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 הזמנה להציע הצעות

 

  להקמת והפעלת   להציע הצעותמציעים    בזאת  מזמינה"(,  המועצה)להלן: "  נווה מדבר  אזוריתה המועצה  

למכרז    ףהמצורלמפרט השירותים  הכל בהתאם  בקהילה בתחום שיפוטה,  מוקד לשירותי רפואה דחופה  

  (."השירותים)להלן: " כנספח א'זה 

 
 השירותים .1

ממלכתיחוק   1.1 בריאות  התשנ"ד  ביטוח  החולים    ,1994  –,  קופות  את  להעמיד  בישראל  מחייב 

בכל שעות היממה. אחת מחלופות השירות, בעיקר בשעות    ,לרשות מבוטחיהן מענה רפואי סביר

 . שהמרפאות אינן פעילות, הינה מוקד לשירותי רפואה דחופה בקהילה

לקבלמשכך,   1.2 בזאת  פונה  הקמ  הצעות  ת המועצה  רפואה  לצורך  לשירותי  מוקד  של  והפעלה  ה 

 "(. המוקד" או "מוקד רפואה דחופה, למבוגרים ולילדים )להלן: "דחופה בקהילה

מבנה  מ  חלק  במכרז, ישכור מהמועצה   המציע הזוכה לשם הקמה והפעלה של המוקד, כאמור,   1.3

, מגרש  1חלקה    100325מ"ר, הנמצא בישוב ביר הדאג' שבשטח המועצה, גוש    70  -של כ בגודל  

 .201305018, בקשה מס' 265( 2"(.  למבנה קיים היתר בניה, מס' )המבנה )להלן: " 205/1

ויופעל 1.4 ישופץ  יותאם,  הזוכה  המוקד  להנחיות  ע"י  החולים, בהתאם  קופות  להנחיות  , בהתאם 

בחוזר   מידה  ת  חטיב מטעם    08/2022ולהגדרות  "אמות  שעניינו  הבריאות  במשרד  הרפואה 

"(, ובהתאם בכל חוזר  08/2022חוזר  להפעלת מוקד לשירותי רפואה דחופה בקהילה" )להלן: "

אותו,   מס'  שיחליף  רפואה  מינהל  בחוזר  למפורט  המידה    20/2013בהתאם  "אמות  שעניינו 

 דין.  , ובהתאם להוראות כל"להתנהלות מרפאות ומכונים עצמאיים בקהילה

   he/files_circulars_mr_mr08_2022.pdf-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr08/2022 :08/2022קישור לחוזר 

   /he/files_circulars_mr_mr20_2013.pdf-BlobFolder/policy/mr20https://www.gov.il/2013: 20/2013קישור לחוזר 

אבחון רפואי, מתן מענה רפואי ראשוני, שירותי אחיות,    על ידי המוקד:בכלל השירותים שיינתנו   1.5

כר בדם, בדיקת  משטח גרון, שירותי גיבוס, בדיקות מעבדה וביניהם: ספירת דם, שקיעת דם וסו

   שתן לכללית, בדיקת הריון, חבישות, וכיוצ"ב.

עד להגעת צוותי    יכולת התמודדות עם מצבי חירום רפואייםבנוסף לאמור לעיל, למוקד תהא  

 .החירום ופינוי המטופל למלר"ד, ובכלל זאת ביצוע החייאה וטיפול ראשוני

קד בית מרקחת, באמצעות רוקח  יפעיל במו  הזוכהככל שיאושר על ידי קופת החולים, המציע   1.6

 מוסמך. 

חתימת  מיום    חודשים  3-מ  יאוחר   ולא  עד   יסתיימו  המוקד   של  והשיפוצים  ההתאמה   עבודות  1.7

עבודות ההקמה יבוצעו  .   "(ההקמה  תקופתאחרון מורשי החתימה במועצה על הסכם )להלן: "

 ע"י המורשים לכך ע"פ דין באחריותו ובפיקוחו של המפעיל הזוכה. 

כמו גם,  מפעיל,  ם של מסמכים אשר באחריות  עקב העדר  עבודות ההקמהאי התחלת  , כי  יובהר

ו/או    בכל אלה, לא יהא לדחות  –, מגבלות עקב וירוס הקורונה וכו'  םמזג אוויר, ימי גשם, חגי

   .ההקמתאת תקופת  לשנות

למועצה    מפעילישלם  היה ומפעיל לא השלים את העבודות ומסרן למועצה תוך תקופת ההקמה,  

לכל יום קלנדרי של פיגור, מבלי    שקלים חדשים  500ומוערך מראש בסך     , מוסכםפיצוי קבוע

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr08-2022/he/files_circulars_mr_mr08_2022.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr20-2013/he/files_circulars_mr_mr20_2013.pdf
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יהיה צמוד    הנ"להפיצוי    העומדות לרשות המועצה ע"פ ההסכם ו/או ע"פ דין.  לפגוע בזכויות

 . מפעילבעת הגשת הצעת שהיה ידוע סי למדד הבניה הבסי

על אף האמור לעיל, למועצה בלבד, תהא הזכות, להאריך את תקופת ההקמה לתקופה שתראה  

. הארכה  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לצרכיה והנסיבות שיונחו בפניהלנכון, והכל  

 כאמור ככל שתינתן תהא בכתב ומראש. 

המבנה 1.8 התאמת  המבנה,  שכירות  מיסים,  לנדרש  הוצאות  היטלים,  אגרות,  המבנה,  אחזקת   ,

וכיוצ"ב, לרבות קבלת כלל ההיתרים והרישיונות הדרושים לצורך    , אינטרנטארנונה, חשמל, מים

D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7% .ועל חשבונו במכרז  מפעיליחולו על  –הפעלת המוקד התאמת המבנה ו 99%D7%9D%/  ,8661537-04 , office.com-law-roee@weller 

למועצה   1.9 לשלם  יידרש  ההרשאההזוכה  בתחומה  בגין  המוקד  שכירותוכן    להפעלת  בגין    דמי 

 .  הפעלת המוקד בושם לע"י המועצה  המבנה שיועמד לרשותו 

בהצעת   זה,  מכרז  במסגרת  המציע  ע"י  תוצע  השכירות  ודמי  ההרשאה  בגין  הכוללת  התמורה 

₪ בתוספת מע"מ    2,500  בסך שלהמחיר המסומנת כנספח א' להסכם ולא תפחת ממחיר מינימום  

 . ", בהתאמה(התמורה" - " ומחיר המינימום)להלן: "

₪ בתוספת מע"מ    2,000לידיעת המציעים, מחיר המינימום מגלם הן את דמי השכירות בסך של  

 ₪ בתוספת מע"מ לחודש(.  500לחודש והן את דמי ההרשאה  המינימאליים בסך של  

 : מובהר ומודגש בזאת כי

התחלה   1.9.1 המועצה  יינתן  כאמור,  צו  האישורים  לזוכה  ע"י  כל  הימצאות  לאחר  רק 

   .המפעילוההיתרים הנדרשים לעניין השירותים, בהתאם להוראות כל דין, בידי 

 . משנה  ינלספק את השירותים באמצעות קבל במכרז, לא יהיה רשאי   מפעיל המציע  1.9.2

המועצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה, לשנות את המקום   1.9.3

המציע מפעיל   בתחום שיפוטה.  כך שיופעל במקום אחר המצוי   המוקד המיועד להפעלת  

 מודע ומסכים לכך ולא תהא לו כל טענה בעניין.

 מובהר ויודגש, כי המועצה אינה מתחייבת להיקף מטופלים ו/או רווחים.  1.9.4

 

 הכוללת  המכרז חוברת .2

 הזמנה להציע הצעות )מסמך זה(. .2.1

   ,  3133801חיפה  15עורך דין רועי וולר, משרד עורכי דין וולר ושות', דרך העצמאות תנאי מכרז.  .2.2

 הצהרת המשתתף במכרז. .2.3

 מידע אודות המציע.  .2.4

 . בנקאית להבטחת הצעה" ערבותנוסח " .2.5

 ונספחיו: נוסח הסכם  .2.6

 .להסכם  נספח א'כמסומן  – שירותים והצעת מחיר מפרט  .2.6.1

 נספח ב' להסכם. מסומן כ – העדר הרשעות תצהיר .2.6.2

 כנספח ג' להסכם. מסומן  –)להקמה ולהפעלה( ביטוח דרישות  .2.6.3

 נספח ד' להסכם. –תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או חבר מועצה  .2.6.4

mailto:roee@weller-law-office.com
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 נספח ה' להסכם.  –נוסח "ערבות לביצוע ההסכם"  .2.6.5

 ' להסכם.ונספח  –תשריט המבנה והיתר הבניה  .2.6.6

 המועצה.  אתרמ/ב והורדהלעיון מסמכי המכרז יועמדו   .3

טלפונית   .4 המכרז  מסמכי  את  לרכוש  המועצה    אוניתן  )להלן:  במשרדי  תלול  אבו  שביישוב 

 יוחזר בשום מקרה. אשר לא  ₪ 250"(, כנגד תשלום בסך של משרדי המועצה"

ולהעלותן  לרכזיש   .5 וקיימות,  במידה  השאלות  כל  ה  את  לכתב  על  להגשת  עד  האחרון  מועד 

הגב' מיטל ברנפלד  ליידי  בלבד,  Word, בקובץשאלות הבהרה כנקוב לעיל בלוח זמני המכרז

שמספרו:    meitalb@nevemidbar.org.il  לדוא"ל: בטלפון  המסמכים  קבלת   ולוודא 

08-6256411 . 

יועלו מסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה ופרוטוקול סיור מציעים )ככל ויהיו(,   .6

. משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר המועצה וביחס להבהרות  לאתר המועצה

 ככל ויהיו, בכל עת ועד למועד האחרון להגשת הצעות. 

להגיש א .7 יש  ההצעה  סגורה   ת  "  במעטפה  נכתב     " 01/2023  פומביכרז  מעליה 

לתיבת המכרזים הנמצאת   מועד האחרון להגשת הצעות כנקוב לעיל בלוח זמני המכרז,לעד  

הצעות אשר יוגשו   בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם..  המועצהבמשרדי  

 . לאחר מועד ההגשה לא יתקבלו

הנכם מתבקשים לעיין היטב בכל החומר המצ"ב ולהחזיר לנו את הצעתכם שתכלול את כל  .8

בסעיף   המפורטים  לחתום  לעיל,    2המסמכים  המוסמכים  ידי  על  וחתומים  מלאים  כשהם 

 עמוד ועמוד.  עליהם בכל

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות.   יום  180התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא  .9

ביותר או הצעה כלשהי. כמו   בעלת הניקוד הגבוהמתחייבת לקבל את ההצעה  אין המועצה   .10

כן, המועצה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף השירותים על פי שיקול  

ם כול  השירותיםאת    מפעיללשלבים, להזמין מ  השירותיםלפצל את ביצוע  דעתה הבלעדי ו

וללא צורך בהנמקה, והמציעים  וכל דין  עדי  דעתה הבליקול  , הכל על פי שםאו רק חלק מה

במקרה כאמור ייחתם    מוותרים ומנועים מראש מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

 חוזה עם סכום שונה מן ההצעה, אך המחירים לא ישתנו.  

את   .11 לעצמה  שומרת  הבלעדי,  המועצה  דעתה  שיקול  לפי  המכרז,  הזכות,  ו/או  לבטל  לפסול 

גביו היה למועצה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות  לת הצעתו של מציע,  לדחות א

לרבות במקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו/שרותיו, הפרת חוזה על ידי המציע,  

 . חשד למרמה, תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו"ב

מכי המכרז. אי מילוי  על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה וביתר מס .12

 אחת או יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.
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 כללי  .13

)הכוללת דמי ההרשאה   התמורה למועצה, את  בנספח א'על גבי  המציע ינקוב בהצעתו   .13.1

 להפעלת מוקד לרפואה דחופה בתחומה ודמי שכירות בגין המבנה שיועמד לרשותו(. 

התשלומים החלים על המציע הזוכה ובכללם: התמורה למועצה אינה כוללת את יתר 

חשמל, מים, טלפון, תקשורת ואינטרנט, ארנונה, תחזוקה שוטפת ,  השקעות הקמה

 של המבנה וכיוצ"ב.

של   בסך  מינימום  ממחיר  תפחת  לא  המוצעת  מדמי   2,500התמורה  )המורכב   ₪

ל ₪ בתוספת מע"מ לחודש ומדמי הרשאה מינימליים בסך ש  2,000שכירות בסך של  

 ₪ בתוספת מע"מ לחודש( )להלן: "מחיר המינימום"(.  500

במס' השעות החודשיות לנוכחות המנהל  כמו כן, על המציע לנקוב על גבי נספח א', גם  

 .הרפואי מטעמו, להן מתחייב

תכלול .13.2 המציע  וסוג    הצעת  מין  מכל  הרגילות,  ובין  המיוחדות  בין  ההוצאות,  כל  את 

על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב,    במתן השירותיםשהוא הכרוכות  

- תרופות, ציוד מתכלה או חדפריקתם ביעד,  הרכבה/התקנה,  חומרים, הובלת הטובין,  

וכיו"פעמי,   והיתרים  רישוי  ביטוחים,  עבודה,  למעןכלי  תתווסף   ב.  לא  ספק   הסר 

הפרשי  , רווח קבלן ראשי, תוספת מרחק/אזור,  מורה תוספת מכל סוג שהוא לרבותלת

   .הצמדה למדד כלשהו

, ניהלעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קמבלי לגרוע מכלליות האמור   .13.3

   הצעה.ב וכיו"ב ייחשבו ככלולים  ביטוחים,

או   .13.4 ישיר  באופן  הכרוכות,  העלויות  לפגוע כל  ומבלי  למכרז  ההצעה  בהגשת  עקיף, 

בכלליות האמור לעיל, לרבות אגרות או תשלומים הנדרשים בגין מסמכים ותעודות  

שיש לצרפם להצעה וכל הוצאה או עלות אחרת ללא יוצא מן הכלל, יחולו על המציע 

כי גם במקרה בו יבוטל המכרז מכל סיבה שהיא   ,בלבד. למען הסר ספק מובהר בזה

, לא יהיה המציע זכאי  םמהאו כל חלק    השירותיםמועצה תחליט שלא לבצע את  ו/או ה

בגין השתתפותו   ו/או  המכרז  רכישת מסמכי  בגין  כלשהן  הוצאות  או  עלויות  להחזר 

 במכרז.

כל שינוי או תוספת שייעשו  ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז.   .13.5

כתב לוואי או בכל אופן אחר שלא כאמור המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במ  במסמכי

 .  עלולים לגרום לפסילת ההצעהבמסמכי המכרז,  

 ביטוח  .14

כזוכה  .14.1 )יבחר  תתקבל  והצעתו  היה  כי  ומתחייב  מצהיר  הצעתו  הגשת  בעצם  המציע, 

לכיסויי   המועצהאישור מחברת ביטוח על עמידתו בדרישות    למועצהבמכרז( ימציא  

 הביטוח הנדרשים במכרז זה.
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 בעצמומובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא   .14.2

כנדרש במכרז ואת המשמעויות   חשבונוועל   ביטוח האם תסכים לבטחו  אצל חברת 

הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה, ככל שיש 

 כאלה. 

 ספק מובהר בזאת: הסר  למען .14.3

  ביטוח   חברתאו  /ו   ביכולתו  אין  כי  לטעון  יוכל  לא  תתקבל  שהצעתו  מציע .14.3.1

  עלויות   כיאו  /ו  במכרז  לנדרש  שלו   הביטוח   כיסוי   את  להתאים   מסרבת

 . בהצעתו בחשבון  נלקחו  לא  המעצה  לדרישות  שלו הביטוח  כיסוי התאמת

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה   .14.3.2

הזכות,   למועצה  שמורה  בהסכם,  ו/או  במכרז  הנקוב  את  במועד  לממש 

 הזכויות העומדות לרשותה ע"פ ההסכם/המכרז ולפי כל דין. 

 הנדרשיםבזאת, כי מתן צו התחלת השירותים מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים    מודגש .15

 יידרשו. שככל למתן השירותים נשוא המכרז,  י חוק על פ

 

 אברהים אלהואשלה 

 ראש המועצה האזורית נווה מדבר
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 המכרז   תנאי

 כללי  .1

המכרז   במסמכי  לאמור  מוחלט  באופן  כפופות  למכרז  כולליםההצעות  "  אשר  מסמכי  )להלן: 

 "(:המכרז

 ציע הצעות.הזמנה לה .1.1

 . (מסמך זהתנאי המכרז ) .1.2

 משתתף במכרז.ההצהרת  .1.3

 מידע אודות המציע.  .1.4

 בנקאית להבטחת הצעה"  ערבותנוסח " .1.5

 : נוסח ההסכם על נספחיו .1.6

 .להסכם נספח א'כמסומן  –והצעת המחיר  שירותיםמפרט  .1

 נספח ב' להסכם. מסומן כ – העדר הרשעות תצהיר .2

 כנספח ג' להסכם. מסומן  –)להקמה ולהפעלה( ביטוח דרישות  .3

 נספח ד' להסכם. –תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .4

 נספח ה' להסכם. –נוסח ערבות לביצוע ההסכם   .5

 ' להסכם.ונספח  –תשריט המבנה והיתר בניה   .6

 

כל מסמך נוסף שהגיע לידי המשתתפים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ואשר נאמר בו   .1.7

 המכרז. במפורש כי הוא מהווה חלק ממסמכי 
 

כי כל התנאים, התניות, ההסברים וההנחיות המפורטים במסמכים שצוינו    ,למען הסר ספק מובהר
 כ"מסמכי המכרז" מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

 
 

 סף להשתתפות במכרז  תנאי .2

ואשר המציאו את כל    הבאים במצטבר  הסף  בכל תנאי  העומדים  מציעיםרשאים להשתתף במכרז  

 האישורים והמסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה: 

 

למען הסר ספק מובהר בזה, כי לא רשאים להשתתף חבר יחידים    -  כחוק  יחיד או תאגיד רשום .2.1

להשתת רשאיות  לא  וכן  כחוק  רשום  בתאגיד  מאוגד  במיזם  שאינו  שותפויות  או  חברות  ף 

   יחדיו, בתאגיד רשום כחוק רשמו משותף או בכל דרך אחרת אלא אם נ

 )להוכחת תנאי זה יצרף המציע להצעתו: 

 תעודת עוסק מורשה.   -

 ככל והמציע תאגיד, יצרף בנוסף גם תעודת התאגדות ואישור מורשי חתימה  -

 פרופיל עסקי  -

 (. מידע אודות המציע -
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 מציע שרכש את מסמכי המכרז. .2.2

 צרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז, על שמו(. ל)להוכחת תנאי סף זה על המציע 

 

שקלים  חמישים אלף  :  )ובמילים₪    50,000אוטונומית בגובה    הגיש ערבות בנקאית  מציעה .2.3

" )להלן:  הצעהחדשים(  להבטחת  המדד  "(,  ערבות  כאשר  לצרכן,  המחירים  למדד  צמודה 

, אשר תעמוד בתוקפה עד  15.12.2022, שפורסם ביום  2022  נובמברהבסיסי יהיה מדד חודש  

", באופן, בתנאים האמורים בתנאי  נווה מדברלפקודת "המועצה האזורית    01/05/2023ליום  

 מסמכי המכרז.ל  של "נוסח ערבות להבטחת הצעה" המצורף  המדויקהמכרז ובהתאם לנוסחו  

 

המציע  המנהל .2.4 מטעם  המוצע  ככל  הרפואי  המוקד  של  בפועל  הרפואי  המנהל  יהא  אשר   ,

 שהמציע יוכרז כזוכה, עומד בכל התנאים המצטברים הבאים: 

 בעל רישיון קבוע ותקף לעסוק ברפואה בישראל.  .1

2. ( הראשונית  הרפואה  ממקצועות  באחד  מומחה  תואר  פנימיתבעל  משפחה/   /רפואה 

 (.חירום  ת ילדים/ רפוארפואת  

 /רפואה פנימית שנים לפחות באחד ממקצועות הרפואה הראשונית )  5בעל ניסיון של   .3

  (.חירום תילדים/ רפוארפואת  משפחה/ 

 יצרף המציע להצעתו: )להוכחת עמידתו בתנאי זה 

   מידע אודות המציע. -

 קורות חיים של המנהל המוצע מטעמו.  -

 אישורים/תעודות ביחס למנהל המוצע.  -

   המלצות(. -

 

 המציע נעדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה.  .2.5

 להסכם(.   כנספח ד')להוכחת תנאי זה יצרף המציע את התצהיר המצורף 

 

 מסמכים שצירופם נדרש  .3

, במדויק ועל פי הנוסח  ללא יוצא מהכללעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים,   .3.1

 :נדרשה

שמולאו    , על גבי הטפסים המקוריים ולאחרעיל, כפי שהם מפורטים ל כל מסמכי המכרז .1

הנדרשים  בדיובהם   הפרטים  מהכלל  ,כל  יוצא  מוסמכת  ו   ,ללא  בחתימה  שנחתמו 

 שירותים וההצעה. המפרט ובכלל זה  כנדרש

 .קבלה על רכישת מסמכי המכרז .2

 תום, כנדרש בתנאי הסף לעיל.לא וח מ  המציע  מידע אודות .3

הן ביחס להם ניתנו השירותים ע"י המציע, כמפורט בטבלת הניסיון,  מהגורמים    המלצות .4

 . למציע והן ביחס למנהל המוצע מטעמו

 כל המסמכים הנדרשים ביחס למנהל המוצע מטעם המציע, כנדרש בתנאי הסף.    .5
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מוצעת .6 מוקד  הפעלת  בנספח    תכנית  הקבועות  להנחיות  תנוקד   א' בהתאם  )התכנית 

 (. וכמפורט בסעיף  אמות המידה לבחירת מפעיל במסגרת מדדי האיכות

הצעה .7 להבטחת  בנקאית  ובנוסח  ערבות  לעיל  הסף  בתנאי  כנדרש  שצורף ,  המדויק 

 למסמכי המכרז. 

 . אישור בתוקף על ניכוי מס במקור או פטור ממס .8

על .9 בתוקף  ציבוריים- אישור  גופים  עסקאות  חוק  ותשלום   פי  חשבונות  ניהול  )אכיפת 

 . 1976-התשל"ו ,חובות מס(

-צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג , ככל ונדרש ע"פ  העתק מרישיון העסק .10

 ולצרף אישור על כך.  יש לציין זאת במפורשטעון רישוי,   אינו העסק ככל ו .0132

 . תעודת עוסק מורשה .11

 לצרף:  תאגידעל משתתף במכרז שהוא  .12

או השותפויות או האגודות    רשם החברותמאת    עותק מתעודת ההתאגדות .3.1.12.1

 . השיתופיות

של  פירוט   .3.1.12.2 של  עדכני  החתימה  החתימות  התאגידמורשי  צירופי  לרבות   ,

 "ח שלה. האו רו תאגיד"ד של הההנדרשים, מאושר ע"י עו

 . , מלא וחתוםהעדר הרשעות )נספח ב'( תצהיר .13

 מלא וחתום.  תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה )נספח ד'(, .14

 מלא וחתום.  החוזה על נספחיו  נוסח .15

, במדויק ועל פי הנוסח  ללא יוצא מהכלללמען הסר ספק מובהר בזה, כי צירוף כל המסמכים הנ"ל,  

להשתתפות במכרז ולכן השמטת מסמך מהמסמכים שפורטו או    תנאי מוקדם יסודישנדרש, מהווה  

 .עלולים לגרום לפסילת ההצעההגשת מסמך שיש בו סטייה מהנוסח ומהתוכן שנדרשו, 

 

 אופן הגשת הצעות .4

ל  .4.1 , במלואם ולאחר שמולאו בהם כל את כל המסמכים כמפורט במסמך זה  הגישעל המציע 

 הנתונים והפרטים הנדרשים ונחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש.

כל הפרטים הנדרשים ללא    בדיום  כאשר מולאו בה,  בטפסים המקורייםאת ההצעה יש להגיש   .4.2

מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי פרטים לא ברורים או כתיבת    יוצא מהכלל.

 . עלולים לגרום לפסילת ההצעה  -ההצעה או חלק ממנה בעיפרון 

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל   .4.3

 .  ת ההצעהעלולים לגרום לפסילאופן אחר שלא כאמור במסמכי המכרז, 

למציע הערות או הסתייגויות   .4.4 אי התאמה במסמכי  או  היו  מצא המציע סתירה, שגיאה או 

עד המכרז או ספק בקשר למובנו המדויק של עניין כלשהו, עליו להודיע על כך למועצה, בכתב,  

   .למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה
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 .לכל המשתתפים במכרז כי אמנם קיים פגם כאמור, תודיע על כך ,במידה והמועצה תמצא

  מי   ו/או   המועצה   מלבד   אחר   גורם   ע״י   ו/או   בע״פ   שניתנו   הסברים   או   הבהרות   פירושים,   כל  .4.5

   אחראית   אינה   המועצה   כי   בזאת,   מובהר   ספק,   הסר   למען  המועצה.   את   יחייבו   לא   מטעמו 

  ותיקונים   תשובות   שינויים,   רק  פה. - בעל   במכרז   למשתתפים   שיינתנו   הסבר,  ו/או   פרוש  לכל 

  בין   סתירה,   של   מקרה   בכל   המועצה.   את   יחייבו   "( הבהרות   "מסמכי   )להלן:   בכתב   נמסרו ש 

  במסמכי   האמור   יגבר   המקוריים,   המכרז   מסמכי   ובין   ההבהרות   במסמכי   האמור 

  בהבהרה   האמור   יגבר   עצמם,   ובין   ההבהרות   מסמכי   בין   סתירה   של   במקרה   ההבהרות. 

 יותר.   המאוחרת 

  שינוי,   לערוך   רשאי   המציע   אין   המכרז.   מסמכי   את   ת לשנו   ו/או   לתקן   ו/או   למחוק   אסור  .4.6

  בהצעתו(.   ממנו   הנדרשים   הפרטים   השלמת   )למעט   המכרז   במסמכי   שהוא,   וסוג   מין   מכל 

  וכפי   המועצה   ע״י   הוכן   אשר   המכרז,   מסמכי   של   הנוסח   הצדדים   את   יחייב   מקרה   בכל 

  לשינויים   רה העי   לא   והמועצה   המציע   ע"י   שינויים   נערכו   בו   במקרה   גם   למציעים,   שנמסר 

 שבוצעו. 

לעניין כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף   .4.7

בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהא המועצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה   המסמכים

 מוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

 המציע;   של   הצעתו   את   לדחות   או   לפסול  .4.7.1

 כלל;   השינויים   בה   נעשו   לא   כאילו   המציע   הצעת   את   לראות  .4.7.2

 שנעשה.   השינוי   בעניין   המציע   מן   הבהרות   לדרוש  .4.7.3

על המציע לחתום, בחתימה מלאה על פי אישור מורשי החתימה שצירף להצעתו, בכל מקום   .4.8

ללא    וכן בתחתית כל דף ממסמכי המכרז"  הספק שנרשם בו "חתימת המציע" או "חתימת  

 . ן הכלליוצא מ

כגון: חתימה אחת היכן שנדרשות שתי   או קיומה של חתימה חלקית בלבד,  העדר חתימה 

עלולה לגרום לפסילת  חתימות, העדר חותמת ברורה וכו', על מסמכי המכרז או חלק מהם,  

 . ההצעה

  " 01/2023מס'    פומבימכרז  "עליה רשום  חלקה  מעטפה  במסמכי המכרז  את    על המציע להגיש .4.9

 כחותם.וס לתיבת המכרזים של המועצה ע"י המציע או שליחו, או בנ וזו תוכנ  בלבד

 האזורית נווה מדבר משרדי המועצה  ב על ידי המציע או ע"י שליח מטעמו    ידניתההצעה תוגש   .4.10

 . עד למועד האחרון להגשת ההצעות -

לא   מקרה  הצעה  נה  תקבלתבכל  כל  תתקבל  לא  וכן  בדואר  ששוגרו  ההצעות  מועד  בחלוף 

 . האחרון להגשת ההצעות

יש לפצל ל .4.11 וכמות המסמכים רבה  בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי מעטפות.    2- במקרה 

 המכרז במלואם כאשר הם מלאים וחתומים ע"י המציע.
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המועצה רשאית, לפי שיקולה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי, לדחות את המועד האחרון   .4.12

על   תעלה  שלא  לתקופה  למכרז  ההצעות  ההצעות    45להגשת  להגשת  האחרון  מהמועד  יום 

 משתתפי המכרז. הנקוב במסמך זה ובלבד שהודיעה על כך לכל 

 פתיחת המעטפות .5

תוך "( מחויב להמציא למועצה  מפעיללהלן: " המציע שהצעתו תיבחר כהצעה מפעיל במכרז ) .5.1

ערבות הביצוע והביטוחים הנדרשים, ולאחר מכן, תחזיר  , את  ימים מיום ההודעה על זכייתו  7

 המועצה לזוכה את הערבות הבנקאית שהופקדה על ידו כערבות להשתתפות במכרז. 

כלשהי   .5.2 התחייבות  אחר  מילא  לא  ו/או  בחלקה,  או  במלואה  מהצעתו,  מפעיל  בו  חזר 

המכרז   תנאי  לפי  הבנקאית    –מהתחייבויותיו  הערבות  את  המועצה  לחלט  המועצה  תוכל 

שצורף להצעתו לשם הבטחת השתתפות במכרז, ומפעיל יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או  

 תביעה בעניין זה. 

הבנ .5.3 הערבות  מלוא  בגין  סכום  מראש  ומוערך  מוסכם  פיצוי  יהווה  כאמור,  שימומש  קאית 

כאמור,   נזקיהן  את  להוכיח  יצטרכו  שאלו  מבלי  מטעמה  למי  ו/או  מועצה  שיגרמו  הנזקים 

למי   ו/או  למועצה  המגיע  הנכון  הפיצויים  סכום  הוא  זה  סכום  כי  ומסכים  מצהיר  והמציע 

 לי לגרוע מיתר התרופות העומדות. מטעמה בגין הפרת התחייבות המציע כאמור לעיל וזאת מב

אך -לעיל, הרי בהתקיים הנסיבות המפורטות בו, רשאית המועצה    5.2על אף האמור בסעיף   .5.4

לראות את החוזה שהוגש חתום ע"י מפעיל במסגרת הצעתו כחוזה תקף מיד לאחר    -לא חייבת

פי כל דין   שהוסיפה בו את חתימתה ולנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותה על פי החוזה ועל

לשם אכיפתו של החוזה או לשם השגת כל תרופה ו/או סעד אחר שהיא זכאית לו על פי החוזה  

 ו/או על פי כל דין. 

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה ו/או בהסכמה מצד מפעיל או   .5.5

ת הכלולים בו,  כל מציע אחר, להסב את המכרז ו/או כל חלק הימנו ו/או את החיובים והזכויו 

במלואם או בחלקם, לכל יחיד או תאגיד, בכל שלב של המכרז ולמשתתפים במכרז ו/או לכל  

צד ג' אחר לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. מפעיל במכרז לא יהא רשאי להסב את  

 פי המכרז לצד ג' כלשהו. -זכויותיו או חובותיו על

הבלעדי  .5.6 דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  את    המועצה  לדחות  כלשהי,  בהנמקה  צורך  כל  וללא 

השירותיםתחילת   על  מתן  תעלה  שלא  תקופה  בחוזה  חודשים    12  למשך  שנקבע  מהמועד 

 . לתחילת השירותים

 . מהמועד האחרון להגשת ההצעות יום  180התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא  .5.7

6.  

 זוכה  לבחירת המידה  ואמות ההצעות בחינת אופן .7

תבחנה ההצעות הכשרות לדיון    בדיקת מסמכי המכרז ועמידה של המציע בתנאי הסף,לאחר   .7.1

 (.  20%( והן ביחס להצעתם )הצעת המחיר 80%הן ביחס לאיכותן )איכות ההצעה 
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 : %80 –איכות ההצעה 

 ההצעות תבחנה ביחס לאיכותן ובהתאם לקריטריונים שלהלן: 

 

ניקוד  הקריטריון

 מירבי 

 הניקודאופן ביצוע 

 : הוועדההתרשמות 

ניסיון המציע   -
 ויכולותיו. 

ניסיון המנהל הרפואי   -
המוצע ויכולותיו  
ואופן הניהול של  

המוקד בנתיבות לפי  
 תפיסתו. 

תוכנית הפעלת המוקד   -
 המשתתף   ע"יהמוצעת 

תנקד  ,  ועדת משנה מטעמהאו  ועדת המכרזים   70
בהתאם   המוצע  המנהל  ואת  המציעים  את 

 שצירף המציע. להתרשמותה מהמסמכים 
 

המציעים   מנהלי  את  לזמן  רשאית  הוועדה 
 לראיון, לצורך מתן ניקוד כאמור.

 
 : הניקוד יינתן ביחס לפרמטרים הבאים

ויכולותיו   .א המציע  מניסיון  התרשמות 
לרבות התרשמות מחזון ותפיסת ההפעלה  

 .נקודות 20עד   –שלו של המוקד 
של   חיים  עסקי/קורות  פרופיל  לצרף  *יש 

 המציע.

המוצע,   .ב הרפואי  מהמנהל  התרשמות 
  –ניסיונו ויכולותיו זמינות לניהול המוקד  

 . נקודות 15עד 
 *יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים  

המוקד   .ג הפעלת  מתכנית  התרשמות 
 .  נקודות 35עד   –המוצעת על ידי המציע 

הנדרשת.  * התוכנית  את  לתצרף  יש 
הוראות לעניין התוכנית שעל המציע לצרף  

 מצוינות מטה. 
 

עצמו    המציע  ניסיון
של בניהול   הפעלה    ו/או 

שירותי   למתן  מרכזים 
 . רפואה

נק', ועד    5  –על כל מרכז למתן שירותי רפואה   15
 נקודות לסעיף זה.  15
 

  המציע   התחייבות
השעות   למספר 
בו   בפועל  החודשיות 
הרפואי   המנהל  ישהה 

 במוקד. , בעצמו, המוצע
 

המציע   *התחייבות 
 בנספח א'.

ההתחייבות שלהם   15 רמת  לפי  ינוקדו  המציעים 
השעות   לכמות  המשתתף  הצעת  בטופס 

בעצמו    החודשיות הרפואי  המנהל  ישהה  בהן 
ידי   על  תבדק  ההתחייבות  כי  מובהר  במוקד. 

בפועל וסטייה ממנה כלפי מטה תגרור    המועצה 
 הטלת קנסות ו/או הפחתת תשלומים: 

 נקודות.  4שעות: עד  24 –שעות  8: 1רמה 
 נקודות.  7שעות: עד  50  –שעות  25: 2רמה 
 נקודות.  10שעות: עד  75  –שעות  51: 3רמה 

 נקודות.  15שעות:  100  –שעות  76: 4מה ר
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ניקוד  הקריטריון

 מירבי 

 הניקודאופן ביצוע 

בכל רמה יבחנו המשתתפים שהתחייבו להיקף  
כאשר    רמה   באותההשעות   לשני  אחד  ביחס 

המשתתף שהציע את מירב השעות באותה רמה  
יזכה למירב הנקודות באותה הרמה ואילו יתר  
באותה   שעות  להיקף  שהתחייבו  המשתתפים 

תתף יחיד  רמה יקבלו ניקוד יחסי אליו. היה מש
יהא    – שהתחייב להיקף שעות ברמה מסוימת  

 זכאי המשתתף למירב הנקודות ברמה זו. 
איכות    סה"כ לסעיף 

 ההצעה
נקודות יזכה למירב המשקל    100מציע שיקבל   100

 היתר בהתאמה ובאופן יחסי.  .80%  -לרכבי זה  

 

 

 הנחיות לעניין התוכנית ואופן הגשתה *

"(, התוכנית" או " תוכנית הפעלת מוקד המציע יכין תוכנית הפעלת מוקד )לעיל ולהלן: " .א

. תוכנית זו תהא בהתאמה לתנאי המכרז ללא  דלעילאשר תנוקד במסגרת מדדי האיכות  

הבריאות משרד  וחוזרי  לנהלי  בהתאמה  לרבות  מהם  נפרד   גריעה  בלתי  כחלק  ותשולב 

 ככל שהמציע יזכה במכרז.ומחייב בהסכם ההתקשרות שייחתם בין הצדדים, 

וכן     08/2022תכנית הפעלת המוקד תכלול התייחסות לנהלים הנדרשים המפורטים בחוזר   .ב

 לנושאים הבאים: , לכל הפחות ,תכלול  התייחסות

מערך הניהול הרפואי: תפקיד המנהל הרפואי, מעורבותו בניהול השוטף, ניהול סדיר,   ▪

 קיום ישיבות עיתיות, הדרכות, ביקורות, נוכחות, דיווחים וכיוצ"ב. 

צוות עבור  ו  ,קייםרפואי  צוות  עבור    08/2022הכשרות: בדיקת עמידה בהוראות חוזר   ▪

 חדש. רפואי  

ה ▪ והכנסה  חדש  צוות  חבר  הכנסת  רופא נהלים:  יחיד,  רופא  לרבות  לעבודה  דרגתית 

לאומי שירות  בני/ות  חובשים,  פרמדיק,  מוקד,  אחות  רפואיות,  אחיות  -יועץ/כונן, 

 אזרחי, מתנדבים, עוזר רופא, מזכירות, אחראי שירותי רוקחות. 

 נוהל דיווחים שוטפים ואירועים חריגים.  ▪

 תיעוד ורישום. ▪

 שהייה. קיום אופציה של שהייה במוקד להשגחה ונהלי  ▪

 שירותים רפואיים נוספים מוצעים מעבר שירותי החובה במכרז. ▪

מתקנים,   ▪ מבנה,  במבנה:  המוצעות  טריאז',  התשתיות  חדרי    חדריחדרי  טיפולים, 

, שילוט, תרופות, לאנשים עם מוגבלויות  שירותים, ציוד, כלים, נגישותהמתנה, חדרי  

 בדיקות מעבדה, שירותים לרפואה מרחוק )טלרפואה(,  

רך פרסום ומערך מידע למוקד: עלונים, מגנטי מידע, פרסום באתרי קופות החולים,  מע ▪

, אתר אינטרנט ייעודי facebook  ,youtubeשילוט, הסברה, פרסום במדיות השונות,  

 וכיוצ"ב. 

 קיום מערך הכשרות, קורסים, השתלמויות, הדרכות והכשרות עבור מתנדבים.  ▪

 והשתלבות בעבודת המועצה:    תשיתוף פעולה עם המועצה בעבודה השוטפ ▪
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הדרכת צוותי חינוך של המועצה בעזרה ראשונה; ליווי המועצה בפעילות   –לדוגמה  

ובאירועים  בפעילויות  שילוב  המועצה;  מטעם  ומלגאים  מתנדבים  שילוב  השוטפת; 

 הנערכים בשטח המועצה; וכו'.

 ן וההצלה. טיב היערכות לחירום, לרבות שיתופי פעולה עם גופי החירום, הביטחו  ▪

 . רפואי אבטחת מידע, שמירה על פרטיות ▪

המציע יפרט בתוכנית הפעלת המוקד, גם כל מידע אחר שלדעת המציע רלוונטי לתכנית   ▪

 הפעלת המוקד. 

 

 :  20%  –המחיר הצעת 

  20- תזכה ל הגבוהה ביותר שתשולם למועצה(,הנוקבת בתמורה )ביותר הגבוהה  צעת המחיר ה

 : נק' ואילו יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי להצעה הזולה ביותר, לפי הנוסחה שלהלן

 

 הנבחנת ההצעה  מחיר  ×  20=     ציון רכיב המחיר 

 הגבוהה ביותר ההצעה  מחיר   

 

₪ בתוספת מע"מ )לעיל ולהלן:    2,500מחיר המינימום להצעת המחיר יהא כאמור,  

 "מחרי המינימום"(. הצעה שתהא נמוכה ממחיר המינימום תיפסל. 

חיבור אריתמטי של  על ידי  )איכות ומחיר( יחושב, עבור כל אחת מההצעות,    המשוקלל  הציון  .7.2

 :ציון האיכות וציון המחיר, באופן הבא

 = )ציון האיכות( + )ציון המחיר(  המשוקללהציון 

הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון, ויתר    המשוקלל ההצעות ידורגו, כך שההצעה בעלת הציון  

 ההצעות ידורגו אחריה בהתאם. 

בכפוף לזכויות המועצה ובכפוף לתנאי המכרז, ההצעה שתזכה לניקוד המשוקלל הגבוה ביותר,  

 .  מפעילה, כהצעה תמליץ וועדת המכרזים על ההצע

המועצה  י כי  מובהר,  זאת,  עם  ההצעה  נאינחד  את  לקבל  מתחייבת  הגבוהה  הניקוד   בעלת 

 ביותר, או כל הצעה שהיא.

  כפי ,  בדיקה  כל ,  מהם  חלק   לכל   או  למציעים  לערוך  רשאים  מטעמה  מי  כלאו  /ו  המועצה  .7.3

,  כאמור  בבדיקות   מטעמה  ומי   המועצה  עם  פעולה  ישתף  מהמציעים  אחד   כל .  לנכון  שימצאו

  המועצה   תהיה,  לעיל  וכאמור  כנדרש  פעולה  המציע  שיתף  לא.  בדיקות   לערוך  שתבקש  ככל

 . ההצעה  את לפסול, בלבד זה  מטעם, רשאית

  מידעאו  / ו   מסמך   כל   ימציאו   כי  המציעים  מאת   לבקש,  שהוא  שלב  בכל,  המועצה  רשאית  עוד .7.4

 . ההצעות להערכת, מטעמה  מיאו /ו  המועצה לדעת, הדרושים, הבהרהאו / ו נתוןאו  /ו
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  הזכות להקטין או להגדיל את היקף השירותים גם בטרם חתימת החוזה לעצמה את    שומרת המועצה   .8

התקציב שאושר   מן  חורגות  בהם ההצעות  או במקרים  צרכי המועצה  ישתנו  בהם  וזאת במקרים 

 לביצוע.   

  את  לדחותאו /ו  לפסוללבטל המכרז, , הבלעדי  דעתה שיקול לפי, הזכות את לעצמה שומרת המועצה .9

  במקרה   לרבות  האחרונות  השנים  במהלך  כושל או  / ו  רע  ניסיון  למועצה  היה  לגביו,  מציע  של  הצעתו

  בלתי   תביעות,  למרמה  חשד,  המציע"י  ע  חוזה  הפרת,  מעבודתו  משמעותית  רצון  שביעות  אי  של

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה    המועצה  "ב.וכיו  בעליל  סבירות

 .המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישותאו בשל חוסר התייחסות 

 

 

 אברהים אלהואשלה                       

    ראש המועצה האזורית נווה מדבר            
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 משתתף במכרזההצהרת 

הח"מ,   .1 כי  אני,  בסעיףמאשר/ת  כמפורט  המכרז  מסמכי  כל  את  בעיון  המכרז    1  קראתי  לתנאי 

במקומות    , ביקרתיהאמוריםלמתן השירותים  והמהווים, או עתידים להוות, כולם יחד, את ההסכם  

לרבות המקומות הסמוכים להם, דרכי גישה, התשתיות הקיימות וכל  למתן השירותים  המיועדים  

 .מתן השירותיםמקום או מתקן אחרים העשויים להשפיע על 

, תנאי  מתן השירותיםאת כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקום  כי הבנתי    ,הנני מצהיר/ה בזה .2

ו/או על    מתן השירותיםהגישה וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע על מהלך  

 , ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי. השירותיםהיקף הוצאות  

את   .3 לבצע  בכל מסמכי המכרז,    יםהאמור   השירותיםהנני מתחייב/ת  לתנאים המפורטים  בהתאם 

לשביעות    השירותיםוהנני מקבל/ת על עצמי לבצע את  בכפוף לאמור במסמכי המכרז,  כולם יחד,  

 של המועצה.   המלארצונה 

במידה ולא אמלא את התחייבותי המפורטת לעיל, במלואה או בחלקה ובתוך הזמן הנקוב בה ולרבות   .4

מופיעים במסמכי המכרז ללא יוצא מהכלל, ולרבות אם יתברר כי  אם לא אמלא אחר כל התנאים ה

אינני עומד/ת בתנאי הסף למכרז, תהיה המועצה פטורה מכל אחריות ו/או התחייבות כלפי ותהיה  

 לכל מציע אחר.  השירותיםזכאית למסור את  

צ .5 כל  מראש, מבלי  ומוערך  מוסכם  פיצוי  למועצה  לשלם  אני מתחייב/ת  כזה,  כן, במקרה  ורך  כמו 

בהוכחת נזק או גובה נזק מצד המועצה, וזאת בסך השווה לסכום הנקוב בערבות הבנקאית שהפקדתי  

"(, והמועצה תהיה זכאית לגבות את הפיצוי  הפיצוי המוסכםבמועצה להבטחת הצעתי זו )להלן: "

ה  המוסכם ע"י חלוט הערבות הבנקאית ו/או בדרך אחרת ואני מוותר/ת מראש על כל טענה ו/או תביע

 בעניין זה. 

ידוע לי, בין היתר, כי המועצה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתקופה   .6

על כי  יום    45  שלא תעלה  היתר,  בין  לי,  ידוע  וכן  להגשת ההצעות  מתום המועד האחרון המקורי 

לתחילת   המועד  את  לדחות  רשאית  השירותים  המועצה  עלמתן  תעלה  שלא  חודשים    12  לתקופה 

לתחילת   שנועד  השירותים  מהיום  אני  מתן  מכלליותה,  לגרוע  ומבלי  זו,  להצהרתי  לב  ובשים 

ב הינה  זו  כי הצעתי  ומצהיר/ה  תיקון  מוסיף/פה  ו/או  שינוי  ו/או  לביטול  ניתנת  אינה  חוזרת,  לתי 

 ועומדת בתוקף ומחייבת אותי לתקופה כנקוב במכרז. 

 כל מסמכי המכרז, ללא יוצא מהכלל, מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי. .7

אני מוותר/ת על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או   .8

מהו הוראה  הפרת  הפרת  או  מילוי  אי  עצם  או  בהצעה  הנקוב  המועד  חלוף  ועצם  זו  הצעתי  ראות 

 ההוראה כאמור, ישמשו במקום התראה כנ"ל לכל דבר ועניין. 

 במידה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן: .9

קנותיו ו/או בהסכם כי הצעה זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר התאגיד ובת  .9.1

 השותפות.

 כי ההתקשרות בהסכם המכרז, על פי תנאי המכרז, אושרה בהנהלת התאגיד כחוק.  .9.2
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על   .9.3 חותמים,  אנו  בשמו  אשר  התאגיד  בשם  לחתום  מוסמכים  מטה  החתומים  אנו  כי 

ההתקשרות לביצוע הסכם המכרז ועל פי תנאי המכרז וכי אין כל הגבלות או סייגים במסמכי  

סמכי המכרז המונעים מאתנו לחתום על הצעה זו ועל הסכם המכרז, וכי לשון  התאגיד או במ

 היחיד הנקוטה בהצעה, בכפוף לנכונות הצהרותינו, מתייחסת לתאגיד. 

כי ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי במקרה בו יוכח כי הצהרותינו והתחייבויותינו בסעיף זה   .9.4

נכונות או במקרה ויוכח כי החתימה למטה  כולו, על סעיפי המשנה שבו, או חלק מהן, אינן  

לראות אותנו מחויבים באופן אישי    -אך לא חייבת    -פגומה מכל טעם אחר, רשאית המועצה  

 כלפיה, ביחד ולחוד, לקיום ההתחייבויות הכלולות בהצעה. 

 

 ולראיה, באתי על החתום: 

 

 שם המציע/ה: _________________ 

 חברה/מס' שותפות: _________________ מס' תעודת זהות/מס' 

 כתובת: ______________________________ מס' טלפון: ________________  

 חתימות:

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________   שם: ______________  .1

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .2

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  ____________ שם: __ .3

 

 חותמת תאגיד: ______________________ תאריך: ________________ 

 .יה ושלישית מיועדת אך ורק לתאגיד המחויב ביותר מחתימה אחת על פי רשימת מורשי החתימה שלויחתימה שנ* 
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 מידע אודות המציע  

 אודות המציע .1

 שם המציע: _______________________  .1.1

 מס' זהות המציע )ע.מ/ח.פ(: ____________________  .1.2

 __________________________ מען המציע:  .1.3

   סוג התאגדות: _____________________ .1.4

 פרטי התקשרות עם המציע: שם איש קשר, טלפון, טלפון נייד, פקס', דוא"ל:  .1.5

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 

1.6.   _____________________________ ת.ז:  לרבות  המציע  מטעם  החתימה  מורשי 

  _________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 האם המציע הפעיל ו/או מפעיל כיום מוקדי רפואת דחופה: ____________ )כן / לא( .1.7

 ככל שכן, יש לפרט אודות כל מוקד רפואה )עבר ועתיד(:

הפעלתו   מיקום המוקד מס"ד   – משך 

מתי   עד  ממתי 

 )חודש ושנה( 

המוקד    האם

בית   הכיל 

 מרקחת? 

כן  לציין  )יש 

 או לא(. 

שם איש הקשר ברשות המקומית 

לצורך  הבריאות,  במשרד  או 

נייד,   אימות הניסיון )שם, טלפון 

 דוא"ל( 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 *ניתן להוסיף מוקדים נוספים כדוגמת הטבלה דלעיל.
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 אודות המנהל המוצע  .2

של   .2.1 המלא  ת.זשמו  משפחה,  שם  )שם,  המציע  מטעם  המוצע  רישיוןהמנהל  מספר   ,  :)

______________________ _______________________________________________

 ____________________________________________________________________ _ 

 החל מיום: ___________________________________  לעסוק ברפואה בישראל  רישיון בעל .2.2

2.3. ( הראשונית תחום התמחות  פנימית באחד ממקצועות הרפואה  רפואה  ילדים/  רפואת  משפחה/    /: 

 : _________________________________________________________ (חירום תרפוא

 שנות וותק וניסיון בתחום התמחותו: ______________________  .2.4

 ;  לצרף תעודה המעידה על תואר מומחה באחד ממקצועות הרפואה הראשונית יש*

 .יש לצרף קורות חיים ופירוט ניסיונו המקצועי של המנהל הרפואי המוצע*

להלן רשימת המקומות בהן הועסק/מועסק המנהל הרפואי. ביחס למקומות בהן מועסק גם כיום יש   .2.5

 לציין היקף משרה באותו מקום:

שם  מס"ד
 המקום

תפקיד )תחום  
 התמחות( 

משך העסקה  
ממתי עד  -

מתי )חודש  
 ושנה( 

היקף   איש קשר )שם+נייד( 
 משרה

1      

2      

3      

4      

5      

 

 *ניתן להוסיף מקומות נוספים.

 

 הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים שהמועצה תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות הנ"ל. 

 חתימה וחותמת: ________________________________  

 שם חותם/ים:     ________________________________ תפקיד/ם:           _______________ 

 

 

 עו"ד אישור

)מ.ר עו"ד   ,___________ הח"מ  בפני  אני  הופיע/ה   _______ ביום  כי  מאשר   ,)  ________  .

מורשה החתימה מטעם _____________________  מר/גב' _________,  ת.ז. _________,  

לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא  ח.פ __________________,  

בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה  

 בחתמו/ה עליו בפני. 

__________ _____ _____ 
 וחותמת עו"ד  חתימה          
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 נוסח "ערבות להבטחת ההצעה" 

  בנק : 

 סניף : 

 כתובת הסניף  : 

 תאריך : 

 
 לכבוד

 המועצה האזורית נווה מדבר 

 

 ערבות בנקאית מס'____________ הנדון: 

סכום,   .1 כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  של  אנו  כולל  לסכום  אלף   )במילים:₪    50,000עד  חמישים 
"(,  הנערב"(, שתדרשו מאת __________________ )להלן: "סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: "

 . 01/2023בקשר למכרז פומבי מספר 

ע"י הלשכה המרכזית  מפעם    סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם .2 לפעם 
 "(, בתנאי ההצמדה שלהלן: המדדלסטטיסטיקה ומחקר כלכלי )להלן: "

)או  15.12.2022אשר פורסם ביום   2022נובמבר " לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש המדד היסודי"
   סמוך לכך(.

זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י המדד החדש" " לעניין ערבות 
 ערבות זו.  

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:הפרשי ההצמדה"

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, הסכום השווה למכפלת  
 ה, מחולק במדד היסודי.ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדריש

לסכום  עד  בדרישתכם  הנקוב  הסכום  את  לכם  נשלם  היסודי,  מהמדד  נמוך  יהיה  החדש  המדד  אם 
 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

 
ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה,  .3

את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום  מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או לנמק  
 תחילה מאת הנערב. 

 
מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם    ימים  15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .4

 את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד. 
 
ועד בכלל. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל    01/05/2023יום   ערבות זו תישאר בתוקפה עד ל .5

 על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.  .6
 
 

 
 בכבוד רב, 

 בנק ______________________   

   

 החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף. טופס זה ייחתם בידי מורשי
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 הסכם

 
 2023שנת   שנערך ונחתם ביום _____________

 

 - בין -

 נווה מדבר  אזוריתהמועצה ה

 מהיישוב אבו תלול 

 ה והחשב המלווה גזבר מורשים לחתום מטעמה, ראש המועצה, על ידי ה

 ( "המועצה")להלן: 

 מצד אחד;                                                                                                                                               

 - לבין -

 

 , ת.ז./ח.פ ________________ ,________________

 ,________________מרחוב 

 ________________ ה על ידי המורשה/ים לחתום מטעמ

 "( המפעיל)להלן: "

 מצד שני;                                                                                                                                                      

 

בקהילה בתחום שיפוטה,  בהקמת והפעלת מוקד לשירותי רפואה דחופה  ינת  יוהמועצה מעונ

המצורף להסכם  השירותים  במפרט  הכל כמפורט  "(,  "מוקד רפואה דחופה  אוהמוקד"  )להלן: "

 "(;השירותים)להלן: " כנספח א'זה 

 :הואיל

בהצהירו כי הוא בעל הידע, הכישורים,  השירותים,  הציע למועצה לבצע עבורה את    מפעיל וה

, והמועצה  השירותיםעל פי כל דין לביצוע    יםהנדרש   יונותהיכולת, הניסיון, האמצעים והריש 

 בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה;  מפעילל השירותיםהסכימה למסור את 

 :והואיל

ה של  השירותים    מפעילוהצעתו  כהצעה  למתן    01/2023מס'    פומביבמכרז    מפעילנבחרה 

 ; "(המכרז)להלן: " שפורסם ע"י המועצה

 :והואיל

נובמסגרת   זה המכרז,  הסכם  וביניהם  המכרז  מסמכי  כל  על  לחתום  המפעיל   דרש 

" המכרז)להלן:  כמתחייב  מסמכי  הנדרש  כל  ואת  השירותים  למתן  התחייב  ובמסגרתם   )"

 מהם;

 :והואיל

מועצה מסכימה למסור למפעיל את ביצוע השירותים או חלקם כפי שאלו יפורטו בהזמנות  וה

הצורך ובלבד וזה יעמוד בכל התחייבויותיו כמפורט  העבודה שיוצאו למפעיל מעת לעת ולפי  

 ; במסמכי המכרז

 :והואיל

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 יםמבוא ונספח .1

 זה.מהסכם חלק בלתי נפרד  יםזה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהוו להסכםהמבוא  .1.1

 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם: .1.2
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 . להסכם'  כנספח א מסומן -שירותים והצעת מחיר מפרט  .1.2.1

 להסכם. כנספח ב'מסומן  - תצהיר העדר הרשעות .1.2.2

 . להסכם ג' נספחכמסומן  -  ביטוחדרישות  .1.2.3

 להסכם.  כנספח ד'מסומן  –תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .1.2.4

 להסכם.  כנספח ה'מסומן  –נוסח ערבות לביצוע ההסכם   .1.2.5

 להסכם.  'וכנספח מסומן  –המבנה והיתר בניה   תשריט .1.2.6

לשביעות רצונה, בהתאם להוראות,    םמתחייב בזה לבצע עבור המועצה את השירותי   מפעילה .1.3

 התקנים והתקנות הנהוגים בישראל לגבי שירותים אלו הכלולים במפרט ועל פי כל דין. 

נספח א'  צורף כ המהשירותים  מפרט  מתחייב לבצע את השירותים בהתאם למפורט ב   מפעילה .1.4

 להסכם זה. 

הבנה ו/או הסכמה ו/או הסכם קודם שבין הצדדים, מעבר לחתימת הסכם זה לא יהיה להם    כל .1.5

במסמכי   האמור  דבר  לכל  תוקף  יהיה  ולא  במכרזתוקף  להשתתף  הוראות    ההזמנה  הסותר 

 הסכם זה. 

 
 מונחים .2

 זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר:  בהסכם

 אזורית נווה מדבר.המועצה ה  -" המזמין" או "המועצה"

 המועצה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך ההסכם או כל חלק ממנו. ראש   -" המנהל"

 וכל המסמכים המפורטים להלן: "(, תנאים אלותנאי הסכם זה )להלן: " -" ההסכם"

 הנספחים להסכם.                                

 מסמכי המכרז.                               

משנה הפועל בשמו  מפעיל  לרבות: נציגיו של המפעיל ומורשיו המוסמכים, לרבות כל      -"  המפעיל"

   או 

השירותיב  בשבילו   מהן,    םביצוע  חלק  כל  והמאו  הסכמתה ובלבד,  את  נתנה   ועצה 

 .מראש ובכתב י משנה,/מפעיללהעסקת  

 נציג מורשה של המועצה, כפי שייקבע על ידי המנהל בקשר עם ביצועו של הסכם זה.   -" המפקח"

דחופה,    –"  השירותים" רפואה  לשירותי  מוקד  והפעלת  כמפורט  הקמת  השירותים  במפרט  הכל 

 המצורפים להסכם זה כנספח א'.  

תחום שיפוטה של המועצה, בהתאם להוראותיה וקביעתה, הכל כמפורט  –   ""מקום ביצוע השירותים

 בנספח א' ובהתאם להנחיות המועצה. 

פקודת הפרשנות תחול על ההסכם. לצורך הפרשנות רואים את ההסכם כחיקוק כמשמעותו בפקודה  

 האמורה. 
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 הצהרות המפעיל  .3

המפעיל מצהיר בזאת, כי קיבל לידיו מן המועצה את כל המסמכים של ההסכם על כל נספחיו,   .3.1

כי קרא אותם והבין את תוכנם וכי קיבל מן המועצה את כל ההסברים והמידע הנדרש לצורך  

 ביצוע השירותים ומילוי כלל התחייבויותיו על פי ההסכם.

הצעתו,   .3.2 הגשת  לפני  בדק,  כאילו  המפעיל,  את  השירותירואים  מתן  מקום  טיב  םאת  את   ,

הדרושים לשם מילוי התחייבויותיו,    םהתשתיות והציוד, את כמויותיהם וטיבם של השירותי

את דרכי הגישה וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות העלולות להשפיע  

 על מתן השירותים. 

ל הידע, הניסיון, והציוד הדרוש לשם מיומן, בע והמפעיל מצהיר, כי ברשותו כח אדם מקצועי   .3.3

מתן השירותים במלואם וכי הוא מסוגל ובעל כושר וכישורים לבצע את התחייבויותיו על פי  

 זה והוא מתחייב לבצעם כאמור לשביעות רצונה המלא של המועצה.  הסכם

וא  ה בהיר לו, וכי הלפי הסכם זלביצוע ממנו  יםהנדרשן מצהיר המפעיל, כי היקף השירותים כ .3.4

 מרב הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון המועצה. במתחייב לבצעם 

הרישיונות   .3.5 ו/או  ההיתרים  ו/או  האישורים  כל  בידיו  כי  בזאת,  ומתחייב  מצהיר  המפעיל 

ו/או בהתאם לתנאי הסף של    הנדרשים, על פי כל דין ו/או בהתאם לדרישות חברת הביטוח

הסכם  ישארו בתוקף במשך כל תקופת י , וכי הם זה הסכםפי  , לביצוע התחייבויותיו עלהמכרז

 זה ובמשך שלושה חודשים לאחר מכן. 

המפעיל מצהיר בזאת, כי ידוע לו ומוסכם עליו שהאחריות לטיבם ואיכותם של השירותים וכל   .3.6

 יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה חלות עליו בלבד. 

ו בכל הודעה שתינתן על פיו  המפעיל מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה א .3.7

כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל  

מתן   עם  בקשר  דין  כל  פי  על  עליו,  שיוטלו  או  עליו,  המוטלים  וכיו"ב,  חובה  תשלומי  אגרה, 

 השירותים בהסכם זה. 

 
   המפעיל תחייבויותה .4

או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת מתן  יפעל על פי כל דין ו/  המפעיל .4.1

 .םהשירותי

להשתמש  המפעיל   .4.2 לרבות  במושכר  מתחייב  דין,  לכל  למעט(  בהתאם  מבלי  רישוי  )אך  חוק 

ולפעול בנכס בהתאם להוראות הדין בנוגע לשימושים שיותרו בו, וכל  , 1968 – עסקים, תשכ"ח

מ הוראות  מכח  עליו  שיחולו  החובות  משרד  יתר  והוראות  סטנדרטים  פי  על  לרבות  זה,  כרז 

 . הבריאות בתחומים השונים

להשגת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל  בלעדית יהיה אחראי המפעיל   .4.3

, וכן יקיים את כל תנאיהם וידאג לחידושם במועד, וישלם את כל האגרות  המוקדדין להפעלת  

לפיהם   ו/או התשלומים  בהפעלת  וההיטלים  והכרוכים  דין הדרושים  כל  פי  על  המוקד.  ו/או 

למען הסר ספק, יובהר, כי החתימה על הסכם זה איננה מהווה תחליף לאישורים, רישיונות  
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 .והיתרים אלה, ככל שיידרשו 

השירותי  המפעיל .4.4 את  לבצע  ביעילות,    ם מתחייב  גבוהה,  מקצועית  ברמה  הקפדנות,  במרב 

 נות ובמומחיות, לפי מיטב כללי המקצוע.קבנאמנות, בדיי

השירותי  ,מתחייב  מפעילה .4.5 יהיו    םכי  אשר  עובדיו  ידי  על  למתן  יבוצעו  ומנוסים  מוכשרים 

 "(.ם נותני השירותי)עובדים אלו יקראו להלן: " םהשירותי

בלבד ובפיקוחו האישי וכי נותני    םצעו על ידי נותני השירותיהמפעיל מתחייב, כי השירותים  יבו .4.6

על פי הסכם זה, בין שנכללו במפורש ובין    מפעיל ימלאו אחר כל התחייבויותיו של ה  םהשירותי

מכללא ובין שנהוגים ומקובלים במקצוע, בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מרב המאמצים, 

 .םהנדרש לביצועהכישורים והכישרונות ותוך ניצול כל הידע 

בז  המפעיל .4.7 ישיבות  אמתחייב  בכל  ולהשתתף  מטעמה  מי  או  המועצה  עם  פעולה  לשתף  ת 

 המועצה, לפי דרישת המועצה ובמידת הצורך. 

י  מ מתחייב לדווח למועצה ו/או מי מטעמה על מתן השירותים וכן לדווח למועצה ו/או    המפעיל .4.8

 מטעמה על כל התפתחות צפויה או שאירעה בפועל בנושא השירותים מיד עם היוודע לו עליה. 

על  המפעיל   .4.9 לשמור  בזה  כל  המושכר  מתחייב  במשך  גבול  הסגת  ההתקשרותמפני  .  תקופת 

השוכר לנקוט באופן מיידי בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע  במקרה של הסגת גבול, מתחייב  

על כל  , בכתב,  לאלתרלמועצה,  את הסגת הגבול ואת מסיגי הגבול. כן מתחייב השוכר להודיע  

 .מקרה של הסגת גבול כאמור 

חפיפה    המפעיל .4.10 יבצע  שהיא,  סיבה  מכל  סיום,  לידי  זה  הסכם  יבוא  בו  עת  בכל  כי  מתחייב, 

 ש, לשביעות רצון המועצה.  מסודרת, וככל שיידר

ולא העובדים מטעמו, הורשעו בעבירות לפי    מפעילה .4.11 כי לא הוא  ה'   סימןמצהיר ומתחייב, 

י'   וכי ימלא אחר הוראות החוק למניעת העסקה של  1977  -"זהתשלהעונשין    בחוקלפרק   ,

מתחייב כי ימציא למועצה ככל    מפעילה.  2001  - "אהתשס,  מסויימיםעברייני מין במוסדות  

 שיידרש לכך על ידה, את האישורים שתדרוש להבטחת סעיף זה.  

טיים  , תוך תאום וקבלת אישור מהגורמים הרלבנהמוקדרשאי להתקין שילוט לפרסום  המפעיל   .4.12

הסרה של  ה אחזקה ו, ההתקנהה רישוי,  כלל עלויות המראש ובכתב. למען הסר ספק,  במועצה,  

מובהר  יחולו בלעדית על המפעיל.  כאמור לעיל,    ןלהתקי המפעיל  שיורשה  מודעה ו/או שלט  כל  

להסיר על חשבונו את השילוט האמור  המפעיל  ידאג  , מכל סיבה שהיא,  סיום ההסכםבכי  בזאת  

 . צב לקדמותוולהשיב את המ

 
 השירותים .5

מוקד לשירותי רפואה דחופה    הקמת והפעלתהינם  השירותים הנדרשים במסגרת הסכם זה   .5.1

של המועצה,   במפרט  הכל  בתחומה  להסכם השירותים  כמפורט  א'  כנספח  )להלן:   המצורף 

 "(. השירותים"

ההקמה יבוצעו ע"י המורשים לכך ע"פ דין באחריותו ובפיקוחו של המפעיל. המפעיל    עבודות  .5.2

יהא אחראי בלעדי בכל הקשור להקמת והתאמת המבנה הנדרש לשם הפעלתו כמוקד רפואה  

 ואל מול כל הגורמים עמם יתקשר לשם כך.   

ם מיום  חודשי   3הקמת המבנה והתאמתו לנדרש בהתאם למכרז זה תתבצע ע"י המפעיל בתוך   .5.3

 "(.  תקופת ההקמה ההסכם ע"י אחרון מורשי החתימה במועצה )להלן: "  חתימת
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כמו  מפעיל,  ם של מסמכים אשר באחריות  עקב העדר  עבודות ההקמהאי התחלת  , כי  יובהר

  בכל אלה, לא יהא לדחות   –, מגבלות עקב וירוס הקורונה וכו'  םמזג אוויר, ימי גשם, חגי גם,  

  .ההקמתאת תקופת  ו/או לשנות 

ההקמה,   תקופת  תוך  למועצה  ומסרן  העבודות  את  השלים  לא  ומפעיל    מפעיל ישלם  היה 

לכל יום קלנדרי של    שקלים חדשים  500ומוערך מראש בסך     , מוסכם למועצה פיצוי קבוע

  הנ"ל הפיצוי  העומדות לרשות המועצה ע"פ ההסכם ו/או ע"פ דין. פיגור, מבלי לפגוע בזכויות

 . מפעילבעת הגשת הצעת שהיה ידוע יהיה צמוד למדד הבניה הבסיסי 

לתקופה   ההקמה  תקופת  את  להאריך  הזכות,  תהא  בלבד,  למועצה  לעיל,  האמור  אף  על 

והכל   לנכון,  שיונחו  שתראה  והנסיבות  לצרכיה  בהתאם  הבלעדי,  דעתה  לשיקול  בהתאם 

 . הארכה כאמור ככל שתינתן תהא בכתב ומראש. בפניה

בהתאם בין היתר להוראות כל דין קיים ו/או שיכנס לתוקף ויחול על מתן    יינתנו ים  השירות  .5.4

 השירותים.  

כל תקופת  , במשך  המוקד  כח האדם הדרוש להפעלת להעסיק ועל חשבונו, את    מתחייב   מפעילה .5.5

ויתר ההוראות החלו על תחום    בכפוף להנחיות המועצהו  בהתאם להסכם זההכל  ההתקשרות, 

בתוך   התחייבותו  השירותים.  ובעיקר  היתר  בין  לקיים את התחייבותו  המפעיל מתחייב  כך, 

לנוכחותו של המנהל הרפואי במוקד בהיקף השעות החודשיות להן התחייב במסגרת הצעתו  

 )נספח א'(. 

המועצה אינה מתחייבת להיקף כל שהוא של מטופלים ו/או רווחים, ולא תהא כל טענה ו/או   .5.6

 ה בעניין.  דרישה ו/או תביעה כנגד המועצ

 
 למועצה  התמורה .6

המועצה  .6.1 של  בתחומה  המוקד  והפעלת  להקמת  ההרשאה  למתן  במבנה    בתמורה  ולשימוש 

המועצה ע"י  א'  שיועמד  שבנספח  להצעתו  בהתאם  חודשית  תמורה  למועצה  המפעיל  ישלם   ,

" התמורההתמורה)להלן:  דמי    "(.  את  הן  המוקד  להפעלת  ההרשאה  את  הן  כאמור  תכלול 

 השכירות בגין המבנה בו יופעל המוקד.  

לחודש. המפעיל יפקיד המועצה, במועד החתימה על הסכם זה,    1בכל  תשולם למועצה  התמורה   .6.2

מוסכם בין הצדדים כי הפקדת ההמחאות כאמור לא תיחשב  עבור כל תקופת החוזה.    המחאות 

 פירעונן בפועל של ההמחאות במועד הנקוב לפירעונן ייחשב כתשלום בפועל.כתשלום ורק  

ההוצאות .6.3 בכל  ועל חשבונו  יישא  כאמור, המפעיל  למבנה, הקמתו    בנוסף לתמורה  הקשורות 

התאמת המבנה לנדרש, אחזקת המבנה, אגרות, היטלים, מיסים,   והפעלת המוקד בו ובכלל זה

וכיוצ"ב, אינטרנט  מים,  חשמל,  הדרושים    ארנונה,  והרישיונות  ההיתרים  כלל  קבלת  לרבות 

המוקד. והפעלת  המבנה  התאמת  וגולמו    לצורך  חושבו  המבנה  בגין  השכירות  דמי  כאמור, 

 במסגרת התמורה.  

ולא יהיה רשאי לתבוע או לדרוש מהמועצה שינויים    שלא יתבע או ידרו  מפעילמוסכם, כי ה .6.4

, בין מחמת עלויות שכר  ו ע"פ הסכם זהבדמות הנחה/קיזוז מהתשלומים החלים עלי   בתמורה

סים, היטלים או תשלומי חובה  יעבודה, שינויים בשערי מטבעות, הטלתם או העלאתם של מ

 אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר. 
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 ציוד וחומרים אספקת .7

חלקי   .7.1 הציוד,  כל  את  חשבונו,  על  לספק,  מתחייב  המתכלים,  המפעיל  החומרים  החילוף, 

המתקנים וכל דבר אשר יידרש לביצוע יעיל ומלא של השירותים. רואים את המפעיל כאילו  

 נמצאים ברשותו כל הציוד, החומרים והמתקנים הדרושים לביצוע יעיל של השירותים.

 בהקמתו והפעלתו של המוקד.  לבדו הוא האחראי לשאת בכל ההוצאות, הקשורות  המפעיל .7.2

כלשהו  ו/או הפסד  לכיסוי גרעון  תהא אחראית  , כי המועצה לא  מובהר בזאת  ספקהסר    למען .7.3

 . במסגרת השירותים למפעילשייגרם 

 
 במסמכים וסודיות בעלות .8

כל המסמכים הקשורים להסכם זה וכן כל תוצרי השירותים, אשר ייערכו ו/או יבוצעו על ידי   .8.1

המפעיל בקשר עם הסכם זה בכל צורה ואופן שהוא, לרבות מסמכים אלקטרוניים, צילומם,  

חשבונות, דוחות וכיוצ"ב, אשר המפעיל חייב להכינם, לבצעם, למפעילם, לנהלם ו/או להשתמש  

 הנם רכושה של המועצה בלבד.   -ירותים ו/או בקשר אליהםבהם לצורך מתן הש

המפעיל מתחייב בזה לשמור על סודיות התוכניות, המסמכים, הרשימות, המפרטים וכל יתר   .8.2

הניירות והמסמכים המתייחסים למתן השירותים, בין שהוכנו על ידי המפעיל ו/או מטעמו ו/או  

 ה ו/או על חשבונה. על חשבונו ובין שהוכנו על ידי המועצה ו/או מטעמ

המפעיל יהיה אחראי כלפי המועצה במקרה בו עובדיו ו/או מי מטעמו לא ישמרו על סודיות   .8.3

 לעיל.  8.1המסמכים כאמור בסעיף 

את כל המידע,    -לפי המוקדם- ימסור למועצה מיד עם דרישתה או עם תום הסכם זה    מפעילה .8.4

 על ידו בקשר למתן השירותים.   המסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידו, או הוכן

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי למפעיל אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות   .8.5

ציוד השייכים למועצה או   לגבי מסמכים, מידע או  זכות שהיא,  כל  ו/או  ו/או שיעבוד  עכבון 

 שיגיעו לידי המפעיל בשל כל דבר ועניין הקשור להסכם זה.

אינו מתייחס לפרטי המטופלים שיטופלו במוקד הרפואי אשר עליהם יחולו    האמור בסעיף זה .8.6

 החיסיון והסודיות הקבועים בדין בקשר עם השירותים.  

 
 

 תקופת ההתקשרות   .9

חודשים    36החתימה במועצה ולמשך    הסכם זה יהיה בתוקף ממועד חתימתו ע"י אחרון מורשיי  .9.1

 "(.  תקופת ההסכם)להלן: "

חודשים    12תקופות נוספות בנות    2  -למועצה בלבד, תהא הזכות, להאריך את תקופת ההסכם ב .9.2

 "(, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה. תקופות האופציהכל אחת מהן )להלן: " 

זה בכל עת ללא נימוק או סיבה בהודעה    על אף האמור לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל הסכם  .9.3

 ימים.   60מראש של 

סעיפיהם( מהוות הוראות יסודיות    )על תתי  16,  10-12,  7,  5,  4,  3מוסכם כי הוראות סעיפים   .9.4

 להסכם זה, הפרתן ולו במקצת מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

ום בכל עת  מוסכם עוד, כי המועצה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סי .9.5

 וללא הודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:
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 המפעיל הפר את ההסכם הפרה יסודית.  .9.5.1

ימים   7המפעיל הפר את ההסכם בהפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך   .9.5.2

 מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך. 

מנת המפעיל אינו מבצע את ההסכם לשביעות רצון המועצה, ולא נקט באמצעים על   .9.5.3

 ימים מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך.  7לתקן את הטעון תיקון בתוך 

 :הוראות לעניין סיום/ביטול ההסכם .9.6

 9.3ע"י המועצה כאמור בסעיף  כהגדרתה לעיל    במהלך תקופת ההסכםהסתיים ההסכם   .9.6.1

להחזר השקעותיו באופן יחסי לתקופת ההסכם שנותרה. ודוק.   המפעיליהא זכאי    -  לעיל

)משמאל    ערך ל  השווחודש מתקופת ההסכם יהא  , אזי כל   Xהמפעיל  ותיו של השקעהיו  

 .   X)סך ההשקעות(  /  36לימין(: )תקופת ההסכם( 

₪ כולל מע"מ, ערך ההחזר החודשי בגין    100,000: היו השקעותיו של המפעיל  טול דוגמה

זכאי למפעיל ₪. ההחזר לו יהא  100,000/   ₪36 כולל מע"מ =    2,777ההשקעות יהא:  

לעיל יהא מס' החודשים שנותרו    3.9ככל שהמועצה תביא לסיום ההסכם בהתאם לסעיף  

 לתקופת ההסכם שלא מומשו במכפלת הערך החודשי. 

 :תשומת הלב כי לעניין סעיף זה

חודשים והמפעיל לא    36ההחזר יהא בגין תקופת ההסכם כהגדרתה לעיל בלבד, קרי,   -

 ופציה )כהגדרתה לעיל( שלא מומשה. יהא זכאי להחזר בגין תקופת א

המועצה תכיר בהשקעות הישירות והפיזיות שביצע המציע במושכר, עד לגובה של   -

₪ כולל מע"מ. )יובהר, כי הגבלת סכום השקעות זה הינו ביחס לחישוב החזר    400,000

יזכה   לא  אך  זה  לסכום  מעבר  להשקיע  רשאי  יהא  המציע  בלבד.  ההשקעות 

 המועצה בשום מקרה(. לתשלום/פיצוי/החזר מ

סכום ההשקעות לצורך חישוב ההסכם יהא כפוף להצגת קבלות/אסמכתאות לעניין   -

ולא   בלבד  חשבון המפעיל  על  יהא  זה  לסכום  כל השקעה מעבר  וגובהן.  ההשקעות 

 ייחשב לעניין הזכאות להחזר כאמור בסעיף זה. 

ע"י המועצה בשל אחת  כהגדרתה לעיל    במהלך תקופת ההסכם או האופציה הסתיים ההסכם   .9.7

בסעיף   המנויות  במפורט    –  לעיל  9.5הסיבות  השקעותיו  בגין  להחזר  המפעיל  זכאי  יהא  לא 

 לעיל.  9.6.1בסעיף 

לא יהא   -  מכל סיבה שהיא ע"י המפעיל, במהלך תקופת ההסכם או האופציההסתיים ההסכם  .9.8

לעיל ולא יהא בכך משום ויתור על    9.6.1זכאי המפעיל להחזר בגין השקעותיו כמפורט בסעיף  

 זכויות המועצה בהתאם להסכם זה ו/או ע"פ דין. 

 הסתיים ההסכם או בוטל מכל סיבה שהיא:   .9.9

כשהוא פנוי מכל אדם ומכל  , ויחזירו למועצה  את הנכסיפנה המפעיל באופן מיידי   .9.9.1

 .  וכשהנכס חופשי מכל שיעבוד או עיקול או זכות לצד שלישילמפעיל, חפץ השייך  

המפעיל   .9.9.2 את  סירב  המועצה  כאמור,  המושכר  לפנות  לנכס,  ת  רשאיתהא  להיכנס 

מכל אדם  המושכר  לפנות את  ת  רשאיה, וכן תהיה  ולחזקת  הלתפסו ולהחזירו לרשות

אשר אף יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות  ,  בלבדהמפעיל  וחפץ וזאת על חשבון  

ע"י   הנכס  תפיסת  עקב  יגרמו,  אם  שיגרמו,  הנזקים  הפינוי  צה  המועו/או  וביצוע 
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 .כאמור

 

 שלילת יחסי עובד מעביד  .10

המפעיל מצהיר, כי בהתקשרותו עם המועצה על פי הסכם זה הוא פועל כמפעיל עצמאי ובלתי   .10.1

תלוי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו לבין המועצה  

מטעם   שיועסקו  העובדים  וכל  ומעביד,  עובד  ויתר  יחסי  השירותים  בביצוע  המפעיל 

/:httpsעו"ד רועי וולר, משרד עורכי דין וולר ושות', דיני מכרזים,  התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדיו בלבד. /weller-law-office.com/service/%D7%9E%D7%9B%D7%A 8%D7%96%D7%99%D 7%9D-   

ההוצ .10.2 התשלומים,  בכל  יישא  כי  מתחייב,  של המפעיל  העסקתם  עם  בקשר  והמיסים,  אות 

עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס  

ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר. אין לראות בכל זכות הניתנת על פי  

צעי להבטחת  הסכם זה למועצה לרבות לפקח ו/או להורות לו ו/או לעובדים מטעמו אלא אמ

 ביצוע הוראות הסכם זה במלואן. 

היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית   .10.3

דין, כי עובד ו/או מי מטעמו של המפעיל הנו עובד של המועצה, בין ביחד עם המפעיל ובין  

י דרישתה הראשונה, על  בנפרד, כי אז מתחייב המפעיל לפצות ולשפות את המועצה, מייד לפ 

כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהמועצה תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם קביעה  

 כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל. 

 
 המפעיל  אחריות .11

בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק    ,יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוףהמפעיל   .11.1

בין אם נגרם    –המפעיל  ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד    למועצהאחר, שייגרם  

בין במישרין ובין    –בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו    ,על ידו

וכן הוא מתחייב, לפצות את    ה,בעקיפין, הנובע או הקשור במתן השירותים נשוא הסכם ז

 מפורטים לעיל. ה לשלם בקשר לנזקים ועצה על כל סכום שתחויב המ  ועצההמ

, אין בכל דבר האמור בהסכם זה, או בהוראה או הנחיה שתינתן על פיהם  ספקלמען הסר   .11.2

על ידי המועצה, כדי להטיל על המועצה אחריות, לכל אבדן ו/או פגיעה ו/או הפסד    מפעילל

ו/או נזק ו/או הוצאות, כאמור, שייגרמו למועצה ו/או לכל צד שלישי שהוא כתוצאה ממעשה  

ה של  מחדל  עם  מפעילאו  בקשר  או  מטעמו,  מי  או  מעובדיו  עובד  של  השירותים,    מתן 

 המפורטות בהסכם זה. 

מועצה ו/או למי מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו נזק, הפסד, אבדן ו/או תאלץ  אם ייגרמו ל .11.3

המועצה ו/או מי מטעמה לשלם פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות לעיל,  

  מפעיל לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות נוספות בקשר עם הליכים כלשהם, מתחייב בזאת ה

אדם אחר כלשהו אשר נגרם להם נזק או הוצאה  לשפות את המועצה ו/או מי מטעמה ו/או  

כאמור, במלוא הסכום, מיד עם קבלת הודעה, בעד כל סכום או תשלום שתידרש המועצה  

סכום יראוהו כחוב המגיע למועצה מן המפעיל על פי הסכם זה. אין באמור  לשלמו, ואותו  

ו על פי הסכם זה בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה או מי מטעמה על פי כל דין ו/א 

 לכל תרופה ו/או סעד אחרים.

מטעמה,    מפעילה .11.4 למי  ו/או  למועצה  שנגרמו  הוצאה  או  נזק  כל  ולהשלים  לתקן  מתחייב 
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כמפורט לעיל, מיד עם דרישת המועצה. המועצה תהא רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים  

ל  עקב שהמפעיל  במידה  וזאת  מטעמו  מי  ו/או  המפעיל  ידי  על  שנגרמו  את  נזקים  ביצע  א 

 את המפעיל בתשלום התיקונים.  ולחייב קרותםימים ממועד   7התיקונים תוך 

 
 

 העברת זכויות .12

המפעיל לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו, הנובעות בין במשתמע  

מזכויותיו או  ובין במפורשות מהסכם זה, וכן לא יהיה רשאי להעביר, להמחות או לשעבד כל זכות  

 של המועצה. מראש ובכתבמהתחייבויותיו על פי הסכם זה או בקשר אליו ללא אישור 

 
 

 בלעדיות עדר ה .13

בביצוע  ה המועצה  את  להגביל  כדי  זה,  בהסכם  האמור  בכל  אין  כי  בזאת,  מסכימים  צדדים 

לאותה   סיומם  לאחר  והן  הפסקתם  לאחר  הן  השירותים  מתן  בתקופת  הן  אחרות,  התקשרויות 

כל  טמ תהיינה  לא  למפעיל  וכי  אחרים,  גורמים  עם  נלוות,  למטרות  או  דומה,  מטרה  לכל  או  רה, 

 או תביעות בגין האמור. טענות, דרישות  
 
 
 
 
 
 
 

 ים ניגוד עניינ .14

כל תקופת ההתקשרות ומתן השירותים לא יעסוק המפעיל בכל עיסוק אשר עשוי להוות ניגוד    משךב

 עניינים עם מתן השירותים וביצוע השירותים למועצה. 

 
 

 זכות קיזוז ועיכבון .15

למועצה תהא זכות קיזוז כלפי המפעיל בגין כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר יגיע לה ממנו   .15.1

 . מפעילרשאית לקזזו מכל סכום המגיע לוהיא תהא 

וכל ציוד    מפעילמוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הזכות בידי המועצה לעכב כל תשלום המגיע ל .15.2

יפר איזו    מפעיל ולביצועו של הסכם זה, במקרה שהוזאת בתור ערובה לקיומו    , מפעילשל ה

 .מפעילהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, או עד לקבלת כל סכום שיגיע למועצה מן ה 

 

 הפרות ופיצויים .16

  על פי דין ועל פי הסכם זה, בכל אחד מההפרות הבאות תהא   המועצהלגרוע מזכויות    מבלי .16.1

 הבאה: זכאית לפיצוי בהתאם לטבלה  המועצה 

 

 

 שיעור הפיצוי המוסכם המקרה

קיימת   בהן  בשעות  רופא  היעדר 

 חובת נוכחות רופא 

או    2,000 היעדרות  שעת  לכל   ₪

 חלק ממנה, עבור כל רופא  
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היעדר אח/ות בשעות בהן קיימת  

 חובת נוכחות אח/ות 

או    2,000 היעדרות  שעת  לכל   ₪

 חלק ממנה, עבור כל אח/ות  

כח לדרישות    איוש  בהתאם  שלא  אדם 
 ההסכם 

 

 ₪, לכל שעה או חלק ממנה  750

הקבוע   המועד  לאחר  המוקד  הפעלת 
 בהסכם

 ₪, לכל יום 1,500

הקפה,   המוקד  של  נאות  בלתי  ניקיון 
לפי   ציוד,  או  כלים,  מתקנים,  שטחים, 

 שיקול דעת המפקח 

 ₪, לכל מקרה  500

לו/   שיועד  במקום  שלא  ציוד  אחסנת 
 במקום אסור 

 ₪, לכל יום  600

 ₪, לכל מקרה, לכל יום 1,000 אי תיקון ליקוי בטיחותי 

 ₪, לכל מקרה, לכל יום 1,000 אי ביצוע תיקון נזק לתשתיות במועד  

מהתחייבות   התחייבות  ביצוע  אי 
 המציע, בתכנית הפעלת המוקד

מקרה,   500 לכל  הפרה,  לכל   ,₪

 לכל יום

 

 לפני מע"מ.הפיצויים המוסכמים הינם סכומי   .16.2

בחישוב    10%הפיצויים המוסכמים יישא ריבית פיגורים מצטברת, בשיעור שנתי של    סכומי .16.3

המדד   הוא  הבסיסי  המדד  כאשר  לצרכן,  המחירים  למדד  הצמודים  במועד  חודשי,  הידוע 

 . כניסתו לתוקף של החוזה

כלשהו כדי   הפיצויים המוסכמים לעיל הינם פיצויים מצטברים ואין בהפעלת פיצוי מוסכם   .16.4

לגרוע מזכות המועצה להפעלת פיצוי מוסכם אחר, או לנקוט בפעולה או סעד אחר העומד  

 לזכות המועצה על פי הוראות החוזה או הוראות הדין, בהתאם לעניין. 

הפיצויים המוסכמים יקוזזו מהתמורה המגיעה למפעיל, בהתאם לחוזה ולהוראות המועצה,   .16.5

 ה הבלעדי והמלא של המועצה. או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעת

  ביום   חדש  כמקרה  הדבר  והמשיכה ליום אחר, ייחשב  יום  באותו  תוקנה  לא  ההפרה  בו  מקום .16.6

 . מלא של ההפרה  לתיקון  הלאה, עד  וכך החל למחרת )המקנה פיצוי נוסף(

החלטתה של המועצה תהא סופית ומכרעת, ולמפעיל לא תהיה כל זכות טענה ו/או תביעה   .16.7

 מטעמה, בגין האמור לעיל. ו/או כנגד מי   המועצהכנגד 

גבייתם, לא ישחרר את המפעיל מהתחייבויותיו    תשלום .16.8 ניכויים או  הפיצויים המוסכמים, 

חוזה זה ואין בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר העומדים לרשות המועצה עפ״י  עפ״י  

 חוזה זה ובהתאם לכל דין. 

 להסב את הפיצוי המוסכם על שכרו של העובד.   הספקאיסור מוחלט על  לח .16.9

 
 ביטוח .17

לגרוע מאחריות ה .17.1 ה  מפעילמבלי  דין מתחייב  כל  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  לערוך    מפעילעל 

לתקופת   הביטוח  דרישות)להלן: "  1'ג  בנספחביטוחים המפורטים  הולקיים על חשבונו את  

ההקמה "  2ג'  בנספחו"(  עבודות  ההפעלה  הביטוח  דרישות)להלן:    פים המצור"(  לתקופת 
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מוניטין,  זה  מהסכם  נפרד  בלתי  כחלק ובעלת  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל    ומתחייב , 

 . העבודות ביצוע תקופת משך  לכל, אלו בביטוחים כמבוטח  המזמין  את להוסיף

אישור על    צה המועלהמציא לידי    מפעיללפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב ה .17.2

בהתאם   לעיל  המפורטים  הביטוחים  ידי    ' ג  ילנספחעריכת  על  חתום  כשהוא  זה,  להסכם 

 מבטחיו.  

זה ב .17.3 בהסכם  האמור  לבין  הביטוח  עריכת  באישור  האמור  בין  התאמה  אי  של  מקרה  כל 

לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם   מפעיל, מתחייב ההמועצהולדרישת  

 זה.

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל    מפעילהיה ולדעת ה .17.4

ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף    מפעילמתחייב ה לערוך 

ים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או  ו/או הפועל   המועצהבדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי  

ן ביטוחי חבויות, בכפוף  יו/או הפועלים מטעמה לעני   המועצהיורחב שם המבוטח לכלול את  

 לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

  ועצההמיכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי    מפעיל ביטוחי ה .17.5

ביטוחי   לשיתוף  תביעה  ו/או  דרישה  כל  על  מוותר  המבטח  כן  המועצהוכי  כמו    לייכל. 

לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם   מפעיל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי ה

 יום מראש.  30  ,המועצהתימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי  

טענה    מפעילה .17.6 כל  לו  לא תהיה  כי  כנגד  מצהיר,  ו/או תביעה  דרישה  מי    המועצהו/או  ו/או 

מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות  

  המועצההעצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את  

 מאחריות לכל נזק כאמור לעיל. 

את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי  מתחייב לקיים בקפדנות    מפעילה .17.7

 הביטוח. 

  של   מקרה  בכל.  לעיל  המפורטות  הביטוח  פוליסות  של  עותק  מפעילה  יעביר  המועצה  לבקשת .17.8

  לגרום  מפעילה  מתחייב,  זה  בהסכם  האמור   לבין  הביטוח   בפוליסות  האמור  בין   התאמה  אי

 . זה הסכם להוראות  להתאימם מנת  על הביטוחים לשינוי

ה .17.9 ביטוחי  בעריכת  אין  כי  בזאת  ומוסכם  ו/או  מפעילמוצהר  הביטוח  אישור  בהמצאת   ,

ו/או להוות    המועצהכדי להטיל אחריות כלשהי על    מפעיל בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי ה

מאחריותו על פי ההסכם ו/או    מפעיל אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את ה 

 על פי כל דין. 

רשאית,   המועצהאת הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא   פעילמאם לא יבצע ה .17.10

ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות    מפעילאך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת ה 

תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום    המועצה השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, ו

בכל דרך אחרת. אין    מפעילא רשאית לגבותם מה בכל זמן שהוא וכן תה  מפעיל שיגיע ממנה ל

על   להטיל  כדי  לעיל  ה   המועצהבאמור  עבור  הביטוחים  לעריכת  שהיא  כל  ,  מפעילחבות 

בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור,    המועצהמוותר בזה על כל טענה נגד    מפעיל וה

 . טיבם והיקפם

הינם תנאים    המועצהמותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי   .17.11

במועד   ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח  ואי עריכת הביטוחים  זה  יסודיים בהסכם 

 יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.
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קבלני המשנה  מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, ו  המפעיל .17.12

לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה    המפעילשלו. כן מתחייב  

מתחייב   המפעיל.  המתאימות לסוג עיסוקםבקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח  

להמציא למועצה לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה  

 טעמו בביצוע הסכם זה.הפועלים מ

 
 

 ערבות לקיום ההסכם .18

למועצה, עובר לחתימת    המפעילבהתאם להסכם זה, ימציא    המפעיללהבטחת מילוי חיובי   .18.1

הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי  

המועצה האזורית  , לפקודת "15.12.2022, שפורסם ביום  2022נובמבר  יהיה מדד בגין חודש  

מדבר שלנווה  בסך  דרישה,  עם  פירעון  ברת  )ובמילים:    50,000  ",  אלף  ₪  שקלים  חמישים 

 "(.הערבות " או "ערבות לביצוע ההסכםחדשים( )להלן: "

 . 'הכנספח נוסח ערבות יהא לפי הנוסח המצורף להסכם זה והמסומן 

חודשים לאחר    3ההתקשרות ובמשך  תישאר בתוקפה בכל מהלך תקופת    הבנקאיתהערבות   .18.2

ובשלב כלשהו תפקע  מכן לא האריכה, לא ישלם המנהל תשלומים    והמפעיל  הערבות. היה 

עד להארכתה או חידושה של הערבות הבנקאית וזאת מבלי לגרוע מכל סעד    מפעילשהם לכל

 אחר.

 

 המועצה כמפעל חיוני  .19

מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות  המפעיל  

 ם:אחד או יותר מחוקים הבאי 

(,  סמכויות מיוחדות)ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום  -הכרזה על מצב חירום על

- ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  ; 1973-תשל"ד

,  (נוסח חדש)א לפקודת המשטרה  90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  ;  1951

סעיף  ;   - 1971תשל"א להוראות  בהתאם  חירום  מצב  על  הממשלה  38הכרזה  יסוד  אזי,  ,  לחוק 

ו/או    1967-תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז

 ועל כל מי מטעמו.  הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם עליו

 שונות .20

 בכתב ובהסכמת הצדדים. תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה לא יהיה כל  .20.1

שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המועצה או המפעיל לא ייחשבו   .20.2

 כוויתור על זכויות המועצה או המפעיל לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה. 

 הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את המוסכם בין הצדדים ואין להתחשב בכל משא ומתן   .20.3

ו/או  שקדם לחתימ .20.4 ו/או בהתחייבויות  ו/או במצגים  תו, או שהתקיים בד בבד עם חתימתו 

בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב 

 או בעל פה בין המועצה לבין המפעיל, אם היו. 

המקומית .20.5 לבתי    הסמכות  נתונה  תהא  הפרתו,  ו/או  ביצועו  זה,  להסכם  בקשר  הבלעדית 

 המשפט בעיר באר שבע בלבד.
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  הכתובותכתובות הצדדים הינן כבכותרת להסכם זה וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו, לפי   .20.6

שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום, ואם נמסרה    72דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום  

 בעת מסירתה.  – יה או בתקשורת מחשבים  ביד או נשלחה בפקסימיל 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

                                      _____________________                         _____________________ 
 המפעיל                      המועצה                 
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 קובץ נספחים 

 
 

 והצעת המחירשירותים מפרט     ........................ ................................  נספח א'                  

 העדר הרשעות  תצהיר    ......................................................... נספח ב'                  

 דרישות ביטוח )להקמה והפעלה(    ......................................................... נספח ג'                  

 תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה     ......................................................... 'נספח ד                  

 ו/או חבר מועצה                                                                                                           
 נוסח ערבות ביצוע     ......................................................... 'נספח ה                  
 והיתר בניה תשריט המבנה    ......................................................... 'נספח ו                  
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 נספח א' 

 מפרט שירותים  

 השירותים .1

ממלכתי .1.1 בריאות  ביטוח  התשנ"ד  חוק  החולים    ,1994  –,  קופות  את  להעמיד  בישראל  מחייב 

בכל שעות היממה. אחת מחלופות השירות, בעיקר בשעות    ,לרשות מבוטחיהן מענה רפואי סביר

 . שהמרפאות אינן פעילות, הינה מוקד לשירותי רפואה דחופה בקהילה

מוקד  )להלן: "   הקמה והפעלה של מוקד לשירותי רפואה דחופה בקהילהל   נדרשתהמועצה    ,משכך .1.2

 "(.המוקד" או " רפואה דחופה

  70  - של כ  בגודל,  מבנהחלק מלשם הקמה והפעלה של המוקד, כאמור, המפעיל, ישכור מהמועצה   .1.3

)להלן:    205/1, מגרש  1חלקה    100325, הנמצא בישוב ביר הדאג' שבשטח המועצה, גוש  לערך  מ"ר

 . 201305018, בקשה מס' 265( 2"(. למבנה קיים היתר בניה, מס' )המבנה"

ויופעל,   .1.4 ישופץ  יותאם,  ולהגדרות  המוקד  להנחיות  בהתאם  החולים,  קופות  להנחיות  בהתאם 

הרפואה במשרד הבריאות שעניינו "אמות מידה להפעלת מוקד  חטיבת  מטעם    08/2022בחוזר  

"(, ובהתאם בכל חוזר שיחליף אותו,  08/2022חוזר  לשירותי רפואה דחופה בקהילה" )להלן: " 

ינו "אמות המידה להתנהלות מרפאות  שעני  20/2013בהתאם למפורט בחוזר מינהל רפואה מס'  

 , ובהתאם להוראות כל דין. "ומכונים עצמאיים בקהילה

   he/files_circulars_mr_mr08_2022.pdf-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr08/2022 :08/2022קישור לחוזר 

   he/files_circulars_mr_mr20_2013.pdf-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr20/2013: 20/2013קישור לחוזר 

פואי ראשוני, שירותי אחיות,  אבחון רפואי, מתן מענה ר  על ידי המוקד:בכלל השירותים שיינתנו   .1.5

משטח גרון, שירותי גיבוס, בדיקות מעבדה וביניהם: ספירת דם, שקיעת דם וסוכר בדם, בדיקת  

 שתן לכללית, בדיקת הריון, חבישות, וכיוצ"ב. 

 יפעיל במוקד בית מרקחת, באמצעות רוקח מוסמך.   מפעילככל שיאושר על ידי קופת החולים, ה .1.6

יבוצעו ע"י המורשים לכך ע"פ דין באחריותו ובפיקוחו של המפעיל. המפעיל יהא    ההקמהעבודות   .1.7

אחראי בלעדי בכל הקשור להקמת והתאמת המבנה הנדרש לשם הפעלתו כמוקד רפואה ואל מול  

 כל הגורמים עמם יתקשר לשם כך.  

  חתימת מיום    חודשים  3-מ  יאוחר   ולא  עד   יסתיימו  המוקד   של  והשיפוצים  ההתאמה   עבודות  .1.8

עבודות ההקמה יבוצעו  "(.  ההקמהתקופת  אחרון מורשי החתימה במועצה על הסכם )להלן: "

 ע"י המורשים לכך ע"פ דין באחריותו ובפיקוחו של המפעיל. 

כמו  מפעיל,  ם של מסמכים אשר באחריות העקב העדר  עבודות ההקמהאי התחלת  , כי  יובהר

  בכל אלה, לא יהא לדחות  –, מגבלות עקב וירוס הקורונה וכו'  םמזג אוויר, ימי גשם, חגי גם,  

  .ההקמתאת תקופת  ו/או לשנות 

ההקמה,   תקופת  תוך  למועצה  ומסרן  העבודות  את  השלים  לא  והמפעיל    המפעילישלם  היה 

של פיגור,    לכל יום קלנדרי  שקלים חדשים  500ומוערך מראש בסך     , מוסכםלמועצה פיצוי קבוע

יהיה    הנ"להפיצוי    העומדות לרשות המועצה ע"פ ההסכם ו/או ע"פ דין.  מבלי לפגוע בזכויות 

 . המפעילבעת הגשת הצעת שהיה ידוע צמוד למדד הבניה הבסיסי  

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr08-2022/he/files_circulars_mr_mr08_2022.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr20-2013/he/files_circulars_mr_mr20_2013.pdf


 מועצה אזורית נווה מדבר 
 

 מוקד לשירותי רפואה דחופה הפעלת להקמת ו  01/2023מכרז פומבי 
 

 51מתוך    36עמוד  

 

על אף האמור לעיל, למועצה בלבד, תהא הזכות, להאריך את תקופת ההקמה לתקופה שתראה  

. הארכה  לעדי, בהתאם לצרכיה והנסיבות שיונחו בפניהבהתאם לשיקול דעתה הבלנכון, והכל  

 כאמור ככל שתינתן תהא בכתב ומראש. 

המבנה .1.9 התאמת  המבנה,  שכירות  מיסים,  לנדרש  הוצאות  היטלים,  אגרות,  המבנה,  אחזקת   ,

, לרבות קבלת כלל ההיתרים והרישיונות הדרושים לצורך  וכיוצ"ב  , אינטרנטארנונה, חשמל, מים

 .ועל חשבונו מפעיליחולו על ה –הפעלת המוקד התאמת המבנה ו

בגין    דמי שכירותוכן    להפעלת המוקד בתחומה  בגין ההרשאהיידרש לשלם למועצה    המפעיל .1.10

 .  הפעלת המוקד בושם לע"י המועצה  המבנה שיועמד לרשותו 

ההר  בגין  הכוללת  )להלן:  התמורה  זה  בנספח  ידו  על  שהוצעה  כפי  תהא  השכירות  ודמי  שאה 

 "(. התמורה"

₪ בתוספת מע"מ    2,000כאמור התמורה טומנת בחובה ומגלמת הן את דמי השכירות בסך של  

 ₪ בתוספת מע"מ לחודש.   500לחודש והן את דמי ההרשאה המינימאליים בסך של 

 : מובהר ומודגש בזאת כי .1.11

רק לאחר הימצאות כל  למפעיל  ע"י המועצה  יינתן  כאמור,  להקמת המוקד  צו התחלה   .1.11.1

וההיתרים בידי    האישורים  דין,  כל  להוראות  בהתאם  השירותים,  לעניין  הנדרשים 

   .המפעיל

 . משנה  ינלספק את השירותים באמצעות קבל, לא יהיה רשאי  המפעיל .1.11.2

המועצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה, לשנות את המקום   .1.11.3

המפעיל מודע   בתחום שיפוטה.  כך שיופעל במקום אחר המצוי  המוקדהמיועד להפעלת  

 ומסכים לכך ולא תהא לו כל טענה בעניין. 

 מובהר ויודגש, כי המועצה אינה מתחייבת להיקף מטופלים ו/או רווחים.  .1.11.4

נגישים   .1.11.5 ופינוי, אולם על המפעיל לבחון, זאת ככלל, השטח והמושכר  עבור רכב הצלה 

במקום אין גנרטור, ועל המפעיל להתקין גנרטור בעצמו ועל חשבונו, ככל שיידרש בעצמו.  

 לכך על פי כל דין. 

 המוקד יחובר בחיבור קווי ו/או אלחוטי, קבוע ויציב, לנקודות הזנקה ו/או תחנת מד"א.  .1.12

י המועצה האזורית נווה מדבר, תושבי הפזורה הבדואית,  יינתנו לכלל תושבבמוקד  השירותים   .1.13

מטיילים ואורחים, הזקוקים לבדיקת רופא, בתשלום של השתתפות עצמית על פי תעריפי קופ"ח  

סך שלא יעלה    –למטופלים שאינם מבוטחי קופות החולים    המתעדכנים מעת לעת או בהתייחס

 ₪ )כולל מע"מ(.   150על 

וקד מקרה דחוף )התקפי לב, תאונת דרכים וכו'(, אשר מצבו הרפואי  יובהר כי כאשר יגיע אל המ .1.14

אינו מאפשר גביית תשלום מראש, יינתן הטיפול ללא התניה בתשלום מראש וללא הפליה על רקע  

 .גזע, מין, דת וכד'. אין באמור בכדי לגרוע מחובת התשלום לאחר מתן הטיפול הדחוף 

 ימים בהן קופות החולים אינן פועלות וכמפורט להלן: בשעות וב,  ככלל  יהיו,המוקד    פעילות   שעות .1.15

א'  .1.15.1 פתוחה    16:00מהשעה  ה',  -בימים  בישוב  החולים  שקופת  הימים  מלבד  בצוהריים, 

 . 19:00בהם עד שעה  
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)בערב שבת או ערב החג( עד יום א' או    14:00בימי שישי, שבת, בימי חג ומועד משעה   .1.15.2

 בבוקר.   7:00-למחרת החג ב

  –  בעורף  מיוחד  מצב   על  או  חירום, מלחמה,   שעת  על  בתוקף  הכרזה  שתהיה  עת  בכל .1.15.3

ישראל    ומועדי   חגי   ובכל   בשבתות  לרבות,  השנה  ימי  בכל  זאת  כל ;  ביממה  שעות  24

 ם. והחגים למוסלמי

, המונה לכל הפחות רופא/ה ואח/ות, בכל  רפואי  צוותעל המפעיל להציב    –  נוכחות צוות רפואי .1.16

 .והוראות כל דין  2/2019לכל הפחות בהתאם להוראות חוזר   המוקד ימי ושעות פעילות  

קופות   .1.17 תעריפי  ע"פ  עצמית",  "השתתפות  דמי  למוקד,  פונה  מכל  לגבות  רשאי  יהיה  המפעיל 

יש   עמם  ביקור"החולים  ו"דמי  הסכמים,  על  לו  יעלה  שלא  בסכום  קופות    50,  תעריפי  או   ,₪

 על פי הנמוך מבין הסכומים.  –החולים 

המפעיל יידרש לשאת ועל חשבונו, בכל העלויות הקשורות להעסקת העובדים הנדרשים להפעלתו   .1.18

 של המוקד, הכל בהתאם להוראות הדין.  

יהיה חייב לוודא כי כל הציוד  מבלי לגרוע מנהלי משרד הבריאות ומהוראות כ .1.19 ל דין, המפעיל 

הרפואי, יהיה בכמות המתאימה, תקין, מתאים וכשיר, מתוחזק כנדרש בהוראות היצרן ומשרד  

היצרן   בהוראות  כנדרש  ומעוקר  מחוטא  נקי,  הציוד  כי  מביניהם(;  המחמיר  פי  )על  הבריאות 

מוכשר ומיומן לשימוש בציוד  ומשרד הבריאות )על פי המחמיר מביניהם(; וכי כח האדם יהיה  

 האמור.  

המועצה תהא רשאית לחייב את המפעיל בתשלום בגין "פסולת עודפת", בהתאם    –  פסולת עודפת  .1.20

העליון   ביהמ"ש  בפסיקת  לעקרונות שהתוו  למפעיל, בהתאם  פרטני שתערוך המועצה  לחישוב 

(.  עיריית טבריה נ' התאחדות המלונות  20/20ע"מ  ע- ו  חולון נ' שר הפנים  עיריית  1756/10בג"ץ  )

לצורך זאת, מוסכם על הצדדים כי ככל שטרם התקינה המועצה חוק עזר לגביית אגרת פסולת  

עודפת, יראו הסכם זה, כהסכם חוזי מפורש בין הצדדים, המתיר למועצה לגבות הוצאות בגין  

   פסולת עודפת של המפעיל.

על טיפול,  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ובהוראו ת כל דין, המפעיל יהיה אחראי בלעדית 

אכסון ופינוי של פסולת רפואית ו/או פסולת ביולוגית, כנדרש ממנו ע"פ דין והמתחייב מתחום  

 השירותים, וזאת על אחריותו ועל חשבונו הבלעדי. 

 פיקוח ובקרה .1.21

  לביצוע   יפעל  כי  מתחייבלגרוע מחובותיו של המפעיל על פי כל דין, המפעיל    מבלי .1.21.1

שוטף    ידו  על  שניתן  השירות  של  ובקרה  בדיקה באופן  יבוצעו  היתר,  בין  במוקד. 

בקרות פנימיות אחר מדגם רשומות רפואיות, אחר תלונות מטופלים ואחר אירועים  

 חריגים.   

המועצה, משרד הבריאות וקופות החולים יהיו רשאיות לבצע, בכל עת, בקרות על   .1.21.2

שירותי נותן השירות ובכלל זה, על הרישומים הרפואיים, על איכות השירות, על  

 המתקנים, על הציוד וכיוצ"ב.

 

 המוקד  הפעלת תכנית .1.22

בלתי חוזרת  , אשר הציע המציע במסגרת הצעתו במכרז, מהווה התחייבות תוכנית הפעלת מוקד

 זה.הסכם התקשרות  מהוראות חלק בלתי נפרד  מצד המציע כלפי המועצה, והיא מהווה 
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 הצעת המציע

, הכוללת הן התמורה  מטהעל המציע לנקוב בתמורה החודשית המוצעת על ידו במקום המיועד   -

והן את דמי שכירות בגין המבנה    למועצה בגין ההרשאה המועצה להפעלת מוקד רפואה בתחומה 

בו.  המוקד  הפעלת  ולשם  המועצה  ע"י  לרשותו  שהוגדר    שיועמד  המינימלי  למחיר  הלב  תשומת 

 ₪ בתוספת מע"מ לחודש(.  2,500המכרז זה )

שעות החודשיות להן מתחייב כי המנהל  את מס' הכמו כן, על המציע לנקוב בהתחייבותו מטה,   -

 .  הרפואי המוצע מטעמו ישהה במוקד

ויתר  (  למפרט )נספח א'בהתאם  מכרז  והשירותים הנדרשים ב  העבודותאת כלל    הצעת המציע תכלול -

ובין במשתמע    ש בין שנכתבו במפוריל ולהלן,  כמפורט לע וההסכם  ע"פ המכרז    המפעיל התחייבויות  

 אשר כרוכים במסגרת השירותים.

בדרך של הנחה מהתשלומים של  , גם לא  המועצה לא תכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה -

 המפעיל לשלם למועצה.

 הצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהמפורט לעיל עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל.  -

 

 ההצעה 

 

ידועים לנו כל תנאי  ההסכם המצורף לו, ואחר שבחנו בחינה זהירה את כל תנאי המכרז הנ״ל ואת   .1

להלן  הכרוך בהם ובביצועם,  לרבות כל  ,  בפרט  נשוא המכרזבכלל וביצוע העבודות  ים  מתן השירות

 הצעתינו. 

 

 ________________ ₪ בתוספת מע"מ לחודש, במשך כל תקופת ההתקשרות  

 )להלן: "התמורה"(. 

₪   2,500לא תפחת מהמחיר המינימלי שנקבע במכרז זה, בסך של  תשומת הלב, כי על המציע להציע הצעה ש *

 בתוספת מע"מ לחודש.

 

יהיה נוכח בעצמו במוקד  כמו כן, אנו מתחייבים, כי המנהל הרפואי המוצע מטעמנו במכרז זה, 

 , במשך כל תקופת ההתקשרות.ויעניק שירותים בהיקף של לפחות ___________ שעות חודשיות

 *תשומת הלב לרמות המצוינות באמות המידה לבחירת הזוכה. 

 

 ידוע לנו ומוסכם עלינו, כי המועצה אינה מתחייבת לנו להיקף מטופלים ו/או רווחים כל שהם.   .2

להקמת   .3 ההרשאה  בגין  שהינה  לעיל  ידנו  על  שהוצעה  לתמורה  בנוסף  כי  עלינו,  ומוסכם  לנו  ידוע 

והפעלת מוקד רפואה בתחומה של המועצה, עלינו לשאת בכל הקשור למבנה בו יופעל המוקד, הן  

והתאמתו לנדרש והן בתחזוקתו השוטפת לרבות ולא רק דמי שכירות בגינו, הכל כמפורט   בהקמתו 

 במכרז ובהסכם לו. 
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זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת    תינוהצע .4

   אותי כאמור דלעיל.

 

 ___________________ שם המציע: ____________________________ת.ז./ח.פ. ____ 

 נא לפרט תיאורו אדם, חברה, שותפות או אחר:_________________________    

 כתובת:_____________________________   טלפון:_______________________________   

  

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:  

 ____________________________________________________________ 

    __________________________________________________   חתימות:

 )ראה פרוט דרישות לחתימות במסמך תנאי המכרז(.  

   _____________________.  תאריך:  

 

   )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוצב'(אישור חתימה: 

  

 אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:  

 
 ה"ה __________ ת.ז. ___________  )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1
 
 
  

 ה"ה __________ת.ז. ____________ )ימולא כשהמציע הוא תאגיד(   .2
 
 
  

זה   וכי חתמו על מסמך  ולחייב אותו,  בשם התאגיד: ________________  וכי אלה מוסמכים לחתום 

 בפני. 

 

 

                              ______________                                  ________________           

 חתימה                     תאריך            
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 נספח ב' 

 תצהיר העדר הרשעות

 

___ לאחר  ____אני הח"מ מר/גב' ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה  _______________ 
מצהיר/ה  שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  

 בזה בכתב כדלקמן:

חוק עסקאות גופים ב  הינם כהגדרתם  "בעל שליטה  -זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו בתצהירי  

 וכי אני מבין/ה אותו.  ים אלו של מונח  אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם ,1976-ציבוריים, התשל"ו

 

נותן/ת תצהיר זה בשם ___________________________________________, מספר ח.פ.  הנני   .1

במכרז   המועצה  עם  להתקשר  המבקש  הגוף    פומבי ________________________________, 

 "(. המציע)להלן: "  להקמת והפעלת מוקד לשירותי רפואה דחופה במועצה האזורית נווה מדבר  01/2023

מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע, בהיותי בעל/ת זיקה/ או בעל/ת שליטה    אני מצהיר/ה כי הנני .2

 במציע  או מורשה/ת חתימה מטעמו המציע. 

     ו    /    הורשעוהורשעלא  שליטה במציע     ו/או בעל    מצהיר/ה כי המציע ו/או בעל זיקה  הריני .3

 : בדיני עבודה ושכר מינימוםבפסק דין חלוט באחת מהעבירות שלהלן, הקשורות 

   1959 -חוק שירות התעסוקה תש״יט -

   1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה תשי״א -

 1976 -חוק דמי מחלה תשל״ו -

   1950  - חוק חופשה שנתית תשי״א -

   1954 -חוק עבודת נשים תשי״ד  -

   1965  -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ״ו -

   1953 -חוק עבודת הנוער תשי״ג -

 1953  -חוק החניכות תשי״ג -

   1951 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי״א -

   1958 -חוק הגנת השכר תשי״ח -

   1963  -חוק פיצויי פיטורין תשכ״ג -

   1987 -חוק שכר מינימום תשמ״ז  -

   1988 -חוק שוויון הזדמנויות תשמ״ח -

 )כולל חוק בריאות ממלכתי(  1995 -)נוסח משולב( תשנ״החוק הביטוח הלאומי  -

   2001- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -

- חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(, תשס"ב -

2002 

 
לענף, הרלוונטיים  הקיבוציים  וההסכמים  ההרחבה  צווי  פי  על  אחר  וכן  חוק  כל  לזכויות  הנ  וכן  וגע 

 "( חוקי העבודה)כולם ביחד ולהלן: " עובדים
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 : במשבצת המתאימה( Xסמן ) כי בזאתה /הריני מצהיר  .4

 

        חוק עובדים זרים )איסור העסקה  ביותר משתי עבירות לפי    לא הורשעוהמציע ובעל הזיקה אליו

להגשת ההצעות )להלן: עד למועד האחרון  ,  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 "מועד להגשה"( מטעם המציע במכרז. 

 

        חוק עובדים זרים )איסור בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי    הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

הוגנים(, התשנ"א והבטחת תנאים  כדין  לפחות ממועד    וחלפה שנה אחת,  1991- העסקה שלא 

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  

 

               חוק עובדים זרים )איסור  בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי    הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

לפחות ממועד   ולא חלפה שנה אחת,  1991- העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

     ו    /    הורשעוהורשעלא     בו  שליטהאליו ו/או בעל    על זיקהאו ב/המציע ו כי בזאתה  / הריני מצהיר .5

- חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אבגין עבירה לפי   חלוט  דין בפסק

2001 . 

 

והיו זיקה למציע  ככל  בעל  ו/או  של המציע  של כל ההרשעות הפליליות  פירוט מלא  בעל  , להלן  ו/או 

 בגין אחת או יותר מהעבירות המנויות לעיל בתצהירי זה: שליטה במציע 

 

שבבעלות המציע  חברות אחרות  בעל שליטה במציע ו/או  הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או   .6

מ ידי  על  נקנסו  במשרד  לא  והאכיפה  ההסדרה  החברתייםנהל  והשירותים  הרווחה    2  –ב    העבודה, 

 קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה דלעיל בשלוש השנים האחרונות.

 

בעל שליטה  , להלן פירוט מלא של כל הקנסות אשר הושתו על המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או  היוככל ו

ו/או   והאכיפה  במציע  ההסדרה  מנהל  ידי  על  האחרונות  השנים  בשלוש  המציע  שבבעלות  חברה  על 

 העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים: במשרד 

 

ניתנה   תאריך ההרשעה  לפיו  החיקוק 
 ההרשעה 

 שם המורשעים  סעיפי האישום 
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סכום   החיקוק לפיו ניתן הקנס  תאריך הקנס 
 הקנס 

 הנקנסים שם 

    

    

 

מ של  אישור  והאכיפה  *מצ"ב  ההסדרה  החברתייםבמשרד  נהל  והשירותים  הרווחה  בדבר    העבודה, 
 ההרשעות והקנסות. 

 הריני מצהיר/ה, כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .7

 

 
 

                  __________________             __________________ __________________ 
 תאריך                                      חתימת המצהיר                        חתימה וחותמת המציע               

 
 
 

 
 אישור עו"ד 

 
 

 

____________ הופיע/ה  __הח"מ, עו"ד ________________________, מאשר/ת כי ביום _____  אני

_ מר/גב'  שמספרה  __________ בפני  ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   ____________

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת     ______________________ /

 וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
 

             _________________ __________________                  __________________ 
 תאריך                                           חתימת עו"ד                                   חותמת עו"ד 
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   1נספח ג'

 לתקופת עבודות ההקמה  דרישות ביטוח

ביטוח עבודות קבלניות /   -אישור קיום ביטוחים 
 בהקמה 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור )

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

 .תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור 
    

מען הנכס המבוטח / כתובת   המבוטח  מבקש האישור* 
 ביצוע העבודות* 

 מעמד מבקש האישור*

  האזורית המועצה שם:
ו/או חברות  מדבר נווה

 קשורות

 שם:
 

להקמת  מכרז פומבי 
מוקד לשירותי רפואה  

דחופה במועצה 
 האזורית נווה מדבר 

 
 

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה ☐

 שוכר ☐

 מזמין העבודות אחר: ☒

 ת.ז./ח.פ.:  ת.ז./ח.פ.: 
   מען: תלול -אבו מען:

 כיסויים

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדור 

ת 
 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות / סכום  
 ביטוח / שווי העבודה 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  
 חריגים

מט  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 
 בע 

כל הסיכונים  
עבודות 

 קבלניות 

שווי    ביט  
 העבודות: 

 _________ 

לטובת  -309 ₪ תחלוף  על  מבקש  ויתור 
  - 314כיסוי בגין נזקי טבע,    - 313האישור,  

ושוד,   פריצה  גניבה  כיסוי    -316כיסוי 
מבקש    - מבוטח נוסף   -318רעידות אדמה,  

 ראשוניות  -328האישור, 
 ₪      גניבה ופריצה  

 ₪      רכוש עליו עובדים 
 ₪      רכוש סמוך 

 ₪      פינוי הריסות
נזק ישיר מתכנון  

לקוי/עבודה לקויה ו/או 
 חומרים לקויים

     ₪ 

הרחבת שיפוי,    -304אחריות צולבת,    - 302 ₪ 6,000,000   ביט   צד ג'
ג'  - 307 משנה,    -צד  וקבלני    - 309קבלנים 

האישור,   מבקש  לטובת  תחלוף  על  ויתור 
משימוש  - 312 שנגרם  נזק  בגין  כיסוי 

  - 321כיסוי לתביעות המל"ל,    -315  בצמ"ה,
מחדלי   או  מעשי  בגין  נוסף  מבוטח 

האישור,    -המבוטח מבקש    -322מבקש 
זה,   בפרק  ג'  כצד  ייחשב    - 328האישור 

האישור  - 329ראשוניות,   מבקש  רכוש 
 ייחשב כצד ג' 

הביטוח לא יהיה כפוף  
לכל הגבלה בדבר רעד  

 ו/או החלשת משען

     ₪ 

נזק לרכוש צד ג' עקב  
שימוש בכלי רכב מנועי,  

מעבר לחבות המכוסה  
בפוליסה סטנדרטית  

 לביטוח כלי רכב.  

החבות מעבר לנ"ל      
הינה בגבול  

האחריות המוזכר  
לעיל עד לסכום של  

1,000,000   

₪ 

כל אדם שאינו נכלל  
ברשימות השכר של  

המבוטח ייחשב כצד  
 שלישי 

     ₪ 

אחריות  
 מעבידים

מבקש    -309 ₪ 20,000,000   ביט   לטובת  תחלוף  על  ויתור 
)מבקש    -318האישור,   נוסף  מבוטח 
וייחשב    -319האישור(,   היה  נוסף  מבוטח 

המבוטח,   מעובדי  מי  של    - 328כמעבידם 
 ראשוניות

אחריות  
 מקצועית

דיבה, השמצה    -303אובדן מסמכים,  -301 ₪ 2,000,000   ביט  
הרע במסגרת כיסוי אחריות  והוצאת לשון  

ויתור    -309הרחבת שיפוי,     -304מקצועית,  
האישור,   מבקש  לטובת  תחלוף    - 321על 

מחדלי   או  מעשי  בגין  נוסף  מבוטח 
,    -המבוטח האישור,  מרמה    -325מבקש 

עובדים,   יושר  בפרטיות    -326ואי  פגיעה 
מקצועית,   אחריות  כיסוי    - 327במסגרת 

ביטוח,  מקרה  עקב    - 328  עיכוב/שיהוי 
  , )   -332ראשוניות  גילוי     12תקופת 

 חודשים( 

שיפוי,     -304,   ₪ 2,000,000   ביט   חבות מוצר על    -309הרחבת  ויתור 
האישור,   מבקש  לטובת    - 321תחלוף 

מחדלי   או  מעשי  בגין  נוסף  מבוטח 
האישור,  - המבוטח   - 327מבקש 

ביטוח,   מקרה  עקב    - 328עיכוב/שיהוי 
  , ) תקופת    -332ראשוניות    12גילוי  

 חודשים( 

 *: (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים
 שיפוצים 074עבודות קבלניות,  009

 ביטול/שינוי הפוליסה* 



 מועצה אזורית נווה מדבר 
 

 מוקד לשירותי רפואה דחופה הפעלת להקמת ו  01/2023מכרז פומבי 
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ביטוח עבודות קבלניות /   -אישור קיום ביטוחים 
 בהקמה 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור )

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

 .תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור 
    

מען הנכס המבוטח / כתובת   המבוטח  מבקש האישור* 
 ביצוע העבודות* 

 מעמד מבקש האישור*

  האזורית המועצה שם:
ו/או חברות  מדבר נווה

 קשורות

 שם:
 

להקמת  מכרז פומבי 
מוקד לשירותי רפואה  

דחופה במועצה 
 האזורית נווה מדבר 

 
 

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה ☐

 שוכר ☐

 מזמין העבודות אחר: ☒

 ת.ז./ח.פ.:  ת.ז./ח.פ.: 
   מען: תלול -אבו מען:

 כיסויים
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר   יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול. 
 חתימת האישור 

 המבטח: 



 מועצה אזורית נווה מדבר 
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   2נספח ג'

 לתקופת ההפעלה  דרישות ביטוח

 
 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור )   אישור קיום ביטוחים 
הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,   ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאיאישור 

 יטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הב
 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה*  המבוטח  מבקש האישור* 

 המועצה  שם:
  מדבר נווה האזורית

 ו/או חברות קשורות

 נדל"ן ☒ שם:

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐
  פעלתלהמכרז פומבי 

מוקד לשירותי רפואה  
דחופה במועצה 

 האזורית נווה מדבר 
 

 משכיר                                ☒

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:

    מען:
 תלול -אבו

 מען: 

 כיסויים
סוג  

 הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות אחריות  
 סכומי ביטוח או 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  
 חריגים  

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור,    -309 ₪    ביט   רכוש 
כיסוי גניבה   -314נזקי טבע,  כיסוי בגין    -313

  -328כיסוי רעידת אדמה,    -316פריצה ושוד,  
 ראשוניות 

 6,000,000   ביט   צד ג'
 
 

צולבת,    -302 ₪  שיפוי,    -304אחריות  הרחבת 
ג'  -307 משנה,    -צד  וקבלני   - 309קבלנים 

  -315ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור,  
המל"ל,   לתביעות  נוסף    - 321כיסוי  מבוטח 

המבוטח  מחדלי  או  מעשי  מבקש    -בגין 
מבקש האישור ייחשב כצד ג'   -322האישור,  

ש  רכוש מבק-329ראשוניות,    -328בפרק זה,  
 האישור ייחשב כצד ג' 

אחריות  
 מעבידים

שיפוי,     -304 ₪ 20,000,000   ביט   תחלוף   -309הרחבת  על  ויתור 
האישור,   מבקש  נוסף    -319לטובת  מבוטח 

מעובדי  מי  של  כמעבידם  וייחשב  היה 
 ראשוניות  -328המבוטח, 

  אחריות
 מקצועית

 4,000,000   ביט  
 

מסמכים,   -301 ₪ השמצה   -303  אובדן  דיבה, 
אחריות  כיסוי  במסגרת  הרע  לשון  והוצאת 

ויתור על   -309הרחבת שיפוי,     -304מקצועית,  
מבוטח    -321  תחלוף לטובת מבקש האישור, 

מבקש    -נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
  -326מרמה ואי יושר עובדים,    -325,  האישור,  

אחריות  כיסוי  במסגרת  בפרטיות  פגיעה 
מקרה עיכ  -327מקצועית,   עקב  וב/שיהוי 

גילוי     - 332,    ראשוניות   - 328ביטוח,   תקופת 
 חודשים(  12)

 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים
 שכירויות והשכרות  096שירותים רפואיים,  095

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

ר משלוח הודעה  לאח יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור  

 המבטח: 
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תאריך הנפקת האישור     אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

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

 מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה*  המבוטח  מבקש האישור* 

 המועצה  שם:
 מדבר  נווה האזורית

 נדל"ן ☐ שם:

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

הפעלת מועדון    ______ אחר: ☐
לקשיש עבור   ת"מופ

המועצה האזורית  
 נווה מדבר

 משכיר                                ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:

    מען:
 תלול -אבו

 מען: 

 כיסויים
סוג  

 הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות אחריות  
 או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים  

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש    -309 ₪    ביט   רכוש 
כיסוי בגין נזקי טבע,    -313האישור,  

  - 316כיסוי גניבה פריצה ושוד,  -314
 ראשוניות   -328כיסוי רעידת אדמה,  

 4,000,000   ביט   צד ג'
 
 

הרחבת   -304אחריות צולבת,    -302 ₪ 
ג'  -307שיפוי,   וקבלני    - צד  קבלנים 
ויתור על תחלוף לטובת    -309משנה,  

האישור,   כיסוי    -315מבקש 
מבוטח נוסף    -321לתביעות המל"ל,  

המבוטח  מחדלי  או  מעשי    - בגין 
האישור,   מבקש    -322מבקש 

זה,   בפרק  ג'  כצד  ייחשב  האישור 
מבק -329ראשוניות,    -328 ש  רכוש 

 האישור ייחשב כצד ג' 

אחריות  
 מעבידים

ויתור על   -309הרחבת שיפוי,     -304 ₪ 20,000,000   ביט  
  - 319תחלוף לטובת מבקש האישור,  

מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם  
המבוטח,   מעובדי  מי    - 328של 

 ראשוניות 

 
  אחריות

 מקצועית

מסמכים,   -301 ₪ 1,000,000   ביט   דיבה,    -303  אובדן 
השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת  

מקצועית,   אחריות    - 304כיסוי 
שיפוי,    על    -309הרחבת  ויתור 

  - 321  תחלוף לטובת מבקש האישור,
מחדלי   או  מעשי  בגין  נוסף  מבוטח 

האישור,    -המבוטח    - 325,  מבקש 
פגיעה    -326מרמה ואי יושר עובדים,  

אחריות   כיסוי  במסגרת  בפרטיות 
עקב  עיכ  - 327מקצועית,   וב/שיהוי 

  - 332,    ראשוניות  -328מקרה ביטוח,  
 חודשים(  12תקופת גילוי  )

 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים
 בתי אבות ומעונות 015

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

לאחר משלוח הודעה   יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור  

 המבטח: 
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 נספח ד' 

 תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה

 

ת.ז    _________________ הח"מ  היא  אני  שכתובתי   ____________________

 __________________________ מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

 

תצהירי זה ניתן במסגרת הצעתו של המציע _________________________________ ח.פ/ע.מ   .1

" )להלן:  והפעלת    01/2023  פומביבמכרז  "(  המציע__________________________  להקמת 

" בהתאמה(  המועצה"  -" והמכרז )להלן: "  י רפואה דחופה במועצה האזורית נווה מדבר מוקד לשירות

 וכמורשה החתימה מטעמו. 

זו,   .2 ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה 

יזכה   שהמציע  וככל  ההצעה,  לפסילת  ולהביא  המכרז  תנאי  של  יסודית  הפרה  אי  תהווה  במכרז, 

לביטול   ויביא  המציע  עם  שייכרת  ההסכם  של  יסודית  הפרה  יהווה  זו,  בהצהרה  האמור  נכונות 

 ההסכם, מבלי שיהיה למציע כל זכות תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה. 

 הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד/חבר מועצה ו/או עובד תאגיד עירוני   .3

 בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: הנני מצהיר 

 , הקובע כדלקמן: 1958  -ב')א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח 89סעיף  .3.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים  

מנהל או  חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם  

עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לעניין זה,  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".   -"קרוב"

ברשויות    12כלל   .3.2 הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של  )א( 

 המקומיות הקובע: 

מקומית; לעניין  "חבר מועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות ה 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי   -זה, "חבר מועצה"

 שליטה בו. 

 , הקובע כי: 1958 -לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח 59סעיף  .3.3

"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  

טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה  גודו, סוכנו או שותפו, כל חלק או  

לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה   למענה או בשמה, פרט  עם המועצה 

שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות  

לראות עובד כאילו יש לו  ן  מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אי

המוע  לעסקי  זיקתו  אם  כאמור,  הנאה  טובת  או  היאחלק  כאמור    צה 

 א)ב( לגבי חברי המועצה". 89בסעיף 
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 (: נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלוונטיבהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי ) .4

לי: בן/בת     יש / אין  בין חברי מליאת המועצה ו/או עובדי המועצה ו/או בתאגיד השייך לה     .4.1

 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף. 

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים        יש / אין  .4.2

בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הבקשה או שאחד מהם מנהל או עובד  

 אחראי בו.

 לי בן/בת זוג, שותף/ה או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.      יש / אין .4.3

במועצה ו/או בתאגיד עירוני השייך למועצה ו/או      לא עובדיםעובדים /    אני ו/או בן/בת זוגי   .4.4

 בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה. 

ובפרט מהוראות סעיף   .5 לצו המועצות  3ב')  89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל   )

של   ברב  המועצה  לפיהן מליאת  אזוריות(,  )מועצות  הפנ  2/3המקומיות  שר  ובאישור  ים,  מחבריה 

)מועצות אזוריות(, ובלבד    89רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף   א')א( לצו המועצות המקומיות 

 שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 

 

 תאריך: _________________ חתימה: ___________________ 

 

 אישור

  _______ ביום  כי  מאשר   ,)  ________ )מ.ר.  עו"ד   ,___________ הח"מ  בפני  אני  הופיע/ה 

מר/גב' _________,  ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  

תוכן   את  בפני  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהא/תהא 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 

__________ _____ _____ 
 וחותמת עו"ד  חתימה          
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 נספח ה' 

 נוסח "ערבות ביצוע ההסכם"  

 
  בנק :  
 סניף :  
 כתובת הסניף  :  
 תאריך  : 

  לכבוד 

 המועצה האזורית נווה מדבר 
 

 ____________  ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 

שקלים    חמישים אלף₪  )ובמילים:    50,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, עד לסכום כולל של    .1

)להלן: " )להלן: "סכום הערבותחדשים(  "( בקשר למכרז  הנערב"(, שתדרשו מאת __________________ 

01/2023  . 

לפעם   .2 מפעם  שיתפרסם  כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  הערבות  המרכזית סכום  הלשכה  ע"י 

 "(, בתנאי ההצמדה שלהלן:  המדדלסטטיסטיקה ומחקר כלכלי )להלן: "

)או סמוך    15.12.2022אשר פורסם ביום    2022  נובמבר" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש  המדד היסודי"

 לכך(. 

 ל עפ"י ערבות זו.  " לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועהמדד החדש"

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: הפרשי ההצמדה"

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, הסכום השווה למכפלת ההפרש 

 בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

ם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכ

 כל הפרשי הצמדה. 

נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי   .3 ואנו  ובלתי תלויה  זו הינה מוחלטת  ערבותנו 

שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת  

 הנערב. 

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את   15-רישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מלפי ד .4

 הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד. 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________.   .5

 יאוחר מהתאריך הנ"ל.כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא  .6

 זו אינה ניתנת להסבה ו/או העברה. ערבות .7

 

 בכבוד רב, 

 בנק ______________________  

   

 טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף. 
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 המבנה והיתר הבניה    תשריט –  'ונספח 
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