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 קצריןמועצה מקומית 
 

 צריןבק המרכז לשירותי רפואה דחופלניהול והפעלת  41\2021מס' פומבי מכרז 

 
 הזמנה להציע הצעות

 
 הצעותקבלת  המזמינה בז, בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית גולן, ("מועצה"ה)להלן:  קצריןמועצה מקומית 

לתושבי קצרין,  רפואייםאשר יספק שירותים  ,קצריןיישוב ב המרכז לשירותי רפואה דחופוהפעלת ניהול ל
 .הכל כמפורט במסמכי המכרז, בכלל רמת הגולן אזורהמועצה האזורית גולן ותושבי 

 
מסמכי " :)להלןההתקשרות בין הזוכה ובין המועצה סכם נוסח הלרבות  ,המסמכים הנלוויםוחוברת המכרז את 

, בין 'ה-'בימים א המועצהרדי במש, בכל מקרה שהוא שלא יוחזרו ₪, 2,500 סך שלניתן לרכוש בעבור  "(,המכרז
ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא באמצעות כרטיס אשראי  046969630או בטלפון  בלבד.  08:30-15:30השעות 

 https://katsrin.com ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת המועצהתשלום, לפני רכישתה, במשרדי 
אוטונומית ערבות בנקאית , בהוראות המכרזלמסמכים והאסמכתאות הנדרשים בנוסף  ,על המציע לצרף להצעתו

 םעד ליו תעמוד בתוקפההבנקאית הערבות  .(₪אלף  )שלושים ₪  30,000של  בסךבלתי מותנית וצמודה 
 .בהתאםתהיה רשאית להאריכה  והמועצה 3.2.2022

 
, יש להגיש במעטפה הנדרשים םמסמכיה כשהיא חתומה על ידי המציע ובצרוף כללתקים(, וע בשניאת ההצעה )

, בלבדנית דיבמסירה  )ללא סימנים מזהים של המציע( "__41\2021_____מכרז מס' יש לציין "סגורה, עליה 
  בלבד. 0015:בשעה  4.11.2021 םליועד  המועצה לתיבת המכרזים במשרדי

 
 .הבלעדי דעתה שיקול לפי והכול שהיא הצעה כל או/ו ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה מועצהה
 
 .כלשהו למציע כלשהי התחייבות המכרז פרסום בעצם ואין עת בכל המכרז את לבטל רשאית מועצהה
 
 
 
 
 

 בברכה,      
 

 דימי אפרצב, ראש המועצה
 מועצה מקומית קצרין    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 'במסמך             

 
 והוראות למשתתפיםתנאי המכרז 

  
 
 מסמכי המכרז .1

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

 הזמנה להציע הצעות.  -  מסמך א'

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים  -   מסמך ב'

 – דחופה ראשונית לשירותי רפואה וקדאמות מידה להפעלת מ – (1נספח ב) 
 .(1/3/12מיום  11434412)סימוכין  מסמך מטעם משרד הבריאות

של מינהל הרפואה לניהול מערך  24/1/12מיום  4/2012חוזר מס'  – (2נספח ב) 
 רפואי בקהילה.שירות החייאה במתן 

מכון  –הלים ותנאים של משרד הבריאות לקבלת היתר הפעלה נ – (3נספח ב) 
 לרדיולוגיה אבחנתית.

 .2/2019חוזר חטיבת הרפואה  –( 4נספח ב) 

 .הצעת המציעטופס    -  'גמסמך 

 פירוט ניסיון המציע – (1נספח ג)

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

 חוזה.ה  -  'דמסמך 

קיום כל תנאי במכרז ולהבטחת  ( נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות1) -ה' מסמך 
 המכרז.

 . נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה (2)   

 קיום ביטוחים.אישור    - 'ומסמך 

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

   תשריט המבנה.  -מסמך ח' 

 לוח זמנים מוצע לביצוע עבודות הקמה/התאמה )יצורף על ידי המציע(  -מסמך ט' 

 המכרז מהות ומטרת .2

)להלן: קצרין יישוב בקיים  מוקד רפואישל למתן שירותי ניהול והפעלה מזמינה בזאת הצעות  המועצה
. העקרונות והקווים המנחים (, בהתאמה"םשירותיה"", המוקד")להלן: לתקופה קצובה  ("המוקד"

  למימוש המכרז ולאספקת השירותים הם כמפורט להלן:

והסביבה, היישוב קצרין ויישובי המועצה האזורית גולן יינתנו לכל תושבי השירותים במוקד  .א
 בתשלום השתתפות עצמית על פי תעריפי קופ"ח המתעדכנים מעת לעת או הזקוקים לבדיקת רופא,

 .(כולל מע"מ)₪  90 –סך שלא יעלה על תמורת בהתייחס למטופלים שאינם מבוטחי קופות החולים 
 יינתן הטיפול ללא ,גביית תשלום מראש יםמאפשרם וכו'(, שאינ התקפי לב, ת"דבמקרים דחופים )

 התניה בתשלום מראש וללא הפליה על רקע גזע, מין, דת וכד'.

בהן מרפאות הקופות סגורות  המוקד נועד לספק שירותי רפואה דחופים לציבור הרחב בשעות .ב
ו' וערבי חג ומועד מהשעה בימי  ;0024:ועד לשעה  19:00מהשעה  ,ה'-בימים א' כמפורט להלן:

 . 24:00לשעה עד ו 008:משעה ; בימי שבת וימי חג ומועד 24:00ועד לשעה  14:00

 .שעות ביממה 24 –או על מצב מיוחד בעורף  חירום/מלחמהבכל עת שתהיה הכרזה בתוקף על שעת 
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הרלבנטיות,  הדיןבהתאם לכל הוראות  השירותים כולם וכל חלק ו/או שלב מהם יבוצעו ויסופקו .ג
ובהן לתקנים, לתקנות, לכללים ולהנחיות שיחולו מעת לעת, לרבות כל הנחיות משרד הבריאות 

 4/2012חוזר מס' , (1כנספח ב)המצ"ב , מידה להפעלת מוקד לשירותי רפואה ראשונית דחופההאמות 
ים ותנאים הלונ, (2המצ"ב כנספח ב), של מינהל הרפואה לניהול מערך החייאה במתן רפואי בקהילה

 .(3המצ"ב כנספח ב)מכון לרדיולוגיה אבחנתית, לשל משרד הבריאות לקבלת היתר הפעלה 

, ברוטו(-)ברוטו מ"ר 415, בשטח של , משופץ ומותאםיובהר, כי בבעלות המועצה מבנה מתאים .ד
, ("המבנה" –להלן )הממוקם בתחומי המועצה ומשמש מוקד רפואי למתן שירותי רפואה דחופה 

המבנה יועמד לשימוש המציע הזוכה במסגרת מכרז  .המצ"ב כנספח ח'כמפורט בתשריט המבנה  הכל
 זה.

ו/או  נהבלערוך במ הוא מציעשההתאמה עבודות את ולפרט מציע להציג ה, על במסגרת הצעתו .ה
זאת , להפעלת המוקד. בנוסף, על המציע לפרט בהצעתו את לוחות הזמנים אם בכלל, בסביבתו

ממועד חתימת החוזה עם  ימים)עשרה(  10על ולתקופה שבכל מקרה לא תעלה  גאנטלוח באמצעת 
  .הזוכה במכרז

המועצה תבהיר בזה, כי המבנה אשר בבעלותה ויועמד לזוכה במכרז זה לצורך הפעלת המוקד  .ו
 מתאים מבחינה תכנונית למטרת הפעלת מוקד רפואי. 

, מועצה, כאשר לחודשים( 36) שנים 3ההפעלה יינתנו ע"י הזוכה במכרז לתקופה קצובה של שירותי  .ז
חודשים(  23) פחות חודש תינתן האופציה להאריך את ההתקשרות בשנתיים ,ולמועצה בלבד

  נוספות.

בפירוט את האופן בו הוא מציע לספק את שירותי במסגרת הצעתו למכרז, על כל מציע להציג  ז.
שישמש במוקד ולשירותים הרפואיים שהמוקד  לציוד המוקד; צוותלההפעלה, תוך התייחסות 

לרבות שירותים שהינם שירותים נוספים מעבר לאלה המוענקים במוקד נכון ליום פרסום , יספק
  .במלואם השירותים מבקש לקבל תמורת ביצועהוא אותה ולפרט את התמורה המכרז, 

)שלושת(  3בגין )רבעון(  חודשים)שלושה(  3-התשלום עבור השירותים ישולם לזוכה במכרז אחת ל ח.
 שירותי ההפעלהתחילת חודשים לאחר )שלושה(  3החודשים שחלפו, כאשר התשלום הראשון ישולם 

 .בפועל

ומפורסם על ידי המועצה מכרז זה נערך מובא בזה לידיעת המציעים במכרז זה מפורשות, כי  
 וכי המקומית קצרין לרווחתם של כלל תושבי היישוב קצרין, יישובי המועצה האזורית גולן ובכלל

, לצד השתתפות משרד המועצה האזורית גולןו תתחלק בין המועצההתמורה אשר תשולם לזוכה 
  .הבריאות על פי נהליו

לגבות, ישירות מכל מי  רשאי, יהא הזוכה במכרז כאמור לעיללתמורה אותה יהא זכאי לקבל מעבר  
. החולים יקבע על ידי קופות / את סך דמי ההשתתפות העצמית אשר נקבעשיקבל שירות במוקד, 

סך דמי ההשתתפות העצמית אשר ייגבה על ידי הזוכה במכרז יהיה שייך לקופה הרלוונטית ויקוזז 
. התחשבנות זו תיעשה בין הזוכה ובין מחלקה של אותה קופה אשר תשולם לזוכה כאמור להלן

 .בלבד הקופות

בהתאם לכל הוראות  הכל, במלואם ובמועדם, ההפעלה לספק את שירותי הזוכה במכרז יידרש .ט
[, להלן: "החוזה" –מבין מסמכי המכרז  'החוזה שייחתם עימו בנדון ]בנוסח המצ"ב כמסמך ד

 המועצועפ"י ההנחיות שיקבל בנדון, מעת לעת, מה ך זהלמסמ( 3ב)-(1)ב הוראות נספחיםבהתאם ל
  ו/או ממשרד הבריאות.

 ( למסמך זה.3ב)-(1מהמפורט והנדרש בנספחים ב) לא יפחתיודגש כי אופן מתן השירותים והיקפם 

הזוכה במכרז יהיה רשאי להרחיב את סוג ו/או היקף השירותים הרפואיים הניתנים במוקד,  י.
 ה, משרד הבריאות וקופותחוזה, בכפוף לאישור המועצפ"י המכרז ו/או הבהשוואה להתחייבויותיו ע

ויהיה  מהמועצהכלשהו נוסף החולים. בגין כל הרחבה כנ"ל לא יהיה הזוכה במכרז זכאי לתשלום 
 .בלבד זכאי להגיע להסדר בנדון מול קופות החולים

 השתתפות במכרז .3

 להלן: המפורטים המצטברים נאיםהתמאחד כל רשאי להשתתף במכרז מציע העומד ב .א

 לצרף תעודת התאגדות, מאושר ע"י עו"ד על המציע – תאגיד רשום כדין בישראלהמציע הינו  (1
 כמתאים למקור.
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עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי המציע הינו  (2
 .יש לצרף האישורים בנדון – קיד השומהפמס במקור מטעם 

עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות על כל האישורים הנדרשים לפי חוק בהמציע  (3
  .יש לצרף האישורים בנדון – 1976 –ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 השנים האחרונות,)עשר(  10, במהלך לפחות ,שנים)חמש(  5של  ניסיון מוכחבעל המציע הינו  (4
 .שירותי רפואהמתן מרכזים לותפעול בניהול 

 תנאים המצטברים הבאים:כל ההמוצע מטעם המציע, עומד ב מוקדהרפואי של המנהל ה (5

 .רופא בעל רישיון קבוע ותקף לעסוק ברפואה בישראלמנהל המוקד הינו  (א

 בעל תואר מומחה באחד ממקצועות הרפואה הראשוניתמנהל המוקד הינו  (ב
 (./ רפואה דחופה)פנימאי/משפחה

 .PALSוקורס  ACLSבוגר קורס מנהל המוקד  (ג

באחד ממקצועות הרפואה  ,לפחות ,שנים)חמש(  5של  ניסיוןבעל מנהל המוקד הינו  (ד
  הראשונית )פנימאי/משפחה(.

 מי שעומד בתנאי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, (6
, כמפורט בחוק עסקאות גופים 1987 –וחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 –תשנ"א 

 .1976 -ציבוריים, התשל"ו 

ובהתאם  1מסמך ה', בנוסח ו במכרזערבות בנקאית להשתתפותעל המציע לצרף להצעתו  (7
 להלן. 8 סעיף להוראות 

התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, בכל מקרה בו האישורים/, כי מובהר במפורש .ב
, האחרון להגשת ההצעות וכן במשך כל תקופת החוזה או הארכתונדרש כי אלו יהיו תקפים במועד 

 לפי העניין. 

 
על הגשת הצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור ו על כל מסמכיה תערך, תחתם הצעה .ג

ו/או על תאום הצעות בין מי מהמשתתפים במכרז,  או יותר ידי שתי ישויות משפטיותעל משותפת 
 .או מי מטעמם

 
 מסמכים .4

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: .א

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

 בתחתית כל עמוד ובחתימה מלאה בסופו.

( המצ"ב 1פח ג)דלעיל, בנוסח נס (4.א.3 להוכחת הניסיון הנדרש בסעיף  ,פירוט ניסיון המציע (2
למסמכי המכרז. המציע רשאי, אך אינו חייב, לצרף המלצות ו/או מסמכים אחרים, מעבר 

 לפירוט הנ"ל.

המוצע מטעם המציע, להוכחת הנדרש בסעיף  יו האישיים של מנהל המוקד הרפואיפרט (3
( המצ"ב למסמכי המכרז. המציע רשאי, אך אינו חייב, לצרף 2דלעיל, בנוסח נספח ג) (5.א.3 

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

העתקים של התעודות הדרושות להוכחת כישוריו, השכלתו והכשרתו של מנהל המוקד,  (4
 .לעיל (5.א.3 תנאים הנדרשים בסעיף בהתאם להמוצע מטעם המציע, 

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

 בסופו.



 

 38מתוך  6עמוד 
 

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

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

 צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. (8

ינו במסגרת סמכויות התאגיד, כי מתן השירותים העל כך כי  התאגידמעו"ד או רו"ח  אישור (9
חתומה ע"י ת התאגיד הצעתנאי מכרז זה, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י 

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

 .של התאגיד

)מקור/העתק  כחוקמנהל ספרים המציע תעודת עוסק מורשה משלטונות מע"מ ואישור כי  (10
 .למקור(נאמן 

 . למקור( נאמן)מקור/העתק  ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומהא (11

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  עסקאותהאישורים הנדרשים לפי חוק  (12
 .1976 -חובות מס(, התשל"ו 

וק עסקאות גופים בתנאי ח מציעעל עמידתו של הדין, -ידי עורך-היר חתום, מאומת עלתצ (13
 בנוסח מסמך ז' למסמכי המכרז.  ,1976 –ציבוריים, התשל"ו 

 לעיל. 3 כל המסמכים הנדרשים, כמפורט בס'  (14

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

מידע ו/או לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות המועצל .ב
ת המימון שלו והתאמתו לביצוע ויכול מומחיותו, שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו, ,מסמך נוסף

, וכן לפנות אל כל גורם שהוא על מנת לבדוק ו/או לאמת השירותים נשוא המכרז )לרבות המלצות(
. את המידע, הפרטים ו/או הנתונים שימסור כל מציע ו/או לקבל אודותיו מידע ו/או פרטים נוספים

להנחת דעתה.  ,את מלוא המידע/המסמכים לקבל לוועדה ו/או לאפשר חייב למסורהמציע יהיה 
הסבר  ,מסמך ו/או ימנע בכל דרך אחרת מהועדה גישה לכל מידע, המציע יסרב למסורבמקרה בו 

תו למכרז, הצעות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ה להסיק מסקנוועדרשאית ה ,או ניתוח כאמורו/
  .דיבלעהעפ"י שיקול דעתה 

 ה רשאית להסתייע בכל גורם מקצועי ו/או צד ג', על מנת לבחון ולהעריך אתמובהר כי המועצ .ג
 למכרז.הצעות המציעים 

 הצהרות המציע .5

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

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

 . החוזה תוראובהתאם לה לספק את כל השירותים,

, את כל הידיעות, הכישורים ו/או למי מטעמו כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע
כי הוא עומד מכרז, צורך ביצוע כל הדרוש בהדרושים ל ,הסגולות המקצועיות והאחרותיתר ו הנסיון

 שירותיםאת ההעניק וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, 
   .ובפרט בהוראות החוזה הכל כמפורט במסמכי המכרז -א המכרז נשו

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

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

 הצעת המציע.
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 גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי .6

 .לתקן או לשנות את מסמכי  המכרזאסור למציע למחוק,  .א

תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי  המועצה .ב
 המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע.

 הבהרות .7

מובהר בזאת  שעל המציע לבצע. שירותיםמטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף ה מסמכי המכרז .א
ן על פי ה, והמועצה הנחיות , הן עפ"ינוספיםשירותים כי מלבד מסמכים אלו יחוייב הזוכה לבצע 

 ., כפי שיעודכנו מעת לעתהנחיות משרד הבריאות ו/או כל דין

הישיבות במועצה המקומית  בחדר         12:00 בשעה  28.10.2021ביום מפגש הבהרות יתקיים  .ב
לכל באותו מועד תינתן קצרין. רשאים להשתתף בישיבת ההבהרות רוכשי חוברת המכרז בלבד. 

ה שאלות הבהרה בכתב בכל הנוגע למכרז. ככל מועצאחד מהמשתתפים האפשרות למסור לנציגי ה
במועד ישיבת שאלות ההבהרה ופרוטוקול הישיבה יופץ הניתן תינתנה התשובות לשאלות ההבהרה 

לכל המשתתפים בה. במידת הצורך תינתנה התשובות לשאלות ההברה, כולן או חלקן, לאחר ישיבת 
ותישלחנה בכתב לכל המשתתפים בישיבת ההבהרות. פרוטוקול ישיבת ההבהרות וכל  ההבהרות

ה, יהוו חלק בלתי נפרד ומחייב י שאלות ההבהרה, שיופצו ע"י המועצתשובה ו/או החלטה לגב
  ממסמכי ומתנאי המכרז.

 לתשומת לבע"י המציע סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא  .ג
דוא"ל באמצעות  במסירה ביד או ,מועד ישיבת ההבהרותלא יאוחר מ, המועצה

mazkir@qatzrin.muni.il  מסמכי המכרז בכתב, רוכשי תשלח לכל ו/או מי מטעמו מנהל התשובת
 .המועצלא יחייבו את הנתנו בע"פ יותהא סופית. כל פירושים, הבהרות או הסברים ש

יובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז, באמצעות  ן במסמכי המכרזתיקוו/או  שינויכל  .ד
. על המשתתף חלה החובה רכישת מסמכי המכרזלפי כתובות הדוא"ל שנמסרו בעת  בלבדדוא"ל 

וזאת כבר במעמד רכישת  ההמועצ נמצא בידי המעודכנים שלו לוודא, כי מידע בדבר פרטי הדוא"ל
 .וברת המכרזח

אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ו/או  המועצמצד האיחור בקבלת התשובה  .ה
 הצעתו או להתחשבות כלשהיא מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר

 .ועניין

 ההצעות במכרז,, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת הכת המועצמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמ .ו
לתקן טעויות שנפלו בו והודעה לערוך שינויים ו/או הבהרות לאמור במכרז ו/או  הליתן מיוזמת

 המכרז.רוכשי נתן לכל יבכתב ת

, ויצורפו ממסמכי המכרזבלתי נפרד יהוו חלק  ,תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זהו תשובות, הבהרות .ז
 . כשהם חתומים על ידי המציע, למסמכי המכרז

 והבטחת הצעת המציע רבות לצורך השתתפותע .8

 )שלושים₪  30,000של בסך אוטונומית ובלתי תלויה, , המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאיתעל  .א
לאחר יום  90-בתוקפה עד לד תעמוולמסמכי המכרז  1בנוסח מסמך ה'הערבות תהא  .(₪אלף 

 .  (המכרז" "ערבות –המועד האחרון להגשת הצעות למכרז )להלן 

 ,למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ההיה צמודת המכרזערבות  .ב
   הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז.האחרון כשהמדד הבסיסי יהיה המדד 

-על פי פנייה חד מידיתהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט  המכרז ערבות .ג
 . ההמועצצדדית של 

עד  המועצלעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה של ה המכרז מתחייב להאריך את תוקף ערבותהמציע  .ד
 מכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם.שיבחר סופית הזוכה ב

 ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  המכרז סכום ערבות .ה

mailto:mazkir@qatzrin.muni.il
mailto:mazkir@qatzrin.muni.il
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רשאית לחלט את  מועצהתהא ה ,ההתקשרות סכםלחתום על הסרב חזר בו המציע מהצעתו או ש .ו
. מובהר , ולמציע לא תהיה כל תביעה, דרישה ו/או טענה בנדוןללא כל תנאי מוקדם המכרז, ערבות

בזכות ו/או כדי לפגוע  מועצהכי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של ה
, בהתאם קיום ההצעהעקב אי  ין הנזקים שיגרמו על ידובג לתבוע פיצויים מהמציע המועצה

 .זה ועפ"י כל דין מסמך לזכויותיה עפ"י

 מועד הגשת ההצעותואופן  .9

על  תבוקשהמ ,)ללא מע"מ( הקבועהרבעונית ה רהותמהסך את  נקוב בהצעתו )מסמך ג'(המציע לעל  .א
בנוגע למכון לרדיולוגיה לרבות  ,על כל חלקיהם ושלביהם ,ת השירותיםקביצוע והספ בגין ,ידו

 .אבחנתית

 למען הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד.   .ב

כוללת את ו, בהתאם להצעתו, הינה מלאה וסופית לזוכהאשר תשולם כי התמורה  ,מובהר בזאת .ג
מכל מין וסוג  , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאותת כולל, וזכאי יהא ם להםמלוא התשלומי

, לרבות כוח אדם, ציוד, םבשלמות חוזהההוראות אספקת השירותים עפ"י בהכרוכות  ,שהוא
 וכיו"ב.   רישוי והיתרים, נסיעותחומרים, ביטוחים, 

מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב ייחשבו ככלולים  .ד
 .בסך הצעת המציע

המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל  תוגש אך ורק על גבי הטפסים הצעהה .ה
בראשי תיבות  סמןכן לו, קיםותבשני ע)מסמך ג'( פס ההצעה טו)מסמך ד'( ו חוזהולחתום על גבי ה

לפסילת של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא 
 . ההצעה

במסמכי המכרז,  כמפורטחתומים  ,הנדרשים מסמכי המכרזתקים(, בצרוף כל וע בשנית ההצעה )א .ו
יבת לת ידנית הולשלשל ,"41\2021מס' פומבי כרז מ"צוין יעליה  ,מעטפה סגורההכניס ליש ל

 –)להלן  בלבד 0015:בשעה 4.11.2021 ליום וזאת עד  המועצה מנכ"לית בלשכתהמכרזים המצויה 
 ."(המועד האחרון להגשת הצעות"

 . בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעילהצעות  להגישאין  .ז

 . זהכאמור בסעיף האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד  .ח

יום )תשעים(  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .ט
לתקופה נוספת שאית לדרוש מהמציע להאריכה תהיה ר מועצהמהמועד הקבוע להגשת ההצעות. ה

ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע להבטחת  מועצהכפי שתורה ה
 והמציע חייב יהיה לעשות כן. קיום הצעתו,

 אופן החתימה על ההצעה .10

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

 רישום התאגיד.

 אמות המידה לבחירת הזוכה  .11

 .  אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהיאועדת המכרזים  .א

על הפרמטרים הבאים, כאשר לכל אחד מהם יוענק משקל חלקי  מועצהבהחלטתה במכרז תתבסס ה .ב
 בשקלול כל הצעה, כמפורט להלן: 

 ; 60% –איכות ההצעה מבחינה מקצועית 

 .40% –)התמורה המבוקשת על ידי המציע( גובה הצעת המחיר 

בחינת עמידת הצעת המציע בתנאי הסף. רק מציעים אשר הצעתם תימצא עומדת  – שלב א' (1
 תועבר הצעתם לבחינה על פי הרכיב הכספי ורכיב האיכות.בתנאי הסף 
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 נק'(. 40) 40% –בחינת הרכיב הכספי של ההצעה  – שלב ב' (2
 

התמורה , על בסיס יבשלב ב' תנוקד הצעתו של המציע על בסיס הרכיב הכספי המוצע בה )קר
 על ידי המציע(. המבוקשת  הרבעונית

 
נק'  40-בתמורה רבעונית נמוכה ביותר, תזכה לההצעה הכשרה הזולה ביותר, כלומר הנוקבת 

ואילו יתר ההצעות הכשרות הבאות אחריה ינוקדו באופן יחסי להצעה הזולה ביותר, לפי 
 הנוסחה שלהלן:

 

 נק' X  40  ההצעה )התמורה המבוקשת( הרבעונית הזולה ביותר
 ההצעה )התמורה המבוקשת( הרבעונית הנבדקת

 
 למשל: 

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

 לרבעון.
 

 נק'. 40הצעה ראשונה תזכה לניקוד של 
 

 (.32=  40כפול  1,250-לחלק ב 1,000נק' ) 32הצעה שנייה תזכה לניקוד של 
 

 (.25=  40כפול  1,600-לחלק ב 1,000נק' ) 25ההצעה השלישית תזכה לניקוד של 
 

 נק'(. 60) 60% –בחינת הרכיב האיכותי בהצעה  – שלב ג' (3

 ניקוד האיכות יוענק לפי הפירוט בטבלה שלהלן:

הניקוד  הפרמטר הנבדק
 המירבי

 אופן הניקוד

ניסיון מוכח בניהול ותפעול 
מרכזים למתן שירותי 

 רפואה

 נק'. 2 –מרכזים  5 נק' 10
 נק'. 5 –מרכזים  7- 6

 נק' 10 –ומעלה מרכזים  8

מנהל המוקד המוצע ניסיון 
באחד ממקצועות הרפואה 

הראשונית 
 )פנימאי/משפחה(.

 .נק' 5 – שנים 7 – 5ניסיון מוכח של  נק' 10
 נק'. 7 –שנים  9 – 7ניסיון מוכח של 

 10 –שנים ומעלה  9ניסיון מוכח של 
 נק'. 

 התחייבות למספר השעות
 החודשיות בפועל בו ישהה
המנהל הרפואי המוצע 

 .במוקד בעצמו

המציעים ינוקדו לפי רמת ההתחייבות  נק' 10
בטופס הצעת המשתתף לכמות  שלהם

החודשיות בהן ישהה המנהל  השעות
במוקד. מובהר כי  הרפואי בעצמו

בפועל בשגרה ההתחייבות תיבדק 
הטלת  וסטייה ממנה כלפי מטה תגרור

 קנסות ו/או הפחתת תשלומים:
 3שעות: עד  24 –שעות  8:  1רמה 

 נקודות.
 5שעות: עד  50 –שעות  25:  2רמה 

 נקודות.
 7שעות: עד  75 –שעות  51:  3רמה 

 נקודות.
 10 –: עד שעות 100 –שעות  76:  4רמה 

 נקודות.
המשתתף שהציע את מירב השעות 
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יזכה למירב הנקודות  באותה רמה
המשתתפים  באותה הרמה ואילו יתר

רמה  שהתחייבו להיקף שעות באותה
אליו. היה משתתף  יקבלו ניקוד יחסי

שהתחייב להיקף שעות ברמה  יחיד
יהא זכאי למירב הנקודות  –מסוימת 
 ברמה זו.

שירותים רפואיים נוספים 
המוצעים ע"י המציע 
כשמובהר מראש כי 

שירותים נוספים הינם 
שירותים שאינם ניתנים 
במוקד הרפואי נכון ליום 

 פרסום המכרז

  נק' 20

התרשמות כללית של ועדת 

המכרזים מניסיונו המקצועי 
של המציע על בסיס המלצות 

והמסמכים  המציע
 המצורפים להצעה

  נק' 10

  נק' 60 סה"כ

 

 וסיוניהכלכלי, בנ ובחוסנו, בין השאר, ביכולת ,להתחשב המועצהעבר לאמור לעיל רשאית מ
, ובכל פרט אחר מכרזל בטיב מעולה, ובמחירי הצעתולספק את השירותים  של המציע ושורייובכ

שנדרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצויין כי 
שאית לבחון את כושרו של המציע לבצע את העבודות נשוא מכרז זה גם על סמך תהיה רהמועצה 

  .ו/או ניסיונן של רשויות מקומיות אחרות בעבודה מול המציע הקודם עמונסיונה 

וכן בקבלת כל  המועצהעל ידי  בקיומו של תקציב מאושר םמותניוהיקפה  הזוכהההתקשרות עם  .ג
האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים 

משרד הבריאות המועצה האזורית גולן, לרבות , לממן או להשתתף במימון אספקת השירותים
תקציב מאושר לביצוע העבודות ו/או לא יתקבלו כל  המועצלא יהיה ל. במקרה בו וקופות החולים

 ו השירותיםקסופיכמפורט לעיל, לא  ו/או ההרשאות לאספקת השירותיםהאישורים התקציביים 
ולא תהיה למציעים  אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית יסופק החלקו/או לא  הזוכהע"י 

    . ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך

אספקת חלק מן השירותים בלבד ו/או לספק או להחליט על ו/רשאית לבטל את המכרז  המועצה .ד
בעצמה את השירותים או חלקם ו/או להחליט על דחיית אספקת חלק מן השירותים למועד מאוחר 

  מועצהה או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותה.ו/ מועצהשל ההבלעדי  בהתאם לשיקול דעתה יותר,
 שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

להזמין חלק מן השירותים בלבד, ייחתם עם הזוכה חוזה על בסיס הצעתו )לרבות  מועצההחליטה ה .ה
שומרת על זכותה  מועצההנחה כללית, אם ניתנה כזו על ידו(, בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין. ה

 פרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לאספקת השירותים שהזמנתם בוטלה כמפורט לעיל. ל

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

לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או הזוכה מציע כל ואף אם יגרם לו נזק כאמור,  נזק,בגין כל  זכות תביעה
 . בתמורה שתשולם לומכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי 

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .12

במכרז, לכל דבר  הזוכהכחלק מהצעתו ייחשב כמחייב את  החוזה החתום שיצורף על ידי המציע .א
 . אםלהקטין/להגדיל את היקף השירותים ו/או לבטל את המכרז מועצהוענין, אלא אם תחליט ה
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, יחתום/מו הזוכה/יםלהקטין/להגדיל את היקף השירותים,  ו/או לבטל את המכרז מועצהתחליט ה
המצורף למכרז  , בנוסח/ים מתוקן/יםעל חוזה בנדון, מועצההודעת המיום  םימי)שבעה(  7תוך 

 .בשינויים המחויבים, מסמך ד'כ

את  בדבר זכייתו במכרזמיום קבלת הודעת המועצה  םימי)שבעה(  7תוך  ,מועצהימציא ל זוכהה .ב
 :המסמכים הבאים

אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצ"ב כמסמך ו' למסמכי המכרז, כשהוא חתום ע"י חברת  (1
 הביטוח של המציע, בלא כל הסתיגות ו/או שינוי.

מהתמורה  10%שיעור של ב נשוא המכרז השירותיםלהבטחת ביצוע חתומה רבות בנקאית ע (2
המבוקשת על ידו תמורת ביצוע והספקת השירותים נשוא מכרז זה )התמורה  השנתית

להזמין  מועצהאותם תחליט ה השירותיםכל מתן עבור (, X 4 [מע"מ בתוספת] הרבעונית
. (הביצוע" "ערבות –למסמכי המכרז )להלן  2בנוסח מסמך ה' הערבות הבנקאית תהיה. ממנו

 המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית למדד הלהיות צמוד הביצוע על ערבות
אחרון להגשת הצעות במועד ההידוע האחרון כשמדד הבסיס הינו המדד לסטטיסטיקה, 

תוחזר , מועצה, להנחת דעתה של הבהתאם לאמור לעיל ,הביצוע ערבות. עם מסירת למכרז
 לעיל. 8 על פי הוראת סעיף  מועצהל זוכהה איצשהמ המכרז לזוכה ערבות

 יגישש המכרז , תחולט ערבותב' דלעיל-לא יקיים, במלואם ובמועדם, את האמור בס"ק א' וזוכה ש .ג
סכום הערבות ו, בנדון מועצהלזכות ההעומד  מבלי לפגוע בכל סעד אחרזאת ו ,כחלק מהצעתו למכרז

קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת כפיצוי ישמש 
להתקשר בהסכם  ,רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה המועצהצעתו למכרז. כמו כן, תהא ה

עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות 
 עם מציע אחר במקומו.   מועצההתקשרותה של ה כרז ו/או עקבחילוט ערבות המ לפיצוי עקב

את ההפרש בין ההצעה  מועצהיהיה הזוכה חייב לשלם ל –עם מציע אחר  מועצההתקשרה ה
 ערבותבכספי גם רשאית לצורך זה להשתמש  מועצהלבין הצעתו הוא, וה מועצהשנבחרה על ידי ה

 חולטו כמפורט לעיל.יש המכרז,

לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות,  מועצהההצעה שנבחרה על ידי ההיה ההפרש שבין 
תהא רשאית לחלט את ערבות  המועצפיצוי קבוע ומוסכם מראש, וה המכרז ישמש סכום ערבות

במלואה  תהא רשאית לחלט את ערבות המכרז  מועצהבמלואה. למען הסר ספק, יובהר כי ה המכרז
 ר במקום הזוכה. גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אח

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

, להוראות במכרז יידרש לספק את השירותים, כהגדרתם במכרז, בהתאם למסמכי המכרז הזוכה .ד
. מועצהולשביעות רצון ה הנחיות משרד הבריאות וקופות החוליםול מועצהלהנחיות ה החוזה,

 חוזה.ב מועדים המפורטיםב /ההתאמהביצוע עבודות ההקמההזוכה יחוייב להתחיל ב

כי כל העובדים אשר יועסקו על ידו לצורך אספקת הזוכה , יחוייב יומבלי לגרוע מיתר התחייבויות .ה
 בכל התנאים הבאים: (, יעמדוהמועצהשירותים )בכפוף לאישורם ע"י ה

 שנים. 18שמלאו להם ו/או בעלי אישור שהיה ועבודה תקף בישראל,  תושבי ישראל (1

 ,לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או עבירה פלילית הכרוכה באלימות (2
בעשר השנים שקדמו למתן האישור וכן לא  ו/או בעבירות מין בעבירות מירמה

חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה  ,למיטב ידיעתם ,מתנהלים נגדם
לאחר הזוכה פלילית כאמור. התחייבות זו תחול גם על עובדים אשר יועסקו מטעם 

תחילת ההתקשרות בין הצדדים, לרבות המצאת המסמכים החתומים בנוגע לכל 
 עובד.

צל מהנדס המציע הזוכה יחויב לאשר את תכנית השיפוץ המפורטת ואת המפרט הטכני לשיפוץ א .ו
 המועצה טרם ביצוע.

   ובמסמכי המכרז. חוזהיתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ה .ז
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 התמורה .13

בהתאם למחירי הצעתו תמורה ם לתנאי החוזה, יקבל הזוכה בגין אספקת השירותים בפועל בהתא .א
אופן תשלום התמורה ל)המחירים הנקובים במסמך ההצעה(, ובכפוף להוראות החוזה בכל הנוגע 

 ותנאיו.

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

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

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

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

מסופקים השירותים, למורכבותם, למקום בו ההצעה הינם קבועים בלא קשר  יכי מחירעוד מובהר  .ג
  .למידת הדחיפות בביצועם ומשך הזמן הנתון לביצועם, ולמועד בו נדרשו/ בו הם מסופקים וכיו"ב

לגבות, ישירות מכל מי  רשאי, יהא הזוכה במכרז כאמור לעילמעבר לתמורה אותה יהא זכאי לקבל  .ד
את סך דמי ההשתתפות העצמית אשר נקבעת/תיקבע על ידי הקופות. סך דמי יקבל שירות במוקד, ש

ההשתתפות העצמית אשר ייגבה על ידי הזוכה במכרז יהיה שייך לקופה הרלוונטית ויקוזז מחלקה 
 של אותה קופה אשר תשולם לזוכה כאמור להלן. התחשבנות זו תיעשה בין הזוכה ובין הקופות.

כרז יהיה רשאי להרחיב את סוג ו/או היקף השירותים הרפואיים הניתנים במוקד, הזוכה במ .ה
ה, משרד הבריאות וקופות רז ו/או החוזה, בכפוף לאישור המועצבהשוואה להתחייבויותיו עפ"י המכ

 ויהיה זכאי מועצהבגין כל הרחבה כנ"ל לא יהיה הזוכה במכרז זכאי לתשלום כלשהו מההחולים. 
 .להגיע להסדר בנדון מול קופות החולים

 

 
 
 
 
 
 

 דימי אפרצב, ראש המועצה
 מועצה מקומית קצרין

 



 

  

 (1נספח ב)

מסמך מטעם משרד הבריאות  –אמות מידה להפעלת מוקד לשירותי רפואה ראשונית דחופה 
 (.1/3/12מיום  11434412)סימוכין 
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 (2נספח ב)

 של מינהל הרפואה לניהול מערך החייאה במתן רפואי בקהילה. 24/1/12מיום  4/2012חוזר מס' 
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 (3נספח ב)

 מכון לרדיולוגיה אבחנתית. –הלים ותנאים של משרד הבריאות לקבלת היתר הפעלה נ

 

 לא צורף

 

 ניתן למצוא את הנהלים באתר האינטרנט של משרד הבריאות בכתובת:

http://www.health.gov.il  

 

בתנאי משרד הבריאות לקבלת היתר הפעלה באחריות המציע לוודא טרם הצעתו כי הינו עומד 
 וכי הוא מכיר ויודע את נהלי ותנאי משרד הבריאות העדכניים ביותר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.health.gov.il/
http://www.health.gov.il/
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 (4נספח ב)

 על נספחיו 2/2019חוזר חטיבת הרפואה 

 

 לא צורף

 

 ניתן למצוא את הנהלים באתר האינטרנט של משרד הבריאות בכתובת:

https://www.health.gov.il/hozer/mr02_2019.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.health.gov.il/hozer/mr02_2019.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr02_2019.pdf
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 'גמסמך 

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 קצריןמועצה מקומית 
 

 _______________ הצעת המציע
 

 41\2021מכרז פומבי מס' 
 בקצרין הרפואה דחופ מרכז לשירותיוהפעלת ניהול ל

 

מגיש בזאת  _ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני___________אני הח"מ ______ .1
לתושבי  אשר יספק שירותים רפואיים ,מרכז לשירותי רפואה דחופים ביישוב קצריןוהפעלת ניהול להצעתי 

 הגדרתם במסמכי המכרז.כ ,קצרין, תושבי המועצה האזורית גולן ואזור רמת הגולן בכלל

תונות, כל מסמכי יהנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בע .2
וכל הגורמים האחרים המשפיעים על אמות המידה של משרד הבריאות, ו הוראות ,המכרז וכי תנאי המכרז

, לכך קבעתי את הצעתי. לאחר שבדקתי , ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאםאספקת השירותים
מכיר את כל הפרטים הנוגעים את כל הנתונים הנדרשים והנני  בעצמי ובאמצעות אנשי מקצוע מטעמי,

לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים מציע אני  יהם,ואפשרויותאספקת השירותים ל
לכל ו/או כל חלק מהם בהתאם ירותים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את הש

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

 :אני  מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי .3
 

צורך אספקת הדרושים ל , הנסיון, כח האדם והאמצעיםהכישוריםהמומחיות, הנני בעל הידע,  .א
 .נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרזהשירותים 

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

בהתאם למסמכי  הדרושים עודות ההסמכה והרשיונותהנסיון, ההשכלה, האישורים, ההיתרים, ת
 המכרז.

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

סמכים הנדרשים , ולראיה הנני מצרף את כל המ3 המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף 
הדרישות וההתחייבויות על פי מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל  הנני למסמך ב'. 4 בסעיף 

 ומסמכיו. הוראות המכרז
 

ועדת המכרזים עלולה לפסול  דוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעילי .ד
עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מסמך  הצעתי.

נוסף שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי לביצוע העבודות, 
לרבות המלצות, וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה. 

אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי אם 
 ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 
במתן השירותים תתקשר איתי בהסכם, אתחיל  מועצהחייב כי במידה ואזכה במכרז וההנני מת .ה

 .המועדים הקבועים בנוסח החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרזבתוך 
 

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

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

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

 הוראות כל דין, הנוגע לצנעת הפרט.
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מפורש ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה ב .ח
  בחלק זה, מחייבת אותי.

להלן נשוא המכרז הם כמפורט בהצעתי אספקת השירותים מחירים המוצעים על ידי עבור הנני מצהיר כי ה .4
באספקת השירותים על הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,כוללים את כל ההוצאותו

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

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

 
ז, על כל הכרוך בה, מעבר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרלי מובהר 

 ובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד. למחירים המוצעים על ידי
  

כן מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע 
כל  ילם שיגיעו מהסכומי עיריהלמו על ידי. לצורך כך, תנכה העפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישו שירותיםה

 סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.
 

צמודה  ,(₪אלף  ____מאה שמונים₪ )180,000של בסך הבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית ל .6
למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד 

תהיה רשאית  ההמועצ 17.11.2024עד בתוקף הגשת ההצעות למכרז, ל עד האחרוןומהידוע בהאחרון 
 למסמכי 1תנאי המכרז ובנוסח מסמך ה'עפ"י , הכל להאריכה באמצעות הודעה לבנק שינפיק את הערבות

 . המכרז
 
 םימי)שבעה(  7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך  .7

 :הודעתכם בדבר זכייתי במכרזמיום קבלת 
 

 נוסח לחתום על -)א( למסמך תנאי המכרז 12לעשות כן, בהתאם לס'  מועצהבמידה ואדרש ע"י ה .א
 דין.ככשהוא חתום  ,מועצהולהחזירו ל בנדון מועצהשתעביר אלי ה חוזהה

 
 החתומ ,חוזהלדרישות ה בהתאםלמסמכי המכרז ו 2בנוסח מסמך ה', להמציא לכם ערבות בנקאית .ב

מהתמורה  10%שיעור של ב החוזה)ככל שנדרש ביול עפ"י דין( להבטחת קיום תנאי  ומבויילת
ספקת אכפי שתפורט בהצעתי למכרז, עבור (, X 4 התמורה הרבעונית, בתוספת מע"מהשנתית )

המחירים לצרכן,  למדד הערבות תהיה צמודה. להזמין ממני מועצהאותם תחליט ההשירותים כל 
 .חוזהל כמפורט בהכ

 
, כשהיא חתומה, בלא כל מסמכי המכרז והחוזהלהמציא לכם אישור קיום ביטוחים, כמפורט ב .ג

 .הסתיגות ו/או שינוי ע"י חברת ביטוח מטעמי
 
 7 ף לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיאחזור בי מהצעתי ו/או אם אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם  .8

למתן אאבד את זכותי  , או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,כולן או מקצתן, לעיל
 מציעתהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם  מועצהוההשירותים 

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

חילוט או זכות לפיצוי עקב הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/ הצעתי למכרז.עם הגשת 
י מתחייב כי במקרה בו תתקשר עם מציע אחר במקומי. כן הננ מועצההתקשרות הערבות המכרז ו/או עקב 

לבין שנבחרה על ידה עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה  מועצהה
 חולטו כמפורט דלעיל.יש המכרז רשאית להשתמש לצורך זה בכספי ערבות מועצההצעתי, וה

 
הנני מצהיר כי הגורמים המקצועיים המרכזיים שיעסקו עבורי ו/או מטעמי בביצוע ו/או במתן השירותים  .9

 הם כדלקמן:
 

( למסמכי 2כמפורט בנספח ג) –מנהל הרפואי של המוקד __________________, שישמש כ .א
 המכרז, המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהצעתי למכרז.

 
ידוע לי ומקובל עלי כי העסקתם ו/או הפעלתם של אנשי המקצוע הנ"ל בביצוע ו/או באספקת השירותים  

אעסיק ו/או אפעיל בנדון  מועצהע"י האלה ובמידה ולא יאושרו  מועצההשל  מראש ובכתבמותנית באישור 
 . מועצהאנשי מקצוע אחרים, שיעמדו בכל דרישות המכרז ו/או החוזה בנדון ויאושרו ע"י ה
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מבלי לגרוע מיתר התחייבויות הזוכה במכרז כמפורט במסמכי המכרז ובפרט ההסכם, הנני מתחייב כי  .10
ף לאישורם ע"י ותים )בכפובמידה ואזכה במכרז, כל העובדים אשר יועסקו על ידי לצורך אספקת השיר

 (, יעמדו בכל התנאים הבאים:מועצההוועדה שתמנה ה
 

 שנים. 18תושבי ישראל ו/או בעלי אישור שהיה ועבודה תקף בישראל, שמלאו להם   (א

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

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

 עובד.

 :כדלקמןלי ידוע ומוסכם ע .11

 

וכן  ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ,במידה ואזכה במכרז דנן .א
משרדי הממשלה המועצה האזורית גולן, בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של 

לרבות משרד אספקת השירותים, והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף בממון 
 החולים.הבריאות וקופות 

 

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

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

 

 וכי היא רשאית לבטל את המכרז ,איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה מועצהה .ג
זכאית  מועצההבלעדי. כן ה בהתאם לשיקול דעתהו/או להחליט על אספקת חלק מן השירותים, 

 לפרסם מכרז/ים נפרד/ים ונוספ/ים לאספקת אותם שירותים שהזמנתם בוטלה.
 

מכל סיבה של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו,  הוקטן היקפובמקרה בו כי  .ד
ייחתם עמי החוזה על בסיס הצעתי )לרבות הנחה כללית אם ניתנה כזאת שהיא, לרבות האמור לעיל, 

על ידי(, בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין, והנני מתחייב לספק את השירותים בהתאם למחירים 
 אלו.

 
ת על זכותה להזמין ממני, בכל מועד מאוחר יותר, את השירותים אשר לא הוזמנו שומר המועצהכי  .ה

בצו התחלת העבודה וביצוען נדחה כאמור. במקרה כזה הנני מתחייב לבצע את אותם שירותים 
 במחירי הצעתי )לרבות הנחה כללית, אם ניתנה( ובתנאים המוגדרים בחוזה, בשינויים המחוייבים.  

 
בכל הנוגע ו/או בקשר עם תביעה טענה ו/או דרישה ו/או כל  יתהיה ל מפורשות כי לאהנני מצהיר בזאת  .12

 יםמועברשירותים ה, או שינוי היקף הביטול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו
, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה בכל זמן שהוא ילביצוע

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

 
ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות )תשעים(  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .13

ימים )תשעים(  90קפה של הצעתי למשך ויוארך ת ,מועצהשהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש הכפי 
הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד  אםנוספים. 

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

 
הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  .14

 :כאמור דלעיל

 

בנוגע למכון  לרבות ,זהנני מציע לבצע את כל התחייבויות הזוכה עפ"י מסמכי המכר. 1
)ובמילים: ₪ ____ _____  שלרבעוני בעבור סך  לרדיולוגיה אבחנתית,

, אשר ישולם לי בהתאם להוראות , לא כולל מע"מ(ש"ח_______ _______________
 .החוזה
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 .בהיקף ___ שעות חודשיות מנהל רפואי ברמה ___במוקד . הנני מתחייב להעסיק 2

 
 .    ביום ביצוע התשלום בפועל לשיעורו עפ"י דין בהתאםיתווסף מע"מ, תמורה הנ"ל ל

 
 
 

  ____________________________ שם המציע:
 

 ____________/_____________ /ת.ז:.ח.פ
 

  _____________________________  כתובת:
 

 _______________________________ : ופקס' טלפון
 

 _____________________  דוא"ל: 
 

 ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:שמות 
 
1. ______________________________ 2 .________________________________ 
 

 חתימות:
 
1 .__________________ 2 ._____________________  
 

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

 _____________________.  תאריך:
 

 
 
 
 

 אישור חתימה:
 

 _________, עו"ד מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:________אני הח"מ 
 ה"ה __________ ת.ז. ___________  -פרטי  כשהמציע הוא אדם .1
ת.ז.  __________ -ו ה"ה __________ת.ז. ____________ - כשהמציע הוא תאגיד .2

___ ולחייב _____________מוסמכים לחתום בשם התאגיד: האלה  הם וכי ____________
 וכי חתמו על מסמך זה בפני. ,לכל דבר וענין ותוא

 
 
 
 
 

 _______________     ________________ 
 חתימה                תאריך           
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 (1נספח ג)

 פירוט ניסיון המציע
 

 : הרלבנטי תנאי הסף

)עשר( השנים האחרונות,  10)חמש( שנים, לפחות, במהלך  5המציע הינו בעל ניסיון מוכח של  (4 (: "4)א( ) 3ס' 
 ."מרכזים למתן שירותי רפואהותפעול בניהול 

 
 :שירותי רפואהמתן ניהול ותפעול מרכזים לפירוט ניסיונו של המציע ב

 
 :1מרכז  א.

                                  
  _____________________________________________________________: מרכזשם ה (1 
  
 :שירותים שסופקו ע"י המציעהעיקרי פרוט  (2 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 

 
 התאריכים בהם סופקו השירותים: _______________________________________. (3 
  
 : )שם מלא, תפקיד, מס' טלפון( אצל המזמין עבורו הוקם המרכזפרטי איש הקשר  (4 
  ______________________________________________________________________ 

 
 

 :2מרכז  ב.
                                  

 _____________________________________________________________ שם המרכז:  (1 
  
 :שירותים שסופקו ע"י המציעהעיקרי פרוט  (2 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 

 
 התאריכים בהם סופקו השירותים: _______________________________________. (3 
  
 : )שם מלא, תפקיד, מס' טלפון( פרטי איש הקשר אצל המזמין עבורו הוקם המרכז (4 
  ______________________________________________________________________ 

 
 
 :3מרכז  .ג

                                  
 _____________________________________________________________ שם המרכז:  (1 
  
 :שירותים שסופקו ע"י המציעהעיקרי פרוט  (2 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
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  ______________________________________________________________________ 
 התאריכים בהם סופקו השירותים: _______________________________________. (3 
  
 : )שם מלא, תפקיד, מס' טלפון( פרטי איש הקשר אצל המזמין עבורו הוקם המרכז (4 
  ______________________________________________________________________ 

 
 

 :4מרכז  ד.
                                  

 _____________________________________________________________ שם המרכז:  (1 
  
 :שירותים שסופקו ע"י המציעהעיקרי פרוט  (2 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 

 
 התאריכים בהם סופקו השירותים: _______________________________________. (3 
  
 : )שם מלא, תפקיד, מס' טלפון( פרטי איש הקשר אצל המזמין עבורו הוקם המרכז (4 
  ______________________________________________________________________ 

 
 

 :5מרכז  ה.
                                  

 _____________________________________________________________ שם המרכז:  (1 
  
 :שירותים שסופקו ע"י המציעהעיקרי פרוט  (2 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 

 
 התאריכים בהם סופקו השירותים: _______________________________________. (3 
  
 : )שם מלא, תפקיד, מס' טלפון( פרטי איש הקשר אצל המזמין עבורו הוקם המרכז (4 
  ______________________________________________________________________ 

 
 
 :6מרכז  ו.

                                  
 _____________________________________________________________ שם המרכז:  (1 
  
 :שירותים שסופקו ע"י המציעהעיקרי פרוט  (2 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 

 
 התאריכים בהם סופקו השירותים: _______________________________________. (3 
  
 : )שם מלא, תפקיד, מס' טלפון( פרטי איש הקשר אצל המזמין עבורו הוקם המרכז (4 
  ______________________________________________________________________ 
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 (2נספח ג)

 המוצעהרפואי מנהל הפירוט ניסיון 

 נאי הסף: ת

המנהל הרפואי של המוקד המוצע מטעם המציע, במקרה שהמציע ייבחר במכרז, עומד בכל  (5"(: 5)א()3ס' 
 התנאים המצטברים הבאים:

 מנהל המוקד הינו רופא בעל רישיון קבוע ותקף לעסוק ברפואה בישראל. א(

 בעל תואר מומחה באחד ממקצועות הרפואה הראשונית )פנימאי/משפחה(. מנהל המוקד הינו ב(

 .PALSוקורס  ACLSמנהל המוקד בוגר קורס  ג(

)חמש( שנים, לפחות, באחד ממקצועות הרפואה הראשונית  5מנהל המוקד הינו בעל ניסיון של  ד(
 )פנימאי/משפחה(.

 פרטים אישיים:

        ________נייד: ' טל _____________________________כתובת:  שם מלא:_____________________

 :ההשכלהפירוט 

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

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

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

 פירוט הניסיון:

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

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

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

 הניסיון הניהולי:פירוט 

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

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

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

 : רפואי של מרכז לשירותי רפואה מיידייםהמועדים בהם שימש אותו אדם כמנהל 

 _ בשנת __________________ ועד חודש __ בשנת ____החל מחודש 

 פירוט עיקרי התפקיד שביצע האדם המוצע:

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

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

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

 ]ניתן לצרף דפים נוספים באותה מתכונת[ 
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 מסמך ד'

  םלמתן שירותי הסכם
 קצרין ביישוב דחופים רפואה שירותי מרכזוהפעלת  ניהול

 
 2021 שנת חודש ______בקצרין ביום ___ לשנערך ונחתם 

 
 

 קצריןמועצה מקומית  :בין
 באמצעות המוסמכים לחתום בשמה ומטעמה: 

 _______________ ______________ ת.ז
 _______________ ______________ ת.ז

 "(המזמין" ו/או "המועצה" :)להלן
 מצד אחד

 
 ______________ /ע.מ___ ח.פ______________________ :לבין

 _____________________________________מרח'  
 טל': _____________ פקס': ______________ 
 דוא"ל: __________________________________ 

 באמצעות המוסמכים לחתום בשמה ומטעמה:
 _______________ _______________ ת.ז.
 _______________ _______________ ת.ז.

 "(השירותנותן " או "הקבלן)להלן: "
 מצד שני

 
 

 רפואה שירותי מרכזלניהול והפעלת  _______מכרז פומבי מס' וביום _________ פרסמה המועצה  :הואיל

 "(;המכרז)להלן "בקצרין  הדחופ

והמועצה מעוניינת כי ביישוב קצרין, ביישובי המועצה האזורית גולן ובאזור רמת הגולן בכלל יינתנו  :והואיל

בהם לא פועלות קופות החולים השונות ובזמנים שירותים רפואיים לכלל התושבים הנזקקים במועדים 

 "(;השירות הרפואיביישובים הנ"ל )להלן: "

גרת הסכם זה ישירות עם המועצה למתן השירותים הרפואיים, ומשרד הבריאות אישר התקשרות במס :והואיל

, קופות החוליםבהתאם להחלטת מליאת המועצה מיום ________, ובהתבסס על מימון משותף של 

 "(;הגורמים המממנים)להלן " משרד הבריאות-ו מועצה מקומית קצרין והמועצה האזורית גולן

הניסיון, היכולת המקצועית והתעודות והאישורים למתן השירותים ונותן השירות הינו בעל הידע,  :והואיל

 הרפואיים באופן הטוב ביותר;

ונותן השירות מצהיר בזאת כי הוא מכיר את מהות השירותים והוא מחזיק את כל הציוד והאמצעים  :והואיל

פורטות הנדרשים, לרבות צוות עובדים מיומן ובעל הכשרה מקצועית לביצוע כל התחייבויותיו המ

 בהסכם;

ולאור הצהרות נותן השירות, החליטה המועצה, לאחר קבלת התחייבויות הגורמים המממנים את  :והואיל

המרכז הרפואי, להתקשר עם נותן השירות בהסכם זה כך שנותן השירות יעניק השירותים הרפואיים 

 למועצה ולרווחת תושבי האזור, בהתאם להסכם זה;

 נים להסדיר ולקבוע את תנאי ההתקשרות.והצדדים מעוניי :והואיל
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 :לכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן-אי
 :המבוא

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1

 

כל שינוי או תוספת להסכם לא יחייבו את הצדדים, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו ע"י מורשי החתימה של  .2
 הצדדים.

 הגדרות:
 

המהווים חלק מהסכם זה יהיו למונחים להלן ההגדרות בצידן )אלא אם  בהסכם זה ובכל המסמכים .3
 כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

 

 מנכ"לית המועצה לרבות כל מי שיבוא בשמה ו/או מטעמה. –" המנהל" .א

 מועצה מקומית קצרין. –" המועצה" .ב

 המועצה האזורית גולן. –" המועצה האזורית" .ג

 .הוהפעלה של מרכז שירותי רפואה דחופניהול  –" העבודות" ו/או "השירותים" .ד

 מורשיו המוסמכים, וכן כל מי שפועל בשמו ומטעמו. ,לרבות נציגיו –" נותן השירות" .ה

ידו או אלה -עובדיו של נותן השירות ו/או שליחיו ו/או המועסקים על –" עובדי נותן השירות" .ו
ידי שליחיו בביצוע העבודות ו/או -לידי עובדיו או ע-ידו או על-ששירותיהם יושכרו או ירכשו על

פי דין למעשיו -מתן השירותים נשוא ההסכם או בקשר אליהם וכל מי שנותן השירות אחראי על
 או למחדליו.

חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות הרלוונטיים לצורך אספקת  –" חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות" .ז
 ( למכרז.2), המצורף בזה כנספח ב4/2012השירותים, לרבות חוזר מינהל 

 מסמכי החוזה:
 

 נספחי ההסכם והמפרטים מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .4

 מהות השירותים:
 

השירותים יינתנו לכל תושבי קצרין, יישובי המועצה האזורית גולן והסביבה, מטיילים ואורחים,  .5
-התשנ"דהמבוטחים של אחת מקופות החולים בארץ, בהתאם להוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי, 

, הזקוקים לבדיקת רופא, ואשר מצבם הרפואי אינו מאפשר דחיית הבדיקה עד לשעות הפעילות 1994
השגרתיות של המרפאות, בעלות השתתפות עצמית משתנה בהתאם לנקבע ע"י קופת החולים בה מבוטח 

 מקבל השירות.

 

אשר מצבו הרפואי אינו  יובהר כי כאשר יגיע אל המוקד מקרה דחוף )כדוגמת התקפי לב, ת"ד וכו'(, .6
מאפשר גביית תשלום מראש ינתן הטיפול ללא התניה בתשלום מראש וללא הפליה על רקע גזע, מין, דת, 

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

 

, לפחות, ( למכרז1פי הסכם זה ינתנו בהתאם לאמות המידה כאמור בנספח ב)-השירותים הנדרשים על .7
 וכפי שיפורסמו מעת לעת ע"י משרד הבריאות, ובהתאם לשינויים ולהתאמות שנערכו בהסכם זה.

 היקף השירותים:
 

 השירותים יינתנו לציבור הרחב בשעות בהן מרפאות הקופות סגורות כמפורט להלן:  .8

 

 ; 24:00ועד לשעה  19:00ה', מהשעה -בימים א' .א

 ;24:00עד השעה ו 14:00ו' וערבי חג ומועד, מהשעה בימי  .ב

 . 24:00השעה עד ושבת או חג( ביום ) 8:00שעה המ ,שבת ובימי חג ומועדבימי  .ג

 .שעות 24 – בעורף מיוחד מצב על או מלחמה/חירום שעת על בתוקף הכרזה שתהיה עת בכלובנוסף, 
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הרחבה של מתן  אוהמועצה רשאית, באישור משרד הבריאות, להודיע לנותן השירות על צמצום  .9
 ימים.)ששים(  60השירותים וזאת בהודעה מראש בת 

חודשים( ידונו הצדדים בהרגלי הצריכה של  6מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לאחר כחצי שנת עבודה ) .10
 האוכלוסיה וככל שימצא לנכון, באישור משרד הבריאות, יצומצמו שעות פעילות המוקד, כולן או חלקן.

 

לעיל, תשתנה התמורה שתשולם לנותן השירות בהתאם  9 הודיעה המועצה לנותן השירות כאמור בסעיף  .11
 ידו.-ובאופן יחסי להיקף השירותים שיינתנו על

 

לעיל, לרבות  11  ותן השירות לא תהיה כל עילת תביעה בגין הודעה כאמור בסעיףלמען הסר ספק, לנ .12
 תביעה בגין שינוי התמורה בהתאם להודעה כאמור.

 הצהרות והתחייבות נותן השירות:
 

נותן השירות מצהיר כי קרא את ההסכם, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות המפורטים  .13
בו, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם במקצועיות ולשביעות רצונה המלאה של המועצה, וכי כל המצגים 

 שהציג למועצה במסגרת הסכם זה הינם מצגי אמת ומדוייקים.

 

כי יש לו את הידע המקצועי, היכולת, המשאבים, הכישורים, המיומנות,  נותן השירות מצהיר ומתחייב .14
מנת לספק את השירותים לשביעות רצונה של המועצה -הציוד והעובדים המקצועיים וכל הנדרש על

 ובהתאם להוראות הסכם זה.

 

 נותן השירות מתחייב כי ברשותו כל הרשיונות, ההיתרים, האישורים וההרשאות הנדרשים לשם מתן .15
 פי הסכם זה ותנאי המכרז.-השירותים על

 

פי מסמכי ההסכם ואשר ביצועה מחייב -נותן השירות מתחייב כי כל פעולה הקשורה במתן השירותים על .16
פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או -קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על

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

 

פי הסכם -פי דין ו/או הסכם ו/או ניגוד עניינים להתקשרותו על-מצהיר כי אין כל מניעה עלנותן השירות  .17
 זה.

 

נותן השירות מתחייב להעסיק במרכז הרפואי, על חשבונו, כח אדם מיומן ומקצועי הכולל צוות רפואי  .18
 כדלקמן:

 

  – ימנהל רפוא .א
בעל רישיון קבוע ותקף לעסוק ברפואה בישראל ובעל תואר מומחה באחד ממקצועות הרפואה 

. המנהל הרפואי יהיה אחראי לעמידה של המוקד בכל הנהלים או רפואה דחופה הראשונית
 הנדרשים להפעלתו, בהלימה לחוזרים ונהלי משרד הבריאות.

 

  –רופא תורן  .ב
 

 במוקד, פיזית, במשך כל זמן, ימי ושעות פעילות המוקד.הרופא התורן ישהה בעבודתו 
 

בעל רישיון קבוע ותקף לעסוק ברפואה בישראל, רצוי בעל תואר מומחה באחד ממקצועות  (1
 הרפואה הראשונית )למשל רפואת משפחה, פנימית, ילדים, רפואה דחופה(.

וסקת ברפואה רופא בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות, במחלקה קלינית הע ,לחילופין
בעלת אופי ראשוני )למשל במחלקה לרפואה דחופה או מרפאה לרפואת משפחה או מוקד( 

 אשר מנהלה יאשר שהרופא עסק באופן פעיל ברפואה ראשונית במהלך תקופה זאת.

רופא שאינו עומד בקריטריונים דלעיל, יהיה חייב בהשתלמות ברפואה ראשונית וברפואה  (2
 שעות. 40י משרד הבריאות, בהיקף של לפחות דחופה לפי תכנית שתוכר ע"

 . PALSמוכר, עם רענון כל שנה. רצוי בוגר קורס ACLSהרופא התורן יהיה בוגר קורס  (3

 הרופא התורן יכיר את נהלי העבודה הרפואיים במוקד לשירותי רפואה מידיים. (4

 

  –רופא מתגבר  .ג
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, בכל שעות פעילות על הרופא התורן מטעמו של המפעיל נוסףהמפעיל יעמיד רופא מתגבר,  (1
המוקד בצאת השבת ו/או החג, זאת במידה והמפעיל הינו זכיין משרד הביטחון למתן 

 שירותי רפואה בקהילה לחיילי צה"ל.
 שימו לב, הוראה זו הינה מהותית והפרתה תיחשב להפרה יסודית של ההסכם על ידי המפעיל.

 

  – אחות .ד

 בכל שעות פעילותו באחות מוסמכת, בעלת תעודת רישום תקפה בישראל. המוקד יאויש  (1

 רצוי. – PALSמוכר, עם רענון כל שנה. קורס  ACLSהאחות תהא בוגרת קורס  (2

 

 מפעיל / טכנאי אולטראסאונד מוסמך. .ה

 

 טכנאי רנטגן מוסמך. .ו

 

 מוקדן )חובש או מזכיר רפואי(. .ז

 

נותן השירות מצהיר ומתחייב כי יתאים, באחריותו ועל חשבונו, את המבנה בו ינתנו השירותים, כך  .19
 שיעמוד בדרישות כדלקמן:

 
 –תשתיות  .א

המוקד יצוייד בעגלת החייאה העומדת בתקן משרד הבריאות המפורט  –ציוד החייאה  (1
בנוסח  4/2012בחוזר מינהל הרפואה "ניהול מערך החייאה במתקן רפואי בקהילה" מספר 

 ( למכרז זה. העגלה תהיה נגישה לכל אתר במוקד הרפואי.2נספח ב)

 דפיברילטור )יכול שיהיה חצי אוטומטי(. (2

 ( למכרז זה.1ציוד רפואי בסיסי כמפורט בנספח ב) (3

( לעיל ביחס לציוד רפואי )ומבלי 3למען הסר הספק ומבלי למעט מהאמור לעיל בסעיף קטן  (4
( למכרז זה( מתחייב נותן השירות להחזיק במוקד 1בנספח ב)למעט מהדרישות המפורטות 

 בציוד הרפואי שלהלן:

i. /מעבדה דחופה )ספירה, כימיה, קרישהINR ,טרופונין, משטח גרון מהיר ,
 גלוקומטר, שתן(.

ii. .מכשיר א.ק.ג עם יכולת פענוח רופא במוקד או מוקד מרוחק 

iii. בעל אפשרות להוספת בדיקות אקו לב(. מכשיר אולטראסאונד( 

iv. .דפיברילטור וערכת החייאה 

v. .מכשיר רנטגן 

vi. .מוניטור עובר עם יכול פענוח ממוקד גינקולוגי מרוחק 

vii. .תרופות לתחילת טיפול 

 

 –דרישות מינימאליות לתשתית ומבנה  .ב

 אזור קבלה ורישום. (1

 אזור המתנה. (2

 על פרטיותו.חדר רופא המצויד כיאות לבדיקת החולה כולל שמירה  (3

 ארון תרופות נעול ומקרר לתרופות עם מד טמפרטורה לרישום רציף. (4

 חדרי שירותים, לרבות שירותי נכים. (5

 אמצעי תקשורת. (6

 . ו/או לכל דין נגישות לאנשים עם מוגבלות בהתאם לתקנות התכנון והבניה (7

 גישה מלאה לרכב הצלה ופינוי. (8

 ולט בסביבה ועל הבניין. בשילוט הולם ו (9

כרטיס הזיהוי יכלול את שמו המלא של  צוות יענוד כרטיס זיהוי אישי תקני. כל איש (10
 העובד ותפקידו וכן כל פרט נוסף לדרישת המועצה ו/או משרד הבריאות.

 מוקדלמספר הפונים יתאימו לממדי השטח הציבורי  (11

 מקום ואמצעי אבטחה לשמירת הרשומות הרפואיות בהתאם להוראות הדין. (12

 

 מתחייב עוד כדלקמן:נותן השירות  .20
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 נהלי עבודה: .א

במוקד יהיה מצוי בכל עת אוגדן נהלים, נייר או דיגיטלי, שיכלול נהלי עבודה רפואיים  (1
 והנחיות קליניות שיתעדכנו מעת לעת ובאחריות המנהל הרפואי.

הפרוטוקולים הקליניים יכללו בין השאר את רשימת המצבים המחייבים הפנייה מיידית  (2
 רוטוקולי גישה וטיפול במצבים הקליניים השכיחים בקהילה.לבית החולים ופ

הנהלים יכללו את דרכי התקשרות לאזעקת צוותי החייאה )מד"א, גורם רפואה דחופה  (3
 אחר, צוותים ממרפאה סמוכה הפועלים באותן השעות(.

בכל חשד לאלימות במשפחה או תקיפה מינית יש להודיע על כך למשטרה  –זיהוי אלימות  (4
דת הסעד כנדרש בחוק. הרופא ישקול הצורך בהפנייה למחלקה לרפואה דחופה או לפקי

 בבית החולים או למרכז הטיפול בנפגעות תקיפה מינית.
 

 הכשרה והנחיה מקצועית: .ב

 המנהל הרפואי יפקח על העשיה הרפואית של הרופא התורן. (1

 המנהל הרפואי יוודא ביצוע השתלמויות הצוות הרפואי כנדרש. (2

 

 :הרפואיתהרשומה  .ג

 הרשומה הרפואית תהיה ממוחשבת ותנוהל בהתאם לחוקים ולנהלים המחייבים. (1

הרופא התורן במוקד יתעד את מהלך הטיפול הרפואי ברשומה רפואית באופן רהוט.  (2
הרשומה הרפואית תכלול, בין היתר, פרטים מזהים של המטופל, אנמנזה מלאה ומפורטת 

שמסר, פרטי הבדיקה הגופנית כולל ערכי חום, לחץ דם כולל עברו הרפואי של המטופל כפי 
ודופק, פרטי בדיקות העזר, אם בוצעו, תיעוד של התייעצות טלפונית עם רופא מומחה, אם 
בוצעה, הדיון הרפואי וההחלטות, האבחנה המשוערת, הטיפול שבוצע והנחיות להמשך 

 ותמת.טיפול ומעקב אשר ניתנו וכן פרטי הרופא המטפל כולל חתימה וח

 כל רשומה רפואית תימסר למטופל בסיום הביקור. (3

 פי חוק.-כל הרשומות הרפואיות תישמרנה במסגרת החברה כנדרש על (4

נותן השירות מתחייב כי בכל סוף חודש יישלחו הרשומות הרפואיות של המטופלים באותו  (5
 פי דרישתם.-החודש לקופות וזאת על

 
 דיווח ובקרה: .ד

טיפול הרפואי ובכלל זה על צורת ודרך הטפול בחולה האחריות הבלעדית על איכות ה (1
 הפונה תחול על נותן השירות ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו.

על נותן השירות לספק כל מידע מנהלי ורפואי לקופת החולים אליה משוייך המטופל וזאת  (2
 פי דרישתם.-על

ופת החולים אליה פי נהלי משרד הבריאות וכן יועברו לק-דיווחי אירוע חריג ידווחו על (3
 משוייך המטופל.

המטופל יקבל מיד עם סיום הטיפול תיעוד רפואי נאות על הטיפול שקיבל ועל טיפול  (4
 ההמשך המומלץ.

 פי הסכמת החולה.-על נותן השירות להעביר מידע רפואי לכל גורם רפואי על (5

. הבקרה נותן השירות יבצע באופן שוטף בקרה פנימית על איכות הטיפול והרישום הרפואי (6
 תתועד.

קופת החולים הרוכשת/משתמשת בשירותי המוקד תפקח באופן שוטף על שירותי המוקד  (7
 מנת להבטיח שירות איכותי למבוטחיה.-לכל היבטיו בהתאם לסטנדרט זה וזאת על

קופת החולים הרוכשת/משתמשת בשירותי המוקד תפקח במסגרת בקרותיה גם על  (8
 פל במוקד.תהליכי ניהול סיכונים ובטיחות המטו

-משרד הבריאות, במסגרת הבקרות על קופות החולים, יבצע ביקורת על הבקרה הפנים (9
 קופתית על השירות שרוכשים/משתמשים בו.

 

ידו במרכז וזאת מבלי -נותן השירות מתחייב כי יפעל לשם ביצוע בדיקה ובקרה על השירות שניתן על .21
בקרה פנימית אחר מדגם רשומות רפואיות, אחר לגרוע מן האמור לעיל. בין היתר, לבצע באופן שוטף 

ואחר אירועים  ו/או חיילים בפילוחים נפרדים , אחר זמן טיפול ממוצע למטופליםתלונות מטופלים
חריגים לרבות באמצעות לקוח סמוי. כמו כן נותן השירות מתחייב לקיום ניהול סיכונים במוקד בהתאם 

 לתנאי משרד הבריאות.
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משרד הבריאות וקופות החולים יהיו רשאיות תה של המועצה האזורית גולן, לרבות לבקשהמועצה,  .22
לבצע, בכל עת, ביקורת על שירותי נותן השירות ובכלל זה, על הרישומים הרפואיים, על איכות השירות, 

  על המתקנים, על הציוד וכיו"ב.

 
מנותן השירות נתונים המועצה תהא רשאית לקבל , כי למען הסר כל ספק גרת ביקורות אלה מודגשסבמ

, אמצ"ש/סופ"ש וחג אודות מספר המטופלים בפילוחים שונים )חיילים/אזרחים, תושבי הגולן/מבקרים
 וכיו"ב( וזאת לצורך מעקב ובקרה אחר איכות וזמן השירות הניתן על ידי נותן השירות במוקד.

 

וציוד מתכלה לצורך מתן נותן השירות מתחייב להעמיד ציוד רפואי בסיסי ומלאי הולם של תרופות  .23
 השירותים ביעילות ובמהירות, כל זאת בהתאם להוראות הדין והנהלים הרלוונטיים.

 

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

 

וההסכמים  נותן השירות מצהיר ומתחייב לשלם לעובדיו את השכר הקבוע בחוק, צווי ההרחבה .25
פי חוק, בהגינות תוך שמירה -הקיבוציים החלים עליהם. עוד יובהר כי נותן השירות ינהג כלפי עובדיו על

 על זכויותיהם בדין.

 

ימים  14-לעיל, יפעל בהתאם ולא יאוחר מכאמור נותן השירות מתחייב כי ככל שיידרש למסור פרטים  .26
 מיום קבלת הדרישה לכך.

 אחריות:
 

חראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק אחר, בין א" השירות נותן" .27
ו/או לכל צד שלישי ו/או ו/או לכל מקבל שירות  ובין לאחר מכן, שייגרם למועצהמתן השירותים במהלך 

י עובדיו ין אם נגרם על ידו בין אם נגרם ע"ב השירות נותןלכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל  מצד 
נשוא  מתן השירותיםבין במישרין ובין בעקיפין, הנובע או הקשור ל –ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו 

 זה. סכםה
 

נותן השירות מתחייב לשחרר את המועצה מכל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה בקשר לכל נזק, אובדן או 
 .פי הסכם זה-קלקול אשר נותן השירות אחראי לו על

 
קרה בו המועצה תידרש ו/או תתבע לשלם לצד שלישי פיצוי כלשהו, מתחייב נותן השירות לשלם בכל מ

ידה -את התשלום ו/או לפצות ו/או לשפות את המועצה בכל תשלום שהיא תחויב בו ואשר ישולם על
 בצירוף כל ההוצאות שנגרמו לה עקב הדרישה ו/או התביעה.

 
 ביטוח:

 

פי הסכם זה ומבלי לפגוע בהוראת כל דין, מתחייב נותן -מבלי לגרוע מהתחייבויות נותן השירות על .28
מהשירותים נשוא  תהנובעהנדרשים לכיסוי אחריותו השירות לערוך על חשבונו את כל הביטוחים 

ל אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית, רשלנות רפואית בגין כל הצוות המטפמהסכם זה לרבות 
 . וחבות מעבידים

 
תוקפם של כל הביטוחים כאמור יהיה במשך כל תקופת ההסכם ו/או הארכתו, לפי העניין ובגין ביטוח 

 כל עוד לנותן השירותים יש אחריות עפ"י דין בגין השירותים שיינתנו על ידו. –אחריות מקצועית 
 

ת ביטוחים בנוסח נספח ו' במעמד חתימת ההסכם נותן השירותים ימציא למועצה אישור בדבר עריכ
)חמישה עשר( יום לפני תום תוקפו של כל אישור, כל עוד  15למכרז זה וכן ימציא אישור חדש לפחות 

 תקף ההסכם וכל הארכה שלו.
 

 נותן השירותים ימציא אישור חדש מידי שנה, כל עוד יש לו אחריות כדין. –בגין אחריות מקצועית 
 

נותן השירותים יבטח בביטוחים המתאימים את כל הרכוש והציוד שישמש אותו לצורך מתן השרותים 
נשוא הסכם זה ובביטוחים אלו יהא כלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה, עובדיה ומי 
 מטעמה. נותן השירותים רשאי שלא לבצע ביטוחים אלו אולם הוא פוטר מאחריות את "המועצה" ו/או

 עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק אשר היה מכוסה לו ביצע ביטוחים אלו.
 

 נותן השירותים ישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית בכל הביטוחים הנערכים על ידו.
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 העדר יחסי עבודה:
 

מוסכם בין הצדדים כי עובדי נותן השירות ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של נותן  .29
פי -שירות בלבד. נותן השירות בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן השירותים עלה

ידו )לאחר קבלת הסכמת המועצה בכתב -ידי עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על-מסמכי ההסכם על
ומראש( וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים 

פי דין וכמקובל לעובדים מסוגם של העובדים המועסקים על ידי נותן השירות. נותן השירות -ש עלכנדר
ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע, מפעם לפעם בחוק, וכי -מתחייב כי לעובדים שיועסקו על

 לדרישת המועצה ימציא לה אישור רו"ח בעניין.

 

ע את התחייבויותיו שבהסכם כקבלן עצמאי, וכי אין הצדדים מצהירים ומאשרים כי נותן השירות מבצ .30
פי הסכם זה ו/או מכוחו משום יצירת יחסי עבודה בין המועצה לבין נותן השירות ו/או מי -בהתקשרות על

 ידו ו/או הפועלים בשמו ו/או עבורו ו/או בשליחותו, על כל הכרוך בכך.-מעובדיו ו/או מי מהמועסקים על

 

ע נותן השירות ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו את המועצה, בין אם היה וחרף האמור לעיל יתב .31
באמצעות מכתב דרישה ובין אם הגשת תביעה, מתחייב נותן השירות לשפות ולפצות את המועצה, מיד 
עם קבלת דרישתה הראשונה, בגין כל סכום בו תחויב לשלם לנותן השירות ו/או מי מעובדיו ו/או מי 

 משפטיות ושכ"ט עו"ד הקשורות לתביעה משפטית שתוגש כאמור.מטעמו, לרבות הוצאות 

 תוקף ההסכם:
 

( שנים בלבד מהיום שנקבע בהודעת המועצה כמועד תחילת אספקת 3תוקפו של ההסכם הינו לשלוש ) .32
 השירותים.

 

( חודשים 23)פחות חודש צדדית להאריך את תוקפו של החוזה למשך שנתיים -למועצה אופציה חד .33
 , הכל כמפורט בהוראות ההסכם.חודשים כל פעם 12עד נוספות, 

 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של המועצה לבטל את ההתקשרות עם נותן השירות בכל עת במהלך  .34
 )ששים( יום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל כמפורט בהסכם. 60תקופת התקשרות, בהודעה מראש בת 

 

רשאית המועצה לבטל מידית הסכם זה בקרות אחד מן המקרים  לעיל 34 עד  32  בסעיפיםלמרות האמור  .35
 הבאים:

 

פי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה לאחר -נותן השירות הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על .א
 יום. )ארבעה עשר( 14כל מראש ובכתב תוך -שקיבל התראה על

ידו, כולם או מקצתם, אינם -המועצה התריעה בפני נותן השירות כי השירותים המבוצעים על .ב
לשביעות רצונה ונותן השירות לא נקט מיד עם קבלת ההתרעה צעדים נאותים לשיפור מתן 

 השירותים.

 נותן השירות הפר הוראה אחת או יותר מהסכם זה הפרה יסודית. .ג

ונס נכסים או נאמן לנותן השירות, ו/או מונה מפרק או כונס הוגשה בקשה למינוי מפרק או כ .ד
נכסים או נאמן ו/או הוטל עיקול על איזה מנכסי נותן השירות, לרבות על התמורה המגיעה לו 

יום, ו/או קיים חשש סביר כי בשל קשיים כלכליים לא  21פי הסכם זה אשר לא בוטל תוך -על
ו/או נותן השירות עשה  ת השירות כנדרש בהסכם זהיוכל נותן השירות להמשיך ליתן למועצה א

 הסדר נושים וולונטרי על פי חוק חדלות פרעון החדש.

 נותן השירות הכריז על פשיטת רגל. .ה

 

בוטל ההסכם כאמור ובכפוף להעברת התמורה מצד הגורמים המממנים, תשלם המועצה לנותן השירות  .36
וק גמור ומוחלט של כל המגיע לו, ובניכוי כל את התמורה המגיעה לו עד לביטול ההסכם, וזאת לסיל

פי דין, ולנותן -פי הסכם זה או כל הסכם או התחייבות אחרת על-סכום שנותן השירות חייב למועצה על
 השירות לא תהא כל דרישה או תביעה לתשלום בגין תשלומים עתידיים או בגין רווח שנמנע ממנו.

 

כם או כל חלק ממנו, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המועצה נותן השירות אינו רשאי להסב לאחר את ההס .37
 בכתב ומראש. סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית.
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לעיל, אין ההסכמה פוטרת את נותן השירות  37  נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור בסעיף .38
מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, ונותן השירות יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של 

 כוחם ועובדיהם.-נותני השירותים, באי

 התמורה:
 

, מאת המזמין, את התמורה ל בהתאם לתנאי ההסכם, יקבל נותן השירותבגין אספקת השירותים בפוע .39
 כמפורט בהצעת המחיר שהגיש בהצעתו. 

 

: הבאיםהתמורה כאמור תשלום לנותן השירות על ידי המזמין. התמורה הינה במימון משותף בחלקים  .40
שליש( ) 1/3 ;כל אחת מהמועצות[ 1/6] אזורית גולןהמועצה ה-מקומית קצרין והמועצה ע"י השליש( ) 1/3

  "(.התמורה)להלן: ")שליש( על ידי קופות החולים השונות  1/3-ו ע"י משרד הבריאות

 

בגין אספקת השירותים וכוללת את כל ההוצאות, בין  מלא וסופימובהר כי התמורה הנ"ל מהווה תשלום  .41
פי הסכם זה בשלמות -השירותים עלמיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות באספקת 

אדם, ציוד, אביזרים, חומרים, -ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויות נותן השירות נשוא החוזה, לרבות כח
 נסיעות, ביטוחים וכיו"ב.

 

למחירים הנ"ל לא יתווספו סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא לרבות ריביות והפרשי הצמדה למדד.  .42
ספק, מובהר ומוסכם בזאת כי נותן השירותים לא יהיה זכאי לקבל את סכומי  כמו כן, ולמען הסר כל

ההשתתפות העצמית. כל סכומי ההשתתפות העצמית שיגבה נותן השירותים ממקבלי השירות, 
בהתאם לתעריף ההשתתפות העצמית שקובעת כל קופה וקופה למבוטחיה, יקוזזו מהתמורה המגיעה 

  לנותן השירותים מקופות החולים.

 

עוד מובהר כי מחירי התמורה הינם קבועים בלא קשר למקום בו מסופקים השירותים, למורכבותם,  .43
 למידת הדחיפות בביצועם ומשך הזמן הנתון לביצועם, ולמועד בו נדרשו / בו הם מסופקים וכיו"ב.

 

 4-לאופן תשלום התמורה: נותן השירות יגיש דרישת תשלום אחת לרבעון )התמורה השנתית מחולקת  .44
רבעונים( לאישור גזבר המועצה או מי שימונה מטעמו, לאחר אישור הדרישה יועבר התשלום בתנאי 

 יום. 45תשלום שוטף + 

 

תשלום התמורה ע"י המועצה מותנה בכך שיתקבלו  לעיל, 44  אף האמור בסעיף-יובהר ויודגש כי על .45
אצלה כספי המימון מצד הגורמים המממנים ולמעשה בהעברת כספי ההשתתפות של הגורמים 
המממנים, במקביל למועד התשלום, אם באופן מלא ואם באופן חלקי ובכפוף להעברת התחייבויות 

 הגורמים המממנים לתשלום התמורה.

 

כל סכום המגיע ממנה לנותן השירות או כנגד כל חוב המגיע לה מנותן  המועצה תהיה רשאית לקזז .46
 השירות. ספרי החשבונות של המועצה יהוו הוכחה מכרעת לתשלומיה.

 
-בנוסף לאמור לעיל, תהא המועצה זכאית לכל תרופה אחרת, המעניק לה כל חוק בגין הפרת ההסכם על .47

 ידי נותן השירות.

 ן משהב"ט:המפעיל כזכיי –הוראות מיוחדות 
 

בפרק התמורה לעיל מוסכם על הצדדים כי בכל מקרה בו  47 עד  39 מבלי למעט מהוראות סעיפים  .48
/או מפעיל של משהב"ט / צה"ל למתן שירותי רפואה בקהילה לחיילי המפעיל הינו ו/או יהווה זכיין ו

 צה"ל, או אז תחולנה ההוראות הבאות:

 

התמורה אשר תשולם למפעיל תופחת באופן יחסי במקרה בו המפעיל הינו זכיין משהב"ט /  .א
 צה"ל למתן שירותי בריאות בקהילה לחיילי צה"ל;

 

רבעון רשימה מפורטת, בפילוחים כפי שיידרשו  המפעיל מתחייב להעביר למועצה בסיומו של כל .ב
 על ידי המועצה, של מספר חיילי צה"ל אשר קיבלו מאת המפעיל שירותי רפואה במוקד;
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, ברבעון מהתמורה 5%תפחית המועצה  ברבעון  חיילים שקיבלו טיפול במוקד 500על כל  .ג
 כהגדרתה לעיל;

 
 גם בדיעבד. הפחתת תמורה כאמור בפרק זה המועצה תהא רשאית לבצע .ד

 
 

 סיום התקשרות:
 

עם סיום ההתקשרות מתחייב נותן השירות להעביר לידי המועצה את כל המידע והידע שנצבר אצלו ואצל  .49
עובדיו בקשר למוקד, וכן לאפשר למועצה או לכל ספק אחר מטעמה, גישה מלאה לכל הנתונים והמידע 

תונים הנדרשים לצורך המשך הפעילות המלאה התיעוד והגיבוי המצויים בידי נותן השירות, וכן לכל הנ
 של המוקד. 

 

למען הסר ספק, סיום ההסכם כוונתו לכל מקרה בו נסתיימה ההתקשרות עם נותן השירות מכל סיבה  .50
ידי מי מן הצדדים, וזאת ללא כל תמורה מהמועצה בגין המשך פעילות -שהיא, לרבות ביטול ההסכם על

 כאמור.

 
 לכל תמורה נוספת בגין העברת הנתונים כאמור. נותן השירות לא יהיה זכאי .51

 כתובות הצדדים:
 

 כתובות הצדדים ומספרי הפקס לצורך הסכם זה יהיו כקבוע ברישא להסכם. .52

 

כל הודעה אשר תישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום עם אישור מסירה, תחשב ככזאת שנתקבלה לידי  .53
ימי עסקים, מרגע הימסרה למשלוח רשום בבית הדואר. כל הודעה אשר שוגרה בפקס  3הצד הנשגר בתוך 

 תיחשב כנמסרה ממועד שיגורה בפקס אם מנכ"לית המועצה או מזכירת המנכ"לית אישרו את קבלתה.

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

_________________        _________________ 
 נותן השירות                                 מועצה מקומית קצרין
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 (1מסמך ה)
 

 במכרז ולהבטחת קיום כל תנאי המכרז נוסח ערבות בנקאית לצורך השתתפות
 
 
 

 לכבוד
 המועצה המקומית קצרין

 מרכז מסחרי איתן
 קצרין

 
 
 .ג.נ., א

 
 בנקאית ערבות: הנדון

 
 

( אנו ערבים בזאת כלפיכם המציע –.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ )להלן חפי בקשת _________________ -על
(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם ₪אלף ___ ) ₪______ ל שכל סכום עד לסך  לתשלום

 –)להלן בקצרין  המרכז לשירותי רפואה דחופוהפעלת  לניהול _______' מס פומביהשתתפותו של המציע במכרז 
 ( ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע.המכרז

 
עם דרישתכם הראשונה  דעד לסכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה מי כוםמתחייבים בזאת לשלם לכם כל ס אנו

 .ובאופן כלשה ישתכםמאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דר
 

התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו  תתהיו רשאים לדרוש מאתנו א אתם
מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על אחת או במספר דרישות ואנו  שהבדרי

 סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה. 
 

 :זה ערבות בכתב
 
 ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המתפרסםהמחירים לצרכן  מדד –" מדד"
 .]או סמוך לכך[ 2021ניולי  15 ביום שפורסם 2021 יוני ודשמדד ח –" הבסיס מדד"
 לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה. קודםהידוע  האחרוןהמדד  –" החדש המדד"
 

 הסכום השווה למכפלת צמדההפרשי הה יהיו, הבסיסיתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד  אם
 הקרן מחולק במדד היסודי. בסכוםבין המדד החדש למדד היסודי  ההפרש

 
פי כתב זה אינה  לע התחייבותנותלויה ואינה ניתנת לביטול. על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי התחייבותנו

  ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
 

 בכלל. ועד              לשנת             לחודש      ליוםזו תשאר בתוקפה עד  ערבות
 

 ערבות זו תוארך על פי פניית המועצה המקומית קצרין.
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

_______________________ 
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 .שינויים וללא השמטות ללא, תוספות ללא דלעיל בנוסח תוגש הערבות: חשוב

 
 
 
 
 
 
 

 (2מסמך ה)
 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע הסכם ההתקשרות והבטחת מתן השירותים
 

       לכבוד
 מועצה מקומית קצרין

    מרכז מסחרי איתן
 קצרין

 
 ., נ.ג.א
 
 

 בזאת ערבים אנו( נותן השירות – להלן. ___________)ז.ת./צ.ח./פ.ח_________________ בקשת פי-על
 – להלן( )חדשים שקלים)__________________  ₪_______________  של לסך עד סכום כל לתשלום כלפיכם

 הפרשי – להלן) להלן כמפורט למדד הקרן סכום מהצמדת הנובעים למדד הצמדה הפרשי בתוספת( הקרן סכום
' מס פומבי מכרז בעקבות הקבלן לביןהמועצה המקומית קצרין  בין שנחתם הסכם עם בקשר וזאת( הצמדה

 י"ע, ומלא שלם מילוי ולהבטחת( ההסכם – להלן)בקצרין  המרכז לשירותי רפואה דחופלניהול והפעלת  _______
 . ההסכם תנאי כל של נותן השירות

 
 הגעתה עם מיד הצמדה הפרשי בתוספת הקרן לסכום עד סכומים או סכום כל לכם לשלם בזאת מתחייבים אנו

 באופן או כלשהו בתהליך דרישתכם את לנמק או לבסס עליכם להטיל מבלי, בכתב הראשונה דרישתכן של אלינו
 דרך בכל או משפטית בתביעה, נותן השירות מאת תחילה, מהם איזה או, כאמור הכספים את לדרוש או, כלשהו
 . כלפיכם כלשהו לחיוב בקשרלנותן השירות  לעמוד שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי, אחרת

 

לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  םתהיו רשאי םאת
 ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.  םנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכמתייחסת לחלק מהסכום ה

 ולמחקר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסםהמחירים לצרכן  מדד משמעו -" מדד" זו בערבות
  .כלכלי

 
 תשלום כל של ביצועו למועד נכון לאחרונה שפורסם המדד מתוך יתברר אם: כדלקמן יחושבו הצמדה הפרשי
 שפורסם 2021יוני  חודש בגין המדד לעומת עלה החדש המדד כי( החדש המדד – להלן) זה ערבות כתב י"עפ בפועל
 החדש המדד להכפלת השווה סכום הצמדה והפרשי הקרן סכום יהוו( היסודי המדד – להלן) 2021יולי  15 ביום

 .היסודי במדד מחולק הקרן בסכום
  

 .לביטול ניתנת ואינה תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זה כתב י"עפ התחייבותנו

 .להסבה או/וגם להעברה ניתן אינו זה התחייבותנו כתב
 

 .בכלל ועד______   לשנת_____  לחודש____  ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות
 

 ערבות זו תוארך על פי פניית המועצה המקומית קצרין.
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   רב, בכבוד        
  

                             ___________________ 
 
 

 
 .שינויים וללא השמטות ללא, תוספות ללא דלעיל בנוסח תוגש הערבות: חשוב

 
 
 
 

 
 מסמך ו'

 
 אישור קיום ביטוחים
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 מסמך ז'
 

 תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים
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הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה  אני

 כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: שהצפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אע
 

 במכרזמוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ________________ ח.פ./ח.צ _____________ המציע  הנני
 .בקצרין המרכז לשירותי רפואה דחופלניהול והפעלת  _______' מס פומבי
 

 12לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום בשנה ) המציע .1
 .במכרז ותהצע הגשתל האחרון עדלמו שקדמהחודשים( 

 
עובדים זרים, אזי ההרשעה האחרונה  קבשתי עבירות או יותר לפי חו חלוטהמציע הורשע בפסק דין  אם .2

 במכרז. צעותלהגשת ה האחרוןשקדמו למועד  השנים( 3לא היתה בשלוש )
 
בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אזי ההרשעה האחרונה  שעהמציע הור אם .3

 להגשת הצעות במכרז. האחרון( השנים שקדמו למועד 3לא היתה בשלוש )
 
-למכרז בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג שורעל בכל הקיפ המציע .4

של  יסודיתכי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה  מציעל ידוע. מכוחווכל תקנות  1953
 התחייבויות המציע מכוח המכרז.

 
לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה  הליוו/או מי ממנ המציע .5

( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 7) שבעוזאת ב המציע להנוגעת לתחום עיסוקו ש
 האידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא ת

 ה בקשר לכך.לו כל טענה ו/או תביע
 
כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים  כמו .6

משפטיים או חקירה פלילית או הוגש  כים. לחלופין* מתנהלים הליאמורמשפטיים בגין עבירה פלילית כ
כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור או בגין עבירה אחרת כמפורט 

 :ןלהל
____________________________________________________________________________

___________________________________________________ .__ 

 
/או הגשת כתב ולמציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה  ידוע

 אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 

 *מחק את המיותר ופרט בהתאם לנדרש
 

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  זה .7
                                __________________ 

 המצהיר חתימת               

      

 אישור

 

מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,   הנני

ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן  ידישזיהה/תה עצמו/ה על 

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

        ___________________ 

 _____________, עו"ד  
 
 

 מסמך ח'
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 הרפואיומשמש כיום כמוקד תשריט המבנה שבבעלות המועצה 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


