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 תנאי המכרז
 

 ' א ק  ר י –פ ל ל  כ

 כללי .1

( "המזמין" ו/או "ספאריה" - )להלן בע"מע"ש ישראל פלד  המרכז הזואולוגי רמת גן .1.1
" הציוד" –גם  להלן)ינרי רכישה ואספקה של ציוד רפואי וטרלהצעות מזמין בזאת 

ההסכם וכל  ,(1נספח א') המכרז, המפרט בחוברתבהתאם למפורט  ,"(הטובין ו/או
  .נספחיהם

המהווה הזוכה במכרז יתקשר בהסכם עם הספארי, בנוסח המצורף לתנאי מכרז זה,  .1.2
 "(.ההסכם" - )להלןו חלק בלתי נפרד מתנאי

 ציודפרטי ה, ביחס לציעעל ידי המהתמורה המבוקשת ל ההצעות לכלול את ע .1.3
 הטכני הנדרשמפרט לבהתאם  ,ברשימת הציוד המצורפת להצעת המציע יםהמופיע

  .את משך תקופת האחריות הניתנת על ידי המציע לכל פרט שבציוד החובהלכלול וכן 

 דגשים בהגשת ההצעה:  .1.4

אשר חייב להופיע ציוד  – ציוד חובה( 1המכרז מתייחס לשני סוגים של ציוד: ) .א
)ובלבד שיתייחס  שניתן להוסיף להצעה ציוד – ציוד רשות( 2)-; ועהבהצ

 .. למינימום פרטי רשות, כמפורט בס"ק ג. להלן(

)למעט רשימת על המציעים להגיש הצעה מלאה ביחס לכל פרטי ציוד החובה  .ב
 50%הציוד הכירורגי שניתן להגיש לגביה הצעה חלקית של מינימום 

)למעט  ייחסות לחלק מפרטי ציוד החובההמתהצעות חלקיות, . מהפריטים(
לא תתקבלנה. רק מי שהגיש הצעה מלאה , רשימת הציוד הכירורגי כאמור(

 לפרטי ציוד החובה, יוכל להגיש הצעה גם לגבי פרטי ציוד הרשות.

גם ביחס לחלק מהפרטים )ולא לכולם(, ניתן להגיש הצעות  ,ציוד הרשותלגבי  .ג
ציוד פריטים מתוך רשימת  8ום של תתייחס למינימשהצעת המציע ובלבד 
כמה  יובהר כי תינתן עדיפות למציעים אשר יגישו הצעהעם זאת, יחד . הרשות
 . שבציוד הרשות ביחס לכל רשימת הפרטיםמלאה,  שיותר

התמורה המבוקשת, בכל פרט, תהייה מוחלטת וסופית, ותכלול את עלות הרכישה,  .1.5
אדם והכלים הנדרשים לטובת ביצוע , וההתקנה, לרבות כל כוח ההאספקהההובלה, 

 מושלם של מכלול ההתקשרות, לרבות כל הסיכונים הכרוכים בה.

לא יאוחר מועד האספקה של כל פרטי הציוד )הן החובה והן הרשות( יהיה יודגש כי  .1.6
תנאי חתימת המציע הזוכה על ההסכם. מועד האספקה הינו יום ממועד  90-מ

אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של עם הזוכה,  בהתקשרותמהותי ועיקרי 
הזכות להחליט באיזה תאריך יתבצע מועד ההסכם. על אף האמור, למזמין נתונה 

 , וזאת בהודעה מראש למציע הזוכה.2021האספקה של כל פריט ופריט עד סוף יוני  

זוכה במכרז לא יהיה רשאי להעביר את כל או חלק מזכויותיו ו/או התחייבויותיו ה .1.7
רז לקבלני משנה מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, ללא קבלת אישורו שעל פי המכ

המוקדם ובכתב של הספארי, אשר יהיה רשאי לסרב להעברת זכויות ו/או 
 התחייבויות כאמור, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא חובה לנמק החלטתו.

של מימון הואיל והמימון לרכישת הציוד ניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה וקבלתו  .1.8
זה הינה תנאי להתקשרות של המזמין בהסכם נשוא מכרז זה, אזי אם מסיבה כלשהי 
לא יתקבל המימון ולא ניתן יהיה להוציא לפועל את ההתקשרות כתוצאה מכך, לא 
תהיינה למי מהמציעים, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין כך, 

ה ביחס לעיכוב ו/או דחייה של תשלום לרבות ובפרט כל טענה מצד המציע הזוכ
כלשהו מתשלומי התמורה, אשר ממומן, כאמור, על ידי המשרד להגנת הסביבה 

 וקבלתו תלויה אך ורק במשרד להגנת הסביבה. 

 תנאי סף  .2

 תנאי הסף להשתתפות במכרז הינם כדלקמן:

יוד שנים לפחות, עובר למועד פרסום המכרז, באספקה של צ 5המציע בעל ניסיון של  .2.1
 רפואי וטרינרי.
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להם סיפק המציע ציוד רפואי  ,לקוחות לפחות 3המציע צירף להצעתו רשימה של  .2.2
שנים מהלך ה)לא כולל מע"מ(, לכל לקוח לפחות, ב ₪ 50,000וטרינרי בהיקף של 

  לחוברת המכרז. 'בנספח טבלה המצורפת כעל גבי ה, 2019, 2018, 2017

מיצרני נציג מורשה של כל אחד ספק/וא המציע צירף להצעתו אישור מהיצרן כי ה .2.3
 (."היצרן" יחד: להלן)המפורטים בהצעתו הציוד 

 רכישת מסמכי המכרז .3

באמצעות הזמנה  ,12.11.20החל מיום לרכוש דיגיטלית, את מסמכי המכרז ניתן  .3.1
באמצעות פנייה בדוא"ל: על ידי פנייה לגב' שרון קאופמן,  טלפונית,

sharon@safari.co.il , בכרטיס שייגבו מהמציע ש"ח, בצירוף מע"מ,  250תמורת
  שלא יוחזרו בכל מקרה.ואשראי 

ללא תשלום,  ,ממסמכי המכרז יועמד לעיון המבקשים קודם לרכישתםדיגיטלי עותק  .3.2
, תחת הלשונית:  www.safari.co.ilבאתר האינטרנט של הספארי, בכתובת:

 ./ מכרז לרכישת ציוד וטרינרי רפואי""מכרזים 

 שאלות הבהרה .4

 בדוא"ל: בכתב,  אך ורק ,שרון קאופמןגב' ללפנות יהיה יתן נוהבהרות שאלות ב .4.1

sharon@safari.co.il,  שאלות הבהרה שיגיעו  . 12:00בשעה  22.11.20עד ליום
 שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו.למזמין לאחר תאריך זה, או 

תשובות לשאלות תישלחנה בכתב לכל רוכשי מסמכי המכרז בצירוף השאלות  .4.2
 שנשאלו, ותשמשנה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  

 מועד ומקום הגשת ההצעות .5

לא  ,michrazim@safari.co.ilבאמצעות המייל: להגיש את הצעתו,  המשתתףעל  .5.1
, מכרז זה על גבי טופס ההצעה המצורף לתנאי .12:00בשעה  2.12.20יום מיאוחר 

וכל המסמכים הנדרשים להלן,  9לפרק ב' 8בסעיף המצוינים בצירוף המסמכים 
 בהתאם לתנאי המכרז.

 אשרמציע . 15:00בשעה  7.12.20 ביום  ZOOM-בישיבת פתיחת המעטפות תתקיים  .5.2
יקש להיות נוכח בישיבת פתיחת המעטפות, יקבל קישור בדוא"ל ובהגיש הצעתו, 

 ויורשה להשתתף בה. ZOOM -לישיבת ה

 

 בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה .6

   כדלקמן:ת מידה ופי אמ-במכרז תעשה על/ הזוכים בחירת הזוכה  .6.1

 :ביחס לציוד החובה

 ממשקל ההצעה 70%    -    מחיר 

 צעהממשקל הה 15%   - משך האחריות המוצע 

מציע שהציע את תקופת ]
האחריות הממושכת ביותר יקבל 
ציון מלא ברכיב זה ואילו יתר 
המציעים יקבלו ציון יחסי 

 [בהתאם לכך

 ממשקל ההצעה 15% –התרשמות כללית מהמוצר ותאימות לצרכי המזמין 

 :ביחס לציוד הרשות

 ממשקל ההצעה 85%    -    מחיר 

 ממשקל ההצעה 15% –י המזמין התרשמות כללית מהמוצר ותאימות לצרכ
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 ' ב ק  ר ז -פ ר כ מ ה י  א נ  ת

 תנאים כלליים .7

 ביותר או הצעה כלשהי.  הזולהאינו מתחייב לקבל את ההצעה  המזמין .7.1

 המזמין שומר לעצמו את הזכות:בנוסף,  .7.2

מסיבות תקציביות, ארגוניות, או לצמצמו, לבטל את המכרז, או לדחותו,  .א
 ., ללא מתן הנמקהתו הבלעדי והמוחלטאו מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דע

לדחות כל אחד מהמועדים שנקבעו במכרז, לרבות המועד האחרון להגשת  .ב
 הצעות, ככל שימצא לנכון, ואף מספר פעמים.

עד למועד האחרון להגשת ההצעות, לשנות כל תנאי מתנאי המכרז, ובכלל  .ג
רה זה את תנאי ההסכם, בין אם מיוזמתו ובין אם בתשובה לשאלות הבה

 שתתקבלה מהמציעים, ובלבד שתימסר על כך הודעה לכל משתתפי המכרז.

רשאי, לפי שיקול המזמין יהיה לפני בחירת הזוכה וכחלק מהליך בחירתו,  .ד
הבלעדי, לראיין את המשתתפים, כולם או מקצתם, לקבל פרטים  ודעת

  והסברים נוספים, ולקבל מסמכים נוספים.

 .זוכהו/או עם ה לנהל מו"מ עם המציעים .ה

לפסול הצעה חלקית, חסרה, מותנית, מסויגת, מוטעית או מבוססת על  .ו
הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של הדרישות, זולת אם החליט 

 אחרת מנימוקים שיירשמו בפרוטוקול.

להחליט על בחירת מספר הצעות מתאימות תוך פיצול ההתקשרות ביניהן  .ז
 או על בחירת חלק מן ההצעה בלבד.

יות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי זכו .7.3
לעשות בהם שימוש כלשהו אלא , והמציע אינו רשאי המכרז שייכות למזמין בלבד

  לצורך הגשת ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם המזמין. 

וי אחת או על המציע לדאוג למילוי כל הוראות המפורטות בתנאי מכרז זה. אי מיל .7.4
כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך  יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

כלשהו ממסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים 
 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 נפלו בהצעה כלשהי.שטכניים גרידא שלא להתחשב בפגמים המזמין רשאי  .7.5

 תוקף ההצעה .8

ימים  90הצעות המציעים תהיינה בלתי חוזרות, ותעמודנה בתוקפן לתקופה של  .8.1
מהמועד האחרון להגשת ההצעות, וזאת אף לאחר בחירת זוכה או משלוח הודעה על 

 בחירה כאמור.

בכל מקרה בו מציע אשר זכה, יחזור בו מהצעתו ויסרב לחתום על ההסכם, או באם  .8.2
 ןהימים הנקובים לעיל, תהא למזמי 90ייכשל תוך  וההסכם אולם ביצוע םייחת

הזכות להתקשר עם מציע אחר, אשר הצעתו דורגה כשנייה להצעת הזוכה, וזאת 
  ם ולפי כל דין.ככלפי הזוכה הראשון על פי ההס ןמבלי לגרוע מכל סעד העומד למזמי

 .בהתאם לדירוגן הוראה זו תחול בהתאמה גם לגבי ההצעות האחרות שהוגשו, .8.3

 שיש לצרף להצעה מסמכים .9

: )לנוחיותכם, ובכדי לוודא שכל על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים .9.1
 בתיבות הריקות( המסמכים שלהלן מוגשים יחד עם ההצעה למכרז, סמנו 

 לתנאי המכרז, מלא וחתום כדין, בצמוד  נספח א'טופס הצעת המציע, המצורף כ
 .הסכם, על נספחיהםלחוברת תנאי המכרז וה
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  ספק מורשה של היצרן בישראל. המציע הינו אישור מהיצרן כי 

  להם סיפק המציע ציוד רפואי וטרינרי בהיקף של  ,לקוחות לפחות 3רשימה של
 2019, 2018, 2017שנים מהלך ה)לא כולל מע"מ(, לכל לקוח לפחות, ב ₪ 50,000

 . נספח ב'בטבלה המצורפת כ

 נספח ג'בכל פרט מוצע בציוד  קטלוג / מפרט טכני של.  

  לרבות שמות מלאים, ת.ז. ו/או מספרי תאגיד וכתובות. המציעפירוט מלא בדבר זהות , 

  :ם המציע הינו תאגידא

 ;העתק נאמן למקור מתעודת ההתאגדות של התאגיד 

 הדירקטוריםהשותפים,  ,פירוט מלא לגבי כל אחד מבעלי המניות 
 המנהלים בתאגיד;ו

 בעלי זהות בדבר  ,או רואה חשבון ,דין-ן בחתימת עורךאישור מעודכ
 ומורשי החתימה.וכן המנהלים והדירקטורים השותפים,  ,מניותה

היה והמציע הינו חברה ציבורית, יימסרו הפרטים דלעיל לגבי בעלי מניות, רק בהתייחס 
 .1999 –ל"בעל מניות מהותי" ו"בעל ענין", כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט 

 ורים מעודכנים בכתב מפקיד שומה וכן ממנהל המכס ומע"מ, או עובד הכפוף איש
 להם שמונה על ידם, או רואה חשבון, או  יועץ מס, לפיו המציע:

 פי פקודת מס -מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על
 הכנסה וחוק מס ערך מוסף, או פטור מניהולם.

 מדווח למנהל המכס ומע"מ על מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו, ו
 עסקאות החייבות במס, לפי חוק מס ערך מוסף.

 אם ובחתימת כל יחידי המציע )לתנאי המכרז,  'דנספח , בנוסח המצורף כתצהיר
וכל או השותפים  עלי המניותאחד מבין בתצהירים בחתימת כל  -המציע הינו תאגיד 

השנים שקדמו  10-הורשעו, ב (, המפרט האםהדירקטורים או המנהלים, לפי העניין
לחתימת התצהיר, בעבירה פלילית מסוג פשע או עוון והאם תלוי ועומד נגדם כתב 

  יש לפרט. -ם הורשעו או תלוי ועומד נגדם הליך משפטי א אישום בגין עבירות כנ"ל.

היה והמציע הינו חברה ציבורית, יימסרו הפרטים דלעיל לגבי בעלי מניות, רק בהתייחס 
 .1999 –מניות מהותי" ו"בעל ענין", כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט  ל"בעל

  בנוסח המצורף , 1976 –ו "התשל ,עסקאות גופים ציבורייםלפי חוק תצהיר  
 .לתנאי המכרז 'הנספח כ

 .קבלה על רכישת מסמכי המכרז 

 על הזכייה וההתקשרות הודעה .10

 את הצעה הזוכה. תקבעשההצעות תובאנה בפני ועדת המכרזים של המזמין  .10.1

 המזמין ימסור לכל משתתף שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על החלטת הועדה. .10.2

שמשתתף, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר במקרה  .10.3
ו/או יסרב למלא או לא  ההסכםאחת מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי 

הא זכאי במקרה כגון זה המזמין יהצעה, יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם ל
המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר ככל  ולפעול על פי שיקול דעת

 ., וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה המוקנים למזמין לפי כל דיןמצא לנכוןיש

 שונות .11

. הכנסת המכרזאו בכל מקום אחר בחוברת המכרז אין לבצע כל שינוי בתנאי  .11.1
הסתייגויות, תוספות או מחיקות מכל סוג שהוא במסגרת ההצעה, או אי  שינויים,

יילקחו בחשבון, בין היתר, במסגרת  המכרז,השלמת כל פרטים הנדרשים בחוברת 
 שקילת ההצעות ועלולים לגרום, בין השאר, לפסילת ההצעה.
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בהגשת הצעתו מביע כל מציע את הסכמתו להעביר לידיעת ועיון הספארי את המידע  .11.2
וההסכם, לרבות זכות תנאי המכרז דרוש לצורך בדיקת קיומם של תנאים והוראות ה

 של הספארי. ולפי שיקול דעת ,עיון במסמכים רלוונטיים

בהגשת הצעתו מצהיר ומאשר המציע, כי היה ותיבחר הצעתו, הוא יעמיד את כל  .11.3
המשאבים הדרושים לכך, לרבות העמדת כח האדם הנדרש, התייצבות לדיונים 

 ישות שיקבעו עם נציגי הספארי.ופג

 
 

 אורן בן יוסף, מנכ"ל
 המרכז הזואולוגי ר"ג בע"מ
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 המציעטופס הצעת  -נספח א' 
 

 :לכבוד
 בע"מגן -רמת יהזואולוגהמרכז 

 לרכישת ציוד רפואי וטרינרימכרז 
   

בשם ומטעם המציע _________________ , הח"מ ____________________ יאנ .1
 במכרז שבנדון. המציע בזאת הצעת ______________, מגיש "(המציע)להלן: "

שנים לפחות, עובר למועד פרסום המכרז, באספקה של  5ניסיון של למציע אני מצהיר כי  .2
 ציוד רפואי וטרינרי.

ציוד רפואי וטרינרי  המציע להם סיפק ,לקוחות לפחות 3רשימה של  ה זומצורפת להצע .3
על  2019, 2018, 2017שנים מהלך , לכל לקוח לפחות, ב)לא כולל מע"מ( ₪ 50,000בהיקף של 

  .ב'נספח גבי הטבלה המצורפת כ

 .ג'נספח בקטלוג / מפרט טכני של כל פרט מוצע בציוד  ה זומצורף להצע .4

 ספק מורשה של היצרן בישראל. המציע הינו אישור מהיצרן כי להצעה זו מצורף  .5

ואין המפרט, ו הסכםלרבות ה, ספחיומאשר שקראתי ובדקתי היטב את תנאי המכרז ונאני  .6
 מכל סוג ומן שהוא.כלפי המזמין, ולא יהיו לי כל טענות או תביעות לי 

ימים מהמועד האחרון להגשת  90חלוף זו הינה בלתי חוזרת, והיא תהא בתוקף עד ה עהצ .7
, אקבל ידיעה על בחירה כאמור או במכרזזכה מציע אחר וזאת אף אם יההצעות במרכז, 

 עם זוכה במכרז.כם הסייחתם 

עליי להגיש הצעה מלאה ביחס לכל פרטי ציוד החובה )למעט רשימת הציוד כי ידוע לי  .8
הצעות חלקיות, , ומהפריטים( 50%הכירורגי שניתן להגיש לגביה הצעה חלקית של מינימום 

 המתייחסות לחלק מפרטי ציוד החובה )למעט רשימת הציוד הכירורגי כאמור(, לא תתקבלנה. 

רק מי שהגיש הצעה מלאה לפרטי ציוד החובה, יוכל להגיש הצעה גם לגבי פרטי ציוד דוע לי כן י .9
לגבי ציוד הרשות, ניתן להגיש הצעות גם ביחס לחלק מהפרטים )ולא לכולם(, ובלבד  הרשות.

כי תינתן ידוע לי פריטים מתוך רשימת ציוד הרשות. עם זאת,  8תתייחס למינימום של ה שהצע
 ציוד הרשות.פרטי ים אשר יגישו הצעה כמה שיותר מלאה, לכל רשימת עדיפות למציע

המשרד על ידי רכישת הציוד מועמד / יועמד שמימון  יזאת כי הובא לידיעתאני מאשר ב .10
הפסקת ההתקשרות ו/או עיכוב מראש כי כל מסכים  יואנ י. לפיכך, ידוע ללהגנת הסביבה

המימון, מכל סיבה עיכוב בקבלת  ו/אופסקת ו/או עצירת שמקום בה, בתשלום כלשהו
בגין כך כל טענה ו/או דרישה לי שהיא, לא תהווה הפרת ההסכם מצד המזמין, ולא תהיינה 

ומסכים כי בגין עיכוב בתשלום אני מאשר ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו. בפרט, 
לתשלום  יזכותזכות לכל פיצוי, שיפוי או ריבית, מכל מין וסוג שהוא, זולת  לילא תהא 

 בפועל, בהתאם להוראות ההסכם.אספקת ציוד שתבוצע בגין לי התמורה המגיעה 

 :להלן הצעתי

 חובה הציוד רשימת 
 *בהתאם למפרט הטכני בנספח א'

משך תקופת  מחיר ליחידה )כולל מע"מ( כמות מוצר 
 אחריות

  __________________ש"ח  רשות( – או יותר) 1 שולחן ניתוח  .1
  __________________ש"ח  1 יאטרמיה ד .2

  __________________ש"ח  1 מכשיר רנטגן  .3
מכשיר פיתוח  .4

DR 
  __________________ש"ח  1

  __________________ש"ח  1 מנשם  .5
  __________________ש"ח  רשות( – או יותר) 1 מוניטור  .6
  _____________ש"ח _____ רשות( – או יותר) 1 מנורת ניתוח  .7
 לפי הרשימה שלהלן *ציוד כירורגי* .8

 
יש לציין כאן את המחיר 
הכולל של רשימת הציוד 

 הכירורגי:
 __________________ש"ח 
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 * כירורגיהציוד הרשימת *

 מחיר ליחידה )כולל מע"מ( כמות מוצר 
 K wire) Pin made from   פינים .1

stainless steel, douple ended 
trocar, 40 each size: 

o 1/16''  
o 5/54''  
o 3/32''  
o 045  
o 035  
o 062  
o 1/8  

 
  

 __________________ש"ח 

 IM Pin box 2  קופסת פינים .2
o fully 

autoclavable 
o platform with a 

clearly marked 
metric and 
imperial pin 
gauge 

o space for pin 
from 1/16'' to 1/8 

o dimension 
31x20x6 

 
  

 __________________ש"ח 

 Medical Cast spreader 1  פותח גבס .3
o made of stainless 

steel 
o 23 cm lenght 

 
  

 __________________ש"ח 

 Instrument box 3 קופסת סט כירורגי .4
o dimension: w40 

x d20 x h10 
o mede from 

lightweight 
anodised 
aluminium  

o finger silicon mat 

 
3 Instrument box 

o dimension: w20 
x d10 x h4 

o mede from 
lightweight 
anodised 
aluminium  

o finger silicon mat 

 __________________ש"ח 
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  K-wire bender-cutter 1 מכופף פינים .5
o high quality 
o made of stainless 

steel 
 

 __________________ש"ח 

כלים כירורגים ** .6
התאם למפרט ב **שונים
 מטה

o 7 Surgical Blade 
Handle size 3 
standard 
 

 __________________ש"ח 

7.  o 3 Surgical Blade 
Handle size 4 
standard 
 

 
 __________________ש"ח

8.  o 5 Olsen Hegar 
Needleholder/Sci
ssor Small size 12 
cm 

 
 

 __________________ש"ח

9.  o 2 Olsen Hegar 
Needleholder/Sci
ssor Medium size 
14 cm 
 

 
 

 __________________ש"ח

10.  o 10 Adson 
serrated 
dissecting 
forceps Small 
size 12 cm 
 

 
 

 __________________ש"ח

11.  o 10 Ohler forceps 
12 cm 
 

 
 

 __________________ש"ח

12.  o 2 Adson Forceps 
Medium Size 14 
cm 
 

 
 

 ש"ח__________________

13.  o 7 Surgical Scissor 
(metzembaum)  
straight - small  
12cm 
 

 
 

 __________________ש"ח

14.  o 3 Surgical Scissor 
(metzembaum)   
curved - small  12 
cm 
 

 
 

 __________________ש"ח

15.  o 3 Westcott  
Scissor straight 
11cm  
 
 

 
 

 __________________ש"ח
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16.  o 15  Backhaus 9 

cm 
 

 
 

 __________________ש"ח

17.  o 16 Hemostat 
Halstead 
Mosquito 
Straight 10 cm 
 

 
 

 __________________ש"ח

18.  o 14 Hemostat 
Halstead 
Mosquito Curved 
10 cm 
 

 
 

 __________________ש"ח

 
 **כלים כירורגים שוניםמפרט **

 
Different surgical instruments for different surgical set, everything have to be in 
stainless steel, high quality (3 New Surgical Set Small + 2 Surgical Small Mini 
Set for fast procedure in the Clinic + 2 Surgical Medium Mini Set for fast 
procedure in the Clinic)   
 

o  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  הרשותציוד רשימת 

 * בהתאם למפרט הטכני בנספח א'

 מחיר ליחידה )כולל מע"מ( כמות מוצר 
    
 __________________ש"ח  או יותר  1 מכונת הרדמה .1
 __________________ש"ח  או יותר  1 משאבת אינפוזיה .2

 __________________ש"ח  או יותר  1 משאבת מזרק  .3
 __________________ש"ח  ותר או י 1 מחולל חמצן  .4
 __________________ש"ח  או יותר 1 רפרקטומטר .5
 __________________ש"ח  או יותר 1 פנס עיניים  +אוטוסקופ .6
 __________________ש"ח  או יותר 1 לרינגוסקופ .7
 __________________ש"ח  או יותר 1 סטריליזטור .8
 __________________ש"ח  תראו יו sucction 1מכשיר  .9
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 __________________ש"ח  או יותר1 אחות אילמת .10
 __________________ש"ח  או יותר 1 מד לחץ דם .11
 __________________ש"ח  1 דופלר .12
כיור מנתחים לשטיפת  .13

 ידיים
 __________________ש"ח  1

 _ש"ח _________________ או יותר 1 עגלת שירות .14
 __________________ש"ח  1 מד סטורציה .15

 
 כבוד רב,ב

 
 
 

 ____________________ שם:  :שם

 ____________________ :ח.פ./ת.ז

 ____________________ :טלפון

 ____________________ :פקס

 ____________________ :דוא"ל

 ____________________ :חתימה

 ____________________ :תאריך

 
 

 
 
 
 

 



   
   

11 

 

 מפרט טכני לציוד – 1'אנספח 
 

 ציוד חובה
 שולחן ניתוח. 1

 פרמטרים הכרחיים
 304מינימום  –נירוסטה רפואית  .1
 ס"מ 60*120מינימום  -גודל פלטה .2
 ק"ג 120מינימום   –משקל הרמה  .3
 עם גלגלים ונעילה –נייד  .4
 ס"מ 30מינימום  –התאמת גובה  .5

 דיאטרמיה. 2
 פרמטרים הכרחיים

 מונופולרי וביפולרי .1
 KW 300מינימום  .2

 מכשיר רנטגן. 3
 פרמטרים הכרחיים

 KW 5 –הספק  .1
2. KV – 40-110  
 ק"ג 16מקסימום  –משקל  .3
 מינימום שנתיים –אחראיות  .4
 עגלה תואמת לעבודה בשטח .5

 DRמכשיר פיתוח . 4
 פרמטרים הכרחיים

 עדיפות למערכת משולבת חוטית ואלחוטית .1
 ומתן פאנל חלופימינימום שנתיים  –אחראיות  .2
  14* 17גודל קסטה מינימלי  .3
 שניות 10מקסימום  -זמן פיתוח .4
 עמידות למים )עמידה בתקנים( .5
 עדיפות לדו צדדי –מגן פאנל חובה  .6
 תוכנה ידידותית ונוחה לשימוש .7
 פאנל צסזיום .8
 סוללות חלופיות .9

 מטען מהיר .10

 מנשם. 5
 פרמטרים הכרחיים

 מתחבר לכל מכונת הרדמה סטנדרטית .1
 נשימות לדקה 2-40מה קצב נשי .2
 מ"ל 2000נפח הנשמה עד  .3
  cm h2040לחץ הנשמה מקסימלי גבוה או שווה ל  .4
 התראות ללחץ גבוה שניתן לכוון והתראה ללחץ נמוך .5
 אפשרות פעולה בזמן הפסקת חשמל .6
 אפשרות למנשם משולב עם מכונת הרדמה .7

 מוניטור. 6
 פרמטרים הכרחיים

  RR, TEMP, ECG, SpO2, NIMB, HR, EtCO2 –מדדים  .1
 נטען .2

 מנורת ניתוח. 7
 פרמטרים הכרחיים

 מינימום שנתיים -אחראיות .1
 מתחבר לתקרה .2
 LUX 150מינימום  –עוצמת הארה  .3
 החלפת נורה פשוטה ללא צורך בהחלפה של כל הפאנל .4
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 התאמת זרועה ללא תוספת תשלום .5
 יכולת מיקוד תאורה .6

 רשותציוד 
 
 מכונת הרדמה. 1

 פרמטרים הכרחיים
 דרטיםחיבורים סטנ .1
 ליטר לדקה 10ווסת זרם חמצן לפחות  .2
 או מקביל לו tec 5מינימום  –מאייד איזופלוראן  .3
 non rebreathingו   rebreathingאפשרות למערכת  .4

 משאבת אינפוזיה. 2
 פרמטרים הכרחיים

 ממשק נוח וידידותי .1
 מתחברת לסט אינפוזיה סטנדרטי .2
 מל לשעה ואף נמוך מזה 0.1רמת דיוק גבוהה של  .3
 תנטענ .4
 תמיכה ושירות בארץ עם אפשרות למתן משאבה חלופית בעת הצורך .5

 משאבת מזרק. 3
 פרמטרים הכרחיים

 ממשק נוח וידידותי .1
 מתחברת למזרקים סטנדרטים .2
 מ"ל לשעה  0.01רמת דיוק גבוהה של  .3
 נטענת .4
 תמיכה ושירות בארץ עם אפשרות למתן משאבה חלופית בעת הצורך .5

 מחולל חמצן. 4
 פרמטרים הכרחיים

 ליטר 5-10 -פיקת חמצןס .1
 יכולת ויסות זרימת חמצן  .2
 90%מינימום  -ריכוז חמצן  .3
 שנים 3מינימום  -אחראיות  .4
 עדיפות לצנרת ניתנת לפיצול .5

 כלובי אישפוז. 5
 פרמטרים הכרחיים

 304מינימום  –נירוסטה רפואית  .1
 תאים 4-5כוורת של  .2
 נייד עם יכולת נעילה .3
 ימוםיכולת חיבור עמודי אינפוזיה ומנורות ח .4

 רפרקטומטר. 6
 פרמטרים הכרחיים

 sgו TSלבדיקת  .1
 ידני .2

 אחות אילמת. 7
 פרמטרים הכרחיים

 304מינימום  –נירוסטה רפואית  .1
 ס"מ 70*60 -גודל פלטה .2
 עם גלגלים ונעילה –נייד  .3
 אפשרות להתאמת גובה .4

 טיפת ידייםשכיור ל. 8
 פרמטרים הכרחיים

 304מינימום  –נירוסטה רפואית  .1
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 ס"מ 80נימום מי –רוחב כיור  .2

 עגלת שירות לחדר ניתוח. 9
 פרמטרים הכרחיים

 גלגלים ננעלים .1
 משטח קל לניקוי וחיטוי .2
 w60 x d60 x h-120 –גודל  .3

 מד סטורציה. 10
 פרמטרים הכרחיים

 נטען .1
 מספר גדלים לסנסור .2

 פנס עיניים ואוטוסקופ. 11
 פרמטרים הכרחיים

 מטען נייח .1
 נורות לד .2

 מד לחץ דם. 12
 יםפרמטרים הכרחי

 נטען .1
 ק"ג 1מתאים לחיה של  –גודל שרוול מינימלי  .2
 קג 1 –משקל מינימלי  .3
 ACVIMעומד בקריטריונים של   .4
 פעימות לדקה 300מסוגל למדוד דופק של  .5
 אפשרות למדידה מחזורית .6

 דופלר. 13
 פרמטרים הכרחיים

 פרוב נאונטלי .1
 נטען .2
 אפשרות לאוזניות .3
 וויסות ווליום .4

 לרינגוסקופ. 14
 יםפרמטרים הכרחי

 נורת לד .1
 , כולל להב של מעלי גירא00 –גודל להב מינימלי  .2
 ניתנים לעיקור .3
 נירוסטה רפואית .4

 סטריליזטור. 15
 פרמטרים הכרחיים

 שולחני .1
 נירוסטה רפואית .2
 ליטר 40-50 -תכולה .3
 ס"מ 80 –עומק מקסימלי  .4
 מתאים לעיקור ציוד כירורגי .5
 יתרון ליכולת לעקר טובוסים .6

 סקשן. 16
 נטען .1
 ליטר לדקה 20ם מינמו -זרימה .2
 שקט .3

 מכונת גילוח. 17
 נטענת .1
 מתחברת לסכינים סטנדרטים .2
 חזקה עם הספק גבוה לגילוח בעלי חיים .3
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 רשימת לקוחות –' בנספח 
 
 

 עלות רכישת ציוד רפואי וטרינרי פרטי איש קשר בלקוח שם הלקוח שנה 

2017 
   
   
   

    

2018 
   
   
   

    

2019 
   
   
   

 
 

 
 על החתום:

 
 
 

   
 חתימה תפקיד שם מלא
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 ציוד המוצע על ידי המציעהקטלוג / מפרט טכני של  –' גנספח 
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 היעדר עבר פלילי יתצהיר -' דנספח 
 
 

אני הח"מ _________________  נושא ת.ז. מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי 
ים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבוע

 כדלקמן:
 
 הנני מגיש ההצעה / בעל מניות / מנהל / שותף  ב_________________________*. .1

השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה, לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג  10 -הנני מאשר כי ב .2
  –פשע / הורשעתי בעבירה מסוג פשע*, כמפורט להלן 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 _______________ )פרט מהות העבירה(.

השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג  10-הנני מאשר כי ב .3
 -לית מסוג עוון*, כמפורט להלןעוון / הורשעתי בעבירה פלי

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 _______________ )פרט מהות העבירה(.

או עוון / תלוי ועומד הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע  .4
  –נגדי כתב אישום* בגין עבירה, כמפורט להלן 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 _______________ )פרט מהות העבירה(.

ים, ו/או לא ידוע לי, כי מתנהלים נגדי / נגד תאגיד אני מאשר ומצהיר כי לא מתנהל .5
שבשליטתי / נגד שותף משותפי* הליכים משפטיים ו/או הליכי פירוק, פשיטת רגל או כינוס 
נכסים, הגבלה על חשבונות הבנק, הכרזה כחייב/ים מוגבל/ים באמצעים וכיו"ב / מתנהלים 

בבית המשפט __________/  הליכים מסוג ________________, כנגד _____________
 לשכת ההוצל"פ ב____________*.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 
 מחק את המיותר.* 

 חתימת המצהיר

      
 אישור

 
דין ______________ במשרדי ברח' -הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עורך

ידי תעודת -_____________ שזיהה עצמו על_____________________________ מר _____
זהות שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
 
  

 חתימה וחותמת עורך דין  תאריך
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 תצהיר

____________  נושא ת.ז. מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי אני הח"מ _____
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב 

 כדלקמן:

 הנני מגיש ההצעה / בעל מניות / מנהל / שותף  ב_________________________*. .1

חתימת תצהירי זה, לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג השנים שקדמו ל 10 -הנני מאשר כי ב .2
  –פשע / הורשעתי בעבירה מסוג פשע*, כמפורט להלן 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (._______________ )פרט מהות העבירה

השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג  10-הנני מאשר כי ב .3
 -עוון / הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון*, כמפורט להלן

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 _______________ )פרט מהות העבירה(.

תלוי ועומד בגין עבירה מסוג פשע או עוון /  הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום .4
  –נגדי כתב אישום* בגין עבירה, כמפורט להלן 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 _______________ )פרט מהות העבירה(.

אני מאשר ומצהיר כי לא מתנהלים, ו/או לא ידוע לי, כי מתנהלים נגדי / נגד תאגיד  .5
שבשליטתי / נגד שותף משותפי* הליכים משפטיים ו/או הליכי פירוק, פשיטת רגל או כינוס 

ת הבנק, הכרזה כחייב/ים מוגבל/ים באמצעים וכיו"ב / מתנהלים נכסים, הגבלה על חשבונו
הליכים מסוג ________________, כנגד _____________ בבית המשפט __________/ 

 לשכת ההוצל"פ ב____________*.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 
 מחק את המיותר.* 

 חתימת המצהיר

      
 אישור

 
דין ______________ במשרדי ברח' -ביום _____________ הופיע בפני עורך הנני מאשר בזה כי

ידי תעודת -_____________________________ מר __________________ שזיהה עצמו על
זהות שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 

 כן, אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה 
 
  

 חתימה וחותמת עורך דין  תאריך
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 תצהיר

אני הח"מ _________________  נושא ת.ז. מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי 
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב 

 כדלקמן:

 
 הנני מגיש ההצעה / בעל מניות / מנהל / שותף  ב_________________________*. .1

השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה, לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג  10 -הנני מאשר כי ב .2
  –פשע / הורשעתי בעבירה מסוג פשע*, כמפורט להלן 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 _______________ )פרט מהות העבירה(.

השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג  10-הנני מאשר כי ב .3
 -עוון / הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון*, כמפורט להלן

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 _______________ )פרט מהות העבירה(.

הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון /  תלוי ועומד  .4
  –ה, כמפורט להלן נגדי כתב אישום* בגין עביר

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 _______________ )פרט מהות העבירה(.

יד אני מאשר ומצהיר כי לא מתנהלים, ו/או לא ידוע לי, כי מתנהלים נגדי / נגד תאג .5
שבשליטתי / נגד שותף משותפי* הליכים משפטיים ו/או הליכי פירוק, פשיטת רגל או כינוס 
נכסים, הגבלה על חשבונות הבנק, הכרזה כחייב/ים מוגבל/ים באמצעים וכיו"ב / מתנהלים 
הליכים מסוג ________________, כנגד _____________ בבית המשפט __________/ 

 ____*.לשכת ההוצל"פ ב________

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 
 מחק את המיותר.* 

 חתימת המצהיר

      
 אישור

 
דין ______________ במשרדי ברח' -הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עורך

ידי תעודת -_____________________________ מר __________________ שזיהה עצמו על
פרה ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי זהות שמס

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
 
  

 חתימה וחותמת עורך דין  תאריך
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 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  - 'הנספח 
 

"מ _________________  נושא ת.ז. מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי אני הח
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב 

 כדלקמן:
 

"( לחתום על תצהיר זה המציע" - אני הוסמכתי כדין על ידי ________________ )להלן .1
 "(.המכרז"  - )להלן לרכישת ציוד וטרינרי רפואילמכרז בתמיכה להצעה 

" כהדגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח " .2
"(. אני מאשר כי הוסבר לי חוק עסקאות גופים ציבוריים" –)להלן  1976 –התשל"ו 

 משמעותו של מונח זה וכי אני מבין אותו.

 בישראל.המציע הינו תאגיד הרשום  .3

 במשבצת הנכונה: נא לסמן 

  לפי חוק עובדים ביותר משתי עבירות  לא הורשעוהמציע או "בעל זיקה" אליו
"חוק עובדים זרים"( או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –)להלן  1991-זרים, התשנ"א

 הגשת ההצעה למכרז;"חוק שכר מינימום"( עד למועד האחרון ל –)להלן  1987 –

  בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק  הורשעוזיקה" אליו המציע או "בעל
לפחות ממועד ההרשעה  וחלפה שנה אחתעובדים זרים או חוק שכר מינימום 

 האחרונה ועד למועד האחרון להגשת ההצעה למכרז.

  בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק  הורשעוהמציע או "בעל זיקה" אליו
לפחות ממועד ההרשעה  ולא חלפה שנה אחתום עובדים זרים או חוק שכר מינימ
 האחרונה ועד למועד ההתקשרות.

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

 

 

 חתימת המצהיר

 

 אישור

 
הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות __________________, מר/גב'______________, 
מספר ____________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה/תעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
     

  
 
 
 

 חתימה וחותמת עורך דין  תאריך
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R 

  הסכם

 בשנת _________שנערך ונחתם ברמת גן ביום _____________ 

 

 בין:
 

  המרכז הזואולוגי ר"ג בע"מ
 51-084516-7ח.פ. 

 52100גן, -מהפארק הלאומי ברמת
 

 "(המזמיןאו " "ספאריה" - הלן)ל

 

 ;מצד אחד  
 ___________________ לבין:

 ____________ח.פ. ./ת.ז
 _חוב _____________מר

 
 "(הספק" - )להלן

 

 ;מצד שני  

 מבוא .1

" ו/או ציוד"ה –)להלן  לרכישה ואספקה של ציוד רפואי וטרינרימכרז פרסם המזמין   הואיל ו:
חלק בלתי נפרד מהסכם המהווה  ה,על נספחי ,המכרזבחוברת  "(, כמפורטהטובין"

 "(.המכרז"זה )להלן: 

 נספח א'ה הצעת הספק, המצורפת כנבחרשל המזמין בהחלטת ועדת המכרזים  ל ו:והואי
 מכרז.כהצעה הזוכה ב "(ההצעה" –להסכם זה )להלן 

לאספקת ספק מצהיר כי עיין בכל הוראות והנחיות המכרז והגיש את הצעתו ה  והואיל ו:
 , כשהיא מבוססת ומותאמת להוראות מסמכי המכרז.המזמיןעבור הטובין 

, והתחייב לפעול המזמיןבהתאם להחלטת וועדת המכרזים של זכה במכרז, ספק ה  איל ו:והו
, ובכפוף הצעהבתמורה ובמועד כאמור בולספק את הטובין בהתאם להוראות המכרז 

 .להוראות בהסכם זה

 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם הוצהר לפיכך

 כללי .2

 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק יםמהוו ונספחיו המכרז מסמכי וכן זה להסכם המבוא .2.1

 .ההסכם לפרשנות תשמשנה לא והן בלבד הנוחיות לשם נועדו הכותרות .2.2

 השירותים אספקת .3

 .א' בנספחש בהצעתו כמפורט בתמורה הטובין את למזמין לספק מתחייב הספק 3.1

   זה. הסכם חתימת ממועד יום 90 תוך למזמין יסופקו הטובין 3.2

 .יסודי ותנאי זה הסכם של רומעיק היא הטובין לאספקת היעד בתאריך עמידה כי יודגש

 יתבצע תאריך באיזה להחליט הזכות נתונה למזמין כי יובהר לעיל, 3.4 בסעיף האמור, אף על
 מראש. הודעה באמצעות ,2021  יוני סוף עד ופריט פריט כל של האספקה מועד

 של בסך מוסכם צויפי בתשלום הספק את יחייב הטובין, לאספקת היעד מתאריך איחור יום כל 3.3
 לפי למזמין המוקנים אחרים תרופה ו/או סעד מכל לגרוע מבלי וזאת איחור, יום לכל ₪ 1,500

 באיחור, סופקו וחלק במועד מהפרטים חלק סופקו דין. כל הוראות ו/או זה הסכם הוראות
 במועד. סופקו שלא לפרטים יחסי באופן המוסכם הפיצוי יחושב

 ובהתאם יעילה בדרך הטובין לאספקת הדרוש כל את בונו,חש על לספק, מתחייב הספק 3.4

 מתחייב היתר, בין זאת, ובכלל הדין הוראות מילוי על יקפיד הספק זה. הסכם להוראות
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 פי על הנדרשים וההיתרים הרישיונות כל את חשבונות על לעת מעת ולחדש להשיג הספק

  .הטובין אספקת לשם הנדרשים ככל דין, כל הוראות

   הספק התחייבויותו הצהרות .4

 וקיבל והבינו המפרט את היטב שבחן לאחר זה הסכם על חתם הוא כי מצהיר הספק 4.1
 פי ועל פיו על והתחייבויותיו הצעתו לגיבוש לו הנחוצים וההנחיות ההסברים כל את מהמזמין

 טעות חסר, גילוי או מספיק גילוי אי עם בקשר המזמין כלפי טענה כל לו תהא ולא זה הסכם
 הטובין. לאספקת הקשורים לנתונים בקשר גםפ או

 ומשאבי הכספיים האמצעים לרבות הדרושים והאמצעים היכולת את לו יש כי מצהיר הספק 4.2
 .הטובין לאספקת הנדרשים והמומחיות הניסיון ,המקצועי הידע את וכן האנוש

 לא כי עולה בו מקרה כל על או שינוי כל על מידי, באופן ,ובכתב פה-בעל למזמין יודיע הספק 4.3
 יוכל לא כי מסתברת אפשרות כל על או בפועל, או בכוח הטובין, את לספק באפשרותו יהיה

 כל על או ,שהיא סיבה מכל ,מקצתן או כולן ,זה והסכם המכרז פי על בהתחייבויותיו לעמוד
 .המבוקשים הטובין אספקת על להשפיע כדי בו שיש אחר עניין

 המפורטים הציוד ימהיצרנ אחד כל של מורשה נציג/ספק הינו כי ומתחייב, מצהיר הספק 4.4
 הרפואי הציוד לאספקת היצרן מאת הרשאתו הסכם וכי ("היצרן" :להלן) הסופית בהצעתו

 .ההתקשרות תקופת בכל בתוקף יהיה יהווטרינר

 ומסוגל בהצעתו שפורטו והמכשירים הציוד את בישראל לשווק רשאי הוא כי מצהיר, הספק 4.5
 חילוף וחלקי מקצועית תמיכה שירותי שוטפת, אחזקה שירותים, אחריות, להם לספק

  תואמים.

 תהיה למזמין ,הספק ידי-על משווק להיות יפסיק זה הסכם נשוא הדגמים מבין שדגם ככל 4.6
 לפחות עומד החדש שהדגם ובלבד תנאים, באותם במקומו החדש הדגם את לרכוש הזכות

 באישור מותנית תהיה למזמין חדש דגם של אספקה כל המזמין. ודרישות המפרט תנאי בכל

  .ובכתב מראש המזמין

 לשירות לייבוא, דין, כל פי-על הנדרשים וההיתרים האישורים כל בידו כי מצהיר הספק 4.7
 ברשותו ויהיו יש היצרן, של המורשה הנציג בהיותו כי מצהיר, הספק הטובין. ולאחזקת

 וכי למערכות, וציוד חילוף חלקי זה, בהסכם המפורטים ובמועדים בזמנים להשיג, ובאפשרותו
 מיומנים אנשים צוות וכן הציוד לתחזוקת המתאימים וכלים במכשור המצוידת מעבדה לו יש

  .ההתקשרות תקופת כל למשך זה, בהסכם האמורים השירותים מתן לשם

 .הטובין להספקת בקשר החל דין כל להוראות בהתאם הטובין את לספק מתחייב הספק 4.8

 המכרז הוראות פי על התחייבויותיו למילוי הקשור בכל המזמין עם פעולה ישתף הספק 4.9
 לצרכי בהתאם וזאת ,גבוהה זמינות וברמת שוטף באופן המזמין לרשות ויעמוד זה והסכם

 .מטעמו מי או המזמין מאת ,שיידרש ככל ,המזמין

 על וביןהט אספקת זה ובכלל ההסכם פי על התחייבויותיו ביצוע כי ומתחייב מצהיר הספק 4.10

 לזכויות הקשור בכל לרבות ,כלשהו 'ג צד בזכויות פוגעת אינה זה להסכם בהתאם למזמין ידו
 .כלשהו 'ג צד של רוחני בקניין

 לטיב אחריות .5

 אשר התאמה אי או פגם כל חשבונו על לתקן ו/או חדשים בטובין להחליף אחראי יהא הספק 5.1
 .ןהטובי אספקת ממועד לפחות שנתיים  של בתקופה יתהוו

 יוחזרו אשר תקול מוצר ו/או פגומה אריזה כל תשלום תוספת וללא מידי באופן יחליף הספק 5.2
 של ו/או המזמין של מחדל או ממעשה נובעים אינם התקלה ו/או והפגם ככל ,המזמין ידי על

 האפשר ככל ובסמוך מוקדם הספק ע"י יבוצע כאמור החלפה ו/או תיקון כל מטעמו. מי
 .כאמור הפנייה לאחר ימים 7 -מ יאוחר לא בתוך מקרה ובכל נציגו, ו/או המזמין לפניית
 אמה.הת אי או הפגם עקב יגרם אשר נזק בכל ישאי הספק

 '.א נספחכ המצורפת בהצעתו כמפורט לטובין אחריות תתל מתחייב הספק 5.3

  עת. בכל לטובין תואמים חילוף חלקי ברשותו שיהיו מתחייב הספק 5.4
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 ימים 3 בתוך חשבונו, על הספק זאת יבצע מוצר/ים של RECALL של הליך ויידרש היה 5.5

 בגין הבריאות. משרד בדרישות או החוק ידי-על אחרת יוגדר כן אם אלא ,המזמין ממשרדי

 .שהוקמה ההחזרה הזמנת ערך לפי זיכוי הספק ישלח שיוחזרו מוצרים

 ובחומרים בכלים שימוש .6

 על יירכשו ,ובמועדם במלואם ןהטובי אספקת לשם הדרושים ,והחומרים הכלים ,הציוד כל 5.6

 .חשבונו ועל הספק ידי

 מסוג יהיו ,הטובין אספקת לצורך שימוש הספק יעשה בהם והחומרים הכלים ,הציוד כל 5.7
 .זה להסכם בהתאם הטובין לאספקת סייג ללא המתאים

 משנה וקבלני עובדים העסקת .7

 בלבד עצמאי כקבלן זה הסכם במסגרת פועל הספק כי הצדדים על בזה ומוסכם מוצהר 5.8
 פי על הספק של לפעולתו המזמין מבחינת מוקדם תנאי מהווה דווקא זו מסגרת של וקיומה

  ההסכם.

 מי או מעובדיו מי או הספק לבין המזמין בין ומעביד עובד יחסי יתקיימו לא מקרה בשום 5.9
 או הטבות או פיצוי המזמיןמ לקבל זכאי יהא מעובדיו מי ולא הספק לא מטעמו. או משלוחיו

 .סיומו עם ולא זה הסכם של תוקפו במשך לא לעובד, המגיעות כלשהן זכויות

 ביחסים החלות העבודה בדיני החובות כל של ושלם מלא לקיום אחראי יהיה בלבד הספק 5.10
 ומין סוג מכל לעובדיו ההוצאות או התשלומים בכל לבדו אייש הספק עובדיו. לבין שבינו

 בגין מהם מי או המועסקים, או העובדים, כלפי עדיוהבל היחידי האחראי יהיה הספק שהוא.
 .עובדיו כלפי בהם לחוב עשוי או חב שמעביד חבות או חובה אחריות, כל

 הספק על יהיה ,המזמין כעובד הטובין את סיפק מטעמו מי או הספק של עובד כי וייקבע היה 5.11

 כל ועל כאמור הקביע בשל למזמין שיהיו ההוצאות כל על דרישה עם מיד ,המזמין את לשפות
 .כאמור קביעה בגין לשלם יחוייב המזמין סכום

 ,זה 7 בסעיף כאמור כלשהם בתשלומים יחויב המזמין אם ,לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף 5.12
 .המזמיןמ ספקל שיגיע סכום מכל ,אלו סכומים לקזז המזמין יהיה רשאי

 התמורה .8

 הטובין אספקת עם בקשר המזמין מאת לקבל הספק זכאי יהיה אותה הכספית התמורה 8.1

 שיספק טוביןה של בפועל לאספקה בכפוף זה, הסכם פי על התחייבויותיו למילוי ובכפוף
 ,הזוכה כהצעה שזכתה ,הספק בהצעת המפורטת המחיר להצעת בהתאם תהייה למזמין,

 התמורה כי בזאת ומוסכם מובהר כדין. מס חשבונית כנגד ,45 + שוטף של תשלום בתנאי

  .בהסכם כמפורט הטובין אספקת עבור ספקל שתשולם היחידה התמורה היא דלעיל

 הסביבה. להגנת המשרד ידי על יועמד ו/או הועמד הציוד לרכישת המימון כי לספק ידוע 8.2
 עיכוב ו/או ההתקשרות של עצירה ו/או הפסקה כי מראש ומסכים הספק מצהיר לפיכך,

 ההסכם הפרת תהווה לא שהיא, יבהס מכל המימון, עצירת ו/או מהפסקת הנובעים בתשלום,
 ו/או המזמין כלפי תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כל כך בגין לספק תהיינה ולא המזמין, מצד

 פיצוי, לכל זכאי יהא לא בתשלום עיכוב בגין כי ומסכים הספק מאשר בפרט, מטעמו. מי
 אספקת בגין לו המגיעה התמורה לתשלום זכותו זולת שהוא, וסוג מין מכל ריבית, או שיפוי
 זה. הסכם להוראות בהתאם בפועל, ידו על שבוצעה הציוד

 הסכם או דין כל הוראות מכוח עליו החלים התשלומים בכל חשבונו על לשאת מתחייב הספק 8.3
 כל פי על לדרוש ובהתאם ,אדם כוח העסקת בגין תשלומים לרבות השירותים מתן במסגרת

 תשלום וכל נסיעות משרדיות, הוצאות זה ובכלל בו לאמור ומעבר לעיל 7 בסעיף כאמור דין,

 .לו בנספחים או זה בהסכם במפורש הוחרג לא אשר בשירות הכרוך

 הספק ידי על שיוגשו מפורטים חשבונות פי על ישולמו התמורה חשבון שעל התשלומים כל 8.4
 כדין מס /חשבונית חשבון בצירוף ,המזמין שיקבע םטפסי גבי ועל המכרז במסמכי כמפורט

  בפועל. הטובין לאספקת ובהתאם המיסים רשות להוראות בהתאם

 ומוסכמת, תקינה המבוקשת שהתמורה וימצא ובמידה תיבדק הספק שימציא המס חשבונית 8.5

 הפקת במועד לשיעורו בהתאם מע"מ ובתוספת חדשים בשקלים ספקל תועבר בגינה התמורה
 מתוקנת. מס חשבונית להמציא יידרש הספקו המס חשבונית תוחזר אחרת, .המס תחשבוני
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 הריאלי. בערכו המזמיןמ שקיבל ביתר סכום כל מיד למזמין להחזיר מתחייב הספק 8.6

 ועכבון קיזוז .9

 זכאי לה כספית תמורה מכל לקזז הזכות למזמין כי ומוסכם מוצהר מהאמור, לגרוע מבלי 9.1
 נדרשת שהיא או המזמין ידי על שנעשו תשלום או הוצאה ,חוב כל זה, הסכם פי על הספק

 למזמין המגיע פיצוי כל לרבות סכום כל וכן ,הספק על זה הסכם פי על מוטלים והם לבצעם

 עמו. בקשר או זה הסכם פי על מהספק

 העומדת עיכבון זכות על בזאת מוותר הספק הטובין, במהות ובהתחשב דין בכל האמור אף על 9.2
 דין. כל פי על לזכותו

 שיפוי לנזקים, אחריות .10

 או לגופו שהיא סיבה מכל שייגרמו נזק או אובדן ,הפסד ,פגיעה כל בגין באחריות אייש הספק 10.1
 או המזמין לרכוש או ,מטעמו מי של או עובדיו רכוש או לגוף או מטעמו מי של או שלו רכושו

 .זה הסכם של מביצועו כתוצאה אחר אדם כל של רכושו או לגופו

 שהיא סיבה מכל נזק או הוצאה ,תשלום בכל אייש לא המזמין כי הצדדים בין םמוסכ 10.2
 או מטעמו מי של או עובדיו רכוש או לגוף או מטעמו מי או הספק של רכושו או לגופו שייגרמו

 של מביצועו עקיפה או ישירה כתוצאה אחר אדם כל של רכושו או לגופו או המזמין לרכוש
 של זדון או רשלנות עקב נגרם הנזק אם למעט בלבד, הספק על לתחו זו אחריות וכי זה הסכם

 .המזמין

 שהיא סיבה מכל לו שייגרמו הוצאה או תשלום ,נזק כל על המזמין את לשפות מתחייב הספק 10.3
 ,זה הסכם של מביצועו עקיפה או ישירה כתוצאה הספק של מחדליו או ממעשיו הנובעים

 שיפוטית החלטה או דין פסק מתן עם מיד וזאת משפט, והוצאות דין עורך טרחת שכר לרבות

 פשרה. הסדר אישור או

 וזאת בפניו שהוגשה תביעה או דרישה על ספקל המזמין יודיע כאמור, שיפוי חובת חלה 10.4
 התביעה בפני הגנתו את לנהל ספקל יאפשר המזמין התביעה. או הדרישה הגעת למועד בסמוך

 פשרה כל .המזמין בשם להודות רשאי יהיה הספקש ומבלי עמו מראש בתאום אך כאמור
 ובכתב. מראש המזמין אישור טעונה תהיה

 זה. הסכם של יסודית הפרה תחשב והפרתו התקשרותה מעיקרי מהווה זה סעיף

 ביטוח .11

 הוא חשבונו על לבטח הספק מתחייב דין, פי לע או זה חוזה לפי הספק מאחריות לגרוע מבלי

 המנויים הביטוחים את זה, חוזה נשוא ,ההסכם לגמר ועד הז לחוזה רלוונטית עת כל במשך ולקיים
 .בישראל ומורשת מוכרת ביטוח חברת ,אצל להלן

 פוליסות נוסח פי-על הניתן הכיסוי מהיקף נופל אינו להלן הביטוחים פי-על הניתן הכיסוי היקף

  .הביטוחים( עריכת במועד לו המקביל פוליסות נוסח )או 2016 מהדורה "ביט"-כ הידוע

 אלה. בפוליסות יחול לא רבתי רשלנות חריג

  
  הציבור. כלפי חוקית חבות לביטוח פוליסה 11.1

 
 ו/או הספארי לרבות דין פי על שלישי צד כלפי  הספק של החוקית החבות את תבטח הפוליסה

 בגבול לרכוש, ו/או לגוף נזק בגין מטעמה ו/או בשמה שפועל מי כל ו/או עובדיה ו/או יחידיה
 ערך שווה )או הביטוח. בתקופת המצטברים האירועים ולכל כלשהו לאירוע $ 500,000 של תאחריו

 (. ₪  - ב
 מכשירי שיטפון, בהלה, התפוצצות, אש, - מ הנובעת חבות בדבר הגבלה לכל כפוף אינו הביטוח
 מזיק דבר כל משקה, ו/או מזון הרעלת פגומים, סניטרים מתקנים וטעינה, ,פריקה נפילה הרמה,

 )מכל משנה קבלני קבלנים וכלפי בגין חבות והשבתה, שביתה, תאונתי זיהום משקה, או במאכל
  לאומי. לביטוח המוסד מצד תחלוף תביעות וכן נשק בכלי שימוש חיים, בעלי ועובדיהם, דרגה(

 
 מעבידים: חבות לביטוח פוליסה 11.2

 
 הנזיקין פקודת פי על תביעות מפני עובדיו כלפי  הספק של החוקית החבות את תכסה הפוליסה

 או שכלי או נפשי גופני, היזק כל בגין ,1980 תש"ם פגומים מוצרים וחוק 1968 תשכ"ח חדש( )נוסח
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  זה חוזה נשוא העבודה בביצוע עבודתם עקב או כדי תוך שאירעו  מחלה או מתאונה כתוצאה מות

 .( ₪  - ב ערך שווה )או ולתקופה לאירוע  , לתובע  $ 5,000,000  של אחריות בגבול
 משנה קבלני ,כחוק נוער העסקת ובעומק, בגובה עבודות בדבר הגבלה לכל כפוף יהיה לא הביטוח

 עבודה. שעות בדבר הגבלה וכן  כחוק נשק בכלי שימוש, ורעלים פתיונות ועובדיהם,
 

 :המוצר חבות לביטוח פוליסה 11.3
 

 כלשהו רכוש ו/או גוף נזקי בגין שלישי צד כלפי  הספק של החוקית החבות את תכסה הפוליסה
 ידי-על ומסופקים משווקים מטופלים, המיוצרים, הספק במוצרי פגם עקב או ידי-על נגרם אשר

 ערך שווה )או ולתקופה לאירוע לתובע,  $ 1,000,000 של אחריות גבולב מטעמו הבאים ו/או הספק
 בש"ח(.

 החופפת רטרואקטיבית ותקופה לפחות שיםחד ששה  של מאורכת גילוי תקופת תכלול, הפוליסה

  וההתקשרות. תקופת את
 

 דין. פי על אחריותו קיימת עוד כל זו פוליסה ולחדש להמשיך מתחייב  הספק
 

 הבאים: התנאים יכללו הנ"ל בפוליסות  .11.4
 

 והמבטחים מטעמו והבאים הספארי ע"י נערך אשר אחר ביטוח לכל קודמים יהיו הביטוחים א.
 מטעמו. והבאים הספארי ביטוחי שיתוף בדבר דרישה ו/או טענה כל על מוותרים

 
 הבאים /או ועובדי ו/או הספארי כלפי המבטח של בתביעה )תחלוף( השיבוב זכות תבוטל ב.

 בזדון. לנזק שגרם אדם לטובת חל לא כאמור שהויתור ובלבד ומטעמ
 
 תגרע לא, ומטעמ מי ידי על /אוו קהספ ידי על לב בתום והתנאותיהן הפוליסות תנאי קיום אי ג.

 הפוליסות. פי-על שיפוי לקבלת הספארי של ומזכות
 .בזאת וכיוצא רישיון ו/או רשויות התניית ו/או הגבלה כל כולל אינו הביטוח כי בזאת מובהר

 
 שעלולה אחריות בגין הספארי את לשפות יורחבו , המוצר וחבות שלישי צד לביטוח הפוליסות .ד

 . צולבת אחריות לסעיף בכפוף וזאת מטעמו והבאים הספק מחדלי ו/או למעשי ועלי מוטלת
 
 ואה כי עבודה תאונת קרות לעניין ונטען היה הספארי את לשפות ורחבי מעבידים חבות ביטוח .ה

 .  הספק מעובדי מי כלפי מעביד בחבות נושא
 
 .מטעמו הפועליםו עובדיו מנהליו, ,  הספק כלפי ג' צד כרכוש יחשב הספארי רכוש .ו
 
 נזק. של במקרה העצמית וההשתתפות הביטוח פרמיות לתשלום הבלעדי האחראי יהיה  הספק .ז
 
 אלא הביטוח תקופת במשך לרעה שינוי בהן יחול ולא  יצומצמו או יבוטלו לא הנ"ל הביטוחים .ח

 אוו/ הצמצום על מהמבטחים רשום בדאר הודעה לספארי שנמסרה מיום יום 60 שחלפו לאחר

 כאמור. הביטול
 

 מזערית דרישה בבחינת הינם הספק ביטוחי במסגרת הנדרשים האחריות גבולות כי מובהר .11.5

 דין. פי על ו/או זה הסכם פי על החבות ממלוא הספק את פוטרת שאינה , הספק על המוטלת
 לטיב הקשור בכל מומטע מי או הספארי כלפי טענה כל תהיה לא לקבלן כי בזאת, מוסכם

 .כאמור האחריות לגבולותו ביטוחיםה
 

 המובא לרכוש, נזק או אובדן לכל מאחריות, ומטעמ הבאים ואת הספארי את פוטר  הספק .11.6

 תהיה ולא השירותים, מתן לצורך   הספק את המשמש הספארי חצריל מומטע מי ידי על או ויד על
 הפטור ואולם  כאמור; נזק /אוו אובדן בגין לעיל הנזכרים כלפי תביעה או דרישה טענה, כל לו

 בזדון. לנזק שגרם מי כלפי יחול לא כאמור,
 

 השירותים בו ובמקרה ההסכם, הסבת לעניין זה הסכם מהוראות הוראה מכל לגרוע מבלי .11.7

 המשנה קבלני בידי כי לדאוג  הספק על , הספק מטעם משנה קבלני ידי על יסופקו מהם חלק או
 הרשות נתונה לספק לחלופין, עמם. ההתקשרות והיקף לאופי תאםבה נאותות ביטוח פוליסות

 כלפי האחריות מוטלת  הספק על כי בזאת, מובהר . וביטוחי במסגרת המשנה קבלני את לכלול

 קבלני ידי על להינתן היו אמורים או שניתנו שירותים לרבות במלואם, לשירותים ביחס הספארי
 משנה.
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 בנוסח המבטח, ע"י חתום ביטוח, אישור זה, חוזה חתימת ועדמב לספארי  ימציא  הספק .11.8

   לחוזה. ב' שבנספח
 

 ידי על כדין חתום כשהוא הביטוחים עריכת אישור המצאת כי לו, ידוע כי מצהיר, הספק .11.9

 מהתחייבויותיו תגרע לא המצאתו אי ואולם ,העבודה להתחלת ומקדמי מתלה תנאי הינו המבטח
   דין. כל פי על ו/או זה הסכם פי על הספק של

 
 חתומים להמציאם הספק מחובת אשר זה, להסכם המצורפים הביטוח אישורי כי מובהר.11.10

 הנחיות פי על הביטוח חברות מאת כנדרש בלבד תמציתית במתכונת מנוסחים מבטחו, בידי

 מחובת לגרוע בכדי כאמור האישורים בהמצאת אין כאשר וחסכון ביטוח ההון, שוק על הממונה
 במפרטי לקבוע בהתאם ביטוח ולערוך שלעיל הביטוח בסעיפי האמור כל את לקיים הספק

 ללמוד מטעמו, ביטוח אנשי בעזרת הצורך במידת הספק, על כך לשם כאשר כאמור הביטוח

 כי מובהר כן הספק. של מבטחו לידיעת יובאו שאף הראוי מן אשר אלו דרישות במלואם וליישם
 זכאי יהיה הספארי כאמור, וחסכון ביטוח ההון, שוק על הממונה בהנחיות םשינויי שיחולו ככל

  חלופיים. ביטוח באישורי זה להסכם המצורפים הביטוח אישורי את להחליף
 

 בידי להפקיד הספק מתחייב ,הספק ביטוחי תקופת תום מועד לפני יום 7 -מ יאוחר לא .11.11

 אישור את להפקיד ולהמשיך נוספת לשנה תוקפו הארכת בגין ביטוחים עריכת אישור את הספארי
 )לעניין ההסכם פי על ההתקשרות תקופת כל למשך ביטוח שנת מדי המעודכן הביטוחים עריכת
 נוספות לתקופות הביטוח אישור את ולהמציא להמשיך  הספק מתחייב ,המוצר חבות ביטוח

 לעיל(. 11.3 בסעיף להתחייבות בהתאם
 

 ידי על שיומצא הביטוחים עריכת אישור את לבדוק חייב, לא אך י,רשא יהיה הספארי .11.12
 שיידרשו הרחבה ו/או התאמה ו/או תיקון ו/או שינוי כל לבצע ומתחייב והקבל לעיל כאמור הספק

 מצהיר הספק זה. הסכם פי על להתחייבויותיו האישור נושא הביטוחים את להתאים מנת על

 על מטילות אינן לעיל כמפורט השינויים ולדרישת בדיקהה לעריכת הספארי זכויות כי ומתחייב,
 עריכת אישור נושא הביטוחים לגבי שהיא אחריות כל ו/או חובה כל ומטעמ מי ו/או הספארי

 אחריות ו/או חובה מכל לגרוע כדי בהן ואין העדרם, לגבי או ותוקפם, היקפם, טיבם, הביטוחים,
 שינויים עריכת דרשו אם בין וזאת דין, כל פי לע ו/או זה הסכם פי על הספק על המוטלת שהיא

 לאו. אם ובין הביטוחים עריכת אישור את בדקו אם בין לאו, אם ובין לעיל כמפורט
 

 לא אך רשאי, הספארי יהיה חלקן, או כולן זה נספח לפי בהתחייבויותיו הספק עמד לא .11.11

 כל במקומו לשלם ו/או חשבונו לוע הספק של במקומו מהם, חלק או הביטוחים, את לערוך חייב,
 לקיזוז הספארי זכות לרבות אחר סעד לכל הספארי של ומזכות לגרוע מבלי וזאת שהוא סכום

 כאמור. םששיל הכספים
 

 שיגיע סכום מכל בכללותו, זה נספח לפי זכאי אוה להם סכומים לנכות רשאי יהיה הספארי .11.14
 מהספק לגבותם רשאי יהיה וכן שהוא, זמן בכל ,חוק פי על וריבית הצמדה בצירוף  לספק וממנ

 אחרת. דרך בכל
 

 תנאי הפרת עקב הספארי על שיושת סכום כל בגין הספארי את לשפות מתחייב הספק .11.15
 מטעמו. הפועלים וכל מנהליו עובדיו, ידי על ו/או הספק ע"י הפוליסה

 
 הצווים, התקנות, החוקים, לכ את ומדוקדק קפדני באופן ולקיים לשמור מתחייב הספק .11.16

 הצורך מן למעלה ההסכם. פי על ידו על הניתנים םלשירותי המתייחסים והתקנים ההוראות

 משולב, נוסח  לאומי לביטוח החוק והוראות דרישות כל אחר למלא מתחייב הספק כי יובהר,
 בכלליות עלפגו מבלי אך ובעיקר, פיו, על שהותקנו והתקנות הצווים כל ואחר 1995 – תשנ"ה
 מטעמו המשנה קבלני ו/או משמשיו ו/או שליחיו ו/או עובדיו וכל שהספק באופן לעיל, האמור

 או מקרי באופן האמורות בעבודות שיעסקו אלה לרבות, םשירותיה במתן שיועסקו ועובדיהם
 הנ"ל. החוק פי שעל הזכויות לכל זכאים ההתקשרות תקופת כל ובמשך עת בכל יהיו זמני,

 
 מתחייב  והספק זה בחוזה כאמור  הספק מאחריות לגרוע באות אינן זה סעיף הוראות .11.17
 הדין. פי על המתחייבים הביטוחים בכל עובדיו ואת עצמו את לבטח

 
 ההסכם. של יסודית הפרה תהווה דלעיל 11 סעיפים מהוראות אחת כל הפרת .11.18

 
 ההסכם וסיום ביטול הספק; ידי-על חיוב מילוי אי .12
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 מבלי המזמין רשאי ,מחיוביו חיוב הספק מילא ולא היה זה בהסכם האמור כלמ לגרוע מבלי 12.1
 הסכם לפי אם ובין דין כל לפי אם בין ,לו יםהקיימ יםאחר סעד או זכות או סמכות מכל לגרוע

 :ביחד כולן או הבאות הפעולות אחת את לבצע ,זה

 את ולקזז ,טעמומ מי באמצעות ובין בעצמו בין ,החיוב את הספק במקום לבצע .א
 .זה הסכם לפי ספקל המגיעים מהתשלומים כך בשל לו שנגרמו ההוצאות

 לבטל או יסודית, בהפרה מדובר אם לאלתר, ,בכתב בהודעה ההסכם את לבטל .ב
 בכתב, מהודעה ימים 7 בתוך תוקנה לא שההפרה לאחר בכתב בהודעה זה הסכם

 .יסודית לא בהפרה מדובר אם

 הישירות ההוצאות כל את למזמין להחזיר מתחייב הספק ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי 12.2
 את ולשפות ,הספק ידי-על נספחיו על זה הסכם הוראות מילוי אי בגין לו שהיו והעקיפות

 .ההסכם ביטול עקב ו/או ההסכם הפרת עקב שייגרמו או שנגרמו נזקים בגין המזמין

 נספחיו על זה הסכם של עיןב ביצוע לדרוש המזמין של מזכותו לגרוע כדי לעיל באמור אין 12.3
 או דין כל פי-על למזמין םהמוקני יםאחר סעד או סמכות או זכות מכל לגרוע כדי בכך ואין

 .הסכם

 יותר או אחד בקרות כי הצדדים מסכימים להן, ובנוסף זה הסכם מהוראות לגרוע מבלי 12.4
 הספקו ההתקשרות ביטול על לאלתר להודיע רשאי המזמין יהא להלן המפורטים מהמקרים

 מכך: המשתמע כל על ההסכם של יסודית הפרה שהפרה למי יחשב

 .ימים 7במועד שנקבע לאספקת הטובין, העולה על פיגור ואי עמידה  .א

או כיוצ"ב  י או כונס נכסיםבקשה למינוי נאמן, מפרק זמנ הספקאם תוגש כנגד  .ב
 ( יום.30ה לא הוסרה תוך שלושים ), והבקשבקשות

ירוק או צו כינוס נכסים או שימונה לו כונס זמני או צו פ הספקאם יוצא כנגד  .ג
 .או מנהל עסקים או כיוצ"ב מינויים מפרק זמני

מהם, עיקרי , או חלק הספקעל נכסי או תפתח פעולת הוצאה לפועל אם יוטל עיקול  .ד
 יום.( 30לא הוסר תוך שלושים )או פעולת ההוצאה לפועל והעיקול 

ה פלילית או יוגש כנגד מי מהם כתב אישום או מי ממנהליו בעביר הספקם יורשע א .ה
ין זה פלילי לבית המשפט או תפתח נגד מי מהם חקירה פלילית. עבירה פלילית לעני

 תכלול עוונות ופשעים בלבד.

לגורם שלישי  למזמין, עובדו, או מי מטעמו, העביר מידע השייך הספקאם ימצא כי  .ו
וסמכים לכך מטעם מבלי שקיבל מראש ובכתב את אישורם של הגורמים המ

 .המזמין

 ערבות .13

 ההצעה ,המכרז פי-על הספק התחייבויות ומילוי ,זה הסכם לפי המזמין זכויות להבטחת 13.1

 ערבות ,חשבונו על למזמין, הספק ימציא ההסכם חתימת במועד ,זה הסכם והוראות
 הצעתו. מגובה 15% של בשיעור ,המזמין לפקודת אוטונומית בנקאית

 נוסח .ההסכם תקופת תום לאחר ימים 60 לפחות של קופהלת בתוקף תהיה הערבות 13.2
 .להסכם המצורף בנספח כמפורט יהיה הערבות

 .בלבד הספק על יחולו הערבות הוצאת עלויות 13.3

 לדעת שבו מקרה בכל הערבות את לחלט רשאי יהיה המזמין ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי 13.4

 וההצעה ונספחיו המכרז הוראות ,זה הסכם מתנאי תנאי קיים לא או הספק הפר המזמין
 הערבות .מראש ימים 3 של בכתב מוקדמת בהתראה וזאת כאמור הפרה תיקן לא או

 מראש ימים 3 של בכתב הודעה תינתן שעליה ,לבנק המזמין של צדדית חד בדרישה תחולט

 .ספקל גם

 דרך בכל לתבוע המזמין של מזכותו לגרוע כדי בו אין מקצתה, או כולה הערבות, חילוט 13.5

 בסעדים להשתמש או זה הסכם לפי בכיסויים חב שהוא נזקים תשלום הספק מאת אחרת
 סמכות מכל לגרוע כדי בו אין הערבות, חילוט .וההסכם דין כל לפי לו הנתונים אחרים

 ההסכם. את לבטל וסמכות זה ובכלל ההסכם פי על למזמין יםהקיימ סעד ו/או זכות ו/או
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 הספק ידי על התחייבות הפרת כל על מראש כםמוס פיצויים כסכום ישמש הערבות סכום 13.6
 לאחר החליט המזמיןו ממנה, חלק או הערבות חולטה .נזק בהוכחת צורך כל שיהיה מבלי

 ישלים או חדשה ערבות הספק ימציא זה, סכםה לפי בהתקשרות להמשיך הליקויים תיקון
 ההשלמה סכום נציג.ה מאת דרישה עם מיד ,המקורי הערבות סכום גובה עד יתרתה את

 הערבות. סכום כפל על יעלה לא

 של ומדויק מלא ממילוי הספק את לשחרר כדי הערבות, בגביית לרבות לעיל, באמור אין 13.7
 או להגביל כדי או כלשהי חובה המזמין על להטיל כדי בו ואין זה הסכם פי על חיוביו כל

 פי על או זה כםהס לפי הספק של ואחריותו התחייבויותיו היקף על שהיא צורה בכל עידלה
 .הספק מצד ההסכם הפרת עקב למזמין שנגרמו ההוצאות או הנזקים היקף על או דין כל

 פיצויים .14

 פי על הספק כלפי המזמין זכאי יהא לו אחר סעד בכל לפגוע מבלי כי בזה ומוסכם מוצהר 14.1
 וההפרה ,יסודית הפרה זה הסכם את יפר הספקו במידה זה, בהסכם האמור פי על או דין
 למזמין הספק ישלם לעיל, כאמור כך לשם שניתנה ההארכה תקופת תוך וקנהת לא

 למדד צמוד יהיה זה סכום .הפרה לכל ₪ 1,500 של בסך מראש ומוסכמים קבועים פיצויים
 בפועל. לתשלום ועד ההסכם חתימת מיום לצרכן המחירים

 סביר אוהו ההסכם של ובהיקפו במהותו בהתחשב הצדדים ידי על נקבע הפיצוי סכום 14.2

 העניין. בנסיבות

 בנוסף הספקמ לתבוע מוסכם לפיצוי המזמין של בזכותו לפגוע בכדי לעיל ורמבא אין 14.3
 החוזים חוק הוראות פי על לו המגיעים םינוספ פיצויים גם מראש המוסכם הפיצוי לסכום

 .1970 – התשל"א חוזה( הפרת בשל )תרופות

 דין. כל פי ועל זה הסכם לפי למזמין ההנתונ זכות מכל לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין 14.4

 כלליות הוראות .15

 זכות במימוש המזמין של מצדו שיהוי או הימנעות או הנחה או ארכה או ויתור כל 15.1
 ונחתמה נעשתה כן אם אלא משמעות בעלת או תוקף בת תהא לא ההסכם פי על מזכויותיו

 הוראה פרתה על המזמין ויתר .המזמין מטעם החתימה מורשי ידי על כדין בכתב

 הוראה אותה של מכן שלאחר הפרה כל על רכוויתו רהוויתו יראה לא זה, חוזה מהוראות
 זה. קטן בסעיף לאמור בהתאם רהוויתו נעשה אם זולת אחרות הוראות או

 זה, בהסכם המועדים לרבות ממנו לחלק או זה לחוזה תיקון או שינוי לכל תוקף יהיה לא 15.2

 זה. להסכם הצדדים של המוסמכים נציגיהם ידי לע כדין ונחתם בכתב נעשה אם אלא

 זה, הסכם לפי ,המזמין ידי על ספקל תשלומים לביצוע מוקדם כתנאי אישורים: המצאת 15.3
 כל את וכן המכרז במסמכי כמפורט הנדרשים האישורים כל את למזמין הספק ימציא

 ההסכם. של תוקפו תקופת למשך וזאת דין כל לפי הנדרשים האישורים

 במקרה לרבות ממנו, הנובע וכל זה להסכם בקשר סכסוך בכל לדון המוסמך פטהמש בית 15.4
 בית הינו ,הספק של לשכרו בקשר סכסוך של במקרה ולרבות סיומו, או ההסכם ביטול של

 .בלבד המרכז מחוז ו/או יפו אביב בתל במחוז המוסמך המשפט

 להסכם בכותרת דיםהצד כתובות לפי רשום בדואר לשלוח ניתן זה הסכם לעניין מסמך כל 15.5
 שעות 72 כעבור הנמען ידי על כנתקבל ייחשב כאמור, רשום בדואר שנשלח מסמך וכל זה,

 תחשב בפקסימיליה שוגרה או אישית במסירה שנמסרה הודעה כל המשלוח. מתאריך
 העניין. לפי בפקסימיליה, המשלוח באישור הנקוב במועד או מסירתה בעת כנתקבלה

 
 :ולראיה באנו על החתום

 

 הספק  המזמין
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 נוסח ערבות ביצוע
 
 
 :כבודל

 בע"מגן -רמת יהזואולוגהמרכז 
 
 
 
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

"( אנו המבקשים" -על פי בקשת ________________________ )להלן 
ש"ח _____________  ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

, שתדרשו מאת המבקשים שקלים חדשים(__________ אלפים )במלים: 
שפורסם ביום  _____________חודש החל ממדד  צמוד למדדכשהסכום הנ"ל 

_____________.  
 

 ]הבנק רשאי להוסיף פיסקה המבהירה את תנאי ההצמדה למדד[
 

ימים מיום  7אנו מתחייבים לשלם לכם, כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
ו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינ

 דרישתכם, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.
 

 ]הבנק רשאי להוסיף פיסקה המבהירה את דרכי מסירת הדרישה בסניף[
 

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה, ואינה ניתנת לביטול. לא יהיה צורך 
פטי, או באופן אחר, ואינכם להוכיח את דרישתכם על פי ערבות זו בהליך מש

ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית 
 נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.

 
 ועד בכלל.____________  ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 
 לא תענה.התאריך הנ"ל דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 
 להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת

 
 
 
 

 בכבוד רב,      
 

       
 הבנק      
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