מכרז פומבי מס'  ,131/2010למתן שירותי כח אדם זמני

להלן מסמכי המכרז:
• מנהלה  -כללי
• נספח א' -מפרט
• נספח ב'  -הסכם ההתקשרות
• נספח ג'  -טופס הצעה
• נספח ד'  -טופס פרטי המציע
• נספח ה' -נוסח כתב ערבות
• נספח ו'  -תצהיר
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מנהלה
 .1כללי
.1.1

מכבי שירותי בריאות )להלן " -מכבי"( מעונינת להתקשר עם ספק/ים ולא יותר מארבעה
המסוגל/ים ,לספק למכבי שירותי כח אדם זמני למכבי ,בפריסה ארצית.

.1.2

את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז.

.1.3

ההתקשרות היא לתקופה של שנה .למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש
תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם ,בתנאים זהים .

.1.4

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.
מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה ,הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

.1.5

מכבי תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפצל את ההתקשרות בין המציעים השונים וכתוצאה מכך
להתקשר עם ספק אחד לאספקת כל השרותים ,או עם מספר ספקים ,הכל על פי שיקול דעתה
המוחלט והבלעדי של מכבי.

.1.6

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם
בהסכם ,אם ירצו בכך.

 .2הגדרות
בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית ,השונה מההגדרות שלהלן,
תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.
"המכרז" – מכרז פומבי מספר  131/2010המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז.
"מסמכי המכרז"  -מסמך זה על נספחיו.
"מכבי" – "מכבי שירותי בריאות".
"השרות" – אספקת שירותי כ"א זמני המועסק ע"י המציע ,למכבי ,לצורך העסקתם לפי דרישת
מכבי במשך תקופה המוגדרת על ידה.
"מציע" – תאגיד ,העוסק באספקת כ"א זמני ,המצהיר כי הוא רשאי לספק בישראל כ"א זמני וכי
ברשותו מצוי כח האדם המתאים ,הידע וכל האישורים וההיתרים הנדרשים עפ"י כל דין.
"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"הגופים הנוספים" – אסותא מרכזים רפואיים בע"מ ,קרן מכבי ,מכבידנט בע"מ ,קבוצת מכבי אחזקות
בע"מ ,נ.ב.ט .ניסוי ,ביצוע וטכנולוגיה בע"מ ,נרקיס ערד שירותי בריאות ) (1998בע"מ ,מכבי קאר בע"מ ,בית
בלב בע"מ ,מכבי מגן – אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ ,מכבי מקיף בע"מ ,שפע מועדון
לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע"מ ,הכל על-פי שיקול דעתם של הגופים.
הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  -נספח ב' למסמכי המכרז.
מנהלה
 3.1רכישת מסמכי המכרז
המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש ,מיום  14.10.10עד ליום  ,28.10.10בתמורה לתשלום
באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות ,של  1,500ש"ח )שלא יוחזר( ,את מסמכי
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המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות" ,ברח' המרד  ,27תל-אביב ,קומה  ,14אצל הגב' שרה
מחט ,או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי ,בימים א'-ה' בין השעות .10:00-15:00
 3.2בירורים ופניות
 3.2.1ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז .נציגת מכבי אליה
יש להפנות את השאלות והבירורים הינה :הגב' שרה מחט ,רכזת ועדת המכרזים.
דואר אלקטרוני
 3.2.2הפניות תעשנה עד ליום  ,27.10.10וזאת בכתב בלבד ,באמצעות
 . mahat_s@mac.org.ilעל המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון
03. -5143643
3.2.3

פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  3.2.2לא תענינה.

 3.2.4על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות
ממכבי ,וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.
 3.2.5תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי ,באמצעות דואר אלקטרוני
עד ליום .7.11.10

 3.3אופן ומועד הגשת ההצעות
3.3.1

את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות
הדואר!( במעטפה סגורה ,עליה ירשם אך ורק "מכרז מספר  ,131 2010/למתן שרותי כח אדם
זמני לידי גב' שרה מחט -רכזת ועדת המכרזים ,או מי שימונה כממלא מקומה במכבי ,ברח'
המרד  ,27תל אביב ,קומה .14
ההצעות תוגשנה בימים א'-ה' ,בין השעות  .10:00-15:00המועד האחרון להגשת ההצעות הוא
יום  16.11.10בשעה  .12:00הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור ,לא תתקבלנה!

3.3.2

ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח "ג" ,לאחר חתימתה ,והיא תוגש ביחד
עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם ,וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף
להצעה ,כמפורט בפרק  5להלן ,וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז ,וזאת בעותק אחד.

3.3.3

למען הסר ספק ,מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית
שנרכשו ממכבי ,ולא על גבי צילום או מסמך מודפס ,וכי ההצעה תכלול את כל
מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש ,וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת
החתימות כנדרש.

3.3.4

המציעים שיגישו הצעות יוודאו ,כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים ,תוחתם המעטפה
ע"י רכזת ועדת המכרזים ,או ממלא מקומה כאמור ,וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.

3.3.5

ועדת המכרזים רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה
נוספת ,ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

 3.3.6על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות ,הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש
לו ,לדעת המציע ,חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם
במידה שהצעתו תזכה .המציע יברר את כל האמור בעצמו ,על חשבונו ,והוא יהיה מנוע מלעורר
כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ,עקב כך.
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 .4תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

תאגיד רשום כחוק בישראל.
בעל רשיון בר תוקף מטעם משרד העבודה על פי חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א
התשנ"ו – . 1996
תנאי עבודתם של עובדי המציע מוסדרים בהסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף ) 13ג(
לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם ו/או צו הרחבה ,התשנ"ו – .1996
מנהל ספרים כדין.
ימציא אישור רו"ח על היקף הכנסות לפי כללי החשבונאות המקובלים וכפי שהם
משתקפים בדוח"ות הכספיים השנתיים שלו בהיקף של לפחות  10מיליון  ₪לשנה
מאספקת שירותי כח אדם זמני.
בעל נסיון מוכח של שלוש שנים רצופות לפחות במתן שירותי כח אדם זמני כאשר -
א .הנסיון הוא בכל אחת מהשנים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז . 2008-2010
ב .מעניק השירות נשוא המכרז ל 3-ארגונים בפריסה ארצית ,בהם מועסקים לפחות 5000
עובדים ,בשנתיים האחרונות  , 2009-2010בהיקף שלא יפחת מ 30 -עובדים זמניים בחודש
בכל אחד מהארגונים.

 4.7המציע הוא ספק בעל הסמכה של ת"י 9001:2000
 4.8למציע משרדים לאספקת כח אדם בפריסה ארצית ,ובלבד שהמשרדים יתפרסו במחוזות :מרכז,
שרון ,צפון ,דרום ,ירושלים והשפלה.
 4.9ימציא ערבות בנקאית לאבטחת קיום ההצעה על סך  ,₪ 50,000בהתאם לאמור בסעיף  5להלן.
 4.10רכש את מסמכי המכרז ממכבי ,ובידו קבלה המעידה על כך.
יש לצרף אישורים לכל האמור לעיל.

 4.2עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה .מציע שלא יעמוד באחד
מהתנאים– הצעתו תפסל.
 4.3ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע ,אשר לא המציא עם הצעתו
מסמך ,אישור ,היתר ,רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה ,להשלים את המצאת הנ"ל
למכבי תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה ,ובלבד שכל מסמך ,אישור ,היתר ,רשיון או כל נייר
אחר ,כאמור ,יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת
ההצעות.
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 .5התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
5.1

המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך ) 90תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת
ההצעות .לאחר תום תקופה זו ,אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים ,רשאית מכבי לבקש
מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת של עד ) 60ששים( יום )ובסה"כ,
ביחד עם התקופה הראשונה) 150 :מאה וחמישים יום( ,ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי
להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו .בקשה
כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב .

5.2

הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות ,תשלח למכבי על ידי
המציע בכתב ,לידי הגב' שרה מחט ,רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני ,וזאת
בתוך  2ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.
בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור ,תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.

5.3

.6

ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  5.2לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.3
לעיל ,לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.
ערבות הגשה
 6.1להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של ש"ח50,000 ,
)חמישים אלף שקלים חדשים( ,על-פי הנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז או בנוסח
שאינו שונה ממנו באופן מהותי )להלן" :הערבות"( ,אשר תשולם בתוך  10ימים ממועד
הדרישה .הערבות תציין במפורש כי הוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם הניצע.
 6.2בנוסף ,תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד-צדדי את הערבות לתקופה נוספת
של עד ) 60ששים( יום ,וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על-פי פרק  5לעיל,
ותהיה בתוקף לתקופה נוספת זו.
 6.3מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט
הערבויות של מציע כולן או חלקן ,כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש ,וזאת מבלי
לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים ,לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה
אחרת ,כל זאת אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו ,אם התקיים בו
אחד מאלה:
) (1הוא נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
) (2הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
) (3הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
) (4לאחר שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם
ליצירת ההתקשרות של המזמינות עם הזוכה.
 6.4הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור – תיפסל על הסף.
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.7

בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות
 7.1מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.
מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה ,הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7.2הצעת המחיר תתיחס למקדם להעסקת העובד .המקדם יתווסף לתעריף התשלום לשעת
עבודה של בעל כל מקצוע נדרש באתרי מכבי בלבד ,ויכלול את כל ההוצאות החלות על
המציע בגין העסקת כח האדם .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תכלול הצעת המקדם
את הוצאות המציע בגין גיוס כח האדם ,ניהולו ,הכשרתו ,תשלומי השכר ,הוצאות תקורה
ישירות ועקיפות וכל הוצאה ו/או עלות אחרות למעט שכר העובד ,אשר יקבע באופן פרטני
על ידי מכבי .המקדם לא יוטל על דמי הנסיעה.
 7.3אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים
להלן :מחיר  60%ואיכות  , 40%והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים,
ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.
פרוט האיכות:
שביעות רצון לקוחות 60% -
25%
איכות הרכזים -
אופן מיון המועמדים 15% -
 7.4ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע ,על פי הערכה כוללת של
המציע ,מומחיותו ,משאביו ,נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז ,רמת השירות ,על
סמך הנתונים שצרף להצעה ,על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות
קודמות עם המציע וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות
קודמות ,וכן עפ"י כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה
מטעמה ,אם ימונה ,כאמור בסעיף  7.9להלן.
 7.5ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי
ברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל ,והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה,
ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע
על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7.6באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע" כהגדרתו להלן ,מכבי
תהא רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור
לזכייה ,ובלבד שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של
המועמד המקורי לזכייה ביותר מ.10%-
לצורכי סעיף זה המילים "נסיון גרוע" פירושן :אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או
מחדלים אחרים של הספק ,העולים כדי הפרת חוזה.
 7.7ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ,על פי
שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון ,למלוא שביעות רצונה ,על מנת לבחון את המציע
והצעתו במסגרת שיקוליה.
 7.8ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים .הצוות
שימונה יהא רשאי ,אך לא חייב ,לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע
ו/או לשירות המוצע על ידו .ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה
שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.
 7.9מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות,
כלפי מעלה או כלפי מטה ,אם הסטיה אינה סבירה ,לדעת מכבי.
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 7.10ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה,
למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל,
מכל סיבה שהיא ,או יבוטל ע"י מכבי בתוך  3חודשים מיום תחילתו.
 7.11מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז.
.8

התחייבויות המציע הזוכה במכרז
8.1

הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף כנספח "ב" למסמכי המכרז ,בתוך ) 7שבעה(
ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
הזוכה מתחייב להמציא למכבי ,יום לפני מועד החתימה על ההסכם ,אישור עריכת ביטוחים
חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח ,ללא כל הסתייגויות.

ידוע ומוסכם על הזוכה ,כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח ההסכם כמופיע
בנספח ב' למכרז.
8.2

מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

8.3

במעמד החתימה על ההסכם ,ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית
לביצוע התחייבויותיו עפ"י הנוסח המצ"ב.

.9

ביטול המכרז
9.1

לא יהיה בעצם פרסום המכרז ,או בקבלת הצעות ,או בבחינתן ,התחייבות כלשהי כלפי
מציע כלשהו ,כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת
השירות ,והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות )נספח "ב"(.
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9.2

מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,וכן תהיה מכבי רשאית  -אך לא חייבת  -לפרסם מכרז חדש לאחר
ביטול המכרז.

9.3

הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות
במכרז.

9.4

החליטה מכבי על ביטול המכרז ,לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי
מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

בעלות על מסמכי המכרז
מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי ,אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד .אין
לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות ,וחל איסור מוחלט על רוכש
מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

7

.11

עיון במסמכי המכרז
בהתאם להוראות תקנה )21ו( לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג  , 1993לאחר פרסום תוצאות המכרז,
עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז כמפורט בתקנה האמורה ,ייעשה תמורת תשלום בסך של 400
 ₪לשעה .יודגש כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך.

.12

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה
תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב  -יפו.
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נספח א'

מפרט
 .1כללי
 .1.1השירותים אותם יבצע המציע הזוכה במכרז )להלן – "הזוכה"( עפ"י המפורט במכרז והסכם
ההתקשרות הינם:
 .1.2אספקת כח אדם זמני לעבודה במכבי ,עפ"י רשימת המקצועות המפורטת בנספח  1למפרט .יובהר ,כי
רוב העובדים הנדרשים הינם עובדים בתחום המינהל.
למען הסר ספק ,יצוין כי יתכן שמכבי תידרש ,בנוסף ,לעובדים זמניים במקצועות שלא פורטו במכרז.
בתחום המקצועות הפארא-רפואיים ,תהא מכבי רשאית לפנות גם לחברות שלא זכו במכרז.
 .1.3מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי עובדי הזוכה אינם מועסקים ע"י מכבי ויהיו מועסקים ע"י הזוכה
בלבד אשר יישא בכל החבויות הנובעות מכך ,והכל כמפורט בהוראות ההתקשרות .עובדי הזוכה יחתמו
על כל מסמך והצהרה שידרשו לצורך כך.
 .2מהות השירותים
 .2.1תפקידי עובדי הזוכה יהיו בהתאם לדרישות המוגדרות ע"י מכבי בעת הזמנתם על פי הרשימה
המצורפת בנספח  1למפרט או בנוסף לה.
 .2.2ההיקף המשוער של כל שעות העבודה הנדרשות למקצועות השונים לשנה הוא
כ- 30,000-שעות .יחד עם זאת ,אין מכבי מתחייבת להיקף זה והיא תהא רשאית לצמצמו  /להרחיבו
עפ"י צרכיה והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 .2.3מכבי רשאית לחלק את הפעילות בין מספר מציעים עפ"י צרכיה ושיקוליה הבלעדיים.
 .2.4מכבי רשאית לקבל הצעה לגבי כל קבוצות המקצוע המפורטות בנספח  1למפרט או לגבי חלקן בלבד.
הפעילות נדרשת בפריסה ארצית .
מכבי זכאית לפצל את ההתקשרות בין המציעים השונים ,ובכלל זה היא תהא זכאית לבחור במספר
הצעות כהצעות זוכות ,וכתוצאה מכך להתקשר עם ספק אחד לאספקת כלל השירותים או חלקם
באזור אחד או בחלק מהאזורים או בכל הארץ כולה או עם כמה ספקים ,הכל על פי שיקול דעתה
הבלעדי של מכבי.
 .3הדרכת עובדים:
הזוכה יתחייב לספק עובדים שהוכשרו בתחום המקצועי הנדרש טרם כניסתם לתפקיד במכבי ועל חשבונו.
יובהר כי מכבי תדריך את העובדים בתכנים פנימיים נדרשים.
תנאי קבלה
 .3.1המועמדים שיופנו למכבי ידרשו לענות על הדרישות הבאות ,אלא אם יוגדרו ע"י מכבי דרישות אחרות:
-

בוגרי  12שנות לימוד לפחות.

-

בעלי שליטה מלאה בשפה העברית.

-

בעלי מיומנות עבודה בסביבה ממוחשבת ,עפ"י הדרישות המוגדרות.

-

עברו תהליך מיון קפדני ,לרבות ראיון פרונטלי ע"י הזוכה.
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-

רישיונות ותואר אקדמי רלבנטי אם נדרש.

 .3.2המועמדים יופנו למיון סופי ע"י הגורם שיקבע ע"י מכבי.
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לבחור ו/או לדחות את המועמדים ,מבלי שתידרש לנמק זאת.
 3.3העובדים יקלטו לעבודה במכבי לתקופה של עד  6חדשים .העובדים יקבלו מהזוכה מכתב קבלה בו
יצוין משך הזמן המכסימלי להצבתם לעבודה במכבי שירותי בריאות.
 3.4על הזוכה מוטלת החובה להודיע ,הן טלפונית והן באמצעות דואר אלקטרוני ,בתוך  7ימים ,למכבי לגבי
כל עובד העובד מעל  6חודשים .אי עמידה בהוראת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 3.5מכבי תהיה רשאית להפסיק עבודת עובד של הזוכה בכל עת עפ"י שקול דעתה .הודעה תימסר לזוכה
בתוך  3ימים.
 3.6העובדים יתחייבו לשמירה על סודיות המידע שיגיע אליהם בעקבות ו/או עקב ו/או תוך כדי פעילותם
ולחתימה על כל מסמך שיידרש לשם כך.
 .4מועדי מתן השירות
הזוכה מתחייב להציע עובדים מתאימים במועד שיקבע ע"י מכבי.
 .5איש קשר
הזוכה מתחייב להעמיד איש קשר מקצועי לעבודה השוטפת מול מכבי .איש קשר זה יטפל בבעיות השונות
המתעוררות מעת לעת.
הזוכה מתחייב להחליף את איש הקשר במידה ויידרש לכך ע"י מכבי.
תעריפים ותנאי תשלום
 .5.1מדי חודש עד ליום  10בחודש ,יגיש הזוכה למכבי ,חשבונית מס כדין עבור העסקת כ"א בחודש החולף.
החשבונית תיערך במתכונת שתידרש ע"י מכבי ,ואליה יצורפו האישורים הנדרשים ע"י מכבי.
 .5.2תעריפי התשלום לשעת עבודה יקבעו ע"י מכבי בהתאם לשכר המשולם ע"י מכבי לעובדים בתפקידים
מקבילים.
 .5.3בהצעתו יפרט המציע את המקדמים שיתווספו לתעריף התשלום לשעת עבודה של העובד ,כאמור
בסעיף  7.2בפרק המנהלה שלעיל.
 .5.4המקדמים המוצעים ע"י הזוכה יהיו קבועים למשך כל תקופת ההתקשרות .
 .5.5חישוב תוספות השכר הנגזרות מעבודת משמרות וכן החזרי נסיעה ייחודיים )כגון ההחזרים לנציגי
שירות טלפוני בשעות הלילה( ,בהתאם להנחיות שימסרו לזוכה.
 .5.6דמי הנסיעה לעובדים ישולמו לפי חוק או חופשי חודשי – הזול מביניהם.
 5.7התשלום ע"י מכבי יבוצע בתנאים של שוטף  65 +והכל לאחר בדיקת החשבון ואישורו ע"י מכבי ובכפוף
להוראות הסכם ההתקשרות.
 .6בכל מקום בו מצוין במכרז זה "עובד הזוכה" או "עובדי הזוכה" ,הכוונה הינה לעובד ועובדת כאחד.
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נספח  1למפרט
רשימת המקצועות
המקצועות לגביהם נדרשות ההצעות לאספקת כח אדם במכרז הינם כדלקמן:

מקצוע

קבוצת מקצוע
מזכיר/ה
פקידה
מינהל

קלדן/ית
מתאם/ת שרות רפואי
מזכיר/ה רפואי/ת
סוקר/ת טלפוני/ת

נציגי שירות תמיכה
טלפונית
טכניים

נציג שירות תמיכה במחשב
מחסנאי/ת
עובד אחזקה
כלכלן/ית  /רו"ח

חשבונות וכספים

חשב/ת שכר
מנהל/ת חשבונות

מקצועות
פארא-רפואיים

אח/ות מוסמך/ת
עובד/ת מעבדה ללקיחת דם
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נספח ב'

הסכם
שנערך ונחתם בתל-אביב ביום ____ בחודש _________ 2010
בין
מכבי שירותי-בריאות
אגודה עותמנית מס' 227/99
מרח' המרד  ,27ת"א – היכל הסיטי
אשר תקרא להלן – "מכבי" או "מכבי שירותי בריאות"
מצד אחד ,
לבין
___________________ח.פ________________.
____________________________________

כתובת
____________________________
____________________________
אשר יקרא להלן – "הזוכה",
מצד שני ,

הואיל

ומכבי פרסמה מכרז שמספרו  131/2010לאספקת שירותי כח אדם זמני )להלן " -המכרז"(,
אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף כנספח "א" להסכם זה ,ואשר מהווה חלק בלתי נפרד
מהסכם זה;

והואיל

והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן – "ההצעה"( ,אשר העתק ממנה מצורף כנספח "ג'" למכרז
ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל

וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז;

והואיל

והזוכה הסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו;

לפיכך ,הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :
.1

המבוא והנספחים
המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו ,וכן הנספחים להסכם ,מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם
וייקראו ביחד עמו.
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.2

פרשנות
אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם.

.3

הגדרות
בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם ,אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר –

.4

.5

"ההסכם" -

הסכם זה ,על נספחיו.

"השירות/השירותים" –

אספקה של שירותי כח אדם זמני ,הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט
במפרט ובהסכם זה על נספחיו.

אנשי קשר
4.1

מכבי ממנה בזה את _________להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם
זה.

4.2

הזוכה ממנה בזה את ____________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה.

4.3

נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות ,יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי
וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל( ,אם ידרש לכך ע"י מכבי.

תקופת ההתקשרות
5.1
5.2

.6

ההתקשרות עם הזוכה לגבי אספקת כח אדם זמני תהא לתקופה של שנה שתחילתה ביום
_____ חתימת ההסכם )להלן – "תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת ההסכם"(.
למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל
אחת ,בתנאים זהים ,תוך שמירה על כל יתר הוראות ותנאי ההסכם )להלן – "תקופות
האופציה"(.

התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות
6.1

הזוכה מתחייב לספק למכבי את השירות ,בתנאים ,בתקופות ובזמנים הנדרשים  -הכל כמפורט
במכרז.

6.2

הזוכה מצהיר ,כי הינו בעל הידע המקצועי הנדרש לביצוע השירות בהתאם לדרישות המכרז
ומסוגל לספק למכבי את השירות במשך כל תקופת ההתקשרות ותקופות האופציה ,אם
תמומשנה.

6.3

הזוכה מתחייב ,בכל תקופת ההתקשרות ,לספק למכבי את השירות ,בהתאם למפורט בהסכם
זה ,במפרט ובהצעתו ולעמוד בכל התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי
המכרז.

6.4

הזוכה מצהיר כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים ,הידע והציוד לשם מתן השירות ,מתן
שירותי כוח אדם זמני למכבי ,הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה ,וכי בידו כל האישורים
וההיתרים ,הנדרשים על פי כל דין ,למתן השירות.
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הזוכה מצהיר ,כי יש לו הידע ,הנסיון ,היכולת המקצועית ,הכישורים ,המומחיות על
מנת לקיים את כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,לרבות נספחיו ,בצורה המקצועית
והיעילה ביותר ולשביעות רצון מכבי.
6.5

על הזוכה מוטלת החובה להודיע ,הן טלפונית והן באמצעות דואר אלקטרוני ,בתוך  7ימים,
למכבי לגבי כל עובד העובד מעל  6חודשים .אי עמידה בהוראת סעיף זה תהווה הפרה יסודית
של ההסכם.

6.6

.7

הזוכה מצהיר ,כי במהלך כל תקופת ההתקשרות ידווח על פעילותו לפי הסכם זה ,כנדרש בחוק
לשלטונות מס הכנסה ,מע"מ ,ביטוח לאומי ולכל רשות אחרת בהתאם לכל דין.
עוד מצהיר הזוכה ,כי במהלך כל תקופת ההתקשרות ינהל ספרים כחוק וכי יהיה בידיו אישור
על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו ,1976-המעיד על ניהול
פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ ,או פטור מניהול זה וכי ינהג לדווח לפקיד
השומה על הכנסותיו וכן ינהג לדווח על עסקאותיו לרשות מע"מ בהתאם לחוק.
הזוכה יודע ,כי תנאי להתקשרות זו הינו המצאות אישורים כנזכר לעיל בידיו והצגתם בפני
מכבי על פי דרישה.

התמורה
7.1

מכבי תשלם לזוכה את התמורה בגין השירות ,בהתאם למחירים הקבועים בהצעה ,ולפי תנאי
התשלום הקבועים להלן:
א .שכר העובד  -שכר העובד ,אשר יקבע כאמור באופן פרטני ע"י מכבי.
ב .מקדם – תוספת לשכר העובד בשיעור  . _______%המקדם לא חל על קצובת נסיעות.
התמורה כוללת את כל הוצאות הזוכה בגין העסקת כח האדם ,לרבות הוצאות בגין מיון,
גיוס כח האדם ,ניהולו ,הכשרתו ,הוצאות תקורה ישירות ועקיפות  ,וכל הוצאה ו/או עלות
אחרת.
יודגש ,מכבי תישא בתשלום עבור זכויות תלויות וותק ,אך ורק בגין הוותק שצבר עובד הזוכה
בתקופה בה שובץ מטעם הזוכה במתקני מכבי.

.8

7.2

בתום תקופת ההתקשרות ,במידה ומכבי תחליט לממש את האופציה ולהאריך את תקופת
ההתקשרות ,המחיר יהיה כאמור לעיל או מחיר המיטיב עם מכבי ,כפי שיסוכם בין הצדדים.

7.3

מכבי מתחייבת לשלם לזוכה את התמורה בגין אספקת השירות ,בהתאם למחירים ותנאי
התשלום הקבועים בהסכם זה.

7.4

מכבי מתחייבת לשלם לזוכה את התמורה בגין אספקת השירות ,בתנאים של שוטף  65+יום
מיום תאריך החשבונית.

אחריות
8.1

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ,הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או
הפסד ,לגוף ו/או לרכוש ,מכל סוג וללא יוצא מן הכלל ,שיגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או
למבוטחיה ו/או יורשיו ו/או שאריו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם מתן שירותי כוח
אדם ,כמפורט ומוגדר בהסכם זה )להלן" :השירותים"( .למכבי לא תהיה כל חבות בקשר לאמור
לעיל ,למעט נזקים שהזוכה יוכיח ,כי נגרמו עקב מעשה בזדון של מכבי.
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8.2

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל נזק ו/או
הוצאה ,לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי ,שייגרמו למכבי כתוצאה
מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו ,על פי הסכם זה או על פי כל דין.

 .9ביטוח
9.1

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,ממועד תחילת
הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים ,לפי המוקדם ,מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על
חשבונו ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל ,את הביטוחים המפורטים
ב"אישור עריכת ביטוחים" הנספח להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן "ביטוחי הזוכה"
ו/או "הביטוחים"( ,וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על-פי
ההסכם ולעניין אחריות מוצר ,למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד
לתום תקופת ההתיישנות.

9.2

הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בסעיף זה ,והוא מתחייב ,בין היתר,
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה
מעת לעת ,לפי הצורך ,ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ,לא לעשות כל מעשה שיש
בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת מכבי אישורים על תשלומי
הפרמיה .יודגש ,כי הזוכה ישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי
הזוכה.

9.3

בהקשר זה מובהר ,כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה
כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם ,ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה
מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על פי הסכם
זה ו/או על פי כל דין.

9.4

לא יאוחר מ 14 -יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הזוכה ,מתחייב הזוכה להפקיד בידי מכבי,
אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  8.3לעיל בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולמשך כל
תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.

9.5

מכבי תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הזוכה
כאמור לעיל ,והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על
מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה.

9.6

הזוכה מצהיר ומתחייב ,כי זכויות מכבי לדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי
ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים,
טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על
הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין
אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

9.7

לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו לפי סעיף זה בכללותן או בחלקן ,תהא מכבי זכאית ,אך לא
חייבת ,לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הזוכה ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו
כל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכותה של מכבי לכל סעד אחר.

9.8

ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי מכבי ,וכי
המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי .כמו כן ,יתחייב המבטח
שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי
לפחות  60יום מראש.
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9.10

ביטוחי הזוכה יכללו סעיף לפיו זכותה של מכבי ו/או מי מטעמה על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת
שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב אי עמידה בתקנות ו/או בהנחיות ו/או הוראות ו/או העדר רישוי
ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים.

9.11

מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו ,מכל סכום שיגיע
ממנה לזוכה בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק ,בכל זמן שהוא ,וכן תהא רשאית לגבותם
מהזוכה בכל דרך אחרת.

9.12

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים ,התקנות ,הצווים,
ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם .למעלה מן הצורך
יובהר ,כי הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב,
תשנ"ה –  1995ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,באופן שהזוכה ,כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו
ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים ,לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או
זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

9.13

מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת דרישת
מינימום המוטלת על הזוכה שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה .על הזוכה לבחון
את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .הזוכה מצהיר ומאשר בזאת כי הוא
מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות
האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.

9.14

הוראות סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי
ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין
נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מצהיר הזוכה ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כנגד מכבי ו/או מי מטעמה ו/או בשמה בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים
שהתחייב לערוך כמפורט לעיל ,או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות
בפוליסות ,והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה ו/או בשמה מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב
לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות.

9.15

.10

9.16

מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות הזוכה לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט  2004או
כל נוסח אחר שיחליף אותם.

9.17

הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

רשיונות והיתרים
הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים
ו/או הרשיונות הדרושים על פי הדין ,לצורך אספקת שירותי כח אדם זמני למכבי .הזוכה מתחייב לגרום
לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם ,על חשבונו הוא ,במשך כל
תקופת ההסכם.
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.11

.12

מועסקי הזוכה
11.1

הזוכה מצהיר בזה ,כי כל האנשים שיועסקו על ידו ויוצבו מטעמו במתקני מכבי לצורך קיום
התחיבויותיו על-פי ההסכם ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או
שלוחיה של מכבי ,במישרין או בעקיפין ,ויועסקו על ידו ,על חשבונו הוא בלבד ,ועליו תחול
האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

11.2

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם
החלים עליו.

11.3

הזוכה אחראי כלפי עובדיו ,שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו לצורך קיום התחיבויותיו
על-פי ההסכם ,בגין נזק גופני ,מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או בכל
פעילות הקשורה למתן השירות.

11.4

כן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על-פי ההסכם ,וכי כל זכות
שניתנת על-פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם
ו/או מטעמם ,לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות ,אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע
הוראות ההסכם במלואן ,ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות
של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלום ,פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע
ההסכם או הוראה שניתנה על פיו ,או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם ,או סיום כל התקשרות
על פי ההסכם ,מכל סיבה שהיא.

11.5

הזוכה מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד .שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך
את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה ,או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או
למטרה כלשהי.

11.6

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי ,הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי,
בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה ,אם יקבע על ידי רשות מוסמכת ,כי המצב המשפטי ו/או
העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

11.7

הפרת הוראות פרק זה מהווה הפרה יסודית.

שמירת סודיות
12.1

הזוכה מכיר בכך כי במסגרת הסכם זה עשוי להגיע לידיו ו/או לידי עובדיו מידע מסחרי ו/או
מקצועי של מכבי ו/או מידע רפואי הנוגע למבוטחי מכבי ,ולפיכך מתחייב הזוכה:
 12.1.1הזוכה ,עובדיו ומי שפועל מטעמו מתחייבים לשמור על סודיות ,המידע הרפואי,
המסחרי ,המקצועי ,ו/או כל מידע אחר שיגיע לידיו תוך כדי פעילותם במכבי במסגרת
ההסכם.
 12.1.2החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יחזיקו ברשותם מידע רפואי ו/או מידע
אחר שיגיע לידיהם במסגרת פעילותם במכבי ,והם מתחייבים להחזיר למכבי מידע
רפואי ו/או מידע אחר ,שיגיע לידיהם כמסמך או כמדיה מגנטית ,או בכל צורה שהיא.
 12.1.3הזוכה יהיה רשאי לעשות שימוש במידע האמור אך ורק לצורך ביצוע התחייבויותיו
עפ"י הסכם זה ,ולא יהיו רשאי למסור מידע סודי לצד שלישי ,אלא באישור מראש
ובכתב של מכבי.
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12.2

הזוכה ינקוט בכל הצעדים הדרושים כדי לשמור על סודיות מרבית של המידע ,כולל חתימה
אישית של עובדיו על כתב התחייבות לשמירת סודיות ,על מנת להבטיח את ביצוע הוראות סעיף
זה.

12.3

הזוכה מצהיר ,כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  118לחוק
העונשין ,התשל"ז – .1977

12.4

הפרת הוראת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה מהווה הפרה יסודית.

 .13ערבות בנקאית לביצוע ההסכם
 13.1כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם ,יפקיד הזוכה בידי מכבי ,ערבות בנקאית
אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן ,כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף להסכם זה )להלן:
"ערבות הביצוע"( ,בגובה של ____ )שקלים חדשים( שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה
בתום  120יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.
 13.2מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל ,הסתיימה תקופת ההתקשרות או הסתיים מתן
השירות מכל סיבה שהיא ,והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם – תהא
מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של הערבות לתקופה שתיקבע.
הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור תחזיר מכבי לזוכה את כתב
הערבות הבנקאית.
 13.3בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם ,תהא מכבי רשאית לממש את הערבות,
כולה או מקצתה ,ולגבות את כספה ,מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות ,לבוררות ,למו"מ משפטי
כלשהו ,או למתן הוכחה כלשהי.
 13.4השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות ,יהא הזוכה חייב לחדש
את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה ,תוך ) 7שבעה( ימים
מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ממנה.
 13.5אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם.
 13.6האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על-פי כל דין.
סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

.14

הפרת הסכם
14.1

מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית ,על-פי כל דין או ההסכם.

14.2

בנוסף לאמור לעיל ,רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה או מי
מטעמו שיש בהם פירוק ,כינוס נכסים ,הסדר נושים ו/או חיסול עסקים באופן אחר ,והליכים
אלו לא בוטלו תוך  30יום.

14.3

הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית –
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.15

14.3.1

לבטל את ההסכם לאלתר; או

14.3.2

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה
ו/או ההתחייבות תוך  3ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה .הזוכה מתחייב
בזה למלא אחר הוראות מכבי ,וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו
ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי-הקיום כאמור.

14.4

ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  13לעיל ,ישלם הזוכה למכבי פיצויים
מוסכמים בסך  100,000ש"ח ,וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה
מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ,אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה .אין באמור
בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים
על פי כל דין.

14.5

הפר הזוכה את ההסכם הפרה שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או
לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי
ההוראות ו/או ההתחייבות ,כפי שנדרש על ידי מכבי ,לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על
ידה ,תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי-קיומו ,וזאת על-ידי מתן הודעה
על כך בכתב .אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או
תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

14.6

הצדדים מצהירים ,כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר
עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם ,כמפורט לעיל ,וכי הזוכה
יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

14.7

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה ,והביטול ייכנס לתקפו במועד
שתקבע מכבי בהודעה.

איסור הסבת ההסכם
15.1

הזוכה איננו רשאי למסור ,או להעביר לאחר ,או להמחות לאחר את זכויותיו על פי ההסכם או
את החובות הנובעות ממנו.

15.2

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה ,תהא בטלה ומבוטלת
וחסרת כל תוקף.

15.3

זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו ,כולן או מקצתן ,אסורות בשעבוד כלשהו.

15.4

מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על-פי הסכם זה ו/או חלקן ,לכל
גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או מכבי הינה "בעל-עניין" בו
כהגדרתו של "בעל-עניין" בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח – .1968
פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך ,הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו.

15.5

הפרת כל אחת מהוראות סעיפי המשנה האמורים לעיל מהווה הפרה יסודית.
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.16

זכות קיזוז
הצדדים להסכם מסכימים בזה ,כי למכבי ,ולה בלבד ,תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי
להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת ,מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,היה ויתגלו בחשבון ,בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו ,טעויות ,
אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם ,תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל ,מכל
סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה ממכבי.

.17

איסור הכנסת שינויים בתאגיד
17.1

הזוכה לא יעשה כל שינוי בתאגידו לעומת המצב כפי שמשתקף במסמכי המכרז ו/או במסמכים
אחרים אשר נמסרו על ידו למכבי בלא מתן הודעה בכתב על כך למכבי.

17.2

דרשה מכבי מהזוכה להמציא במשך תקופת ההתקשרות כל מסמך המתייחס לתאגידו –
מתחייב בזאת הזוכה להמציאו תוך ) 7שבעה( ימים ממועד הדרישה.

.18

העדר בלעדיות
הזוכה מצהיר בזה ,הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על-ידי מכבי לספק את השירות אינה
הרשאה בלעדית ,וכי מכבי תהא רשאית ,בכל עת ,להתיר גם לזוכים נוספים במכרז להפעיל ולקיים
שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי.

.19

ויתור מכבי בכתב
19.1

אין שינוי בהסכם ,ואין ויתור על זכות מזכויות מכבי לפיו ,אלא בכתב.

19.2

הסכמת מכבי לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא
ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

19.3

לא השתמשה מכבי במקרה מסויים בזכויותיה על-פי ההסכם – לא ייחשב הדבר כויתור על
זכויותיה ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

.20

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם
ו/או למכרז ,תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב -יפו.

.21

כתובות הצדדים
כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.
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.22

מתן הודעות
כל ההודעות על-פי הסכם זה תישלחנה בדואר רשום ,לכתובות שבמבוא להסכם ,ובהישלחן כך תחשבנה
כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף  72שעות מעת מסירתן כיאות ,בבית דואר בישראל ,כל עוד לא הוכח
היפוכו של דבר.

ולראיה באו הצדדים על החתום :

____________
מכבי

______________
הזוכה

תאריך______________ :
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לכבוד:
מכבי שירותי בריאות ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים שלובים
)להלן ביחד ולחוד" :מכבי"(
הנדון :אישור עריכת ביטוחים
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ )להלן" :הספק"(
בקשר עם מתן שירותי _______________________ וכן כל השירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם
שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה" :השירותים"
ו" -ההסכם"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ )להלן" :תקופת הביטוח"(.

 .1ביטוח חבות מעבידים -ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין
)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם  ,1980 -בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק
נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים ,בגבול אחריות של 20,000,000
 ₪לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה ויקבע כי
נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.
.2
 .3ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -ביטוח חבות הספק על פי דין ,בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו
לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו ,לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה ,בקשר עם
ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו ,בגבול אחריות של  ₪ 6,000,000לאירוע
ובסה"כ לתקופת הביטוח .שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי
הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל
אחד מיחידי המבוטח .רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי ,ויבוטל כל חריג בגין רכוש
באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק.
 .4ביטוח אחריות מקצועית -המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה
מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות ,מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים
מטעמו ,אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות
של____________  ₪לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה
למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו ייחשב הביטוח כאילו
נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר :אובדן מסמכים ,אבדן שימוש ,איחור או עיכוב
בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"( ,פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו
בתום לב .כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים.
הננו מאשרים בזאת ,כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח
לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור ,אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת
הפוליסה ,אך לא לפני ____________  .במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי,
מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת ,למשך  6חודשים נוספים מהמועד בו פג
תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי
המוארכת ,ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.
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.5

כללי
 .1הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.
 .2בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי
מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.
 .3אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח
מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 30יום מראש.
 .4מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות הספק) ,למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח
הידוע כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

בכבוד רב
___________חברה לביטוח בע"מ
על ידי ____________________
)שם החותם ותפקידו(
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נספח להסכם
ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד
נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטנומית
לכבוד
מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס' 227/99
רח' המרד  27תל אביב
הנדון :ערבות מס' ___________
א.נ.
הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ) ₪ 50,000להלן "סכום הערבות"( כשהוא צמוד למדד
כמפורט להלן ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________
)להלן – "החייב"( בקשר עם הסכם ל אספקת שירותי כח אדם זמני.
לצרכי ערבות זו – המונח "מדד" משמעו:
מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,
כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו ,בין אם יהיה
בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.
אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן – "המדד החדש"( כי המדד החדש
עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______
היינו ____ נקודות )להלן – " המדד היסודי"( אזי ,יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור
עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן – "סכום הערבות המוגדל"(.
למניעת ספק ,אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו  ,לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,בכל מקרה תוך  7ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום בגבול
סכום הערבות המוגדל ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב ,ובלבד
שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ ועד בכלל .
דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
בכבוד רב,
שם הבנק__________:
שם הסניף__________:
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נספח ג'
לכבוד :מכבי שרותי בריאות
הנדון :טופס הצעה למכרז מס'  ,131/2010לאספקת שירותי כח אדם זמני
התאגיד המציע:

.1

כתב הצהרה והתחייבות המציע
אנו הח"מ ,הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________מצהירים ומתחייבים
כדלקמן:
קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז ,אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות
ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.
1.1
1.2

1.3
1.4

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז.
חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו
בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז ,והכל אם נהיה הזוכים במכרז ,לרבות חתימה על ההסכם
המצורף כלשונו.
ידוע לנו כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש ,כולה או חלקה ,מכל סיבה שהיא.
הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך
הכנת ההצעה ולאחריה ,לרבות במהלך תקופת ההתקשרות ,אם תהא ,בינינו לבין מכבי.

1.5

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה
בתוקפן ,לא לבטלן ,לא לשנותן ,לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו  90ימים
מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה ,ואם נהיה הזוכים במכרז – במשך כל
תקופת ההתקשרות לפי ההסכם.

1.6

הננו מבינים ומוסכם עלינו כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים
במכרז.
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.2

להלן הצעתנו :
 .1מחירים:
מחיר השירות המוצע ע"י המציע לעבודתו מול מכבי _______%
 .2הצעת המחיר כוללת את כל הוצאות המציע בגין העסקת כח האדם ,לרבות הוצאות בגין מיון ,גיוס כח
האדם ,ניהולו ,הכשרתו ,הוצאות תקורה ישירות ועקיפות  ,וכל הוצאה ו/או עלות אחרת ,למעט שכר
העובד ,אשר יקבע כאמור ע"י מכבי.

 .3להלן מחירים למתן שרותים נוספים )לא יילקחו בחישוב ההצעות – למידע בלבד(
מקדם למחיר העסקה בשיטת ה______ % PAYROLL-
מחיר השמה )אחוז משכר חודשי ברוטו של העובד( ________%
מכבי שומרת לעצמה את הזכות בעתיד לקיים הליך של מו"מ לעניין השירותים הנוספים וזאת
בתיאום עם המציע הזוכה במכרז.
 .4אנו הח"מ ,מאשרים בזאת שהננו מוסמכים כדין ,עפ"י מסמכי התאגיד והחלטותיו ,לחתום
בשם התאגיד ולחייב אותו.

)יש לרשום את השם המלא של התאגיד(

שם המציע:
כתובת המציע:
מיקוד:

תאריך

פקס:

טלפון:

חותמת )בנוסף לחתימה(

חתימה

שם החותם ותפקידו
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.3

רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה :
יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים .נא וודא וסמן ב X-שהמסמכים הרשומים מטה צורפו
להצעתך
] [

אישור תאגיד.

] [

אישור היות המציע קבלן מורשה לאספקת שירותי כח אדם.

] [

אישור רו"ח על היקף פעילות כספית.

] [

אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס( ,תשל"ו – .1976

] [

תצהיר העשוי בפני עו"ד ,נספח ז' למסמכי המכרז.

] [

ערבות בנקאית – נספח ו' למכרז.

] [

אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חתימה בחברה.

] [

אישור לתו תקן.

] [

קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.

] [

טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום.

] {

פירוט סניפי המציע בכל הארץ

השם המלא__________________:חתימה_________________:
תפקיד__________________:

חותמת_________________ :

כתובת__________________:

טלפון__________________:

מס' תאגיד __________________:דואר אלקטרוני__________________:

27

נספח ד'
טופס פרטי המציע
§
§
.1

המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן ,ולחתום בסוף הטופס.
המציע רשאי לצרף כל חומר משלים.
פרטי המציע

שם

מס' עוסק מורשה

מעמד משפטי )צורת התאגדות(:

פועל  /ת משנת:

כתובת משרדי ההנהלה:

:

טלפונים:

דואר אלקטרוני:

הרכב הבעלות בתאגיד:
.1

.2
.3

תיאור כללי של המציע

.4

כוח אדם

א .מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
ב .מספר העובדים הפעילים אצלו במאגר
ג .סוגי המקצועות של העובדים במאגר
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ניסיון קודם ולקוחות

.5

מספר שנות ניסיון של המציע באספקת שירותי כח אדם זמני :
שמות הגופים להם מספק ,באופן קבוע ,שירותי כח אדם זמני ,בהיקף של מעל  30עובדים בשנה
הרוכשים המפורטים להלן:
___________________________ .1

____________________________ .2

___________________________ .3

____________________________ .4

__________________________ .5

____________________________ .6

.6

להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו/להם אנו מספקים בשנים
___________האחרונות באופן סדיר שירותי כח אדם זמני

שם הלקוח:
שם האיש הקשר:
תפקידו:
טלפון:
תיאור השירות שניתן:
תקופת מתן השירות:

שם הלקוח:
שם האיש הקשר:
תפקידו:
טלפון:
תיאור השירות שניתן:
תקופת מתן השירות:
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שם הלקוח:
שם האיש הקשר:
תפקידו:
טלפון:
תיאור השירות שניתן:
תקופת מתן השירות:

הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

חתימת המציע  ____________________:חותמת ________________________ :

תאריך______________________ :
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כתב ערבות הגשה

נספח ה'

לכבוד
מכבי שירותי בריאות
רחוב המרד 27
תל אביב
הנדון :כתב ערבות מספר __________
לבקשת _________________________ )להלן" :המבקש"( _______________________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך .₪ 50,000
אשר תדרשו מאת המבקש ,בקשר עם מכרז מס'  131 /2010לאספקת שירותי כח אדם זמני.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך עשרה ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק
את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך  14.2.2011ועד בכלל.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
__________________________________________________________
כתובת הבנק
שם הבנק
מספר הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

__________________________________________________________
חתימה וחותמת
שם מלא
תאריך
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נספח ו'

ת צ ה י ר
אני הח"מ _____________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___________________ )להלן" :החברה"( למכרז 131 /2010
לאספקת שירותי כח אדם זמני .
 .1הנני

משמש

בתפקיד

_________________

בחברה

ומוסמך

ליתן

תצהיר

זה

בשמה.

 .2החברה בעלת נסיון מוכח של שלוש שנים רצופות לפחות במתן שירותי כח אדם זמני כאשר -
א .הנסיון הוא בכל אחת מהשנים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז .2008-2010
ב .מעניק השירות נשוא המכרז ל 3-ארגונים בפריסה ארצית ,בהם מועסקים לפחות  5000עובדים ,בשנתיים
האחרונות  ,2009-2010בהיקף של לפחות  30עובדים זמניים בשנה.
 .3תנאי עבודתם של עובדי החברה מוסדרים בהסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף ) 13ג(
לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם ו/או צו הרחבה ,התשנ"ו – .1996
 .4מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

______________________
חתימה

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפני עורך דין _________________ במשרדי ברחוב
_______________ שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר
_____________________ ,מר
______________ ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.
______________________
חתימה וחותמת
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