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לרכישת מכשיר רנטגן,  הזמנה לקבלת הצעות 
מכשיר אולטראסאונד, התקנתם, אחריות מוצר 

 ושרות
 

 הכרזת המכרז .1
 

לרכישה, התקנה, אחריות מוצר ושירות של מכשיר רנטגן ומכשיר מזמינה הצעות עיריית ערד 
ן במסגרת מכון רנטג וזאת לצורך הפעלת ,מרכז הרפואי ערדהמכשירים יותקנו ב, אולטראסאונד

 מוקד רפואה דחופה בערד.
 

שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א',  ₪ 2,500את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 
; יום ג' בין השעות 18:30 - 16:00; אחה"צ, ביום א' בין השעות 12:30 – 08:30ד', ה'  בין  השעות 

באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר ; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום 15:30 - 08:30
ה' בין השעות: -ב' , ד' ו -, בימים 08 – 9951612יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 

13.00-16.00. 
 

באתר עיריית ערד בכתובת  המכרז מסמכיבתנאי הסף ובפרטי וניתן לעיין 
https://www.arad.muni.il/bids. 

 
לתנאי המכרז, בצרוף מסמכי  1מסמך כעל גבי הטופס המצורף בשני העתקים את ההצעה יש להגיש 

שא את מספר המכרז ואת ישתובדיסק און קי המכרז החתומים על ידי המציע, במעטפה סגורה 
מנכ"ל העירייה ברחוב הנמצאת בלשכת , ולשלשלה לתיבת המכרזים של העירייהשמו הרשום לעיל 

 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו. 16:00שעה  10/05/2022, עד ליום  בערד 6פלמ"ח 
 

 למסמכי המכרז 1.7, בנוסח המצורף כמסמך בלתי מותנית ערבות בנקאית להצעתועל המציע לצרף 
ייה תהא רשאית העיר .10/08/2022. הערבות תהיה בתוקף עד ₪ 50,000, על סך של  במעטפה נפרדת

 לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הערבות הבנקאית. 
 

 תלקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא שומר ת מתחייב האינעירייה מובהר, כי ה
את הזכות לבטל את המכרז כולו ו/או לצאת במכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל עת ו/או  הלעצמ

, (ההזכיילרבות לאחר מתן הודעת )לקבוע הסדרים לבחירת זוכה חלופי מבין המציעים במכרז זה 
לרבות זכות להשבת )ידרש לנמק האמור ומבלי שלמציע תהא כל זכות לפיצוי כספי כלשהו תמבלי ש

ו/או כל זכות טיעון אחרת בהקשר זה, לרבות כל טענה בדבר הפסד ו/או אובדן ( תפותדמי ההשת
 .לרבות במקרה של ביטול בשל טעות המזמין ו/או כשל במערכותיו ו/או מערכות מי מטעמו ,רווח

 
חדר הישיבות של המפגש יתקיים ב חובה.ערך מפגש מציעים יי 11:00בשעה :   25/04/2022ביום 

, לדוא"ל לגב' יערה חסארלמסמכי המכרז  הלהגיש שאלות הבהר ניתןהעירייה. 
yaara_h@arad.muni.il  ימי עסקים  5ע"י העירייה בתוך מענה יינתן  02/05/2022וזאת עד ליום

 יה כמפורט במכרז.יבאתר האינטרנט של העירלמגישי השאלות וכן המענה יפורסם 
 
 
 
 

 עו"ד ניסן בן חמו                           
 ראש העיר                                                                                                                               
 

 

https://www.arad.muni.il/bids
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 דברי הסבר כלליים על המכרז. .2
 

"( מתכוונת להחליף את מכשיר הרנטגן הקיים כיום במכון העירייהעיריית ערד )להלן: "
"(, במכשיר רנטגן דיגיטאלי )להלן: מכוןהרנטגן הנמצא במוקד רפואה דחופה )להלן ה"

 אולטראסאונד למכון."( ובנוסף לרכוש מכשיר המכשיר/ים"
 

חודשים מההודעה על  3המציע יספק, יתקין ויביא לשימוש את המכשירים וזאת תוך 
 זכייתו.

 
 )אחת( שנה. 1האחריות למכשירים ולכל תקלה תהיה למשך של ידוע למציע כי 

 
שנות שרות  3ידוע למציע כי עליו ליתן שרות לתיקון המכשירים וכי הצעתו תכלול מראש 

 )ארבע( שנות שרות. 4)אחת( שנה האחריות המלאה, סה"כ  1כולל את  מלאים, לא
 

על המציע יהיה לצייד ולאבזר המכון  בכלל הציוד הנדרש לצורך הפעלת מכשירי הרנטגן 
 )כולל חדר הבקרה(, והאולטראסאונד. 

 
המכרז הינו דו שלבי: בשלב הראשון תיבחן עמידת ההצעות בתנאי הסף, ובכלל זה הציוד 

הצעות שלא  .3.2, כמפורט בסעיף עירייהועמידתו בדרישות המקצועיות של ה המוצע
תעמודנה בתנאי הסף, ובכלל זה הצעות אשר הציוד שהוצע במסגרתן אינו עומד בדרישות 

תפסלנה על הסף, ללא התייחסות להצעה הכספית או כל בחינה אחרת של  -המקצועיות 
 .ההצעה

 
 .של המציעים הכשיריםשלב השני, תבחנה ההצעות הכספיות ב
 
 

 ת נ א י   ה מ כ ר ז .3
 

 המכרז  3.1
 

להחליף את מכשיר הרנטגן הקיים כיום במכון רצונה כוונתה והעירייה מכריזה בזאת על 
"(, במכשיר רנטגן דיגיטאלי ולרכוש מכשיר מכוןהרנטגן הנמצא במוקד רפואה דחופה )להלן ה"

 והכל בהתאם לתנאי ומסמכי המכרז. "(. המכשיראולטראסאונד )להלן: "
 
שרותי דימות כפי ערד והסביבה תושבי  מטופליםלהעניק ל מטרת המכרז הינה 3.1.1

כמשמעותם בנוהלי משרד הבריאות כפי שמפורסמים ע"י משרד הבריאות המוגדרים 

 .מעת לעת

 מציע רשאי להציע מספר סוגי מכשירים  דיגיטליים. 3.1.2

אחד אשר יש לו את הניסיון, הידע והיכולת העירייה תיתן עדיפות במכרז למשווק  3.1.3

 המוכחת בהתקנה ומתן שרות של מכשירי רנטגן והאולטראסאונד.

תנאי המכרז שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה להתקשרות בין המציע   3.1.4

 לבין העירייה. הזוכה" או "המציע הזוכה"(הזוכה )להלן: "
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רבות תנאי מכרז אלה, נספחים, מפרטים כל המסמכים שימסרו ע"י העירייה לזוכה, ל 3.1.5

 והוראות טכניות יהיו גם הם חלק בלתי נפרד מן החוזה.

הוראות הכלולות במסמכי החוזה, יהא סדר ל האו אי התאמ הסתירשל במקרה  3.1.6

 העדיפות בין ההוראות כמפורט להלן, וההוראות במסמכים יפורשו בהתאם לכך:

 תנאי החוזה ונספחיו. 3.1.6.1

 תנאי מכרז אלו.  3.1.6.2

 מונחים הכלולים בתנאי מכרז אלה יתפרשו, ככל האפשר, כהגדרתם בחוזה. 3.1.7

על המציע לקרוא  ולבדוק את תנאי המכרז על כל נספחיו, והמציע לא יוכל לבוא בכל  3.1.8

 טענה שהיא בעניין זה לעירייה.

 השתתפות במכרזתנאי סף ל 3.2
 ר רנטגןלספק, להתקין ולתת שרות של מכשירשאי להשתתף במכרז זה תאגיד המתחייב 

 ואשר יקיים את כלל תנאי המכרז כלהלן:ומכשיר אולטראסאונד 

 מכוני רנטגן בן בקהילה ובן בבתי חולים. 10סיפק, התקין ונותן שרות למינימום  3.2.1

מכשירי אולטאסאונד בן בקהילה ובן בבתי  10סיפק, התקין ונותן שרות למינימום  3.2.2

 חולים.

המפורטות משרד הבריאות והציוד המוצע ע"י המציע עומד בדרישות המקצועיות של  3.2.3

 .האמ"רואושר ע"י  במסמכי המכרז

 המציע מעסיק צוות מקצועי למתן שרות בטיפול בתקלות. 3.2.4

 למציע מעבדה לתיקון המכשירים או בידו הסכם עם מעבדה שכזו. 3.2.5

  מכשיר.שעות מההודעה על התקלה ב 24שרות תוך בעל יכולת למתן  3.2.6

פי כל דין. לא תותר הגשת הצעות ע"י יחיד או -המציע הינו תאגיד הרשום בישראל על 3.2.7

 ע"י שותפות שאינה רשומה. 

 .המציע רשום כעוסק מורשה לצורך מע"מ או כעמותה רשומה 3.2.8

 מרשויות המס. תקף בעניין זה מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים המציע 3.2.9

  .ניכוי מס במקורהמס בדבר אישור תקף מרשויות על המציע ב 3.2.10

 המציע השתתף במפגש המציעים. 3.2.11

 המציע רכש את מסמכי המכרז. 3.2.12

 למסמכי המכרז. 1.5מסמך  בנוסחרשעות העדר יהמי שחתם על תצהיר בדבר  3.2.13

למסמכי  1.6מסמך  בנוסח מי שחתם על תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 3.2.14

 המכרז.

 למסמכי המכרז. 1.8מסמך  או קרבה בנוסחמי שחתם על תצהיר היעדר ניגוד עניינים  3.2.15

 למסמכי המכרז. 1.9מסמך  בנוסח מי שחתם על תצהיר בדבר אי תיאום מכרז 3.2.16

 

 הוראות בדבר הגשת ההצעות 3.3
 

על המציע למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי ההצעה ולחתום על כל  3.3.1

מסמך המצורף למכרז דף ודף הכלולים בחוברת המכרז )לרבות תנאי המכרז( וכן על כל 

זה ועל כל דף ודף בהצעתו. את הפרטים והחתימות יש לכתוב בדיו ולא בעיפרון. כמו כן 

יש לציין את שם החותם ומספר תעודת הזהות שלו/ שלהם באופן ברור נוסף על 

 החתימה.
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, חתומה על ידו, כחלק מחוברת המכרז  1על המציע להכניס למעטפה את הצעתו, נספח  3.3.2

, תנאי המכרז וכל יתר מסמכי המכרז כאשר כולם  רכישהוללת את חוזה ההכרוכה והכ

 חתומים על ידו כאמור.

אי  בנוסף, על המציע לצרף להצעתו ולהכניס למעטפה את המסמכים המפורטים להלן. 3.3.3

 סף.איזה מן המסמכים עלול להביא לפסילת ההצעה על הצירוף 

ומילוי פרטים בהתאם למפורט בנספח הוותק, מספר המכונים  ,תיאור כללי של המציע 3.3.4

 תנאי מכרז זה. 1.1

לתנאי מכרז זה והמאשר כי למציע ניסיון    1.2תיאור ניסיון קודם בנוסח האמור בנספח  3.3.5

מכוני רנטגן ומכשירי  10 –בהספקת, התקנת ומתן שרות ל שנים לפחות  10של 

 אולטראסאונד.

 הרנטגן והאולטראסאונד   למכשיר/יCE / FDA -אמ"ר   –משרד הבריאות  יאישור 3.3.6

 .המוצעים

שעות  24תיקון מכשירי הרנטגן והאולטראסאונד תוך תצהיר על יכולת תצהיר על יכולת  3.3.7

 .1.3מסמך  – ממתן ההודעה על התקלה 

  כל התצהירים הנדרשים במסגרת תנאי הסף, כשהם חתומים ומאומתים כדין. 3.3.8

 ס הכנסה.אישור פקיד שומה על ניהול ספרים כדין לפי פקודת מ  3.3.9

 דבר ניכוי מס במקור. אישור פקיד שומה 3.3.10

  אישור מאגף מס ערך מוסף על היות המציע עוסק מורשה  בהתאם לחוק מס ערך                            3.3.11

 , וכי המציע דיווח למס ערך מוסף בשנת המס לפני הגשת 1976 –מוסף, התשל"ו  

 הצעתו. 

 ודו"ח רשם החברות מעודכן על פרטי החברה. התאגדותתעודת   3.3.12

 קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.  3.3.13

   תיאום מכרז בנוסח המצורף לפניה זו חתום ומאושר על ידי  -תצהיר בדבר אי  3.3.14

 עו"ד 

עם  ,לטובת העירייה, בת פירעון כערבות מכרז חתומה כדין ערבות בנקאית אוטונומית, 3.3.15

( שתהיה בתוקף עד ₪אלף  חמישים)  ₪ 50,000 לתי מותנית, בסך שלבדרישה ראשונה, 

לחוברת המכרז. )להלן:   1.7והכל בהתאם לנוסח המצורף כנספח  10/08/2022ליום 

 "ערבות השתתפות"(. מובהר כי:

מודגש ומובהר למען הסר כל ספק כי נוסח הערבות מחייב וכל שינוי בנוסח הערבות  3.3.16

 הערבות ולפסילת ההצעה.לרבות ציון הסתייגות יביא לפסילת מיידית של 

יום נוספים  90העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ערבות ההשתתפות למשך   3.3.17

-והמשתתף במכרז מתחייב במקרה של דרישה כאמור להאריך את תוקף הערבות. אי

 הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה , עילה לחילוט הערבות.

ת לפירעון כל אימת שהמשתתף לא העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות ההשתתפו 3.3.18

יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז. ערבות ההשתתפות תוחזר על ידי העירייה 

 ידי ועדת המכרזים. –למציעים שלא זכו במכרז, לאחר אישור הזוכה על 

העירייה תהיה רשאית לממש את ערבות ההשתתפות אם המציע יזכה במכרז ולא  3.3.19

 ההפעלה המצורף לחוברת המכרז.יתקשר עם העירייה בהסכם 
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סכום הערבות שימומש יהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזקים שיגרמו לעירייה,  3.3.20

מבלי שהעירייה תצטרך להוכיח את נזקיה, והמציע מסכים כי סכום זה הוא סכום 

הפיצויים המוסכמים ללא הוכחת נזק המגיע לעירייה בגין הפרת התחייבויות המציע 

יל וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד כאמור לע

שיגרמו לה, לרבות תשלום נוסף למשתתף אחר ומבלי לגרוע מזכות העירייה להתקשר 

 עם קבלן אחר לפי שיקול דעתה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל המציע יחתום על הסכם המצורף למסמכי המכרז. מציע  3.3.21

ימים מיום שהעירייה הודיעה לו על זכייתו במכרז,  7לצרף תוך  שהצעתו תזכה יהיה חייב

ואת האישור על קיום ביטוחים  הכל כמפורט  את הערבויות והבטוחות הנדרשות,

בהסכם. העירייה רשאית לצרף את חתימתה על ההסכם  החתום ע"י המציע ולהכניסו 

 לתוקף עם חתימתה .

ימים  7לצרף מסמכים, ולא יעשה כן תוך מציע שיקבל הודעה על זכייתו במכרז ודרישה  3.3.22

 תהא העירייה רשאית לחלט ערבותו. –כאמור לעיל 

)למעט השלמת  כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות שהמציע ירשום  3.3.23

במסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( 

או בכל אופן אחר וכל השמטה של מסמך  (למעט בערבות הבנקאית כמפורט לעיל)לוואי 

כלשהו הכלול במסמכי המכרז עלולים להביא לפסילת מסמכי המכרז לרבות פסילת 

. בכל מקרה )גם אם העירייה ההצעה ע"י ועדת המכרזים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי

לא העירה לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י 

יה וכפי שנמסר למציעים ויראו את השינויים/ תוספות / מחיקות או הסתייגויות העירי

 כאילו אינם קיימים .

אי מילוי אחד התנאים המפורטים לעיל ו/או אי צירוף מסמך כלשהו המתחייב מתנאי  3.3.24

 המכרז, עלולים להביא לפסילת ההצעה ע"י ועדת המכרזים.

הבלעדי,  ה, לפי שיקול דעתתא חייב, אך לתהא רשאיעירייה תעל אף האמור לעיל, ה 3.3.25

לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו מסמך כלשהו, לרבות אישור הנדרש על פי תנאי 

, תוך עירייהלהשלים את המצאת המסמך הנ"ל ל(, למעט הערבות הבנקאית)מכרז זה 

. ה ובלבד שזה נשמט בטעות והיה קיים/בתוקף טרם הגשת ההצעהפרק זמן שיקבע על יד

לשם השלמת  עירייההמציע מסמך כשלהו על אף שנתבקש לעשות כן על ידי ה לא צירף

 .לפסול את הצעתות רשאי עירייההא התהצעתו, 

המציע יחתום על כל מסמכי המכרז שיוגשו על ידו בהתאם לאישור עו"ד או רו"ח לגבי  3.3.26

מורשי החתימה, אי חתימה כאמור תהווה עילה לפסילת מסמכי המכרז לרבות לפסילת 

 עה ע"י ועדת המכרזים.ההצ

 

 :אמות המידה לבחירת הזוכה מבוססות על שקלול יחסי שבין הפרמטרים הבאים .4
 

לעלות מכשירי הרנטגן והאולטראסאונד,  ביותר נמוכה: ההצעה ה 60% -מחיר ההצעה   4.1

נקודות ושאר המציעים  60תקבל את הניקוד המרבי )סה"כ  התקנתם ומחיר השרות השנתי

 ביותר(.  נמוכההצעתם להצעה ה ביןיקבלו ניקוד בהתאם לייחס 

: ההצעה הנמוכה ביותר למתן שירות לשנה לאחר שנת האחריות 20% –מחיר ההצעה  4.2

 המלאה הראשונה מיום ההתקנה.
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 חילופי במקרה של תקלה מכשירמספר שנות ניסיון קודם, וזמינות אמצעים כולל מתן  4.3

 .10.3, ראו להלן סעיף 20% סה"כ ובמצטבר  יהווורה בלתי פת

ועדת המכרזים של העירייה שבפניה יובאו ההצעות תבחר את המציע אשר יזכה במכרז.  4.4

ועדה המכרזים רשאית להביא בין יתר שיקוליה לבחירת הזוכה במכרז גם את השיקולים 

 הבאים:

ם התחייבויות בדומה כישורים מקצועיים, מוניטין, ידע וניסיון של המציע בקיו 4.1.1

להתחייבויות נשוא מכרז זה. לעניין זה, על המציע לצרף אישור ו/או מסמך המעיד 

 על ניסיונו כאמור לעיל  

 .שביעות רצון גופים אחרים )לקוחות אחרים( עם המציע בעבר, כישוריו 4.1.2

, בעיקר מההיבט של רמה מציעייבדקו המלצות של מקבלי שרות דומה מה 4.1.3

ות, אמינות, אחריות, עמידה בלוחות זמנים וגמישות מקצועית, רמת שיר

 לשינויים.

בהערכת ההצעות יהיו העירייה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק  4.5

מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. המציע מתחייב לשתף פעולה עם 

וך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה העירייה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לער

 כנדרש וכאמור לעיל, תהייה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול ההצעה.

עוד רשאית העירייה, בכל שלב שהוא, לבקש מהמציעים, כולם או חלקם, כי ימציאו כל  4.6

מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת העירייה ו/או מי מטעמה, 

 צעות.להערכת הה

קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז  4.7

האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב המציע, 

לפנות  מייד עם הודעת העירייה, להפסיק את עבודתו עפ"י החוזה שנחתם עמו עפ"י המכרז,

למסור את המשך מתן השירותים בהמכון למציע שאמור היה  את ההמכון ולאפשר לעירייה

לזכות במכרז עפ"י קביעת בית המשפט המוסמך. במקרה כזה, לא תשלם העירייה למציע 

דבר זולת התמורה עבור השירותים שביצע עד למועד הפסקת העבודה, בכפוף לתנאי 

שהוא כלפי העירייה  החוזה, ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות או דרישות מכל סוג

ו/או מי מטעמה, בכל הקשור למכרז, אופן ניהולו, הזכייה בו וכיו"ב, וכן בקשר עם החוזה 

 חתם ע"י העירייה בקשר עם מכרז זה.ישנכרת בעקבותיו ו/או בקשר עם כל חוזה אחר שי

 

 :(הסף בתנאי שעמדו ההצעות)מבין  הזוכה ההצעה בחירת אופן .5
 המצרפי הגבוה ביותר, כמפורט להלן, יומלץ כזוכה.מציע אשר יקבל את הניקוד  5.1

 ניקוד מירבי הרכיב

 60% מחיר ההצעה לרכישת המכשיר

מחיר ההצעה למתן שרות לכל שנה מעבר 

 לשנת האחריות המלאה

20% 

 20% מדדי איכות
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נקודות ברכיב הצעת  60 -ביותר תזכה ל נמוכההלדמי רכישת המכשיר ההצעה הכוללת  5.2

יחושב לפי אחריה ת המחיר הבאות ו(. ניקוד הצע"ההצעה המיטבית"המחיר )להלן: 

ערך יחסי, כך שההצעה הנבחנת תחולק בסך הכולל של ההצעה המיטבית, והתוצאה 

 .60 -תוכפל ב

נקודות ברכיב הצעת  20 -ביותר תזכה ל נמוכההלדמי השירות השנתי ההצעה הכוללת  5.3

יחושב לפי אחריה ת המחיר הבאות ו(. ניקוד הצע"ההצעה המיטבית"המחיר )להלן: 

ערך יחסי, כך שההצעה הנבחנת תחולק בסך הכולל של ההצעה המיטבית, והתוצאה 

 .20 -תוכפל ב

  –מדדי האיכות ינוקדו על פי החלוקה הבאה  5.4

מס' מכשירי רנטגן שהותקנו וניתן 
 השנים האחרונות 10-להם שרות ב

  10 -מכשירים מעל ה  5על כל 
נקודה עד  1תינתן  הנדרשים כתנאי סף

 'נק 5מכשירים סה"כ המהווים  25
 נק' 5

מס' מכשירי אולטראסאונד 
 10-שהותקנו וניתן להם שרות ב

 השנים האחרונות

  10 -מכשירים מעל ה  5על כל 
נקודה עד  1הנדרשים כתנאי סף תינתן 

 'נק 5מכשירים סה"כ המהווים  25
 נק' 5

שנים הנדרשים  10על כל שנה מעל  ותק במתן השירות 
 15נק' אחד עד  1בתנאי הסף יינתן 

 'נק 5שנה המהווים 

 'נק 5

שביעות רצון גופים אחרים 
 המציע בעבר,מן )לקוחות אחרים( 

מכתבי  3על המציע לצרף לפחות 
 המלצה להוכחת סעיף זה

 3-על כל מכתב המלצה מעבר ל
המכתבים הנדרשים יינתן נקודה אחד 

 'נק 5 מכתבי המלצה המהווים 8ועד 

 נק' 5

 נק' 20  סה"כ
 

 :ביטול המכרז, פיצולו, שינוי גודלו או ביצוע חלקי .6
מבלי לגרוע מחובת המציע לספק את כל השירותים נשוא המכרז, רשאית העירייה לפי  6.1

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובכל שלב לבטל את המכרז ,לצמצמו או  למסור לזוכה 

 גודל המבנה המיועד להשכרה .  לביצוע חלק ממנו בלבד או להקטין את

החליטה העירייה כאמור לעיל, לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לספק את  6.2

השירותים שהוחלט למסור לו את ביצוען, עפ"י הצעתו המקורית  בתאומים ובשינויים 

 המחויבים עפ"י העניין.

על החוזה ו/או  אם תחליט העירייה כאמור שלא לבצע את השירותים ו/או שלא לחתום  6.3

 סוג.לא לבצעו, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל 

 

 ערבות ביצוע .7
יעמיד הזוכה לטובת העירייה ערבות ביצוע לשלב עם הודעת העירייה לזוכה על זכייתו,  7.1

, לשם הבטחת מלוא התחייבויותיו וכל חלק מהן לפי ההסכםהתכנון ולשלב הבנייה, 

 לחוברת המכרז, בשינויים המחויבים.  כנספח ב'נוסח המצורף התאם לב

הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה הפרה יסודית של ההסכם ועילה לחילוט  העמדתאי  7.2

הערבות. מובהר בזאת כי אם מסיבה כלשהי לא הודיעה העירייה לזוכה על מימוש 

ת, יאריך הזוכה אך בפועל החוזה הוארך ו/או הזוכה המשיך בביצוע העבודו האופציה,
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הנ"ל או יפקיד ערבות חדשה כאמור לשלב ההתקנה והשירות את תוקף ערבות הביצוע 

 לעיל מיד עם דרישת העירייה .

 

 הצהרות המציע  .8
כל פרטי המכרז וההסכם של המציע כי הגשת הצעה למכרז כמוה כהצהרה ואישור  8.1

והוא מסכים להם המצורף אליו, על כל נספחיו, לרבות מסמך ההבהרות, ידועים לו, 

 ויכול לעמוד בהם. 

הבנה ו/או התנגדות בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם -טענה בדבר טעות ו/או אי 8.2

 מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו, לא תישמע לאחר המפורט לעיל.

 
 המועד האחרון להגשת הצעות .9

מחלקת גזברות את ההצעה יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים הנמצאת ב

מועד פתיחת  16:00בשעה  10/05/2022עד לא יאוחר מיום ערד  6העירייה ברחוב הפלמ"ח 

ככל שהנחיות משרד הבריאות תאסורנה יקבע על ידי העירייה ויימסר לכל רוכשי המכרז. 

ונציג העיריה יאסוף את  089951601ין העירייה, יתקשר המציע לטלפון שמספרו יכניסה לבנ

כניסה לבניין. על המציע לקחת בחשבון ענין זה ולהגיע בזמן. הצעה שלא המעטפה מה

 תיפסל. –תימצא בתיבת המכרזים עד המועד האמור 

 

 :ובחינתה ההצעההגשת  אופן .10

רכישה, ע כדמי ימצ שהואהסכום  את( 1מסמך המשתתף נדרש למלא בטופס ההצעה )

כשיעורו על פי דין לסכום המינימלי  ווסףתי אינו כולל מע"מ, וזה סכוםהתקנה ושרות ה

 במועד התשלום. 

 תנאים כלליים  .11

את הזכות, לאחר קבלת ההצעות, לדרוש הסברים ו/או  הלעצמ תשומר עירייהה 11.1

 .הבהרות ו/או השלמות ו/או מסמכים מן המציעים כולם או אחד/ים מהם

המציע יהיה אחראי לבדיקת מסמכי ההליך ותנאיו, לרבות תנאי ההסכם  11.2

הדין וכל מידע רלבנטי אחר הקשור להליך, ובהגשת , שרות עפ"י ההליךוההתק

הצעתו מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור והוא מוותר על כל טענת אי ידיעה 

 .ו/או טעות ו/או אי התאמה

בכל עניין הנוגע להליך זה,  עירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, פניית המציע אל ה 11.3

 כרזים באמצעות דואר אלקטרוני לכתובתעדת המותעשה אך ורק בכתב לו

yaara_h@arad.muni.il  אולם, מובהר, כי אין בכך כדי 02/05/2022 וזאת עד ליום ,

 .חובה כלשהי בהקשר זה עירייהלהטיל על ה

 הלהתקשר בהסכם, עם כל מציע כפי שיבחר לפי שיקול דעת תהא רשאית העירייה 11.4

 תמתחייב האינ עירייהובתנאים הקבועים במכרז זה. ה תוהבלתי מסויג תהבלעדי

 .לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא

והבלי  תהבלעדי הלפי שיקול דעת תרשאי עירייהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה 11.5

, לבטל מכרז זה, כולו או חלקו, או לצאת במכרז חדש, וזאת ללא צורך במתן תמסויג

 .יצוי/שיפויהסבר למציעים או פ



 

        12 
 

 _______________:      _______________:            

למען הסר ספק, מובהר כי ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מקצועי מטעמה  11.6

  .לבדיקת ההצעות השונות

 

 שימוש במסמכי המכרז: .12

כל זכויות היוצרים במסמכי המכרז הם של העירייה. רכישת מסמכי המכרז אינה מקנה 

ה. המשתתף במכרז לרוכש אותם כל זכות לעשות בהם כל שינוי למעט לצורכי מכרז ז

מתחייב לא להשתמש בכל חלק מהתעודות ו/או התוכניות ו/או המפרטים ו/או המסמכים 

המהווים חלק ממכרז זה לכל מטרה אחרת מלבד הגשת הצעתו במסגרת מכרז זה ולא 

 להעתיק את המסמכים, המפרטים והתכניות בלי אישור מפורש ומראש מאת העירייה.

 

 התאמותסתירות, שגיאות ואי  .13

בכתב  גב' יערה חסארבמקרה של אי בהירות על המציע לפנות בדרישה להבהרות אל  13.1

, וזאת לא יאוחר yaara_h@arad.muni.il בלבד בדוא"ל WORDוורד בלבד בפורמט 

 .12:00בשעה  02/05/2022 מיום 

לכל אחד מן ימי עסקים  75לשאלות ההבהרה תינתן בתוך  העירייהובת תש 13.2

 . וכן תפורסם באתר האינטרנט של העירייה המשתתפים במפגש המציעים

לשאלות  העירייהעל כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו למכרז את תשובות  חובה 13.3

 ידו. -ההבהרה, כשהן חתומות על

אלא אם ניתנה  העירייהען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של למ 13.4

 בהודעה בכתב כאמור.

 הודעה על זכייה וההתקשרות .14
 קבלת ותוודא אלקטרוני דוארבמכרז תודיע על כך העירייה לזוכה ב העם קביעת הזוכ 14.1

 רבותע להשלים הזוכה על'. ד במסמך שנמסרו הפרטים פי על והכל טלפונית ההודעה

מהודעת הזכייה,  םמיי( ה)שבע 7 בתוך הביטוח נספח על מבטחו את ולהחתים ביצוע

 לצורך וזאת העירייהוכן להמציא מסמכים נוספים ולמלא תנאים כפי שתדרוש 

 . רק לאחר ביצוע ההשלמות ייחתם זוכה עם הזוכה.ההתקשרות השתכללות

והוא לא יבקש ארכה האישורים כאמור, ואם זוכה לא ימסור לעירייה את המסמכים  14.2

תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו במכרז ולהתקשר בהסכם עם מציע לצורך כך, 

אחר ו/או לחלט את ערבות מכרז, כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, והכל מבלי לגרוע מכל 

 סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על פי המכרז ו/או כל דין.

 .הזוכה עם הסכם חתימת לאחר רק המציעים ליתר זרתוח המכרז ערבות 14.3

 

                                                                                                                     ______________ 
 עו"ד ניסן בן חמו                   

 ראש העיר                                                                                                                      
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 מסמך א'
 אפיון ומפרט של מכשירי הרנטגן והאולטראסאונד

 
 

 כללי .1
 

מובהר כי האפיון והמפרט של המערכות הינם האפיון והמפרט המומלץ והמועדף על  1.1
 .העירייהידי 

 
של המערכות המוצעות מאפיון ומפרט זה, אם בכלל. לא על המציע לציין כל חריגה  1.2

 ציין המציע כל
 

חריגה כאמור, ייחשב הדבר, לעניין חיובי המציע על פי מסמכי המכרז, כאילו המערכות  1.3
 .על ידו עומדות באופן מלא ומדויק באפיון ובמפרט של המערכות המוצעות

 
אם הצעה כלשהי תחרוג באופן מהותי מהאפיון ומהמפרט של המערכות, תהיה  1.4

להודיע על כך לאותו מציע, ולאפשר לו לתקן את  (,לא חייבת אך)רשאית  העירייה
, על פי שיקול דעתה עירייהההצעה יקבע על ידי ה הצעתו בעניין זה. משך הזמן לתיקון

בעניין זה.  עירייהטענה כלפי ה או הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל תביעה
ויובאו בחשבון שיקולים  מובהר במפורש, כי בקביעת משך הזמן לתיקון ההצעה יכול

 .שונים, ואפשר שמשך הזמן לתיקון ההצעה יהיה קצר
 

אינו  עירייהאם הצעה כלשהי תחרוג מהאפיון ומהמפרט של המערכות, באופן שלדעת ה 1.5
להתיר את הסטייה ולאשרה לפי שיקול  (יבתאך לא חי) רשאית עירייהה אתה מהותי

בעניינים כאמור תחייב  עירייהוהמוחלט. קביעתה המקצועית של ה דעתה המקצועי
השגה או ערעור. המציעים מוותרים על כל טענה ו/או  את כל המציעים ללא כל זכות

 .האמור לעיל, על כל הכרוך והקשור בו בקשר עם עירייהדרישה ו/או תביעה כלפי ה
 

 כשיר רנטגן מ .2
 צילום  2.1

 
 .בעל אישור אמ"ר בתוקף המכשיר 2.1.1

 
אשור ביקורת קרינה של משרד הבריאות ו FDA\CE המכשיר בעל אישורי 2.1.2

 ה .היחידה לפיקוח על הקרינ
 

וסיבוב אנודה במהירות של  50KWהמכשיר בעל הספק גנראטור של לפחות  2.1.3
 .סל"ד 9,000

 
והספקו לפחות  mm 1.2יותר נדרשת שפופרת בעלת שני מוקדים ,מוקד גדול לא  2.1.4

KW50 , 0.6 –מוקד קטן לא יהיה  יותר מmm  60 –והספקו לא יותר מKW. 
 

בכל הגדלים  CR שולחן עבודה עם בוקי לעבודה עם מסכי צילום בטכנולוגיה של 2.1.5
תאי יוניזציה  3)פוטוטימר( עם  אוטומטיתבעל מערכת צילום  הנדרשים,

 .אוטומטיתהמשמש לצילומי חשיפה 
 

בבוקי השולחן מותאם לעבודה עם מוקד מתאים למרחקי  (Grid)  יגהסר 2.1.6
 . בעל תנועה זמן החשיפה לביטול קרינת הפיזור הצילום הנדרשים,

 
 לעבודה עם מסכי צילום בטכנולוגיה של Bucky התקן להחזקת קסטות עם 2.1.7

CR  3בכל הגדלים הנדרשים, בעל מערכת צילום אוטומטית )פוטוטימר( עם 
 .ה המשמש לצילומי חשיפה אוטומטיתתאיי יוניזצי

 
בבוקי המעמד לצילומים בעמידה מותאם לעבודה עם מוקד מתאים  (Grid) סריג 2.1.8

 . בעל תנועה בזמן החשיפה לביטול קרינת הפיזור ,למרחקי הצילום הנדרשים
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 ) או פתרון סריקה ברמה טובה מזה)  CR סורק 2.2
 

 .המכשיר בעל אישור אמ"ר בתוקף 2.2.1
 

  FDA\CE. אישוריהמכשיר בעל  2.2.2
 

 24x35cm:בכל הגדלים כנדרש בחדרי צילום רנטגניים CR קורא מסכי 2.2.3
35x35cm, 35x43cm, 18x24cm . 

 
 : CRקצב קריאה של מסכי צילום בטכנולוגיה של 2.2.4

 
35x43cm  60 -זמן נדרש לא יותר מsec 
35x35cm  54–זמן נדרש לא יותר מsec 
24x30cm  51 –מ זמן נדרש לא יותרsec 
18x24cm  42 –זמן נדרש לא יותר מsec 

 
 : נדרשים לפחות ) IP ( גודל מטריצה של מסכי הקריאה 2.2.5

 
35x43cm מטריצה של x2140pixels 1760  5 pixels / mm  
35x35cm מטריצה של x1760pixels 1760 5 pixels / mm  
24x30cm  מטריצה שלx19760pixels 15766.7 pixels / mm . 
18x24cm למטריצה ש x23700pixels 1770  10 pixels / mm   

 
 bits .21 קריאת רמות אפור לפחות של 2.2.6

 
עם תוכנת צפיה אשר תאפשר צפיה בכל  CD המכשיר יכלול מערכת צריבת 2.2.7

 ; DICOM מידע מלא בתקן מחשב וצריבת
 

 יש להציע מכשיר דיגיטלי עם יכולת שליחה של הצילום דיגיטלית לרדיולוג. 2.3
 

 עומד או תקרתי.ניתן להציע מכשיר  2.4
 

 מכשיר אולטרסאונד: .3
 

 כולל מתמרים. לאפליקציות רדיולוגיות MID RANGE מכשיר דופלר צבע ברמת 3.1
 

רקמות רכות )שד, בלוטת תריס , אשכים ( , בטן, כלי דם המכשיר מיועד לבצע בדיקות  3.2
 שלד. –פרקי ירך תינוקות , שרירים  נשים )מיילדות וגניקולוגיה (

 
 לצרכי העברת התמונות DICOM 3.0 ולל פרוטוקול תקשורתמכשיר דיגיטלי הכ 3.3

 (.(PACSלארכיב
 

 על פי סוגי הבדיקות הנדרשות.  המכשיר כולל מתמרים 3.4
 

 ; B\W VIDEO PRINTER מדפסת וידאו מובנית 3.5
 

 .המכשיר בעל אישור אמ"ר בתוקף 3.6
 

  FDA\CE המכשיר בעל אישורי 3.7
 

 IEC 60601-1המכשיר בעל אישור תקני בטיחות חשמלית  3.8
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 1 מסמך
 

 טופס הצעת משתתף במכרז
================== 

 55/2022 מס' עיריית ערד מכרז
 

 לכבוד:
 עיריית ערד

 
לרכישת מכשיר רנטגן ומכשיר האולטראסאונד, התקנתם ומתן הצעה והצהרת המשתתף במכרז 

 מרכז הרפואי ערד והכל כמפורט במסמכי מכרזשרות במכון הדימות ב
 

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים 
 בזה כדלקמן: 

 
קראנו בעיון, בחנו בקפידה והבנו היטב המכרז ותנאיו והננו מסכימים לכל האמור במסמכי  .1

המכרז, והצעתנו זו מוגשת בהתאם, ולא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי 
 עה ו/או אי הבנה, והננו מוותרים בזה מראש על כל טענה כאמור.ידי

 
בדקנו, לפני הגשת הצעתנו למכרז, את כל הנתונים המתייחסים למתן שירותים כאמור לעיל  .2

וכמפורט במסמכי המכרז. וכן בחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע מלוא 
החוקים, הדרישות והנהלים של כל  התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז, אנו מכירים את

הרשויות המוסמכות וכל גורם אחר שאישורו נדרש לצורך קיום התחייבויותינו עפ"י מסמכי 
 המכרז וכן את כל הגורמים, אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתנו.

 
   של מכירת, התקנת ומתן שרות של מכשיר רנטגןהננו מציעים להעניק את השירותים  .3

כאמור במסמכי המכרז תוך שמירת כל החוקים והתקנות ומכשיר האולטראסאונד 
 התנאים וההסכמות שבמסמכי המכרז ובחוזה.

 
אנו מצרפים הצעתנו למכשיר/ים כולל העלות לרכישה, התקנה ומתן שרות על פי דרישות  .4

 .1.1המכרז במסמך 
 
בהתקנת מכשירי הרנטגן כל יתר ההוצאות הכרוכות תחולנה עלינו כן הננו מאשרים כי  .5

ומתן השירותים לרבות )ומבלי למעט( עלויות שכר העובדים וזכויותיהם  והאולטראסאונד
חשמל, טלפון, אינטרנט, וכן הוצאות רישוי,  מים, מיסים, הסוציאליות )והנלוות להם(,

שה ביטוח, , וכל תשלום חובה ומס וכן תקורות וכל כיוצ"ב. אין ולא תהיה לנו כל טענה, דרי
 הצעתנו.  או תביעה בקשר עם האמור לעיל ו/או עם

 
הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו  .6

מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי 
 ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

 
הננו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההתקשרות, נקיים אחר הוראות כל דין ו/או הנחיות  .7

העירייה ו/או   הרשויות המוסמכות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא כל תמורה נוספת 
 שהיא. 

 
אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את  .8

 מכרז לשביעות רצון העירייה.השירותים, נשוא ה
 

 .םשירותיהאנו בעלי רישיון מטעם משרד הבריאות לעסוק במתן  .9
 

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .10
 

הניסיון, האמצעים  הכישורים, הידע, המרפאותיש לנו את כל הרישיונות הדרושים להפעלת  .11
מנת לבצע את העבודות יוד הנדרש על הטכניים, כ"א מקצועי ובכמות מספקת וכל הצ

ובהתאם להנחיות והנהלים המפורטים במסמכי המכרז, ואנו  במועדים המפורטים בהסכם
 מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.  
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אנו מכירים את כל הדינים המתייחסים לעבודה ולמתן השירותים, לרבות החוקים,  .12

לתעבורה ולשמירת  בטיחות בעבודה,שמירת זכויות עובדים, התקנות והדינים הנוגעים ל
הניקיון וחוקי העזר של עיריית ערד ומתחייבים לפעול לפיהם לרבות לפי השינויים  שיחולו 

 מעת לעת. 
 

הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי. ידוע לנו, כי העירייה תהא  .13
( יום נוספים, וכי אם לא נאריך תשעים) 90למשך  רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה 

הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם 
 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-זכאית העירייה על

  
-אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה בלתי .14

ובקבלתה על ידכם ייכרת   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3מור בסעיף חוזרת, כא
 הסכם מחייב בינינו לבינכם. 

 
להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מצרפים ערבות השתתפות כנדרש במסמכי  .15

 המכרז.
 

נו היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידי .16
עם הצעתנו במכרז תוגש לגביה על ידי העירייה, וסכום הערבות יחולט על ידה כפיצויים 

 מוסכמים וקבועים מראש.
 

הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציעה בשמה מוגשת ההצעה,  .17
אנו זכאים לחתום בשם המציעה על הצעה זו, חתימתנו מחייבת את המציעה ואין כל מניעה 

 על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 

ידוע לנו, כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל  .18
 ההצעות, לרבות הגבוהה ביותר.

 
 7אם הצעתנו תתקבל אנו מתחייבים לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן וזאת תוך  .19

להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה )ערבות   ימים מיום הודעתכם כל זכייתנו במכרז:
להסכם  ב'בנספח ביצוע( להבטחת קיום תנאי ההסכם, בהתאם לנוסח המפורט 

 ההתקשרות.

לעיל, כולן  19אנו מצהירים  בזאת כי ידוע לי שאם לא נבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .20
הערבות  או מקצתן, נאבד את זכותנו לזכות במכרז והעירייה תהא רשאית לחלט את

 הבנקאית המצורפת להצעתנו זו ולהתקשר עם מציע אחר.

כן ידוע לנו שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה  .21
 עקב הפרת ההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתי למכרז.

 _______________    __________________ 
 חתימת המציע                                           תאריך          

 
 
 

 _______________ ________________       מס' הזיהוי: שם המציע:
 

 כתובת המציע : ______________________________________________ 

 

 טל': ____________________      פקס' :__________________________

 

 טל' נייד : ____________________ _________________איש קשר: _
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 _______________:      _______________:            

 
 

 אישור 
 

"( המציעאני הח"מ ________________, עו"ד של _________________________ )להלן: "
מאשר בזה כי ביום _________ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה 

________________ ת.ז.  -______________ וה"ה __________________ ת.ז. 
_____________ בשם המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על 
פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה 

 המפורטים לעיל מחייבת את המציע.
 

 
 
 

                                                                                             ___________________ 
 חתימה  וחותמת  עו"ד                   
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 _______________:      _______________:            

 1.1מסמך         
 

 הצעת המחיר
 

 מכשיר רצפתיניתן להגיש מכשיר תקרתי או 
 

 הצעת המחיר למכשיר הרנטגן המוצע: .1
 

 שם חברה מייצרת: ______________________
 

 דגם: ________________________________
 

 אנלוגי / דיגיטלי ________________________
 

 תקרתי/ עומד
 

 האם ניתן להתאימה ל דיגיטל   כן / לא –באם אנלוגי 
 
 
 

 ______________________ לא כולל מע"ממחיר: 
 

 מצורף תסקיר המוצר
 

 שם חברה מייצרת: ______________________
 

 דגם: ________________________________
 

 אנלוגי / דיגיטלי ________________________
 

 תקרתי/ עומד
 

 האם ניתן להתאימה ל דיגיטל   כן / לא –באם אנלוגי 
 
 
 

 _______________ לא כולל מע"ממחיר: _______
 

 מצורף תסקיר המוצר
 
 

 שם חברה מייצרת: ______________________
 

 דגם: ________________________________
 

 אנלוגי / דיגיטלי ________________________
 

 תקרתי/ עומד
 

 האם ניתן להתאימה ל דיגיטל   כן / לא –באם אנלוגי 
 
 
 

 ______________________ לא כולל מע"ממחיר: 
 

 מצורף תסקיר המוצר
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 _______________:      _______________:            

 הצעת המחיר למכשיר האולטראסאונד המוצע: .2
 

 שם חברה מייצרת: ______________________
 

 דגם: ________________________________
 

 
 מחיר: ______________________ לא כולל מע"מ

 
 מצורף תסקיר המוצר

 
 ______________________שם חברה מייצרת: 

 
 דגם: ________________________________

 
 

 מחיר: ______________________ לא כולל מע"מ
 

 מצורף תסקיר המוצר
 
 

 שם חברה מייצרת: ______________________
 

 דגם: ________________________________
 
 

 מחיר: ______________________ לא כולל מע"מ
 

 תסקיר המוצרמצורף 
 
 
הצעת המחיר עבור מתן שירות מלא במכון הרנטגן למכשירי הרנטגן והאולטראסאונד  .3

 לשנה לאחר שנת 
 

 לשנה. ₪עלות שנת שירות: __________________ 
 

 
 _______________ ________________       מס' הזיהוי: שם המציע:

 

 כתובת המציע : ______________________________________________ 

 

 טל': ____________________      פקס' :__________________________

 

 טל' נייד : ____________________ איש קשר: __________________

 
 אישור 

 
"( המציע_________________________ )להלן: "אני הח"מ ________________, עו"ד של 

מאשר בזה כי ביום _________ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה 
________________ ת.ז.  -ה"ה __________________ ת.ז. ______________ ו

ישורים הדרושים על _____________ בשם המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל הא
פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה 

 המפורטים לעיל מחייבת את המציע.
 

 חתימה וחותמת עו"ד      
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 _______________:      _______________:            

 1.2 מסמך               
 

 
 תיאור כללי של המציע

     
 

 פרטים על המציע .1

שם  המציע: 

______________________________________________________________ 

כתובת: 

______________________________________________________________ 

מספר  טלפון: 

 ______________________________________________________________ 

 

 דוא"ל

______________________________________________________________ 

)אם המציע מורכב ממספר תאגידים, יש למסור את המידע שלהלן לגבי כל אחד 

 יש לפרט את היחס בין התאגידים, כגון: חברת בת, שותפות וכו'(.  ,מהתאגידים. כמו כן

 

 אור החברה )כולל "עץ מבנה" המפרט תפקידם של אנשי המפתח:ית .2

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

.______________________________ 

 כוח האדם )מספר המועסקים ותפקידיהם(: .3

 הפרוט יכלול: עובדי מנהלה, עובדים מקצועיים, מס' עובדים ועוד. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 _______________:      _______________:            

 :1981 –בעלי השליטה בחברה )כמשמעות המונח בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  .4

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה: .5

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 פרטים בדבר המועמד לנהל את הפעילות מטעם המציע: .6

 )הפירוט יכלול השכלה וניסיון רלבנטיים(

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 _________________________________________הוקמה בשנת:  החברה .7
 
  ם במכון/ים: ____________________החלה לפעול כחברה למתן שרותי החברה .8

 
 החל משנת:________________
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 _______________:      _______________:            

 3.1מסמך         

 
 תיאור ניסיון קודם

         
 סיפק והתקין מכשיר רנטגן.מכון/מרפאה בהם על המציע לפרט את 

 
 מיקום המכון:_____________________ טלפון:_________________ א.

 
         תיאור הניסיון

 
      ממליצים )עדיף מהרשות המקומית(

 
 

 מיקום המכון:_____________________ טלפון:_________________ ב.
 

         תיאור הניסיון

 
      המקומית(ממליצים )עדיף מהרשות 

 
 מיקום המכון:_____________________ טלפון:_________________ ג.

 
         תיאור הניסיון

 
      ממליצים )עדיף מהרשות המקומית(

 
 מכון/מרפאה בהם סיפק והתקין אולטראסאונד.על המציע לפרט את 

 
 ________ד.           מיקום המכון:_____________________ טלפון:_________

 
         תיאור הניסיון

 
      ממליצים )עדיף מהרשות המקומית(

 
 ה.          מיקום המכון:_____________________ טלפון:_________________

 
         תיאור הניסיון

 
      ממליצים )עדיף מהרשות המקומית(

 
 טלפון:_________________ו.           מיקום המכון:_____________________ 

 
         תיאור הניסיון

 
      ממליצים )עדיף מהרשות המקומית(

 
 הערות:

 
 שנזכר לעיל. מכוןיש לצרף המלצות מפורטות עבור כל  .1
 
 הערות והבהרות נוספות יש  לצרף בנפרד. .2
 
 יש לפרט במתכונת הנ"ל בדפים נוספים. .           סניפים נוספים3
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 _______________:      _______________:            

    

 1.4מסמך 
 

 שעות של תקלה 24הצהרה בדבר מתן שרות תוך 
 
 
 
 

שעות  24אנו מצהירים בזאת כי החברה יכולה ומתחייבת לתקן את מכשירי הרנטגן והאולטראסאונד תוך 
 ממועד הקריאה.

 
 
 

         ______________ 
 חתימת המציע                                                                                                                  

 
 

 אישור
 

 "( המציעאני הח"מ ________________, עו"ד של _________________________ )להלן: "
 

 זו דלעיל  הרההצמאשר בזה כי ביום _________ חתמו בפני על 
 

 ________________ ת.ז.  -ה"ה __________________ ת.ז. ______________ ו
 

_____________ בשם המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על 
פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה 

 מחייבת את המציע. המפורטים לעיל
 
 

 חתימה וחותמת עו"ד      
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 _______________:      _______________:            

 
 
 

 5.1 מסמך         
 

 בדבר היעדר הרשעות תצהיר
       

 
___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
 
"( שהוא הגוף המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1

הנני מוסמך/ת לתת  "(. אני מצהיר/ה כיהעירייה" –המבקש להתקשר עם עיריית ערד )להלן 
 תצהיר זה בשם המציע.

  
הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו  .2

( השנים שקדמו להכנתו של 10בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירות מירמה וזאת בעשר )
תצהירי זה וכן, למיטב ידיעתי, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או 

 ין עבירה פלילית כאמור. הליכים משפטיים בג
 
כי לא הורשעו הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא  .3

דימות ו/או מכון גסטרו ו/או חדר ניתוח ו/או מרפאת מכון  טיפולים בבעבירות  הקשורות למתן 
   שד

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 

     
 

        ____________________ 
 חתימת המצהיר                 

 
 
 

 אישור
משרדי בהריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, 

אשר הזדהה/תה לפניי באמצעות ת.ז. מס' ברחוב ____________, מר/גב' ____________, 
 /היהיה צפוית/להצהיר את האמת וכי  /הכי עליו /הולאחר שהזהרתיוהמוכר לי באופן אישי, ________/

 .יעליו בפני /מהדלעיל וחתם /הנכונות תצהירו /ה אתיעשה כן, אישרת/לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 
 
 

         _____________ 
 עורך דין              
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 _______________:      _______________:            

 6.1 מסמך         
 

  ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר
 

אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 

"חוק )להלן:  1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1

(. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק העסקאות"

 העסקאות.

__________ ומוסמך להצהיר  מציעאני משמש בתפקיד ________________ אצל ה .2

 ]מחק את המיותר[. מציע/ אני הומטעמ

ק , כהגדרתם בחווובעלי זיקה אלי מציעה ________ההצעה למכרז מס'  גשתעד למועד ה .3

 1987 –עסקאות, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז ה

"( ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין חוק שכר מינימום)להלן: "

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

הורשעו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום  וובעלי זיקה אלי מציעלחילופין, אם ה .4

במועד הגשת ההצעה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  -ו/או חוק עובדים זרים 

 האחרונה. 

 עובדים.  25-כן, המציע איננו מעסיק יותר מ כמו .5

מקיים  הואעובדים,  100-עובדים אך פחות מ 25-, ככל שהמציע מעסיק יותר מלחילופין .6

)להלן:  1998-לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח תלחוק שוויון זכויו 9ת סעיף הוראואת 

 (."השוויון"חוק 

"ל משרד כפנה בעבר למנ הוא, ומעלהעובדים  100מעסיק  מציע, אם הלחילופין .7

 9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

הנחיות בקשר ליישומן. אם קיבל  לשם קבלת –שוויון, ובמידת הצורך הלחוק 

שוויון, הוא גם פעל ליישומן; הלחוק  9הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  המציע

; כן מתחייב המציע להעביר העתק כאמור פנייה לבצע המציע מתחייב, פנה שלא ככל

ימים  30"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך למנכ זהמתצהיר 

 ההתקשרות.ממועד 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

 
    _____________       ____________________ 

 חתימת המצהיר                                    תאריך                        
 

 אישור
משרדי בהריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, 

אשר הזדהה/תה לפניי באמצעות ת.ז. מס' ברחוב ____________, מר/גב' ____________, 
 /היהיה צפוית/להצהיר את האמת וכי  /הכי עליו /ההמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו________/

 .יעליו בפני /מהדלעיל וחתם /הנכונות תצהירו /ה אתיעשה כן, אישרת/ונשים הקבועים בחוק אם לא לע
 

         _____________ 
 עורך דין              
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 _______________:      _______________:            

 7.1 מסמך          
 

 ..........מכרז פומבי מס' 
 

 ערבות מכרז –נספח  

 
 ______________ שם הבנק

 ______________ סניף

 ______________ כתובת

 ______________ מספר טלפון

 ______________ מספר פקס

 לכבוד 
 עיריית ערד

 
                   ערבות בנקאית מספרהנדון: 

אנו ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך של  "(המציע" -)להלן  _____________לבקשת 
 55/2022(, אשר תדרשו מאת המציע בקשר עם מכרז מס' ₪אלף  חמישים )במילים   ₪ 50,000

יהיה צמוד לעליה בלבד של סכום הערבות  מכירת, התקנת ושרות מכשירי רנטגן ואולטראסאונד.
המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד 

 "( בתנאי הצמדה שלהלן:המדד" -)להלן 

 ת זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצדם:בכתב ערבו
 15/04/2022שהתפרסם בתאריך  03/2022מדד חודש  -"  המדד היסודי"
 המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  -"  המדד החדש"
 

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
בות זה כי המדד החדש עלה לעומת המדד צוע תשלום כלשהו על פי כתב עריאם יתברר בעת ב

היסודי, יוגדל בהתאם סכום הדרישה כפי שיעור עלייתו של המדד החדש לעומת המדד היסודי, 
והפרשי ההצמדה  שייווספו יהיו בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי 

 בסכום הדרישה מחולק במדד היסודי. 

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

)שבעה(  7אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם מדי פעם בפעם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך 
ימים מיום קבלת דרישתכם בכתב, כל סכום שיידרש על ידכם, עד לסכום כולל שלא יעלה על הסכום 

היו חייבים לנמק את דרישתכם, מבלי שתעמוד לנו כל טענת הגנה שיכולה לעמוד הנ"ל, מבלי שת
למציע כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המציע. במכתב 

 הדרישה יצוין מהו הסכום הנדרש על ידכם.

 ועד בכלל. 10/08/2022עד ליום ערבות זו תהיה בתוקפה 

 ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת לעיל.דרישה על פי 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 
_____________                   ______________                    _____________ 

חתימה וחותמת            תאריך                                     שם מלא                                        
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 _______________:      _______________:            

         
 8.1 מסמך        

 
          לכבוד

 עיריית ערד
 
 

 משפחה קרבת או עניינים ניגוד היעדר בדבר תצהיר
 

הח"מ, ______________ ת.ז. _____________, שכתובתי היא _____________  אני
 מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

 
.פ./ת.ז. ח______________  המציע של הצעתו הגשת במסגרת ניתן זה תצהיר .1

 "(. המכרז)להלן: " _______"( למכרז פומבי מס' המציע________________ )להלן: "
 

 בהצהרה האמור נכונות אי אזי, עניינים לניגוד בנוגע דין הוראות מכל לגרוע מבלי כי לי ידוע .2
 יזכה שהמציע וככל, הההצע לפסילת ולהביא המכרז תנאי של יסודית הפרה תהווה, זו

 המציע עם שייכרת ההסכם של יסודית הפרה תהווה, זו בהצהרה האמור נכונות אי, במכרז
 כלפי תביעה זכות כל למציע שתהיה מבלי, המציע עם שייכרתידי -על ההסכם ולביטול
 ו/או מי מטעמה.   העירייה

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: עיריית ערדהנני מצהיר בזאת כי  .3

 א' )א( לפקודת העיריות }נוסח חדש{ הקובע כדלקמן: 122 סעיף .3.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 

 אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד  עשרה
בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -עם העירייה; לעניין זה, "קרוב"  לעסקהלחוזה או 

 אחות."
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  .3.2

  המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר 

עצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות חבר מו -מועצה" 
 ( )ב((."1)5 -( )ב( ו1) 1"בעל שליטה" ו" קרוב" בסעיף 

 }נוסח חדש{ הקובע כי: העיריות)א( לפקודות  174 סעיף .3.3
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו 

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה -ןב או על ידי
 המבוצעת למענה".

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .4

לי: בן זוג, הורה, בן או בת, סוכן  יש / אין )מחק את המיותר(בין חברי מועצת העירייה  .4.1
 או שותף.

לי: בן זוג, הורה, בן או בת, סוכן  ר(יש / אין )מחק את המיות העירייה הנהלתבין חברי  .4.2
 או שותף.

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק  יש / אין )מחק את המיותר( .4.3
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או 

 שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד העירייה הנהלתחבר  יש / אין )מחק את המיותר( .4.4

מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את 
 הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –בן  יש/ אין לי )מחק את המיותר( .4.5
 זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה. –בן  יש/ אין לי )מחק את המיותר( .4.6

 
הנני מצהיר שלא אעסוק בכל דרך שהיא במישרין או בעקיפין שתגרום לי להיות במצב של  .5

 ניגוד עניינים מול העירייה.
 
כמו כן, הנני מתחייב להודיע לעירייה בלא דיחוי על כל עניין אשר נמצא בטיפולי אשר עלול  .6

 עניינים.להעמידני במצב של ניגוד 
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 _______________:      _______________:            

 
 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .7

 אמת.
 

 ותוכן תצהירי דלעיל אמת. יזה שמי, זו חתימת
 

 *שם המשתתף: __________________

 *שם נותן התצהיר: _________________

 *מספר ח.פ. _________________

 __________________*מס' תעודת זהות: 

 *חתימת המשתתף: ________________

 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 

 אישור עו"ד
אני משמש כעורך הדין של _______________________, ח.פ. _______________ )להלן: 

 "המשתתף"(.
טה ו /או בעל הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השלי

והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד  מכרזהמניות העיקרי ו /או מנהל התאגיד המשתתף ב
 ______________ ח.פ. _______________.

הנני מאשר בזאת כי _______________________ נושא ת.ז. _______________ , לאחר 
נשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו

 אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה לפניי.
 
 

_________________ 
 חתימה + חותמת עוה"ד
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 _______________:      _______________:            

 
 9.1 מסמך   

 מכרז תיאום אי בדבר תצהיר
 

 אני הח"מ:___________________ מס' ת"ז____________ 
:_____________________ )להלן  שם המציע: ____________________ מס' ח"פ / ע"ר

 "המציע"( מצהיר  בזה:
תצהיר זה ניתן במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ת.ז.  .1

 "(.המכרז)להלן: " _______"( למכרז פומבי מס' המציע________________ )להלן: "
 

 ת מטעם המציע.אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגש .2
 
 מכרז זה על כל נספחיו והחוזה שהנו חלק ממנו לא הועברו אלינו טרם  מועד  פרסום המכרז. .3
 
אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו ו/או המפרטים  ו/או תוכנית ההפעלה  המחירים ו/או הכמויות  .4

פוטנציאלי על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע 
 אחר.

 
המופיעים בהצעה זו לא הוצגו ו/או המפרטים  ו/או תוכנית ההפעלה  המחירים ו/או הכמויות  .5

בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע 
 הצעות במכרז זה.

 
 זה. המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז .6
 
 יותר המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה .7

 מהצעתי זו.
 
 המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .8
 
הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם  .9

 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. מתחרה
 

המציע ו/או מי מנושאי המשרה בתאגיד המציע, אינו נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום  .10
 מכרז. 

 
המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות  .11

 .של תיאומי מכרזים
 

 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. .12
 
 

 חתימה: ________________
 
 
 

 אישור
משרדי בהריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, 

אשר הזדהה/תה לפניי באמצעות ת.ז. מס' ברחוב ____________, מר/גב' ____________, 
 /היהיה צפוית/להצהיר את האמת וכי  /הכי עליו /ההמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו________/

 .יעליו בפני /מהדלעיל וחתם /הנכונות תצהירו /ה אתיעשה כן, אישרת/לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 
 
 

         _____________ 
 עורך דין              
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 _______________:      _______________:            

 
 
 

 2 מסמך
 חוזה 

 לרכישת, התקנת, מתן שירות אחזקה של מכשירי רנטגן ואולטראסאונד
 ________ בערדשנחתם ביום _____
 

 בין
 עיריית ערד

 ערד 6מרח' הפלמ"ח 
 "( העירייה)להלן: "  
       

 לבין
________________________ 

______________________ 
______________________ 

 "(   המציע הזוכה" להלן:)  
 מבוא

 
 

ועיריית ערד מפעילה באמצעות זוכה במכרז, מכון רנטגן כחלק ממוקד רפואה דחופה  הואיל:   
 "(;המכוןבערד )להלן: "

 
והעירייה מבקשת להחליף את מכשיר הרנטגן הקיים במכון הרנטגן ולרכוש בנוסף  והואיל 

 "(;המכשיריםמכשיר אולטראסאונד )להלן "
 

בהתקנת מכשירי רנטגן ואולטראסאונד ומתן שרות לתיקון  ןוהמציע הינו בעל ניסיו והואיל:   
 "(;המציע" ו/או "נותן השרות)להלן "

 
 ונותן השירות מצהיר כי יש בידיו היכולת, האמצעים, המכשור וכל האישורים, ההיתרים והואיל 

וזאת  להתקנת ומתן שרות למכשירי הרנטגן והאולטראסאונדוהרישיונות הדרושים 
 ;מועד חתימת הסכם זהחודשים מ 3בתוך 

 
 ונותן השרות הגיש הצעתו לעיריית ערד והציע לספק המכשירים והשירות כקבלן עצמאי; והואיל 

 
והעירייה מצאה כי הצעתו של המציע הזוכה עומדת בתנאים שבמסמכי המכרז וקבעה  :והואיל

 ;כי הצעתו  זכתה במכרז
 

והסכימה להתקשר עימו לרכישת, התקנת ומתן קיבלה הצעת נותן השירות והואיל:   והעירייה 
 שירות תיקונים שוטפים, הכל בכפוף למפורט בהסכם זה;

 
  ;והואיל:     וברצון הצדדים לחוזה זה לקבוע את היחסים המשפטיים שביניהם

 
 והוסכם בין הצדדים כדלקמן:  , הוצהר לפיכך הוצהר, הותנה

 
 :כללי .1
 

חלק בלתי נפרד  והצהרות הצדדים הכלולות בו, מהווה, מסמכי המכרז המבוא לחוזה זה  1.1
 עם החוזה.  מחייב את  הצדדים כגוף החוזה ויפורש יחד ימנו, ה

 
כותרות הסעיפים בחוזה זה מובאות לנוחיות והתמצאות בלבד והן אינן חלק מהחוזה ולא   1.2

 ישמשו לצורך פירושו. 
 

 -בכתב ובע"פ  התחייבויותהצדדים לחוזה זה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מצגים,   1.3
 שאינם נכללים בחוזה זה במפורש. 
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 _______________:      _______________:            

 נפרד מחוזה  הנספחים לחוזה לרבות מסמכי המכרז והצעת המציע הזוכה יהיו חלק בלתי  1.4
 זה ובחזקת תנאיו. 

 
לרבות עובדיו ו/או מי  –בהסכם זה תהיה משמעות המונח "נותן השירות" ו/או "המציע"   1.5

 /או כשליחו.שפועל מכוחו, בשמו, מטעמו ו
 

 .מצטברות כל התחייבויות המציע הזוכה כאמור במסמכי המכרז ובחוזה זה הינן  1.6
 

 הגדרות:   .2
 

בחוזה זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שלצידם, ככל שכוונה אחרת אינה משתמעת  
 מלשון הכתוב או   הקשרו: 

 
   
  ערד. 6מכון הרנטגן הנמצא ברח' הפלמ"ח   ": המכון"   

 
שרות  ןמכשירי הרנטגן והאולטראסאונד אותו יספק, ויתקין ויית   ":המכשיר"              

 נותן השרות בעירייה.
                        

 לחוזה זה.  4התקופה הנקובה בסעיף  :"ירות"תקופת הש
 

 חוזה זה לרבות כל הנספחים המצורפים אליו ומסמכי המכרז.  "החוזה":  
  

 התשלום אותה תשלם העירייה לנותן השירות בעבור רכישת,   ":  דמי התשלום"
 התקנת והשירות השנתי לנותן השירות.

 
 כל מסמכי המכרז הכלולים בחוברת  המכרז שנמסרה למציעים  "מסמכי המכרז":

 לצורך הגשת הצעותיהם וכל מסמך שהוסף לאחר מכן                                         
 כנספח או כהוראה מצד העירייה. כהבהרה,                                        

 
  

 :הצהרות נותן השירות  .3
 

 :נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן
 

יתקין, יפעיל הפעלה חודשים,  )שלושה(3נותן השרות מתחייב כי בתוך פרק זמן של עד  3.1
 הנדרשים של מכשירי הרנטגן והאולטראסאונד.ראשונה, ידאג לכלל רישיונות ההפעלה 

 
נותן השרות מתחייב לתת שירותי אחזקה למכשירי הרנטגן והאולטראסאונד לכל תקופת  3.2

 ההסכם.
 

, יחזיק בכל שירותנותן השירות מתחייב כי בתוך פרק הזמן האמור ולמשך כל תקופת ה 3.3
 חלקי חילוף. לתת שירות אחזקה למכשירים וכןהנדרשים, ויהיה רשאי  הרישיונות

 
על כל שינוי שחל בבעלות על מניותיו ועל כל שינוי  עירייהנותן השירות מתחייב להודיע ל 3.4

 .נותן השירות, וזאת מייד עם קרות השינוי בהנהלת
 

אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה, ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על  3.5
 .שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דיןיהיה משום פגיעה בזכויות צדדים  פיו לא

 
נותן השירות מצהיר כי עיסוקו במתן שירותים כאמור לעיל ואין הוא קבלן כוח אדם במובן  3.6

 .1996העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו  חוק
 

שירות לעיל ולמשך כל תקופת ה 2.1נותן השירות מתחייב כי בתוך פרק הזמן האמור בסעיף  3.7
יהיה בעל כל האמצעים, מכשור, ציוד, כלים, מיכון, מחשוב, הידע, הניסיון וכח האדם  הוא

 .לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה הדרושים
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 _______________:      _______________:            

 שירותלעיל ולמשך כל תקופת ה 2.1נותן השירות מתחייב כי בתוך פרק הזמן האמור בסעיף  3.8
היתרים הנדרשים לצורך ביצוע מלוא יחזיק בכל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ה הוא

פי הסכם זה, לרבות מתן השירותים, וכי הנו בעל הידע, הניסיון,  התחייבויותיו על
והיכולת הטכנית, הארגונית והמקצועית לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם  המומחיות

 יה.העיריומקצועיות גבוהה, ביעילות ובהתאם לצרכים שהוצגו לו ע"י  זה ברמת מיומנות
 

הוא אחראי לכך שכל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים יישארו בתוקף לאורך  3.9
, וכי במשך תקופת ההסכם הוא ימלא אחר הוראות כל דין הקשורות שירותה כל תקופת

שתהיינה ו/או תקבענה, מעת לעת, על ידי הרשויות המוסמכות לכך,  במתן השירותים, כפי
ובכלל זה: הפחתת קרינה ות האמור בנהלי משרד הבריאות )מכללי ולרבות אך מבלי לגרוע

 בנושאי קרינה ממיינת.וחוזרי מנכ"ל משרד הבריאות  דעאבטחת מי
 

הוא מתחייב להעניק את השירותים באמצעות מכשור ו/או ציוד ו/או חומרים תקינים,  3.10
והמפרטים הקיימים והנהוגים, עפ"י סטנדרטים מקצועיים מקובלים או  באיכויות

הבריאות, וכי הצוות מטעמו של נותן השירות הינו מקצועי ומיומן  מאושרים ע"י משרד
 .את הציוד התקין ולתקןדין ל וכל הנמנים עליו מורשים על פי

 
ו/או שיועסקו על ידו   נותן השירותים מתחייב ומצהיר, כי כל צוות עובדיו וכל מי מטעמו 3.11

חודשים לפחות,  12בעלי נסיון מקצועי של  לצורך ביצוע התחייבויותיו ע"פ הסכם זה הינם
ו/או האישורים ו/או ההיתרים  מוסמכים ומיומנים ובעלי כל הרישיונות ו/או התארים

מומחיותם, לרבות רישיון  התקפים הנדרשים ע"פ כל דין, לעסוק במקצועם ו/או בתחום
 .מקצועי בתוקף ממשרד הבריאות בישראל

 
על פי הסכם זה הינם שירותים חיוניים שחיי אדם  ידוע לו שהשירותים הניתנים על ידו 3.12

בנתינתם, ועל כן נודעת חשיבות המיוחדת לאספקה תקינה, סדירה, רצופה  כרוכים
 .ברמה מעולה בכל עת ובכל מקום ומדויקת של השירותים

 
 ,נהירים לו מלוא תנאי ההסכם וכל המסמכים ו/או הנספחים ו/או אחרים המצורפים אליו 3.13

 .בלתי נפרד ממנווהמהווים חלק 
 

הוא בדק את מלוא התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים במילוי התחייבויותיו על פי  3.14
בקשר עם אי ידיעה,  עירייהתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה ההסכם, ולא

 .חוסר ו/או טעות
 

ה לרבות בקשר לשירותים הנדרשים בהסכם ז העירייההוא מכיר ומבין היטב את דרישות  3.15
השירותים, איכותם היקפם ודרכי ביצועם, וכי יבצע באופן מלא את התחייבויותיו  טיב

  .וזאת במומחיות, במסירות ובנאמנות ,למתן השירותים
 
כי הוא עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרים כחוק וכי ברשותו כל האישורים הנדרשים  3.16

 עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם.
 

כי הוא בעל היכולת הכספית, כוח האדם המתאים והמיומנות לביצוע התחייבויותיו נשוא  3.17
הסכם זה והוא מתחייב לבצעו ברמה גבוהה, בהתאם לכל הדרישות החוקיות הנדרשות, 

 ובהתאם לכל הסטנדרטים הרפואיים והמקצועיים הנדרשים.
 
עקב פעולותיו של נותן גרם אחראי בלעדית לכל נזק גוף ו/או רכוש שיי ההמציע הזוכה יהי 3.18

נשוא או כתוצאה ממתן השירות במכון בין במישרין ובין בעקיפין עם מתן השירות  השירות
ההסכם ויהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק שייגרם לה ו/או תביעה שתוגש נגדה ו/או 
סכום שתחויב בקשר עם נזק שייגרם לה האמור לעיל והוא מתחייב לפצות ו/או לשפות 

 העירייה במידה וייגרם לה נזק מיד עם דרישה ראשונה. את
 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב המציע הזוכה לנקוט בכל הצעדים הדרושים  3.19

כל נזק כאמור דלעיל  ללביטול כל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגש העירייה, אם תוגש, ע
 עה שתוגש נגדה.ולשפות את העירייה על כל סכום כסף שתיאלץ לשלם נוכח תבי

 
כל הסעיפים תחת פרק זה הם סעיפים יסודיים בהסכם, והפרתם או איזה מהם תיחשב  3.20

להפרה יסודית של ההסכם ותזכה את העירייה בביטול ההסכם ובכל סעד לה זכאית על פי 
 דין.
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 השירות –ההתקשרות  –ההסכם  תקופת .4

 
)שלושים ושישה( חודשים , ממועד חתימת  36 –תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה הינה ל  4.1

הסכם זה, אלה אם בוטל ההסכם קודם לכן ע"י העירייה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או 
 על פי כל דין.

לעירייה ולעירייה בלבד נתונה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות  4.2
שישים( חודשים לכל תקופת ) 60 –)שנים עשר( חודשים כל אחת אך לא יותר מ  12של 

 ההסכם.
רשאית, בכל עת, להביא הסכם זה, כולו או ביחס  עירייהעל אף האמור לעיל, תהיה ה 4.3

לשירותים מסוימים, לידי סיום על פי שיקול דעתה הבלעדי מכל סיבה שהיא, ובלבד שנתנה 
ות יום מראש, בלא שהביטול יקנה לנותן השירות זכ 30הודעה מוקדמת בכתב של  על כך

 כלשהי כלפי העירייה.
 

 : מכוןמצב ה .5
 

לרבות המציע הזוכה מצהיר כי בדק את מיקום המכון שבו עתיד להיות מותקן המכשיר,  5.1
 , וכי אין ולא תהיינה לו כל טענות ביחס כך.בטרם חתימת ההסכם ,את סביבתו

 
ולהתקנתם  המכשירים התאמתהמציע הזוכה מצהיר כי עומדים לרשותו הכלים להבטחת  5.2

ועל כן לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד העירייה בקשר להתאמת המכון להתקנת 
 מכשירי הרנטגן והאולטראסאונד והפעלתם.

 
 מס ערך מוסף:  .6

 
יתווסף מס ערך מוסף בהתאם לשיעורו של המס לכל התשלומים עבור שירותי נותן השירות  

 .בעת התשלום
          
 , שינויים, תיקונים, תוספות: תחזוקה .7

 
תחזוקת ואחזקת מכשירי הרנטגן והאולטראסאונד בכל מהלך ההסכם תעשה על ידי  7.1

 נותן השירות וזאת על פי קריאה לנותן השירות על תקלה.

 שעות ממועד ההודעה אליו על התקלה. 24נותן השירות מחויב לתקן התקלה תוך  7.2

 ביצוע התיקון יחולו על נותן השירות.כל ההוצאות הכרוכות בגין  7.3

 
 איסור הסבת החוזה .8

 
להסב, למשכן  המציע הזוכה לא יהיה רשאי ומתחייב שלא להעביר, להמחות ,לשתף, למסור,

 או  לשעבד במישרין או בעקיפין, את זכויותיו לפי החוזה, כולן או מקצתן, לצד שלישי כלשהו. 

 
 על ידי העירייה:  יםמכשירהסבת החוזה או שיעבוד ה .9

 
למשכן ו/או לשעבד את  תהעירייה רשאי תהאמובהר ומוסכם בזאת כי על אף חוזה זה  9.1

או חוזה זה כולו או מקצתו, להסב את זכויותיו בו לאחרים, להעבירו כולו או  מכשיריםה
מקצתו בכל צורה ואופן כפי שהעירייה ימצא לנכון מפעם לפעם בין אם למטרת השגת 

הבלעדי והמוחלט של העירייה.  המציע  הלכל מטרה אחרת, הכל לפי שיקול דעת מימון או
הזוכה מסכים בזאת במפורש לקבל על עצמו ולקיים את כל הוראות חוזה זה כלפי כל גוף 
אחר אשר יבוא במקומו של העירייה , אם יבוא.  משכון, שעבוד, הסבה או העברה כאמור, 

יע הזוכה בהתאם לחוזה זה ולא להוסיף על לא יהא בהם כדי לגרוע מזכויות המצ
 התחייבויותיו על פיו.

להעביר בעלות חלקית או מלאה, לשתף  ,ןכול כשיריםהעירייה רשאי להסב זכויותיו במ 9.2
גורם או גוף כל שהוא בניהול ו/או בבעלות של המבנה ו/או ההמכון כראות עיניו ועל פי 

הסכמת המציע הזוכה. המציע הזוכה המוחלט והבלעדי מבלי להזדקק ל השיקול דעת
עשה על ידי העירייה ללא סייג, ימקבל על עצמו מראש ובמפורש כל פעולה כזו אשר ת

ולשוכר לא תהיה כל טענה או תביעה או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי העירייה או 
 הבאים מכוחו, ובתנאי שזכויות המציע הזוכה על פי חוזה  לא תפגענה. 
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 הזוכה יחתום על פי דרישת העירייה על כל מסמך או אישור אשר ידרשו כדין,המציע  9.3

ככל שיידרשו, ולא יהיה רשאי להתנות  מפעם לפעם, לאחת מהמטרות המנויות לעיל,
חובתו של המציע הזוכה לעיל, מוסכם בזאת מהסכמתו זו בתנאי כל שהוא. מבלי לגרוע 

וכה את העירייה מן הצורך בקבלת הסכמה כי למרות האמור בכל דין, פוטר בזה המציע הז
נוספת או נפרדת או מן הצורך בחתימת המציע הזוכה, בקשר לעיל לכל עניין מן העניינים 
הנזכרים בסעיפים הנ"ל . סעיף זה יכול להיות מוצג בפני צדדים שלישיים, ויהווה הסכמה 

 של המציע הזוכה לפעולות לעיל. 

 
 רישוי ורישיונות:  10
 

כלפי המציע הזוכה לקבלת רישיונות או אישורים כלשהם  תאיננו אחראיהעירייה  10.1
הפעלה של התקנה ו, הדרושים לצורך עירייהמאת הרשויות המוסכמות, לרבות מה

והמציע הזוכה מתחייב בזאת להשיג כל רישיון  מכשירי הרנטגן והאולטראסאונד. 
רשות עירונית, הדרוש לו והוא מתחייב לפעול על פי הרישיון הדרוש מטעם כל 

 הכל לפי העניין.  -ממשלתית, מקומית או אחרת 

   
כי לפני חתימתו על חוזה זה ניתנה לו ההזדמנות  המציע הזוכה מצהיר בזאת, 10.2

לבדוק ולקבל כל אינפורמציה הדרושה לו לצורך ההתקשרות בהתאם  לשאול,
מכשירי התקנה של למסמכי החוזה וכי  בדק בפועל את התאמת המבנה למטרת ה

 הרנטגן והאולטראסאונד.

התאמה, ועל טענת -המציע הזוכה מוותר בזאת מראש ובמפורש על כל טענת אי 10.3
ברירה מחמת מום ו/או פגם כלשהוא או על טענת ברירה אחרת כלשהי הנוגעת 

 . למכון

 
 ביטוח ואחריות:  11

 

, המציע הזוכה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד גוף ו/או רכוש ו/או אחר 11.1
שייגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או 
למציע הזוכה ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו עקב ו/או בקשר עם ביצוע השירותים 

 ו/או הפרת התחייבויותיו על פי חוזה זה.

המציע הזוכה אחראי בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של  11.2
הזוכה ו/או מי מטעמו, טעות ו/או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל המציע 

במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים ו/או פגם 
במוצרים ו/או חוסר התאמתם לדרישות העירייה ו/או חוסר התאמתם לתקנים 

כל מקרה שיתגלה הנדרשים מהמוצרים. אחריותו של המציע הזוכה תחול גם לגבי 
לאחר תום תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה. אחריותו של המציע הזוכה בגין 

 האמור בסעיף זה תחול גם בגין שירותים שבוצעו על ידי מי מטעמו או בשליחותו.

המציע הזוכה אחראי בלעדית לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותאור  11.3
ידו ו/או על ידי מי מטעמו בקשר עם ביצוע הנמצא בשימושו או שהובא על 

והוא פוטר את כשירים עד להגיעם לחצאי העירייה השירותים, ובכלל זאת למ
 העירייה מכל נזק ו/או אובדן שיגרם לציוד כאמור.

המציע הזוכה פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה, מכל  11.4
יותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין אחריות לכל אובדן ו/או נזק שהם באחר

מיד עם קבלת דרישה בכתב, את העירייה  ומתחייב לשפות ו/או לפצות באופן מלא,
ו/או את עובדיה ו/או את שלוחיה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה 
שתגרם לה בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו על פי חוזה זה 

/או על פי כל דין, לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך. העירייה תודיע ו
למציע הזוכה על קבלת תביעה כאמור בתוך זמן סביר מקבלתה ותאפשר לו להתגונן 

 מפניה. 

מבלי לפגוע באחריות המציע הזוכה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, ממועד תחילת  11.5
השירותים, לפי המוקדם ולמשך כל  תקופת ההתקשרות או ממועד תחילת ביצוע

תקופת ההתקשרות )לרבות כל הארכה שלה(, מתחייב המציע הזוכה לערוך ולקיים 
מסומן  -על חשבונו את הביטוחים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים 



 

        35 
 

 _______________:      _______________:            

 קיום אישורהמצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " 'אכנספח 
ת ביטוח המורשית בישראל , ולעניין ביטוח חבות המוצר כל "(, אצל חברביטוחים

 עוד עלולה להיות למציע הזוכה אחריות על פי דין.

 :בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב המציע הזוכה לכלול את התנאים הבאים 11.6

 המציע הזוכה ו/או העירייה: –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  11.6.1

חברות בת ו/או תאגידים עירוניים ו/או "העירייה" לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות  11.6.2
 עובדים של הנ"ל.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את העירייה בגין ו/או בקשר עם  11.6.3
 ומי מטעמו.  מעשה או מחדל של המציע הזוכה

ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל עליה אחריות  11.6.4
ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי המציע כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה 

 הזוכה.

ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות את העירייה בקשר עם הפרת חובה  11.6.5
 מקצועית של המציע הזוכה ומי מטעמו.

ביטוח חבות המוצר מורחב לשפות את העירייה בגין ו/או בקשר עם ביצוע  11.6.6
 השירותים ו/או המוצרים של המציע הזוכה ומי מטעמו.

יכלול תאריך רטרואקטיבי לא  –חבות המוצר אחריות מקצועית וביטוח ח ביטו 11.6.7
 אספקת המוצרים לעירייה.תחילת השירותים ו/או יאוחר ממועד 

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות . 11.6.8

סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי  11.6.9
 . ₪ 100,000ה על סך ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעל

 .ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון 11.6.10

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר  11.6.11
לעירייה הודעה בכתב, ע"י המציע הזוכה ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב 

 .ועד הביטול ו/או השינוי המבוקשיום לפחות לפני מ 60רשום, 

כל סעיף בפוליסות המציע הזוכה )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך  11.6.12
כלשהי את אחריות מבטחי המציע הזוכה  כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי 
העירייה וכלפי מבטחיה, ולגבי העירייה  הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא 

מזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות "ביטוח ראשוני", ה
השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה לחברת הביטוח של המציע הזוכה זכות 

לחוק חוזה  59תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
. למען הסר ספק, מבטחת המציע הזוכה  מוותרת על טענה 1981-הביטוח תשמ"א

 ביטוח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה.  של

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת  11.6.13
 כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.

ביטוחי המציע הזוכה יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות כוללות עבודות  11.6.14
 רוק.פריקה, טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופי

ללא כל דרישה מצד העירייה, המציע הזוכה מתחייב להמציא לידי עירייה עם  11.7
החתימה על הסכם זה, את אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי מבטחו. המציע 
הזוכה מצהיר כי ידוע לו כי המצאת אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח 

לם אי המצאתו לא תגרע הינו תנאי מתלה ומקדמי לביצוע השירותים על ידו, ואו
-מהתחייבויותיו של המציע הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. לא יאוחר מ 

יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי המציע הזוכה, מתחייב המציע הזוכה להפקיד  14
בידי העירייה את אישור הביטוח כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופות ביטוח 

 ת ביטוח ולמשך כל התקופה בה התחייב לערוך ביטוח.נוספות, מידי תקופ

העירייה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי המציע  11.8
הזוכה כאמור לעיל, והמציע הזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה 

על  שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא אישור הביטוח להתחייבויותיו
פי הסכם זה. המציע הזוכה מצהיר כי זכויות העירייה לעריכת הבדיקה ולדרישת 
השינויים כמפורט לעיל אינה מטילה על העירייה ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל 
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אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי 
המוטלת על המציע הזוכה על פי  היעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא

הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין 
 אם לאו, בין אם נבדק אישור הביטוחים ובין אם לאו.

המציע הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח  11.9
הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי במלואם ובמועדם ולחדשם מעת לעת לפי 

לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי המציע הזוכה יישא בכל מקרה 
 בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי המציע הזוכה.

מובהר כי, אין בעריכת הביטוחים על ידי המציע הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה  11.10
ו בהתאם להסכם זה או כדי לשחרר את המציע הזוכה כל שהיא מהתחייבויותי

מחובתו לשפות ו/או לפצות את העירייה בגין כל נזק שהמציע הזוכה אחראי לו על 
פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא 

עמה כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיו זכאים העירייה ו/או מי מט
 בגין נזק או הפסד.

מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ו/או היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור  11.11
עריכת הביטוחים הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על המציע הזוכה שאינה 
פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על המציע הזוכה לבחון את חשיפתו 

ת בהתאם. המציע הזוכה מצהיר ומאשר בזאת לחבות ולקבוע את גבולות האחריו
כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל 

 הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 

המציע הזוכה פוטר את העירייה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק  11.12
בא על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי העירייה ו/או המשמש לצורך מתן לרכוש המו

השירות, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה ו/או מי 
מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק 

 בזדון.

 
 שחרור העירייה מאחריות:  12
 

בכל מקרה שהוא לגבי נזק או פגיעה  תהיה אחראיתלא  הטעמהעירייה לרבות הבאים מ
אלא אם נגרמו באופן  כתוצאה מהתקנת מכשירי הרנטגן והאולטראסאונדאשר יגרמו 

 ישיר על ידי העירייה. 

 : ההתקנהח עליון ודחיית מועד תחילת תקופת וכ 13
 

או מוצהר ומוסכם בזאת במפורש ,כי הצדדים לא יחשבו כמי שהפרו את  החוזה   13.1
כמי שלא קיימו תנאי מתנאיו  אם הסיבה להפרת החוזה או לאי קיום התנאי תהיה 

 תה נגיעה בקשר אליו או שליטה עליו. יסיבה של כח עליון" אשר לצדדים לא הי
   

, התפוצצות , אסונות )שלא באשמת המציע הזוכה( בכלל "כח עליון" נכללים שריפה 13.2
טבע, שביתות , השבתות , מלחמה, מצב חירום בטחוני, גיוס מילואים נרחב, צווים 

חוסר ממושך בחומרי גלם מגיפה, ממשלתיים או עירוניים בדבר הפסקת עבודות, 
יה וכל סיבה אחרת שאיננה בהשפעתו או תחת שליטתו של העירייה יאו חומרי בנ

 ן, ואינה תוצאה של רשלנות או מחדל מצדם .         או המציע הזוכה, לפי העניי
 

הפרה של החוזה על ידי צד כלשהו מסיבה של כח עליון לא תשמש עילה בידי הצד  13.3
 האחר  לבטל חוזה זה כולו או מקצתו . 

 
 

 ביטחונות:  14
  

לשם הבטחת ביצוע כל התחייבויות המציע הזוכה בחוזה זה ו/או את ביצוע של כל  14.1
פעולה שעל המציע הזוכה לבצע על פי חוזה ועל פי כל דין ו/או להבטחת תשלום ו/או 

כתוצאה מפעולות ו/או מעשי ו/או מחדלי המציע  עירייהתשלום כל נזק שיגרם ל
הזוכה בכלל ובהתאם להסכם זה בפרט, מפקיד המציע הזוכה בעת חתימה חוזה זה 

 בידי העירייה בטוחות כדלקמן. 
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התחייבויות המציע הזוכה עפ"י מסמכי המכרז  להבטחת כל - ערבות בנקאית 14.2
במעמד חתימת חוזה זה, בידי העירייה, ערבות המציע הזוכה והחוזה ימסור 

)חמישים  ₪ 50,000( על סך של  ב'בנקאית אוטונומית  צמודת מדד )בהתאם לנספח 
"(. הערבות הבנקאית תהיה בתוקף עד לתום הערבות הבנקאית")להלן  (₪אלף 

ים  מתום  תקופת  החוזה ותוארך ע"י המציע הזוכה ועל חשבונו עד שלושה  חודש
 אם תהיה. הנוספת, ההסכםלתום שלושה חודשים מתום תקופת 

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ובכל מקום בחוזה תשמש הערבות הבנקאית  14.3

הפסד שיגרם לעירייה, או לתשלום כל חוב שהמציע הזוכה התחייב   לתשלום כל נזק,
ולתשלום כל  חוב של המציע הזוכה לעירייה או לצד ג' בין  שמקורו בהסכם  לשלם

העירייה יהיה זכאי  לחלט/לממש  זה ובין שמקורו בהסכם אחר או שמקורו בכל דין.
את הערבות כולה או חלקה לצורך כיסוי הנזקים או תשלומי חובה החלים על 

, י דין לרבות ארנונההסכם אחר או על פ "יהסכם זה או עפ "יהמציע הזוכה עפ
 שילוט וכיוצ"ב.

  
לא עמד במקרים שבהם לחלט את הערבות כולה או חלקה  תזכאיא התהעירייה  14.4

א תיקן את הדרוש ול ,המציע הזוכה בהתחייבויותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן
מיום שנדרש לעשות כן בכתב על ידי  פרק זמן סביר בנסיבות הענייןתיקון בתוך 

 העירייה.
 

ימים מיום החילוט  7יהיה המציע הזוכה חייב תוך  ,כולה או חלקה ,חולטה הערבות 14.5
למסור לעירייה ערבות בנקאית חדשה או להשלימה בגובה הסכום שחולט. לא מסר 

על כל המשתמע  המציע הזוכה ערבות כאמור תהיה זו הפרה יסודית של החוזה,
 מכך.

 
חוזה זה ו/או חלק מהן לאחר מתן  לא קיים המציע הזוכה את התחייבויותיו על פי 14.6

ימים מראש על ההפרות, ומבלי לפגוע בזכויות  3התראה ע"י העירייה לשוכר של 
לממש  תהעירייה זכאי אהתנוספת ו העירייה לכל סעד ו/או תרופה אחרת ו/א

ישירות בבנק מבלי שתחול על העירייה חובה מכל  הערבות הבנקאיתולאכוף את 
אכיפה ולמימוש כאמור לרבות הצגה לתשלום ו/או משלוח מין וסוג שהוא בנוגע ל

כיבוד, ורק עם סיום החוזה ועם ביצוע מלא של כל התחייבויות המציע -הודעת אי
חזיר העירייה לשוכר את תהזוכה על פי חוזה זה ותשלום כל החיובים החלים עליו 

 .ערבותה
 

הבנקאית ו/או ביצוע המציע הזוכה מצהיר ומסכים כי מימוש או חילוט הערבות  14.7
 ההשטר ו/או ההמחאות ו/או פתיחת הליך מכל מין ו/או סוג שהוא לא יפגעו בזכות

של העירייה לתבוע ולקבל נגד המציע הזוכה כל תרופה ו/או סעד אחר ו/או נוסף 
 העומדים לעירייה בין על פי הוראות חוזה זה ובין על פי הוראות כל דין. 

 
 הפסקת ההתקשרות  15
 

, השרותוכה לא יהיה רשאי לבטל תוקפו של חוזה זה לפני תום תקופת המציע הז 15.1
מבלי לקבל את הסכמת העירייה לכך מראש ובכתב. מוסכם בזה כי אם המציע 

תהא  ההסכםמכל סיבה שהיא לפני תום תקופת  הסכם השרותהזוכה יפסיק את 
הזוכה הכל מבלי לגרוע מיתר חובותיו של המציע העירייה רשאית לחלט הערבות  ו

 ע"פ ההסכם. 
 

לא יהיה ההסכם לפי תום תקופת  הסכםהמציע הזוכה את הבטל בכל מקרה בו י 15.2
מכשירי ו/או התאמתו ל כוןזכאי לשום החזר כספי, לרבות בגין השקעותיו במ

, וכל השינויים השיפורים התוספות והמערכות שהותקנו הרנטגן והאולטראסאונד
לא יהיה זכאי לשום החזר או פיצוי בגינם. במבנה יהיו של העירייה והמציע הזוכה 

" כוןללא תמורה את כל שחובר דרך קבע ל"מ הולבעלות הקבל לחזקתתהעירייה 
 כאמור. 

 
ללא להפסיק את ההתקשרות ולבטל את  החוזה לאלתר  תרשאי תהאהעירייה  15.3

וזאת מבלי שהמציע הזוכה יהיה זכאי  ,, באחד המקרים הבאים הודעה מוקדמת
 לכל פיצוי ו/או החזר בגין כך :
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למכשיריהרנטגן המציע הזוכה לא קיבל היתר או רישיון  15.3.1
 .רישיון ההנבחר –והאולטראסאונד המוצע 

 
ניתנה הוראה של בית משפט מוסמך, או של רשות שלטונית או  15.3.2

  מקומית מוסמכת, ארעית או סופית, האוסרת מכל סיבה שהיא
 המכון במבנה.קיום 

 
ניתנה הוראה מהגוף המוסמך במשרד הבריאות האוסרת על הפעלת  15.3.3

 .מכון רנטגן במבנה
 

בכל מקרה בו הורשע המציע הזוכה או מנהל בתאגיד )אם המציע  15.3.4
 הזוכה הוא תאגיד( , בעבירה שיש עמה קלון .

 
המציע הזוכה נכנס למצב של כינוס נכסים  ו/או פשיטת רגל  ו/או  15.3.5

 חדל פירעון  מכל סיבה אחרת .נעשה 
 

במקרה שהוכח להנחת דעת של העירייה כי המציע הזוכה או האדם  15.3.6
 בשמו או מטעמו, הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, שלמונים, מענק,

דורון, או טובת הנאה כלשהי  כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על 
ם על זכיית המציע הזוכה במכרז  ו/או להשפיע בדרך כלשהי על אד

מנת שיפעל לאי קיום התחייבויותיו לפי חוזה זה או על מנת 
כולן או חלקן ו/או כל נושא אחר   הוותר על זכויותיתשהעירייה 

של העירייה כי המציע  ההקשור לחוזה זה או אם הוכח להנחת דעת
הזוכה נקט בתחבולות בקשר עם התאגדותו או לא גילה את כל 

 ד.האמת הנוגע לבעלי העניין בתאגי
 

 30הוטל עיקול זמני או קבוע על נכסי המציע הזוכה שלא בוטל תוך  15.3.7
 יום מיום הטלתו.

 
מונה נאמן או כונס לנכסי המציע הזוכה או שהמציע הזוכה קיבל  15.3.8

החלטה על פירוק מרצון או שהגיע להסכם פשרה עם נושיו כולם או 
חלקם, או שיזם פניה לנושיו על מנת להגיע להסדר איתם  לפי סעיף 

 החברות. לחוק 350
 

חולטה הערבות הבנקאית כולה או חלקה מכל סיבה שהיא והמציע  15.3.9
הזוכה לא מסר לידי העירייה ערבות בנקאית חדשה כאמור בסעיף 

 ימים מיום חילוט הערבות. 7תוך  ד',25
 

המציע הזוכה לא מספק את השירותים בהתאם לקבוע בנוהלי  15.3.10
ינו לשביעות רצון או שהשירות לוקה בחסר או א משרד הבריאות,

 העירייה.
 

 הונח להנחת דעתה של העירייה כי המציע הסתלק מביצוע העבודה. 15.3.11
 

  
העירייה את ההתקשרות או  ביטלה או במקרה שהחוזה לא נכנס לתוקף,  ההפסיק 15.4

נקי ותקין  יסלק המציע הזוכה את ידיו לאלתר ויחזירו לחזקת העירייה כשהוא פנוי,
 .התקנהכפי שקיבלו לאחר עבודות ה

 
 תרופות העירייה בגין הפרות:  16

  
מבלי לגרוע, מהאמור לעיל ומתרופות ספציפיות המופיעות בחוזה זה, תחולנה על   16.1

 .1970 -הפרת חוזה זה הוראות חוק החוזים )תרופת בשל הפרת חוזה( תשל"א
 

במצב  כון בתקופת ההתקנה או במהלך השירותאם המציע הזוכה לא יחזיק את המ 16.2
ו/או לא יחזירו לעירייה מיד בתום תקופת  כוןתקין ו/או לא יתקן הטעון תיקון במ

בתקופת  מבנהכאמור בחוזה זה ו/או אם ייגרם נזק כל שהוא ל במצב תקין ההתקנה
אשר לא תוקן על ידי המציע הזוכה לשביעות רצון העירייה, הרי שבנוסף  התקנהה

כזה בהתאם להוראות חוזה זה ו/או במקרה  עירייהלכל זכות אחרת שתהיה ל
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לבצע  כל תיקון ו/או לעשות כל פעולה אחרת  תהעירייה רשאי תהאבהתאם לכל דין, 
שתראה לו לנכון לתיקון הנזק ו/או להחזרת המצב לקדמותו וזאת על חשבון המציע 

 ימים מראש.  3הזוכה, ובלבד שהעירייה הודיע על כך 
 

את כל הסכומים  המיד עם דרישת רייהעיהמציע הזוכה מתחייב בזה לשלם ל 16.3
חשבונות  .הקטן לעיל סעיףהעבור פעולות אשר ביצע על פי  השהעירייה הוציא

העירייה לעניין ההוצאות דלעיל יהוו הוכחה מכרעת לנכונותם, והמציע הזוכה 
מתחייב לפרוע לעירייה את החשבונות שיוגשו לו על ידי העירייה מיד עם הגשתם. 

לגבות כל סכום  תהעירייה רשאי אהתבת המציע הזוכה הנ"ל מבלי לגרוע מחו
 וציא מהערבות הבנקאית בדרך של מימוש הערבות הבנקאית.תש

 
עדר תגובה, העדר הפעלה או העדר נקיטת אמצעים יכל שיהוי ו/או המתנה ו/או ה 16.4

ע"י אחד מהצדדים לא יתפרשו בשום צורה ואופן כוויתור של אותו צד על זכות כל 
ויותיו על פי החוזה, אלא אם כן וויתר אותו צד על זכות מזכויותיו שהיא מזכ

ויתור לעמוד בהוראות ובמפורש ובכתב ובמקרה של ויתור מצד העירייה על כתב ה
 הדין להיות חתום ע"י כל הגורמים המוסמכים בעירייה . 

 
בכל מקרה של הפרת  החוזה על ידי מי מהצדדים יהיה הצד המפר אחראי כלפי הצד  16.5

השני בגין כל הנזקים ההפסדים ההוצאות והתשלומים שיגרמו כתוצאה ישירה או 
עקיפה מההפרה, וזאת מבלי לפגוע בזכותו של הצד שנפגע לתבוע כל סעד או תרופה 

 ח הוראות כל דין. וח הוראות חוזה זה על נספחיו ומכואחרים העומדים לרשותו מכ
  

כי בכל מקרה שבו צד יפר הוראה  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר בזה, 16.6
שאינה יסודית בחוזה זה, תישלח לו התראה על ידי הצד שנפגע ותינתן לו אורכה 

ימים לתיקון ההפרה. היה ולא תיקן הצד שהפר את הטעון תיקון במועד הנקוב  3של 
לעיל תהפוך ההפרה הנ"ל להפרה יסודית , והנפגע יהיה זכאי לבטל תוקפו של חוזה 

מבלי לתת כל התראה נוספת ויחולו בנוסף להוראות כל דין הוראות סעיף זה לאלתר 
 לחוזה .  24

 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי איחור באחד מן התשלומים של המציע הזוכה  16.7

ימים  לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם. אולם על כל  3לעירייה שאינו עולה על  
מקסימאלית בגין חח"ד כמקובל בבנק שא המציע הזוכה בריבית יאיחור בתשלום י

לאומי לישראל מיום התשלום המקורי ועד התשלום בפועל. איחור העולה על 
 -שלושה ימים של אחד מן התשלומים של המציע הזוכה לעירייה אף בלא התראה 

 יהווה הפרה יסודית של ההסכם. 
 

פרה יסודית מוסכם בזה, כי בכל מקרה שבו יבוטל חוזה זה על ידי העירייה עקב ה 16.8
של הוראה מהוראות החוזה מצד המציע הזוכה או עקב הפרה אחרת שלא תוקנה 

, וזאת מבלי לפגוע תימים לאחר שניתנה על כך התראה יהיה העירייה רשאי 3תוך 
 לקבלת כל סעד או תרופה אחרת על פי הוראות חוזה זה והוראת כל דין, הבזכות

 לפעול כדלקמן: 
   

. לסלק באופן מידי את ידיו  כוןהחזקה במלתפוס באופן מידי את  16.8.1
 לחזקת העירייה. הולהעביר  כוןשל המציע הזוכה מהמ

לממש את הערבות הבנקאית ואת השטר החוב והשקים שמסר  16.8.2
 המציע הזוכה להבטחת התחייבויותיו. 

 
 עובדי המציע הזוכה ותנאי עבודתם.  17

   
שירותים עצמאי" אשר הצדדים מצהירים, כי נותן השירותים הנו בבחינת "נותן  17.1

ועובדיה, וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום  עירייהבמסגרת ה אינו משתלב
 או מי מטעמו לעירייהנותן השירותים ו/או מי מעובדיו  יצירת יחסי עובד מעביד בין

 .ו/או מי מעובדיה
 

 הזוכה ימלא אחר הוראות כל דין ביחס להעסקת עובדיו ושכרם, והוא מתחייב שלא 17.2
להעסיק עובדי עירייה או בני משפחתם בביצוע העבודות או בניהול העסק נשוא 

 החוזה.
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המציע הזוכה מתחייב לבצע את  כל  חובותיו  לביטוח  סוציאלי של  עובדיו, וכן  17.3
 .1968 –למלא  אחר חוק הביטוח הלאומי ) נוסח משולב( תשכ"ו 

 
אמצעי הזהירות  המציע הזוכה מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט בכל 17.4

הדרושים למניעת תאונות עבודה וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות עובדיו 
ורווחתם כנדרש בחוק, ובאין דרישה חוקית כפי שיידרש על ידי המפקח, כמובנו 

 .1954-בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,תשי"ד
 

מינימום, הפרת המציע הזוכה  מתחייב  לשלם שכר לעובדיו לפחות לפי  חוק  שכר   17.5
 הוראות חוק שכר מינימום ע"י הזוכה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 
 קיזוז 18
 

העירייה תהא זכאית לקזז כל סכום שהזוכה יהיה חייב לעירייה לרבות בגין נזק, פיצויים          
אחרים בין שמקורם בהסכם זה ובין שמקורם אחר מכל  כל תשלוםולרבות  מוסכמים,

כל חוב ואת כל התשלומים הנ"ל ממנה לזוכה. העירייה תהא זכאית לגבות  סכום, שמגיעים
 מהערבות הבנקאית.

 
 כללי 19

 
הודעות שתשלחנה מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי המען המצוין במבוא לחוזה,  19.1

שבו הנמען קיבל הזמנה לסור לבית מועד השעות לאחר  48ה כאילו הגיעה לנמען ינתרא
 .הדואר הדואר לקבל את דבר

 
 בית המשפט המוסמך לחוזה זה הינו בית המשפט בבאר שבע. 19.2

 
הודעה שתישלח בדואר אלקטרוני תיחשב כמי שנמסרה מיד עם הגעתה, ובלבד  שהשולח  19.3

 וידא את הגעתה בפועל.
 

 
 כתובות הדוא"ל והטלפונים של הצדדים:

 
 העירייה_______________________________________________

 
 הזוכה: _______________________________________________המציע 
      

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 
  

 ___________________   _________________  
  המציע הזוכה      העירייה  
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 א'נספח          
 

 אישור עריכת ביטוחי המציע הזוכה 

 לתקופת ההתקנה ובעת מתן שירות אחזקה –התקנת מכישור רנטגן בקשר עם 
 
 

 תאריך הנפקת האישור: אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור 
ן התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בי

 הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור

עיריית ערד ו/או תאגידים 
ו/או חברות בנות  עירוניים

 ועובדים של הנ"ל

 שם
 
 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר:☒
אספקה, התקנה ותחזוקה 

של מכשירי רנטגן 
 ומכשירי אולטרסאונד 
 ומתן שירותים נלווים.

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 , ערד 6הפלמ"ח 

 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 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות כלפי צד 
 שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302  ₪ 4,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
 תביעות המל"ל 315
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור  329

 יחשב כצד ג 
אחריות 
 מעבידים

ביט  
______ 

ויתור על תחלוף מבקש  309  ₪     20,000,000  
 האישור 

מבוטח נוסף היה ויחשב  319
 כמעבידם 

 ראשוניות  328
אחריות 

 מקצועית
 אחריות צולבת  302  ₪ 4,000,000    

 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
 ראשוניות 328
 .'ח 6תקופת גילוי  332

  חבות המוצר
 

 אחריות צולבת  302  ₪  8,000,000   ביט _____
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
 ראשוניות 328
 .'ח 12תקופת גילוי  332

 )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(*:פירוט השירותים 
 רכישת ציוד 046

 ביטול/שינוי הפוליסה *
יום לאחר משלוח הודעה למבקש   60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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 _______________:      _______________:            

 
 ב'נספח 

 כתב ערבות חוזה מס' _______
 

 ______________ שם הבנק
 ______________ סניף

 ______________ כתובת
 ______________ מספר טלפון

 ______________ מספר פקס
 לכבוד 

 עיריית ערד
 

                   ערבות בנקאית מספרהנדון: 
 

"(, המציע" -אנו ערבים בזה כלפיכם,  עבור ___________________ )להלן  עיריית ערדלבקשת 
(, ₪אלף  חמישים אלף)במילים  ₪ 50,000כולם ביחד וכל אחד לחוד, לסילוק כל סכום עד לסך של 

ביצוע חוזה מס' .......... לרכישת, התקנת, שירות אחזקה אשר תדרשו מאת המציע בקשר עם 
המחירים לצרכן יהיה צמוד לעליה בלבד של מדד . סכום הערבות ואולטראסאונד למכשירי רנטגן

"( בתנאי המדד" -שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן כפי 
 הצמדה שלהלן:

 בכתב ערבות זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:

 15/04/2022שהתפרסם בתאריך  03/2022מדד חודש  -"  המדד היסודי"

 המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  -"  המדד החדש"

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:

צוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה כי המדד החדש עלה לעומת המדד יאם יתברר בעת ב
סודי, היסודי, יוגדל בהתאם סכום הדרישה כפי שיעור עלייתו של המדד החדש לעומת המדד הי

והפרשי ההצמדה  שייווספו יהיו בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי 
 בסכום הדרישה מחולק במדד היסודי. 

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

)שבעה(  7פעם בפעם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם מדי 
ימים מיום קבלת דרישתכם בכתב, כל סכום שיידרש על ידכם, עד לסכום כולל שלא יעלה על הסכום 
הנ"ל, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם, מבלי שתעמוד לנו כל טענת הגנה שיכולה לעמוד 

חילה את סילוק הסכום האמור מאת המציע. במכתב למציע כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש ת
 הדרישה יצוין מהו הסכום הנדרש על ידכם.

 ועד בכלל.___________ יום לעד ערבות זו תהיה בתוקפה 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת לעיל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

             ____________            _____________                   ______________ 
 תאריך                                     שם מלא                                 חתימה וחותמת

        


