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 רכישת רכב תפעולי לגרירת משאות כבדים  נושא ב
 מזורעבור המרכז לבריאות הנפש 

 19מתוך  2עמוד 

 

 
 
 

( מבקש לקבל "המזמין" :)להלן או "המרכז הרפואי" מזורלבריאות הנפש הרפואי המרכז  .1

 (."הטובין": עבור המזמין )להלןרכישת רכב תפעולי לגרירת משאות כבדים הצעות ל

 

את ההצעות בחוברת המכרז יש למסור במעטפה סגורה המצורפת, נושאת ציון מכרז מס'  .2

של המזמין לא יאוחר מיום י ההנהלה שבמשרדביד בלבד בתיבת המכרזים  10/21

הקובע לא  הצעה שתגיע לאחר המועד "המועד הקובע"( –להלן ) 0021: בשעה 4.11.211

  תתקבל.

         

אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת  .3

"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י במסמכים ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע

מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם 

 עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ולפסילתה.

 
המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ואין בפרסום  .4

 להוציא את ההזמנה לפועל.מכרז זה כדי לחייב את המזמין 

 

, באמצעות מר נעם וימן, סגן מנהל אדמיניסטרטיבילפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב ל .5

המזמין לא . 8.11.21, עד ליום noamv@mazra.health.gov.il הדואר האלקטרוני

 יתחשב בפרטים/מידע שנמסרו ע"י גורם אחר.

 

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במזכירות ההנהלה האדמיניסטרטיבית, אצל גב' לימור  .6

. עם קבלת מסמכי המכרז יש 8:00-15:00ה בין השעות -מטינר/שולה יאיר בימים א

להשאיר פרטי המציע )שם, טלפון, פקס, איש הקשר, דואר אלקטרוני( וזאת לצורך קבלת 

הרה אם יהיו. בנוסף, ניתן יהיה להוריד את עדכונים אודות המכרז ותשובות לשאלות הב

 https://www.mazorhealth.co.ilחוברת המכרז באתר האינטרנט של המרכז בכתובת: 

ובלבד שהמציע הפוטנציאלי יירשם מראש אצל המזמין ויעביר פרטיו )שם, טלפון, פקס, 

ת איש הקשר, דואר אלקטרוני( וזאת לצורך קבלת עדכונים אודות המכרז ותשובו

אצל לימור  04-9559600לשאלות הבהרה אם יהיו. את הרישום ניתן יהיה לבצע בטלפון: 

 . shulay@mazor.health.gov.ilמטינר/שולה יאיר או באמצעות דוא"ל: 

 

במידה והמציע לא ביצע רישום כנדרש, לא תישמע טענה כי לא קיבל עדכונים ו/או 

 תשובות לשאלות הבהרה.        
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 בברכה,

 

 אייב צוקרמן

 מנהל אדמיניסטרטיבי                                                                                   
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 תוכן:

 

 מסמך א'. –תנאים כלליים של המכרז  .1

 מסמך ב'. –מפרט  .2

 מסמך ג'. –הצהרת המשתתף במכרזטופס הצעת מחיר ו .3

 מסמך ד'. –דוגמת הסכם  .4

 

 לוודא שקיבל את כל מסמכי המכרז על כל נספחיו האמורים לעיל.על המציע 

על המציע לפנות ביוזמתו אל המזמין, היה וחסר לו מסמך כלשהו ממסמכי המכרז וזאת בתוך 

 התקופה הקבועה להגשת ההצעות ובאופן שיוכל להגיש את הצעתו במועד הקבוע במכרז.

ד קבלתו, כדי לשנות את המועד האחרון אין בהעדרו של מסמך ו/או בצורך לקבלו ו/או במוע

 להגשת ההצעות, ביחס לכלל המציעים או למציע כלשהו.
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 מסמך א'

 

 תנאים כלליים למכרז

 

 

 תנאים כלליים .1

 

"המזמין"( או  "המרכז הרפואי")להלן: מזור לבריאות הנפש הרפואי המרכז  1.1

: )להלןרכישת רכב תפעולי לגרירת משאות כבדים מבקש לקבל הצעות ל

 הטובין"(, בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז שלהלן."

המרכז הרפואי ערך אומדן כספי מוקדם לגבי עלות הטובין. למרכז הרפואי  1.2

הזכות להחליט כי הצעה הסוטה באופן מהותי ובלתי סביר מהאומדן הכספי 

כז הרפואי להחליט על רבות מסוימות אף יוכל המהמוקדם תידחה, וכי בנסי

 ביטול המכרז.

ההתקשרות עם הזוכה במכרז תעשה בהתאם לנוסח ההסכם שבמסמכי         1.3

 המכרז.

המזמין יהא זכאי לאכוף על הזוכה במכרז את תנאי הצעתו במכרז       ובהתאם  1.4

 לתנאי ההסכם המצ"ב.

מסמך ב'  –למפרט המצ"ב על הזוכה במכרז יהיה לספק את הטובין בהתאם   1.5

 למסמכי מכרז זה.

 

 לוח זמנים למכרז : .2

 

 8.11.21 המועד האחרון להגשת בקשות להבהרה

 12:00בשעה  14.11.21                  המועד האחרון להגשת הצעה

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 

 .כל יחיד תושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל .3.1

וכל המסמכים הנדרשים במכרז ישות משפטית אחת בלבד ההצעה תוגש על ידי  .3.2

 יהיו על שם המציע בלבד.

 

 

 

 



6 
 10/21ספר מכרז מ

 רכישת רכב תפעולי לגרירת משאות כבדים  נושא ב
 מזורעבור המרכז לבריאות הנפש 

 19מתוך  6עמוד 

 

 תנאים רגילים: .4

 

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המציע יצרף את  4.1

 ועל שם המציע. כמ 1976 –)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

כן, יצרף המציע להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים והכל לשביעות רצונה 

 של ועדת המכרזים.

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור. -

אישורים לגבי רישום התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את  -

 התאגיד בחתימתם. 

 תעודת עסק מורשה משלטונות מע"מ. -

 פרים.אישור מס הכנסה בדבר ניהול ס -

 מסמכים אחרים/נוספים הנזכרים במכרז זה. -

 

 בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה  מסמכי המכרז כל על המציע לחתום על  4.2

 .לקריאת המסמכים והבנתם, ובכלל זה על כל המסמכים שצורפו על ידי המציע           

 

 אישורים ומסמכים .5

 

למרות החיוב לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת  כי יודגש

המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא 

צירף להצעתו אישור ו/או מסמך מן המנויים לעיל, להשלים את המצאתם למזמין במסגרת 

עולה בבירור על פני האישורים ו/או ידי הועדה וזאת כל עוד -פרק הזמן אשר ייקבע על

המסמכים הנ"ל כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כפי שיידרש בתנאי 

 המכרז.

 

     

 תקופת ההתקשרות .6

 

תקופת ההתקשרות הינה מיום חתימת החוזה ועד לסיום אספקת הטובין על ידי הזוכה 

מיום הוצאת  ימי עסקים 180בתוך המציע יספק את הטובין . במכרז, לשביעות רצון המזמין

  הזמנה על ידי המזמין.

 

 ההצעה .7

 

על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות בכתב אשר יעידו על עמידתו בתנאי  הסף  7.1

 ובכל תנאי אחר מתנאי המכרז כמפורט במסמכי המכרז. 

 מסמך ג'. הצעת המחיר תוגש על גבי  7.2
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מהמועד האחרון להגשת הצעות     יום  90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  7.3

 המכרז.

אינם על המציע לנקוב את המחירים המוצעים על ידו בש"ח, כאשר המחירים  7.4

. המחירים בהצעה יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות כוללים מע"מ

באספקת הטובין על פי מכרז זה, בהתאם למפורט בתנאי המכרז והחוזה, 

 ום נוסף מעבר למחיר שהציע בהצעתו.והמציע לא יהיה זכאי לכל תשל

חתימתו של המציע במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח  7.5

המצ"ב. במידה והמציע הוא תאגיד תיחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה 

להצעה יצורף אישור של רואה חשבון או עורך דין  המוסמכים לחתום בשמו.

ישור כאמור בדבר זהותם של החתומים בדבר מורשי החתימה של התאגיד וא

 על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב.

 

 

 הגשת ההצעות .8

 

את יש להגיש  .10/21 על המציע להגיש הצעתו במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז מספר

של  האדמיניסטרטיביתהנהלה ההצעה במסירה ביד בלבד לתיבת המכרזים, שבמשרדי ה

 מעטפה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תתקבל. .0012:בשעה  14.11.21 עד ליום המזמין 

 

 הוצאות המכרז .9

 

         המציעים לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בגין הוצאות שהוציאו בקשר עם הגשת

שהמכרז ההצעה, בין אם זו תתקבל ובין אם לאו, ובין אם הושלמו הליכי המכרז או 

 התבטל.

 

 

 הבהרות ושינויים .10

 

מר נעם וימן סגן ולקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות בכתב ללהבהרות  10.1

מנהלת אדמיניסטרטיבית, באמצעות הדואר האלקטרוני 

noamv@mazra.health.gov.il .  

המזמין לא יתחשב . תשובות להבהרות יינתנו על ידי המזמין בכתב 10.2

 ע"י גורם אחר.בפרטים/מידע שנמסרו 

 

מציע שלא יגיש פניה עד . 8.11.21 פניה כאמור לעיל תעשה לא יאוחר מיום 10.3

בלת פרטים קלמועד זה יראוהו כמסכים לתנאי המכרז במלואם וכמוותר על 

 נוספים והבהרות.

mailto:noamv@mazra.health.gov.il
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  המזמין רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות  במכרז,  10.4

להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות      

המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז 

נמסרו על ידם. ש לפי הפרטיםויובאו, בכתב, לידיעתם של משתתפי המכרז, 

אמור המציע יצרף למסמכי ההצעה כחלק בלתי נפרד מהם את הודעות המזמין כ

כשהן חתומות בחתימתו, לאישור קבלתן, הבנתן והבאת האמור בהן בחשבון 

 במסגרת הצעתו.

                     

 שמירת זכויות   .11

 

המזמין יהא זכאי לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי    11.1

 הצעתו במכרז בהתאם לתנאי ההסכם המצ"ב.

המזמין יהיה רשאי לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו בגלל    11.2

סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ולמשתתפים או לזוכה לא יהיו 

 שום טענות ו/או תובענות לפיצויים. 

 

     בחינת ההצעות .12

 

חירת הזוכה תיעשה על פי מבחן המחיר בלבד. הצעות המציעים במכרז ב 12.1

ההצעה הכולל. שווי ההצעה הנמוך ביותר ידורג במקום  ידורגו על פי שווי

הראשון וכל יתר ההצעות, תדורגנה במקומות שלאחר מכן בסדר יורד. המציע 

 אשר הצעתו תהיה הזולה ביותר יהיה הזוכה.

ההתקשרות עם , כך שבמידה ולמזמין הזכות לבחור כשירים נוספים   12.2

המזמין עם הכשירים מכל סיבה שהיא, יתקשר הזוכה לא תצא אל הפועל 

 הנוספים על פי סדר דירוגם. 

המזמין רשאי שלא לקבל כל הצעה שהיא, ואין בהזמנה זו כדי לחייב את    12.3

 המזמין להוציאה לפועל.

המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או    12.4

לבחון  הבהרות נוספות לשביעות רצונו המלאה גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת

 את המציע והצעתו במסגרת שיקוליו, כאמור.

 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .13

 

עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לו על כך הודעה בכתב. המציע שיקבע    13.1

ימים ממועד  7כזוכה במכרז מתחייב לחתום עם המזמין על ההסכם תוך 

  . ההודעה, כאמור, או במועד מוקדם יותר, כפי שיקבע על ידי המזמין
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לא יעמוד בהתחייבויותיו, קרי: לא מסר למזמין את זוכה היה וה   13.2

ההסכם חתום ו/או לא ביצע או הפר אחד מתנאי המכרז, יהא המזמין רשאי 

באחת זוכה לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למציע. לא עמד ה

מהתחייבויותיו כאמור, רשאי המזמין לחלט את הערבות הבנקאית וזאת כפיצוי 

כם בין הצדדים לכיסוי נזקי המזמין, וללא כל צורך בהוכחת נזק, וזאת מוס

בגין יתר הנזקים שנגרמו לו זוכה מבלי לפגוע בזכותו של המזמין לתבוע את ה

 בגין כך.  

 

 בהצעות של מציעים אחריםעיון  .14

 

, 1992 –המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ"י חוק חובת המכרזים התשנ"ב  14.1

זים"(, יתכן שתהיינה פניות של  מציעים אחרים לראות )להלן: "חוק חובת המכר

 את הצעתו במידה ויזכה.

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה  14.2

ין במפורש אלו פרטים ילמציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי, יצ

כמי  שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה עמצי. בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים

שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהא של 

ועדת המכרזים בלבד. ועדת המכרזים תהא רשאים עפ"י שיקול דעתה להציג כל 

מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד 

ציע בדרישות של חוק חובת המכרזים. בהגשת הצעתו מסמכים ומאשר המ

מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המזמין בגין כל 

 החלטה שבנדון.

יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה  למציעים  14.3

 האחרים, ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

ה רשאי אותו במידה ובחר מציע כי פרט מהצעתו יהיו חסויים, לא יהי   14.4

 מציע לראות פרט זה בהצעות אחרות.

עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים, ולאחר תיאום    14.5

 מראש עם מר וימן נועם, סגן מנהלת אדמיניסטרטיבית במרכז הרפואי.

 

 

 אישור המציע .15

 

אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים 

 להתחייבויותיי אם אזכה במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותם בהתאם לאמור.

הערות, השגות או שאלות שהיו לי )אם היו כאלה( הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני 

 הגשת הצעתי וקבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.
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 רכישת רכב תפעולי לגרירת משאות כבדים  נושא ב
 מזורעבור המרכז לבריאות הנפש 

 19מתוך  10עמוד 

 

ה ובהסכם צע בהתאם לאמור במסמכי מכרז זאספקת הטובין תבואני מצהיר כי 

 המצורף.

 

 

    

 חתימת וחותמת המציע     
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 רכישת רכב תפעולי לגרירת משאות כבדים  נושא ב
 מזורעבור המרכז לבריאות הנפש 

 19מתוך  11עמוד 

 

 
 מפרט -מסמך ב'

 
 
 
 
 

 מבוא כללי .1

 

רכב תפעולי לגרירת משאות כבדים מעוניין ברכישת  רומזלבריאות הנפש המרכז הרפואי 

 ."הטובין"(: )להלן

 

 והתנאים המפורטים במסמך זהבהגשת הצעתו במכרז יתחשב המציע בכל הדרישות       

 ובמסמכי המכרז.

 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז.      

 

 

 מפרט טכני  .2
 

 :להלן הנתונים הנדרשים 
 

 גלגלים. 4  -רכב חשמלי  .א

 .דלתות ומקום ישיבה לשני נוסעים 2כולל  -תא נהג סגור .ב

 מושב נהג עם קפיצים. .ג

 טון. 1.5עד למשקל יכולת נשיאת מטען  .ד

 טון. 3יכולת גרירה במשקל עד  .ה

 יכולת תמרון גבוהה. .ו

 .V 48מנוע חשמלי  .ז

 מטען אוטומטי חיצוני. .ח

 מד מצבר. .ט

 תאורת דרך .י

 צופר. .יא

 וו גרירה מקורי. .יב

 זמזם התראה לנסיעה אחורית. .יג

 

 

 אחריות .3

  חודשים מיום קבלת הטובין על ידי המזמין.  12לתקופה של  טובין יכללו אחריות יצרןה
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 19מתוך  12עמוד 

 

 ימי עסקים ממועד הוצאת הזמנה על ידי המזמין.  180 הספקת הטובין תיעשה תוך .4

 

, לרבות פרטים אודות היצרן, הדגם, מפרט הטובין המוצע על ידוהמזמין יצרף פרטים אודות  .5

 טכני ועוד. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקש פרטים נוספים מהמציע לבדיקת הצעתו. 
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 רכישת רכב תפעולי לגרירת משאות כבדים  נושא ב
 מזורעבור המרכז לבריאות הנפש 

 19מתוך  13עמוד 

 

 מסמך  ג'
 

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 רוהמרכז הרפואי מז
 ע  כ  ו

 
 

  10/21 הצהרת המשתתף והצעת מחיר במכרז מספר
  רכישת רכב תפעולי לגרירת משאות כבדים בנושא 

 רומז לבריאות הנפשעבור המרכז הרפואי 
 
 

ההסכם, אנו הח"מ,  לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ואת דוגמת 

 קמן:למצהירים ומתחייבים בזה כד

 

אנו מצהירים בזה כי הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו  .1

בהתאם וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי     הבנה ואנו 

 מוותרים בזאת  מראש על טענות כאמור.

 

מידה ובקשנו, את כל ההסברים בכל הקשור להזמנה להציע אנו מצהירים שקיבלנו, ב .2

 הצעות ולמסמכי  מכרז זה.

 

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל  התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז, כי יש לנו את  .3

היכולת המקצועית, היכולת הפיננסית, המערכות המתאימות ועובדים מקצועיים לאספקת 

 עונה על כל הדרישות  שבמסמכי המכרז. הטובין הכלולים במכרז וכי הצעתנו

 

הננו מצהירים כי למדנו והבנו על  בוריו את מפרט הטובין והדרישות ויתר מסמכי המכרז  .4

 כלשונם.  אנו מצהירים כי הבאנו בחשבון בהצעתנו את כל התנאים שהוזכרו לעיל.

 

 אחרים.אנו מצהירים בזה כי הצעה זו  מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים  .5

 

אנו מאשרים כי המחיר הכלול בהצעת המחיר להלן כולל את כל ההוצאות, בין המיוחדות,  .6

מכרז זה, בבין הכלליות ובין האחרות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע האמור 

בהתאם לדרישות מסמכי המכרז, וכי לא נציג  כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי 

 רז, תנאי ההסכם ו/או נספחיו.ידיעת תוכן מסמכי המכ

 

יום 90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .8

 מהמועד האחרון להגשת הצעות. 

 

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה  על  ידכם .9

 חוזה מחייב בינינו לבנכם. 
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 רכישת רכב תפעולי לגרירת משאות כבדים  נושא ב
 מזורעבור המרכז לבריאות הנפש 

 19מתוך  14עמוד 

 

 

ימים ממועד קבלת 7תתקבל אנו מתחייבים לחתום עמכם על הסכם תוך  היה והצעתנו .10

הודעה מכם או במועד  מוקדם יותר, כפי שיקבע על ידכם בהתאם לדוגמת ההסכם  

שצורפה למכרז זה ומסכימים שכל המסמכים המצורפים למכרז זה יהוו חלק בלתי 

 נפרד ממנו ומשלימים זה את זה. 

 אישורים כפי שידרשו.העל ההסכם את  כן נמציא במועד החתימה -כמו 

 

פיו  אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמזמין יהא רשאי לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על  .11

בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/א ארגוניות ולא תהיינה לנו שום טענות ו/או 

 תובענות לפיצויים.

 

כזוכה עה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא ידוע לנו כי המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצ .12

 וכי בחירת הזוכה תעשה בהתאם לאמות המידה שנקבעו במכרז זה.

  

 הצעת מחיר .13

 

לאחר שקראנו את מסמכי המכרז, קיבלנו הסברים, ושאלותינו, אם היו,    13.1

 נענו על ידי המזמין, אנו מגישים בזאת את הצעתנו כמפורט במסמכי המכרז.

  עת המחיר שלנו תהיה שונה באופן מהותי ובלתי סבירידוע לנו כי אם הצ  13.2

 מהאומדן שנקבע על ידי המזמין, יהיה המזמין רשאי לפסול את הצעתנו.

 

אספקת רכב תפעולי לגרירת משאות המבוקש על ידי בתמורה ל המחיר 13.3

 המחיר אינו כולל מע"מ. כבדים,  הינו _________________ש"ח. 

 
הטובין המוצע, אשר תואמים את  מצורף בזה פרטים ומפרט אודות 13.4

 המפרט המפורט במסמך ב' לעיל. 

 
 חתימת המציע על טופס ההצעה .14

 
 

 שם המשתתף ___________________ כתובת ________________________
 
 

 טלפון___________________ טל' סלולארי _____________________פקס'__________
 

 איש הקשר_____________________.
 
 
 
 

________________________                             __________________________ 
   ת א ר י ך      חתימה וחותמת       
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 ישור עו"ד / רו"חא
 
 

 אני הח"מ__________________ עו"ד / רו"ח מרחוב_____________________
 

 בזאת כי היום ___________מס' _______________עיר __________________מאשר 
 

 חתמו בפני ה"ה __________________  ת.ז. __________________
 

 וה"ה ________________________ת.ז. __________________על מסמכי מכרז
 

 מספר_________________.
 
 
 

                                     _______________________________________________  
 חתימה  וחותמת /עו"ד/רו"ח      ת א ר י ך              

 
 
 
 

 אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד
 

 _________________________ עו"ד / רו"ח מרחוב_____________________  אני הח"מ
 

 מת התאגיד בצירוףמס' _____________ עיר _____________________מאשר בזאת כי חות
 

 -חתימותיהם של ה"ה  ________________________  ת.ז. ___________________ ו
 

 ____________________________ שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז 
 

 מספר_________ זה בפני, מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין.
 
 

                 ____________________     ________________________________ 
 תאריך                                                    חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח            
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 מזורעבור המרכז לבריאות הנפש 

 19מתוך  16עמוד 

 

 
 
 

 סמך ד'מ
 

 דוגמת הסכם
 ההסכם יעודכן בהתאם לתוצאות המכרז

 
 2021שנערך ונחתם ביום _________בחודש _______בשנת  

 
 

           
 רומזלבריאות הנפש  המרכז הרפואי -משרד הבריאות  –מדינת ישראל בין:   

 , עכו2מרח' דוכיפת 

 )להלן: "המרכז הרפואי"( 

 

 מצד אחד         

 לבין:      _____________

 

 כתובת: _____________ 

 מצד שני      )להלן: "הספק"(                           

 

 

 בתאריך___________ אשר __________והמרכז הרפואי פרסם מכרז מס'   והואיל

 העתק מסמכיו מצורפים להסכם זה מסומנים כנספח א' ומהווים  חלק בלתי  

 נפרד ממנו.  

 

 והספק הגיש הצעתו למרכז הרפואי  וועדת המכרזים של המרכז הרפואי    והואיל

 _____ קיבלה הצעתו, כולה או  חלקה, והכריזה עליו   בישיבתה מיום _____                          

 כזוכה במכרז.                          

   

 והצדדים  מעוניינים להסדיר  היחסים ביניהם בהסכם זה כדלקמן,  והואיל

 

 לפיכך הותנה  הוצהר והוסכם כדלקמן:

 

מהווים חלק כרז, והצעת הספק המבוא להסכם זה והנספחים לו לרבות מסמכי המ .1

 נפרד ממנו והצדדים מאשרים נכונות האמור בהם. בלתי

 

 כותרות הסעיפים מובאות לשם הנוחות בלבד. .2

 

הצדדים מצהירים בזאת כי הסכם זה מבטל ו/או מביא לידי סיום כל התקשרות ו/או  .3

 הסכם  אחר שנערך בין הצדדים ו/או מי מטעמם לפיו.
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 ושים שלצדם, אלא אם הכתוב  מחייבהפיר  בהסכם זה יהיו למונחים  המוגדרים להלן .4

         פירוש אחר:

  

 ר, עכו.והמרכז הרפואי מז                           ""המרכז הרפואי  

 

 _______________לרבות עובדיו, וכל מי שיעסוק     "הספק" ו/או "החברה"

 בביצוע  הסכם  זה מטעמו, הכול על פי העניין.                                                      

 

 10/21מכרז מס'  "המכרז"

 

    .רכב תפעולי לגרירת משאות כבדים "הטובין"

 

 

 הספק מתחייב למלא אחר כל המפורט במסמך ב' למסמכי המכרז ובכל מסמכי המכרז .5

 נפרד מהסכם זה.מהווים חלק בלתי 

 

 הצהרות והתחייבויות הספק .6

 

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

 

כי יספק למרכז הרפואי את הטובין בהם זכה על פי הנדרש במסמכי המכרז, על הצד   .6.1

מסמכי בהמפורטות  הטוב ביותר, על פי הצעתו במכרז ועל פי דרישות המרכז הרפואי

 המכרז. 

ימי עסקים ממועד  180תוך עפ"י הצעת המחיר הספק מתחייב לספק את הטובין  .6.2

 הוצאת הזמנה על ידי המזמין. 

 

 אחריות וביטוח .7

 

           הספק מתחייב כלפי המרכז הרפואי לשאת באחריות לכל נזק ואובדן שיגרם  מכל  .7.1

            סיבה שהיא לרכוש המרכז הרפואי אם נגרם במהלך  ועקב ביצוע  הסכם זה ו/או

 בשל הפרתו על ידי הספק.

 

הקרוב ק ו/או אובדן, כאמור לעיל במועד הספק מתחייב לתקן, להיטיב להשלים  כל נז .7.2

ביותר לאחר קרותם הכול לשביעות רצונו המלאה של המרכז הרפואי, אך אין בכך 

קדם בה  כדי לגרוע מזכות המרכז הרפואי לתקן את הנזק אם הספק לא עשה כן

 הספק בתשלום הוצאותיו. ולחייב את
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 הספק ישא בכל נזק שיגרם על ידו ו/או מי מעובדיו או מי שפועל מטעמו לגופו של .7.3

אדם, בין אם הוא עובד המרכז הרפואי בין אם צד ג' ו/או  לרכושו ובלבד שהנזק אירע 

תוך כדי או עקב ביצוע הסכם זה ו/או הפרתו או בקשר אליו, בין באופן בלעדי, ובין 

ידע או בדרך  גורמים נוספים, בין מתוך זדון או מתוך רשלנות, או  מחוסר יחד עם

 אחרת.

 

הספק מתחייב לשפות את מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות ו/או את המרכז הרפואי,  .7.4

על פי פסק דין בגין כל תביעה שתוגש נגד מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות ו/או 

ק או הפסד, להם אחראי הספק, כאמור לעיל. המרכז הרפואי, בגין פגיעה, אובדן, נז

 תשלום השיפוי האמור ייעשה בהתאם לפסק דין שלא עוכב ביצועו.

 
 

  תנאי התשלוםו התמורה .8

 

תמורת מילוי התחייבויות הספק לפי הסכם זה ישלם המרכז הרפואי לספק,  על פי  .8.1

 :בהצעת המחיר  של הספק  במכרז )להלןצויין המ םהביצוע בפועל, את הסכו

 "התמורה"(.

 

 כולל מע"מ. והמחיר בהצעת המחיר אינ .8.2

 

הספק יעביר למרכז הרפואי חשבונית מס עבור ביצוע התחייבויותיו ועבור הטובין  .8.3

הטובין, בה יפורטו ימים מיום הספקת  10 -אותם סיפק למרכז הרפואי, לא יאוחר  מ

 .הטובין שסופקו

 

על ידי ספק ה אישור חשבוניתמיום  30התשלום עבור האמור לעיל יבוצע שוטף +  .8.4

 ר.והממונה והעברתה לגזברות המרכז הרפואי מז

 
 עובדי הספק       .9

 

פק ישמש  כקבלן עצמאי לעניין אספקת הטובין ומתן השירותים על פי הסכם זה הס .9.1

והוא מבצע את חיוביו  עפ"י הסכם זה  כקבלן עצמאי ולא קיימים יחסי  עובד  ומעביד 

 ר.ומטעמו בביצוע הסכם זה ובין משרד הבריאות, המרכז הרפואי מזבינו ו/או המועסק 

ו/או מי  ספק מצהיר  ומתחייב כי כל העובדים, ספקי הטובין ונותני השירותים מטעמוה .9.2

לכל  מי   שהוסמך מטעמו ועובדיהם יהיו עובדיו בלבד ומצהיר כי הודיע והבהיר

המרכז הרפואי  -משרד הבריאותמהמועסקים על ידו בביצוע  הסכם זה כי בינם ובין 

והאחריות כלפיהם  ר לא מתקיימים כל יחסי עובד ומעביד, ועליו בלבד  החובהומז

 כמעביד, על כל המשתמע מכך.
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 שונות   .10

 

כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה וכן כל ויתור בקשר להסכם זה לא יהיה  .10.1

 ל הצדדים הסכם.ו/או נפקות אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כתוקף להם כל 

 

הספק לא יהא רשאי להמחות התחייבויותיו ו/או  חלקן על פי הסכם זה  .10.2

גוף, אלא בהסכמה מראש ובכתב של המרכז הרפואי.  גם במקרה  לכל אדם ו/או

אחראי כלפי המרכז הרפואי לגבי ביצוע כל האמור  כאמור לעיל יישאר הספק

 בהסכם זה.

 

ו/או אי דרישה לביצוע חובה, של מי אי אכיפה של זכות על פי הסכם זה  .10.3

 מהצדדים על פי הסכם זה, לא תחשב כויתור על זכות ו/או דרישה לביצוע החובה.

 

כל הודעה אשר תשלח על ידי צד אחד למשנהו תשלח בכתב על פי כתובות  .10.4

המפורטות במבוא להסכם זה, כל עוד לא הודיע מי מהצדדים להסכם על שינוי 

 הכתובת.

 

-לק כללי(, התשל"ג זה יחולו הוראות חוק החוזים )חהפרת הסכם על  .10.5

 .1970 –החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א  וכן חוק 1973

 

 סמכות שיפוט .11

 

 סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל סכסוך ו/או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים 

והנובעים ו/או קשורים בהסכם זה ו/או בביצועו תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז  

 חיפה. 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

__________________                                                                           ________________ 

 ספקה         המרכז הרפואי


