מכרז מס' מ)2011 (2034
בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדי המוסד לביטוח לאומי

.1

המוסד לביטוח לאומי )להלן" :המוסד"( מעוניין לבצע בדיקות סקר תקופתיות לעובדיו מגיל  40ומעלה ,ומבקש
לקבל הצעות מחיר לביצוע בדיקות אלה.

.2

רשאי להגיש הצעה מכון לבדיקות רפואיות העומד בתנאים המפורטים בסעיף  8להלן )להלן" :המציע" או
"המכון"(.

.3

המחיר המירבי לסל הבדיקות )להלן":המחיר המירבי"( לא יעלה על ) ₪ 475בתוספת מע"מ( ,השתתפות
העובד הינה  ,₪ 100על המציעים להציע אחוז הנחה על המחיר המירבי.

.4

האזורים לצורך מכרז זה הם:
צפון – כל הישובים מצפון לחדרה.
מרכז – מחדרה עד גדרה.
דרום – דרומית לגדרה.
אזור ירושלים רבתי.
מציע יכול להגיש הצעה לאזור אחד או יותר.
המוסד שומר לעצמו את הזכות לבחור יותר ממכון אחד לכל אזור.

א.

ב.
ג.

.5

המסמכים המצורפים בזה ,מהווים את מסמכי המכרז:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

.6

.7

נספח א' – פירוט בדיקות הסקר התקופתיות.
נספח ב' – הצהרת סודיות.
נספח ג' – טופס הצעות מחיר.
נספח ד' – כתב ערבות הגשה.
נספח ה' – כתב ערבות ביצוע.
נספח ו' – הצהרת המכון.
ההסכם – תנאי החוזה.

ההצעה תוגש בשני העתקים )מקור והעתק כאשר בכל העתק תהיינה שתי מעטפות
נפרדות .במעטפה אחת תוכנס הצעת המחיר חתומה ע"י מגישי ההצעה .במעטפה שנייה
יוכנסו שאר מסמכי המכרז ובכללן ערבות ההגשה.

את המעטפות הסגורות יש להכניס לתיבת
לא יאוחר מיום רביעי  23.11.2011עד השעה .12:00

המכרזים

בכתובת:

שד'

ויצמן

13

ירושלים,

2

.8

תנאי הסף הנדרשים מהמכון הם:
א.

תנאים כלליים:
על המכון להיות בעל נסיון של  5שנים לפחות בביצוע בדיקות סקר
תקופתיות )ראה נספח א'(.

ב.

ג.

הרכב צוות המכון:
(1

יכלול לפחות את רשימת הרופאים )בעלי תואר מומחה(:
מנהל רפואי
רופאים פנימאים )רופאי משפחה(
קרדיולוג
רופאי עיניים
רופא א.א.ג
רופא רנטגנולוג
רופא גניקולוג

.2

טכנאים:
רנטגן
ארגומטריה ,ספירומטריה ,שמיעה – )לפחות שני מכשירי ארגומטריה(.

.3

מזכירות:

מבנה המכון:
חדרי בדיקות לרופאים
חדרי לקיחת דמים
חדר אטום לבדיקת שמיעה
חדר לארגומטריה וספירומטריה
חדר לבדיקות עיניים
חדר רנטגן
חדר לבדיקה גינקולוגית
חדר לייעוץ דיאטטי
חדר מטבחון לארוחת בוקר לנבדקים
חדרי שירותים

מציע שלא יעמוד בכל התנאים האמורים בתנאי הסף שבסעיף ) 8סעיפים א – ג( הצעתו תדחה
.9

א.

מקורית ברת חילוט ובלתי מותנית לטובת המוסד.
על המציע לצרף ערבות
הערבות האמורה תהא ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה
רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,תשמ"א ,1981-ואשר
אושרה ע"י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים ,בנוסח
המצ"ב )נספח ד'( ,לפקודת המוסד לביטוח לאומי ,לקיום תנאי המכרז על סך
 ,₪ 2,500עבור כל אזור )להלן "ערבות הגשה"( .תוקף הערבות יהא עד
ליום  .31.3.2012ערבות ההגשה תוחזר לכלל המציעים מיד עם בחירת הזוכה
וחתימה על הסכם עימו .באם תוגש הצעה ליותר מאזור אחד ,אפשר לצרף ערבות
אחת בסכום שיהווה את מכפלת מספר האזורים ב – .₪ 2,500

ב.

ערבות ההגשה תומר ע"י הזוכה לערבות ביצוע בסך  ₪ 5,000לכל אזור למשך כל
תקופת החוזה ותהיה בתוקף  90יום לאחר סיום החוזה.

ג.

הצעה שנמסרה בלי ערבות הגשה או בנוסח שונה מנוסח הערבות המצ"ב בנספח
ד' ,תיפסל על הסף ותיראה כאילו לא הוגשה.

3
.10

להצעה יצורפו המסמכים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ח.

רשיון ניהול עסק בר תוקף.
אישור ניהול ספרים כחוק.
הוכחות לגבי ותק ונסיון בענף.
ערבות הגשה כמפורט לעיל בסעיף  6לעיל ובנוסח בנספח ד'.
התחייבות היועץ המשפטי של המכון להעסיק עובדי המכון בהתאם למפורט
בסעיף  12להסכם )המצ"ב(.
העתקי פוליסות הביטוח בהתאם למפורט בסעיפים  19ו 20-להסכם.
(1
(2
(3
(4

פרטים כלליים על המכון )כולל היבט פיסי(.
פירוט כח -אדם על פי סוגים :מנהלי ומקצועי.
פירוט הציוד הרלוונטי העומד לרשותו.
ניסיון  -יש לציין שמות הגופים הציבוריים עימם התקשר המכון
והיקף ההתקשרות ,לרבות מספר הנבדקים בשנה.

שמות ממליצים ובכלל זה מהגופים עימם קיימת התקשרות חוזית.

עבור

.11

עם המכון הזוכה יחתם הסכם כמצורף למסמכי המכרז
התנאים האמורים בהסכם המצורף הינם חלק בלי נפרד מתנאי המכרז.

.12

מכון אשר יש לו יותר מסניף אחד ,באזורים שונים בארץ יחולו תנאי המכרז לכל סניף

כל

בנפרד.

אזור

בנפרד.

4

נספח א' – פירוט בדיקות הסקר התקופתיות
להלן פירוט סל הבדיקות המחיר המירבי לסל הבדיקות לא יעלה על  ₪ 475בתוספת מע"מ )להלן "המחיר
המירבי"( על המציעים להציע אחוז הנחה על המחיר המירבי )ראה נספח ג'(.
•

בדיקת דם ורידי הכוללת:
סוכר ,כולסטרול  LDL HDLטריגליצרידים ,המוגלבין ,המטוקריט.
ספירת דם כולל ומובדלת ,שקיעת דם ,תפקודי כבד ,תפקודי כלייה )אוריאה ,קריאטינין( ,חלבונים בדם ,חומצת
אורית ,L.D.H ,אלקטרוליטים) ,אשלגן ,נתרן ,כלור , ( CO2 ,סידן זרחן )פוספור(.
בדיקת שתן כללי.
בדיקת ע"י רופא כולל" בדיקת רקטלית ,בדיקת דם סמוי בצואה )הערה בעמ' .(2
בדיקת שד ובדיקת לחץ דם .
מדידת גובה ומשקל.
בדיקת א.ק.ג במנוחה ובמאמץ.
בדיקת עיניים כולל:
מרחבים )סטראופסיס(
שילוב שתי העיניים )פוריה(
ראייה פריפרית
ראיית רקע )קונטרס(
בדיקת לחץ תוך עייני.
בדיקת שמיעה )כולל אודיומטריה(.
בדיקת תפקודי ריאות.
צילום חזה-יערך רק כאשר קיימת אינדיקציה רפואית לגבי הנבדק ועישון ,סיפור משפחתי ,בדיקת ספירומטריה
לא תקינה או אינדיקציה רפואית אחרת(.
בדיקת גינקולוגית ומשטח צוואר הרחם )(PAP SMEAR
שיחת סיכום עם הרופא הבדיקות.
ייעוץ דיאטטי ע"י דיאטנ/ית לבעלי עודף משקל ,יתר שומנים בדם וכו'.

•

ארוחת בוקר כשרה הכוללת לפחות:
 2פרוסות לחם /לחמניה ,גבינה לבנה  ,5%גבינה צהובה ,ירקות העונה.
משקאות חמים/קרים-חופשי.

•

מכתב מסכם עם תוצאות הבדיקות לנבדקים כולל המלצות לרופא המטפל.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

יובהר כי:
*

בדיקה כללית תבוצע אך ורק על ידי מומחה לרפואה פנימית או מומחה לרפואת המשפחה.

*

בדיקת עיניים תבוצע אך ורק על ידי רופא עיניים.

*

בדיקה גינקולוגית תבוצע אך ורק על ידי מומחה לגינקולוגיה.

סדר הפעולות יהיה כדלקמן:
*

העובד יגיע לבדיקה לאחר צום בן  16-14שעות טרם הבדיקה ועם הגעתו יילקח ממנו דם ורידי.

*

לאחר ארוחת הבוקר ימלא העובד שאלון רפואי מפורט וממוחשב ומיד לאחר מכן יגיע לבדיקת רופא אשר
תכלול בדיקה פיזיקאלית מפורטת )הבדיקה תכלול גם בדיקה רקטאלית(.

*

מיד לאחר הבדיקה הפיזיקאלית יעבור העובד לביצוע מבחן מאמץ על גבי מסילה )למעט מקרים מיוחדים אשר
לגביהם יהיה הסדר אחר(.
בתום הבדיקה יישב העובד במנוחה לצורך התאוששות ויהיה רשאי לשתות שתיה חמה/קרה.

5
*

לאחר מכן ,יבצע העובד את שאר הבדיקות הנדרשות ב"סל הבדיקות".

*

בתום הבדיקות ימתין העובד לפגישה מסכמת עם הרופא ועם הדיאטנית )לאחר שהתקבלו תוצאות בדיקות
המעבדה( תוצאות הבדיקות תינתנה )ביום הבדיקות( גם בע"פ ועותקים יינתנו ביד לעובד עבורו ועבור רופא
המשפחה.

*

העובד ישתתף בתשלום של  ₪ 100עבור בדיקה תקופתית ,ביום הבדיקות ישלם העובד את הסכום הנדרש
ויוכל לעשות זאת בשני תשלומים שווים :התשלום הראשון ביום הבדיקה והתשלום השני לאחר שלושים יום.
המכון ימציא לעובד קבלה עבור התשלום ששילם.

*

למען הסר ספק – התמורה שתשולם למכון הן ע"י המוסד והן ע"י העובד ,גם יחד ,לא תעלה על המחיר
שיקבע במכרז )ראה נספח ג'(.
***
באשר לבדיקת דם סמוי בצואה – המכון ישלח מראש ,לביתו של הנבדק בצירוף ההזמנה ,ערכה לבדיקת דם
סמוי כולל הוראות ברורות כיצד להיערך וכיצד לבצע הבדיקה.
הנבדק יביא עמו ביום הבדיקות ערכת הבדיקה לאחר שמילא אחר כל ההוראות.
במידה והנבדק לא יביא עמו ביום הבדיקות את ערכת הבדיקה לדם סמוי ,תיערך לו בדיקה לדם סמוי בשילוב
הבדיקה הרקטלית ע"י הרופא.

נוהל זימון עובד לבדיקות תקופתיות במכון

תקופתיות

לעובדי

המוסד"

שמולא

*

המכון יקבל מאת המשרד *"טופס בקשה לבדיקות
ע"י העובד ואושר בחתימתו של עובד משאבי אנוש במוסד.

*

עם התקבל טופס הבקשה של העובד ,יזמן המכון את העובד לבדיקה במועד שייקבע בתאום טלפוני עמו.
במקביל ישלח מכתב זימון לכתובתו הפרטית של הנבדק בצירוף תדריך מפורט ליום הבדיקות ובצירוף
ערכה לבדיקת דם סמוי בצואה כולל הוראות כיצד לפעול.

*

אין לזמן עובד ליום בדיקות כאשר חסר או לא נוכח אחד מן הרופאים הנדרשים לצורך הבדיקות,בהתאם
לדרישות ההסכם או כאשר מתקלקל או חסר אחד מן המכשירים הרפואיים החיוניים לצורך הבדיקות
הרפואיות ,בהתאם לדרישות ההסכם .במקרים כנ"ל ,יש לקבוע לנבדק מועד אחר לבדיקה.

*

יש לקבל אך ורק טפסים שנקבעו ואושרו ע"י המוסד.
כמו כן ,יש לקבל אך ורק טפסים אשר מולאו כראוי )כולל כל הפרטים הנדרשים בטופס( ואשר חתומים ע"י
עובד משאבי אנוש במוסד.
טפסים אשר אינם עונים לדרישות הנ"ל ,יש להחזירם לשולחם ואין לזמן את העובד לבדיקה עד למילוי
ההוראות כנדרש.
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נספח ב'
תאריך ____________
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי
ירושלים
א.ג.נ,
הנדון :כתב התחייבות לשמירת סודיות
__________

מקבל

המוסד

מהמכון

הואיל ולפי תנאי ההצעה כפי שהגשתי בתאריך
_____________שרותי בדיקה רפואית עבור עובדי המוסד.
והואיל וזכיתי במכרז מס' ) 2011 - (2034בנושא שרותי בדיקות תקופתיות כאמור בהסכם בין הצדדים.
והואיל והוסבר לי כי במהלך התקשרותי עם המוסד לביטוח לאומי ו/או בקשר אליה יתכן כי אקבל
לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים ,בין בעל פה ובין בכתב ,בין ישיר ובין עקיף ,השייך
למוסד ו/או הנודע למוסד ו/או לעובדיו בכל צורה ואופן )להלן" :המידע"(.
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא או לכל אדם או גוף מלבדכם ו/או העובד
הנבדק ,עלול לגרום לכם ו/או לצדדים שלישיים נזק מרובה ועלול להוות עבירה פלילית.
אי לזאת אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:
 .1לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן העבודה או ביצועה.

 .2ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  1לעיל ,הנני מתחייב כי במשך תקופת העבודה או לאחר מכן ללא
הגבלת זמן ,לא אגלה לכל אדם או גוף וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ,בין
ישיר או בין עקיף ,לצד כלשהו.
 .3לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת
כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו.
 .4להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה את תוצאה מכל סוג ,אשר יגרמו לכם
או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור
ובגין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
 .5להחזיר לידכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך
לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע העבודה.
הנני גם מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של חומר כאמור או של מידע.
 .6בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם תהיה לכם
זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות.
 .7התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני וביניכם.
ולראיה באתי על החתום
היום ___________

בחודש ________________ שנת ____________

שם פרטי ומשפחה _________________________
כתובת ___________________ ת.ז _______________ .חתימה _______________
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נספח ג' – הצעת מחיר

המחיר המירבי לסל הבדיקות לא יעלה על ) ₪ 475בתוספת מע"מ( ,מתוך המחיר המירבי ישנה השתתפות העובד
העומדת ע"ס של ,₪ 100על המציע להציע אחוז הנחה על המחיר המירבי.

א( בדיקות סקר תקופתיות בהתאם לנספח א' הננו מציעים לאזור צפון______  %הנחה וכל בדיקה תעלה
____________ ) ₪בתוספת מע"מ(.
ב( בדיקות סקר תקופתיות בהתאם לנספח א' הננו מציעים לאזור מרכז_____  %הנחה וכל בדיקה תעלה
____________ ) ₪בתוספת מע"מ(.

ג( בדיקות סקר תקופתיות בהתאם לנספח א' הננו מציעים לאזור דרום_____  %הנחה וכל בדיקה תעלה
____________ ) ₪בתוספת מע"מ(.
ד( בדיקות סקר תקופתיות בהתאם לנספח א' הננו מציעים לאזור ירושלים___  %הנחה וכל בדיקה תעלה
____________ ) ₪בתוספת מע"מ(.

המציע יכול להגיש הצעת מחיר לאזור אחד או יותר.

___________________
חתימה  +חותמת
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נספח ד' – כתב ערבות הגשה
שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס________________________ :
כתב ערבות
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' וייצמן 13
ירושלים

הנדון :ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ) ₪ 2,500במילים אלפים וחמש מאות שקלים חדשים(
אשר תדרשו מאת)____________________________________________ :להלן "החייב"( בקשר
עם מכרז מס' מ) – 2011(2034בדיקות תקופתיות לעובדי המוסד.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום ,מבלי
שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב
כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך .31.3.2012

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח
___________________________________
מס' הבנק ומס' הסניף

__________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________
תאריך

________________
שם מלא

________________
חתימה וחותמת
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נספח ה'  -כתב ערבות ביצוע
שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס________________________ :
כתב ערבות
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' וייצמן 13
ירושלים

הנדון :ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ) ₪ 5,000במילים חמש אלפים שקלים חדשים(
שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _________________________
)תאריך תחילת תוקף הערבות(
אשר תדרשו מאת)____________________________________________ :להלן "החייב"( בקשר
עם מכרז מס' מ) – 2011(2034בדיקות תקופתיות לעובדי המוסד.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום ,מבלי
שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב
כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח
___________________________________
מס' הבנק ומס' הסניף

__________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________
תאריך

________________
שם מלא

________________
חתימה וחותמת
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נספח ו' – הצהרת המכון

א .המכון צריך להיות בבניין מאורגן ומסודר עם מערכת חדרים ראוייה מותאמת לצורך בדיקות רפואיות
לעובדים.
ב .המכון מתחייב שיש באפשרותו לבצע את כל הבדיקות במקום – באותו מתחם באופן פיזי ,אשר תערכנה
באותו המתחם שבו מתבצעות הבדיקות.
ג.

המכון מתחייב לספק גישה נוחה לנבדקים ,מקומות חנייה ומעליות )בבניין מעל  2קומות(.

אני מצהיר בזאת כי מתקיימים הסעיפים א-ג בנספח זה במכון _____________.

חתימה______________________________ :
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ז.

הסכם

שנערך ונחתם בירושלים ביום _______ חודש _____ שנה ____________
בין:

המוסד לביטוח לאומי ,המיוצג ע"י סמנכ"ל _______________________________.
וחשב המוסד מר איתן קשמון.
)להלן "המשרד" או המוסד"(___________________ :
מצד אחד

ובין:

המכון* _______________ שכתובתו _______________ )להלן "המכון"(

הואיל:

והמכון הזוכה )להלן" :המכון"( הציע למשרד לבצע בדיקות רפואיות לעובדי
המוסד )להלן"-השירותים"( והמוסד מסכים למסור למכון את ביצוע
השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה.

מצד שני

והואיל :והמכון מצהיר כי הוא כשיר ,מסוגל ומסכים לבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדי המוסד.

לפיכך הוסכם והתנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

.2

א(

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .הייתה סתירה בין
הוראות הסכם זה לבין נספח מנספחיו ,יהיו הוראות הסכם זה עדיפות.

ב(

הוראות ההסכם המחייבות הן אלה המתייחסות או הכרוכות לביצוע אותם
שירותים בהם זכה המכון במכרז כמפורט במבוא להסכם זה.

מנהל אגף משאבי אנוש במוסד לביטוח לאומי) ,להלן "המוסד"( יהיה "האחראי" לביצוע הסכם זה.
האחראי ימנה נציגות שתפקח על ביצוע השירותים בהתאם להסכם זה.

*באם למכון מספר סניפים יש לצרף רשימת הסניפים.
)כל סניף יאושר בנפרד(

.3
א(

המכון מתחייב לבצע השירותים המפורטים בנספח א'.

ב(

הפניית עובדי המוסד לבדיקות רפואיות במכון תיעשה באמצעות נציגי המוסד
ועפ"י נהלים שייקבעו ע"י המוסד )ראה נספח א'(.

ג(

הוזמן עובד לבדיקות ע"י המכון ולא הופיע אין המוסד מתחייב בתשלום עבורו.

ד(

המוסד אינו מתחייב לשלוח מספר מסויים של עובדים.
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.4
א(

המכון ימציא למוסד ,אחת לחודש דיווח על מספר עובדים שעברו בדיקות באותו
חודש.

ב(

בתום כל חודש של תקופת ביצוע השירותים יגיש המכון לאחראי חשבון ובו פירוט
התשלומים הנדרשים עבור השירותים שבוצעו בחודש שחלף )להלן"-החשבון"(.
האחראי יאשר כי החשבון נכון והשירותים בוצעו לשביעות רצון המשרד ובהתאם
להסכם.

ג(

המשרד ישלם למכון את התשלומים שיאושרו ע"י האחראי באופן שוטף )תוך  30יום מיום
אישור החשבון במוסד(.

.5

בכפוף לאמור בסעיף  – 4מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה
והוגנת למכון והמכון לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמוסד העלאות או שינויים בתמורה .בין מחמת שינויים
בעלויות שכר עבודה ,שינויים בשער החליפין של המטבע ,הטלתם או העלאתם של מיסים ,היטלים או
תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג ,בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר .המחיר יהיה
התמורה המלאה והיחידה שידרש המוסד לשלם תמורת השירותים ותמורת ביצועו של הסכם זה.

.6

המוסד רשאי בכל עת לבדוק את טיב השירות והתנאים שניתנים ע"י המכון ואת היערכות המכון לביצוע
השירותים ויש לאפשר לו למשרד לעשות זאת .קבע המשרד כי השירות או חלק ממנו ,הצוות הרפואי של
המכון או חלק ממנו ,אינם תקינים בעיניו ,תהיה קביעתו סופית והמכון ישנה התנאים/השירות/הצוות/וינהג
בהתאם להוראות האחראי.

.7

המכון לא יעביר לשום גורם אחר מידע סטטיסטי וכללי ולא פרטים מזהים של הנבדקים ,אלא באישור המוסד.

.8

המכון ישלח את תוצאות הבדיקה של הנבדק למענו הפרטי )ביתו( של עובד המוסד.

.9

במקרים בהם קיימים ממצאים חיוביים )מחלות או תוצאות חיוביות של מעבדה פתולוגית( יוזמן עובד המוסד
הנבדק לשיחה שנייה עם הרופא והמסקנות יימסרו לנבדק ביד .כל זאת ללא תשלום נוסף.

.10

א(

המכון מתחייב להעסיק עובדים לצורך ביצוע חוזה זה בהתאם להוראות חוק
שירות התעסוקה תשי"ט –  1959בכפוף לאמור בסעיף ) 10סעיף קטן ג'(.

ב(

המכון מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על-ידיו ,על
מנת לבצע את השירותים לפי הסכם זה ,את האמור בחוקי העבודה המפורטים
בסעיף קטן )ג'( להלן וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקבוציים הכלליים
שבין לשכת התיאום של האירגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כול הסכם
קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים ,לרבות תוקף על פי צווי הרחבה והכל כפי
שחוקים והסכמים אלה יוחלפו או יותקנו .סעיף זה תנאי עיקרי בהסכם זה.

ג(

החוקים שהוזכרו בסעיף קטן )א'( הם בין היתר:
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט.1959-
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א.1951-
חוק דמי מחלה ,תשל"ו.1971-
חוק חופשה שנתית ,תשי"א.1951-
חוק עבודת שנתית ,תשי"ד.1954-
חוק עבודת נשים ,תשי"ד. 1954-
חוק שכר שווה לעובדות ועובד ,תשכ"ד.1951-
חוק החניכות ,תשי"ג.1951-
חוק עבודת נוער ,תשי"ג.1955-
חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"ט.1951-
חוק הגנת השכר ,תשי"ח.1958-
חוק פיצוי פיטורין ,תשכ"ג.1967-
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חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ג.1967-
חוק למניעת הטרדה מינית.
חוק שכר מינימום במידה וקיים חוק כזה.
ד(

המכון ישלם לעובדיו המועסקים לצורך ביצוע חוזה זה אותו שכר עבודה ויקיים אותם תנאי עבודה
ביחס לעובדיו שנקבעו בהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים ,בענף בו עוסקים
עובדיו של המכון ובאין הסכם כזה בהתאם לנוהל המקובל על ידי המעבידים בביצוע השירותים.

א(

המכון מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה הוא פועל כמכון עצמאי וכי עליו בלבד תחול
האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות ,נזק או הפסד
שיקרו או יגרמו למוסד ו/או כל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע-התחייבויות המכון עפ"י
הסכם זה.

ב(

המכון מתחייב לבטח את עובדיו בפני כל תאונה ,נזק ומוות שיקרו תוך כדי ו/או עקב ביצוע הסכם
זה.

ג(

המכון מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין המכון או מישהו מטעמו
לבין המשרד יחסי עובד ומעביד ,וכי כל העובדים שיועסקו מטעם המכון לצורך ביצוע התחייבויתיו
עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של המכון בלבד ולא יהיו בינם ובין המוסד כל יחסי עובד
ומעביד.

ד(

כל התשלומים לביטוח לאומי ,מס בריאות וכל יתר הזכויות הסוציאליות של עובדים ,יחולו על המכון
בלבד וישולמו על ידו בהתאם.

א(

המכון מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע
אליו בקשר עם ביצוע השירותים ומצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבות עפ"י סעיף זה
מהווה עבירה עפ"י חוק העונשין התשל"ז.1977-

ב(

המכון מתחייב להחתים את העובדים שלו על הצהרת סודיות ,בהתאם לנספח ב'
לפיה יתחייבו לא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה
שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע השירותים .העובד יצהיר כי ידוע לו כי אי מילוי
ההתחייבות עפ"י סעיף זה מהווה עבירה עפ"י חוק העונשין התשל"ז.1977-

.11

.12

.13

כל האנשים שיועסקו על ידי המכון יועסקו על חשבונו הוא ועליו בלבד תחול האחריות לכל תביעותיהם הנובעות
מיחסיו איתם ו/או בקשר לביצוע עבודתם )המוסד לא ישא באחריות ובכל התשלום שהוא בגין תביעה האמור(.

.14

בביצוע השירותים מתחייב המכון לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן לזמן מהמוסד .אך מוצהר
בזאת כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה לפקח ,להדריך או להורות למכון אלא אמצעי להבטיח
ביצוע הוראות הסכם זה במלואו ולכן לא תהיינה למכון ולכל המועסקים על ידו כל זכויות של עובד במוסד ולא
יהיו זכאים לכל תשלומים ,פיצויים ,או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע חוזה זה או הוראה שניתנה על פיו או
בקשר עם ביטול או סיום חוזה זה או הפסקת ביצוע העבודה על פי חוזה זה מכל סיבות שהן.

.15

המכון מתחייב
בהסכם זה.

שלא

להציע

בדיקות

נוספות

בתשלום

מעבר

לרשימת

הבדיקות

שנדרשו

.16

.17

א(

להבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה ימציא המכון למוסד ,ערבות ביצוע שתחליף את ערבות ההגשה
שהומצאה עם חתימת החוזה ,ערבות בנקאית לתקופת ביצוע החוזה להנחת דעתו של המשרד
ובנוסח שנקבע על ידיו בהיקף  ₪ 5,000לכל אזור )להלן " -הערבות"( הערבות תהיה בתוקף עד
 90יום לאחר גמר תוקף החוזה.

ב(

אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של המכון.

14
א(

קבע המשרד כי השירותים או חלק מהם אינם מתבצעים כראוי ,תהא קביעתו סופית ועל המכון לתקן
את השירותים מיד לשביעות רצונו של האחראי )ראה סעיף .(6

ב(

בנוסף לאמור לעיל ,רשאי המוסד לפי שיקול דעתו לנכות מהסכומים המגיעים למכון סכומי כסף עבור
אי ביצוע השירותים או חלקם כנדרש.

.18

המכון ישא באחריות כל נזק שייגרם על ידו או על ידי עובדיו ,לכל אדם שהוא עובד המוסד ובלבד שהנזק אירע
תוך כדי או עקב ביצוע השירותים או בקשר אליהם ,בין באופן בלעדי ובין יחד עם גורמים נוספים ,בין מתוך זדון
או מתוך רשלנות או דרך אחרת.

.19

המכון מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח מקיף שיכסה אותו ואת המוסד בפני :כל תביעה לנזקי גוף,
לרבות בגין מוות בכל סכום שהוא שיגרמו לכל אדם .בין לעובדיו ,לעובדי המשרד ולכל צד שלישי ,תוך כדי או
עקב ביצוע חוזה זה.

.20

המוסד יהיה
תוקף חוזה זה הוא לשנה מיום חתימתו על ידי שני הצדדים מ __________-עד ______
רשאי להאריך החוזה לשנה נוספת בהודעה בכתב ובכל שנה נוספת על פי שיקול דעתו וסה"כ עד  4שנים.

.21

על אף האמור בסעיף  21רשאי המוסד להביא הסכם זה לידי סיומו אף לפני תום תקופת תוקפו על ידי מתן
הודעה מוקדמת למכון של  30יום מראש לפחות .המוסד לא יהיה חייב לנמק את הסיבות לסיום ההסכם ולא
יהיה חייב לשלם למכון פיצוי כלשהוא בגין סיום ההסכם ,למעט תשלום בעד השירותים שבוצעו עד למועד סיום
ההסכם כאמור.

.22

הפר המכון הוראה מהוראות הסכם זה רשאי המוסד בנוסף לזכויותיו על פי כל דין והוראות הסכם זה ,לעשות
אחת משתי הפעולות דלקמן:
א(

לראות הסכם זה כמבוטל לאחר שתינתן למכון הודעה ובה הוא נדרש לתקן את
המעוות ואם לא יעשה כן תוך שבוע ימים מיום קבלת ההודעה ,יראה הסכם זה
כמבוטל והמשרד לא יהיה חייב לשאת בכל תשלום על פי ההסכם.

ב(

לראות הסכם זה כממשיך להיות תקף ולבצע בעצמו או באמצעות אחרים את
השירותים שהמכון התחייב לבצע ,על חשבון המכון.

.23

אין בסעיפים  21-20שלעיל כדי לגרוע מזכויותיו של המוסד על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(
תשל"א 1970-ועל פי כל דין אחר.

.24

המוסד רשאי לקזז כל סכום המגיע לו אם הוא נובע מהסכם זה ובין בדרך אחרת ,לרבות נזיקין מכל סכום
המגיע או שיגיע למכון.

.25
א(

המכון מתחייב לא להסב לאחר הסכם או חלקו ולא להעביר או למסור לאחר כל
זכות או חובה הנובעים מהסכם זה ,אלא אם ניתנת לכך הסכמת מורשי החתימה של המוסד מראש
ובכתב .ההסכמה כאמור לעיל אינה פוטרת את המכון לאחריותו והתחייבויותיו על פי הסכם זה.

ג(

המכון מתחייב לא למסור ביצוע השירותים כולם או מקצתם לרבות העסקת
קבלני משנה ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת מורשי החתימה של המוסד מראש
ובכתב .העסקת עובדים אין בה כשלעצמה מסירת ביצועם של השירותים.

א(

המחירים יכללו מס ערך מוסף והם ישולמו למכון בשיעורים שיהיו בתוקף במועד כל תשלום ותשלום.

ב(

כל תשלום למכון יהי מותנה בהגשת חשבונית מס "מקור" לאחראי.

ג(

המוסד יהא רשאי להפחית את התמורה לה זכאי המכון באם יתברר כי המכון לא
ביצע את כל הבדיקות אשר היה עליו לבצע על פי נספח א'.

.26

.27

המכון מתחייב לא לקבל עובדים לבדיקה במידה ולא הופיעה ברשימה שנשלחה מראש ע"י המוסד לביטוח
לאומי לצורך הבדיקות ,בהתאם לנוהל זימון בדיקות המופיע בנספח א'.
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.28

המכון מתחייב לקיים כל דין בכל הנוגע לענייני ניקיון תברואה ,בריאות ובטיחות העובדים.

.29

אי שימוש על ידי המוסד בכל זכות מזכויותיו על פי חוזה זה או ועל פי דין ,לא ייחשב בשום אופן כויתור מצד
המוסד ,אלא אם נעשה בכתב ,ואין שינוי בהסכם זה ובכל הוראה מהוראותיו אלה בכתב.

.30

ההודעות לפי חוזה זה שנשלחו בדואר רשום תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף  72שעות מעת הישלחן
כיאות.

.31

בתי המשפט המוסמכים לדין בעניינים הנוגעים בחוזה זה יהיו בתי המשפט בירושלים.

.32

כתובות הצדדים לצורך החוזה הן:

המוסד :המוסד לביטוח לאומי שד' וייצמן  13ירושלים.

המכון _____________________________________

__________________________
סמנכ"ל

__________________
תאריך

____________________
חשב המוסד לביטוח לאומי

____________________
תאריך

_________________
בשם המכון
שם משפחה שם פרטי
)חתימה וחותמת(
_________________
תאריך
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טבלת ריכוז תאריכים
התאריכים

הפעילות
פרסום המודעה בעיתונות

יום ה' 6.10.2011

תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים

יום ראשון 6.11.2011
באמצעות פקס02-6709352 :

תאריך אחרון למענה הבטוח הלאומי לשאלות הבהרה

עד ליום ראשון 13.11.2011

תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

יום רביעי  23.11.2011בשעה 12:00

תוקף הערבות בגין הגשת ההצעה

עד ליום 31.3.2012

במקרה של ס תירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים
בגוף המכרז ,קובעים התאריכים בטבלה זו.

