטוח העבודות חתום ותקין מטעם מבטחי ה

 . זה חוזה, מהווה תנאי מהותי בומטעמ

 
במישרין או בעקיפין וודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש יערוך או י מפעילה -ביטוח כלי רכב .14.2

לביצוע העבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות 

ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין 

אשר אינם מכוסים  וכן  כיסוי לנזקי גוף₪  600,000 -נזק לרכוש בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

בביטוח חובה. למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, 

 גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

 

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם  .14.3

 למקרה.₪   2,000,000-בולות אחריות שלא יפחתו מביטוח אחריות מפני נזקי גוף בג

 
 הנכסאו /ו המבנה של הפיקוחאו /ו הניהולאו /ו ההפעלהאו /ו: שימושהשוטפים בתקופת  ביטוחים

 .: "ההפעלה"(ולחוד ביחד)להלן  המרכז שלאו /ו
 
 

יום   14 –להמציא לידי העירייה לא יאוחר מ  מפעילה מתחייבללא צורך בכל דרישה מצד העירייה,  .14.4

לפני סיום העבודות או חלקן ו/או תחילת ההפעלה ו/או הפעילות במבנה, ו/או תחילת השימוש 

 –במבנה ו/או בנכס ו/או ממועד הכנסת חפצים כלשהם למבנה ו/או לנכס, המוקדם מבין המועדים 

(, כשהוא "הקבע ביטוחי קיום אישוריםן: ", )להל2'ג, נספח מפעילאת האישור על עריכת ביטוחי ה

מציא, מידי תום ישוב וי מפעיל. הבישראל מורשית ביטוח חברת, וחתום על ידי המבטח מטעמ

פינוי הטובין, הרכוש ו/או הציוד  עדתקופת ביטוח, במשך כל זמן שהותה בנכס ו/או במבנה ו/או 

 –ו/או משך חלותו של חוזה זה ו/או תקופת הארכה )ככל ותהיה(  מפעילשבבעלות ו/או באחריות ה

 מפעילכשהוא חתום על ידי מבטח מטעם ה מפעיללפי המאוחר, את האישור על קיום ביטוחי ה

 המורשה בישראל, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה.

 

 :הבאים התנאים את לכלול הקבלן מתחייבבכל הפוליסות הנזכרות  .14.5

 

 ו/או העירייה: הקבלן –הינו  בפוליסות"המבוטח"  שם 14.6.1
ת בת ו/או עובדים ועירוניים ו/או חבר תאגידים: לרבות הביטוחי הכיסוי"העירייה" לעניין  14.6.2

 של הנ"ל.
את העירייה בגין ו/או בקשר עם מעשה או  לשפות מורחב שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 14.6.3

 .ההתקשרות עם בקשרומי מטעמו   הקבלןמחדל של 
 האחריות כמעביד האת העירייה היה ותוטל עלי שפותחבות מעבידים מורחב ל ביטוח 14.6.4

 עם בקשר הקבלןלנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 
 .ההתקשרות

את העירייה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה  לשפות מורחב מקצועית אחריות ביטוח 14.6.5
 .ההתקשרות עם בקשרומי מטעמו  הקבלןמקצועית של 

יאוחר ממועד התחלת מתן  לאיכלול תאריך רטרואקטיבי  –מקצועית אחריות ביטוח 14.6.6
 שירותים המקצועיים.ה

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות . 14.6.7
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הפועל בשמו ומטעמו  כל בגין ואחריותועל פי דין  הקבלןיכסה את אחריותו של  הביטוח 14.6.8
 של הקבלן ולרבות אחריותו בגין קבלני משנה מטעמו.

, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח בפוליסותסכום השתתפות עצמית  14.6.9
 ₪ . 100,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 
ך ביטוח אבדן שלא לערו שאיהיה רי מפעיל, המפעילעל אף האמור באישור על קיום ביטוחי ה .14.6

את העירייה מאחריות לכל אובדן תוצאתי, בין  פוטר מפעילהכנסות, אולם מובהר, כי בכל מקרה ה

 אם ערכה ביטוח ובין אם לאו.

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות  מתחייב מפעילה .14.7

 האמור לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

היה יזכויות העירייה על פי הפוליסות, את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את  מפעילה הפר .14.8

טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק  ומבלי שתהיה ל באופן מלא ובלעדי, לנזקים אחראי מפעילה

 כספי ו/או אחר שייגרם לה עקב זאת.

ים אשר האחריות עליהם מוטלת במלואם לנזקים בלתי מבוטח אחראיהיה י מפעילמובהר, כי ה .14.9

 מכוח סעיפי חוזה זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. –ו עלי

ר לעיל ו/או בבדיקתם על ידי העירייה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אין בעריכת הביטוחים כאמו .14.10

על פי החוזה ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את  מפעילו/או תרופה המוקנים לעירייה כנגד ה

 מהתחייבויותיה לפי חוזה זה. מפעילה

 .מהווה תנאי יסודי בחוזה זה –המצאת טופס אישור על קיום ביטוחים תקין כאמור  .14.11

 

 פינוי  .15

 

,  או עם ביטולו של הסכם  הניהול וההפעלה או התוספת לתקופת הניהול וההפעלהבתום תקופת  .15.1

 המרכז הרפואיפי המוקדם מביניהם, מתחייב המפעיל לפנות את  עלזה,  מכל סיבה  שהיא,  

,  כשהוא כולל את כל למפעיל השייךחפץ ו אדםכשהוא נקי מכל  לעירייה רכזלמסור את המו

כשהוא במצב שלם ותקין בכפוף לבלאי סביר בגין ו והמערכות המתקנים, השיפוצים, התוספות

האישורים בגין כיסוי כל חובותיו  כלו/או במתקנים שהותקנו בו, ולהמציא את  מרכזשימוש ב

 לרשויות כדלקמן: חברת החשמל, תאגיד המים העירוני, וכיו'.

 

את העירייה במימוש הערבויות  , תזכהלעיל 13.1שלא באופן המפורט בסעיף  רכזהחזרת המ .15.2

וזאת מבלי שלמפעיל תהיה טענה כלשהי כלפי  הלכיסוי הנזק הכספי שנגרם ל השניתנו ל

 הערבות את לחלט העירייה כוונת על למפעיל ובכתב מראש הודעה למתן בכפוף והכלהעירייה, 

 . להלן 14 בסעיף כמפורט

 

 בטחונות .16

 

 10על פי הסכם זה על נספחיו, ימסור המפעיל לעירייה, תוך  התחייבויותיו כלל קיום להבטחת .16.1

ימים ממועד הזכייה במכרז ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית מקור, בת פירעון עם 
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 24-חדשים( לטובת העירייה ובתוקף ל שקלים אלף מאה)₪  100,000דרישה ראשונה בסך של 

 .'ב כנספחחודשים ממועד הוצאתה ובנוסח המצ"ב 

 

הערבות תוארך מידי שנתיים, טרם פקיעתה, כך שתהא בתוקף לכל אורך תקופת ההסכם על 

 תקופות הארכה שבו.

 

 איזה קיים לא שהמפעיל אימת כל חלקה או הערבות כוללממש את ה תוכל העירייה .16.2

של ה על פי ההסכם או נספחיו כפיצויים מוסכמים מראש ומבלי לגרוע מזכויותי מהתחייבויותיו

 העירייה להיפרע מהמפעיל בגין כל נזקיו.

 

לעירייה ערבות נוספת או לחילופין יעמיד , כולה או חלקה, יעמיד המפעיל הערבות מומשה .16.3

 ימים 7 תוך וזאת שמומש הסכום בגובה הערבות סכום להשלמת דשההמפעיל לעירייה ערבות ח

 .לעיל כאמור הערבות מימוש ממועד

 

ת כולם המניו בעלי של חתימה, דעתה שיקול לפי, תאגיד הינו עילוהמפ במקרה, תוכל העירייה .16.4

או חלקם כערבים להתחייבויות המפעיל, נוסח הערבות יאושר על ידי היועצ/ת המשפטי/ת 

 לעירייה.

 

 הפרות ותרופות .17

 

 .1970 –על הצדדים ועל ההסכם יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א  .17.1

 

העירייה רשאית )בכל אחת מהתקופות בהסכם זה( להביא הסכם זה לידי סיום, על פי שיקול  .17.2

 .יום 120דעתה הבלעדי וללא צורך במתן נימוק ובהתראה של 

 

 , תשלם העירייה למפעיל סך כדלקמן:15.2הופסק ההסכם כאמור בסעיף  .17.3

 במרכז.מסכום ההשקעה בפועל של המפעיל  80% -בתקופת שנת ההפעלה הראשונה   .17.3.1

 מסכום ההשקעה בפועל של המפעיל במרכז. 65%בתקופת שנת ההפעלה השניה:  .17.3.2

 מסכום ההשקעה בפועל של המפעיל במרכז. 50%בתקופת שנת ההפעלה השלישית:  .17.3.3

 מסכום ההשקעה בפועל של המפעיל במרכז. 35%בתקופת שנת ההפעלה הרביעית:  .17.3.4

 של המפעיל במרכז.מסכום ההשקעה בפועל  10%בתקופת שנת ההפעלה החמישי:  .17.3.5

ביתר שנות ההפעלה, ככל שתהיינה, לא ישולם כל פיצוי בגין הפסקה מוקדמת של  .17.3.6

 ההסכם.

 

סכומי כסף שהושקעו על ידי המציע  -" לצורך סעיף זה  סכום ההשקעה"

בשיפוצים/התאמות/תכנונים ומחוברים של קבע. לא כולל מיטלטלין וציוד )לרבות רפואי( 

 . לפי חשבוניות וקבלות מאומתות שנרכש על ידו
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סכם זה הינן הוראות הל  14, 12, 11, 10, 9, 7, 4ראות סעיפים הומבלי לגרוע מהאמור דלעיל,  .17.4

ן תהווה הפרה יסודית של ההסכם. במקרה של הפרה יסודית המ אחת תרפה ואיסודיות והפרתן 

זה ועל פי כל דין  כםהסעומדים לה על פי ה םייטפשמאית לכל סעד ותרופה כתהיה העירייה ז

רשאית לבטל את ההסכם, לתבוע פיצויים בגין  עירייההומבלי לגרוע מהזכויות לעיל תהיה 

 , ולהעביר ביצועו לגורם אחר. ותרהפ

 

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הרי שהאירועים הבאים ייחשבו כהפרה  .17.5

ות לה על פי ההסכם ועל פי כל דין קנהמו יסודית של הסכם זה ויזכו את העירייה בכל הזכויות

 במקרה של הפרה יסודית:

 
 

הטלת עיקול זמני או קבוע על ידי בית משפט או על ידי לשכת הוצאה לפועל לגבי נכסי  .17.5.1

יקולים כאמור פוגעים העולם או חלקם, והעירייה מצאה כי , כהמפעיל או זכויותיו

כם זה, והעיקולים לא הוסרו בתוך ביכולת המפעיל לקיים את התחייבויותיו על פי הס

 ם ממועד ביצועם. וי 30

לפירוק אשר  שהקבוגשה על ידו הו , אמרצון קירופ המפעיל בדבר שללטה החנתקבלה  .17.5.2

גד המפעיל או אם ניתן צו הקפאת הליכים כנניתן צו פירוק  אויום,  30לא בוטלה תוך 

פעיל אינו תאגיד  אם כנגד המפעיל ו/או כינוס נכסים נגד המפעיל, או במקרה שהמ

הגיש בקשה להכריזו כפושט רגל   או/אם הוכרז המפעיל כפושט רגל או/אם ניתן כנגדו 

 צו כינוס נכסים. 

ק יספמלהנחת דעתה של העירייה כי המפעיל מסתלק מביצוע ההסכם או  חכוהשכ .17.5.3

 ביצועו ו/או כאשר הוא מתרשל בביצוע מתן השירותים. 

 עוציבבמפעיל משנה  ר, או מעסיקאחאו מקצתו לכם כולו סמפעיל מסר את הההשכ .17.5.4

 ההסכם ללא הסכמת העירייה מראש ובכתב. 

כשהמפעיל לא חידש רישיון ו/או היתר ו/או אישור הנדרש ממנו על פי הסכם זה ועל  .17.5.5

פי כל דין )רישיון מותנה, אישור על בקשה לקבלת רישיון ו/או כל אישור אחר שאינו 

 מהווה חידוש(.רישיון כנדרש בהסכם זה אינו 

חודשים מאז התחילה  6כשהמפעיל לא התחיל בהפעלת המרכז הרפואי וחלפו להם  .17.5.6

 תקופת ההיערכות.

יעשה בכתב ת, זה בהסכם המפורטים לתנאים בהתאם העירייה ידי על ההסכם ביטול הודעת

 לכתובת מסירה אישורבמסירה אישית למפעיל ו/או למי מטעמו או במשלוח בדואר רשום עם 

 .זה הסכם של ברישא המופיעה המפעיל

 

 יכלל .18

יעשה בכתב ויוחתם על יכל שינוי או תיקון בהסכם או בתנאי מתנאיו לא יהיה תקף אלא אם  .18.1

 ידי הצדדים.
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 המפעיל התחייבויות לקיום הנוגע בכל תוכנם לאמיתות ראיה יהוו העירייה של החשבונות ספרי .18.2

 .זה הסכם פי על

 

 במבנה ההחל מחתימת הסכם זה להעביר ו/או להסב את זכויותי העירייה תהא רשאית בכל עת .18.3

ו/או שעפ"י  מבנהב המצא לנכון ו/או לשעבד את זכויותיתו/או שעפ"י הסכם זה לכל צד ג',  כפי ש

 מצא לנכון. תהסכם זה, כולן או מקצתן, בתנאים כפי ש

 

 כתובות הצדדים לצורכי ההסכם הנן כמפורט במבוא. .18.4

 

כל הודעה שתישלח ע"י הצדדים למשנהו בהתאם להסכם זה, תימסר ביד לנציג הצדדים ותחשב  .18.5

שעות  72עם מסירתה כנמסרה, או תשלח בדואר רשום ובמקרה זה תחשב כאילו נמסרה תוך 

 .רשום בדואר שליחתהממועד 

 

יית שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכת זמן לעשייה או הימנעות מעש .18.6

פעולה כמתחייב מהסכם זה, לא ייחשבו כויתור של הצדדים על זכויותיהם לפי הסכם זה ולא 

 ישמשו מניעה לתביעה על ידם, אלא אם כן נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב.

 

הסכם זה מבטא את ההסכמה המלאה והממצה בין הצדדים והוא מחליף ומבטל כל מצג,  .18.7

 הצדדים בהקשר זה טרם חתימתו.התחייבות או הסכם קודם ששרר בין 

 

 המוסמכים המשפט לבתי נתונה תהא זה להסכם הנוגע עניין בכל הייחודית השיפוט סמכות .18.8

 .בלבד שבע בבאר

 

                      

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום

 

__________________                                         __________________ 

 העירייה                                                                             המפעיל

 :העירייה"ד עו אישור

 

 מאשר__________ )להלן: "העירייה"(  זיהוי מספר__________________  של"ד עו"מ _____ הח אני

 יחד וחתימתם העירייה של חתימה מורשי הינם______________ ו"ה _______________ ה כי בזאת

 .ועניין דבר לכל העירייה את מחייבת העירייה חותמת

 

      ________________ 
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 :מפעיל"ד עו אישור

 

________________ )להלן: "המפעיל"(  זיהוי מספר__________________  של"ד עו"מ _____ הח אני

 וחתימתם המפעיל של חתימה מורשי הינם______________ ו"ה _______________ ה כי בזאת מאשר

 .ועניין דבר לכל העירייה את מחייבת המפעיל חותמת יחד

 

      ________________ 
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 תשריט –נספח א' 
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 נוסח ערבות ביצוע  -נספח ב' 
  לכבוד

 "(העירייהעיריית נתיבות )להלן: "
 

 

  בנקאית ערבות: הנדון    
 

 ערבים אנו"(, המבקשים: "להלן. _____________ )ז.ת. / פ.ח____________________  בקשת פי על
 הפרשי בתוספת(, חדשים שקליםאלף  מאה: במילים) ₪ 100,000 של לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזאת

 מאת שתדרשו"(, הצמדה הפרשי: "להלן) להלן כמפורט, למדד ל"הנ הסך מהצמדת הנובעים למדד הצמדה
 לניהול והפעלה של מרכז רפואי במרכז ההפעלה בעיר נתיבות. להסכם בקשר המבקשים

 
 שתגיע בכתב דרישתכם מיום ימים 7 תוך, ל"הנ לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו

 . המבקשים מאת תחילה הסכום את לדרוש או דרישתכם את לבסס עליכם להטיל מבלי, אלינו
 

 פיה על דרישתכם את להוכיח צורך יהיה ולא, לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות
 משפטית תביעה, פיה על תשלום קבלת לשם, תחילה להגיש חייבים תהיו ולא, אחר באופן או, משפטי בהליך

 . המבקשים מאת תשלום תחילה ולדרוש, המבקשים נגד
 

 : זה במכתבנו
 

 . כללי ולמחקר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, המחירים לצרכן מדד משמעו -" מדד""
 משמעו מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.  –" המדד החדש"
 מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום ___________ בגין חודש _____ שנת _______. –" המדד היסודי"
 

 : כדלקמן יחושבו ההצמדה הפרשי
 

 כי"(, החדש המדד: "להלן) זו ערבות פי על, בפועל התשלום לפני לאחרונה שפורסם המדד מתוך יתברר אם
 בסכום החדש המדד להכפלת השווה סכום ההצמדה הפרשי יהיוהיסודי  המדד לעומת עלה החדש המדד
 . היסודי במדד מחולק, ל"הנ כדרישתכם המצוין הקרן

 
 

 . ענהית לא ל"הנ המועד אחרי לנו שתימסר דרישה. בכלל ועד ליום _______ עד בתוקפה שארית זו ערבות
 

 . להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות
 
 

 , רב בכבוד       
 

_________________________ 
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 : האישורתאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחי העבודות - 1'ג נספח

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה  ביטוח פוליסתישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
ח למעט במקרה שבו וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטו

 ישור.תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש הא
 האישור מבקש מעמד העבודות ביצוע כתובת/  המבוטח הנכס מען המבוטח האישור מבקש

ו/או תאגידים   נתיבות עיריית
עירוניים ו/או חברות בנות של 

 המזמינה ועובדים של הנ"ל 

 :הקבלן שם
 

 ו/או קבלני משנה.

או /ו פיס במרכזהתאמה ושיפוץ  עבודות
 .נלוות עבודות

  העבודות  מזמינת 
 הנכס בעלי

 _________ אחר☐
 .ז./ח.פ. ת .ז./ח.פ ת

   מען מען

 כיסויים
 הפוליסה פרקי

 גבולות לפי חלוקה
 סכומי או אחריות

 ביטוח

 מספר
הפוליס

 ה

 נוסח
 ומהדורת

 פוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

 

/  האחריות גבול
/  ביטוח סכום

 העבודה שווי

 חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

מ סכום
ט
ב
 ע

 הסיכונים כל
 קבלניות עבודות

    
 

        מבקש לטובת תחלוף על ויתור 309 ₪
 האישור

 טבע נזקי 313
 רעידת אדמה  316
 נוסף מבוטח האישור מבקש  318
 ראשוניות  328
 מבקש  –מוטב לתגמולי הביטוח   324

 האישור        

 ביט עובדים עליו רכוש
______ 

 

מערך  10%  
העבודות כך 

-לא פחות מ
200,000 

₪  

מערך  10%   סמוך רכוש
העבודות כך 

-לא פחות מ
200,000 

₪  

מערך  10%   הריסות פינוי
העבודות כך 

-לא פחות מ
200,000 

₪  

 כתוצאה ישיר נזק
, לקוי מתכנון
, לקויה עבודה

 לקויים חומרים

מערך  10%  
העבודות כך 

-לא פחות מ
200,000 

₪ 

תקופת תחזוקה 
 חודשים 12בת 

מלוא סכום   
 הביטוח

₪ 

   'ג צד
4,000,000 

 
₪  
 

 .צולבת אחריות 302
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309

  האישור
 "הבצמ משימוש שנגרם נזק כיסוי 312
 "להמל תביעות 315
 נוסף מבוטח האישור מבקש  318
 מבקש האישור מוגדר כצד ג'   322
 ראשוניות  328
 ג כצד יחשב האישור מבקש רכוש  329

 נזק בגין אחריות
 צינורות, לכבלים

-תת ומתקנים
 ונזקיםקרקעיים, 

 כתוצאה עקיפים
 מכך

 נזקים  
 –ישירים 
במלוא 

( גבול 100%)
 האחריות 

נזקים  לגבי
  -עקיפים 
400,000 ₪ 

 

בגין רעד, אחריות 
ויברציה, הסרת 

 תמיכות

  
500,000 

₪  

  ₪ 20,000,000   מעבידים אחריות
 

 האישור מבקש תיחלוף על ויתור 309
 כמעבידם ויחשב היה נוסף מבוטח 319
 ראשוניות  328

: )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה השירותים פירוט
 ':גהמפורטת בנספח 

 (אינסטלציה/  איטום/  חשמל עבודות)  062
 שיפוצים 074

 *הפוליסהשינוי /ביטול
בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 השינוי או הביטול.

 האישור חתימת
 :המבטח
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 :האישור הנפקתתאריך  הקבעאישור קיום ביטוחי  - 2'ג נספח

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  ביטוח פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת 

 ישור.הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש הא
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה האישור מבקש

ו/או  נתיבות ֹעיריית
חברות בנות ועובדים 

 של הנ"ל

 שם
 
 

 
 "ןנדל☐
  שירותים☐
 מוצרים אספקת☐
 : אחר☐
 

בעיר  רפואיניהול והפעלה של מרכז פיס 
 נלווים םנתיבות ו/או שירותי

 
 משכיר☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 משנה קבלני☐
 שירותים מזמין☐
 מוצרים מזמין☐
 : אחר☐

 .ז./ח.פ.ת
 

 .ז./ח.פ.ת
 

 מען
 
 

 מען
 

 כיסויים
 הביטוח סוג

 
לפי  חלוקה
 גבולות

אחריות או 
 ביטוח סכומי

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

 סכום /האחריות גבול
 ביטוח

נוספים בתוקף וביטול  כיסויים
 חריגים 

 לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 'ד

 מטבע סכום

 כלפי אחריות
 שלישי צד

  ₪ 4,000,000   ______ ביט 
  

 אחריות צולבת  302
 שיפוי הרחב 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 "להמלתביעות  315
 נוסף מבוטח האישור מבקש 318
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור יחשב  329

 כצד ג 

 צד ג' – אחר
 אחריות חריג

, מקצועית
 על חל אינו
 גוף נזקי

 אחריות
 מעבידים

ויתור על תחלוף מבקש  309  ₪     20,000,000   ______ ביט 
 האישור 

מבוטח נוסף היה ויחשב  319
 כמעבידם 

 ראשוניות  328
אחריות **

 מקצועית
  

 
 אחריות צולבת 302 ₪  2,000,000  

 הרחב שיפוי 304
 ויתור על זכות התחלוף 309
 ראשוניות 328
 חודשים 6תקופת גילוי  332

  – רכוש
 ציוד☐

 ותכולה
 תוצאתי. א☐
 

  ______ ביט 
 

 
 
 

 ערך מלא
 הכינון

 
 .תוצאתי:א

 חודשים 12

₪  
 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309
 האישור 

 ראשוניות 328

 המפורטת הרשימה מתוך השירות קוד את לציין יש, האישור למבקש המבוטח בין בהסכם המפורטים לשירותיםהשירותים )בכפוף,  פירוט
 '(*:ג בנספח

 ניהול שירותי 082
 רפואיים שירותים 095

 * הפוליסהשינוי /ביטול
בדבר השינוי  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 או הביטול.
 האישור חתימת
 :המבטח

 
.כחלופות להמציא**ניתן   
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 הצעת המפעיל במכרז )תכנית הפעלה וכיו'(. -נספח ד'  

יצורף להסכם לאחר הזכייה מתוך הצעת המפעיל במכרז ויהווה חלק מההסכם ומהתחייבויות 
 המפעיל לכל דבר ועניין.
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 הוראות/הנחיות כלליות לעבודות שיפוץ והתאמה –נספח ה' 
 

האמור בנספח זה בא להוסיף על האמור בהסכם והוא מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. מסמך זה אינו מהווה 
עיל חוזה מפורט לביצוע עבודות קבלניות והוא מבטא את העקרונות התכנוניים ועקרונות הביצוע שעל המפ

 .יערכותלעמוד בהם במהלך תקופת הה
 

 "ההסכם לרבות נספח זה".  – בכל מקום בנספח זה בו נאמר "ההסכם" משמע
 

כלל הפעולות והעבודות שעל  –בכל מקום בו נאמר "הפרויקט" או  "העבודות" או "עבודות ההקמה" משמע 
 .המרכז הרפואיהקמת  המפעיל לבצע )לרבות עבודות התאמה, ריהוט, חשמל, מיזוג וכיו'( לשם

 
 אישור תוכניות .1

 
 ו, וכל חלק אחר קשור בו, מערכותיועל כל חלקי רכזאת המלפי צרכיו, המפעיל יתכנן, על חשבונו,  .1.1

ורה תבהתאם להוראות כל דין ו/או תקן )בין תקנים רשמיים ובין תקנים שאינם רשמיים, אלא אם 
 העירייה אחרת( ו/או כל תכנית מחייבת אחרת ובכלל זה התכניות החלות על המקרקעין.

 
 המפעיל יבצע את התכנון באמצעות המתכננים, איתם יתקשר ישירות על חשבונו ובאחריותו.  .1.2

 
על  מובהר כי התקשרותו של המפעיל עם יועצים שונים לא תגרע במאומה מאחריותו של המפעיל .1.3

 . פי ההסכם
 

מען הסר ספק מובהר כי כל בעיה ו/או תקלה ו/או סכסוך בקשר עם היועצים ו/או בקשר לאותו ל .1.4
חלק מהתכנון המבוצע על ידם, לרבות תכנון לקוי ו/או לא מושלם, לא יקנו למפעיל כל עילה לדרוש 
או לקבל הארכה בלוחות הזמנים לביצוע העבודות ו/או שינויים כלשהם במפרטים ובתכניות ו/או 

 נוי או תוספת לתמורה ו/או כל שינוי אחר בתנאי הסכם זה.  שי
 

 כלל התוכניות אשר יוכנו על ידי המפעיל יועברו לאישור העירייה.  .1.5
 

המפעיל יבצע כל תיקון או התאמה של פרטי התכנון באיזה משלבי התכנון ואישורו, כאמור בסעיף  .1.6
זה דלעיל, בהתאם לדרישות העירייה ועד לקבלת אישורה הסופי. למען הסר ספק מובהר כי 
 שינויים ותיקונים בשלב אישור התכנון לא יחשבו כשינויים המזכים את המפעיל בתשלום כלשהו. 

 
יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד העירייה ו/או המנהל ו/או יועצי העירייה המפעיל  .1.7

 בגין הימנעות מי מהם מאישור התכנון.
 

 .העבודותרק לאחר אישור התכנון על ידי העירייה יהא רשאי המפעיל להתחיל בביצוע  .1.8
 

ריות כלשהי בקשר עם מובהר כי אין באישור העירייה לתכנון המוצע ע"י המפעיל כדי להטיל אח .1.9
 התכנון, על העירייה, והאחריות לתכנון, כל כולה, על המפעיל.

 
 

 התחייבות המפעיל להקמה .2
 

 .וומערכותי ו, על כל חלקירכזהמפעיל יקים את המ .2.1
 

המפעיל יהיה רשאי לבצע את עבודות ההקמה באמצעות קבלנים, קבלני משנה וספקים שונים,  .2.2
 איתם יתקשר ישירות.

 
מובהר כי התקשרותו של המפעיל עם קבלנים שונים לא תגרע במאומה מאחריותו הישירה של  .2.3

 המפעיל לעבודות ההקמה, ולביצוען בהתאם ללוחות הזמנים וליתר הוראות הסכם זה. 
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למען הסר ספק מובהר כי כל בעיה ו/או תקלה ו/או סכסוך שיהיה למפעיל או למי מטעמו עם  .2.4

עילותם או איכות תפקודם ביחס לעבודות ו/או ביחס לחלק הקבלנים ו/או להעסקתם, פ
מעבודות ההקמה המבוצע על ידם, לא יקנו למפעיל כל עילה כלפי העירייה לדרוש או לקבל 
הארכה הלוחות הזמנים לביצוע העבודות ולא יקנו לו כל זכויות או הקלות אחרות לרבות זכויות 

י או תוספת לצורה ו/או כל שינוי אחר בתנאי לשינויים כלשהם במפרטים ובתכניות ו/או שינו
 להסכם זה.

 
 ריהוט וציוד .3

 
הכל על חשבונו  –על פי הסכם זה  רכזבכל הציוד הנחוץ לו להפעלת המ רכזהמפעיל ירהט ויצייד את המ

 .ולרבות ציוד רפואי נדרש ובאחריותו
 

 צוות הניהול  - המפעילהשגחה מטעם  .4
 

ישמש כמפקח מטעמו בהתאם , אשר המפעילמטעם מנהל עבודה זמן ביצוע העבודות יהיה באתר בכל 
(, "מנהל העבודה" להלן:) 1988 -להוראות הדין לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בניה(, התשמ"ח 

  .רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודה דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זהבעל 
 
 
 זהירות באתר העבודה בטיחות ואמצעי  .5
  

בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו,  המפעיל .5.1
 . רכוש וחיי אדם באתר ובסביבתו

 
, אשר בו ימשיך להיעשות שימוש שוטף ורצוף פעילמודגש במפורש כי העבודה מתבצעת במבנה  .5.2

יקיים אחר כל הדרישות  המפעילבמשך כל תקופת ביצוע העבודות. בנוסף להוראות כל דין, 
בקשר לבטיחות בעבודה ו/או למניעת הפרעה לפעילות במבנה ולרבות  העירייהוההנחיות של 

ו/או דחייה של חלק הימנה  עבודה במשמרות ו/או בשעות חריגות וכיו"ב ולרבות פיצול העבודה
 למועדים אחרים וספציפיים, ללא כל תמורה נוספת שהיא. 

 
  -נקיטת אמצעי בטיחות נאותים בביצוע העבודות  .5.3

 
מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא  המפעילמבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה,  .5.4

הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם 
 –לכל דין, לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

 1970 –בודה )נוסח חדש(, התש"ל )להלן "חוק ארגון הפיקוח"( ופקודת הבטיחות בע 1954
)להלן: "פק' הבטיחות"( והתקנות על פיהם, בהתאם להנחיות המפקח העבודה הראשי במשרד 

 העבודה. 
 
 מסמכי עבודה והבעלות עליהם .6

 
ימסור לעירייה, באופן שוטף עותק מכל התכניות, המפות, התרשימים, החישובים,  המפעיל .6.1

מתקן, תיק מתקנים וציוד, דיסקטים או כל מדיה אחרת,  ניירות העבודה, הוראות הפעלה, ספרי
 (.   "העבודה"מסמכי שיוכנו במסגרת ביצוע העבודות ע )להלן 

    

לפרויקט, לתשתיות ולכל המערכות  MADE ASההקמה תיק  עבודותיכין בגמר  המפעיל .6.2
 בפרויקט.
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 מכל גמר לידי זה הסכם הובא אם וכן, העבודות ביצוע במהלך עת בכל, העירייה דרישת פי על .6.3

 או הפרויקט של הקמתו השלמת בעת או, מהצדדים מי ידי על הפרה בגין לרבות, שהיא סיבה
 את וכן העבודה מסמכי כל של המקור את לעירייה המפעיל ימסור, העבודות ביצוע הסתיים עם
 .ברשותו והנמצאים לפרויקט המתייחסים האחרים המסמכים כל

 
 
 סימון ומדידות .7
 

המפעיל מתחייב לבצע תיעוד מלא של האתר בטרם תחילת העבודות, לרבות הכנת מפת מדידה  .7.1
עדכנית, צילום מקיף של האתר ותיאור העבודות שנעשו או הנעשות, אם ישנן כאלה, באתר. 
המפעיל מתחייב לערוך את מפת המדידה האמורה באמצעות מודד מוסמך, ובתיאום עם הרשות 

 המקומית.
 

על עצמו אחריות מלאה בכל הנוגע לסימון נכון ומתאים של העבודות ולדיוק בכל  המפעיל מקבל .7.2
 ,פרטיהם לרבות מיקומם, מצבם, גובהם, כיוונם ומידותיהם, ומבלי לפגוע בכלליות כאמור לעיל

מתחייב בזה המפעיל להקפיד בשמירת נקודות הקבע, מסגרות הסימון, היתדות ויתר הפרטים 
 ת ולדיוק ביצוען.המשמשים לסימון העבודו

 
אם תתגלה או תתהווה בכל זמן שהוא כל שגיאה, או אי התאמה במיקום, סימון מצב וכיוצא  .7.3

 באלה אי התאמות או סטיות של איזה חלק מן העבודות יהיה המפעיל חייב לתקנם על חשבונו.
 

 תקנים, תכניות ומפרטים .8
 

ורה מקצועית מעולה, ולצורך כך המפעיל מתחייב בזאת לבצע את עבודות ההקמה בדרך אומן, ובצ
ועפ"י כל דין. ככל שיש תקנים ישראליים לכל חלק מן העבודות טובים ישתמש המפעיל בחומרים 

קבע העירייה אחרת(, מתחייב תוחומריהן )בין תקנים רשמיים ובין תקנים שאינם רשמיים, אלא אם 
יחס לחומרים ולדרישות העבודה. המפעיל לבצעם לפי התקנים הישראליים כאמור ולהוראות הסכם זה ב

כמו כן, מתחייב המפעיל לבצע את העבודה בהתאם להוראות כל רשות או גוף מוסמכים, לרבות, 
המשרדים הממשלתיים ו/או העירוניים המוסמכים, ככל שתינתנה, וכן בהתאם למפרטים הטכניים 

 הכלליים ככל שהם רלוונטיים לדרישות העבודה.
 
 עם העירייהתיאום  .9
 

המפעיל מתחייב ודות השיפוץ וההתאמה נעשות באתר פעיל שנעשות בו עבודות שונות, משכך עב .9.1
 בתיאום עם העירייה ו/או קבלנים מטעמה ו/או מנהל מרכז ההפעלה.בזה לבצע את העבודות 

 
קיימת אפשרות כי לא יהא ניתן לבצע עבודות מסוימות בימים או בשעות מסוימות ועל המפעיל  .9.2

 לעיל באופן שוטף. 6.1ם כאמור בסעיף לבצע את התיאומי
 

העירייה תוכל למנות מפקח מטעמה שיבדוק וייבחן אם אכן העבודות מבוצעות בהתאם  .9.3
 לאישורים שניתנו על ידה.

 
מוסכם בזה במפורש כי שום פיקוח )לרבות העדר פיקוח או טעות בפיקוח( מצד העירייה ו/או  .9.4

מרים והעבודה ולקיום כל תנאי והבלעדית לטיב החהמפקח, אינו פוטר את המפעיל מאחריותו 
 הסכם זה וכן מאחריות המפעיל כלפי צד ג' כלשהו בכל הקשור והכרוך בביצוע העבודות.
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 שמירה על הוראות החוק והבטיחות .10
 

על המפעיל לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע עבודות ההקמה והמפעיל מקבל  .10.1
כלפי העירייה וכלפי כל הבאים מכוחו, לשחררם ו/או לשפותם ו/או לנקוט בזאת אחריות מלאה 

בכל פעולה אחרת על מנת לפטור את העירייה ואת כל הבאים מכוחו מכל חבות, הוצאה, נזק או 
חסרון כיס אחר בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בגלל הפרת הוראה כזו שנעשתה ע"י המפעיל 

 שרין ובין כיועצים, קבלנים וכד'.או מי מהמועסקים על ידו, בין במי
 

"חוק  )להלן 1954-המפעיל מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק אירגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .10.2
והתקנות על פיהם וכי  1970-תש"ל ,(, את פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(ארגון הפיקוח"

 הוא מקבל על עצמו את כל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות הנ"ל.
 

המפעיל מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חבלה או נזק שייגרמו לעובדיו ולכל מי  .10.3
שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן צד שלישי כלשהו כתוצאה מביצוע עבודות התכנון, עבודות 
ההקמה ו/או בקשר לכך. המפעיל משחרר בזאת את העירייה מכל אחריות או חובה שהיא בקשר 

 חבלה או נזק או חסרון כיס. לכל תאונה,
 

בשל כל הוצאה שתיגרם בגין ו/או את מפעל הפיס המפעיל מתחייב לפצות ולשפות את העירייה  .10.4
 . של מפעל הפיסעניינים באחריותו של המפעיל, מיד לפי דרישתה הראשונה של העירייה ו/או של 

 
 קיון וסילוק פסולת בתקופת ההקמהינ – אתר העבודותאחזקת  .11
 

 . ישמור על ניקיון המבנה וסביבתו במהלך ביצוע העבודותהמפעיל  .11.1
 

, יבצע המפעיל, ניקיון כללי ויסדר את כל החומרים, העירייהמעת לעת, וככל שיידרש לכך על ידי  .11.2
 .בהם הוא עושה שימושהציוד והמתקנים 

 
 נזק לגוף ולרכוש בתקופת ההקמה .12
 

שיבוצעו על ידו לכל נזק שייגרם תוך כדי או עקב ביצוע עבודות ההקמה  המפעיל יהיה אחראי .12.1
או בקשר לכך, לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף משפטי כלשהו, כולל, ומבלי לגרוע מכלליות 
הנ"ל, אנשים המבקרים או העובדים באתר או המשתמשים בו. כמו כן, יהיה המפעיל אחראי 

ו תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר לביצוען. מבלי לגרוע כלפי כל צד שלישי לנזקים שיגרמ
 מהאמור לעיל, מתחייב המפעיל לנקוט בכל הצעדים למניעת כל נזק כנ"ל.

 
ו/או מפעל על כל סכום או הוצאה שהעירייה  ו/או את מפעל הפיס המפעיל יפצה את העירייה .12.2

 לשלם או להוציא בגין כל נזק שנגרם כנ"ל ואשר המפעיל אחראי לו. רכויצטהפיס 
 

המפעיל מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצויים המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר  .12.3
המועסק על ידי המפעיל ו/או הנמצא בשירותו של המפעיל ו/או המופעל במישרין או בעקיפין 

ה או נזק כלשהו תוך כדי ביצוע העבודות או תוך כדי על ידי המפעיל, שנפגע כתוצאה מתאונ
 ביצוע עבודות בתקופת הבדק והאחריות.

 
לשלם לצד שלישי דמי נזק או פיצויים כלשהם, מתחייב  ידרשו או מפעל הפיס אם העירייה .12.4

 כאמור. ידםבגין כל סכום שישולם על  את כל אחד מהםהמפעיל לשפות 
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 קהתחזוהצעת המחיר לקרן  –נספח ו' 

 

אנו הח"מ, לאחר שקראנו והבנו את מסמכי המכרז על מסמכיו ונספחיו, מציעים לשלם עבור 

 כהגדרתה בהסכם: התחזוקהקרן 

 

 בתוספת מע"מ כדין.₪ סך חודשי של ___________ 

 

 :הערות

 ההצעה תוגש בש"ח ללא מע"מ. -

 בתוספת מע"מ לחודש₪  25,000אין להגיש הצעה נמוכה מסך של  -

 )להלן: "הסך המזערי"(. בתוספת מע"מ כדין

 הצעה נמוכה מהסך המזערי תיפסל. -

 

 

 


