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מכרז פומבי מספר 05/2022
למתן שירותי ייעוץ לתכלול מערך הבריאות האזורי
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי )להלן" :האשכול"( מזמין בזאת הצעות מחיר למתן
ש י ר ו ת י י י ע ו ץ לת כ ל ו ל ל מ ע ר ך ה ב ר י א ו ת ה א ז ו ר י .
האשכול ,בשותפות עם משרדי ממשלה וגופים אזוריים ,מוביל תוכנית לקידום הבריאות בגליל
המזרחי ובגולן .מהות מכרז זה היא לקבל שירותי ייעוץ וריכוז הפרויקט כמפורט במסמכי
המכרז.
ניתן לעיין בתנאי המכרז ,באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו .www.eastgalil.org.il
ה נ ו ס ח ה מ ח י י ב ש ל ה מ כ ר ז ה י נ ו ה נ ו ס ח ש י ק ב ל המציע במשרדי האשכול ואין להגיש הצעות על
מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.
את מסמכי המכרז ופרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל ניצן סלע-בלום באמצעות
פנייה בכתב בלבד ,בדוא"ל nitzan@eastgalil.org.il
מועד אחרון להגשת ההצעה  -ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי
האשכול בכתובת מתחם העסקים צומת כוח ד.נ הגליל העליון )מעל ארומה( ,עד ליום
 07/07/2022עד השעה  .12:00הצעה אשר לא תוגש במועד ,לא תתקבל.
בכבוד רב,
יורם אזולאי ,מנכ"ל
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נספח 1
מכרז פומבי מס' 05/2022
למתן שירותי ייעוץ לתכלול מ ע ר ך ה ב ר י א ו ת ה א ז ו ר י
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
טל ,04-8200807 :פקס' 04-8200857

הודעה ותנאי המכרז
טבלת מועדים

מועד אחרון

תאריך

יום

שעה

07/07/2022

חמישי

12:00

להגשת הצעות
מועד אחרון
להגשת ש א ל ו ת
הבהרה

03/07/2022

ראשון

10:00

פתיחת מעטפות

07/07/2022

חמישי

12:30

)כל אדם רשאי
להשתתף במעמד
פתיחת תיבת
המכרזים(

.1

כללי
.1.1
.1.2

.1.3

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי )להלן – האשכול( הינו איגוד ערים ,אשר הוקם מכוח
צו איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מזרחי( ,התשע"ח.2018-
האשכול נועד לקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות.
האשכול מקדם שיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות ובין השלטון המרכזי
)משרדי ממשלה( ,מתוך הבנה כי ביחד כוחן של הרשויות גדל הן מבחינה כלכלית והן ביכולת
ההשפעה שלהן.
שיתופי הפעולה אותם מקדמות הרשויות נוגעים הן לשירותים מוניציפאליים בתחום אחריותן,
בהם ניתן למצוא יתרון לגודל באמצעות עשייה משותפת; והן בנושאים הקשורים בחיזוק
החוסן האזורי והצמחת הגליל המזרחי ובמיוחד בנושאים הקשורים בשיפור איכות החיים של
התושבים ויצירת מאזן הגירה חיובי אל האזור .
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.1.4

האשכול ה ו ק ם כ ח ל ק מ מ י ז ם ה א ש כ ו ל ו ת ה א ר צ י ו מ ה ו ו ה א ת ה ז ר ו ע ה ב י צ ו ע י ת ש ל פ ו ר ו ם ר א ש י
הרשויות של הגליל המזרחי והגולן.

.1.5

חברות באשכול  18רשויות בסך הכול לפי הפירוט הבא:
ארבע עשרה מועצות מקומיות וערים :בוקעתא ,גוש חלב ,חצור הגלילית ,טובא זנגרייה ,יסוד
המעלה ,מג'דל שמס ,מטולה ,מסעדה ,עג'ר ,עין קיניה ,צפת ,קריית שמונה ,קצרין וראש פינה.
ארבע מועצות אזוריות :הגליל העליון ,גולן ,מרום הגליל ומבואות החרמון.

.2

מהות השירותים
.2.1
.2.2
.2.3

.2.4
.3

לאחרונה נבחר האשכול כאחד הזוכים ב"קול קורא לתקצוב אשכולות אזוריים לקידום
והזדקנות בריאה ופעילה באשכולות" ,אשר פורסם ע"י משרדי הפנים והבריאות )להלן" :הקול
הקורא"( .מסמכי הקול הקורא מצורפים ,למען הנוחות ,למכרז זה כנספח א'.1
היועץ הזוכה יידרש לספק לאשכול שירותי תכלול מערך הבריאות האזורי ,כמפורט במפרט
השירותים ,המצ"ב כנספח ב' 1למסמכי המכרז.
התשלום לזוכה יהיה על בסיס חודשי ,בהתאם להצעתו ובכפוף לביצוע כלל השירותים הנדרשים
בפועל בלבד ע"פ הצעתו במכרז ויכלול את כל הוצאות הזוכה לרבות נסיעות ,אחזקת רכב
והוצאות משרד .למען הסר ספק יובהר ,כי לא תשולם תמורה נוספת בגין שירותים שבוצעו
מעבר לשעות שאושרו ע"י האשכול .ככל שהזוכה לא יבצע את היקף השעות הנדרש על ידי
האשכול ) 120שעות חודשיות( – יקוזז חלק יחסי מהתמורה בהתאם להיקף השעות שבוצע
בפועל.
נוסח המכרז הינו בלשון זכר אך המכרז פונה לשני המינים כאחד.

דרישות סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בדרישות הסף המצטברות הבאות:
.3.1

המציע ,או מועמד במטעמו במקרה שהמציע הוא תאגיד )ככל שהמציע הוא תאגיד ,יש לציין
את שם המועמד שייתן שירותיו בפועל לאשכול(,
עומד באחת מהאפשרויות הבאות:
 .3.1.1בעל תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים :קידום בריאות ,בריאות הציבור ,מדעי
הרפואה ,מקצועות הבריאות ,מדיניות ציבורית ,מינהל ציבורי ,מינהל מערכות
בריאות ,עבודה סוציאלית ,חינוך גופני.
בנוסף ,בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים במצטבר בניהול או ריכוז פרויקטים
קהילתיים ו/או תוכניות התערבות לקידום בריאות ,שנעשו בשיתוף שלושה גורמים
שונים ,שאחד מהם הוא רשות מקומית.
 .3.1.2בעל תואר שני באחד מהתחומים הבאים :מקצועות הבריאות ]סיעוד ,תזונה,
פ י ז י ו ת ר פ י ה א ו ר י פ ו י ב ע י ס ו ק [ א ו מ ד ע י ה ר פ ו א ה  ,ע ב ו ד ה ס ו צ י א ל י ת במגמה ק ה י ל ת י ת ,
מדיניות ציבורית ,מינהל ציבורי ,איכות הסביבה ,פסיכולוגיה ארגונית ,פיזיולוגיה
של הספורט ,חינוך.
בנוסף ,בעל ניסיון של לפחות שנתיים במצטבר בניהול או ריכוז פרויקטים קהילתיים
ו/או תוכניות התערבות לקידום בריאות ,שנעשו בשיתוף שלושה גורמים שונים,
שא ח ד מ ה ם ה ו א ר ש ו ת מ ק ו מ י ת .
 .3.1.3בעל/ת תואר שני בקידום בריאות ,או בבריאות הציבור.
בנוסף ,בעל ניסיון של לפחות שנה אחת בניהול או ריכוז פרויקטים קהילתיים ו/או
ת ו כ נ י ו ת התערבות לקידום בריאות ,שנעשו בשיתוף שלושה גורמים שונים ,שאחד
מהם הוא רשות מקומית.
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 .3.1.4בוגר אחד הקורסים הבאים:
א" .קורס למובילי קידום בריאות בארגון וברשות" ,של משרד הבריאות ,שהתקיים
בין השנים .2009-2015
ב" .קורס הדרכה למתאמי ערים בריאות ומקדמי בריאות" המתקיים במרכז השלטון
המקומי בשיתוף משרד הבריאות החל משנת . 2017
בנוסף ,בעל ניסיון מוכח ברשות מקומית כמתאם בריאות עירוני או מנהל מחלקת
בריאות עירונית.
.3.2

המציע נעדר קרבה לעובד האשכול ו/או לחבר מליאת האשכול.

להוכחת תנאי נשוא סעיפים  3.1-3.2לעיל ,המציע יצרף:
 נספח ד' 4כשהוא מלא וחתום;המלצות  /אישורים מטעם גורם בכיר הגופים להם סופק השירות בנוסח המצורף כנספח ד'.5ניתן לצרף גם המלצות בנוסח אחר ,ובלבד שיהיה בהן כדי להעיד על עמידת המציע בתנאי הסף
לעיל.
תעודות השכלה של המציע או מועמד מטעמו במקרה שהמציע הוא תאגיד.ק ו " ח ש ל ה מ צ י ע א ו מ ו ע מ ד מ ט ע מ ו ב מ ק ר ה ש ה מ צ י ע ה ו א ת א ג י ד .יובהר ,כי המציע רשאי להציג מועמד אחד בלבד לביצוע השירותים עבור האשכול .המועמד
אשר יוצג במסגרת המכרז הינו מי שיבצע את השירותים בפועל ,ככל והצעת המציע תוכר
כזוכה.
.4

צירוף מסמכים
על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו ולמסמכים אחרים
שנדרש לצרף( ,את המסמכים הבאים:
נא להגיש את המסמכים בעותק הפיסי באופן מסודר ותוך הפרדתם זה מזה בניילוניות/חוצצים.
על כל מסמך/חוצץ נא לרשום בבירור את מספר הסעיף הרלוונטי לעיל/להלן אליו מתייחס
המסמך/אישור )קרי 4.4 ,3.5 ,3.2 ,3.1 ,וכיו"ב(.
.4.1
.4.2
.4.3
.4.4
.4.5
.4.6
.4.7

מסמכים המעידים על עמידת המציע בדרישות הסף שבסעיף  3לעיל.
כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע .במידה ונדרש אישור רו"ח  /עו"ד  -יאומת  /יאושר
המסמך כנדרש.
הודעות הבהרה ו/או מענה לשאלות הבהרה ,ככל שהיו ,כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד.
תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ .משתתף המדווח בתיק איחוד
יצרף בנוסף לתעודה הנ"ל גם אישור של רו"ח/רשויות המס בדבר הכללתו בתיק המאוחד של
העוסק הרשום בתעודה הנ"ל.
אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון ,על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות לרשויות
המס ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976
אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך על שם המציע.
ככל שהמציע הנו תאגיד – יש לצרף:
 .4.7.1תעודת התאגדות מהרשם הרלוונטי )רשם החברות ,רשם השותפויות וכו'(;
 .4.7.2תמצית דו"ח מעודכן על פרטי התאגיד מרשם התאגידים הרלוונטי.
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.5

.4.8

מציע שהוא עסק בשליטת אישה – רשאי לצרף להצעתו אישור רו"ח וכן תצהיר של מחזיקה
בשליטת העסק .על אף כל הוראה אחרת במכרז ,אי-הגשת הנוסח הנדרש עד למועד האחרון
להגשת הצעות תחשב כוויתור מצד המציע על העדפה כאמור ולא תתאפשר הגשת אישור
כאמור לאחר מועד הגשת ההצעות.

.4.9

ככל שהמציע הינו יחיד )עוסק מורשה( – יש לצרף להצעה צילום ת.ז.

.4.10
יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל ,יחד עם הצעת המציע וכל מסמכי המכרז .הצעה שתוגש ללא
המסמכים המבוקשים כאמור  -תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה .על אף האמור ,האשכול
שומר על זכותו לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים ,לרבות ביחס לבחינת עמידה
בתנאי הסף.
.4.11
האשכול יהיה רשאי לדרוש מהמציעים להגיש מסמכים נוספים ,הן לעניין בחינת עמידתם של
המציעים בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי.
.4.12
כל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל  -יצורפו אף כנספחים לחוזה שיחתם בין
המציע הזוכה ובין המזמין  -המציע מצהיר כי י ד ו ע ל ו כ י ה נ ת ו נ י ם ו ה מ י ד ע ה כ ל ו ל י ם ב מ ס מ כ י ם
אלו מהווים חלק בלתי נפרד של הצהרות המציע בכל הקשור לידע ,ליכולת ,לאמצעים
ולכישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודות.
הבהרות ושינויים
.5.1

עד למועד המפורטים בטבלת מועדים בתחילת המכרז יהיה רשאי כל אחד מהמציעים לפנות
בשאלות הבהרה בכתב בלבד לגב' ניצן סלע-בלום באמצעות דוא"ל nitzan@eastgalil.org.il
יש לוודא קבלה בטלפון 050-6473355
את שאלות ההבהרה יש לשלוח בקובץ  WORDלפי המבנה שלהלן:
מס"ד

.5.2
.5.3

.6

המסמך או הנספח
אליו מתייחסת
ההבהרה

פרק וסעיף
רלבנטיים

נוסח השאלה

כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות
בכתב – תחייבנה את האשכול.
האשכול יהא רשאי ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו
חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל מקבלי מסמכי המכרז
בפקסימיליה ו/או בדוא"ל לפי מספרי הפקסימיליה ו/או הכתובות שימסרו על-ידי המציעים
בעת בקשת המכרז.

אופן הגשת ההצעה
.6.1
.6.2
.6.3
.6.4

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז ה י נ ו ה מ ו ע ד ה נ ק ו ב ב ר י ש א ל מ ס מ ך ז ה .
ההצעה תוגש על-גבי עותק המקור של מסמכי המכרז.
המציע בחותמו על מסמכי המכרז מצהיר כי ראה ובדק את כל פ ר ט י ה מ כ ר ז  ,ל ר ב ו ת כ ל ה נ ס פ ח י ם
לו והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז.
השירותים יבוצעו על ידי מועמד/ת קבוע  /אחד מטעם המציע בהיקף של  120שעות חודשיות.
למען הסר ספק ,כל היקף השירותים כלול בעלות שכר הטרחה כקבוע בהצעת המציע ,הזוכה
יידרש לבצע את כל המטלות הכלולות בתנאי המכרז/חוזה ובהתאם לדרישות האשכול.
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.6.5
.6.6
.6.7

.6.8

.6.9
.6.10

.6.11

במסגרת הצעת המחיר ,על המציע למלא בטופס הצעת מחיר את שיעור ההנחה המוצע על ידו
ביחס לסכום המרבי לתשלום התמורה החודשית העומד ע"ס של  ₪ 14,000לחודש כולל
מע"מ.
אין לנקוב בשיעור הנחה שלילי )מינוס( .מציע אשר יציע הנחה בשיעור  ,0ייחשב כמי שהציע
את המחיר המרבי במכרז.
יובהר כי הצעת המציע הינה סופית ותכלול את כלל הוצאות המציע ,ובין השאר ,אלו הכרוכות
בהשתתפותו במכרז ,בביצוע השירותים ,נסיעות ,הגשת בקשות למשרדי ממשלה ,צילומים,
הדפסות ,השתתפות המציע בפגישות במשרדי האשכול ,הוצאות אישיות ,כוח אדם ,שירותי
משרד וכיו"ב – והכל בהתאם לתנאי המכרז.
מובא לידיעת המשתתפים ,כי המדובר בפרויקט חדש המצוי בשלביו הראשוניים ,ולפיכך לא
ידועים לאשכול בשלב זה היקפי השירות כפי שיידרשו לאורך כל תקופת ההתקשרות .לאור
האמור האשכול שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל שלב את שיטת התשלום לתשלום שעתי,
בתיאום מול הזוכה .
יובהר כי הצעת המציע הינה סופית ותכלול את כלל הוצאות המציע ,ובין השאר ,אלו הכרוכות
ב ה ש ת ת פ ו ת ו ב מ כ ר ז ו ב ב י צ ו ע ה ש י ר ו ת י ם ב ה ת א ם ל ת נ א י ה מ כ ר ז  .לא ישולם תשלום כלשהו נוסף
מעבר לתשלום הנקוב על ידי המציע בהצעתו ,למעט מע"מ.
על המשתתף למלא בדיו כחול את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז ,לרבות הצעת
ה מ ש ת ת ף ו ה צ ה ר ת ו ו כ ן ע ל יו ל ח ת ו ם ע ל כ ל ד ף מ ה מ ס כ י ם ה נ " ל  ,ל ח ת ו ם ח ת י מ ה מ ל א ה ב מ ק ו ם
המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ,לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז ולציין
בכתב ברור את שמו ,כתובתו ותאריך הגשת ההצעה.
על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים מטעמו שנדרשו במכרז,
ל ר ב ו ת ה נספחים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים בשוליהם ובכל מקום שהדבר
נדרש על-ידי האשכול ,באופן הבא:
 .6.11.1היה המציע יחיד )עוסק מורשה( ,הוא יחתום באופן אישי.
 .6.11.2היה המציע תאגיד ,יחתמו מורשי החתימה של התאגיד ,בצירוף חותמת
התאגיד.
מובהר כי מסמכים אלו יהוו חלק בלתי נפרד מהצהרות המציע במכרז.

.6.12
.6.13
.6.14
.6.15
.6.16

.7

ההצעה על מסמכיה ,נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה ההתקשרות על
נספחיו( יחתמו במלואם על-ידי המציע ,ואלה יוגשו בשני ) (2עותקים בתוך מעטפה סגורה
ועליה יצוין מספר המכרז בלבד ,כאשר היא ממולאת וחתומה על-ידי המציע.
את הצ עת המ צ י ע  ,ה מ ל א ה ו ה ח ת ו מ ה  ,י ש ל ה ג י ש ב " מ ע ט פ ת ה צ ע ו ת " ) מ ע ט פ ה ח ל ק ה ( ס ג ו ר ה ,
ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות האשכול ,במסירה ידנית בלבד  -זאת לא יאוחר
מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
בטרם מסירת מסמכי המכרז ,על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת
מזכירות האשכול.
ההצעה תהיה בתוקף למשך תשעים ) (90יום ,מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
האשכול י ה י ה ר ש א י ל ה ו ד י ע ל מ צ י ע י ם כ י ת ו ק ף ה צ ע ת ם ל מ כ ר ז מ ו א ר ך ל ת ק ו פ ה נ ו ס פ ת א ש ר ל א
תעלה על שלושים ) (30ימים ,וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול.

הסתייגויות ואיסור הגשת הצעה חלקית
.7.1
.7.2

על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל מרכיבי השירותים ואין הוא רשאי לחלקם או לפצלם.
סטייה מהוראות המכרז או אי-השלמת מקום הטעון מילוי ,או כל שינוי או תוספת שייעשו
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.7.3
.7.4

.8

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על-ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז
ובין במסגרת מכתב לוואי או בכל דרך אחרת  -עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
על-אף האמור לעיל ,ועדת המכרזים רשאית לדון בהסתייגות או להתעלם ממנה ולראות את
ההצעה כאילו הוגשה ללא ההסתייגות.
הודיע האשכול למציע ,כי הוא בחר להתעלם מההסתייגות והוא סרב לחתום על הסכם
ההתקשרות ,ייחשב הדבר כהפרת התחייבויות המציע במכרז .בכל מקרה וכל עוד לא אישר
האשכול ,בכתב ובמפורש ,אחרת ,יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז כפי שנערך על -
ידי האשכול )גם אם המציע ערך בו שינויים או תיקונים כלשהם(.

הליך בחינת ההצעות
.8.1

ההצעות תשוקללנה לפי רכיבים של מחיר ) (40%ואיכות ) ,(60%בהתאם לשלבים האמורים
להלן:
בשלב א'  -תיבחן עמידתם של המציעים בתנאי הסף המפורטים בסעיף  4לעיל,
.8.1.1
הצעה שלא תעמוד בדרישות הסף לא תובא לדיון .אין באמור כדי לגרוע מסמכות
האשכול /ועדת המכרזים להורות על השלמת מסמכים .מ ב ל י ל ג ר ו ע מ ן ה א מ ו ר ,
לאשכול שמור הזכות לקיים את הליכי הבדיקה גם ביחס להצעות אשר לא עמדו
בתנאי הסף ,וזאת מבלי לגרוע מזכות ועדת המכרזים לפסילת ההצעות.
.8.1.2
בשלב ב' – שקלול המחיר  -ההצעה במסגרתה הוצע שיעור ההנחה הגבוה ביותר
תקבל  40נקודות .יתר ההצעות ישוקללו לפי הנוסחה שלהלן:
40

.8.1.3

מס'

מדד איכות
צוות

*

שיעור ההנחה בהצעה הנבדקת כשבר עשרוני 1-
שיעור ההנחה בהצעה הזולה ביותר כשבר עשרוני 1-

שלב ג' – ניקוד האיכות  -ניקוד מירבי לשלב זה עד  60נקודות .ההצעות הכשרות
)העומדות בדרישות הסף( ייבחנו על ידי צוות בחינה מטעם האשכול ע"פ אמות
המידה  /משקלות הבאים:
אופן הבדיקה
הבחינה יתקיים ראיון בפני צוות הבחינה למציע/
למועמד המוצע במקרה של תאגיד .הניקוד
יינתן על סמך התרשמות מניסיון
המציע/המועמד בתחום הבריאות בכלל ובניהול
פרוייקטים/שותפויות בפרט ,ניסיון בכתיבת
ת כ נ י ו ת ע ב ו ד ה ומי דת ה תאמה למתן השירותים
לאשכול.

ניקוד מירבי

.1

התרשמות
מהמציע

.2

קורסים מקצועיים בתחום יינתן ניקוד של עד  2נקודות ביחס לכל קורס  10נקודות
השתתף כאמור ,על סמך תעודות שיצורפו להצעה.
בהם
הבריאות
המציע/המועמד במקרה של מציע אשר מגיש הצעה מכוח עמידה בסעיף 3.1.4
לתנאי הסף )על פי הצהרתו בנספח ה' ,(4לא יקבל
תאגיד
נ י ק ו ד ע ב ו ר הקורסים ה נ ז כ ר י ם בתנאי הסף
דלעיל.

.3

 10נקודות

ניסיון המציע בתחום הבריאות על כל פרויקט/תכנית אותו ליווה
המציע/המועמד המוצע בתחום הבריאות ביחס
ביחס למגזר השלישי
למגזר השלישי ,כמפורט בנספח ד' ,4יינתן ניקוד
של  2נקודות ,עד לניקוב המרבי.
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 25נקודות

.5

סקר שביעות רצון

התרשמות ועדת הבחינה מחו"ד של לקוחות  15נקודות
המציע אודות המציע ושירותיו – האשכול יהיה
רשאי לבדוק הן המלצות  /חו"ד שצורפו להצעה
והן חו"ד נוספות.

מ ו ב ה ר ב ז א ת כ י  ,ב ה ת א ם ל ש י ק ו ל ד ע ת ו ה ב ל ע ד י  ,ר ש א י צ ו ו ת ה ב ח י נ ה ל ה ו ר י ד נקודות למציע ואף ליתן
לו ניקוד שלילי עד למינוס  10נקודות ,בשל היעדר שביעות רצון מהאופן בו המציע ביצע התקשרויות
קודמות עם האשכול ו/או עם מי מרשויות האשכול.
.8.1.4
שלב ד'  -שקלול רכיב האיכות ורכיב המחיר ,בהתאם לנוסחת החישוב שלהלן.
 – Aהניקוד המשוקלל שניתן להצעה ברכיב הכספי.
 – Bה נ י ק ו ד המשוקלל ש נ י ת ן ל ה צ ע ה ב ר כ י ב ה א י כ ו ת .
 =B+Aניקוד ההצעה המשוקלל.
ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה ,בכפוף ליתר
הוראות המכרז.
.8.2
.8.3
.8.4
.8.5
.8.6

האשכול או מי מטעמו רשאי לפי שיקול דעתו לפנות לגופים איתם עבד המציע ולקבל חוות דעת
על המציע.
בשיקולי האשכול יילקחו בחשבון ,בין היתר ,הידע המקצועי ,כושר הביצוע ,טיב השירותים
של המציע ,לרבות ניסיונו ,במתן שירותים קודמים בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות או
הפסקות שירותים מטעם מזמינים אחרים ,לרבות מוסדות ציבור ,רשויות וגופים אחרים.
ה א ש כ ו ל ר ש א י ל ד ר וש מ ה מ צ י ע פ ר ט י ם ו מ ס מ כ י ם נ ו ס פ י ם  ,ל ר ב ו ת מ ס מ כ י ם ש נ ד ר ש ו ל צ ו ר ך
הוכחת עמידת המציע בתנאי סף של המכרז גם לאחר פתיחת ההצעות ,על-מנת לבחון את
הצעתם ,וכן להיפגש עם המציעים ו/או המיועדים מטעמם לבצע את השירותים.
היה הניקוד וגובה ההצעה הכספית שקיבלו  2הצעות או יותר זהים ,תבוצע בין מציעים אלו
בלבד התמחרות טרם ההכרזה על הזוכה ,מבלי לגרוע מיתר הוראות במכרז.
למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה
משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה,
תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ,ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור ותצהיר.
מציע שהינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של
מחזיקה בשליטת העסק.
לעניין סעיף זה -
"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד עם
נשים אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות ) (1ו (2)-של
ההגדרה אישור;
"אישור" – א י ש ו ר ש ל ר ו א ה ח ש ב ו ן כ י ב ע ס ק מ ס ו י ם א י ש ה מ ח ז י ק ה ב ש ל י ט ה ו כ י ל א ה ת ק י י ם
אף אחד מאלה:
אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב )בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא,
)(1
ובן זוג של אח ,הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;
אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
)(2
"מחזיקה בשליטה" – נ ו ש א ת מ ש ר ה ב ע ס ק א ש ר מ ח ז י ק ה  ,ל ב ד א ו י ח ד ע ם נ ש י ם א ח ר ו ת ,
במישרין או בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה" – מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,וכל
ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
"עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור
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.8.7
.9

על פי תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל;
הרשות בידי האשכול לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה ,ולבצע את כל העבודה או חלק
ממנה ,גם בעצמו ו/או בכל דרך שימצא לנכון.

ביטוח
.9.1
.9.2
.9.3

המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז(
ימציא למזמין את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנם
אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.
מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו
אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת
הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.
למען הסר ספק מובהר בזאת:
 .9.3.1מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת
להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי
ה ב י ט ו ח ש ל ו ל ד ר י ש ו ת ה ב י ט ו ח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
 .9.3.2מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות הביטוח
במכרז  ,שמורה למזמין הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדית ,לבצע את הנדרש
במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה
לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו
כלפיה.

.9.4

.10

מובהר בזאת כי למזמין יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור
קיום ביטוחים )נספח ג'( .מובהר ,כי למזמין שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם
בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי
המצאתו חתום לידי המזמין תביא לביטול זכייתו.

הוצאות המכרז
כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו לצורך על-ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך השתתפות
במכרז ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע בלבד ועל חשבונו.
למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנג ד ה א ש כ ו ל ב ע נ י י ן .

.11

עדיפות בין מסמכים
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות החוזה ונספחיו תכרענה
הוראות החוזה ונספחיו.

.12

הודעה על זכייה
.12.1
.12.2
.12.3
.12.4

עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לזוכה הודעה על כך בכתב דואר אלקטרוני או באמצעות דואר
רשום או פקסימיליה.
ה מ צ י ע ש י ק ב ע כ ז ו כ ה ב מ כ ר ז מ ת ח י י ב ל ח ת ו ם ע ל ה ח ו ז ה ו ז א ת ב ת ו ך ש ב ע ה )  (7י מ י ם מ מ ו ע ד
ההודעה כאמור.
למציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצעות הדוא"ל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האשכול רשאי לבטל זכייה של מציע במכרז בכל מקרה של הפרת
תנאי מתנאי המכרז ,וכן בכל מקרה בו בידי האשכול הוכחה ,להנחת דעתו ,כי המציע או מי

10

מטעמו נתן או הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי י ה ב מ כ ר ז  ,א ו
אם התברר לאשכול כי הצהרה כלשהי של המציע הכלולה במכרז אינה נכונה ,או שהמציע לא
גילה לאשכול עובדה מהותית ,שלדעת האשכול ,היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.
בוטלה הזכייה במכרז כאמור ,רשאי האשכול למסור את ביצוע המכרז לכל גורם אחר ,כפי
שייקבע על-ידו.
.13

עיון בהצעה הזוכה
.13.1
.13.2

.13.3
.13.4

.14

הליכים משפטיים
.14.1

.14.2

.14.3

.15

עיון במסמכי המכרז לרבות פרוטוקול וועדת המכרזים ,ובהצעות הזוכות במכרז ,לאחר קביעת
המציע/ים הזוכה/ים ,ע"י המציע שהצעתו נפסלה ו/או מציע שלא זכה ,תתאפשר באמצעות
פנייה בכתב שתיעשה לאשכול ובכפוף להוראות כל דין.
על אף האמור לעיל ,לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים:
 (1ח ו ו " ד י ו ע ץ ל ו ו ע ד ת ה מ כ ר ז י ם  ,כ כ ל ש י ו ז מ נ ו ב מ ס ג ר ת י י ע ו ץ מ ש פ ט י ו  /א ו א ח ר ל ו ו ע ד ה ל צ ו ר ך
בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה או החלטה של וועדת המכרזים ו/או הערכת
סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים.
 (2הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז.
 (3כל מסמך עליו יש חסיון עפ"י כל דין ו/או שהמציעים ביקשו במסגרת הצעתם כי יוותר
חסוי ,בכפוף להחלטה שת תקבל לנושא זה.
מציע אשר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של זכייה לאפשר עיון
בהצעתו למי שנפסל וביקש לבחון את הצעתו הזוכה" .הצעה"  -לצורך סעיף זה משמעה כלל
המסמכים שהוגשו ע"י המציע במכרז זה ,ככל שלא ציין על גבי הצעתו כי עסקינן בחומר חסוי.
האשכול אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך זה,
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המציעים יישאו בכל הוצאות ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות,
ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת האשכול בגין הוצאות אלו.

מובהר ומודגש בזאת ,כי מציע אשר הוכרז כזוכה ,לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או
בדרישות כלפי האשכול ,בגין כל עיכוב ו/או הפסקת מתן שירותים זמנית או לחלוטין אשר
יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו על-ידי צדדים שלישיים כלשהם,
לרבות צווי מניעה קיימים ו/או עתידיים בקשר למכרז שיוצאו במשך תקופת מתן השירותים
נשוא המכרז.
קבע בימ"ש מוסמך ,כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של האשכול ו/או ביתר הליכי
המכרז וכי כתוצאה מפגם זה לא זכה מציע במכרז ,לא יהיה זכאי המציע הנ"ל ו/או מי מטעמו
לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אחר מכל מין וסוג שהוא אשר ,לטענתו,
נגרמו לו ,כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז ולמציע לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות
מכל סוג ומין שהוא כלפי /ואו כנגד האשכול ו/או מי מטעמה בעניין זה והוא מוותר על כך
וויתור מלא.
קבע בימ"ש מוסמך ,כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכים האחרים במכרז
וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך ,מתחייב המציע שזכה,
מ י ד י ת ע ם ה ו ד ע ת ה א ש כ ו ל  ,ל ה פ ס י ק א ת מ ת ן ה ש י ר ו ת י ם ע " פ ה ה ס כ ם ש נ ח ת ם עמו במסגרת
המכרז בכל שלב שהוא .האשכול ישלם למציע את התמורה עבור השירותים שסיפק עד למועד
ה ה פ ס ק ה כ פ ו ף ל ת נ א י ה ה ס כ ם ו ל מ צ י ע לא תהיינה כל תביעות א ו ט ע נ ו ת א ח ר ו ת מ כ ל מ י ן ו ס ו ג
שהוא כלפי האשכול ו/או מי מטעמה.

העדר ומניעת ניגוד עניינים
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.15.1
.15.2

.15.3
.15.4

.16

המציע יצהיר ויתחייב שאין ולא יהיה לו ניגוד עניינים מכל סוג שהוא בקשר למתן השירותים
נושא פנייה זו; ההצהרה כאמור תינתן על פי הנוסח המצורף כנספח ה' 3למכרז זה.
הזוכה יידרש להימנע מכל ניגוד עניינים בפועל או העלול להיווצר בין פעילויותיו ,לרבות פעולות
שמבצע התאגיד באמצעותו הוא מועסק ,לבין הפעילויות שיידרש לבצע במכרז זה .ההתחייבות
בדבר הימנעות מניגוד עניינים תחול גם על מועסקים על ידי המציע או השותפים לו בכל דרך
שהיא.
ככל שיועבר לטיפולו של הזוכה הליך /נושא לגביו יימצא במצב של ניגוד עניינים או קיים חשש
כאמור ,עליו להודיע על כך מיידית לאשכול ולפעול על פי הוראותיו.
בנוסף להתחייבות הכללית למניעת ניגוד עניינים המצורפת כנספח ה' ,3יתבקש הזוכה )לאחר
זכייתו( לחתום שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים
 .2/2011יובהר ,כי חלה חובה מוחלטת על הזוכה לחתום על הסדר ניגוד עניינים מפורט נוסף
כאמור ,באם יידרש על ידי האשכול והאמור מהווה תנאי יסודי ומהותי לתחילת ההתקשרות.
אם לא ימצא פתרון להנחת דעתו של האשכול להסדרת חשש לניגוד עניינים מול הזוכה ,תבוטל
זכייתו והאשכול יהא רשאי להעביר את הזכייה למציע השני בטיבו במכרז ו/או לקיים הליך
נוסף ונפרד – לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ולא תעמוד כל טענה או דרישה בקשר להחלטות
האשכול כאמור.

הוראות כלליות
.16.1

.16.2

.16.3
.16.4
.16.5

.16.6

.16.7
.16.8

אי הגשת הצעת מחיר ו/או השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת אשר ייעשו
במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין באמצעות שינוי או תוספת בגוף המכרז
ובין באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת יכול להוביל לפסילת הצעה למכרז ,וזאת
בהתאם לשיקול דעתו של האשכול.
מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת ,מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספת/ות של גוף מאוגד אחר,
שהינו אישיות משפטית נפרדת ,במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר ,הינו בעלים ו/או
בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע .מציע שהוא אישיות משפטית
מאוגדת ,מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע )בעלים ו/או בעל מניות
ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף( הגיש את הצעתו למכרז.
הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים או יותר במשותף –
תיפסל ולא תובא בחשבון.
א י ן ה א ש כ ו ל מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא כזוכה במכרז.
וועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון שיקוליה ,בבחירת ההצעה הזוכה ו/או בבחינת ההצעות
למכרז ,את אמינותו ,ניסיונו וכושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע במכרז .במסגרת זו
האשכול רשאי להביא במסגרת שיקוליו נ י ס י ו ן ל א ט ו ב ו  /א ו ב ע י ו ת ב א מ י נ ו ת א ש ר ה י ו ע ם
משתתף במכרז ,ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או להימנע להתקשר עימו
בחוזה )באם הצעתו היא הזולה ביותר( ולבחור משתתף אחר תחתיו.
האשכול רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או השלמות נוספות ו/או הבהרות נוספות
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ולשם שביעות רצונה ,לרבות לצורך בחינת עמידת המציע
בדרישות הסף ,כל זאת גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת
שיקוליו.
האשכול רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה או בשל חוסר
התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז ,באופן שלדעת האשכול מונע הערכת
ההצעה כנדרש.
האשכול שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או הסכם הספק ולבצע את העבודות נשוא
המכרז/ההסכם בעצמו בכל שלב הן לאחר ההכרזה על הזוכה והן לאחר חתימת הסכם הספק
עימו ואין למציע הזוכה כל בלעדיות על ביצוע עבודות נשוא מכרז זה אלא בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי והמוחלט של האשכול ובכפוף לקבלת צו הזמנת עבודה חתום על ידי מורשי
החתימה של האשכול ,וזאת מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמציע/זוכה
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.16.9
.16.10
.17

מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול בגין שימושו בזכות זו.
לאחר ההכרזה על הזוכה יהא האשכול רשאי לנהל משא ומתן בהתאם לשיקול דעתו המלא,
הבלעדי והסופי ,וכללי מנהל תקין ,ובהתחשב להוראות כל דין רלוונטי.
כל המסמכים ,הינם רכושו הבלעדי של האשכול ,והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות
בהם שימוש כלשהו ,למעט לצורך הגשת הצעתו.

מסמכי המכרז
מסמכי המכרז הינם ,כמפורט להלן ,והם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה( – נספח א';
.17.1
.17.2
מסמכי הקול הקורא – נספח א') 1מצורף כקובץ נפרד(;
הסכם מכרז – נספח ב';
.17.3
אישור קיום ביטוחים – נספח ג';
.17.4
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – נספח ד';1
.17.5
הצהרת היעדר ניגוד עניינים – נספח ד';2
.17.6
התחייבות לשמירת סודיות – נספח ד';3
.17.7
פרטי המציע ופירוט ניסיונו – נספח ד';4
.17.8
נוסח המלצה לדוגמא – נספח ד';5
.17.9
כתב הצעה – נספח ו'.
.17.10

כל הנספחים דלעיל ייחתמו על-ידי המציע.
מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.
בכבוד רב,
יורם אזולאי
מנכ"ל

נספח א'1
מסמכי הקול ק ו ר א
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נספח ב'
הסכם
שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש _____________ שנת _________
בין

לבין

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
ח.פ 501400709
רח' מתחם העסקים צומת כוח ד.נ הגליל העליון
טל' ;04/6129550 :פקס04/8200857 :
)להלן – האשכול או המזמין(

__________________
ת.ז / .ע.מ___________ .
מרחוב ______________
מ__________________
)להלן – נותן השירות(

מצד אחד

__________________
ח.פ______________ .
מרח' ______________
על-ידי מנהליה המוסמכים לחתום
ולהתחייב בשמה כדין
ה"ה __________ ת.ז________ .
ה"ה __________ ת.ז_________ .
)להלן  -נותן השירות(
מצד שני

הואיל

והאשכול פרסם מכרז פומבי מספר ) 05/2022להלן  -המכרז( ,והואיל והצעת נותן
השירות הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל

והאשכול החליט לאשר את הצעת נותן השירות ולהתקשר עמו בהסכם זה;

והואיל

ונותן השירות הצהיר כי הינו עסק עצמאי בתחום השירותים הנדרשים ,והינו בעל ידע
וניסיון לביצוע השירותים הנדרשים;

והואיל

והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת חוזה זה;
אשר על כן ,הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

כללי
 .1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.
 .1.2כותרות הסעיפים ניתנו לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.
 .1.3למען הסר ספק ,אין בהסכם זה התחייבות כלשהי של האשכול להיקף שירותים מסוים והאשכול
יהיה רשאי לפנות לגורמים אחרים לצורך קבלת שירותים נשוא הסכם זה ותנאי המכרז בו זכה נותן
השירות.

.2

הגדרות
 .2.1למונחים שלהלן תהיה המשמעות הכתובה בצידם:
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המכרז
האשכול או המזמין
נותן השירות

מכרז פומבי מספר 05/2022
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי;
מי שהוכרז על ידי האשכול כזוכה במכרז;

המפקח/מנהל

מנכ"ל האשכול ו/או מי שימונה על ידו לכהן כמפקח/מנהל
לצורכי הסכם זה;

הקול הקורא

ק ו ל ק ו רא לתקצוב אשכולות אזוריים לקידום והזדקנות בריאה
ופעילה באשכולות כפי שפורסם על ידי משרד הפנים ,המצ"ב
כנספח א';1

השירותים

ש י ר ו ת י ת כ ל ו ל למערך ה ב ר י א ו ת האזורי ; ה ש י ר ו ת י ם ה י נ ם
כמפורט במפרט השירותים כהגדרתו להלן וכמפורט בהסכם זה
להלן;

.3

השירותים נשוא ההסכם
 .3.1השירותים כוללים את כל השירותים הכלולים במסמכי המכרז ,בהסכם ובמפרט השירותים.
 .3.2השירותים יבוצעו בהלימה לקול הקורא מצ"ב כנספח א' 1להסכם.
 .3.3למען הסר ספק ,השירותים יבוצעו רק ע"י גורם מקצועי בעל מלוא ההכשרה ,הרישיונות ,ההיתרים
והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע השירותים.

.4

הצהרות והתחייבויות נותן השירותים
נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת ,כדלקמן:
 .4.1כי השירותים יינתנו בהתאם להזמנות העבודה לרבות תקופת ביצוע השירותים ועמידה ביעדים.
 .4.2כי הוא בעל כל הידע ,הניסיון ,המיומנות ,המומחיות והיכולת ברמה הנדרשת לביצוע השירותים.
 .4.3כי קרא את כל תנאי ההסכם ,כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים הדרושים לביצוע השירותים,
על כל המשתמע והכרוך בכך ,וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל חובותיו והתחייבויותיו עפ"י
ההסכם ובהתאם לדרישות והתנאים המפורטים בו.
 .4.4כי הוא מתחייב לבצע את כל השירותים ברמה מקצועית ,גבוהה ומושלמת ,כפי שמומחה בתחומו
היה מבצעם.
 .4.5כי הוא מתחייב לשתף פעולה עם גורמי האשכול ונציגי המשרד לרבות ,אך לא רק ,לתקן את התכניות
שיוצעו על ידו בהתאם להערות ו/או תיקונים מטעם האשכול ו/או המשרד.
 .4.6כי אין לו מניעה/מגבלה חוקית/חוזית או אחרת להתקשרותו בהסכם.
 .4.7כי לא תלוי ועומד נגדו כל הליך משפטי ולא נעשו פעולות או קיימות התחייבויות ,העלולים ו/או שיש
בהם כדי למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו בהסכם וכי אין לו.
 .4.8כי יודיע מיד לגורמים אליהם הוא כפוף כמפורט לעיל על כל תקלה או ליקוי בביצוע השירותים ככל
ש י ה י ו כאלו.
 .4.9כי ידוע לו שאין בהסכם כדי להעניק לנותן השירות בלעדיות או זכות קדימה כלשהן בביצוע
השירותים וכי האשכול רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,להתקשר עם מי שיחפוץ לשם קבלת
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שירותים בתחום מומחיות נותן השירות ובתחומים אחרים ,אף במהלך תקופת השירותים ,ולנותן
השירות לא תהא כל טענה בגין כך.
 .4.10כי יפעל במסירות ובשקידה הראויה במהלך תקופת ההסכם.
 .4.11נותן השירות יהיה מנוע מלפרסם ו/או להציג כלפי כולי עלמא כל מסמך ו/או תכנית יוכנו על ידו בגין
השירותים הנ"ל למעט העברתו לאשכול בלבד.
.5

תקופת ההסכם
 .5.1הסכם זה הינו למשך  12חודשים שתחילתם במועד חתימת הסכם זה.
 .5.2האשכול יהא רשאי ע"פ שיקול דעתו הבלעדי להאריך את תוקפו של הסכם זה לעד  4תקופות נוספות,
בנות עד  12חודשים כל אחת )או חלק מתקופה כאמור( ובלבד שתימסר על כך הודעה מראש לנותן
השירות.
 .5.3מובהר בזאת כי למרות האמור לעיל ,תקופת ההתקשרות תלויה במימון ממשרד הפנים ומשרד
הבריאות או ממנים אחרים שיגויסו ע"י מתכלל הבריאות .לכן ,הסכם זה יתבטל או לא יאורך
במקרה ולא יהיו לאשכול מקורות לממנו.
 .5.4הוארכה תקופת הסכם זה – יחולו כל הוראות ההסכם על תקופת ההארכה.
 .5.5על אף האמור ,האשכול יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם נותן השירות טרם תום תקופת
ההסכם ,בהתאם למפורט בהסכם זה להלן.

.6

תמורה
 .6.1בתמורה למילוי התחייבויות נותן השירות על פי ההסכם ,האשכול ישלם לנותן השירות תמורה
חודשית קבועה וגלובלית בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על ידי נותן השירותים בהצעתו במכרז
בצירוף מע"מ כחוק ,קרי סך של ___________________  ₪לחודש בתוספת מע"מ.
 .6.2יובהר כי התמורה תשולם בגין ביצוע השירותים בפועל בלבד .נותן השירות יידרש להציג בפני
האשכול מדי חודש דו"ח שעות העבודה שבוצעו על ידו .ככל שנותן השירות ביצע פחות מ 120-שעות
חודשיות – יבוצע קיזוז מהתמורה חלק יחסי בהתאם לשעות שבוצעו בפועל.
 .6.3מבלי לגרוע מהאמור ,יובהר כי נותן השירות לא יהיה זכאי לקבלת תוספת תמורה בגין שעות שבוצעו
ביתר/מעבר למכסת המינימום של  120שעות חודשיות.
 .6.4התמורה הינה סופית וכוללת את כלל הוצאות המציע ,ובין השאר ,אלו הכרוכות בהשתתפותו
במכרז ,בביצוע השירותים ,השתתפות המציע בפגישות במשרדי האשכול ,נסיעות ,ביטול זמן,
הוצאות אישיות ,כוח אדם ,שירותי משרד וכיו"ב.
 .6.5הסכומים המצויינים לעיל יהוו את סך התמורה עבור השירותים נשוא הסכם זה ולא ישולם כל
תשלום נוסף לנותן השירות )להלן ביחד  -התמורה(.
 .6.6ידוע לנותן השירות כי המדובר בפרויקט חדש המצוי בשלביו הראשוניים ,ולפיכך לא ידועים לאשכול
בשלב זה היקפי השירות כפי שיידרשו לאורך כל תקופת ההתקשרות .לאור האמור מקובל על נותן
השירות כי האשכול שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל שלב את שיטת התשלום לתשלום חודשי –
גלובאלי ,בתיאום מול נותן השירות.
 .6.7כל החשבונות ישולמו בתנאי תשלום שוטף  +עד  45יום ממועד סיום השירות והגשת התוצרים
הנדרשים ,וכן בכפוף להגשת דו"ח ביצוע וכל דו"ח נוסף אשר יידרש על ידי האשכול ו/או משרד
הפנים כגוף מממן ,כנגד המצאת חשבונית מס על ידי נותן השירות.
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 .6.8עם זאת מובהר כי התשלום לספק ישולם באמצעות מימון חיצוני ,ונותן השירות לא יעלה כל טענה
ו/או דרישה כנגד האשכול בגין עיכוב בתשלום הנובע מעיכוב בהעברת המימון החיצוני מאת הגורם
המממן .על אף האמור בסעיף זה מובהר בזאת כי בכל מקרה התשלום ישולם לא יאוחר מ150 -
ימים ממועד אישור החשבון  /קבלת החשבונית המאוחר מביניהם ,ג ם א ם ל א ה ת ק ב ל ה מ י מ ו ן
החיצוני.
 .6.9התמורה תשולם לנותן השירות רק כנגד הצגת חשבונית מס כדין והמזמין רשאי לשלם את המע"מ
במועד הקבוע בחוק להעברתו לרשויות המס.
 .6.10מכל התשלומים אשר ישולמו לנותן השירות על פי חוזה זה ינוכה כל מס ו/או היטל ו/או תשלום
חובה אחר אשר יחול על פי דין במועד התשלום.
 .6.11נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת ,כי התמורה המפורטת לעיל הינה מלאה סופית וכוללת את
מלוא התשלומים להם זכאי נותן השירות ללא יוצא מן הכלל בגין הפעילות השוטפת ,כי התשלומים
המפורטים בסעיף זה הינם התשלומים להם זכאי נותן השירות בגין מילוי מלא ומושלם של ביצוע
כל התחייבויותיו המוטלות עליו על פי חוזה זה וכי האשכול אינו חייב בתשלומים נוספים כלשהם
לנותן השירות בגין ביצוע השירותים על פי חוזה זה .למעט תשלומים בגין שירותים נוספים ,ככל
שיבוצעו ,על פי סיכום נוסף בין הצדדים.
.7

.8

אחריות ושיפוי בנזיקין
.7.1

נ ו ת ן ה שי ר ו ת ל ב ד ו י ה י ה א ח ר א י כ ל פ י ה א ש כ ו ל ל כ ל נ ז ק ג ו ף ו  /א ו נ ז ק ר כ ו ש ו  /א ו א ו ב ד ן ו  /א ו ה פ ס ד
העלולים להיגרם לאשכול ו/או למי מטעמו ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם ו/או לצד שלישי
כלשהו ו/או לעובדי נותן השירות ו/או לקבלני משנה מטעם נותן השירות ו/או לעובדיהם ו/או
למי מטעמם ,כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של נותן השירות ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או
לכל אובדן ו/או נזק בקשר לשירותים.

.7.2

נותן השירות פוטר בזאת את האשכול ו/או מי מטעמו ואת העובדים מטעמו מכל אחריות לגבי
נזקים כאמור ומתחייב לשפותם ו/או לפצותם ו/או את העובדים מטעמו תוך שבעה ) (7ימים על
כל סכום שיחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך-דין .האשכול יודיע
לנותן השירות על כל תביעה שתוגש נגדו כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.

.7.3

האשכול רשאי לקזז מן התשלומים אשר נותן השירות זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה
אחרת סכומים אשר נתבעים מהאשכול על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם
באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לאשכול מחמת מעשה או מחדל
שהם באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל.

ביטוח
הוראות ודרישות הביטוח הינן כמפןרט בנספח ג'  +בנספח ג') 1אישור עריכת הביטוח( ,המצ"ב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה ,ולאורך כל תקופת ההסכם ,מתחייב נותן השירות למלא
אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו .על נותן השירות חלה החובה על פי החוק ועל פי
הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל
צוויו ותקנותיו.

.8.1

הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו ,אינן באות לגרוע מחיובי נותן השירות לפי
הסכם זה ,או כדי להטיל על המזמין חבות כל שהיא .לפיכך ,מוצהר ומובהר בזאת במפורש ,כי
אין בעריכת ביטוחים כאמור ,כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המזמין שלא היו קיימות
כלפיו ,אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט המזמין ( מאחריות
בגין נזק שנגרם על ידו.

.8.2

הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח ( ,תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.
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.9

נותן השירות קבלן עצמאי והיעדר יחסי עובד ומעסיק
.9.1

נותן השירות מצהיר כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא נותן את השירות לאשכול .כן מצהיר
נותן השירות כי הוא רשום כעוסק מורשה במע"מ ורשום כעצמאי במוסד לבטוח לאומי ובמס
הכנסה.

.9.2

כל התשלומים לעובדי נותן השירות ו/או מי מטעמו ,לרבות שכר עבודה ,זכויות סוציאליות,
ניכויים ,תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות נסיעה ,תשלומי חובה וכו' וכל ההוצאות,
הסיכונים והאחריות בקשר לכך יחולו על נותן השירות ,ישולמו על-ידו במלואם ובמועדם -
והמזמין לא יהא אחראי לכך ,בכל דרך.

.9.3

נותן השירות מצהיר כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו קבלן כ"א כהגדרתו
בחוק וכי חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כ"א אינו חל עליו.

.9.4

נותן השירות מצהיר כי אין בחוזה או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור בין נותן השירות ו/או עובד
מעובדיו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין האשכול )או מי מטעמו( יחסי עובד ומעסיק או יחסי
שותפות ,וכי כל העובדים שיועסקו על-ידי נותן השירות לצורך ביצוע הוראות החוזה יהיו
וייחשבו כעובדי נותן השירות בלבד ואין בינם לבין האשכול ו/או מי מטעמו יחסי עובד ומעסיק,
מכל מין וסוג שהוא.

.9.5

נותן השירות מצהיר כי אין לאשכול ו/או למי מטעמו כל חבות או אחריות ביחס לעובד ו/או מי
מטעמו ואף לא למי מטעמם.

.9.6

כל התשלומים לעובדי נותן השירות וכל המסים וההיטלים החלים על המעסיק בתור שכזה כל
יתר ההוצאות ,הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות נותן השירות  -י ח ו ל ו ע ל נ ו ת ן
השירות וישולמו על-ידו במלואם ובמועדם והאשכול לא יהא אחראי לכך ,בכל אופן וצורה.

.9.7

נותן השירות מתחייב לשפות את האשכול בגין כל תובענה שתופנה כנגד האשכול ו/או מי מטעמו
על-פי חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ובגין כל נזק או הוצאה שהאשכול או מי מטעמו
יאלץ לשאת בהם ו/או לשלם כתוצאה מתובענה על-פי החוק הנ"ל ,בין אם תופנה כלפי האשכול
ו/או מי מטעמו על-ידי נותן השירות ו/או על-ידי עובד של נותן השירות או על-ידי צד ג' או עזבונם
או יורשם או כל גורם הקשור איתם.

.9.8

ידוע והובהר לנותן השירות כי אילו היה מועסק ע"י האשכול כעובד )ובנוסף להליכי קליטת עובד
המתחייבים ע"פ דין בהיות האשכול רשות מקומית( ,לכל היותר היה משולם שכרו של נותן
השירות כעובד ,בהתאם לנוהל של משרד האוצר בנושא שכר ותנאי העסקה לעובדים המועסקים
באשכולות מחודש יוני  ,2021אשר נכון למועד חתימת הסכם זה עומד על סך של  ₪ 6,000לחודש
למשרה מלאה )להלן  -השכר הראוי(.

.9.9

אי לכך מסכים נותן השירות כי בכל מקרה בו יתבע מהאשכול זכויות שעילתן בקיומם של יחסי
עבודה או יקבע ע"י ערכאה שיפוטית או כל גורם אחר ,כי בינו לאשכול מתקיימים יחסי עבודה,
יחושב שכרו של נותן השירות בהתאם לשכר הראוי .וכי יהיה על נותן השירות להשיב לאשכול
כספים ששולמו לו ביתר ,מעבר לתשלום השכר הראוי.

.9.10

למען הסדר הט ו ב  ,ו מ ב ל י ל פ ג ו ע ב א מ ו ר ל ע י ל ב י ח ס ל ש כ ר ה ר א ו י  ,מ ו ב ה ר ב ז א ת כ י ב ת מ ו ר ה
הנקובה בהסכם נכללות עלויות שונות ובכלל זה עלויות מעסיק ,המהוות  40%מהתמורה .משכך
וככל שיקבע כי בין הצדדים מתקיימים יחסי עבודה ,הרי שעל נותן השירות יהיה להשיב לאשכול
את ההפרש בשיעור  40%מהתמורה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מתאריך תשלום
התמורה ועד התשלום בפועל.

.9.11

האמור בסעיף זה יחול בין אם תועלה התביעה כלפי האשכול ע"י נותן השירות ובין אם תועלה
ע"י עובד של נותן השירות ו/או ע"י חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר הקשור בו
ובהקשר זה יראו את נותן השירות ו/או את עזבונו כמחויבים בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום
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כלשהו לנותן השירות ו/או עזבונו /או חליפיו.
.9.12
.10

נותן השירות מצהיר כי ידוע לו שההתקשרות עמו והתמורה המוסכמת במסגרתה ,מתבססות,
בין השאר ,על נכונות הצהרותיו והתחייבויותיו אלה.

צוות עובדים
.10.1

לצורך ביצוע התחייבויותיו על-פי חוזה זה מתחייב נותן השירות להעסיק עובדים קבועים
ומקצועיים ככל שיידרש על מנת שהשירותים יבוצעו בכל ע ת ב מ ו ע ד ל ש ב י ע ו ת ר צ ו נ ו ש ל ה א ש כ ו ל
וכמפורט בחוזה זה על נספחיו.

.10.2

נותן השירות מתחייב לשלם בעד כל עובד המועסק על-ידיו בביצוע העבודות שכר ,מיסים ,ביטוח
לאומי וכל זכות סוציאלית אחרת המחויבת על-פי חוק .נותן השירות מתחייב למלא אחר הוראות
חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,תשכ"ח 1968-והתקנות שהותקנו על-פיו ולהמציא לאשכול,
על-פי דרישתו ,אישורים מהמוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו.

 .11שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים
.11.1

נותן השירות מתחייב לשמור בסוד על המידע והמסמכים שיובאו לידיעתו במהלך ,לאחר ועקב
תקופת השירותים )להלן" :המידע הסודי"( ,לרבות לגבי תושבי רשויות האשכול וכל פרט אחר
אליו הינו חשוף לגבי רשויות האשכול ולנקוט בכל האמצעים להבטחתם לרבות להבטיח
שגורמים העובדים/יעבדו בשרותו או מטעמו ,ישמרו על סודיות המידע הסודי.

.11.2

נותן השירות מצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור תחרות ו/או ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר
שהוא עוסק בו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,וכי אין כל מניעה להתקשר עם האשכול בחוזה זה.

.11.3

נ ו ת ן ה ש י ר ו ת מ ת ח י י ב ל ה י מ נ ע מ ק י ו מ ו ש ל כ ל ח ש ש ל נ י ג ו ד ע נ י י נ י ם  ,ו ל ו ל מ ר א י ת ע י ן  ,הקשור
לביצוע שירותים נשוא הסכם זה ,בין עבודתו עבור האשכול לבין ענייניו האחרים .נותן השירות
מתחייב לדווח למזמין על כל נושא שיש לגביו חשש כלשהו לתחרות או ניגוד עניינים כאמור,
והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.

.11.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב נותן השירות לחדול מביצוע כל עבודה או שירות עבור
כל גורם אחר ,מקום בו ימצא האשכול כי קיים חשש לפגיעה ו/או תחרות ו/או ניגוד אינטרסים
כאמור .אם לא עשה כן  ,ר ש א י האשכול ל ה פ ס י ק א ת ע ב ו ד ת ו ש ל נ ו ת ן ה ש י ר ו ת באופן מיידי ,ללא
צורך במתן הודעה מוקדמת.

.11.5

נותן השירות מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  ,2/11כי הוא
מתחייב לנהוג על-פי נוהל זה וכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל ,לרבות חובת מילוי
ט ו פ ס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ,ובחינתו על  -י ד י ג ו ר מ י ה ב ח י נ ה ה ר ל ב נ ט י י ם .

.11.6

מובהר ,מוסכם ומודגש ,כי ככל שלפי שיקול דעתו של היועץ המשפטי של האשכול יימצא חשש
לניגוד עניינים מתחייב נותן השירות לפעול בהתאם להנחיות היועץ המשפטי ,לרבות חתימה על
כל הצהרה והתחייבות שתידרש על ידו .ככל שהיועץ המשפטי לאשכול יסבור כי מתקיים ניגוד
עניינים שאינו מאפשר את מתן השירותים על ידי נותן השירות – תבוטל ההתקשרות ולא תעמוד
לנותן השירות כל טענה ו/או דרישה בשל כך ,בכל עילה שהיא וכנגד כל גורם.

.11.7

הוראה זו הינה תנאי מהותי בחוזה והפרתה תהווה הפרה יסודית של החוזה.

.11.8

האמור בפרק זה לחוזה יחול על נותן השירות וכן על כל הפועלים העוסקים מטעמו ונותן השירות
מתחייב להדריך בעניין זה את עובדיו והעסוקים מטעמו בביצוע השירותים.

.11.9

נותן השירות מצהיר כי ידוע לו שהאשכול התקשר עמו בהסכם ,בין השאר ,על-בסיס נכונות
הצהרותיו במסגרת פרק זה להסכם וכי הפרתן תהווה הפרה יסודית.

19

.12

.13

.14

מסירת מסמכים ומידע למזמין
.12.1

נ ו ת ן ה ש י ר ו ת מ ת ח י י ב לתת למנהל מיד ,לפי דרישתו ,מידע/מסמכים הנוגעים לשירותים.
המסמכים יועברו במלואם בפורמטים פתוחים לעריכה ,אלא אם האשכול יורה אחרת.

.12.2

בגמר ביצוע השירותים או בגמר ההסכם או הפסקתו ,ימסור נותן השירות למזמין ,תוך  3ימים,
כל מסמך של האשכול או שערך נותן השירות בקשר עם ביצוע השירותים.

.12.3

כל המסמכים שנערכו על-ידי נותן השירות אגב ביצוע השירותים הינם קניינו של המזמין
והמזמין רשאי להשתמש בהם ,לרבות באלה שערך נותן השירות .נותן השירות יהיה מנוע
מלתבוע כספים בגין השימוש במסמכים ,לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים או מכח דיני עשיית
עושר וכיו"ב.

.12.4

ככל שיתבקש על-ידי המזמין ,נותן השירות ידאג להעברה מסודרת ,מלאה ונאותה של השירותים
לנותן שירות אחר מטעם האשכול ,תוך מתן הסברים והדרכה  -ככל שיידרש במסגרת
ההתקשרות ,וללא דרישת תמורה נוספת בגין כך.

זכויות יוצרים
.13.1

ז כ ו י ו ת ה י ו צ ר י ם ב כ ל ה ש י ר ו ת י ם ש י ס ו פ ק ו לאשכול כחלק מהסכם זה ,לרבות דו"חות ,תוכניות
אסטרטגיות ,ייעוץ מקצועי ,מחקרים ,מידע אודות רשויות האשכול ו/או בכלל וכל כיוצא באלה
יהיו שייכים לאשכול ,והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.

.13.2

האשכול יהיה רשאי להשתמש או לפרסם כל חומר שיימסר לו על ידי נותן השירות כחלק מהסכם
זה.

.13.3

נותן השירות מתחייב לשתף פעולה ולסייע לאשכול בביצוע מחקרים/בדיקות/דו"חות בהתייחס
לשירותים נשוא הסכם זה ,בכפוף להוראות הדין.

ביטול ההסכם
.14.1

האשכול יהיה רשאי לבטל את ההסכם ללא כל נימוק ו/או סיבה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי
והמוחלט לאחר מתן הודעה מראש על סיום השירותים תוך  30יום מיום קבלת ההודעה .נותן
השירות יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפעלת סעיף זה.

.14.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל או מכל תרופה או זכות ,הנתונים לאשכול לפי חוזה זה ולפי כל דין,
הרי בכל אחד מהמקרים הבאים יהא האשכול רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי לתת
התרא ה  ,ל ב ט ל א ת ח ו ז ה ז ה ו  /א ו ל ס ל ק א ת נ ו ת ן ה ש י ר ו ת מ ב י צ ו ע ו  /א ו ה מ ש ך מ ת ן ה ש י ר ו ת י ם
באמצעות נותן שירות אחר ו/או בכל דרך אחרת:
.14.2.1

אם נותן השירות הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על-פי חוזה זה ולא תיקן את
ההפרה תוך פרק הזמן שנדרש בהודעה כאמור.

.14.2.2

אם ימונה לנותן השירות ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או
קבוע( ,או אם הוגשה בקשה למינוי כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור.

.14.2.3

אם נותן השירות יפשוט את הרגל ,או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או שניתן נגדו
צו כינוס נכסים לגבי נכסיו כולם או חלקם ,או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע
לרכושו או לחלק מרכושו ,או במקרה של גוף מאוגד ,נתקבלה על-ידו החלטה על-פירוק
מרצון ,או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק ,או שניתן נגדו צו פירוק או שמונה לו מפרק
קבוע או מפרק זמני ,או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם ,או
ש ה ו א פנ ה ל נ ו ש י ו ל מ ע ן ק ב ל ת א ר כ ה א ו פ ש ר ה ל מ ע ן ה ס ד ר א י ת ם ל פ י פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת
)נוסח חדש( ,התשמ"ג.1983-
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.14.2.4

במקרה והוטל עיקול על רכושו של נותן השירות ,או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם
משרד ההוצאה לפועל לגבי רכושו של נותן השירות או מקצתו.

.14.2.5

במקרה ונותן השירות הפסיק את השירותים למשך שלושה ) (3ימים ללא סיבה
מספקת ,לדעתו של האשכול ,או אם נותן השירות הסתלק מביצוע חוזה זה.

.14.2.6

כשאין נותן השירות מתחיל בביצוע השירותים ו/או חלקם ,או שהוא מפסיק את מהלך
ביצועם ו/או ביצוע חלקם ,או שאינו מבצעם ו/או מבצע חלקם בהתאם לתוכניות
הלימודים של הפרויקט שנקבעה ואושרה על-ידי האשכול ,או שהינו מפר התחייבות
מן ההתחייבויות המוטלות עליו על-פי חוזה זה ואינו מציית תוך שלושה ) (3ימים ו/או
פ ר ק ז מ ן א ח ר ש נ ק ב ע ע ל -י ד י ה א ש כ ו ל ב ה ו ד ע ה ש נ מ ס ר ה ל נ ו ת ן ה ש י ר ו ת ב כ ת ב  ,ל ה ו ר א ה
בכתב של האשכול לתקן את ההפרות או להמשיך בביצוע השירותים ו/או לקיים את
השירותים בהתאם להוראות הפרויקט ו/או תוכנית הלימודים.

.14.2.7

כשנותן השירות הסב את החוזה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,או העסיק קבלן משנה בביצוע
השירותים בלי הסכמת האשכול מראש ובכתב.

.14.2.8

נותן השירות אינו ממלא את הוראות האשכול ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או
תוך הזמן שנקבע לכך על-ידי נותן ההוראה.

.14.2.9

אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד נותן השירות או מי מבעלי
מניותיו ו/או מנהליו.

 .14.2.10התברר כי הצהרה כלשהי של נותן השירות שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה
נ כ ו נ ה  ,א ו ש נ ו ת ן ה ש י ר ו ת ל א ג י לה ע ו ב ד ה מ ה ו ת י ת א ש ר ל ד ע ת ה א ש כ ו ל ה י ה ב ה כ ד י
להשפיע על ההתקשרות עם נותן השירות.
 .14.2.11התברר כי נותן השירות מסר לאשכול הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות כוזבים
במסגרת ביצוע תפקידיו.
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.14.3

אין במקרים המנויים לעיל ,כדי לגרוע מזכות הביטול המוענקת לאשכול בגין הפרת חוזה ,על-פי
כל דין ,וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה על-פי כל דין.

.14.4

הפר נותן השירות הוראה מהוראות החוזה ,רשאי האשכול לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות
להלן:
.14.4.1

לתבוע את נותן השירות בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי.

.14.4.2

לעשות בעצמו או באמצעות אחרים את השירותים )או חלקן( שנותן השירות חייב
בביצועם על-פי חוזה זה ולחייב את נותן השירות בהוצאות הכרוכות בכך ,לרבות
באמצעות ק י ז ו ז מ ח ש ב ו נ ו ת י ו .

ניהול ספרים ופרטי חשבון בנק
.15.1

נותן השירות מצהיר ומתחייב ,כי לאורך כל תקופת החוזה יהא ברשותו תעודת "עוסק מורשה"
תקפה לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו.1976-

.15.2

נותן השירות מצהיר ,כי מנהל הוא וינהל ספרים כדין וכן כי פועל הוא ויפעל במסגרת כל תקופת
חוזה זה כנדרש על-פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל.

.15.3

במעמד החתימה על חוזה זה ובסמוך לראשון ) (1לחודש ינואר בכל שנה קלנדארית ,ימציא נותן
השירות לאשכול אישור רשויות המס על ניכוי מס במקור ,וזאת כתנאי לביצוע תשלום התמורה
על-פי חוזה זה.
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.15.4
.16

האשכול כמפעל חיוני
.16.1

.16.2

.17

טופס העדכון האמור ,יהא חתום על-ידי נותן השירות בצירוף אימות החתימה על-ידי עורך-דין
ובצירוף חתימת מורשי החתימה בבנק;

נותן השירות מצהיר כי ידוע לו שהאשכול מוכר כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים
קיומים" ונותן השירות מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים
בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים:
.16.1.1

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות
מיוחדות( תשל"ד.1973-

.16.1.2

ה כ ר ז ה ע ל מ צ ב מ י ו ח ד ב ע ו ר ף כ מ ש מ ע ו ת ו ב ס ע י ף 9ג ל ח ו ק ה ה ת ג ו נ נ ו ת ה א ז ר ח י ת ,
תשי"א.1951-

.16.1.3

הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה )נוסח
חדש( ,תשל"א.1971-

.16.1.4

הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.

אזי ,תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז 1967-ו/או
הוראת כל דין רלבנטי אחר ,גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי נותן השירות המשמשים לצורך
ביצוע השירותים נשוא חוזה זה ונותן השירות ימשיך בביצוע השירותים נשוא ההסכם גם
בתקופה זו.

שונות
.17.1

אין באמור בחוזה ,כדי לגרוע מסמכות  /חובה שלטונית/ציבורית של האשכול.

.17.2

נותן השרות אינו רשאי להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו לצד שלישי כלשהו ,אלא בהסכמת
הרשות ,מראש ובכתב .לעניין זה יראו "העברה" גם כהעברת מניות החברה לצד שלישי בשיעור
העולה על .30%

.17.3

כל שינוי/תוספת לחוזה שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין ,לא יהיה להם תוקף מחייב.

.17.4

על הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,תשל"א.1970-

.17.5

המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום שמגיע או יגיע לו מנותן השירות ,בין על-פי חוזה ובין
בדרך אחרת .לנותן השירות לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון.

.17.6

לא הפעיל המזמין זכות לפי החוזה או הדין ,או נתן אורכה לנותן השירות לביצוע איזו
מהתחייבויותיו ,לא ייראה הדבר כויתור מצד המזמין על זכות זו.

.17.7

נותן השירות מצהיר כי הסכם זה אינו בא לגרוע מחובתו על-פי הסכמים אחרים שנחתמו ,ככל
שנחתמו ,בין נותן השירות לבין האשכול והוא מתחייב למלאם כמתחייב מהוראותיהם.

.17.8

כתובות הצדדים לצורך החוזה הן כמופיע במבוא לחוזה.

.17.9

כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה למענה מקץ  72שעות משעת משלוחה
בדואר רשום ,ואם נמסרה ביד  -תחשב כאילו נתקבלה באופן מידי.
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ולראיה באו הצדדים על החתום:
___________________
____________________________
האשכול
נותן השירות
] במקרה של תאגיד ,ב צ י ר ו ף ח ו ת מ ת ו ח ת י מ ו ת מ ו ר ש י ח ת י מ ה [
אישור עו"ד במקרה שנותן השירות תאגיד

אני הח"מ עו"ד ________________ ,מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י
_______________________ת.ז __________________  -מורשי החתימה של נותן השירות,
וחתימתם ,בצירוף חותמת נותן השירות  ,מחייב את נותן השירות לכל דבר ועניין.
_________________
____________ ,עו"ד
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נספח ב'1
מפרט השירותים
.1

המציע הזוכה יידרש לספק לאשכול שירותי תכלול מערך הבריאות האזורי ,הכוללים בין היתר ,את
כל השירותים הבאים:
.1.1
.1.2
.1.3

קידום מיזמים לקידום הבריאות של האוכלוסייה ברשויות החברות באשכול.
הוצאה לפועל של תכנית העבודה השנתית של האשכול לשנת 2022
ה כ ו ל ל ת  4ת כ נ י ו ת:
• ״גם בריא״  -הרצאות וסדנאות ברשויות האשכול
• חממה למובילי התפתחות
• בריאות בכל מדיניות – פרויקטים לקידום בריאות ברשויות האשכול
• קהילת שותפים

.1.4

ב נ י י ת ת ש ת י ת ) פ ל ט פ ו ר מ ה ( א ז ו ר י ת ע ב ו ר א נ ש י מ ק צ ו ע המחויבים להגברת קישוריות
ולכידות קהילתית ומקצועית בדגש על שיפור איכות ה'חיבור' בין יישובי האשכול
וסביבתו החיצונית.

.1.5

סיוע לשילוב ותיווך בין השחקנים השונים ,לבין הצרכים בשטח ,ייזום והוצאה
לפעול של הפלטפורמות ,יצירת פלטפורמה רב תחומית מקדמת בריאות ושלומות
ב כ ל מקום ובזמינות גבוהה ,בגישה מותאמת תרבות וגיל.

.1.6

תכלול פעילות אזורית של בריאות ויצירת שיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות
המאוגדות באשכול.

.1.7

עידוד רשויות באשכול לפעול בנושא קידום בריאות ולהקמת יחידות בריאות
ברשויות שאין בהן יחידות בריאות.

.1.8

תכלול ממשק עם מוסדות הבריאות האזוריים ובהם לשכות הבריאות ,בתי חולים,
קופות חולים ,מוסדות לקשישים ,מוסדות בריאות הנפש ,אקדמיה ועוד.

.1.9

ח י ז ו ק ותמיכה ברשויות בהן קיימות יחידות בריאות ומתאמי בריאות .קיום ממשק
עבודה הדוק עם מתאמי בריאות יישוביים ,ככל שקיימים ,ועם גורמי בריאות
ביישובי האשכול לרבות תזונאיות ,שפ"ח ועוד.

.1.10

פיתוח ראייה מרחבית ואזורית בנושאים הקשורים לקידום בריאות בדגש על
הזדקנות האוכלוסייה ,ייזום וקידום פרויקטים לטובת בריאות האוכלוסייה
באשכול.

.1.11

קידום כנסים והשתלמויות שמטרתם לשתף בנעשה בקידום הבריאות באשכול.

.1.12

פיתוח ושימור ממשק עבודה עם ארגוני חברה אזרחית ,מגזר עסקי ומשרדי ממשלה
רלוונטיים.

.1.13

הטמעת נקודת המבט הבריאותית בכל תהליך קבלת ההחלטות והתכנון באשכול
וביישובים בו.

.1.14

יצירת קשר ישיר עם משרד הבריאות בשגרה ובחירום והיערכות אשכולית לתקופות
חירום בעולם הבריאות.
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.2

.3

.1.15

ניצול יתרון לגודל ואיחוד משאבים משותפים של הערים ,מינוף או הרחבה של
תוכניות ומיזמים מוצלחים קיימים לטובת יותר רשויות.

.1.16

הגשת תכנון אל מול ביצוע אחת לרבעון להנהלת האשכול ולמשרדי הבריאות
והפנים ,לרבות עמידה עקבית במדדי תוצאה.

מבלי לגרוע מן האמור הזוכה יספק את כלל השירותים הנדרשים ,לרבות שירותי ניהול ,תפעול ,כח
אדם ככל ויידרש וכל שירות נדרש אחר ורלוונטי לצורך מתן מכלול השירותים הנדרשים ,גם אם
הדבר אינו עולה במסמכי המכרז אולם ברור כי שירותים אלו הכרחיים לצורך קבלת שירותים
מלאים מהספק הזוכה.
היועץ יהיה כפוף בעבודתו אל מנכ"לית האשכול ו/או מי מטעמה.
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נספח ג'
אישור קיום ביטוחים
נספח ג' – הוראות ודרישות הביטוח
לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
"המבוטח" –........................................................................................................................
"מבקש האישור" – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי ו/או כל הרשויות החברות באיגוד ,
נבחריהם  ,מנהליהם ועובדיהם.
"השירותים" – ייעוץ לתכלול מערך הבריאות האיזורי
מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על המבוטח לערוך
ולקיים ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים ,ולעניין ביטוח
אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה נוספת של  7שנים
לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים בסעיף  0להלן
)להלן" :ביטוחי המבוטח"(.
מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות
מעבידים כמפורט בסעיף  8.2להלן ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת
עובדים.
ללא כל דרישה מצד מבקש האישור ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  7ימים לפני מועד תחילת
השירותים או ממועד החתימה על הסכם ,ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים,
אישור קיום ביטוח ,חתום בידי מבטח המבוטח ,בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ,מבקש
האישור שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ) 2019-1-6להלן" :אישור ביטוחי המבוטח"(.
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את
אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות
על פי ההסכם ,או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף  0לעיל.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל
או עומד לחול בו שינוי לרעה ,על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת
ביטוח חדש 30 ,יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח
זה ,לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה ,ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו
גם אם תמנע מהמבוטח האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל .מוסכם כי
המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם
מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור
ביטוחי המבוטח כנדרש.
על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג
ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת
בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח .כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור
מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם
מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש האישור להגישה למבטחים.
מבקש האישור רשאית לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל ,ועל המבוטח לבצע כל
שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה.
מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח ,בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת
ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת
ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי
מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה,
על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
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מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה,
הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח ,שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות
על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין .למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או
כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה
אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים
ו/או משלימים לביטוחי המבוטח ,יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על
חשבונו .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידו ,ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על
זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ,למעט כלפי אדם
שגרם לנזק בזדון .בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח יורחב שם
המבוטח לכלול את מבקש האישור ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
המבוטח פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעמו ,את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,
מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים
)ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר( ,וכן מאחריות לנזקים לכל
הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים .אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם
לנזק בזדון.
בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים ,על המבוטח לדרוש כי יערכו
על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים,
בין אם בוצעו באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו .המבוטח ישא באחריות לשפות
ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על-ידי
קבלן המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני
המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור
אחריות כלשהי .מובהר ,כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות
נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית .כמו כן ,מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב
בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום
השתתפות עצמית ,בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו
הראשונה בכתב.
מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים
הכלולים בו .יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות
בביטוחים שערך .במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה .אישורי הביטוח שצורפו הינם
דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב.
ביטוחי המבוטח:
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או
לרכושו של אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.
סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף .למען הסר ספק ,מבקש האישור ,עובדי
מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.
הביטוח יורחב לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה ,בכפוף לסעיף אחריות
צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
גבול אחריות ₪ 4,000,000 :לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
ביטוח אחריות מעבידים
המבטח את חבות המבוטח על-פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות
למוצרים פגומים התש"ם  ,1980 -בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי
מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב השירותים.
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הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו היה ויקבע לעניין קרות
תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי
המבוטח.
גבול אחריות ₪ 6,000,000 :לעובד ו ₪ 20,000,00 -לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
ביטוח אחריות מקצועית
המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך
תקופת הביטוח ,בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי
מהפועלים מטעמו.
הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת עליו עקב
מעשה ו/או מחדל של המבוטח עובדיו ומנהליו ,וכן בגין הפועלים מטעמו ,בכפוף לסעיף
אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח ,אבדן
מסמכים ,הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ,השמצה וחריגה מסמכות ,השהייה או עיכוב
בעקבות מקרה ביטוח ,נזק כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים
פליליים.
הביטוח יכלול תקופת גילוי של  6חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על
ידי המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה ,ובמידה והביטול או
השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.
גבול אחריות ₪ 4,000,000 :לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח
מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו.
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום
לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי
המבוטח ו/או עובדיו ומנהליו ,לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי
על פי הביטוחים כאמור.
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח
אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או
ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש
האישור ו/או הבאים מטעמה.
היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .2013חריג רשלנות
רבתי )אם קיים( יבוטל ,אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח
וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א .1981 -
המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור ,אולם
הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות
החלות על פיהן.
הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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תאריך הנפקת האישור)(DD/MM/YYYY

נס פ ח ג'  - 1א יש ור ק יום ב יט וח ים

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

המבוטח
מבקש האישור*
שם  :איגוד ערים אשכול רשויות שם........................ :
גליל מזרחי ו/או כל הרשויות
החברות באיגוד  ,נבחריהם ,
מנהליהם ועובדיהם.

אופי העסקה*
☐נדל"ן
☒שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר______ :

מס' יישות501400709 :

ת.ז/.ח.פ_________ :.

מען :מרכז עסקים צומת כח,
גליל עליון

מען......................... :

כיסויים
סוג הביטוח
ח ל ו ק ה ל פ י ג ב ול ו ת א ח ר י ו ת א ו
ס כ ומ י ב יט וח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

מעמד מבקש האישור*

ייעוץ לתכלול מערך
הבריאות האיזורי

ת .סיום

ת.
תחילה

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום

צד ג'

4,000,000

₪

אחריות מעבידים

6,000,000
לעובד
20,000,00
0
למקרה
ולתקופת
ביטוח
4,000,000

₪

אחריות מקצועית
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₪

כיסויים נוספים
בתוקף וביטול
חריגים
יש ל צ יין ק וד כ יס וי
ב ה ת א ם ל נס פ ח ד '
אחריות צולבת )(302
הרחב שיפוי )(304
ק ב ל נים וק ב ל ני מ ש נה
)(307
וית ור ע ל ת ח ל וף ל ט וב ת
מבקש האישור )(309
כ יס וי ל ת ב יע ות ה מ ל " ל
)(315
מ ב וט ח נוס ף ב ג ין מ ע ש י
א ו מ ח ד ל י ה מ ב וט ח -
מבקש האישור )(321
מ ב ק ש ה א יש ור מ וג ד ר
כצד ג' )(322
ראשוניות )(328
ר כ וש מ ב ק ש ה א יש ור
ייחשב כצד ג' )(329
הרחב שיפוי )(304
וית ור ע ל ת ח ל וף ל ט וב ת
מבקש האישור )(309
כ יס וי ל ת ב יע ות ה מ ל " ל
)(315
מ ב וט ח נוס ף  -ה יה
וייח ש ב כ מ ע ב יד ם ש ל
מ י מ ע וב ד י ה מ בוט ח
)(319
ראשוניות )(328
אבדן מסמכים )(301
אחריות צולבת )(302
ד יב ה  ,ה ש מ צ ה וה וצ א ת
לשון הרע )(301
הרחב שיפוי )(304
וית ור ע ל ת ח ל וף ל ט וב ת
מבקש האישור )(309
כ יס וי ל ת ב יע ות ה מ ל " ל
)(315
מ ב וט ח נוס ף ב ג ין מ ע ש י
א ו מ ח ד ל י ה מ ב וט ח -
מבקש האישור )(321
מ ר מ ה וא י יוש ר ע וב ד ים
)(325
פגיעה בפרטיות )(326
עקב
עיכוב/ש יה וי
מקרה ביטוח )*327
ראשוניות )(328

כיסויים
תקופת גילוי 12 -
חודשים )(332

פירוט השירותים
ייעוץ לתכלול מערך הבריאות האיזורי )(038

)ב כ פ ו ף  ,ל ש י ר ות ים ה מ פ ו ר ט ים ב ה ס כ ם ב י ן ה מ ב וט ח ל מ ב ק ש ה א יש ו ר  ,יש ל צ י י ן א ת ק ו ד ה ש י ר ות מ ת ו ך ה ר ש ימ ה ה מ פ ו ר ט ת ב נס פ ח ג '(* :

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
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נספח ד'1
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן
אני משמש כ ___________________________ אצל המציע ____________________
)להלן" :המציע"( ,אשר מגיש הצעה במכרז מספר ___________ של אשכול רשויות גליל מזרחי.
ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.
.1

בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם  -גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
"שליטה" -

.2

כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א.1981-

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד הגשת הצעה במכרז זה ,אנוכי וכל בעל זיקה
למציע ] :י ש ל ס מ ן  Xבמשבצת המתאימה [
 oלא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
  31באוקטובר  ,2002לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאיםהוגנים( ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
 oהורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר ,2002
לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א1991-
ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז, 1987-אך במועד האחרון להגשת ההצעות בהליך,
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

.3

ה ר י נ י ל ה צ ה י ר כ י )סמן  Xבמשבצת המתאימה(:
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -לא חלות על
המציע .
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות על המציע
והוא מקיים אותן.

.4

)במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח1998 -
חלות על המציע נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה(:
המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
המציע מעסיק  100עובדים או יותר.

.5

)במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן
המתאימה( :

 Xבמשבצת

המציע מתחייב כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח-
 ,1998ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
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המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,תשנ"ח ,1998 -הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן
התחייבות זו(.
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
.6

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________________
תאריך

____________________
חותמת ומספר רישיון
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_____________
חתימה

נספח ד'2
הצהרת היעדר ניגוד עניינים
)יצורף ע"י המציע ביחד עם הצעתו למכרז(
 .1א נ י מ צ ה י ר כ י ל א י ד ו ע ל י ע ל נ י ג ו ד ע נ י י נ י ם א ם א ס פ ק ש י ר ו ת י י ע ו ץ ת כ ל ו ל ל מ ע ר ך ה ב ר י א ו ת
האזורי עבור אשכול רשויות גליל מזרחי.
 .2אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר למתן
השירותים לאשכול ,ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי
במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי האשכול.
 .3אני מתחייב להודיע באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא בניגוד עניינים
כאמור ,מיד עם היוודע לי עליהם ,וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם האשכול.
 .4אני מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  2/2011ובחנתי אותם טרם
הגשת הצעתי .אני מתחייב לנהוג על-פי נוהל זה ומתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל ,לרבות
חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על-ידי גורמי הבחינה
הרלבנטיים.
ידוע לי שאם לא ימצא פתרון להנחת דעתו של האשכול להסדרת חשש לניגוד עניינים מונו ככל
שנזכה ,תבוטל זכייתי והאשכול יהא רשאי להעביר את הזכייה למציע השני בטיבו במכרז ו/או
לקיים הליך נוסף ונפרד – לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שאעלה כל טענה ו/או דרישה בעניין.
 .5אני מתחייב להודיע לאשכול בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי ,או
פעילותו של כל צד שבו או עימו אני קשור ,במישרין או בעקיפין ,אשר עלול להעמיד אותי במצב
של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים לאשכול.
 .6בלי לגרוע מכלליות האמור ,אם יהיה לי קשר כלשהו ,אישי או עסקי העלול להעמיד אותי במצב
של ניגוד עניינים כלפי האשכול ,אודיע על כך באופן מיידי לנציגי האשכול  ,תוך פירוט פרטי
הייעוץ ,המועדים הרלוונטיים ותדירות הייעוץ.
 .7בלי לגרוע מכלליות האמור ,אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים עד לפחות חצי
שנה לאחר תום מתן השירותים לאשכול ,בכל שלב שהוא ,לרבות לעניין הימנעות מלייצג
גופים או גורמים שונים בעניינים הנוגעים ,במישרין או בעקיפין ,לשירותים שבהם אלווה את
האשכול ושעלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים כאמור.

___________

________

חתימה

תאריך
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נספח ד'3
התחייבות לשמירת סודיות
לכבוד
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
שלום רב,

שם:

________________________________

ת.ז:

________________________________

והואיל :ואני עובד/מועסק ע"י _______________________ )להלן -המשרד( ולכן אני עשוי
להיחשף ,במהלך השירותים עבור האשכול ,למידע הנוגע להליכים שיינתנו ע"י המשרד
ואשר יש חשיבות בשמירה על סודיותם ובאי-חשיפתם.
לפיכך ,הנני מתחייב כלפי האשכול כדלקמן:

הנני מתחייב לשמור את המידע שיובא לידיעתי או את המידע שהוא תוצר של ההליכים שינתנו ע"י
המשרד ו/או על ידי במסגרת ההתקשרות עם האשכול בסודיות מוחלטת ,ולעשות בו שימוש אך
ורק לצורך מתן השירותים הנדרשים כפי שייקבעו על ידי האשכול .למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע
מכלליות האמור ,אני מתחייב לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם
אחר את המידע גם לאחר סיום ההתקשרות ביו המשרד לבין האשכול.
האמור לעיל לא יחול על מידע ידוע או פומבי.

ולראיה באתי על החתום:

___________

________

חתימה

תאריך
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נספח ד'4
פ ר ט י ה מ צ י ע ו ה צ ה ר ו ת י ו – להוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך ניקוד איכות ההצעה
תאריך_________
לכבוד
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
אנו הח״מ ___________________ ,ת.ז ,____________.מורשי החתימה מטעם המציע
______________________________________ ,ח.פ) _________________________ .להלן-
המציע( במכרז פומבי מס' ____________ ,מצהיר כדלקמן:
א .להלן פרטים על המציע
שם המציע
ת.ז / .ח.פ.
כתובת משרדי המציע
טלפון קווי
פקס
כתובת דוא"ל
שם איש הקשר*
טלפון איש הקשר
שם המועמד המוצע למתן
השירותים
ב.

הוכחת עמידת המציע בסעיף  3.1לתנאי הסף
.1

במסגרת סעיף  3.1לתנאי הסף פורטו מספר תנאי סף חלופיים .תנאי הסף בו עומד המציע הינו
כדלהלן – )יש להקיף בעיגול את מס' הסעיף המתאים(

"
 .3.1.1בעל תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים :בריאות הציבור ,מדעי הרפואה,
מקצועות הבריאות ,מדיניות ציבורית ,מינהל ציבורי ,מינהל מערכות בריאות  ,ע ב ו ד ה
סוציאלית  ,חינוך גופני.
בנוסף ,בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים במצטבר בניהול או ריכוז פרויקטים
קהילתיים ו/או תוכניות התערבות לקידום בריאות שנעשו בשיתוף שלושה גורמים
שונים ,שאחד מהם הוא רשות מקומית.

 .3.1.2בעל תואר שני באחד מהתחומים הבאים :מקצועות הבריאות ]סיעוד ,תזונה,
פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק[ או מדעי הרפואה ,עבודה סוציאלית ,מדיניות ציבורית,
מינהל ציבורי ,איכות הסביבה ,פסיכולוגיה ארגונית ,פיזיולוגיה של הספורט,
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גרונטולוגיה ,חינוך.
בנוסף ,בעל ניסיון של לפחות שנתיים במצטבר בניהול או ריכוז פרויקטים קהילתיים
ו/או תוכניות התערבות לקידום בריאות ,שנעשו בשיתוף שלושה גורמים שונים,
שאחד מהם הוא רשות מקומית.
 .3.1.3בעל/ת תואר שני בקידום בריאות ,או בבריאות הציבור.
ב נ ו ס ף  ,ב ע ל נ י ס י ו ן ש ל ל פ ח ו ת ש נ ה א ח ת ב נ י ה ו ל א ו ר י כ ו ז פ ר ו יקטים קהילתיים ו/או
תוכניות התערבות לקידום בריאות ,שנעשו בשיתוף שלושה גורמים שונים ,שאחד
מהם הוא רשות מקומית.
 .3.1.4בעל ניסיון מוכח ברשות מקומית כמתאם בריאות עירוני או מנהל מחלקת בריאות
עירונית וכמו כן בוגר אחד הקורסים הבאים – יש לצרף תעודות גמר:
א" .קורס למובילי קידום בריאות בארגון וברשות" ,של משרד הבריאות ,שהתקיים
בין השנים .2009-2015
ב" .קורס הדרכה למתאמי ערים בריאות ומקדמי בריאות" המתקיים במרכז השלטון
המקומי בשיתוף משרד הבריאות החל משנת . 2017
מציע אשר מגיש הצעתו במסגרת סעיפים  3.1.1או  3.1.2או  3.1.3נדרש למלא את הפרטים
הבאים:

.2

 .2.1השכלת המציע /המועמד :תואר ראשון/שני בתחום _________________________;
 .2.2הריני להצהיר כי ניסיון המציע  /המועמד המוצע בניהול או ריכוז פרויקטים קהילתיים ו/או
תוכניות התערבות לקידום בריאות שנעשו בשיתוף שלושה גורמים שונים ,שאחד מהם הוא
רשות מקומית הינו כדלהלן:
תיאור
הפרויקט/
תכנית לקידום
בריאות ביחס
אליהם ניתן
שירות
המציע/המועמד.
במסגרת
התיאור יש
לציין האם
מדובר בפרויקט
או בתכנית

תקופת מתן השירותים
)חודש+שנה עד חודש
+שנה(

הגורמים עימם בוצע
הפרויקט/תכנית
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פירוט איש קשר אצל מקבל
השירות  -זהות ,תפקיד,
טלפון

מציע אשר מגיש הצעתו במסגרת סעיף  3.1.4נדרש :
.3
 .3.1לצרף אישורים על השתתפותו בקורסים;
 .3.2לפרט את ניסיונו ברשות מקומית כמתאם בריאות עירוני או מנהל מחלקת בריאות עירונית,
כדלהלן:
שם הרשות /רשויות
בהן ע ב ד
המציע/המועמד
כמתאים בריאות עירוני
או מנהל מחלקת
בריאות

תקופת ה ע ב ו ד ה
)חודש+שנה עד
חודש +שנה(

פירוט איש קשר ברשות  -זהות ,תפקיד ,טלפון

.4

ניתן לצרף טבלה/טבלאות נוספת ,בפורמט הנ"ל במידת הצורך.

.5

יש לצרף המלצות בפורמט נספח ד' .5האשכול רשאי לקבל גם המלצות בפורמט אחר.

ג.

הוכחת עמידת המציע בתנאי סף  - 3.2העדר קרבה לעובד האשכול ו/או חבר מועצת האשכול
.1
הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
.1.1
סעיף 122א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:

.1.2

.1.3

.2

"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד
א ח ר א י ב ו  ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם האשכול ו/או הרשות המקומית
הרלוונטית ; לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
כלל )12א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור
ברשויות המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין
זה" ,חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי
שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף )(1)1ב( ו)(1)2-ב((".
סעיף )174א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:

"פקיד או עובד של אשכול ו/או הרשות המקומית הרלוונטית לא יהיה נוגע
או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או
סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם האשכול ו/או הרשות המקומית הרלוונטית
ובשום עבודה המבוצעת למענה".
בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 .2.1בין חברי מועצת האשכול ובמוסדות האשכול אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או
אחות ואף לא סוכן או שותף ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.
 .2.2אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם
מנהל או עובד אחראי בו זולת ככל שמפורט להלן במפורש.
 .2.3אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד באשכול ,זולת ככל שמפורט להלן
במפורש.
ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל יש לציין את סוג הקרבה )כולל פירוט שם הרשות
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.3
.4
.5

ד.

הרלבנטית( והיא תבחן ע"י האשכול -
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור
לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
א נ י מ צ ה י ר ב ז א ת כ י ה פ ר ט י ם ש מ ס ר ת י ל ע י ל ה י נ ם נ כ ו נ י ם ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א') (3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת האשכול ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף 122א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

ניסיון המציע בתחום הבריאות ביחס למגזר השלישי
על המציע לפרט את ניסונו כאמור בטבלה שלהלן-

תיאור תחום
השירות

תקופת מתן השירותים
)חודש+שנה עד חודש
+שנה(

הגורם מזמין השירות

פירוט איש קשר אצל מזמין
השירות  -זהות ,תפקיד,
טלפון

זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
תאריך _________ שם המציע ______________ חותמת המציע_____________
אישור עו"ד
אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי
________________ והנושא רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום
_____________ הופיע בפני מר/גב' ____________ שזיהה/תה לפי ת.ז .מס'
_________________  /המוכר/ת לי אישית ,וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהבינו את
משמעותה המשפטית של חתימתם.
_________________
חתימה
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נספח ד'5
לכבוד
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
)להלן – "האשכול"(

כתב המלצה

הנדון :אישור והמלצה על ביצוע שירותים
שם הגוף הממליץ._________________ :
לבקשת __________________________ ,ח.צ/.ח.פ/.ת.ז/.מס' תאגיד _________________
)להלן

–

"ה מ צ י ע " (

הרינו

_______________________,

מאשרים
וזאת

בזאת
החל

כי

מחודש

המציע

העניק

______

לנו

שירותים

)חודש/שנה(

ועד

מסוג
לחודש

_____________ )חודש/שנה(.
חוות דעתנו על השירות_____________________________________________________ :
_______________________________________________________________________
תאריך________________ :
שם__________________ :
תפקיד________________ :
טלפון________________ :
חתימה_______________ :
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נספח ו'
מכרז פומבי 05/2022
טופס הצעת המחיר )לא כולל מע"מ(
אני הח"מ _____________ ח.פ ___________ .כתובת _______________ מצהיר ,מסכים ומתחייב זה
כדלקמן:
 .1ה נ נ י מ צ ה י ר ב ז א ת כ י ק ר א ת י ב ע י ו ן א ת כ ל מ ס מ כ י ה מ כ ר ז ש ב נ ד ו ן  ,ד ה י י נ ו  :ה ה ו ר א ו ת ל מ ש ת ת פ י ם ו נ ו ס ח
ההסכם שייחתם עם הזוכה וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה,
וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי ,לרבות כדאיות הצעתי ורווחיותה.
 .2ה נ נ י מ צ ה י ר מ ס כ י ם ו מ ת ח י י ב :
 .2.1כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם.
 .2.2כי הנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז.
 .2.3כי הנני עומד בכל תנאי המכרז ,כי הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי היה ואזכה
במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני ע ו מ ד ב ת נ א י ה מ כ ר ז י ה י ה ר ש א י ה א ש כ ו ל ל ב ט ל א ת
ההתקשרות עימי.
 .2.4למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז.
 .2.5כי הצעתי מוגשת ללא קשר ו/או ללא תיאום עם משתתפים אחרים.
.3
 .3.1בתמורה לביצוע השירותים נשוא המכרז ,להלן הצעתי.
 .3.2הנני מצרף להצעתי את המסמכים המפורטים בהוראות למשתתפים.
 .4ה נ נ י מ צ ה י ר ו מ ס כ י ם כ י א מ צ י א א ת כ ל ה מ ס מ כ י ם ה נ ד ר ש י ם ו ע ו ת ק י ם ח ת ו מ י ם נ ו ס פ י ם מ ה ה ס כ ם ע פ " י
ד ר י ש ת ה א ש כ ו ל  ,ב ת ו ך  7ימים מיום שייוודע לי על זכייתי במ כ ר ז  ,כ ו ל ו א ו ח ל ק ו .
 .5התשלום הינו ע"פ ביצוע בפועל בלבד ,ובכפוף להצגת התוצרים הנדרשים ואישורם על ידי האשכול.
 .6הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמכי
המכרז ,כל פרטי המכרז והחוזה ונספחיהם וידועים וברורים לו וכי הוא ב ח ן א ת כ ל ה נ ת ו נ י ם  ,ל ר ב ו ת
אופן ביצוע השירותים ,תנאי התשלום ,מספר העובדים הנדרשים לביצוע השירותים ,המערך הנדרש,
וכל שירות מתבקש מאופי השירותים הנדרשים ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של השירותים
נשוא המכרז ,החוזה ונספחיהם.
 .7ה מ צ י ע מ צ ה י ר כ י ה ו א ק י ב ל א ת כ ל ה נ ת ו נ י ם ו ה מ י ד ע ה ד ר ו ש י ם ל ו ל צ ו ר ך ה ג ש ת ה צ ע ת ו ו ב ח ן א ת כ ל
הוראות הנהלים והוא בעל כל הכישורים ,הידע והניסיון לביצוע השירותים במלואם ובשלמותם.
 .8ה מ צ י ע מ צ ה י ר כ י כ ל ט ע נ ה ו  /א ו ה ס ת י י ג ו ת ו  /א ו א י ה ב נ ה ו  /א ו ח ו ס ר י ד י ע ה ו כ י ו " ב ב נ ו ג ע ל מ ס מ כ י ה מ כ ר ז
)לרבות פרוטוקולי הבהרות( והחוזה על נספחיהם ,לרבות כל נתון המופיע בהם ,אשר יועלו על-ידי
המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז ,לא יתקבלו.
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 .9בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובהסכם ,התמורה המבוקשת על-ידנו בגין מתן שירותי ייעוץ
 מתכלל מערך הבריאות האזורי הינה כדלקמן :הנחה בשיעור של  __________%ביחס למחירהמרבי לחודש העומד ע"ס של  ₪ 14,000כולל מע"מ.
 .10ידוע לנו כי:
.10.1
אין לנקוב בשיעור הנחה שלילי )מינוס( ,וככל שנציע הנחה בשיעור  ,0ייחשב סכום ההצעה
כעומד על הסכום המרבי.
ככל שהזוכה לא יבצע את היקף השעות הנדרש על ידי האשכול ) 120שעות חודשיות( –
.10.2
יקוזז חלק יחסי מהתמורה בהתאם להיקף השעות שבוצע בפועל.
 .10.3התמורה החודשית הינה סופית וגלובלית והיא כוללת את כלל הוצאותינו ,ובין השאר ,אלו
הכרוכות בהשתתפות במכרז ,בביצוע השירותים ,השתתפות בפגישות במשרדי האשכול,
נסיעות ,ביטול זמן ,הוצאות אישיות ,כוח אדם ,שירותי משרד וכיו"ב .כי ידוע לנו כי לא
נועסק כעובדים שכירים של האשכול וכי מדובר בשירותי יעוץ שינתנו לאשכול במתכונת
של קבלן /נותן שירותים.
שם המציע ,______________________________ :ח.צ/.ח.פ/.ת.ז/.מס' תאגיד _________________.
המוסמך לחתום בשם המציע ,___________________ :ת.ז.________________ .
חתימה וחותמת של המציע.___________________ :

תאריך.______________ :

אישור עו"ד
אני הח"מ ______________ עו"ד של _________________ ,מס' רישום ______________
)להלן" :המציע"( מאשר בזה כי המציע הינו תאגיד פעיל וקיים מסוג _____________ )חברה
בע"מ  /שותפות רשומה  /אגודה שיתופית ,אחר ;(___________ :כי אצל המציע התקבלו
ההחלטות הדרושות לפי מסמכי התאגדותו ולפי כל דין לצורך הגשת הצעת המציע במכרז; וכי
בתאריך _______ חתמו ה"ה ____________________ ,שהם מורשי חתימה במציע ,על ההצעה
ועל מסמכי המכרז ,באופן המחייב את מציע לכל דבר ועניין בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל.

_______________________
חתימה  +חותמת עו"ד
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