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  מנהלה

כללי.1

לספק למכבי, המסוגלאחד עם ספק להתקשרמעונינת ) "מכבי"-להלן(כבי שירותי בריאות מ.1.1

A,B,Cמכשירים אוטומטיים וריאגנטים המבצעים בדיקות סרולוגיה לאבחון צהבת 

.המכרזמכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות לנדרש  במסמכי.1.2

.רזהמכשל מסמכי 'גנספח –ס ההצעהיש להגיש על גבי טופאת הצעות המחיר.1.3

בדיקות מדווחות ממגוון הבדיקות השונות המתוארות 1,350,000ההתקשרות היא לביצוע .1.4

למכבי ). שנים5כמות זו הינה לתקופה משוערת של , ללא מחוייבות לתמהיל(' בהצעה  נספח ג

  ,בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחתת תקופת ההסכם שמורה האופציה להאריך א

.בתנאים כמפורט בהסכם

עם המציעים במכרז, לפי שיקול דעתה, מ"מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו.1.5

  .שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר

, מ יהא בכפוף להצלחת האבלואציה שתיערך למכשיר המוצע"כי אישור תוצאות המו, יובהר

.  מ"לאחר ניהול המו

פי שיקול -הכל על,או כל הצעה שהיא, מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.1.6

.דעתה הבלעדי

, למען הסר ספק באם המערכת פעילה במכבי(פי דרישת מכבי - על, יספקמציע המועמד לזכייהה.1.7

וזאת בתוך , לנסיוןידו להדגמה ו-המוצע עלאת המכשיר , וללא תשלום) אין צורך באבלואציה

הזוכה יספק גם את כל הריאגנטים .יום מדרישת מכבי לספקה לתקופה של חודש ימים14

דרושים לביצוע האבלואציה ללא תשלום ההבקרים והמתכלים ,)משתי אצוות שונות(

בדיקות בתמהיל השגרתי של 200-300האבלואציה תבוצע במגה לאב והיא תכלול ביצוע 

המעבדה וכולל הרצה של בקרת צוות ת מיוחדות לפי השיקול המקצועי של המעבדה ועוד דגימו

הינו שביעות רצון מקצועית של מכבי בחירת הזוכה תנאי ל. ימים' איכות פנימית במשך מס

.מהביצועים בפועל כפי שיודגמו באבלואציה או כפי שמוכרים למכבי

הגדרות.2

, השונה מההגדרות שלהלן, כרז הגדרה ספציפיתממסמכי המבכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק

.תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך

  המתקיים על פי הקבוע במסמכי ,121/2010' פומבי רגיל עם הליך תחרותי נוסף מסהמכרז–"המכרז"

  .מכרז                    

  .מסמך זה על נספחיו-"מסמכי המכרז"

  ".אותמכבי שירותי ברי"–"מכבי"

  .למסמכי המכרז'נספח ב-הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  
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מנהלה.3

רכישת מסמכי המכרז.3.1

  שלבאמצעות המחאה בתמורה לתשלום, 13.5.10עד ליום, המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

-תל, 27המרד ' ברח, "מכבי שירותי בריאות"את מסמכי המכרז במשרדי , )שלא יוחזר(ח "ש  3,000

' ה-'בימים א, די מכבייאו כל מי שימונה במקומה לצורך זה על , חטמשרה ' אצל הגב, 14קומה , אביב

.10:00-15:00בין השעות 

בירורים ופניות.3.2

מכבי אליה נציגת.ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז.3.2.1

.ועדת המכרזיםרכזת, מחטשרה ' הגב: יש להפנות את השאלות והבירורים הינה

    דואר אלקטרוני באמצעות , בכתב בלבדוזאת 13.5.10הפניות תעשנה עד ליום.3.2.2

mahat_s@mac.org.il .על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון

5143643-03.

.תענינהלא 3.2.2יף פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסע.3.2.3

,  תשלחנה התשובות ממכביכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את .3.2.4

.וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון

  דואר אלקטרוניבאמצעות , ידי מכבי-תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על.3.2.5

25.5.10עד ליום

אופן ומועד הגשת ההצעות.3.3

במעטפה !) הדוארבאמצעותולא(יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד הצעההאת.3.3.1

, המכרזיםועדתרכזת -שרה מחט ' לידי גב  121/ 2010מכרז מספר "עליה ירשם אך ורק, סגורה

.14קומה , תל אביב, 27המרד ' ברח, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי

הוא יוםההצעותלהגשת המועד האחרון . 10:00-15:00ות בין השע', ה-'ההצעות תוגשנה בימים א

!לא תתקבלנה, הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור. 12:00בשעה 6.6.10

והיא תוגש ביחד, לאחר חתימתה, "ג"כנספח ב "ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ.3.3.2

כים שיש לצרףהמסמכלוביחד עם , הוא חלק מהםמסמכי המכרז אשר טופס ההצעהכלעם 

.וזאת בעותק אחד, י הנדרש במכרז"וכמפורט עפ, להלן5כמפורט בפרק , להצעה

,"הצעת מחיר"יוגשו במעטפה סגורה נושאת כותרת המחירהצעות: שלבית- במכרז עם בחינה דו.3.3.3

.האחריםההצעההמעטפה תוגש בנפרד מחלקי

ת מקוריבכריכתם ההמכרז מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי , מען הסר ספקל.3.3.4

מסמכי המכרז ואת וכי ההצעה תכלול את כל, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, נרכשו ממכביש

.וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש, המסמכים המצורפים כנדרש

ה תוחתם המעטפ, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, המציעים שיגישו הצעות יוודאו.3.3.5

.וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה, או ממלא מקומה כאמור, ועדת המכרזיםרכזת י "ע

, הצעות לתקופה נוספתהשל לדחות את מועד ההגשה, לפי שיקול דעתה, ועדת המכרזים רשאית.3.3.6

.ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם

פטיות בו וכל דבר אחר הזכויות המש, התקשרותהל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע.3.3.7
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חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי , לדעת המציע, שיש לו

והוא יהיה מנוע , על חשבונו, האמור בעצמוהמציע יברר את כל. בהסכם במידה שהצעתו תזכה

.עקב כך, או מי מטעמה/מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז.4

:יענה על כל הדרישות שלהלןשאי להגיש הצעות ספק אשרר.4.1

.תאגיד רשום כחוק בישראל.4.1.1

.מנהל ספרים כדין.4.1.2

.אחר/י קבלן משנה"ולא ע, מסוגל לספק למכבי הדרוש לביצוע הבדיקות בעצמו.4.1.3

או /וHEALTHאו  קנדה /וCEאו /וFDA-למערכת המוצעת על ידו ולריאגנטים אישור ה.4.1.4

.ות הבריאות ביפןאו רשוי/וTGAאוסטרליה 

.בידיו אישור מיצרן המערכת והריאגנטים כי הוא נציגו המורשה בארץ.4.1.5

וכפי שהם משתקפים  , לפי כללי חשבונאות מקובלים) 2008-2009(הכנסותיו  בשנתיים האחרונות .4.1.6

.לפחותלשנה₪מיליון  4הן, חות הכספיים השנתיים שלו"בדו

מכשור וריאגנטים בתחום באספקת ,פחותם לשני5בישראל של בעל נסיון מוכח הינו.4.1.7

. וכל השירותים הכרוכים בכךהדיאגנוסטיקה המעבדתית 

עבור , שנה1לפחות -המכשיר המוצע פועל ומבצע את כל הבדיקות הנדרשות במעבדות מקובלות  .4.1.8

.כל אחד מהאנליטים שבטבלת ההצעה

.להלן6תאם לאמור בסעיףבה,50,000₪ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך.4.1.9

.ובידו קבלה המעידה על כך, רכש את מסמכי המכרז ממכבי.4.1.10

באחד יעמוד שלאמציע . עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה.4.2

.הצעתו תפסל–התנאיםמ

, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, לאפשר למציע, אך לא חייבת, ועדת המכרזים תהא רשאית.4.3

ל למכבי "להשלים את המצאת הנ, י מכרז זה"רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ, היתר, ראישו

, רשיון או כל נייר אחר, היתר, אישור, ובלבד שכל מסמך, תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה

.יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות, כאמור

  

ן הגשת ההצעההתחייבויות המציע בגי.5

. יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות) תשעים(90המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך .5.1

מכבי לבקש מהמציעים רשאית, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, לאחר תום תקופה זו

ביחד עם , כ"ובסה(יום ) ששים(60של עד נוספתלהאריך את תוקף הצעותיהם לתקופה 

רשאי להאריך את   ובמקרה זה יהיה כל מציע, )מאה וחמישים יום(150:התקופה הראשונה

בקשה כאמור תשלח על ידי . תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו

.מכבי בכתב

תשלח למכבי על ידי המציע , הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות.5.2

ימי 2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים כזר, שרה מחט' לידי הגב, בכתב

.מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלהעבודה

.על ידי המציעכהצעה שבוטלהתראה הצעתו , העדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמורב.5.3

, לעיל5.3בסעיף לעיל או על פי הדרך הקבועה5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף .5.4



5

.לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי

ערבות.6

אלף חמישים(,ח"ש50,000הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל.6.1

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו 'הכנספחפי הנוסח המצורף - על, )שקלים חדשים

הערבות תציין . ימים ממועד הדרישה10ולם בתוך אשר תש, )"הערבות": להלן(באופן מהותי 

.ניצעהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם הבמפורש כי

60צדדי את הערבות לתקופה נוספת של עד -תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד, נוסףב.6.2

ה ותהיה בתוקף לתקופ, לעיל5רק פפי - וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על, יום) ששים(

.זונוספת

ערבות מכרזחילוטעללהורותרשאיתתהיההמכרזיםועדת, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל.6.3

וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות , כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, חלקהאוכולהמציעשל

שנתנהכל זאת אחרי, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, מכבי לסעדים אחרים

:מאלהאחדבוהתקייםאם, טענותיואתהזדמנות להשמיעע למצי

;בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, הוא נהג במהלך המכרז בערמה.6.3.1

;הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.6.3.2

;הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.6.3.3

כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת אחרי שנבחר .6.3.4

.זההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכר

  .תיפסל על הסף–הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור .6.4

בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות.7

מפורטים הםאמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבי.7.1

ובאופן , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים,30%ואיכות 70%מחיר : להלן

.שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות

על פי הצעת הספק ואומדן ) 3%שער היוון (המהוונת ציון המחיר ייקבע על פי סך העלות 

שנים ראשונות על פי המחיר המוצע לתקופה 5. שנים7לתקופה של , הכמויות לבדיקות השונות

  .ושנתיים נוספות על פי המחיר המוצע לתקופה שנייה, ראשונה

  

:ייבחנו–פירוט האיכות   7.2

  %23- איכות המכשירים  12.7.

 אחוז הPOSITIVEFALSE לבדיקתHBsAg )מתחת לסף הנדרש(

 אחוז הPOSITIVEFALSE לבדיקתHCV)מתחת לסף הנדרש(

ולת זיהוי מוטנטים שכיחים לבדיקת יכHBV) בגין שינויים בבדיקתHBsAg (

 מעבר לסף הנדרש( הספק המכשיר בתמהיל הבדיקות וביצוען באופן אקראי(

 סימון וזיהוי הבקרים באמצעות ברקוד

 הבקרים יהיו מסוגmulti analyteויתאימו למרבית האנליטים

קודסימון וזיהוי הקליברטורים באמצעות בר  
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  %7-או שיחות עם מחווי דעה/מכבי ואיכות הספק על פי ניסיון      22.7.

איכות ומהירות מתן מענה לצרכים השוטפים

איכות ומהירות טיפול בעת תקלה וצרכים מיוחדים

דיוק בהתחשבנות

התרשמות כללית מיכולת הספק בכלל ומיכולותו לספק מענה שירותי הולם  

  ,המציעעל פי הערכה כוללת של, ת איכות השירות ויכולתו של המציעאועדת המכרזים תבחן7.3

  מוניטין של היצרן , רמת השירות, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, משאביו, מומחיותו    

  על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות , מך הנתונים שצרף להצעהסעל,ונסיון בארץ      

  לקוחותיו של המציע מהתקשרויותוכן על סמך בדיקת המלצותמות עם המציע שונות קוד      

  י צוות בדיקה שימונה"י ועדת המכרזים או ע"י כל ממצא אחר שייאסף ע"וכן עפ, קודמות     

  .להלן7.10כאמור בסעיף  , אם ימונה, מטעמה     

.ישות ההכרחיותיודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי הצעות  שעמדו בדר7.4

ברכיבים בניקוד איכות מזעריועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד 7.5

או אשר /ו, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, לעילדהכלולים בסעיפי האיכות 

נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי 

.ל דעתה הבלעדישיקו

  תנאי לבחירת הזוכה הינו שביעות רצון מקצועית של מכבי מהביצועים בפועל כפי7.6

.שיודגמו באבלואציה או כפי שמוכרים למכבי

מכבי תהא , כהגדרתו להלן" נסיון גרוע"באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי 7.7

ובלבד , המועמדת הבאה בתור לזכייהרשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה

עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה " נסיון גרוע"שלמכבי לא היה 

אי שביעות רצון מאיכות : פירושן" נסיון גרוע"לצורכי סעיף זה המילים .12%-ביותר מ

.העולים כדי הפרת חוזה, או מחדלים אחרים של הספק/השירותים ו

על פי , או הבהרות נוספות/רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים והמכרזים תהאועדת 7.8

המציע והצעתו על  מנת לבחון את , למלוא שביעות רצונה, שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון

.במסגרת שיקוליה

שימונה   הצוות.ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים7.9

או לשירות /לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו, אך לא חייב, אייהא רש

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא . המוצע על ידו

.שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש

כלפי , מדן שווי ההתקשרותמכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאו7.10

.לדעת מכבי, אם הסטיה אינה סבירה, מעלה או כלפי מטה

למקרה , לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה) אך לא חייבת(ועדת המכרזים תהא רשאית 7.11

מכל סיבה ,שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל

.חודשים מיום תחילתו3תוךי מכבי ב"יבוטל עאו, שהיא

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו במעטפות בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת 7.12

  .מעטפות אלה יפתחו במועדם בהתאם לסוג המכרז, ההצעות למכרז
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התחייבויות המציע הזוכה במכרז8

ימים ) השבע(7בתוך , למסמכי המכרז"ב"כנספח הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף 8.1

.מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז

אישור עריכת ביטוחים חתום , יום לפני מועד החתימה על ההסכם, הזוכה מתחייב להמציא למכבי

  .ללא כל הסתייגויות, י חברת הביטוח"ומאושר ע

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

.כרזלמ

.המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  שייחתםמסמכי8.2

ביצוע לערבות בנקאית אוטונומית מכביימסור המציע הזוכה ל, במעמד החתימה על ההסכם8.3

.ב"נוסח  המצי ה"התחייבויותיו עפ

בלת אישור כי הגיש בקשה לק, ימציא הזוכה במכרז למכבי, תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם8.4

חודשים 3ר תוך "והוא מתחייב להמציא אישור אמ, מערכת והריאגנטים/ ר למכשיר "אישור אמ

  .ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא המכרז, ממועד החתימה על ההסכם

ביטול המכרז9

מציע התחייבות כלשהי כלפי, או בבחינתן, או בקבלת הצעות, לא יהיה בעצם פרסום המכרז9.1

והכל כמפורט ,ים הסכם לאספקת/ים הזוכה/ידי מכבי והמציע-יחתם עלכל עוד לא י, כלשהו

)."ב"נספח (בהסכם ההתקשרות 

על פי שיקול דעתה , מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון9.2

.לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז- אך לא חייבת -וכן תהיה מכבי רשאית , הבלעדי

.כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרזאלקטרוני להמכרז תשלח בדוארהודעה על ביטול 9.3

רוכשי מסמכי מאו למי /לא תהא למי מהמציעים במכרז ו, החליטה מכבי על ביטול המכרז9.4

  .או כלפי מי מטעמה/או טענה כלפי מכבי ו/או דרישה ו/המכרז כל תביעה ו

בעלות על מסמכי המכרז10

אין לעשות . בלבדאשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות , ל מכבימסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני ש

וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז , או הגשת ההצעות/במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו

  .או העתק מהם לידי אחר/להעביר אותם ו

מכות שיפוטס11

ם הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא בכל הקשור לנושאים ולענייניהייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

.יפו-בתל אביב אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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  'נספח א

  

  ומענה טכנימפרט דרישות 

  

  .הבטבליש להתייחס  לכל אחד מהסעיפים 

  

  

  דרישה/ נושא

הערות

באם לא (

נאמר 

אחרת 

מדובר 

בדרישה 

  )הכרחית

התייחסות 

הספק 

לעמידה 

  בדרישה

הבדיקות אותו ניתן לבצע במכשיר יכלול את כל פנל   1

  )נספח ג( בטופס ההצעההבדיקות המפורטות 

    

לאומיים -בדרישות התקנים הביןדועממכשיר יה  1.1

חשמל , לרבות תקני בטיחות, והישראלים המקובלים

.ועוד

או /וHEALTHאו  קנדה /וFDA,  CEנדרש אישור
.יפןאו רשויות הבריאות ב/וTGAאוסטרליה 

אין . הריאגנטיםוהמוצעמכשיר עבור הר "בנוסף אישור אמ

אלא כאמור , ר בעת ההגשה"חובה לקיום אישור אמ

  .בהסכם

    

על הספק להציע מכשיר הפועל ומבצע את הבדיקות   1.2

עבור כל אחד ,ה שנ1לפחות -הנדרשות במעבדות מקובלות  

  .מהאנליטים בטבלת ההצעה 

    

      :ביצועים אנליטיים  2

בקרת איכות ות "יוצע מכשיר המופיע בדוח  2.1

המקובלים בישראל  External Quality Controlחיצונית

  .)'וכד   RCPACAP ,NEQAS,כגון(
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עבור כל Total imprecision)  (–Total CV<10%הדירות  2.2

  .אחת מהבדיקות המפורטות

של כל אחד מהאנליטים המפורטים CV%המציע יפרט 

  .ב בסוף המפרט"המצבטבלה 

    

בהצלחהיעמדו) בטופס ההצעההמפורטים (כל האנליטים   2.3

בקרת איכות על פי תוכניות ) Accuracy(במדדי איכות 

  .) 'וכד NEQAS/CAP(מקובלות חיצונית

    

2.4  HBsAg:      

בגין (HBVיכולת לזהות את המוטנטים השכיחים ל בעל2.4.1

  .ק לצרף מסמכי הבדיקהעל הספ) . HBsAg-שינויים ב

    

כפי (  HBsAgהיצרן יצהיר על הרגישות האנליטית של   2.4.2

  Paul-Erlichאו WHOי סטנדרטים  מקובלים של "שנקבע ע

  ).ad-וayעבור 

    

לא החייבים אימות נוסףHBsAgל false positiveאחוז ה  2.4.3

על היצרן להצהיר על אחוז זה במכשיר ,0.05%יעלה על 

  .מוצע על ידו ה

    

2.5  HCV:      

    Third generation assayיהיה  HCVהתבחין לבדיקת 2.5.1

החייבים אימות נוסף HCVל false positiveאחוז ה  2.5.2

)Immunoblotting( על היצרן ,1%לא יעלה על

  . להצהיר על אחוז זה במכשיר המוצע על ידו

    

דגימות סרום משך יציבות האנליטים הנבדקים ב2.6

) בעלות תו תקן בינלאומי(ל'במבחנות גהמאוחסנות

  .שבוע מזמן לקיחת הדגימה1-לא יפחת מ  C° 2-8-ב

    

      :פרטים טכניים.3

    random accessמכשיר אוטומטי שעובד בשיטת   3.1
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  .מגדלים שונים  primary tubesומסוגל  לדגום  מ 

10כ(יום עבודה מלאעבודה רציפה למשך יאפשר מכשירה  3.2

באופן שוטף במשך כל שעות העבודה ללא צורך ,)שעות

  .pauseבעצירת המכשיר או הכנסתו למצב 

    

במהלך יום ובדיקת בקרים אפשר ביצוע כיול כשיר יהמ  3.3

                                                             .העבודה ללא צורך בעצירת או הפסקת המכשיר

    

תמהיל של כל מכשיר יחיד המבצע ל) throughput(ההספק   3.4

בדיקות 150-לא יפחת מבמופע אקראימגוון הבדיקות

  .לשעה

    

בדגימות עם Hook effectהיצרן יצהיר על העדר בעיית   3.5

  .ריכוזים גבוהים של האנליטים הנבדקים

    

 carryדק העדר היצרן יצהיר על הבדיקות והתחומים בהם נב  3.6

overבין הדגימות .  

    

היצרן יצהיר על הבדיקות והתחומים בהם נבדקו    3.7

interferences פוטנציאלים שונים כגוןHeterophylic 

Antibodies) HAMA.(  

    

      .לדגימותורא ברקוד אינטגראלי כשירים יכלול קהמ  3.8

Clot detectionלדוגמה (ת דיגום ל מערכת בקרויכלהמכשיר  3.9

  ).Liquid level/foam/bubble detectionאו 

    

      .Stat  -נדרשת אפשרות ביצוע דגימות ב  3.10

      .אפשר לעבוד בו זמנית עם מספר אצוות ריאגנטיםמכשיר יה  3.11

לא יעלה על בודד כולל המחשב המנהל אותו אורך מכשיר  3.12

220 cm  

    

      בקרים  4
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    יתרון  .באמצעות ברקוד סומנו ויזוהוהבקרים י  4.1

למרביתויתאימו multi-levelהבקרים יהיו מסוג   4.2

  . בטבלה בטופס ההצעההמפורטים האנליטים

    

למרביתויתאימו multi analyteהבקרים יהיו מסוג   4.3

  בטבלה בטופס ההצעה המפורטים האנליטים

    יתרון

      .חודשים לפחות6, הבקרים יהיו בעלי תוקף ארוך  4.4

      .הבקרים יהיו מוכנים לשימוש4.5

      כיולים  5.

לחודש תכיפות הכיולים הנדרשת לא תעלה על אחת  5.1

  ).מהאנליטים75%-לפחות ב(במרבית האנליטים 

    

      .מדדים ברורים וישימים לקבלת הכיולהתוכנה תציג   5.2

      .התוכנה תתריע במידה ופג תוקף הכיול  5.3

תשמור נתוני כיולים למשך חצי שנה התוכנה תתעד ו  5.4

  .לפחות

    

    יתרון  .באמצעות ברקודסומנו ויזוהויקליברטוריםה5.5

      ריאגנטים  6.

      .ומבורקדיםריאגנטים מוכנים לשימוש  6.1

' מס(היצרן יצהיר את גודל מארזי הראגנטים 6.2

  ).בדיקות למארז

    

      .נשמרים בקירורon boardריאגנטים ה6.3

on boardהריאגנטים לכל הבדיקות  יהיו יציבים    6.4

  .יום14לפחות 

    

  :המערכת תתריע על  6.5

  .מעבר לזמן המותרon boardריאגנטים העומדים 
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  .ריאגנטים שפג תוקפם

  .ריאגנטים שפג תוקף הכיול שלהם

  

הריאגנטים שיסופקו יהיו בעלי תוקף של כחצי שנה   6.6

  . לפחות ממועד האספקה

    

להתחייב כי ישמור עבור מעבדות מכבי את אותה מציעעל ה  6.7
  .לפחותחודשים3אצוות ריאגנטים למשך 

    

      :ת המכשירתוכנ   .7

 Lab (LIS)וונית עםיכ-נדרשת יכולת תקשורת דו  7.1

Information System  מסוגPGP.  

    

      .LIS-התוכנה תאפשר שליחת תוצאות בקרים  אל ה  7.2

תאפשר שמירת תוצאות נבדקים למשך שבוע התוכנה  7.3

  .לפחות

שונים כגון מדדיםאחזור התוצאות על פיהתוכנה תאפשר 

  . או זמן ביצוע, סוג בדיקה,מספרי דגימה

    

יםהריאגנטימארזשל זיהוי התוכנה תתעד את מספרי ה  7.4

ותאפשר אחזור , או בקרדגימהות בכל בדיקהובוצעהםב

  .ותבמהירות ובקלמידע זה

    

מלאי אחרהתוכנה תהיה בעלת יכולת ניהול ומעקב   7.5

כאשר המלאי ותתריע פסולתו, מתכלים, ריאגנטים

  .נמוך

    

של התראה ותיעוד, התוכנה תהיה בעלת יכולת ניהול  7.6

  ). Maintenance log(פעולות התחזוקה

    

  .תקלות ואירועיםתיעוד ושמירה של תבצעהתוכנה   7.7

  .כולת התראה במקרי תקלותתוכנה בעלת יה

במקרי נחיות לתיקון התוכנה בעלת יכולת להציג ה

  .תקלה
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      :QCתוכנת  .8

שלושה מינימום QCתאפשר שמירת תוצאות   8.1

  . חודשים

    

הצגתם כן בתדפיס וותאפשר הצגת נתונים במסך   8.2

  .Levey-Jennings)(  בצורה גרפית

  

    

מדדים שונים כגון תאפשר ניתוח תוצאות על פי  8.3

  .ריאגנטיםצוותאכיולים או , טווחי זמן

    

      :תפעול שוטף של המערכת  9.

30זמן הכנת מכשיר לתחילת עבודה לא יעלה על . א  9.1
  .דקות   

בסוף יום (יומיתתחזוקה שוטפתהזמן הדרוש ל    
.דקות5לא יעלה על ) העבודה     

עית או דו שבועיתשבותחזוקה שוטפת הזמן הדרוש ל.  ב
.שבועדקות ב30עלה על  לא י     

  לאחודשיתתחזוקה שוטפת הזמן הדרוש ל. ג

  .עלה על שעה בחודשי   

    .א

    .ב

    .ג

י "תחזוקה תקופתית תבוצע באמצעות טכנאי השירות ע  9.2
בשעות בהן המעבדה איננה פעילה ובתיאום עם הזוכה

. המעבדה

    

מרכזיתשרות חיבור למערכת הביוב ההמערכת תכלול אפ  9.3
  .שבמעבדה

    

הנפלטים מהמכשיר בזמן רעש החום ויש לפרט את כמות ה  9.4
  .העבודה

    

      :אחריות שירות ותמיכה טכנית  10.

יספק בכל ימות השנההמציע: שירותי אחזקה שוטפת  10.1
שירותי ,תמיכה והדרכה :שירותי אחזקה שוטפת הכוללים

, יצרןהטיפולים מונעים לפי הוראות , שברתיקוני, תיקונים
עדכוני תוכנה  ואספקת חלפים הדרושים לשמירת המערכת 

  .או לשם השבת המערכת  לתפעול תקיןבמצב תקין

    

המציע יהיה מסוגל לספק שרות  טכני ותמיכה   10.2

בעצמו ולא על ידי קבלן , מקצועית לתחזוקה שוטפת

  .אחר/משנה
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מלאי חלקים וחלקי תחראי להחזקיהיה אהמציע  10.3

  . פ המלצת היצרן"ע, חילוף

    

האחריות לפעילותן התקינה של המערכות ולתחזוקתן   10.4
                                                                .מציעהתהיה  על –המלאה במשך כל תקופת ההתקשרות 

    

      :הדרכה ותמיכה מקצועית .11

      .פ דרישת מכבי"ע, מלאה תינתן לצוות המפעילהדרכה  11.1

המציע יהיה מסוגל לספק תמיכה מקצועית שוטפת   11.2

  .אחר/בעצמו ולא על  ידי קבלן משנה

  

    

המציע מתחייב כי במהלך כל תקופת ההתקשרות   11.3

י "יעסיק איש תמיכה מקצועית מיומן ומוסמך ע

א אפליקציות בנוש)יש להציג תעודות הסמכה(היצרן 

  .למערכת המוצעת

    

  

  :ערותה

  .הבדיקות נלקחות במבחנה אחת בתמהיל בדיקות אקראי

  
  

  CV%שם הבדיקה

HBE ag
HAVAB-M
HAVAB G

HCV
ANTI HBC

ANTI HBE ab
HBSAG
HBSAB

ANTI HBC M core
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  'בספח נ
  

  ה ס כ ם
  2010_________  ודש בח____  אביב ביום -שנערך ונחתם בתל  

  

  ב י ן                    

  בריאות- מכבי שירותי                                    
  227/99' אגודה עותמנית מס

  היכל הסיטי–א "ת, 27המרד ' מרח                        
  

  "מכבי שירותי בריאות"או "מכבי"–אשר תקרא להלן                        
  
                   

  ,מצד אחד        
  

ל ב י ן                                        

___________________________________  

____________________________________  

  

  : כתובת 
  

  
  

  ,"הזוכה"–אשר יקרא להלן                        
  ,מצד שני                                                                                                                      

  

  

  
אספקת מכשירים אוטומטיים וריאגנטים  לביצוע ל, 121/2010ו ומכבי פרסמה מכרז שמספר  הואיל

להסכם  "א"כנספח אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף  , )"המכרז"-להלן (צהבות בדיקות
  ;ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, זה

  

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

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

  
  ;ובכל נספחיוהסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זהוהזוכה   והואיל

  
  
  
  
  

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

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

  
  פרשנות.2

  .או כדי להשפיע על תוכנם/תרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ואין בכו
  

  הגדרות.3

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

  .על נספחיו, סכם זהה      -"ההסכם"
  

  .מכרזל"'ג"נספח –ההצעה האמורה במבוא להסכם       -"ההצעה"
  

  A,B,Cאספקת תוצאות בדיקות סרולוגיה לאבחון צהבת     –"השירותים/השירות"     

  .בהסכם זה על נספחיוהכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ו                             
  

  מכשירים אוטומטיים המבצעים בדיקות סרולוגיה לאבחון צהבת       -"מערכות/ "מערכת "          

A,B,C

  
  

תמיכה טכנית והדרכה כל ימות , כולליםהשירותי אחזקה שוטפת   -" שירותי אחזקה שוטפת"
טיפולים , )כתוצאה משימוש סביר(תיקוני שבר , תיקונים, השנה

הדרושים אספקת חלפיםעדכוני תוכנה ו, מונעים לפי הוראות יצרן
  .לשמירת המערכת במצב תקין או לשם השבת המערכת לתפעול תקין

  

ביקורת טכנית תקופתית ובדיקת בקרת איכות אשר נועדו לבדוק   - "טכניתביקורת"  
ולוודא כי המערכת על כל מכלוליה ורכיביה מתפקדת באיכות וברמת 

  .הביצועים הנדרשת

  

לשביעות , המועד בו תוכח הפעלתה התקינה של המערכות באתרי מכבי  -"מועד מסירה"
אחר שקיבלו הדרכה ל, פ המפרט שהוגדר"ע, רצונם של המשתמשים

  .אתר מכבילהפעלת המערכת וכפי שיאושר בכתב על ידי מנהל 

  

  .  לבדיקה מבוצעת שבוצעה על דגימה ביולוגית, תוצאה סופית לדיווח"                     בדיקה מדווחת"            

  ובדיקות בקרת איכות   החוזרות של אותה דגימ  ת יובהר כי בדיקו                                                              

  .במספר הבדיקות המדווחותיכללוובדיקות כיול לא                                                               
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  אנשי קשר.4
  

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע ____________ מכבי ממנה בזה את 4.1
.הסכם זה

  
.נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זהלהיות____________ ה ממנה בזה את הזוכ4.2

  
יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי , נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות4.3

.י מכבי"אם ידרש לכך ע, )והמנהל(וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי 
  
  

  התקשרותתקופת ה.5
  

בדיקות מדווחות 1,350,000זוכה  לרכישת המערכות ותחזוקתן היא לביצוע ההתקשרות עם ה  5.1

במועד , )"תקופה ראשונה "או /ו"תקופת ההתקשרות"–להלן (). שנים5תקופה משוערת של (

בדיקות   1,350,000מכבי ותסתיים ביום בו יושלם ביצוע נה שלהפעלתם של המכשירים לשביעות רצו

  .מדווחות

היה ותום התקופה הראשונה בפועל . חודשים60ה הראשונה צפוי להיות תוך סיום התקופ   

',  כאמור בנספח א,המוסכמתתבוצע התחשבנות בין הצדדים לפי עלות המכשירים,  יהיה שונה

באופן שמכבי תקזז  תשלומים עודפים הנובעים  מתשלום הוצאות , ___%ושעור היוון של 

או לחילופין תשלם לספק תוספת בגין , היה גבוה מהצפויאם הקצב , מימון גבוהות מידי

/ החסר  יקוזז / התשלום העודף . אם קצב הבדיקות היה נמוך מהחזוי, הוצאות מימון נוספות

ישולם  בתום ביצוע מספר הבדיקות של התקופה הראשונה או בתום מועד הסיום הצפוי של 

  .המוקדם מהשניים,  התקופה הראשונה

  

מכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם בשתי , קופת ההסכםתעם תום   5.2
יתרתוך שמירה על כל ,"תקופה השניה"ה–תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת להלן 

  ").תקופות האופציה"–להלן (ההסכםותנאי הוראות

  . מהלך תקופה זו יופחת המחיר למחיר תקופה שנייהב            

     על פי ) אם יהיה גידול שיצדיק זאת(או נוספים /בי שמורה הזכות לקבל מכשירים חדשים ולמכ              

  המכשירים החדשים שיתקבלו יהיו בקידמת הטכנולוגיה המוצעת על . שיקול דעתה הבלעדי               

  וכך שיהיה %98-של הציוד במעבדה לא יפחת מUP TIMEכך ש , ידי החברה במועד קבלתם               

  היה ויסופק ציוד כאמור בתקופה שנייה מחיר הבדיקה . מענה הולם לגידול כמותי ככל שיהיה               

  . אלא אם יסכימו שני הצדדים אחרת, יהיה בהתאם למחיר בתקופה הראשונה              

  

ת בהפעלתו חלף ואשר מכבי תהיה מעוניינ, היה ולספק הזוכה מכשיר פעיל במעבדת מכבי  5.3

, במקרה זה . שמורה למכבי הזכות להתחיל את ההסכם במחירי תקופה שנייה, מכשור חדש

  5.2יפעלו הצדדים כאמור בסעיף , באם מכבי תדרוש החלפה למכשור חדש בתקופת ההסכם
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  הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות .6
  

וכי , )"היצרן"–להלן (_________ רת של חבכי הינו סוכן מורשה , הזוכה מצהיר ומתחייב6.1
.הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות

, ________________________, מטעם היצרן, כי הוא רשאי לשווק בישראל, הזוכה מצהיר6.2
שירותי , ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת______________________________ מדגם 

.לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו, ל"יקורות טכניות למערכות הנתמיכה מקצועית וב
  

, הציוד המתכלה, המערכותלספק למכבי את ,בכל תקופת ההתקשרות, הזוכה מתחייב6.3
, ולעמוד בכל הכמויותובהצעתו מפרטב, שירות למערכות בהתאם למפורט בהסכם זההו

  .התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז

ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים , הידע, מצהיר כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאיםזוכהה6.4
הכל כמתחייב מהוראות הסכם , לשם תחזוקתן ולשם הדרכת הפעלתן, לשם התקנת המערכות

לשירות ולאחזקת , ליבוא, הנדרשים על פי כל דין, וכי בידו כל האישורים וההיתרים, זה
.וע הבדיקות במערכותהמערכות והחומרים לביצ

, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן, הזוכה מצהיר6.5
עומדת לרשותוחלקי חילוף וציוד למערכות וכי , בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה

מעבדה המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת המערכות וכן צוות אנשים מיומנים 
  .למשך כל תקופת ההתקשרות, מתן השירותים האמורים בהסכם זהלשם 

  

, במידה ומכבי תבחר לחבר את המערכת המוצעת לליין האוטומטי במעבדה 6.6

המציע מתחייב לפתח קישור תואם ולחברו לכל ליין אוטומטי אשר מכבי 

  .ללא תוספת עלות למכביתוך חצי שנה מהודעת מכבי על רצונה בכך,תבחר 

  
כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל , ייבהזוכה מתח6.7

במקרה . יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך, מכל סיבה שהיא, ממנו
והזוכה מתחייב , תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, זה

החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הזוכהלשתף פעולה עם 
.הדרושהטכני 

תוך שימוש בשיטות , הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה6.8
    בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין, בטוחותעבודה 

  

אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה  
  .של ההסכם  

אספקת המערכות .7
  

  , למען הסר ספק באם המערכת פעילה במכבי(פי דרישת מכבי - על, יספקהמציע המועמד לזכייה7.1

  14וזאת בתוך , ידו להדגמה ולנסיון-המוצע עלאת המכשיר , וללא תשלום) אין צורך באבלואציה       

  משתי (הזוכה יספק גם את כל הריאגנטים .יום מדרישת מכבי לספקה לתקופה של חודש ימים      

  דרושים לביצוע האבלואציה ללא תשלום האבלואציה תבוצעההבקרים והמתכלים ,)ונותאצוות ש      

  בדיקות בתמהיל השגרתי של המעבדה ועוד דגימות200-300במגה לאב והיא תכלול ביצוע      
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  המעבדה וכולל הרצה של בקרת איכות פנימית במשךצוות מיוחדות לפי השיקול המקצועי של      

  הינו שביעות רצון מקצועית של מכבי מהביצועים בפועל כפיבחירת הזוכה תנאי ל. יםימ' מס      

.שיודגמו באבלואציה או כפי שמוכרים למכבי       

  
הזוכה יספק את המערכות , במידה והאבלואציה תהא  לשביעות רצונה המיקצועי של מכבי  7.2

  ). "אתר מכבי"–להלן(למגה לאב __________________המוצעות חדשות מדגם 
  

הזמנה /פקס/בכתבהזמנה שתמסור מכבי לזוכה בכפי, המערכות לאתרי מכביהזוכה יספק את 7.3
לחבר כל מערכת לכל מקורות , להוביל, להתקין, להרכיב, מתחייב לספקהזוכה .ממוחשבת

  .האנרגיה הנדרשים לצורך הפעלתה התקינה ולמסור אותה למכבי במצב פעולה מקובל ותקין
  

על ידי מנהל חתומהתעודת משלוח . על תעודת משלוחהמערכת במכבי ה יחתים את מקבל הזוכ7.4
הופעלה , אישור כי המערכת נתקבלהקרי –" מסירה"תהווה אישור ל,האתר או מי מטעמו

.לשביעות רצונם, באופן תקין והמשתמשים בה קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש בה

את כל הדרישות והסידורים הנוגעים להצבת , הסכםמיד לאחר חתימת ה, הזוכה יעביר למכבי7.5
תוכנות ופרטים טכניים הדרושים , לרבות דרישות לאספקת חשמל, המערכות באתרי מכבי

. 'סידורים פיזיים הנוגעים להצבת המערכת וכו, לקישור המערכות למערכות המחשוב במכבי
  .ל ועל חשבונה"באחריותה של מכבי לבצע את הסידורים והדרישות הנ

  
בכפוף לכך שמכבי תקצה , הזוכה יספק את המערכות בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש7.6

כפי , פי הנחיות היצרן-מקום מתאים ואת התשתיות הנדרשות בתיאום עם הזוכה ועל
  .ידי הזוכה-שתימסרנה על

  
  .ימים ממועד הזמנת מכבי__________________ -מהמערכות יסופקו לידי מכבי לא יאוחר 7.7

חבילות , הזוכה יספק את המערכות לאתרי מכבי כשהן חדשות וכוללות את כל רכיבי החומרה7.8
כל החלקים והאביזרים וחומרים , )SERVICE MANUAL(ספר שירות טכני מלא , התוכנה

יסייע , כמו כן. הנדרשים להפעלתן המלאה והתקינה של המערכות, בכמות ראשונית מתאימה
  .ת למערכת המחשוב של מכביהזוכה למכבי בקישור המערכו

למהנדס ציוד ) SERVICE MANUAL(יספק הזוכה עותק נוסף של ספר שירות טכני מלא , בנוסף
  .רפואי במטה מכבי

  
אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה

  .של ההסכם

:הריאגנטיםאספקת 8

     הריאגנטים לצורך ביצוע הבדיקותבמשך כל תקופת ההסכם את למכבי מתחייב לספק הזוכה                8.1

  .בהסכם זהכקבוע שבעה  ימי עבודהתוך , באופן סדיר ושוטף                    

  .הריאגנטים יסופקו ללא חיוב    8.2

  ל אתר וימסרו לכ, למכבי יהיו בהתאם לשעות הפעילות של כל אתרהריאגנטיםמשלוחי     8.3

  .ולרבות יחידות אחרות במכבי, מזמין בלבד ולא יושארו בכל מקום אחר                

    .בולטת" קירור"עליה מדבקת , בקירור יסופקו באריזה נפרדתריאגנטים     8.4

/ יחתים את מקבל הסחורה תוך ציון שם מלא וחותמת המתקן  על תעודת משלוח הזוכה  8.5

  .חשבונית במחיר אפס/

  חודשים 6-ולפחות לעם תאריך תפוגה ארוך ככל הניתןהציודמתחייב לספק את הזוכה             8.6
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  .מתאריך האספקה                 

  
  ותמיכה מקצועיתהדרכה9

  
המיועדים להפעיל את המערכות ולהשגיח על פעולתן התקינה בשימוש מכבי הזוכה ידריך את עובדי 9.1

בה אתר מכביההדרכה תנתן בכל . לפי הנחיות היצרן, ן ברמת המפעילבהפעלתן ובתחזוקת, במערכות
  .אתרלשביעות רצון מנהל ה, תוצב המערכת מיד לאחר התקנתה ותמשך עד אשר יוטמע השימוש במערכת

  
זוכה יספק עם כל מערכת ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן תמצית הוראות 9.2

  .   אחזקה בעברית
  

לפי , תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המערכות ובשיטות העבודה בהן למשתמשי המערכותה יספקהזוכ9.3
.הצורך או לפי פניה של מכבי

  

כיםומוסמניםתמיכה מקצועית מיומאנשי מתחייב כי במהלך כל תקופת ההתקשרות יעסיק זוכה ה      9.4
.המוצעתבנושא אפליקציות למערכת)יש להציג תעודות הסמכה(י היצרן "ע

  

ל  "מתחייב לדאוג לנוכחות של מומחה אפליקציה ברמה הגבוהה ביותר שהחברה בארץ או בחוהזוכה9.5
.במידת הצורך,על מנת לסייע בהטמעת המכשירים  ,יכולה להעמיד  

  
  מערכות קה לוחזתשירות 10
  

שנים _ מתחייב למתן שירות בכל תקופת ההסכם תקופת האחריות תחל ממועד המסירה עד ל הזוכה 10.1
הזוכה יהיה אחראי שכל מערכת שתסופק על ידו תהיה תקינה ). "תקופת האחריות"–להלן . (לכל מערכת 

  .או מגבלה כלשהן/על כל רכיביה ואביזריה ותפעל בצורה שוטפת ותקינה ללא הפרעה ו
  

, על כל רכיביה, יהיה אחראי לפעולתה התקינה של כל מערכתזוכה במהלך תקופת הההתקשרות  ה10.2
  . שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה יעוץ והדרכה למשתמשים, ללא תשלום נוסף, פקויס
  

כתוצאה (תיקוני שבר , תיקונים, שירות התחזוקה ינתן באתר מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה10.3
אספקת חלפים הדרושים לשמירת המערכת במצב , טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, )משימוש סביר

והכל ללא תוספת תשלום , ביקורות טכניות ועדכוני תוכנה למערכת, שם השבתה לתפעול תקיןתקין או ל
  החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה , השירות כולל את כל העבודות. או תמורה מצד מכבי

  
תוך ובאיכות וטיב מעולים , בכוח האדם, בציוד, בתנאים, זוכה מתחייב לספק למכבי את השירותה10.4

-ובהוראות אחרות כפי שתינתנה לו על, במפרט, במכרז, הכל כמפורט בהסכם זה–זמנים מידה בלוחות הע
.לשביעות רצונה המלא של מכבי,מעת לעתהממונה ידי המנהל 

עד 08:00ובערבי חג בין השעות 19:00עד 08:00בין השעות ', עד ה' שירותי התחזוקה ינתנו בימים א
  .'מתחייב הזוכה לטפל בתקלה גם בימי ו, שביתת מערכתבמקרה של תקלה מ.13:00

   בתקופת האחריות והשירות ובתקופת התחזוקה , במערכתהזוכה מתחייב להיענות לקריאה לכל תקלה 10.5
ובלבד שההודעה נמסרה , שעות מהמועד בו קיבל הודעה על תקלה6תוך פרק זמן מירבי שלא יעלה על  
, 12:00במידה והזוכה קיבל הודעה על תקלה לאחר השעה . 12:00עה בשעות השירות כאמור לעיל ועד הש

.בבוקר ביום העבודה הבא10:00תטופל התקלה עד השעה 

כי אם תיקון התקלה יארך מעבר לשעות , יובהר. הזוכה מתחייב לעבוד באופן רציף עד לתיקון התקלה10.6
.לא תיגבה בגינן כל תוספת, העבודה האמורות לעיל
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שעות מעת קריאת 48הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה תוך מקסימום , האמור לעילמבלי לגרוע מ10.7
  .למעט שבתות וחגי ישראל, השירות

  
שעות מהגעת 48הזוכה יהיה ערוך לספק מערכת חלופית במידה והתקלה במערכת לא תתוקן בתוך 10.8

ברמה זהה או במקרה זה מתחייב הזוכה להעמיד לרשות מכבי מערכת חלופית. הטכנאי לבדיקת המערכת
  . דומה לזו של המערכת נשוא הסכם זה ובאופן מיידי

  
עוד של כל מאבחן  מיום התקנת המכשירים וכל UP TIME–מתחייב כי  זמן ההפעלה התקין הזוכה10.9

בחישוב , משעות העבודה הרגילות במעבדה98%-לא יפחת מ,  מכבי מבצעת בדיקות במכשירים אלה
הוספת מכשירים   נוספים בתקופה / או יהיה צורך בהחלפת /ו 98%ה מ  היה ותהא יריד.  מצטבר שנתי

הנושא יטופל   , היה והצורך יהיה בתקופה שנייה. יבצע זאת ללא עלות נוספתהזוכההראשונה 
    .5.2כאמור בסעיף 

  
הזוכה ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת מהמערכות ויציג אותו למכבי בכל 10.10

  . פי דרישת מכבי-לעת ע
  

ככל הדרוש לתיקון , פי המלצת היצרן-הזוכה מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על10.11
וזאת לתקופה של שבע שנים לפחות ממועד המסירה של כל , לרבות תוכנות דרושות, ולתחזוקת המערכות

לפחות שני אנשי שירות מתחייב הזוכה להעסיק , כמו כן. מערכת וכל עוד המערכות בשימוש מכבי
  .לתחזוקת המערכות

  .אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם, הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה
  

ניהול מלאי 11

ושמירת מחסור    לשם מניעת'שבנספח אחודשים מכל המוצרים   3לי של אנימיחזיק מלאי מיהזוכה11.1

. רצף עבודה מאותה  אצווה

. באופן מיידי וללא כל דיחוי, במי מן המוצריםדווח למכבי על כל מחסור הצפוי יהזוכה  11.2

  ים מספק חלופי /המוצראתתהיה מכבי רשאית לרכוש, ים/במקרה של מחסור במוצר  11.3

  . אם יהיו, והחברה תשפה את מכבי בגין פערי העלויות, כראות עיניה                 

  ספקה דחופה החברה תתחייב לספק אצורך ביש ריאגנטים ובקרה חריגים של חסר במ            11.4

  .יוםהאותם עוד באותו                    

  

החלפה והחזרת  מוצרים12

  אשר תוחזר של מוצריםתשלום כל אריזה פגומהתוספת יחליף באופן מיידי וללא הזוכה  12.1

  .על ידי מכבי                  

  ימים 3בתוך , ים יבצע זאת הזוכה על חשבונו/של מוצרrecallיך של היה ויידרש הל12.2
ידי החוק או      - מנקודות המכירה של מכבי או ממחסניה אלא אם כן יוגדר אחרת על  
  .בדרישות משרד הבריאות   

  
  
  

  התחייבויות מכבי 13
  

בהתאם להוראות , רכתעמכבי מתחייבת לנקוט בכל הפעולות הסבירות לשם שימוש יעיל וחסכוני במ    13.1

  .הזוכהידי -כפי שיימסרו לה על, היצרן
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הזוכהבנושא זה ולהנחות את עובדיה בהתאם כפי שיסוכם בין הזוכהמכבי מתחייבת לשתף פעולה עם   13.2

  .לפי הצורך, לבין אגף הרכש במכבי

  

  .הזוכהוהדרכת ולעשות שימוש בחומרים בהתאם להוראות היצרןערכתמכבי מתחייבת להפעיל את המ    13.3

  

   הצדדים רשאים לצרף לדיונים . מכבי תמנה מטעמה צוות לבירור עניינים הנוגעים להסכם זה  13.4
  .נציגים נוספים לפי עניין הדיון ומהותו              

  :בכל אחד מהמקרים הבאיםהזוכהצוות זה ידון עם נציגי 

    

  .י הנחיות היצרן"שלא עפ  ערכתעל שימוש במהזוכהדיווח של   13.4.1  

  

  ).10%+ -(סטיות מהותיות בין צריכת החומרים ומספר הבדיקות המדווחות   13.4.2  

בצריכת החומרים כתוצאה 10%-במידה והצוות יסכים כי קיימת סטייה מהותית הגבוהה מ

  .תשלם מכבי לספק את מחירי הריאגנטים בגין הסטייה , משימוש לא נאות של מכבי

  

  .אחרים הנוגעים להסכם ולתנאיועניינים מהותיים 13.4.3

  
  התמורה ותנאי תשלום14

  : מחיר לבדיקה –תמורה 
  

ומחיריהן ורשימת הריאגנטים הדרושים   ערכתהמעל ידי בוצעות המרשימת הבדיקות     14.1

  .להסכם זה'גנספח ביהיו כמפורטונתוני הבסיס לחישוב עלות הבדיקות  , לביצוען

:קופה הראשונה יספק הזוכה ללא תשלום נוסףבגין התמורה בת            14.2
.מכשירים   14.2.1

  קליברטורים , קונטרולות , ציוד מתכלה לביצוע הבדיקות בהתאם לצרכי מכבי כגון ריאגנטים  14.2.2
  .ומתכלים נוספים ככל שידרשו                           

הסכם זה ואחריות לפעילותם שירותי אחזקה שוטפת ותמיכה מקצועית לכל המכשירים נשוא  14.2.3
.בהתאם לצרכי המעבדות ולהוראות היצרן, התקינה

אם אלא , למעט מכשירים, ופה הראשונהגין התמורה בתקופה השנייה יספק הזוכה את הנדרש בתקב14.3
  .הסכימו הצדדים אחרת

  

. ההזמנההתמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע במועד –ח "מחירים הנקובים במט14.4
  

ימים מהודעת מכבי על 120תוך , הזוכה יערך לעבודה בחשבונית מרכזת על פי אפיון אשר תעביר מכבי14.5
.רצונה בכך

  

לפי מספר התוצאות המדווחות לבדיקות אשר בוצעו במהלך , סכומי התמורה  ישולמו על בסיס חודשי14.6
דש העוקב לחודש לחו5עד ל   ות ממוחשבים "מכבי תעביר  לספק דוח. כל חודש במעבדות מכבי

  .הפעילות
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לשני הצדדים שמורה הזכות לבקר את מספרי הבדיקות המדווחות באמצעות מערכות הדיווח 14.7
  . המקובלות לרבות מונה הבדיקות בתכנת המאבחן

  
יום 66+ בתנאים של שוטף , י הזוכה למכבי"אשר יוגשו ע, התמורה תשולם כנגד חשבוניות מס כחוק14.8

.ממועד תאריך כל חשבונית
  

אירו שיפורסם על ידי בנק ישראל ביום ) / $(ב "ח תקבע על פי השער היציג של דולר ארה"התמורה בש14.9
  .ההזמנה

  

  
  אחריות15

  
,   או הפסד/או פגיעה ו/או אובדן ו/הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו, מן האמור בהסכם זהמבלי לגרוע         15.1

  או למי  /שיגרמו למכבי ו, ג וללא יוצא מן הכללמכל סותוצאתינזקלרבות , או לרכוש/לגוף ו       
  או בקשר עם  /או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או למבוטחיה ו/מטעמה ו        
  : להלן(כמפורט ומוגדר בהסכם זה ,______________________________אספקת        
). "השירותים"        


או /בגין כל נזק ו, עם דרישתה הראשונהמיד , או לשפות את מכבי/הזוכה מתחייב לפצות ו15.2

שייגרמו למכבי כתוצאה , ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי"ט עו"לרבות הוצאות ושכ, הוצאה
על פי הסכם זה או על פי כל , או בשמו/או מי מטעמו ו/מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה  ו

  .דין

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה על ידי כמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים ,בהקשר זה מובהר15.3
יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את ולא , להסכםבהתאם יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

אחראי לו על שהואבגין כל נזק או מי מטעמה /מכבי ולפצות את או /לשפות וומחובתהזוכה  
.או על פי כל דין/פי הסכם זה ו

מכל סכום שיגיע ,היא זכאית לפי סעיף זה בכללותולהם לנכות סכומים תרשאימכבי תהא15.4
לגבותם תרשאיתהאוכן , בכל זמן שהוא, בצירוף הצמדה וריבית על פי חוקלזוכה הממנ

.בכל דרך אחרתמהזוכה  

, הצווים, התקנות, הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים15.5
למעלה מן הצורך . הניתנים על ידו על פי ההסכםההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים

, נוסח משולבהחוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב כי הזוכה , יובהר
אך מבלי לפגוע בכלליות,ובעיקר, שהותקנו על פיותקנות וההצוויםואחר כל1995–ה "תשנ

ואו קבלני המשנה של/ואו משמשיו/או שליחיו ו/ו וכל עובדי, שהזוכהבאופן , האמור לעיל
לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או , במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו 

  .ל"זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ,זמני

לפי הזוכה ת של אינן באות לגרוע מכל התחייבו,על כל סעיפי המשנה שבו, סעיף זהוראות ה15.6
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר או על פי כל דין /וההסכם 

.בביטוחי הזוכההמכוסה או שאינו מכוסה ' הפסד וכד/אובדן/נזק
  

  ביטוח16
  

ממועד תחילת , או על פי כל דין/זה והסכםעל פי ומהתחייבות הזוכה מבלי לגרוע מאחריות 16.1
לערוך ולקיים על הזוכה מתחייב , המוקדםלפי, תן השירותיםאו ממועד תחילת מהסכם זה 

המפורטים את הביטוחים ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, וחשבונ
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ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה להסכם 'אכנספחמצורףה" אישור עריכת ביטוחים"ב
פי -עלההתקשרות ל תקופת משך כלוזאת , )"הביטוחים"או /ו" ביטוחי הזוכה":להלן(

תום תקופת אחרלתקופה נוספת כל למשך , ואחריות מוצרולעניין אחריות מקצועית.ההסכם
  .ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות

  
, בין היתר, והוא מתחייב, בסעיף זהיםהנזכרהביטוחיםמתחייב למלא אחר כל תנאי הזוכה 16.2

תחודשנה הזוכה וג ולוודא כי פוליסות ביטוחי לדא, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם
לא לעשות כל מעשה שיש , ההתקשרותותהיינה בתוקף במשך כל תקופת , לפי הצורך, מעת לעת

אישורים על תשלומי מכבי לבקשת ולהמציאאו להפקיע את תוקף הביטוחים /בו כדי לצמצם ו
י בביטוחהנקוביםת והעצמיות ויההשתתפמיבכל מקרה בסכוכי הזוכה יישא , יודגש. הפרמיה

.הזוכה
  

יום לפני 14-לא יאוחר מ, למכבילהמציא הזוכה מתחייב ,מכביללא צורך בכל דרישה מצד 16.3
לעיל בהתאם לנוסח אישור כאמורהזוכה אישור בדבר עריכת ביטוחי ,מועד תחילת הסכם זה

.כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, םביטוחיעריכת  
  
  

מכבילהפקיד בידי הזוכה מתחייב , הזוכהם לפני מועד תום תקופת ביטוחי יו14-לא יאוחר מ16.4
ולמשך כל תקופת ההתקשרות על פי בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ,יםאישור עריכת ביטוח

.ההסכם

הזוכה שיומצא על ידי יםהביטוחעריכת לבדוק את אישור ,אך לא חייבת, תרשאימכבי תהא 16.5
על ושיידרשאו הרחבה /או התאמה ו/ואו תיקון /וב לבצע כל שינוי מתחייוהזוכה , כאמור לעיל

.ו על פי הסכם זהלהתחייבויותיאת הביטוחים נושא האישור מנת להתאים 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מכבי מצהיר ומתחייב כי זכויות הזוכה 16.6
אישור הביטוחים נושא יות שהיא לגבי כל אחראו /כל חובה והאו מי מטעמ/מכבי ומטילות על 

ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה , או לגבי העדרם, ותוקפם, היקפם, טיבם, יםהביטוחעריכת 
דרשו עריכת שינויים וזאת בין אם ,או על פי כל דין/וזה הסכםעל פי הזוכה  שהיא המוטלת על 

.ובין אם לאווחים את אישור עריכת הביטבין אם בדקו , ובין אם לאוכמפורט לעיל 
  

אך לא , תזכאימכבי תהא, ןאו בחלקןבכללותף זה לפי סעייותיובהתחייבוהזוכה לא עמד 16.7
ואו לשלם במקומ/ווועל חשבונהזוכה של מולערוך את הביטוחים או חלק מהם במקו,תחייב

.לכל סעד אחרמכבי של הכל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכות

וכי , מכביתנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי יכללו הזוכה  ביטוחי 16.8
יתחייב המבטח , כמו כן.מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף בביטוחי 

מסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי ישהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם ת
.יום מראש60לפחות מכבי 

  
ל לקבלת "על פי הביטוחים הנאו מי מטעמה/מכבי ושל היכללו סעיף לפיו זכותהזוכה ביטוחי 16.9

העדר רישוי או /או הוראות ו/או בהנחיות ו/אי עמידה בתקנות ולא תיפגע עקב או פיצוי /ושיפוי 
.או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים/ו

  
מכל סכום שיגיע ,סעיף זה בכללותולהם היא זכאית לפילנכות סכומים תרשאימכבי תהא16.10

לגבותם תרשאיתהאוכן , בכל זמן שהוא, בצירוף הצמדה וריבית על פי חוקלזוכה הממנ
.בכל דרך אחרתמהזוכה  
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כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת , מוסכם בזאת16.11
על . ממלוא חבותו לפי הסכם זהדרישת מינימום המוטלת על הזוכה  שאינה פוטרת אותו 

הזוכה מצהיר ומאשר . הזוכה לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם
או מי מטעמה בכל הקשור /או דרישה כלפי מכבי ו/בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו

יטוחי או היקף הכיסוי הב/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/לגבולות האחריות האמורים ו
.שהוצא על ידו

  
או תביעה /או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, מצהיר הזוכה, מבלי לגרוע מן האמור לעיל16.12

או בשמה בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים /או מי מטעמה ו/כנגד מכבי ו
קובות או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנ, שהתחייב לערוך כמפורט לעיל

או בשמה מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב /או מי מטעמה ו/והוא פוטר את מכבי ו, בפוליסות
.לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות

  
.הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם16.13

  
  

  רישיונות והיתרים17

  או /זיק ברשותו את כל האישורים ומתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחהזוכה 17.1
הזוכה מתחייב . לצורך קיום השירות והפעלתו, שיונות הדרושים על פי הדיןיאו הר/ההיתרים ו

, על חשבונו הוא, ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם"לגרום לכך שכל הנ
.תקשרותבמשך כל תקופת הה

  
, מערכת/ ר למכשיר "הגיש בקשה לקבלת אישור אמהזוכה מתחייב להמציא למכבי אישור כי17.2

חודשים ממועד 3ר תוך "והוא מתחייב להמציא אישור אמ, תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם
.  ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא הסכם זה, החתימה על ההסכם

  

  .הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית17.3
  
  

  מועסקי הזוכה18
  

  האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כי כל, הזוכה מצהיר בזה  18.1

על חשבונו , ויועסקו על ידו, במישרין או בעקיפין, כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי

  .ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם, הוא בלבד

  

או הסכם החלים /בדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין והזוכה מתחייב לשלם לעו      18.2

  .עליו

  

או בקשר למתן /שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו, הזוכה אחראי כלפי עובדיו    18.3

ה למתן מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או בכל פעילות הקשור, בגין נזק גופני, השירות

  . השירות

  

וכי כל זכות שניתנת , פי ההסכם-כן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על      18.4

לפקח , או מטעמם/או בשמם ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או לנציגיה ו/או למנהל ו/פי ההסכם למכבי ו-על
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ולא תהיינה , טחת ביצוע הוראות ההסכם במלואןאינה אלא אמצעי להב, ולהתערב בכל צורה במתן השירות

פיצוי או , או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלום/לזוכה ו

, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו

  .מכל סיבה שהיא, פי ההסכםאו סיום כל התקשרות על

  

שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את הזוכה להופיע . הזוכה מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד

  .או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה כלשהי, בשם מכבי או מטעמה

  

או /בגין כל נזק ו, או לשפות את מכבי/לפצות והזוכה מתחייב, או סעד הנתונים למכבי/מבלי לגרוע מכל זכות ו

או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות /כי המצב המשפטי ו, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, הוצאה שיגרמו לה

  .פרק זה

  .אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם, הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה

  
  שמירת סודיות19
  

כל ידיעה בקשר , או להביא לידיעת כל אדם/למסור ו, ולא להעביר, זוכה מתחייב לשמור בסודה19.1
או אגב ביצוע , או במהלך,  עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף

  .או לאחר סיומהלפני תחילתה , תוך תקופת ההסכם, ההסכם או מתן השירות
  

לחוק 118ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף כי ידוע לו שהפרת , הזוכה מצהיר19.2
  .1977–ז "התשל, העונשין

  
אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה

  .של ההסכם

  הפרת הסכם20
  

  .פי כל דין או ההסכם-על, מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית20.1
  

רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה  או מי , לעילבנוסף לאמור20.2
והליכים , יסול עסקים באופן אחרחאו /הסדר נושים ו, כינוס נכסים, מטעמו שיש בהם פירוק

  .יום30אלו לא בוטלו תוך 
  

  –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית20.3
  

  או; לבטל את ההסכם לאלתר20.3.1
  

או /קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ולעמוד על 20.3.2
הזוכה מתחייב בזה למלא . ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה3ההתחייבות תוך 

ייגרמו או ש/נגרמו ווכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש, אחר הוראות מכבי
.הקיום כאמור-או אי/כתוצאה מההפרה האמורה ומכביל
  

הזוכה למכבי פיצויים ישלם , לעיל18.3בנסיבות המתוארות בסעיף את ההסכם כבי ביטלה מ20.4
או שייגרמו למכבי /וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו, ח"ש_______________מוסכמים בסך 
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אין . אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה, או אי הקיום כאמור/כתוצאה מההפרה ו
או /של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ובאמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה

  .נוספים על פי כל דין
  

הפר הזוכה את ההסכם הפרה או /לעיל ו18.3.2כאמור בסעיף , לא תיקן הזוכה את ההפרה20.5
או את /או לקיים את ההוראה ו/שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו

כפי , או ההתחייבות/או לא מילא אחרי ההוראות ו/ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו
תהיה מכבי זכאית לבטל את , לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה,שנדרש על ידי מכבי

והזוכה יהא חייב , ידי מתן הודעה על כך בכתב-וזאת על, קיומו- ההסכם מחמת הפרתו או אי
וזאת בגין הנזקים שנגרמו ח "ש_______________לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך

או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח /או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/ו
אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או .נזקים אלה

  .או נוספים על פי כל דין/תרופה אחרים ו
  

כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר כי הפיצויים המוסכמים, הצדדים מצהירים20.6
וכי הזוכה , כמפורט לעיל, או הפרתו היסודית של ההסכם/עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו
  .יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר

  
והביטול ייכנס לתקפו במועד , ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה20.7

  .שתקבע מכבי בהודעה
  

  הסבת ההסכםאיסור 21
  

כויותיו על פי ההסכם או זאו להמחות לאחר את , או להעביר לאחר, הזוכה איננו רשאי למסור21.1
  .אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי,  את החובות הנובעות ממנו

  
תהא בטלה ומבוטלת , כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה21.2

  .וקףוחסרת כל ת
  

  .אסורות בשעבוד כלשהו, כולן או מקצתן, זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו21.3
  

לכל , או חלקן/פי הסכם זה ו- או להעביר את זכויותיה על/מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו21.4
בו " עניין-בעל"או מכבי הינה /או חברת סמך של מכבי ו/גוף משפטי המהווה חברה בת ו

  . 1968–ח "תשכ, בחוק ניירות ערך" יןעני- בעל"כהגדרתו של 
  .הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו, פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך

  
אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה

  .של ההסכם
  
  
  

  זכות קיזוז22
  

תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי , ולה בלבד,כי למכבי, הצדדים להסכם מסכימים בזה
  .מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי,להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת

  
, טעויות, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, היה ויתגלו בחשבון, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

מכל , מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעילתהא , או ליקויים כלשהם/אי דיוקים ו
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  .או שיגיע לזוכה ממכבי/סכום המגיע ו
  

  
  ויתור בכתב23

  .אלא בכתב, לפיוהצדדיםואין ויתור על זכות מזכויות , אין שינוי בהסכם23.1
  

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש 23.2
  .דו ממנה גזירה שווה למקרה אחרתקדים ולא ילמ

  
לא ייחשב הדבר כויתור –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על23.3

  .לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך, על זכויותיו
  

  
סמכות שיפוט24

  
הקשורים להסכם בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

  . יפו-אביב- בתלתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו , או למכרז/ו
  

ומתן הודעותכתובות הצדדים25
  

  .כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם
  

ה ובהישלחן כך תחשבנ, שבמבוא להסכםאלקטרוני למען פי הסכם זה תישלחנה בדואר-כל ההודעות על
  .שליחתן שעות מעת24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

  
  
  
  
  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום
  
  
  
  
  

           __________________                                               ___________________  
  ה ז ו כ ה                                                                 מ כ ב י
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נספח א' להסכם
  םאישור עריכת ביטוחי

  
  לכבוד

  מכבי שירותי בריאות
  אביב- תל27המרד ' מרח

  ")מכבי: "להלן(
  
  

  ,אחריות כלפי צד שלישיביטוח , חבות מעבידיםביטוח אישור עריכת :הנדון
  ביטוח אחריות מקצועית וביטוח רכוש, ביטוח אחריות מוצר

  

ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין ית כהננו מאשרים בזא
וזאת לתקופה ") השירותים: "להלן(_______________בעניין אספקת") הזוכה"להלן (_______________

  .________ומסתיימת ביום _________ ביום המתחילה
  
  ביטוח חבות מעבידים.א

או מועסקיו שבגינם נדרש הזוכה לשלם ביטוח /הזוכה כלפי עובדיו ופיו מבוטח-עלביטוח חבות מעבידים
בגין , 1980-ם "התש, או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים/ו) נוסח חדש(על פי פקודת הנזיקין לאומי 
בגבול ביצוע השירותים לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב או נזק נפשי /ואו נזק גוף /מוות ו

כ לתקופת "אירוע ובסהל, נפגעל) ב"דולר ארהחמישה מיליון($ 5,000,000שליות שלא יפחת מסך אחר
  . ביטוח שנתית

מועסקי /במקרה ויחשבו כמעבידם של מי מעובדיעובדיה ומנהליהאו /ומכבי ורחב לשפות את מהביטוח 
  .מועסקיו כמוגדר לעילאו /והזוכה

  
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.ב

בגין כל , על פי דין, או מטעמו/פיו מבוטח הזוכה וכל הפועלים בשמו ו-עלחריות כלפי צד שלישי ביטוח א
, לרבות מבוטחי מכבי, או גוף כלשהו/או לרכושו של כל אדם ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/ואו אובדן /ופגיעה 

ריות שלא יפחת מסך בגבול אחאו במסגרת מתן השירותים /או מי שפועל מטעמה בקשר עם ו/עובדי מכבי ו
  . כ לתקופת ביטוח שנתית"לאירוע ובסה) ב"דולר ארה  אחד מיליון($ 1,000,000-של

פריקה , מכשירי הרמה, בהלה, התפוצצות, כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאשאינוביטוח זה 
וסד לביטוח מצד המהשבה או תביעות /שביתות והשבתות ו,הרעלה, מתקנים סניטריים פגומים, וטעינה
  .לאומי

םכמבוטחים נוספים בגין אחריותעובדיה ומנהליה או /ומכבי ורחב לכלול את משם המבוטח בפוליסה 
לפיו ייחשב הביטוח כאילו , וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבתאו מי מטעמו /והזוכהאו מחדלי /למעשי ו

  .נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
או בשליטה של /במידה ואינו בפיקוח ו, או מבוטחיה ייחשבו כרכוש צד שלישי/ואו עובדיה/רכוש מכבי ו

  .הזוכה
  
  ביטוח אחריות מוצר.ג

או בשליחותו בגין/או בעבורו ו/או בשמו ו/וכל הפועלים מטעמו ו, פיו מבוטח הזוכה-ביטוח אחריות מוצר על
אבדן או נזק פיזי לרכוש או /ול סוגאו נפשית מכ/ופגיעה גופנית או /ומחלהאו/ומוותאו /והיזק גופני 

חלקי , לרבות רכיביהם, המסופקים בקשר עם ההסכם________או בקשר עם /עקב ותוצאתילרבות אבדן 
רוע ילא) ב"דולר ארהשני מיליון($ 2,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך של , תוכנות וחומרים, החילוף

.כ לתקופת ביטוח שנתית"ובסה
הזוכה וזאת או מחדלי /למעשי והמטעמה בשל אחריותמיאו /ומכבי ת לכלול אורחב מהביטוח כאמור

  .בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
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או למבוטחי מכבי לפני חתימת /כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הזוכה למכבי ו, הננו מאשרים בזאת
אף אם חל מועד זה לפני , סכם יחול הביטוח לפי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמורהה

  . מועד תחילת הפוליסה
כי  הפוליסה תכלול אופציה לתקופת , מוסכם, מסיבה כלשהי, במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל  ולא יחודש

עד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע חודשים נוספים מהמו6למשך , גילוי נזקים ותביעות מוארכת
ייחשב לכל , שאירע בתקופת הביטוח שלא חודשה ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת

  .נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח
  

שירותי , מקצועיתתמיכה, הדרכה: לעניין סעיף זה הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם
  .ועדכוני תוכנה, תחזוקה

.50,000$עד לגבול של  recall-הביטוח מורחב לכלול כיסוי ל
  

ביטוח אחריות מקצועית.ד
או בשליחותו /או בעבורו ו/או בשמו ו/וכל הפועלים מטעמו ו, פיו מבוטח הזוכה-ביטוח אחריות מקצועית על

, טעות, שמקורם ברשלנותכולל כל הנזקים , או חולי/מחלה ואו/או מוות ו/או היזק נפשי ו/בגין נזק גוף ו
לרבות , או במסגרתם/או במהלכם ו/או עקב מתן השירותים על ידם ו/אשר ארע תוך כדי ומחדל או השמטה 

יפחת בגבול אחריות שלא , תמיכה מקצועית שירותי תחזוקה ועדכוני תוכנה, תוך כדי ועקב מתן הדרכה
  . כ לתקופת ביטוח שנתית"לאירוע ובסה) ב"מיליון דולר ארהניש($ 2,000,000-שלמסך 

או למבוטחי מכבי לפני חתימת /כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הזוכה למכבי ו, הננו מאשרים בזאת
אף אם חל מועד זה לפני , ההסכם יחול הביטוח לפי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור

  . יסהמועד תחילת הפול
כי בפוליסה תחול תקופת גילוי , מוסכם, מסיבה כלשהי, במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע 6למשך , נזקים ותביעות מוארכת
ל נושא ועניין כאירוע ייחשב לכ, בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת

  .עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח
הזוכה וזאת או מחדלי /למעשי והמטעמה בשל אחריותמיאו /ומכבי ת לכלול אורחב מהביטוח כאמור 

  .בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
, אובדן מסמכים, או העיכוב/אובדן השימוש ו: ופשי מכל סייג ואו מגבלה בדברהביטוח הניתן בסעיף זה ח

  .נזק תוצאתי וחריגה מסמכות
אי יושר עובדים או בשמו בגין /הביטוח כאמור מורחב לכסות את אחריותו של הזוכה וכל הפועלים מטעמו ו

  .והוצאות שחזור מסמכיםאו שותפים/או מנהלים ו/ו
  
לום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות הזוכה לבדו אחראי לתש.ה

  . לעיל
וכי אנו מוותרים מכבי י "בביטוחים המפורטים לעיל במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע.ו

  .מכביאו טענה בדבר שיתוף ביטוחי/על כל דרישה ו
מבלימכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח צומצמו או י/אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו.ז

  . יום מראש60על כך בדואר רשום שניתנה לכם הודעה 
בכפוף , 2009כי נוסחי פוליסות הזוכה לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט , מוסכם בזאת במפורש.ח

  .לשינויים הנקובים לעיל
  

  .מה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעילכפוף לתנאיהן ולסייגיהן של הפוליסות המקוריות עד כב

  

  ,בכבוד רב

  מ"חברה לביטוח בע___________
  

  ____________________על ידי 
  

  ________________________________________________________שם החותם ותפקידו
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  'גנספח 

  מכבי שרותי בריאות: לכבוד

  
  __ '  ______________טופס הצעה למכרז מס: הנדון

  
  : התאגיד המציע

  
                                            : מערכת  המוצע/ שם המכשיר 

  
                                                                                                      : פירוט הציוד הנלווה  המוצע

  
  __________________: םדג__________________________  :תוצרת

  
  : הערות

  
_______________________________________________________  

  
  

  כתב הצהרה והתחייבות המציע.1

מצהירים ומתחייבים ______________________הרשאים להתחייב ולחתום בשם , מ"אנו הח
  :כדלקמן
  

האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות אנו מסכימים לכל , קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז  
  .ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו

  
.אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז1.1


חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו 1.2

לרבות חתימה על ההסכם , והכל אם נהיה הזוכים במכרז, מפורטים בכל תנאי המכרזבתנאים ה
.המצורף כלשונו

  

.מכל סיבה שהיא, כולה או חלקה, ידוע לנו כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש1.3
  

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת 1.4
.בינינו לבין מכבי, אם תהא, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, ה ולאחריהההצע

  

לא , אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפן1.5
ימים מהמועד האחרון שנקבע 90לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו , לא לשנותן, לבטלן

.במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם–ואם נהיה הזוכים במכרז , להגשת ההצעות במכרז זה
  

הננו מבינים ומוסכם עלינו כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים 1.6
.במכרז


  .)מחק את המיותר(מ"לא כולל מע, אירו) / $(ב "דולר ארה/ ח"ש-המחירים בהצעה נקובים ב1.7
  

שער האירו היציג נכון ליום / $ ב "להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדולר ארהכי כבסיס, ידוע לנו    
  .האחרון להגשת ההצעות למכרז
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  :להלן הצעתנו .2
  

שם הבדיקה
אומדן כמות 

שנתית

מחיר מוצע 
לתוצאה 

מדווחת לפני 
תקופה - מ"מע

ראשונה

מחיר מוצע 
לתוצאה 

מדווחת לפני 
תקופה - מ"מע

שנייה

כ "סה
לתקופה 
  ראשונה

כ "סה
לתקופה 

  שנייה

HBE ag1,050

HAVAB-M6,800

HAVAB G18,000

HCV68,000

ANTI HBC23,500

ANTI HBE ab2,200

HBSAG93,000

HBSAB49,000

ANTI HBC M core250

כ"סה

  _______:מטבע ההצעה

  
  

  :מחיר תוצאה מדווחת

יש למלא את הטבלה המצורפת לעיל.

  

  למידע בלבד:עלות התקופה הראשונהנתוני

מחיר המכשירים :

מספר בדיקות לחישוב :

כמות מכשירים נדרשת לעמידה בדרישות:

חודשים60: תקופה לחישוב

 מחיר ההון:________________
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  :ו ללא חיוברשימת הריאגנטים אשר יסופק

  

אחסון אי תנ  כמות באריזה   מקט יצרן  מחיר ריאגנט   ריאגנט

  'וטמפ

          

          

          

          

  .מ כחוק "למחירים יתווסף מע*

  
  

.במנגנון המתואר בהסכםהזוכההצמדת המחירים תתאפשר על פי בחירת 
ות תבוצע למדד המציע מצהיר בזאת כי הוא מעוניין שהצמדת המחירים לאורך כל תקופת ההתקשר

:_________  

:רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

שהמסמכים הרשומים מטה צורפו X-נא וודא וסמן ב. יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים

  להצעתך 

  .אישור תאגיד  [   ]  

.או רשויות הבריאות ביפן/וTGAאו אוסטרליה /וHEALTHאו  קנדה /ו,CEאו FDAאישור   [   ]            

  .ד על היקף פעילות כספית"עו/ח"אישור רו  [   ]            

  .המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץאישור יצרן  [   ]  

  .שנים לפחות בהעמדת המערכת המוצעת בעולם _______________אישור יצרן על נסיון של   [   ]

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

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

  .למכרז' נספח ו–ערבות בנקאית  [   ]      

  . ה ותכונותיה העיקריותתמונת, המערכתהמכיל תיאור , צבעוני באיכות נאותהפרוספקט  [   ]

  .ורשי חתימה בחברהח בדבר מ"רו/ד"אישור עו  [   ]
  

  .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי  [   ]  

  .טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום  [   ]      

  משרד הבריאות לדגם המוצע או אישור על היותו מצוי בהליכי רישום לקבלת    -ר"אישור אמ  [   ]

  .ר במידה ויש"אמ      

  _________________:חתימה__________________:השם המלא
  

  _________________: חותמת__________________:תפקיד
  

  __________________:טלפון__________________:כתובת
  

  ________________:דואר אלקטרוני__________________:תאגיד'מס
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נספח ד'
  

  טופס פרטי המציע

 בסוף הטופסולחתום, את כל הפרטים להלןלמלאהמציע נדרש.
 רשאי לצרף כל חומר משליםהמציע.

  
  

  פרטי המציע.1
  

  שם
  

עוסק מורשה' מס

  ):צורת התאגדות(מעמד משפטי 
  

:ת משנת/ פועל 

  :כתובת משרדי ההנהלה
  

:מייצג את יצרן הציוד משנת

  :טלפונים
  

:דואר אלקטרוני

  :הרכב הבעלות בתאגיד
1.
  
  
  תיאור כללי של המציע .2
  

  
  כוח אדם.3
  
  
  :רם הכולל של המועסקים על ידי המציעמספ. א
  

  : מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע . ב
  

והעוסקים בתחזוקת המערכת המוצעת , י המציע"המועסקים ע, שמות אנשי השירות הטכני. ג
  :ותמיכה מקצועית

  
  

_________________________               ___________________________________  
  

______________________________                 _____________________________  
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  ניסיון קודם ולקוחות .4
  
  

  :ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי אחזקה למערכת המוצעת מספר שנות
  

  :י המציע בשנתיים האחרונות"שנמכרו ע, מספר מערכות מהדגמים המוצעים במכרז
  

  :שנמכרו על ידי המציע בשנתיים האחרנות , ל"מספר כולל של מערכות פעילות כנ
  

  :שמות הרוכשים המפורטים להלן
  
1 ._______________                 ____________2 .____________________________  
  
3 .                 ___________________________4 .____________________________  
  
5 .                   __________________________6 .____________________________  

  
  
  
_______ להם אנו מספקים בשנים /ביותר להם סיפקנולהלן פירוט לקוחותינו הגדולים .5

האחרונות באופן סדיר
  

  :שם הלקוח

  :שם האיש הקשר

  :תפקידו

  :טלפון

  :תיאור השירות שניתן
  

  :תקופת מתן השירות
  
  
  

  :שם הלקוח

  :שם האיש הקשר

  :תפקידו

  :טלפון

  :תיאור השירות שניתן
  

  :תקופת מתן השירות
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  :וחשם הלק

  :שם האיש הקשר

  :תפקידו

  :טלפון

  :תיאור השירות שניתן
  

  :תקופת מתן השירות
  
  
  
  
  
  

  .הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים

  

  

  

  ________________________: חותמת____________________  :חתימת המציע         

  
  ______________________: תאריך
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  'נספח ה

  כתב ערבות
  

  לכבוד 

  מכבי שירותי בריאות       

  27רחוב המרד        

  תל אביב       

  
                __________  כתב ערבות מספר : הנדון

  
  

  _______________________") המבקש: "להלן(_________________________  לבקשת 
  

  .50,000₪כל סכום עד לסךאנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק 
  
  

מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע לאספקת  ,121/2010'בקשר עם מכרז מס, אשר תדרשו מאת המבקש
  .בדיקות צהבות

  
מבלי שתהיו חייבים לנמק , ל תוך עשרה ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב"אנו נשלם לכם את הסכום הנ

  .או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש,את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם
  

  .ועד בכלל14.9.10ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 
  
  

  :דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו
  
  

__________________________________________________________  
  כתובת הבנק                                  מספר הסניף                    שם הבנק       

  
  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה

  
  
  

__________________________________________________________  
  תאריך                                שם מלא                            חתימה וחותמת   
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  'ונספח 

  ר  י  ה  צ  ת
  
  

  את רולאחר שהוזהרתי כי עלי לאמ_________________. ז.ת____________________ _מ "החאני
  

:מצהיר בזה בכתב כדלקמן, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כןהאמת
  

  ומביפלמכרז ") החברה: "להלן(___________________ כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת תצהירי זה ניתן 
  

  .לאספקת מכשירים אוטומטיים וריאגנטים  לביצוע בדיקות צהבות,121/2010' רגיל עם הליך תחרותי נוסף מס
  

.בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה_________________ משמש בתפקיד הנני 

.אחר/י קבלן משנה"ולא ע, מסוגל לספק למכבי הדרוש לביצוע הבדיקות בעצמו.    2

  מכשור וריאגנטים בתחום הדיאגנוסטיקה באספקת ,פחותשנים ל5בישראל של על נסיון מוכח בהינו.  3

. וכל השירותים הכרוכים בכךהמעבדתית       

  עבור כל אחד , שנה1לפחות -המכשיר המוצע פועל ומבצע את כל הבדיקות הנדרשות במעבדות מקובלות  . 4

.מהאנליטים שבטבלת ההצעה     

  .זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת, כי זה שמימצהיר.  5

  

        ______________________  

חתימה                                                                                                                           

  

  

  במשרדי ברחוב ____ _____________דין עורך,הופיע בפני________הנני מאשר בזה כי ביום 

  מספר זהותידי תעודתעצמו עלההישז_____ __________מר_____________________, 

  ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא ______________

  .פניבל וחתם עליה"אישר את נכונות הצהרתו הנ, יעשה כן

  

______________________  

חתימה וחותמת                                                                                                                                     

  
  



מכרז פומבי רגיל עם הליך תחרותי נוסף מס' 121/2010,

לאספקת מכשירים אוטומטיים וריאגנטים  לביצוע בדיקות צהבות

להלן מסמכי המכרז: 

· מנהלה - כללי

· נספח א' –מפרט ומענה טכני

· נספח ב' - הסכם ההתקשרות


· נספח ג' - טופס הצעה (בחוברת נפרדת)

· נספח ד' -   טופס פרטי המציע

· נספח ה' -נוסח כתב ערבות

· נספח ו' – תצהיר

מנהלה

1. כללי

1.1. מכבי שירותי בריאות (להלן - "מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל, לספק למכבי מכשירים אוטומטיים וריאגנטים המבצעים בדיקות סרולוגיה לאבחון צהבת A,B,C 

1.2. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות לנדרש  במסמכי המכרז.

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

1.4. ההתקשרות היא לביצוע 1,350,000 בדיקות מדווחות ממגוון הבדיקות השונות המתוארות בהצעה  נספח ג' (ללא מחוייבות לתמהיל, כמות זו הינה לתקופה משוערת של 5 שנים). למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת,  בתנאים כמפורט בהסכם.

1.5. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר. 
יובהר, כי אישור תוצאות המו"מ יהא בכפוף להצלחת האבלואציה שתיערך למכשיר המוצע, לאחר ניהול המו"מ.  

1.6. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.7. המציע המועמד לזכייה יספק, על-פי דרישת מכבי (למען הסר ספק באם המערכת פעילה במכבי, אין צורך באבלואציה) וללא תשלום, את המכשיר  המוצע על-ידו להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך 14 יום מדרישת מכבי לספקה לתקופה של חודש ימים. הזוכה יספק גם את כל הריאגנטים (משתי אצוות שונות), הבקרים והמתכלים הדרושים לביצוע האבלואציה ללא תשלום האבלואציה תבוצע במגה לאב והיא תכלול ביצוע 200-300 בדיקות בתמהיל השגרתי של המעבדה ועוד דגימות מיוחדות לפי השיקול המקצועי של צוות המעבדה וכולל הרצה של בקרת איכות פנימית במשך מס' ימים. תנאי לבחירת הזוכה הינו שביעות רצון מקצועית של מכבי מהביצועים בפועל כפי שיודגמו באבלואציה או כפי שמוכרים למכבי.

2. הגדרות

 בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

"המכרז" – המכרז פומבי רגיל עם הליך תחרותי נוסף מס' 121/2010, המתקיים על פי הקבוע במסמכי 

                    מכרז.


"מסמכי המכרז" - מסמך זה על נספחיו.


"מכבי" – "מכבי שירותי בריאות".

הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  - נספח ב' למסמכי המכרז.

3. מנהלה

3.1. רכישת מסמכי המכרז

המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, עד ליום 13.5.10, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה  של  3,000  ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00.

3.2. בירורים ופניות

3.2.1. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים.

3.2.2. הפניות תעשנה עד ליום 13.5.10 וזאת בכתב בלבד, באמצעות  דואר אלקטרוני     mahat_s@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 5143643- 03.

3.2.3. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף 3.2.2 לא  תענינה.

3.2.4. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.

3.2.5. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני 
עד ליום 25.5.10

3.3. אופן ומועד הגשת ההצעות

3.3.1. את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק  "מכרז מספר 2010/ 121  לידי גב' שרה מחט - רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14.

ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 6.6.10 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!

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

3.3.3. במכרז עם בחינה דו-שלבית:  הצעות המחיר יוגשו במעטפה סגורה נושאת כותרת "הצעת מחיר", המעטפה תוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים.

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

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

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

3.3.7. על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.

4. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

4.1. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:

4.1.1. תאגיד רשום כחוק בישראל.

4.1.2. מנהל ספרים כדין.

4.1.3. מסוגל לספק למכבי הדרוש לביצוע הבדיקות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.

4.1.4. למערכת המוצעת על ידו ולריאגנטים אישור ה-FDA ו/או CE ו/או  קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשויות הבריאות ביפן.

4.1.5. בידיו אישור מיצרן המערכת והריאגנטים כי הוא נציגו המורשה בארץ.

4.1.6. הכנסותיו  בשנתיים האחרונות (2008-2009) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן  4 מיליון  ₪ לשנה לפחות. 

4.1.7. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 5 שנים לפחות, באספקת מכשור וריאגנטים בתחום הדיאגנוסטיקה המעבדתית וכל השירותים הכרוכים בכך. 

4.1.8. המכשיר המוצע פועל ומבצע את כל הבדיקות הנדרשות במעבדות מקובלות  - לפחות 1 שנה, עבור כל אחד מהאנליטים שבטבלת ההצעה.

4.1.9. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ₪, בהתאם לאמור בסעיף 6 להלן.

4.1.10. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.

4.2. עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  שלא יעמוד באחד מהתנאים– הצעתו תפסל.

4.3. ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.

5. התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה

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

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

5.3. בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.

5.4. ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף 5.2 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.3 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

6. ערבות

6.1. להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של 50,000 ש"ח, (חמישים אלף שקלים חדשים), על-פי הנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי (להלן: "הערבות"), אשר תשולם בתוך 10 ימים ממועד הדרישה. הערבות תציין במפורש כי הוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם הניצע.

6.2. בנוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד-צדדי את הערבות לתקופה נוספת של עד 60 (ששים) יום, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על-פי פרק 5 לעיל, ותהיה בתוקף לתקופה נוספת זו.

6.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע כולה או חלקה, כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי שנתנה למציע  הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:

6.3.1. הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;

6.3.2. הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;

6.3.3. הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;

6.3.4. אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכרז.

6.4. הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור – תיפסל על הסף.


7. בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות

7.1. אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן: מחיר 70% ואיכות 30% , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.

ציון המחיר ייקבע על פי סך העלות המהוונת (שער היוון 3%) על פי הצעת הספק ואומדן הכמויות לבדיקות השונות, לתקופה של 7 שנים. 5 שנים ראשונות על פי המחיר המוצע לתקופה ראשונה, ושנתיים נוספות על פי המחיר המוצע לתקופה שנייה.

7.2
פירוט האיכות – ייבחנו:

7.2.1
איכות המכשירים - 23%

· אחוז ה POSITIVE FALSE לבדיקת  HBsAg (מתחת לסף הנדרש)

· אחוז ה POSITIVE FALSE לבדיקת  HCV (מתחת לסף הנדרש)

· יכולת זיהוי מוטנטים שכיחים לבדיקת HBV (בגין שינויים בבדיקת HBsAg  )

· הספק המכשיר בתמהיל הבדיקות וביצוען באופן אקראי ( מעבר לסף הנדרש)

· סימון וזיהוי הבקרים באמצעות ברקוד 

· הבקרים יהיו מסוג multi analyte ויתאימו למרבית האנליטים

· סימון וזיהוי הקליברטורים באמצעות ברקוד

7.2.2   
איכות הספק על פי ניסיון מכבי ו/או שיחות עם מחווי דעה - 7%

· איכות ומהירות מתן מענה לצרכים השוטפים

· איכות ומהירות טיפול בעת תקלה וצרכים מיוחדים

· דיוק בהתחשבנות

· התרשמות כללית מיכולת הספק בכלל ומיכולותו לספק מענה שירותי הולם

7.3 ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע,
      מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין של היצרן 
      ונסיון בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות 
      שונות קודמות עם המציע  וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות

      קודמות, וכן עפ"י כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה

      מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף  7.10 להלן. 


7.4 יודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי הצעות  שעמדו בדרישות ההכרחיות.

7.5 ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בניקוד איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

7.6 תנאי לבחירת הזוכה הינו שביעות רצון מקצועית של מכבי מהביצועים בפועל כפי
שיודגמו באבלואציה או כפי שמוכרים למכבי.

7.7 באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע" כהגדרתו להלן, מכבי תהא רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה ביותר מ-12%.לצורכי סעיף זה המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

7.8 ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על  מנת לבחון את  המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.

7.9 ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות  שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

7.10 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

7.11 ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה שהיא, או יבוטל ע"י מכבי בתוך 3 חודשים מיום תחילתו.

7.12 מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו במעטפות בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, מעטפות אלה יפתחו במועדם בהתאם לסוג המכרז.


8 התחייבויות המציע הזוכה במכרז

8.1 הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף כנספח "ב" למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות. 

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

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

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

8.4 תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, ימציא הזוכה במכרז למכבי, אישור כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר / מערכת והריאגנטים, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 3 חודשים ממועד החתימה על ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא המכרז.


9 ביטול המכרז

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

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

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

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


10 בעלות על מסמכי המכרז

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


11 סמכות שיפוט

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

נספח א'

מפרט דרישות ומענה טכני

יש להתייחס  לכל אחד מהסעיפים בטבלה.

		

		נושא/ דרישה

		הערות (באם לא נאמר אחרת מדובר בדרישה הכרחית)

		התייחסות הספק לעמידה בדרישה



		1

		פנל הבדיקות אותו ניתן לבצע במכשיר יכלול את כל הבדיקות המפורטות בטופס ההצעה ( נספח ג)

		

		



		1.1

		המכשיר יעמוד בדרישות התקנים הבין-לאומיים והישראלים המקובלים, לרבות תקני בטיחות, חשמל ועוד.

נדרש אישור FDA,  CE ו/או  קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשויות הבריאות ביפן.

בנוסף אישור אמ"ר עבור המכשיר המוצע והריאגנטים. אין חובה לקיום אישור אמ"ר בעת ההגשה, אלא כאמור בהסכם.

		

		



		1.2

		על הספק להציע מכשיר הפועל ומבצע את הבדיקות הנדרשות במעבדות מקובלות  - לפחות 1 שנה ,עבור כל אחד מהאנליטים בטבלת ההצעה .

		

		



		2

		ביצועים אנליטיים:

		

		



		2.1

		יוצע מכשיר המופיע בדוח"ות בקרת איכות חיצוניתExternal Quality Control  המקובלים בישראל (כגון,RCPA CAP, NEQAS   וכד') .

		

		



		2.2

		הדירותTotal imprecision) ) –  Total CV<10% עבור כל אחת מהבדיקות המפורטות. 

המציע יפרט %CV של כל אחד מהאנליטים המפורטים בטבלה המצ"ב בסוף המפרט.

		

		



		2.3

		כל האנליטים (המפורטים בטופס ההצעה) יעמדו בהצלחה במדדי איכות (Accuracy) על פי תוכניות  בקרת איכות חיצונית מקובלות (NEQAS/CAP  וכד') .

		

		



		2.4

		HBsAg: 

		

		



		2.4.1

		 בעל יכולת לזהות את המוטנטים השכיחים ל HBV (בגין שינויים ב-HBsAg) . על הספק לצרף מסמכי הבדיקה.

		

		



		2.4.2

		היצרן יצהיר על הרגישות האנליטית של HBsAg  ( כפי שנקבע ע"י סטנדרטים  מקובלים של WHO או Paul-Erlich  עבור ay ו-ad). 

		

		



		2.4.3

		אחוז הfalse positive ל HBsAg החייבים אימות נוסף לא יעלה על 0.05 % ,על היצרן להצהיר על אחוז זה במכשיר המוצע על ידו .

		

		



		2.5

		HCV: 

		

		



		2.5.1

		התבחין לבדיקת HCV יהיה  Third generation assay

		

		



		2.5.2

		אחוז הfalse positive ל HCV החייבים אימות נוסף (Immunoblotting) לא יעלה על 1 % ,על היצרן להצהיר על אחוז זה במכשיר המוצע על ידו. 

		

		



		2.6

		משך יציבות האנליטים הנבדקים בדגימות סרום המאוחסנות במבחנות ג'ל (בעלות תו תקן בינלאומי)  ב- 2-8 °C  לא יפחת מ-1 שבוע מזמן לקיחת הדגימה.

		

		



		3.

		פרטים טכניים:

		

		



		3.1

		מכשיר אוטומטי שעובד בשיטת random access ומסוגל  לדגום  מ primary tubes  מגדלים שונים.

		

		



		3.2

		המכשיר יאפשר עבודה רציפה למשך יום עבודה מלא (כ10 שעות), באופן שוטף במשך כל שעות העבודה ללא צורך בעצירת המכשיר או הכנסתו למצב pause.

		

		



		3.3

		המכשיר יאפשר ביצוע כיול ובדיקת בקרים במהלך יום העבודה ללא צורך בעצירת או הפסקת המכשיר.                                                                    

		

		



		3.4

		ההספק (throughput) למכשיר יחיד המבצע תמהיל של כל מגוון הבדיקות במופע אקראי  לא יפחת מ- 150 בדיקות לשעה.

		

		



		3.5

		היצרן יצהיר על העדר בעיית Hook effect בדגימות עם ריכוזים גבוהים של האנליטים הנבדקים.

		

		



		3.6

		היצרן יצהיר על הבדיקות והתחומים בהם נבדק העדר carry over בין הדגימות. 

		

		



		3.7

		היצרן יצהיר על הבדיקות והתחומים בהם נבדקו  interferences פוטנציאלים שונים כגון Heterophylic Antibodies) HAMA).

		

		



		3.8

		המכשירים יכלול קורא ברקוד אינטגראלי לדגימות.

		

		



		3.9

		המכשיר יכלול מערכת בקרת דיגום (לדוגמה Clot detection או Liquid level/foam/bubble detection).

		

		



		3.10

		נדרשת אפשרות ביצוע דגימות ב-  Stat.

		

		



		3.11

		המכשיר יאפשר לעבוד בו זמנית עם מספר אצוות ריאגנטים.

		

		



		3.12

		אורך מכשיר בודד כולל המחשב המנהל אותו  לא יעלה על 220 cm 




		

		



		4

		בקרים

		

		



		4.1

		· הבקרים יסומנו ויזוהו באמצעות ברקוד .

		יתרון

		



		4.2

		הבקרים יהיו מסוג multi-level ויתאימו למרבית האנליטים המפורטים בטבלה בטופס ההצעה. 

		

		



		4.3

		הבקרים יהיו מסוג multi analyte ויתאימו למרבית האנליטים המפורטים בטבלה בטופס ההצעה 

		יתרון

		



		4.4

		הבקרים יהיו בעלי תוקף ארוך, 6 חודשים לפחות.

		

		



		4.5

		הבקרים יהיו מוכנים לשימוש.

		

		



		.5

		כיולים

		

		



		5.1

		תכיפות הכיולים הנדרשת לא תעלה על אחת לחודש במרבית האנליטים (לפחות ב-75% מהאנליטים).  

		

		



		5.2

		התוכנה תציג מדדים ברורים וישימים לקבלת הכיול.

		

		



		5.3

		התוכנה תתריע במידה ופג תוקף הכיול.

		

		



		5.4

		התוכנה תתעד ותשמור נתוני כיולים למשך חצי שנה לפחות.

		

		



		5.5

		הקליברטורים יסומנו ויזוהו באמצעות ברקוד.

		יתרון

		



		 .6

		ריאגנטים

		

		



		6.1

		ריאגנטים מוכנים לשימוש ומבורקדים.

		

		



		6.2

		היצרן יצהיר את גודל מארזי הראגנטים (מס' בדיקות למארז).

		

		



		6.3

		הריאגנטים on board נשמרים בקירור.

		

		



		6.4

		הריאגנטים לכל הבדיקות  יהיו יציבים  on board לפחות 14 יום.

		

		



		6.5

		המערכת תתריע על: 

ריאגנטים העומדים on board מעבר לזמן המותר.


ריאגנטים שפג תוקפם.


ריאגנטים שפג תוקף הכיול שלהם.



		

		



		6.6

		הריאגנטים שיסופקו יהיו בעלי תוקף של כחצי שנה לפחות ממועד האספקה. 

		

		





		6.7

		· על המציע להתחייב כי ישמור עבור מעבדות מכבי את אותה אצוות ריאגנטים למשך 3 חודשים לפחות.

		

		



		7. 

		תוכנת המכשיר:

		

		



		7.1

		נדרשת יכולת תקשורת דו-כיוונית עם(LIS) Lab Information System  מסוג PGP.

		

		



		7.2

		התוכנה תאפשר שליחת תוצאות בקרים  אל ה- LIS.

		

		



		7.3

		התוכנה תאפשר שמירת תוצאות נבדקים למשך שבוע לפחות.


התוכנה תאפשר אחזור התוצאות על פי מדדים שונים כגון מספרי דגימה, סוג בדיקה, או זמן ביצוע. 

		

		



		7.4

		התוכנה תתעד את מספרי הזיהוי של מארזי הריאגנטים בהם בוצעו הבדיקות בכל דגימה או בקר, ותאפשר אחזור מידע זה במהירות ובקלות.

		

		



		7.5

		התוכנה תהיה בעלת יכולת ניהול ומעקב אחר מלאי ריאגנטים, מתכלים, ופסולת ותתריע כאשר המלאי נמוך.

		

		



		7.6

		התוכנה תהיה בעלת יכולת ניהול, התראה ותיעוד של פעולות התחזוקה (Maintenance log). 

		

		



		7.7

		התוכנה תבצע תיעוד ושמירה של תקלות ואירועים.

התוכנה בעלת יכולת התראה במקרי תקלות.


התוכנה בעלת יכולת להציג הנחיות לתיקון  במקרי תקלה.

		

		



		8. 

		תוכנת QC:

		

		



		8.1

		תאפשר שמירת תוצאות QC מינימום שלושה חודשים. 

		

		



		8.2

		תאפשר הצגת נתונים במסך ובתדפיס וכן הצגתם בצורה גרפית   ((Levey-Jennings.



		

		



		8.3

		תאפשר ניתוח תוצאות על פי מדדים שונים כגון טווחי זמן, כיולים או אצוות ריאגנטים.

		

		



		 .9

		· תפעול שוטף של המערכת:

		

		



		9.1

		· א. זמן הכנת מכשיר לתחילת עבודה לא יעלה על 30

·     דקות.
    הזמן הדרוש לתחזוקה שוטפת יומית (בסוף יום 

·      העבודה) לא יעלה על 5 דקות.

· ב.  הזמן הדרוש לתחזוקה שוטפת שבועית או דו שבועית

·      לא יעלה על  30 דקות בשבוע.

ג. הזמן הדרוש לתחזוקה שוטפת חודשית לא

    יעלה על שעה בחודש.

		א.

		



		

		· 

		ב.

		



		

		· 

		ג.

		



		9.2

		· תחזוקה תקופתית תבוצע באמצעות טכנאי השירות ע"י הזוכה בשעות בהן המעבדה איננה פעילה ובתיאום עם המעבדה. 

		

		



		9.3

		· המערכת תכלול אפשרות חיבור למערכת הביוב המרכזית שבמעבדה.

		

		



		9.4

		· יש לפרט את כמות החום והרעש הנפלטים מהמכשיר בזמן העבודה.

		

		



		.10

		· אחריות שירות ותמיכה טכנית:

		

		



		10.1

		· שירותי אחזקה שוטפת: המציע יספק בכל ימות השנה שירותי אחזקה שוטפת הכוללים: תמיכה והדרכה , שירותי תיקונים, תיקוני שבר, טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, עדכוני תוכנה  ואספקת חלפים הדרושים לשמירת המערכת במצב תקין או לשם השבת המערכת  לתפעול תקין.

		

		



		10.2

		המציע יהיה מסוגל לספק שרות  טכני ותמיכה מקצועית לתחזוקה שוטפת, בעצמו ולא על ידי קבלן משנה/אחר.

		

		



		10.3

		● המציע יהיה אחראי להחזקת מלאי חלקים וחלקי חיחילוף, ע"פ המלצת היצרן. 

		

		



		10.4

		· האחריות לפעילותן התקינה של המערכות ולתחזוקתן המלאה במשך כל תקופת ההתקשרות – תהיה  על המציע.                                                                

		

		



		11.

		הדרכה ותמיכה מקצועית :

		

		



		11.1

		· הדרכה מלאה תינתן לצוות המפעיל, ע"פ דרישת מכבי.

		

		



		11.2

		המציע יהיה מסוגל לספק תמיכה מקצועית שוטפת בעצמו ולא על  ידי קבלן משנה/אחר.



		

		



		11.3

		המציע מתחייב כי במהלך כל תקופת ההתקשרות יעסיק איש תמיכה מקצועית מיומן ומוסמך ע"י היצרן (יש להציג תעודות הסמכה) בנושא אפליקציות למערכת המוצעת.

		

		





הערות:


הבדיקות נלקחות במבחנה אחת בתמהיל בדיקות אקראי.


		שם הבדיקה

		%CV



		HBE ag

		



		HAVAB-M

		



		HAVAB G

		



		HCV

		



		ANTI HBC

		



		ANTI HBE ab

		



		HBSAG

		



		HBSAB

		



		ANTI HBC M core

		





נספח ב'

ה ס כ ם

  שנערך ונחתם בתל-אביב ביום ____  בחודש _________  2010

                    ב י ן


                                    מכבי שירותי-בריאות


אגודה עותמנית מס' 227/99

                        מרח' המרד 27, ת"א – היכל הסיטי



                       אשר תקרא להלן – "מכבי" או "מכבי שירותי בריאות"

        מצד אחד ,


                                        ל ב י ן

___________________________________

____________________________________


כתובת : 


                       אשר יקרא להלן – "הזוכה",


                                                                                                                      מצד שני ,

הואיל 
ומכבי פרסמה מכרז שמספרו 121/2010, לאספקת מכשירים אוטומטיים וריאגנטים  לביצוע בדיקות צהבות  (להלן - "המכרז"), אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף  כנספח "א"  להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

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

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

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

לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :


1. המבוא והנספחים

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


2. פרשנות

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


3. הגדרות

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

"ההסכם" -


הסכם זה, על נספחיו.


"ההצעה" -


ההצעה האמורה במבוא להסכם – נספח "ג'" למכרז.


     "השירות/השירותים" –

אספקת תוצאות בדיקות סרולוגיה לאבחון צהבת A,B,C 


                           
הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה על נספחיו.


          "מערכת / "מערכות" -   

מכשירים אוטומטיים המבצעים בדיקות סרולוגיה לאבחון צהבת


 A,B,C 

"שירותי אחזקה שוטפת" -
שירותי אחזקה שוטפת הכוללים, תמיכה טכנית והדרכה כל ימות השנה, תיקונים, תיקוני שבר (כתוצאה משימוש סביר), טיפולים מונעים לפי הוראות יצרן, עדכוני תוכנה ואספקת חלפים הדרושים לשמירת המערכת במצב תקין או לשם השבת המערכת לתפעול תקין.



"ביקורת טכנית" -
ביקורת טכנית תקופתית ובדיקת בקרת איכות אשר נועדו לבדוק ולוודא כי המערכת על כל מכלוליה ורכיביה מתפקדת באיכות וברמת הביצועים הנדרשת.


"מועד מסירה" - 
המועד בו תוכח הפעלתה התקינה של המערכות באתרי מכבי, לשביעות רצונם של המשתמשים, ע"פ המפרט שהוגדר, לאחר שקיבלו הדרכה להפעלת המערכת וכפי שיאושר בכתב על ידי מנהל אתר מכבי.

            "בדיקה מדווחת"                     תוצאה סופית לדיווח, לבדיקה מבוצעת שבוצעה על דגימה ביולוגית.  


                                                              יובהר כי בדיקות   חוזרות של אותה דגימה  ובדיקות בקרת איכות  


                                                              ובדיקות כיול לא יכללו במספר הבדיקות המדווחות.

4. אנשי קשר

4.1 מכבי ממנה בזה את ____________ להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה.

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

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

5. תקופת ההתקשרות


5.1
ההתקשרות עם הזוכה  לרכישת המערכות ותחזוקתן היא לביצוע 1,350,000 בדיקות מדווחות (תקופה משוערת של 5 שנים).  (להלן – "תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופה ראשונה "), במועד הפעלתם של המכשירים לשביעות רצונה של מכבי ותסתיים ביום בו יושלם ביצוע 1,350,000  בדיקות מדווחות.


   סיום התקופה הראשונה צפוי להיות תוך  60 חודשים. היה ותום התקופה הראשונה בפועל יהיה שונה,  תבוצע התחשבנות בין הצדדים לפי עלות המכשירים המוסכמת,  כאמור בנספח א',  ושעור היוון של %  ___, באופן שמכבי תקזז  תשלומים עודפים הנובעים  מתשלום הוצאות מימון גבוהות מידי, אם הקצב היה גבוה מהצפוי, או לחילופין תשלם לספק תוספת בגין הוצאות מימון נוספות, אם קצב הבדיקות היה נמוך מהחזוי. התשלום העודף / החסר  יקוזז / ישולם  בתום ביצוע מספר הבדיקות של התקופה הראשונה או בתום מועד הסיום הצפוי של התקופה הראשונה,  המוקדם מהשניים. 


5.2
עם תום תקופת ההסכם, מכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת להלן – ה"תקופה השניה", תוך שמירה על כל יתר הוראות ותנאי ההסכם (להלן – "תקופות האופציה").


             במהלך תקופה זו יופחת המחיר למחיר תקופה שנייה. 


              למכבי שמורה הזכות לקבל מכשירים חדשים ו/או נוספים (אם יהיה גידול שיצדיק זאת) על פי    


               שיקול דעתה הבלעדי. המכשירים החדשים שיתקבלו יהיו בקידמת הטכנולוגיה המוצעת על 

               ידי החברה במועד קבלתם, כך ש UP TIME של הציוד במעבדה לא יפחת מ-% 98  וכך שיהיה 

               מענה הולם לגידול כמותי ככל שיהיה. היה ויסופק ציוד כאמור בתקופה שנייה מחיר הבדיקה 

              יהיה בהתאם למחיר בתקופה הראשונה, אלא אם יסכימו שני הצדדים אחרת. 


5.3
היה ולספק הזוכה מכשיר פעיל במעבדת מכבי, ואשר מכבי תהיה מעוניינת בהפעלתו חלף מכשור חדש, שמורה למכבי הזכות להתחיל את ההסכם במחירי תקופה שנייה. במקרה זה , באם מכבי תדרוש החלפה למכשור חדש בתקופת ההסכם, יפעלו הצדדים כאמור בסעיף 5.2

6. התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות


6.1 הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו סוכן מורשה של חברת _________ (להלן – "היצרן"), וכי הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.

6.2 הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן, ________________________, מדגם ______________________________ ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה מקצועית וביקורות טכניות למערכות הנ"ל, לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו.

6.3 הזוכה מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק למכבי את המערכות, הציוד המתכלה, והשירות למערכות בהתאם למפורט בהסכם זה, במפרט ובהצעתו ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 


6.4 הזוכה מצהיר כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים לשם התקנת המערכות, לשם תחזוקתן ולשם הדרכת הפעלתן, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים, הנדרשים על פי כל דין, ליבוא, לשירות ולאחזקת המערכות והחומרים לביצוע הבדיקות במערכות.

6.5 הזוכה מצהיר, כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה, חלקי חילוף וציוד למערכות וכי עומדת לרשותו מעבדה המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת המערכות וכן צוות אנשים מיומנים לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה, למשך כל תקופת ההתקשרות.

6.6 במידה ומכבי תבחר לחבר את המערכת המוצעת לליין האוטומטי במעבדה , המציע מתחייב לפתח קישור תואם ולחברו לכל ליין אוטומטי אשר מכבי תבחר ,תוך חצי שנה מהודעת מכבי על רצונה בכך ללא תוספת עלות למכבי.


6.7 הזוכה מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הזוכה החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

6.8 הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה  בטוחות, בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין  

  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית   של ההסכם.

7. אספקת המערכות 

7.1 המציע המועמד לזכייה יספק, על-פי דרישת מכבי (למען הסר ספק באם המערכת פעילה במכבי, 
       אין צורך באבלואציה) וללא תשלום, את המכשיר  המוצע על-ידו להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך 14 
      יום מדרישת מכבי לספקה לתקופה של חודש ימים. הזוכה יספק גם את כל הריאגנטים (משתי 
      אצוות שונות), הבקרים והמתכלים הדרושים לביצוע האבלואציה ללא תשלום האבלואציה תבוצע
      במגה לאב והיא תכלול ביצוע 200-300 בדיקות בתמהיל השגרתי של המעבדה ועוד דגימות

       מיוחדות לפי השיקול המקצועי של צוות המעבדה וכולל הרצה של בקרת איכות פנימית במשך
       מס' ימים. תנאי לבחירת הזוכה הינו שביעות רצון מקצועית של מכבי מהביצועים בפועל כפי
        שיודגמו באבלואציה או כפי שמוכרים למכבי.

7.2
במידה והאבלואציה תהא  לשביעות רצונה המיקצועי של מכבי, הזוכה יספק את המערכות המוצעות חדשות מדגם __________________ למגה לאב (להלן – "אתר מכבי"). 

7.3 הזוכה יספק את המערכות לאתרי מכבי, כפי שתמסור מכבי לזוכה בהזמנה בכתב/פקס/הזמנה ממוחשבת. הזוכה מתחייב לספק, להרכיב, להתקין, להוביל, לחבר כל מערכת לכל מקורות האנרגיה הנדרשים לצורך הפעלתה התקינה ולמסור אותה למכבי במצב פעולה מקובל ותקין.

7.4 הזוכה יחתים את מקבל המערכת במכבי על תעודת משלוח. תעודת משלוח חתומה על ידי מנהל האתר או מי מטעמו, תהווה אישור ל"מסירה" – קרי אישור כי המערכת נתקבלה, הופעלה באופן תקין והמשתמשים בה קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש בה, לשביעות רצונם.

7.5 הזוכה יעביר למכבי, מיד לאחר חתימת ההסכם, את כל הדרישות והסידורים הנוגעים להצבת המערכות באתרי מכבי, לרבות דרישות לאספקת חשמל, תוכנות ופרטים טכניים הדרושים לקישור המערכות למערכות המחשוב במכבי, סידורים פיזיים הנוגעים להצבת המערכת וכו'. באחריותה של מכבי לבצע את הסידורים והדרישות הנ"ל ועל חשבונה.

7.6 הזוכה יספק את המערכות בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש, בכפוף לכך שמכבי תקצה מקום מתאים ואת התשתיות הנדרשות בתיאום עם הזוכה ועל-פי הנחיות היצרן, כפי שתימסרנה על-ידי הזוכה.

7.7 המערכות יסופקו לידי מכבי לא יאוחר מ- __________________ ימים ממועד הזמנת מכבי.

7.8 הזוכה יספק את המערכות לאתרי מכבי כשהן חדשות וכוללות את כל רכיבי החומרה, חבילות התוכנה, ספר שירות טכני מלא (SERVICE MANUAL), כל החלקים והאביזרים וחומרים בכמות ראשונית מתאימה, הנדרשים להפעלתן המלאה והתקינה של המערכות. כמו כן, יסייע הזוכה למכבי בקישור המערכות למערכת המחשוב של מכבי.

בנוסף, יספק הזוכה עותק נוסף של ספר שירות טכני מלא (SERVICE MANUAL) למהנדס ציוד רפואי במטה מכבי.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

8 אספקת הריאגנטים:

8.1                הזוכה מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את הריאגנטים לצורך ביצוע הבדיקות   


                    באופן סדיר ושוטף, תוך שבעה  ימי עבודה כקבוע בהסכם זה.

8.2

הריאגנטים יסופקו ללא חיוב.  

8.3

משלוחי הריאגנטים למכבי יהיו בהתאם לשעות הפעילות של כל אתר, וימסרו לכל אתר 

              מזמין בלבד ולא יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות במכבי.

8.4

ריאגנטים  בקירור יסופקו באריזה נפרדת, עליה מדבקת "קירור" בולטת.



8.5 
הזוכה יחתים את מקבל הסחורה תוך ציון שם מלא וחותמת המתקן  על תעודת משלוח / /חשבונית במחיר אפס.


8.6             הזוכה מתחייב לספק את הציוד עם תאריך תפוגה ארוך ככל הניתן ולפחות ל- 6 חודשים 


                 מתאריך האספקה.

9 הדרכה ותמיכה מקצועית

9.1 הזוכה ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את המערכות ולהשגיח על פעולתן התקינה בשימוש במערכות, בהפעלתן ובתחזוקתן ברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן בכל אתר מכבי בה תוצב המערכת מיד לאחר התקנתה ותמשך עד אשר יוטמע השימוש במערכת, לשביעות רצון מנהל האתר.

9.2 זוכה יספק עם כל מערכת ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן תמצית הוראות אחזקה בעברית.   

9.3 הזוכה יספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המערכות ובשיטות העבודה בהן למשתמשי המערכות, לפי הצורך או לפי פניה של מכבי. 

9.4       הזוכה מתחייב כי במהלך כל תקופת ההתקשרות יעסיק אנשי  תמיכה מקצועית מיומנים ומוסמכים ע"י היצרן (יש להציג תעודות הסמכה) בנושא אפליקציות למערכת המוצעת.

9.5 הזוכה מתחייב לדאוג לנוכחות של מומחה אפליקציה ברמה הגבוהה ביותר שהחברה בארץ או בחו"ל  יכולה להעמיד  ,על מנת לסייע בהטמעת המכשירים  ,במידת הצורך.

10 שירות תחזוקה למערכות 

10.1 הזוכה מתחייב למתן שירות בכל תקופת ההסכם תקופת האחריות תחל ממועד המסירה עד ל _ שנים לכל מערכת . (להלן – "תקופת האחריות"). הזוכה יהיה אחראי שכל מערכת שתסופק על ידו תהיה תקינה על כל רכיביה ואביזריה ותפעל בצורה שוטפת ותקינה ללא הפרעה ו/או מגבלה כלשהן.

10.2 במהלך תקופת הההתקשרות  הזוכה יהיה אחראי לפעולתה התקינה של כל מערכת, על כל רכיביה, ויספק, ללא תשלום נוסף, שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה יעוץ והדרכה למשתמשים. 

10.3 שירות התחזוקה ינתן באתר מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה, תיקונים, תיקוני שבר (כתוצאה משימוש סביר), טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, אספקת חלפים הדרושים לשמירת המערכת במצב תקין או לשם השבתה לתפעול תקין, ביקורות טכניות ועדכוני תוכנה למערכת, והכל ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי. השירות כולל את כל העבודות, החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה 

10.4 הזוכה מתחייב לספק למכבי את השירות, בתנאים, בציוד, בכוח האדם, באיכות וטיב מעולים ותוך עמידה בלוחות הזמנים – הכל כמפורט בהסכם זה, במכרז, במפרט, ובהוראות אחרות כפי שתינתנה לו על-ידי המנהל הממונה מעת לעת, לשביעות רצונה המלא של מכבי.

שירותי התחזוקה ינתנו בימים א' עד ה', בין השעות 08:00 עד 19:00 ובערבי חג בין השעות 08:00 עד 13:00. במקרה של תקלה משביתת מערכת, מתחייב הזוכה לטפל בתקלה גם בימי ו'.

10.5 הזוכה מתחייב להיענות לקריאה לכל תקלה במערכת, בתקופת האחריות והשירות ובתקופת התחזוקה     תוך פרק זמן מירבי שלא יעלה על  6 שעות מהמועד בו קיבל הודעה על תקלה, ובלבד שההודעה נמסרה בשעות השירות כאמור לעיל ועד השעה 12:00. במידה והזוכה קיבל הודעה על תקלה לאחר השעה 12:00, תטופל התקלה עד השעה 10:00 בבוקר ביום העבודה הבא.

10.6 הזוכה מתחייב לעבוד באופן רציף עד לתיקון התקלה. יובהר, כי אם תיקון התקלה יארך מעבר לשעות העבודה האמורות לעיל, לא תיגבה בגינן כל תוספת.

10.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה תוך מקסימום 48 שעות מעת קריאת השירות, למעט שבתות וחגי ישראל.

10.8 הזוכה יהיה ערוך לספק מערכת חלופית במידה והתקלה במערכת לא תתוקן בתוך 48 שעות מהגעת הטכנאי לבדיקת המערכת. במקרה זה מתחייב הזוכה להעמיד לרשות מכבי מערכת חלופית ברמה זהה או דומה לזו של המערכת נשוא הסכם זה ובאופן מיידי. 

10.9 הזוכה מתחייב כי  זמן ההפעלה התקין – UP TIME של כל מאבחן  מיום התקנת המכשירים וכל עוד מכבי מבצעת בדיקות במכשירים אלה,  לא יפחת מ-98 % משעות העבודה הרגילות במעבדה, בחישוב מצטבר שנתי  .היה ותהא ירידה מ  98% ו /או יהיה צורך בהחלפת / הוספת מכשירים   נוספים בתקופה הראשונה הזוכה יבצע זאת ללא עלות נוספת. היה והצורך יהיה בתקופה שנייה, 
הנושא יטופל כאמור בסעיף 5.2.


10.10 הזוכה ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת מהמערכות ויציג אותו למכבי בכל עת על-פי דרישת מכבי. 

10.11 הזוכה מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על-פי המלצת היצרן, ככל הדרוש לתיקון ולתחזוקת המערכות, לרבות תוכנות דרושות, וזאת לתקופה של שבע שנים לפחות ממועד המסירה של כל מערכת וכל עוד המערכות בשימוש מכבי. כמו כן, מתחייב הזוכה להעסיק לפחות שני אנשי שירות לתחזוקת המערכות.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

11 ניהול מלאי 

11.1 הזוכה יחזיק מלאי מינימאלי של 3  חודשים מכל המוצרים שבנספח א' לשם מניעת     מחסור ושמירת רצף עבודה מאותה  אצווה. 

11.2
הזוכה ידווח למכבי על כל מחסור הצפוי במי מן המוצרים, באופן מיידי וללא כל דיחוי. 

11.3
במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש את המוצר/ים מספק חלופי 


             כראות עיניה, והחברה תשפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו. 

11.4            במקרה חריגים של חסר בריאגנטים ויש צורך באספקה דחופה החברה תתחייב לספק  


                   אותם עוד באותו היום.


12 החלפה והחזרת  מוצרים

12.1
הזוכה יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה של מוצרים אשר תוחזר 


              על ידי מכבי.

12.2 היה ויידרש הליך של recall של מוצר/ים יבצע זאת הזוכה על חשבונו, בתוך 3 ימים 

מנקודות המכירה של מכבי או ממחסניה אלא אם כן יוגדר אחרת על-ידי החוק או      
בדרישות משרד הבריאות .





13 התחייבויות מכבי 


13.1  
מכבי מתחייבת לנקוט בכל הפעולות הסבירות לשם שימוש יעיל וחסכוני במערכת, בהתאם להוראות היצרן, כפי שיימסרו לה על-ידי הזוכה.

13.2 
מכבי מתחייבת לשתף פעולה עם הזוכה בנושא זה ולהנחות את עובדיה בהתאם כפי שיסוכם בין הזוכה לבין אגף הרכש במכבי, לפי הצורך.

13.3     מכבי מתחייבת להפעיל את המערכת ולעשות שימוש בחומרים בהתאם להוראות היצרן והדרכת הזוכה.


13.4
מכבי תמנה מטעמה צוות לבירור עניינים הנוגעים להסכם זה. הצדדים רשאים לצרף לדיונים    

              נציגים נוספים לפי עניין הדיון ומהותו.

צוות זה ידון עם נציגי הזוכה בכל אחד מהמקרים הבאים:



13.4.1
דיווח של הזוכה על שימוש במערכת  שלא עפ"י הנחיות היצרן.



13.4.2
סטיות מהותיות בין צריכת החומרים ומספר הבדיקות המדווחות (-+ 10%).


במידה והצוות יסכים כי קיימת סטייה מהותית הגבוהה מ-10% בצריכת החומרים כתוצאה משימוש לא נאות של מכבי, תשלם מכבי לספק את מחירי הריאגנטים בגין הסטייה .

13.4.3 עניינים מהותיים אחרים הנוגעים להסכם ולתנאיו.


14 התמורה ותנאי תשלום 


תמורה –מחיר לבדיקה : 


14.1

רשימת הבדיקות  המבוצעות  על ידי המערכת  ומחיריהן ורשימת הריאגנטים הדרושים לביצוען, ונתוני הבסיס לחישוב עלות הבדיקות  יהיו כמפורט בנספח ג' להסכם זה. 


14.2             בגין התמורה בתקופה הראשונה יספק הזוכה ללא תשלום נוסף:

14.2.1    מכשירים.

14.2.2
ציוד מתכלה לביצוע הבדיקות בהתאם לצרכי מכבי כגון ריאגנטים, קונטרולות , קליברטורים  


                           ומתכלים נוספים ככל שידרשו.

14.2.3
שירותי אחזקה שוטפת ותמיכה מקצועית לכל המכשירים נשוא הסכם זה ואחריות לפעילותם התקינה, בהתאם לצרכי המעבדות ולהוראות היצרן.

14.3 בגין התמורה בתקופה השנייה יספק הזוכה את הנדרש בתקופה הראשונה, למעט מכשירים, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת.


14.4 מחירים הנקובים במט"ח – התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע במועד ההזמנה. 

14.5 הזוכה יערך לעבודה בחשבונית מרכזת על פי אפיון אשר תעביר מכבי, תוך 120 ימים מהודעת מכבי על רצונה בכך.

14.6 סכומי התמורה  ישולמו על בסיס חודשי, לפי מספר התוצאות המדווחות לבדיקות אשר בוצעו במהלך כל חודש במעבדות מכבי. מכבי תעביר  לספק דוח"ות ממוחשבים   עד ל 5 לחודש העוקב לחודש הפעילות.


14.7 לשני הצדדים שמורה הזכות לבקר את מספרי הבדיקות המדווחות באמצעות מערכות הדיווח המקובלות לרבות מונה הבדיקות בתכנת המאבחן. 


14.8 התמורה תשולם כנגד חשבוניות מס כחוק, אשר יוגשו ע"י הזוכה למכבי, בתנאים של שוטף + 66 יום ממועד תאריך כל חשבונית.

14.9 התמורה בש"ח תקבע על פי השער היציג של דולר ארה"ב ($) / אירו שיפורסם על ידי בנק ישראל ביום ההזמנה.

15 אחריות


15.1         מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד,   

       לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי ו/או למי  


        מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם  


        אספקת______________________________, כמפורט ומוגדר בהסכם זה (להלן:  


        "השירותים"). 

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


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

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

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


15.6 הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה.

16 ביטוח

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


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

16.3 ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מ- 14 יום לפני מועד תחילת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח אישור עריכת  ביטוחים, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.

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

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

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

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

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

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

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

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

16.12 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה ו/או בשמה בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה ו/או בשמה מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות.

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

17 רישיונות והיתרים 


17.1 הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או   ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים על פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת ההתקשרות.

17.2 הזוכה מתחייב להמציא למכבי אישור כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר / מערכת, תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 3 חודשים ממועד החתימה על ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא הסכם זה.  

17.3 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

18 מועסקי הזוכה


18.1
הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך 

כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.


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

 18.3    הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

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


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


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


סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

19 שמירת סודיות


19.1 הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף,  או במהלך, או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההסכם, לפני תחילתה  או לאחר סיומה.


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


סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

20 הפרת הסכם


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

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


20.3 הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית – 

20.3.1 לבטל את ההסכם לאלתר; או


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

20.4 ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף 18.3 לעיל, ישלם הזוכה למכבי פיצויים מוסכמים בסך _______________ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.


20.5 לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף 18.3.2 לעיל ו/או הפר הזוכה את ההסכם הפרה שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי שנדרש על ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי-קיומו, וזאת על-ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך_______________  ש"ח וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.


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


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


21 איסור הסבת ההסכם


21.1 הזוכה איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, או להמחות לאחר את זכויותיו על פי ההסכם או את החובות הנובעות ממנו,  אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

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


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


21.4 מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על-פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או מכבי הינה "בעל-עניין" בו כהגדרתו של "בעל-עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968. 

פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

22 זכות קיזוז



הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי.


מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה ממכבי.



23 ויתור בכתב


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


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

23.3 לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על-פי ההסכם – לא ייחשב הדבר כויתור על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.


24 סמכות שיפוט

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


25 כתובות הצדדים ומתן הודעות

כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.


כל ההודעות על-פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 24 שעות מעת שליחתן .

ולראיה באו הצדדים על החתום :

           ___________________                                               __________________


מ כ ב י                                                                  ה ז ו כ ה

נספח א' להסכם

אישור עריכת ביטוחים 


לכבוד


מכבי שירותי בריאות

מרח' המרד 27 תל-אביב

(להלן: "מכבי")

הנדון:אישור עריכת ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי,

ביטוח אחריות מוצר, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח רכוש

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין _______________ (להלן "הזוכה") בעניין אספקת_______________ (להלן: "השירותים") וזאת לתקופה המתחילה ביום _________ ומסתיימת ביום ________.

1. ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים על-פיו מבוטח הזוכה כלפי עובדיו ו/או מועסקיו שבגינם נדרש הזוכה לשלם ביטוח לאומי על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם - 1980, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 5,000,000 $ (חמישה מיליון דולר ארה"ב) לנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. 


הביטוח מורחב לשפות את מכבי ו/או עובדיה ומנהליה במקרה ויחשבו כמעבידם של מי מעובדי/מועסקי הזוכה ו/או מועסקיו כמוגדר לעיל.


2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 


ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על-פיו מבוטח הזוכה וכל הפועלים בשמו ו/או מטעמו, על פי דין, בגין כל פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מבוטחי מכבי, עובדי מכבי ו/או מי שפועל מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של- 1,000,000$ (אחד מיליון  דולר ארה"ב) לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. 


ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, שביתות והשבתות ו/או תביעות השבה מצד המוסד לביטוח לאומי.

שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את מכבי ו/או עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הזוכה ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.


רכוש מכבי ו/או עובדיה ו/או מבוטחיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, במידה ואינו בפיקוח ו/או בשליטה של הזוכה.

3. ביטוח אחריות מוצר

ביטוח אחריות מוצר על-פיו מבוטח הזוכה, וכל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו בגין היזק גופני ו/או מוות ו/או מחלה ו/או פגיעה גופנית ו/או נפשית מכל סוג ו/או אבדן או נזק פיזי לרכוש לרבות אבדן תוצאתי עקב ו/או בקשר עם ________ המסופקים בקשר עם ההסכם, לרבות רכיביהם, חלקי החילוף, תוכנות וחומרים, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 2,000,000$ (שני מיליון דולר ארה"ב) לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

הביטוח כאמור מורחב לכלול את מכבי ו/או מי מטעמה בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הזוכה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הזוכה למכבי ו/או למבוטחי מכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה. 

במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל  ולא יחודש, מסיבה כלשהי, מוסכם, כי  הפוליסה תכלול אופציה לתקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 6 חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח שלא חודשה ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

לעניין סעיף זה הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה.

הביטוח מורחב לכלול כיסוי ל- recall  עד לגבול של 50,000$.

4. ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית על-פיו מבוטח הזוכה, וכל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו בגין נזק גוף ו/או היזק נפשי ו/או מוות ו/או מחלה ו/או חולי, כולל כל הנזקים שמקורם ברשלנות, טעות, מחדל או השמטה אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים על ידם ו/או במהלכם ו/או במסגרתם, לרבות תוך כדי ועקב מתן הדרכה, תמיכה מקצועית שירותי תחזוקה ועדכוני תוכנה, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של- 2,000,000 $ (שני מיליון דולר ארה"ב) לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. 


הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הזוכה למכבי ו/או למבוטחי מכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה. 

במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש, מסיבה כלשהי, מוסכם, כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 6 חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

הביטוח כאמור מורחב לכלול את מכבי ו/או מי מטעמה בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הזוכה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן השימוש ו/או העיכוב, אובדן מסמכים, נזק תוצאתי וחריגה מסמכות.

הביטוח כאמור מורחב לכסות את אחריותו של הזוכה וכל הפועלים מטעמו ו/או בשמו בגין אי יושר עובדים ו/או מנהלים ו/או שותפים והוצאות שחזור מסמכים.

5. הזוכה לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל. 

6. בביטוחים המפורטים לעיל במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי.

7. אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או יצומצמו מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי שניתנה לכם הודעה על כך בדואר רשום 60 יום מראש.  


8. מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט 2009, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.

בכפוף לתנאיהן ולסייגיהן של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

בכבוד רב,

___________חברה לביטוח בע"מ


על ידי ____________________


שם החותם ותפקידו________________________________________________________

נספח ג'

לכבוד: מכבי שרותי בריאות

הנדון: טופס הצעה למכרז מס'  ________________ 

התאגיד המציע: 

שם המכשיר / מערכת  המוצע:                                           

פירוט הציוד הנלווה  המוצע:                                                                                                     

תוצרת:__________________________  דגם: __________________

הערות: 

_______________________________________________________

1. כתב הצהרה והתחייבות המציע

אנו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________מצהירים ומתחייבים כדלקמן:


קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.

1.1 אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז.

1.2 חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על ההסכם המצורף כלשונו.

1.3 ידוע לנו כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא.

1.4 הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

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

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

1.7 המחירים בהצעה נקובים ב- ש"ח/ דולר ארה"ב ($) / אירו, לא כולל מע"מ (מחק את המיותר).



ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדולר ארה"ב $ / שער האירו היציג נכון ליום האחרון להגשת ההצעות למכרז.

2. להלן הצעתנו :

		שם הבדיקה

		אומדן כמות שנתית

		מחיר מוצע לתוצאה מדווחת לפני מע"מ- תקופה ראשונה

		מחיר מוצע לתוצאה מדווחת לפני מע"מ- תקופה שנייה

		סה"כ לתקופה ראשונה

		סה"כ לתקופה שנייה



		HBE ag

		1,050

		 

		 

		

		



		HAVAB-M

		6,800

		 

		 

		

		



		HAVAB G

		18,000

		 

		 

		

		



		HCV

		68,000

		 

		 

		

		



		ANTI HBC

		23,500

		 

		 

		

		



		ANTI HBE ab

		2,200

		 

		 

		

		



		HBSAG

		93,000

		 

		 

		

		



		HBSAB

		49,000

		 

		 

		

		



		ANTI HBC M core

		250

		 

		 

		

		



		סה"כ

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		מטבע ההצעה: _______




		

		

		

		

		





מחיר תוצאה מדווחת:

· יש למלא את הטבלה המצורפת לעיל.

נתוני עלות התקופה הראשונה:למידע בלבד

· מחיר המכשירים: 

· מספר בדיקות לחישוב: 

· כמות מכשירים נדרשת לעמידה בדרישות:

· תקופה לחישוב: 60 חודשים

· מחיר ההון :________________

רשימת הריאגנטים אשר יסופקו ללא חיוב:

		ריאגנט

		מחיר ריאגנט 

		מקט יצרן

		כמות באריזה 

		תנאי אחסון וטמפ'



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





*למחירים יתווסף מע"מ כחוק .


הצמדת המחירים תתאפשר על פי בחירת הזוכה במנגנון המתואר בהסכם.

המציע מצהיר בזאת כי הוא מעוניין שהצמדת המחירים לאורך כל תקופת ההתקשרות תבוצע למדד :_________

3. רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה :

יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב-X שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך 


[   ]
אישור תאגיד.

            [   ]
אישור FDA או CE, ו/או  קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשויות הבריאות ביפן.

            [   ]
אישור רו"ח/עו"ד על היקף פעילות כספית.



 [   ]
אישור יצרן המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ.

[   ]
אישור יצרן על נסיון של _______________שנים לפחות בהעמדת המערכת המוצעת בעולם .


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


[   ]

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




[   ]
ערבות בנקאית – נספח ו' למכרז.


[   ]
פרוספקט צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור המערכת, תמונתה ותכונותיה העיקריות. 

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


[   ]
קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.




[   ]
טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום.

[   ]
אישור אמ"ר- משרד הבריאות לדגם המוצע או אישור על היותו מצוי בהליכי רישום לקבלת    




אמ"ר במידה ויש.

השם המלא:__________________חתימה:_________________


תפקיד:__________________חותמת: _________________


כתובת:__________________טלפון:__________________


מס' תאגיד:__________________דואר אלקטרוני:________________

נספח ד' 

טופס פרטי המציע

· המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן, ולחתום בסוף הטופס.

· המציע רשאי לצרף כל חומר משלים.

1. פרטי המציע 

		שם



		מס' עוסק מורשה



		מעמד משפטי (צורת התאגדות):



		פועל / ת משנת:



		כתובת משרדי ההנהלה:



		מייצג את יצרן הציוד משנת:



		טלפונים:



		דואר אלקטרוני:



		הרכב הבעלות בתאגיד:

1. 

		





2. תיאור כללי של המציע 

		



		



		



		



		





3. כוח אדם

		א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:





		ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע : 





		ג. שמות אנשי השירות הטכני, המועסקים ע"י המציע, והעוסקים בתחזוקת המערכת המוצעת ותמיכה מקצועית:

______________________________               ______________________________

_____________________________                 ______________________________

                                                                                                                                      





4. ניסיון קודם ולקוחות 

		מספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי אחזקה למערכת המוצעת :





		מספר מערכות מהדגמים המוצעים במכרז, שנמכרו ע"י המציע בשנתיים האחרונות:





		מספר כולל של מערכות פעילות כנ"ל, שנמכרו על ידי המציע בשנתיים האחרנות :





		שמות הרוכשים המפורטים להלן:

1. ___________________________                 2. ____________________________

3. ___________________________                 4. ____________________________

5. __________________________                   6. ____________________________







5. להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו/להם אנו מספקים בשנים _______ האחרונות באופן סדיר

		שם הלקוח:





		שם האיש הקשר:





		תפקידו:





		טלפון:





		תיאור השירות שניתן:





		תקופת מתן השירות:







		שם הלקוח:





		שם האיש הקשר:





		תפקידו:





		טלפון:





		תיאור השירות שניתן:





		תקופת מתן השירות:







		שם הלקוח:





		שם האיש הקשר:





		תפקידו:





		טלפון:





		תיאור השירות שניתן:





		תקופת מתן השירות:







הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

        חתימת המציע :____________________  חותמת  : ________________________

תאריך: ______________________

נספח ה'

כתב ערבות

לכבוד 

       מכבי שירותי בריאות

       רחוב המרד 27

       תל אביב

הנדון: כתב ערבות מספר __________                

לבקשת _________________________  (להלן: "המבקש") _______________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 50,000 ₪.

אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז מס' 121/2010,  לאספקת מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע בדיקות צהבות.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך עשרה ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 14.9.10 ועד בכלל.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:

__________________________________________________________

      מספר הסניף                    שם הבנק                                  כתובת הבנק 

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

__________________________________________________________

   תאריך                                שם מלא                            חתימה וחותמת 

נספח ו'

ת  צ  ה  י  ר


אני הח"מ _____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמור את 

האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___________________ (להלן: "החברה") למכרז פומבי

 רגיל עם הליך תחרותי נוסף מס' 121/2010, לאספקת מכשירים אוטומטיים וריאגנטים  לביצוע בדיקות צהבות.


הנני משמש בתפקיד _________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה.

2.    מסוגל לספק למכבי הדרוש לביצוע הבדיקות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.

3.  הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 5 שנים לפחות, באספקת מכשור וריאגנטים בתחום הדיאגנוסטיקה 

      המעבדתית וכל השירותים הכרוכים בכך. 

4.  המכשיר המוצע פועל ומבצע את כל הבדיקות הנדרשות במעבדות מקובלות  - לפחות 1 שנה, עבור כל אחד 

     מהאנליטים שבטבלת ההצעה.

5.  מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. 


        ______________________

                                                                                                                           חתימה

הנני מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני, עורך דין _________________ במשרדי ברחוב 

_____________________, מר _______________ שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר 

______________ ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.


______________________

                                                                                                                                     חתימה וחותמת
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