
1

  -מכבי שירותי בריאות-

  שירותי שינוע תרופותאספקת , 2010103/'מספומבי רגיל מכרז 

  

  : להלן מסמכי המכרז

כללי-מנהלה  

 מפרט-' אנספח  

 הסכם ההתקשרות-' בנספח  

 טופס הצעה-' גנספח  

 מענה טכני-1-'גנספח  

 טופס פרטי המציע   -' דנספח  

 נוסח כתב ערבות-'הנספח  
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  מנהלה

כללי.1

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

.כמפורט במסמכי המכרז, שינוע תרופות

אחסנה ושינוע , הכוללות מיון, מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות לאספקת שירותי שינוע תרופות.1.2

נספח , בהתאם ליעדים ולכמויות המוערכות כמפורט במפרט, תרופות הדורשות קירורתרופות לרבות 

.ובמסמכי המכרז, 'א

.רזהמכשל מסמכי 'גנספח –יש להגיש על גבי טופס ההצעה את הצעות המחיר.1.3

במסגרת מארזים50,000-בכל שנה ישונעו כ, להערכת מכבי. שלוש שניםההתקשרות היא לתקופה של .1.4

ומכבי תהא רשאית להפחיתן או להוסיף עליהן על כי כמויות אלה הינן הערכה בלבד, יודגש. מכרז זה

.פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי

.בתנאים זהים, שנהבשתי תקופות נוספות בנות למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם .1.5

.מ נוסף"לא ייערך מו. ההצעה הינה סופית.1.6

פי שיקול דעתה -הכל על,או כל הצעה שהיא, אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותרמכבי .1.7

.הבלעדי

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם .1.8

.אם ירצו בכך, בהסכם

הגדרות.2

, השונה מההגדרות שלהלן, ספציפיתממסמכי המכרז הגדרה בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק 

.תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך

  .המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז103/2010מספר המכרז–"המכרז"

  .מסמך זה על נספחיו-"מסמכי המכרז"

  .התנאים המפורטים במסמכי המכרז-"תנאי המכרז"

  ."מכבי שירותי בריאות"–"מכבי"

  .למכרז"'א"נספח –המפרט הטכני של המכרז –"המפרט"

הינו ,למעט מקרים חריגים, הכולל הממוצעהשגודלו, המכילה תרופותצידנית/קופסא–"חבילה"/"מארז"

  .ג"ק20לא יעלה על ,למעט מקרים חריגים, צידנית כאמור/קופסאמשקל כל . מ"סX40מ "סX40מ "ס50

או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות של מכבי /ו, גופים בקבוצת מכבי–"הגופים הנוספים"

או אסותא /ו, מ"אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע- או אגודת מכבי מגן/או עמותת קרן מכבי ו/ו

ת או מכבי אחזקו/ו, מ"או נרקיס בע/מ ו"או בית בלב  בע/ו, מ"או מכבידנט בע/ו, מ"מרכזים רפואיים בע

  . פי שיקול דעתם של הגופים- הכל על, מ"או מכבי קאר בע/ו, מ"בע

  .הכל כמפורט במפרט, העברה של מארזים המכילים תרופות/שינוע–"שינוע תרופות"

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

רכישת מסמכי המכרז.3.1

בתמורה לתשלום, 11.2.2010עד ליום, 25.1.2010החל מיום המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

, "מכבי שירותי בריאות"את מסמכי המכרז במשרדי , )שלא יוחזר(ח "ש300  שלבאמצעות המחאה 

די יאו כל מי שימונה במקומה לצורך זה על , חטמשרה ' אצל הגב, 14קומה , אביב- תל, 27המרד ' ברח

.10:00-15:00בין השעות ' ה-'בימים א, מכבי

בירורים ופניות.3.2

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

.ועדת המכרזיםרכזת, שרה מחט' הגב: להפנות את השאלות והבירורים הינה

    דואר אלקטרוני באמצעות , בכתב בלבדוזאת ,11.2.2010הפניות תעשנה עד ליום.3.2.2

mahat_s@mac.org.il .5143643-03על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון.

.תענינהלא 3.2.2פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף .3.2.3

,  ביתשלחנה התשובות ממככתובת 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

.17.2.2010עד ליום

אופן ומועד הגשת ההצעות.3.3

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

, המכרזיםועדתרכזת –שרה מחט ' לידי גב,  103/2010מכרז מספר "עליה ירשם אך ורק, סגורה

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

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

!לא תתקבלנה, ד למועד האמורהצעות שלא תוגשנה ע. 12:00בשעה ,22.2.2010-ה', ב

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

המסמכים שיש לצרףכלוביחד עם , הוא חלק מהםמסמכי המכרז אשר טופס ההצעהכלעם 

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

ת מקוריבכריכתם הכי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ,הסר ספק מובהרמען ל.3.3.3

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

תוחתם המעטפה , כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, המציעים שיגישו הצעות יוודאו.3.3.4

.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.3.3.5

.מועד כאמור תפורסםובלבד שההודעה על דחיית ה

הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר , התקשרותהל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע.3.3.6

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/עורר כל טענה כלפי מכבי ומל
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תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז.4

:יענה על כל הדרישות שלהלןרשאי להגיש הצעות ספק אשר.4.1

.תאגיד רשום כחוק בישראל.4.1.1

.מנהל ספרים כדין.4.1.2

כי ניתן לספק , למען הסר ספק מובהר.שירותי שינוע תרופות כמפורט במפרטמסוגל לספק למכבי .4.1.3

. רותים גם באמצעות קבלן משנההשי

.בית מסחר לתרופותון ירישבעל .4.1.4

וכפי שהם משתקפים  , לפי כללי חשבונאות מקובלים2007-2008בשנים , משינוע תרופותהכנסותיו .4.1.5

.לפחותלשנה₪מיליון  1הן, חות הכספיים השנתיים שלו"בדו

שירותי שינוע באספקת ,)2008-2009בשנים (פחותלשנתייםבישראל של בעל נסיון מוכח הינו.4.1.6

.בכךהכרוךוכל תרופות 

ISO 9001:2000איכות ןתקבעל .4.1.7

.להלן6בהתאם לאמור בסעיף, 50,000₪ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך.4.1.8

.ובידו קבלה המעידה על כך, רכש את מסמכי המכרז ממכבי.4.1.9

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

.הצעתו תפסל–התנאיםמ

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

י תוך פרק זמן ל למכב"להשלים את המצאת הנ, י מכרז זה"רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ, היתר

יהיו בעלי תוקף , כאמור, רשיון או כל נייר אחר, היתר, אישור, ובלבד שכל מסמך, קצוב שיקבע על ידה

.ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות

התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה.5

לאחר . ון להגשת ההצעותיום מהמועד האחר) תשעים(90המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך .5.1

מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף רשאית, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, תום תקופה זו

מאה (150: ביחד עם התקופה הראשונה, כ"ובסה(יום ) ששים(60של עד נוספתהצעותיהם לתקופה 

בהתאם לבקשה או להודיע רשאי להאריך את תוקף הצעתו   ובמקרה זה יהיה כל מציע, ))וחמישים יום

.בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב. למכבי על ביטול הצעתו

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

מהרגע ימי עבודה2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, שרה מחט' לידי הגב

.בקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלהשבו נת

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

לא , לעיל5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף .5.4

.תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי

ערבות.6

אלף 50,000₪(,ח"שחמישים אלף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלהצעה יש לצרףל.6.1

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

הערבות תציין במפורש כי. ימים ממועד הדרישה10אשר תשולם בתוך , )"הערבות": להלן(מהותי 

.מכבי שירותי בריאותהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם 
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, יום) ששים(60צדדי את הערבות לתקופה נוספת של עד -תהא נתונה הזכות להאריך באופן חדלמכבי .6.2

.זונוספתותהיה בתוקף לתקופה , לעיל5רק פפי -וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על

שלערבות מכרזחילוטעללהורותרשאיתתהיההמכרזיםועדת, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל.6.3

וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים , כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, חלקהאוכולהמציע

הזדמנות למציע שנתנהכל זאת אחרי, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, אחרים

:מאלהאחדבוהתקייםאם, טענותיואתלהשמיע

;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

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

.ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכר

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

בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות.7

פי שיקול דעתה -הכל על,או כל הצעה שהיא, כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותרמ.7.1

.הבלעדי

.למסמכי המכרז' אם להליך המפורט בנספח זבחירת הזוכה תתבצע בהת

מחיר : מפורטים להלןהאמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים.7.2

ובאופן שתבחר ההצעה , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים,15%ואיכות 85%

.המעניקה למכבי את מירב היתרונות

. למפרט5י המחיר לשינוע שנתי על פי אומדן הכמויות בסעיף מחיר יקבע לפציון ה

  

  : פרוט האיכות

התרשמות כללית ממתקני הספק.

 היענות לבקשות , הגעת התרופות ליעדם במועד וכשהן תקינות- מכבי/ שביעות רצון ממליצים

.טיפול בחריגים, מיוחדות

  

, המציעעל פי הערכה כוללת של, את איכות השירות ויכולתו של המציעועדת המכרזים תבחן.7.3

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

על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות , מך הנתונים שצרף להצעהסעל,כל זאת. בארץ

, ו של המציע מהתקשרויות קודמותלקוחותיוכן על סמך בדיקת המלצותשונות קודמות עם המציע 

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

.להלן7.10כאמור בסעיף  

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

ברכיבים בניקוד איכות מזעריא יעמוד ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע של.7.5

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

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

Xפחות מ /פית אשר יכללו בו יותרי סוג המכרז תקבע קבוצת מציעים סו"במקרה בו עפ. הבלעדי
.שמורה למכבי הזכות לשנות את ניקוד האיכות המזערי, מציעים
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מכבי תהא רשאית , כהגדרתו להלן" נסיון גרוע"באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי .7.6

לא היה ובלבד שלמכבי , להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה

  .12%-עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה ביותר מ" נסיון גרוע"

או מחדלים /אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו: פירושן" נסיון גרוע"לצורכי סעיף זה המילים 

.העולים כדי הפרת חוזה, אחרים של הספק

על פי שיקול , או הבהרות נוספות/נוספים ורשאית לדרוש מהמציעים פרטים ועדת המכרזים תהא.7.7

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

.שיקוליה

שימונה יהא   הצוות.ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים.7.8

או לשירות המוצע על /או לקבל כל מידע ביחס למציע ולבחון את המציע וכן לבקש, אך לא חייב, רשאי

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם . ידו

.ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש

מעלה או כלפי , מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות.7.9

.לדעת מכבי, אם הסטיה אינה סבירה, מטהכלפי 

למקרה , לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה) אך לא חייבת(ועדת המכרזים תהא רשאית .7.10

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

.חודשים מיום תחילתו3י מכבי בתוך"יבוטל ע

המידה והאומדן יופקדו במעטפות בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות מסמך אמות .7.11

.מעטפות אלה יפתחו במועדם בהתאם לסוג המכרז, למכרז

התחייבויות המציע הזוכה במכרז.8

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

.כרזקבלת ההודעה על הזכייה במ

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

.למכרז

.ק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  שייחתםהמכרז והצעת הזוכה יהוו חלמסמכי.8.2

ביצוע לערבות בנקאית אוטונומית מכביימסור המציע הזוכה ל, במעמד החתימה על ההסכם.8.3

.ב"המצנוסח י ה"התחייבויותיו עפ

ביטול המכרז.9

כל , מציע כלשהוהתחייבות כלשהי כלפי, או בבחינתן, או בקבלת הצעות, לא יהיה בעצם פרסום המכרז.9.1

והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות ,ים הסכם לאספקת/ים הזוכה/ידי מכבי והמציע-ם עלעוד לא ייחת

)."ב"נספח (

וכן , על פי שיקול דעתה הבלעדי, מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון.9.2

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

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

רוכשי מסמכי המכרז כל מאו למי /לא תהא למי מהמציעים במכרז ו, החליטה מכבי על ביטול המכרז.9.4

.או כלפי מי מטעמה/או טענה כלפי מכבי ו/או דרישה ו/תביעה ו
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בעלות על מסמכי המכרז.10

אין לעשות . בלבדאשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות , מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי

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 שיפוטס.11

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא דיתהייחודית והבלעסמכות השיפוט 

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

  מפרט

כללי.1

.אלא אם צוין אחרת, הדרישות המופיעות במפרט שלהלן הינן הכרחיות.1.1

למעט מקרים , שגודלם הכולל הממוצעו,המכילים תרופותצידנית/קופסא/הינו מארזמארז, במכרז זה.1.2

20לא יעלה על ,למעט מקרים חריגים, מארזמשקל כל . מ"סX40מ "סX40מ "ס50הינו ,חריגים

)."המארז":להלן(ל "הנג"ק

:מטעם הספקהכשרת עובדים .2

ושינוע אחסון : לרבות, כל העובדים יעברו הכשרה מתאימה ומתועדת בכל הנוגע לנוהלי העבודה הנדרשים

  .'וכוהמקובל על מכבי לבוש מתאים ,שמירה על ניקיון המקום, הדרכת בטיחות, נכון ובטוח של התרופות

. דרכות לעובדיוויעביר למכבי אישור על ביצוע הה, שנהלהספק יערוך הדרכות בטיחות לעובדים אחת 

  :פריסת שירות שינוע התרופות.3

:תרופותשינוע הספק יספק שירותי .3.1

;מכביומתקני לכל יחידות מהמרכז הלוגיסטי של מכבי .3.1.1

;מיעד מכבי אחד למשנהו.3.1.2

;מיעדי מכבי השונים למרכז הלוגיסטי.3.1.3

:פ החלוקה הבאה"אתרים ע350-כלמכבי .3.2

;בתי מרקחת50-כ.3.2.1

;בתי אבות100-כ.3.2.2

;סניפי מכבי200-כ.3.2.3

;כולל אילת, דרש מעת לעת בכל רחבי הארץיאחר שייעדכל .3.2.4

. הנתונים לעיל עשויים להשתנות מעת לעת.3.2.5

:פירוט השירותים.4

:שינוע בשוטף.4.1

- 'היינו א, בכל יום עבודהפעם ביוםהספק ידאג לאסוף את משלוחים -שינוע מהמרכז הלוגיסטי.4.1.1

בן הורקנוס ' חדר תרופות מכבי ברחממחסן ו16.00עד השעה ) בתיאום מראש–בערבי חג('ה

.וישנעם ליעד עליו הורה המנהל הממונהלוד 5/3אליעזר 

, פ דרישתה"ע, הגעה נוספת ביום עבודהבמקרים חריגים, מכבי שומרת לעצמה הזכות לדרוש

  .וללא תוספת עלות

.כולל' ו- 'הפצה ליעדים תתבצע בימים א

, הספק ידאג לאסוף את המשלוח מיעד מכבי וישנעו ליעד אחר–ין יעד מכבי למשנהושינוע ב.4.1.2

.בהתאם להנחיית המנהל הממונה במכבי

המשלוח מיעד עליו יורה המנהל הספק ידאג לאסוף את -שינוע מיעד מכבי למרכז הלוגיסטי.4.1.3

.הממונה במכבי וישנעו למרכז הלוגיסטי

:שירותי השינוע בשוטף יכללו.4.1.4

  או מכל מהמרכז הלוגיסטי,בכל כמות שתידרש,ספקי ה"עהמארזים איסוף של כלל .4.1.4.1

;יעד אחר        

  כפי שהוגדר בתעודת, ופריקתו באתר הגיאוגרפי בהתאםכאמורמארזיםהשינוע.4.1.4.2

.מארזלקוח הרשום על גבי המדבקה שעל ה/יחידה–ליעד הספציפיהמשלוח      

.ממועד האיסוףתבוצע במהלך יום העבודה הבאליעדו הגיאוגרפי מארזמסירת ה.4.1.4.3

  מעבר לשעות העבודה בכלל ובשעות הלילה ספקלא יושאר בכלי הרכב של המארזה.4.1.4.4

.בפרט        
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, הספק ידאג לאסוף את המשלוח מהיעד עליו יורה המנהל הממונה במכבי וישנעו–שינוע מיוחד .4.2

:ליעדומיידית, בהתאם להנחייה

:המיוחד יכללושירותי השינוע .4.2.1

  במסגרת שירותי שינוע מיוחדים יבוצע תוך לא יותר משעתיים מרגע מארזאיסוף ה.4.2.1.1

;דרישת המנהל הממונה במכבי        

.ללא עצירות ביניים מרגע איסופו, תבוצע ישירות ליעדמארזמסירת ה.4.2.1.2

' רוט מסתהיה בצירוף תעודות משלוח בה יתוארו בפ,או מי מטעמוקבלת המשלוח על ידי הספק.4.3

.פרטי היעד והוראות נוספות במידה ויש, החבילות

לאחר שביצע בדיקת, מקבל המשלוח מטעם הספק יחתום על דף ריכוז ממוחשב של כל המשלוחים.4.4

.התאמה בין הריכוז לחבילות וחתימתו תחייב את הספק

במקררים אוחסן בכל מקרה הוא יבמתקן הספק המארז כאשר כך שחבילות הדורשות קירור יטופלו .4.5

.כפי שתספק מכבימארזיםישונעו החבילות ב, במהלך שינועומבוקרי טמפרטורה 

אם . ביעד האספקה ובשם המקבל אלא בתיאום עם השולח, כל שינוי במועד האספקההספק לא יבצע.4.6

המשלוח ולקבל הנחיות אין נמען בכתובת למשלוח יש להתקשר לנציג מכבי מהמען שצוין בתעודת 

. מתאימות

הספק להחזיר לשולח תעודות משלוח חתומות על ידי הנמען בציון פרטים מלאים וחתימה מלאה על .4.7

).אם מדובר בתאגיד להחתים מורשה חתימה בצרוף חותמת תאגיד(

הספק מתחייב להחזיר .טלפון/מייל/ברורים לגבי המשלוחים יבוצעו באמצעות משלוח הודעות בפקס.4.8

.ם ממשלוח ההודעהתוך שעתיי, לכל היותר , תשובה למכבי

יחתום על טופס ריכוז שהונפק באמצעות המערכת הממוחשבת של הספק במרכז הלוגיסטי בלוד הספק.4.9

. ובו יצוינו כלל המשלוחים בצירוף תעודות המשלוח ומספר החבילות ליום המשלוח לחלוקה ליעדים

תימתו על טופס ח.בטופס הריכוזלבדוק את מספר החבילות כפי שהן נרשמו ורוכזוספקבאחריות ה

.בתוספת עלות המשלוח, וושלא הגיעו ליעדושחתם עלימארזהריכוז מחייבת והוא ישא בעלויות ערך ה

הנזק יתומחר  , או חלקה/יגיע ליעדו כאשר תכולתו ניזוקה בהובלה כולה ומארזבמקרה בו ה.4.10

למען .ספקהיחולו על עלויות הנזק. רישומי מכביפ "ע–ובמידה ולא קיים ירפא לרוקחמחירי על  פי 

.סעיף זה מתייחס גם לנזק למארזים, הסר ספק

או במקרה שיש , בזמן תקלה ברכב הקבועלגיבוי מתחייב להיות מגובה ברכבים חליפיים ספקה.4.11

.כמות חריגה מהמקובל ליום החלוקה

פ דרישות "ע, מדבקות הזיהוי תסופקנה על ידי הספק–מדבקות ברקוד/אספקת מדבקות.4.12

.מכבי

:כמויות מוערכות לחודש עבודה-פירוט כמויות .5

  כמות חבילות חודשית  תיאור

לרבות , שינוע תרופות מהמרכז הלוגיסטי ובחזרה

  .בקירורהדורשות שינוע תרופות 

  )משלוחים לאילת20- כולל כ(4000

  100  שינוע מיעד ליעד

  10  מ"ק50עד –שינוע מיוחד 

  10  מ"ק100-ל50בין –שינוע מיוחד 

  10  מ"ק100מעל –שינוע מיוחד 

מכבי אינה מתחייבת . מסך השינועים30%- כ, להערכת מכבי, שינוע תרופות הדורשות שינוע בקירור מהוות

  .לאחוז זה או לאחוז אחר

קבלה ומסירת החבילות.6

) דוגמת טמפרטורה(יעד ודרישות אחסון מיוחדות , בתאריך, מסירתהטרם,י מכבי"עסומןמארז יכל .6.1

.וכן במדבקת משלוח מבורקדת ממערכת הספק. לפי הצורך
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לספק שיימסר ) דף ריכוז ממוחשב(תעשה כנגד קובץ נתוניםלספק במרכז הלוגיסטי החבילות מסירת.6.2

.י מכבי"ע

ין נתוני הקובץ למספר על הספק לוודא תאימות ב. הקובץ יכלול את פירוט החבילות שנשלחות

.החבילות המיועד לשינוע

, וחתימת נציגו על דף ריכוז ממוחשב של כלל המשלוחים, לאחר קבלת החבילות על ידי נציג הספק.6.3

בטיחות האריזות,שמירה על תנאי אחסון נאותים, ותוכנןא האחריות על שלמות החבילותותחול מל

.על הספק

.ימיינן וישנע אותן ליעדן המתאים, העומד לרשותוהספק ישנע את החבילות לאתר מיון .6.4

של כל ותתועד באופן שיאפשר זיהוי תאריך ושעת קבלתי הספק או מי מטעמו "עמארזים הקבלת .6.5

.בכל זמן השינועON-LINEוכן מעקב  מארז 

באמצעות אתר האינטרנט של המארז לביצוע מעקב אחר ON-LINEנדרש כי למכבי תהא גישה 

  .הספק

. למעלה מלילה אחדהספקת לא ישהו במחסן התרופות של חבילו.6.6

.לא ייאסף משלוח במידה ולא מתאפשרת הפצתו ביום שלמחרת, למען הסר ספק

,)כגון דם ושתן(החבילות לא ישמשו כלי הרכב להובלת מוצרי מזון או בדיקות מעבדה שינועבעת .6.7

.או כל דבר אחר היכול לסכן את המשלוחמוצרים ביולוגיים או כימיים אחרים

נקיים יבשים, מתאימים בגודלם, בכלי רכב מתוחזקים היטב מבחינה מכניתשונעו החבילות י.6.8

כלי הרכב יהיו .באופן שלא יפגום באיכות התרופות ושיבטיח את שלמות האריזות ובטיחותן, וממוזגים

.נעולים בכל עת כולל בעת ביצוע מסירת החבילות לנמען

אישור בנוגע לתקינות הרכבים , אחת לשנה ולאחר מועד הרישוי השנתי לכל רכב, הזוכה יציג למכבי.6.9

. וכי הם עברו את המבחן השנתי של משרד הרישוי

והספק יהיה , הצידניות/מכבי תספק את הקרחומים והקלקרים, לצורך שינוע תרופות בקירור.6.10

.ויפצה את מכבי על כל נזק שייגרם להםותהצידני/אחראי על שלמותם של הקרחומים והקלקרים

והכל על פי שיקול , פעמיים-צידניות וקרחומים רב/קלקריםלהשתמש בעשויה מכבי , למען הסר ספק

.דעתה הבלעדי

תנאי אחסון מיוחדים , המארזיםאחראי ההובלה תימצא רשימה כתובה של כל / בידי הנהג  .6.11

למקרה של עיכוב במסירה או (ליעד וטלפון לבירורים במכבי זמני המסירה , יעדן) מארזהאם צוינו על (

.הספקהעתק מהרשימה ימצא במחסן). במקרה והיעד סגור

ידווח האירוע –או במקרה של אובדן , או השינוע/במקרה בו חל שינוי בטמפרטורת האחסון ו.6.12

.ילמנהל הממונה במכב, לאחר גילוי המקרה על ידי הספקולא יאוחר משעתיים, מיידית

ובכל מקרה , שעות לכל היותר מהמועד בו יצאו ממחסן הספק12תוך החבילות ימסרו ליעדן .6.13

.באותו יום עבודה

.למסופוןהמארז יקליד נציג הספק את ברקוד , וליעדהמארז בעת מסירת .6.14

ויציין מקרים , נציג הספקעל עותק מהטופס שבידי , נציג מכבי יאשר בחתימתו קבלת החבילות.6.15

.פגומות או שלא בהתאם לתנאי האחסון, ילות פתוחותבהם הגיעו חב

.המדויק המצוין על גבי המדבקהושלא ליעדמארז אין למסור .6.16

ולא באופן מידי המנהל הממונה מטעם מכביאת הספקיעדכן נציג , במקרה של אי מסירה.6.17

ישמרו החבילות עד לקבלת הנחייה מנציג מכבי . ויפעל על פי הנחייתו, מקרות המקרהיאוחר משעתיים

.בתנאי האחסון המצוינים עליהן

הספק יעביר לנציג מכבי קובץ נתונים שבועי המפרט את החבילות שנמסרו במהלך השבוע .6.18

.  שחלף

אפיון רישום ומעקב ממוחשב על חבילות שנשלחות באמצעות ספק ההובלות.7

:השיטה.7.1
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י תכנה להפקת תעודות משלוח "זיהוי עאמצעי י "ארוז היוצא ממחסני מכבי ימוספר עמארזכל .7.1.1

.באחריות מכבי–ביצוע רישום בפועל . באחריות הספק–אספקת התוכנה והתקנתה . ברקודאו /ו

.ידווחו  לספק/נתוני המשלוח יאגרו בקובץ מחשב במרכז הלוגיסטי וישלחו.7.1.2

יו כאמור יוודא קבלת החבילות מהמרכז הלוגיסטי מול נתוני החבילות בקובץ שהועבר אלספקה.7.1.3

.לעיל

על פי . (לא בוצעו/סטטוס המשלוחים שבוצעו, למערכתספקבסוף יום המשלוח ידווח על ידי ה.7.1.4

).לאישור קבלת הטובין-התעודות החתומות

, י המרכז הלוגיסטי תדווח מיידית תוך ציון הסיבה"שנשלח עמארזכל החזרה או אי מסירה של .7.1.5

.למנהל הממונה מטעם מכבי

בכל תקופת ספקנתונים אלו ישמרו במאגר אצל ה. ספקהמשלוח יועברו בקובץ למאגרי נתוני .7.1.6

.ההתקשרות

ללא תמורה תוכנה ייעודית לניהול בקרת ולהתקין לספק ספקלצורך העברת הנתונים וקבלתם נדרש ה.7.2

:התוכנה הייעודית תענה על הדרישות הבאות. משלוחים והפקת מדבקות

Yמתוך Xמארז. (ליעדהמארזים י כמות "ועפמארזלכל הפקת מדבקות מסופררות עם בר קוד .7.2.1
).מארזים

.י מועדים ויעדים בנפרד"ריכוז דוח משלוחים עפ.7.2.2

.תיעוד כל המידע שיוקלד להפקת מדבקות.7.2.3

.י תאריכי משלוח ויעדים "תיעוד המשלוחים יבוצע עפ.7.2.4

.שדה חובה להקלדת מספר תעודת הניפוק של המחסן.7.2.5

).פ  אתר איחסון"בתי מרקחת ע(.של יעדי מכבי שיסופקו עי מכביי קודי מרכז עלות "ניהול עפ.7.2.6

.י מכבי "שינוי יעדים ע/הסרה/אפשרות להוספה.7.2.7

).לפני מסירת המשלוח(אפשרות ביטול מדבקות שהופקו בטעות תוך כדי עבודה .7.2.8

.מסופים במקביל6מיכה בהפעלת עד ת.7.2.9

–תמיכה בשידור וקליטת דיווחים כמפורט .7.2.10

ספקהחבילות עם יעדיהם שנשלחו לשידור כמות ופירוט .7.2.10.1

.ספקקבלת אישור ממוחשב על קליטתם אצל ה.7.2.10.2

.קבלת אישור ממוחשב לכל משלוח לאחר מסירתו.7.2.10.3

.ON-LINEיכולת צפייה ומעקב  בסטטוס המשלוחים.7.2.11

:ואל מול יעדי מכביובכל עמדה שולחת תהליך העבודה במרכז הלוגיסטי בלוד .8

התוכנה הייעודית תידרש לתמוך , שם משתמש וסיסמהי הזנת"כניסה ראשונית למערכת תתבצע ע.8.1

).משתמשים בו זמנית6-כ (משתמשים במקביל  ' במס

.מרכז עלות של היעד למשלוח' הכניסה להפקת מדבקת משלוח תחייב הזנת מס.8.2

מתוך סך 1מס מארזלתעודת הניפוק של המשלוח שתוכנס ' מכבי תדווח למערכת הממוחשבת את מס.8.3

.לשינועהמארזים 

מדבקה , מארזיםYמתוך Xמארזמס + פרטים –יודפסו שתי  מדבקות זהות הכוללות מארז לכל .8.4

.השנייה תימסר לספק לצורך החתמת הלקוח, המארזג "אחת להדבקה ע

ליעדי המארזים ' טופס ריכוז משלוחים ליום המשלוח עם סיכום מסספקהמרכז הלוגיסטי יפיק לנהג ה.8.5

.הלקוח

חותמת +על כל תעודה עם חתימתו בכתב ברורמארזאת מקבל הספקיחתים ה, ביעדי מכבי.8.6

.הסניף/אישית

בסוף יום חלוקת .ללקוחמארזאו נציגו במעמד  מסירת הספקי ה"התעודות החתומות יאספו ע.8.7

התאמה באמצעות סורק ברקוד והתאמה בין כמות התעודות החתומות / יבצע בדיקהספקה, מארזיםה

.ונתוני ריכוז המשלוחים
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, יופיע סטאטוס מתוכנת המערכת המציין את סיבת אי ההתאמה, 7במידה ואין התאמה כאמור בסעיף .8.8

.יוחזר למרכז הלוגיסטימארזוה

:אחריות התקנת תשתיות.9

.)מרכז לוגיסטי(באחריות מכבי -ת עבודה עם חיבור לכתובת אינטרנט ומדפסות וארגון עמד.9.1

.)מרכז לוגיסטי(באחריות מכבי - שעות עבודהימי אספקה,העברת קובץ יעדים עם טלפונים.9.2

אגירת הנתונים , מדבקות עם ברקוד,התקנת תוכנה ייעודית להפקת תעודות משלוח.9.3

.ספקכולל הדרכה באחריות ה–הדפסתם /ושליחתם

.באחריות מכבי–בניית גיבוי מידע למערכת הממוחשבת במכבי .9.4

אזורי אחסון.10

תקינות מערכות גילוי אש ואזעקה וכן אישור ממכבי על הספק להציג בפני מכבי אישור בגין.10.1

.אש

:בתנאים הבאיםבמתקן שיועבר אליו מארזעל הספק לאחסן ולשמור את ה.10.2

מבנה–מקום האחסון .10.2.1

.וממוגןהמבנה צריך להיות סגור.10.2.1.1

.מספר חלונות קטן יהווה יתרון.של חלונותקטןרצוי שבמקום האחסון יהיה מספר .10.2.1.2

מספר דלתות גישה קטן .של דלתות גישהקטן רצוי שבמקום האחסון יהיה מספר .10.2.1.3

.יהווה יתרון

:אמצעי מיגון נוספים–מקום האחסון .10.2.2

מערכת זו תהיה בעלת תו תקן ישראלי מחוברת : מערכת אלקטרונית לגילוי פריצה.10.2.2.1

.המאושר על ידי המשטרה" מוקד"ל

.מערכת גילוי וכיבוי אש וגילוי עשן.10.2.2.2

.לעמוד בתקן ישראליןוהתקנתןמרכיביה, כאמורת והמערכעל .10.2.2.3

וכן ובמסמכי המכרז אין באמור לעיל כדי לסייג מאחריות הספק על פי האמור בהסכם .10.2.2.4

.ומסמכי המכרזכדי לגרוע מזכויות המזמין על פי ההסכםאין באמור 

ם פגעי מזג האוויר וצמודימפני ופריקתם של הרכבים יהיו מוגנים /אזורי העמסה.10.2.2.5

).לאזורי האחסון

:תנאי אחסון.10.2.3

איזור האחסון יצויד בכל הציוד הדרוש כדי לשמור עליו נקי יבש ובטמפרטורה של עד .10.2.3.1

.מעלות צלזיוס25

.אזור האחסון יוקצה בלעדית לטובת מכביחלק מ.10.2.3.2

חבילות /מארזים/על המחסן להיות מצויד במקררים מתאימים לאחסון תרופות.10.2.3.3

פירוט שעל גבי כל /פ הסימון"מעלות צלזיוס ע2-8מאוחסנות בקירור בטמפרטורה של 

.מארז

, הטמפרטורה והלחות באזור אחסון התרופות ובמקררים יהיו מבוקרים ומתועדים.10.2.3.4

לחות /ה המודיעה על חריגה מטמפרטורהאיש לדאוג לתקינותה של מערכת התר, כמו כן 

.בהתאם לנדרש

לכוננים לגבי SMS/מוקד מאויש או מערכת בקרה המודיעה טלפוניתהספק יפעיל .10.2.3.5

.הספק יפעל מיידית לתיקון התקלה. ל"חריגות כנ

זמני משך ובטמפרטורהחריגה , הספק ידווח למנהל ממונה במכבי לגבי תקלות.10.2.3.6

.בהתאם לדרישת מכבי, חריגהה

ממנהל מחסן נפגעה יישמרו בנפרד עד לקבלת הנחיותםשנתפתחו או שתכולתמארזים .10.2.3.7

.  של מכביהתרופות 

.מפגעי מזג אווירהמארזים איזור קבלת הסחורה והעברתה יתוכננו כך שיגנו על .10.2.3.8

.על הרצפהמארזים לא יאוחסנו .10.2.3.9
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החיצונית או בכל אופן שעלול לפגוע םיאוחסנו בתנאים שלא יפגעו שלמותמארזיםה.10.2.3.10

.םבאיכות תכולת

יאוחסנו באופן שיפריד אותם מיתר התרופות " ציטוטוקסיקה"יםהמסומנמארזים .10.2.3.11

.יחזיק הספק ערכה לפינוי שפך חומרים ציטוטוקסיים, כן-כמו. במדפים התחתונים בלבד

:"מנהל פרויקט".11

שיהיה איש קשר מרכזי ואחראי בכל ) "מנהל פרויקט": להלן(הזוכה ימנה נציג מקצועי מטעמו .11.1

הן מול הנהלת מכבי , פניות ופתרון בעיות, התיאוםישיבות: שלבי ההתקשרות וקבלת השירות מהזוכה

במקרים , מכבי תהיה רשאית לדרוש מהזוכה להחליף את מנהל הפרויקט לאלתר. והן מול נציג הלקוח

.עמידה בדרישות המקצועיות ובדרישות השירות-של אי התאמה או אי
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  'בנספח 
  

  ה ס כ ם
  2010_________  בחודש ____  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                                        

___________________________________  

____________________________________  

  :כתובתמ

  
  ____________________________:  דואר אלקטרוני
  _____        ________________________:דואר אלקטרוני

  

  "הזוכה"–אשר יקרא להלן                  
  ,מצד שני                                                                                                                      

  

  

  
,)"המכרז"-להלן (שירותי שינוע תרופות אספקת ל, 103/2010ו ומכבי פרסמה מכרז שמספר  הואיל

ואשר מהווה חלק בלתי נפרד , להסכם זה  "א"כנספח אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף  
  ;מהסכם זה

  

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

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

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

  
  
  

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

בלתי נפרד מההסכם מהווים חלק , וכן הנספחים להסכם, המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו
  .וייקראו ביחד עמו
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  פרשנות.2
  .או כדי להשפיע על תוכנם/אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו

  
  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"
  

הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט , שירותי שינוע תרופותאספקה של  –"השירותים/השירות"
  .בהסכם זה על נספחיובמפרט ו

  
  אנשי קשר.4
  

נציג מכבי האחראי על תפעול ההתקשרות עם הזוכה יהיה אחראי תפעול באגף נכסים ובינוי או 4.1
.מי מטעמו

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

  
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
  

שניםשלוש תהא לתקופה של, שירותי שינוע תרופותההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת 5.1

או /ו"תקופת ההתקשרות"–להלן (__________וסיומה ביום ________ שתחילתה ביום 
.)"תקופת ההסכם"

ה שתי תקופות נוספות בנות שנלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב5.2
תקופות "–להלן (ההסכםותנאי הוראותיתרתוך שמירה על כל , בתנאים זהים, אחת

)."האופציה
  

  הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות .6
  

ויכול לבצע את השירותים נשוא הסכם זה לפי המפורט בהסכם זה כי הוא רשאי , הזוכה מצהיר6.1
.וכי הינו בעל רישון בית מסחר לתרופות, על נספחיו

  
לבצע השירותים נשוא ציוד וה, הידע, מצהיר כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאיםזוכהה6.2

.הסכם זה ולפי המפורט בהסכם זה על נספחיו

, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה6.3
.בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין

הזוכה , מבלי לגרוע מהאמור לעיל. וראות כל דיןהזוכה מתחייב לקיים הסכם זה בהתאם לה6.4
מתחייב לבצע את שינוע התרופות בהתאם להוראות העדכניות ביותר המתפרסמות מעת לעת 

תהא מכבי , היה והזוכה לא יוכל לעמוד בהוראות משרד הבריאות.על ידי משרד הבריאות
.רשאית להביא הסכם זה  לידי סיום לאלתר
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אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית , הינו סעיף עיקרי בהסכם, המשנה לועל כל סעיפי, סעיף זה
  .של ההסכם

  
  השירותיםאספקת .7

  
. וביתר מסמכי המכרזאספקת השירותים תהיה כאמור במפרט7.1

  

, כולל אילת, לכלל יחידות מכבי בכל רחבי הארץהשירותיםאת למכבי ספק מתחייב להספק 7.2
בבקשה כמפורט הכל , על פי נהלי העבודהובאיכות וברמת שירות נדרשת , במועדים, בהיקף

.לקבלת הצעות ובהסכם זה

הניסיון , הידע המיומנות, אמצעים הכספייםה, הכלים,ספק מצהיר בזה כי הוא בעל היכולתה7.3
.במכרז ובהסכם זהכנדרש השירותים וצוות העובדים הדרושים המאפשרים לו לבצע את 

בתיאוםבערבי חג(ה -אימים, בכל יום עבודהפעם ביוםהמארזים לאסוף את מתחייבהספק 7.4
לוד או 5/3בן הורקנוס אליעזר ' חדר תרופות מכבי ברחמחסן וב, 16.00עד השעה ) מראש

או אחר שתמנה /בתאום עם מנהל השינוע מטעם מכבי ו, לפי הנחיות השולח, ממקום אחר
.כולל' ו-'הפצה ליעדים תתבצע בימים א.מכבי

.וללא תוספת עלות  , פ דרישתה"ע, מכבי שומרת לעצמה הזכות לדרוש הגעה נוספת ביום עבודה7.5
  

שלמות , המארזיםתחול מלוא האחריות על שלמות , המארזיםעם קבלת 7.6
.הספקעל , שמירה על תנאי אחסון נאותים ובטיחות האריזות, הקרחומים/צידניותה/קלקריםה

.מועד האיסוףשלאחר, הבאעבודה הלא יאוחר מיום םליעדהמארזים ורמסהספק מתחייב ל7.7
.ביום העבודה הבאםליעדכולל יועברו 16:00שימסרו לספק עד שעה מארזים 

, המארזים' קבלת המשלוח על ידי הספק תהיה בצירוף תעודות משלוח בה יתוארו בפרוט מס7.8
.במידה וישפרטי היעד והוראות נוספות 

שהונפק באמצעות המערכת הממוחשבת של הספק במרכז נתונים יחתום על טופס ריכוז ספקה7.9
המארזים בצירוף תעודות המשלוח ומספר ,ובו יצוינו כלל המשלוחיםשל מכבי בלוד הלוגיסטי 

. ליום המשלוח לחלוקה ליעדים
רשימת .בטופס הריכוזנרשמו ורוכזו םכפי שההמארזים לבדוק את מספר ספקבאחריות ה

, וושלא הגיעו ליעדושחתם עלימארזישא בעלויות ערך האת הספק והואהריכוז מחייבת 
.בתוספת עלות המשלוח

חזיר לשולח תעודות משלוח חתומות על ידי הנמען בציון פרטים מלאים וחתימה מלאה יהספק 7.10
.)מורשה חתימה בצרוף חותמת תאגידהספק חתים יאם מדובר בתאגיד (

הספק מתחייב להחזיר , מייל/ברורים לגבי המשלוחים יבוצעו באמצעות משלוח הודעות בפקס7.11
.ממשלוח ההודעה,לכל היותר, תשובה למכבי תוך שעתיים

לרבות נזק , או חלקה/כולה ו,יגיע ליעדו כאשר תכולתו ניזוקה בהובלההמארזבמקרה בו 7.12
פ "ע–ובמידה ולא קיים לרוקחירפאמחירי הנזק יתומחר על פי , מחשיפה לטמפרטורה גבוהה

על ידי קיזוז מסכומים המגיעים לספק או על ידי , ספקהעלויות הנזק יחולו על . רישומי מכבי
.ימים מיום הנזק66+תשלום של הספק למכבי והכל בתנאים של שוטף 
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–אובדן או במקרה של , ובין אם לאובקירורבין , במקרה בו חל שינוי בטמפרטורת האחסון7.13
.ידווח האירוע מיידית ולא יאוחר משעתיים מגילוי המקרה למנהל הממונה במכבי

. לוחות הזמנים כמוגדר במפרט–שינוע מיוחד במקרה של 7.14

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

  .של ההסכם
  
  

  התמורה ותנאי תשלום10

  .המצורפת למסמכי המכרז, בהתאם להצעתו למכרזמכבי תשלם לזוכה 10.1
  

+ של שוטף בתנאים , י הזוכה למכבי"אשר יוגשו ע, התמורה תשולם כנגד חשבוניות מס כחוק10.2
.יום ממועד תאריך כל חשבונית66

  
הנוספים לגופים באותו המחיר ובאותם התנאים השירותים הזוכה מתחייב לספק את 10.3

זוכהלהתקשר עם הןמעוניהאו מי מהם יהי/הנוספים והגופיםבמידה ו,כהגדרתם בהסכם
.וכל התנאים שבהסכם זה יחולו עליהם, זההסכםי תנאי "עפ

  
: הצמדות המחירים  11.5

  :המחירים לצרכןיהיו צמודים למדד שבהצעתו הזוכה של הזוכההמחירים 
  _____:אשר עמד על , ידוע ביום האחרון להגשת מסמכי המכרזהמדד ה: מדד הבסיס

המחירים לצרכן לינואר של כל שנה יעודכונו המחירים לפי מלוא שעור השינוי במדד 1ב 
בהצעתו ובלבד שהמחירים לא יהיו נמוכים מהמחירים הנקובים , בהשוואה למדד הבסיס

  .הזוכה של הזוכה
  
  

  אחריות11
  

או /או פגיעה ו/ו אובדן וא/הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו, מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה11.1
או /שיגרמו למכבי ו, מכל סוג וללא יוצא מן הכללתוצאתינזקלרבות , או לרכוש/לגוף ו, הפסד

שירותי אספקתאו בקשר עם /או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או למבוטחיה ו/למי מטעמה ו
). "השירותים": להלן(כמפורט ומוגדר בהסכם זה ,שינוע תרופות


או /בגין כל נזק ו, מיד עם דרישתה הראשונה, או לשפות את מכבי/הזוכה מתחייב לפצות ו11.2

שייגרמו למכבי כתוצאה , ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי"ט עו"לרבות הוצאות ושכ, הוצאה
או על פי כל /ועל פי הסכם זה , 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 ,ה מובהרבהקשר ז11.3
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  
.פי כל דיןאו על /פי הסכם זה ו

מכל סכום שיגיע ,להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותולנכות סכומים תרשאימכבי תהא11.4
לגבותם תרשאיתהאוכן , בכל זמן שהוא, בצירוף הצמדה וריבית על פי חוקלזוכה הממנ

.בכל דרך אחרתמהזוכה  



18

, הצווים, התקנות, הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים11.5
למעלה מן הצורך . ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם

, 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 , לעילהאמור
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 אינן באות לגרוע מכל התחייבות של ,סעיפי המשנה שבועל כל , סעיף זהוראות ה11.6
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר או על פי כל דין /וההסכם 

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

  טוחיב12
  

ממועד תחילת , או על פי כל דין/זה והסכםעל פי ומהתחייבות הזוכה מבלי לגרוע מאחריות 12.1
לערוך ולקיים על הזוכה מתחייב , המוקדםלפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםהסכם זה 

המפורטים את הביטוחים ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, וחשבונ
:להלן(ם זה המצורף כנספח להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכ" אישור עריכת ביטוחים"ב
.ההסכםפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת , )"הביטוחים"או /ו" ביטוחי הזוכה"

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

  
, בין היתר, והוא מתחייב, בסעיף זהיםהנזכרהביטוחיםמתחייב למלא אחר כל תנאי הזוכה 12.2

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

לומי אישורים על תשמכבי לבקשת ולהמציאאו להפקיע את תוקף הביטוחים /בו כדי לצמצם ו
י בביטוחהנקוביםת וות העצמיויההשתתפמיבכל מקרה בסכוכי הזוכה יישא , יודגש. הפרמיה

.הזוכה
  

יום לפני 14-לא יאוחר מ, למכבילהמציא הזוכה מתחייב , מכביללא צורך בכל דרישה מצד 12.3
לעיל בהתאם לנוסח אישור כאמורהזוכה אישור בדבר עריכת ביטוחי , מועד תחילת הסכם זה

.כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, םביטוחיעריכת  
  
  

מכבילהפקיד בידי הזוכה מתחייב , הזוכהיום לפני מועד תום תקופת ביטוחי 14-לא יאוחר מ12.4
ולמשך כל בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ,לעיל12.3כאמור בסעיף,יםאישור עריכת ביטוח

.תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

הזוכה שיומצא על ידי יםהביטוחעריכת לבדוק את אישור ,אך לא חייבת,תרשאימכבי תהא 12.5
על ושיידרשאו הרחבה /או התאמה ו/ואו תיקון /ומתחייב לבצע כל שינוי והזוכה , כאמור לעיל

.ו על פי הסכם זהלהתחייבויותיאת הביטוחים נושא האישור מנת להתאים 

בדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן לעריכת המכבי מצהיר ומתחייב כי זכויות הזוכה 12.6
אישור הביטוחים נושא כל אחריות שהיא לגבי או /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 לאואת אישור עריכת הביטוחים בין אם בדקו , ובין אם לאוכמפורט לעיל 
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אך לא , תזכאימכבי תהא, ןאו בחלקןבכללותף זה לפי סעייותיובהתחייבוהזוכה לא עמד 12.7
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 , מכבייכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי הזוכה  ביטוחי 12.8
יתחייב המבטח , כמו כן.מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף בביטוחי 

מסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי ימצמנה ולא תבוטלנה אלא אם תשהפוליסות לא תצו
.יום מראש60לפחות מכבי 

  
ל לקבלת "על פי הביטוחים הנאו מי מטעמה/מכבי ושל היכללו סעיף לפיו זכותהזוכה ביטוחי 12.9

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

  
מכל סכום שיגיע ,להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותולנכות סכומים תרשאימכבי תהא12.10

לגבותם תרשאיתהאוכן , בכל זמן שהוא, בצירוף הצמדה וריבית על פי חוקלזוכה הממנ
.בכל דרך אחרתמהזוכה  

האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת כי קביעת גבולות, מוסכם בזאת12.11
על . דרישת מינימום המוטלת על הזוכה  שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה

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

או היקף הכיסוי הביטוחי /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 לעיל12.12

לשיפוי על פי הביטוחים או בשמה בגין כל נזק שהוא זכאי /או מי מטעמה ו/כנגד מכבי ו
או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות , 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

  
.תהווה הפרה יסודית של ההסכםהפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה12.13

  
  רישיונות והיתרים13

  או /מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים והזוכה 13.1
הזוכה מתחייב . לצורך קיום השירות והפעלתו, שיונות הדרושים על פי הדיןיאו הר/ההיתרים ו

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

  

  .תהווה הפרה יסודיתאו כל סעיף משנה בוהפרת סעיף זה13.2
  
  

  מועסקי הזוכה14
  

כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך , הזוכה מצהיר בזה15.1
ויועסקו על , במישרין או בעקיפין, מכביכעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של 

  .ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם, על חשבונו הוא בלבד, ידו
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או הסכם /הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו15.2
  .החלים עליו

  
או בקשר /שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו, הזוכה אחראי כלפי עובדיו15.3

מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או בכל , בגין נזק גופני, למתן השירות
  . פעילות הקשורה למתן השירות

  
וכי כל זכות , הסכםפי ה-כן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על15.4

או בשמם /או למי שהתמנה על ידם ו/או לנציגיה ו/או למנהל ו/פי ההסכם למכבי ו-שניתנת על
אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע , לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, או מטעמם/ו

או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות /ולא תהיינה לזוכה ו, הוראות ההסכם במלואן
פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע , של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלום

או סיום כל התקשרות , או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, ההסכם או הוראה שניתנה על פיו
  .מכל סיבה שהיא, על פי ההסכם

  
יתפרש כמסמיך שום דבר האמור בהסכם לא. הזוכה מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד15.5

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

  
, או לשפות את מכבי/הזוכה מתחייב לפצות ו, או סעד הנתונים למכבי/מבלי לגרוע מכל זכות ו15.6

או /המצב המשפטי וכי, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, או הוצאה שיגרמו לה/בגין כל נזק ו
.העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה

  

ולהציג למכבי אישור , אחת לשנה לכל הפחות, הזוכה מתחייב לבצע הדרכות בטיחות לעובדיו15.7
  . שנתי על ביצוע ההדרכות

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

  
  שמירת סודיות.16
  

דיעה בקשר יכל , או להביא לידיעת כל אדם/למסור ו, ולא להעביר, זוכה מתחייב לשמור בסודה16.1
או אגב ביצוע , במהלךאו ,  עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף

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

לחוק 118ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף כי, הזוכה מצהיר16.2
  .1977–ז "התשל, העונשין

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

  .של ההסכם
  
  ערבות בנקאית לביצוע ההסכם.17
  

ערבות , יפקיד הזוכה  בידי מכבי, כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם17.1
בגובה של , בנוסח שיאושר בידי מכבי, צמודה למדד המחירים לצרכןאוטונומית בנקאית 
שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום  )שקלים חדשיםאלף תייםמא(200,000

  .התקשרותיום לאחר תום תקופת ה120
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או הסתיים הסתיימה תקופת ההתקשרות, לעילמבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור 17.2
והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי , מתן השירות מכל סיבה שהיא

תהא מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של הערבות –ההסכם 
כבי כאמור תחזיר והזוכה סיים לפצות את מהסתיימה תקופת ההתקשרות. לתקופה שתיקבע

  .מכבי לזוכה את כתב הערבות הבנקאית
  

תהא מכבי רשאית לממש את , בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם17.3
, לבוררות, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, ולגבות את כספה, כולה או מקצתה, הערבות

  .או למתן הוכחה כלשהי, מ משפטי כלשהו"למו
  

יהא הזוכה חייב , כבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבותהשתמשה מ17.4
7תוך , לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה

.ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ממנה) שבעה(
  

  .הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכםאין בגובה הערבות כדי לשמש כל17.5
  

  .פי כל דין-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על17.6
  

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

  
  הפרת הסכם.18

  
  .פי כל דין או ההסכם-על, בשל כל הפרה יסודיתמכבי רשאית לבטל את ההסכם18.1

  
רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה  או מי , בנוסף לאמור לעיל18.2

והליכים , יסול עסקים באופן אחרחאו /הסדר נושים ו, כינוס נכסים, מטעמו שיש בהם פירוק
  .יום30אלו לא בוטלו תוך 

  
  –ית תהא מכבי רשאיתהסכם הפרה יסודהפר הזוכה את ה18.3

  
  או; לבטל את ההסכם לאלתר18.3.1

  
או /לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו18.3.2

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 ביטלה מכבי את ההסכם 18.4
או שייגרמו למכבי כתוצאה /וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו, ח"ש100,000מוסכמים בסך 

אין באמור . להוכיח נזקים אלהאך מבלי שתידרש מכבי , או אי הקיום כאמור/מההפרה ו
או נוספים /בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו

  .על פי כל דין
  

הפר הזוכה את ההסכם הפרה או /לעיל ו18.3.2כאמור בסעיף , לא תיקן הזוכה את ההפרה18.5
או את /את ההוראה ואו לקיים/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

חייב והזוכה יהא, ידי מתן הודעה על כך בכתב-וזאת על, קיומו- ההסכם מחמת הפרתו או אי
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או שיגרמו /וזאת בגין הנזקים שנגרמו וח "ש100,000לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך
אין .או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה/למכבי כתוצאה מההפרה ו

או /באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו
  .כל דיןנוספים על פי

  
כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר , הצדדים מצהירים18.6

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 , הביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכ18.7

  .שתקבע מכבי בהודעה
  

  הסבת ההסכםאיסור .19
  

כויותיו על פי ההסכם או זאו להמחות לאחר את , או להעביר לאחר, הזוכה איננו רשאי למסור19.1
  .אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי,  את החובות הנובעות ממנו

  
תהא בטלה ומבוטלת , להוראות סעיף זהכל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד19.2

  .וחסרת כל תוקף
  

  .אסורות בשעבוד כלשהו, כולן או מקצתן, זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו19.3
  

לכל , או חלקן/פי הסכם זה ו- או להעביר את זכויותיה על/מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו19.4
בו " עניין-בעל"מכבי הינה או/או חברת סמך של מכבי ו/גוף משפטי המהווה חברה בת ו

  . 1968–ח "תשכ, בחוק ניירות ערך" עניין- 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
  

  קיזוזזכות.20
  

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

    
  .לעיל7.12כי מכבי רשאית לקזז מחיר תרופות שהתקלקלו עקב קירור לא נאות כמפורט בסעיף , יודגש  

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

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

  
  

  במקרים חריגיםהעדר בלעדיות.21
  

אינה השירות ידי מכבי לספק את  -תנה לו עליכי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ, וכה מצהיר בזההז
להתיר גם לאחרים להפעיל ולקיים שירות , במקרים חריגים, וכי מכבי תהא רשאית, הרשאה בלעדית

  . או מקביל עבור מכבי/דומה ו
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  ויתור בכתב.22

  .אלא בכתב, לפיוהצדדיםואין ויתור על זכות מזכויות , אין שינוי בהסכם22.1
  

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש 22.2
  .תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר

  
לא ייחשב הדבר כויתור –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על22.3

  .לגבי מקרים דומים בהמשךלא לגבי המקרה המסוים ולא , על זכויותיו
  

סמכות שיפוט.23
  

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

ומתן הודעותכתובות הצדדים.24
  

  .שמופיעות במבוא להסכםכתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי 
  

ובהישלחן כך תחשבנה , 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 להסכם

  לכבוד
  מכבי שירותי בריאות

  אביב- תל27המרד ' מרח
  ")מכבי: "להלן(

  ביטוחיםאישור עריכת   :הנדון
  

ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין יהננו מאשרים בזאת כ
וזאת ") השירותים: "להלן(בעניין אספקת) "הספק"להלן (____________________

  .________ומסתיימת ביום _________ ביום לתקופה המתחילה
  
  ביטוח חבות מעבידים.א

או מועסקיו שבגינם נדרש הספק לשלם /פיו מבוטח הספק כלפי עובדיו ו-עלביטוח חבות מעבידים
- ם "התש, או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים/ו) נוסח חדש(על פי פקודת הנזיקין ביטוח לאומי 

ביצוע לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב או נזק נפשי /ואו נזק גוף /בגין מוות ו, 1980
  ,אירועל, נפגעל) ב"דולר ארהוחצי יליון מ($ 1,500,000-שלבגבול אחריות שלא יפחת מסך ם השירותי

  . לתקופת ביטוח שנתית)ב"חמישה מיליון דולר ארה($ 5,000,000- ו
מועסקי /במקרה ויחשבו כמעבידם של מי מעובדיעובדיה ומנהליהאו /ומכבי ורחב לשפות את מהביטוח 

  .דר לעילמועסקיו כמוגאו /והספק
  
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.ב

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

בגבול אחריות שלא או במסגרת מתן השירותים /או מי שפועל מטעמה בקשר עם ו/עובדי מכבי ו, מכבי
  . כ לתקופת ביטוח שנתית"לאירוע ובסה) ב"מיליון דולר ארהחצי ($ 500,000-שליפחת מסך 

םבגין אחריותכמבוטחים נוספים עובדיה ומנהליה או /ומכבי ורחב לכלול את משם המבוטח בפוליסה 
לפיו ייחשב הביטוח , וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבתאו מי מטעמו /והספקאו מחדלי /למעשי ו

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

  .הספק
  
    בהעברהביטוח סחורה    .ג

מאתיים וחמישים אלף (₪ 250,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך של לרכוש "כל הסיכונים"ביטוח 
, כולל נזק תוצאתי מכל סיבה, מכל סוג שהוא, לטובין של מכבי בלבדלכיסוי אובדן או נזק ) ח"ש

מסירתם ביעד הסופי או עבורו ועד /י מי מטעמו ו"או ע/י המוביל ו"שבאחריות המוביל מרגע קבלתם ע
שהות המטען אצל המבוטח בעתהשטחים המוחזקים לרבותובשטח מדינת ישראל הרכוש אליו מועבר

ושינוע הובלה ,פריקה , טעינה, ממדף למדףאו חניית ביניים או העברה מכל סיבה שהיא/לשם אחסנה ו
  . בכל אמצעי מכני ובכל כלי רכב

  .ופריצה במלוא ערך המטעןהכיסוי מורחב וכולל כיסוי מפני גניבה 
  .י מכבי"סכומי הביטוח יהיו במלוא ערכם של המטענים כפי שיוצהר ע

או כל הבאים /ומכביהביטוח כאמור כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על כל זכות תחלוף כלפי 
  .מטעמה

ני במערכות הביטוח מורחב לכלול הרחבה מיוחדת לנזק לתרופות הנובע מקלקול מוצרים עקב שבר מכ
  .מכל סיבה' הקירור של המוביל או כתוצאה משינוי טמפ

הפוליסה אינה . הכיסוי על פי פוליסה זו יורחב לכלול כינון אוטומטי של גבול האחריות לאחר נזק
כישורי עובדי , ביחס למשקל המטען, כוללת כל הגבלה ביחס למצבו המכני של כלי הרכב המוביל

או נזק שנגרמו בכוונה /או כל מגבלה אחרת המתייחסת לאובדן ו/יאותי ומצבם הנפשי או הבר, המוביל
או כתוצאה של שיתוף פעולה /או מי שמועסק על ידו לרבות הנהג עצמו ו/תחילה על ידי עובדי המוביל ו

  . עם מי מהם

אל אם כן לצורך קבלת תגמולי הביטוח לפי פוליסה זוובלתי חוזר נקבעה כמוטב יחיד בלעדי מכבי  
  .ורה מכבי בכתב לשלם לגוף אחר ת

פוליסה זו תחשב כביטוח ראשוני ולא תהא לנו כל זכות לקבלת השתתפות בפוליסה אחרת של מכבי ככל   
  .שקיימת כזו

  
הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות   .ד
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  . לעיל

וכי אנו מכבי י "פורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך עבביטוחים המפורטים לעיל במ  .ה

  .מכביאו טענה בדבר שיתוף ביטוחי/מוותרים על כל דרישה ו
  
מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח או יצומצמו /אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו  .ו

  .יום מראש30על כך בדואר רשום מבלי שניתנה לכם הודעה 
  
כי נוסחי פוליסות הספק לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט במהדורתו , מוסכם בזאת במפורש  . ז

בכפוף , הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח מקביל אחר בהתאם לזהות המבטחים
.לשינויים הנקובים לעיל

  .שלא שונו במפורש על ידי האמור לעילכפוף לתנאיהן ולסייגיהן של הפוליסות המקוריות עד כמה ב
  

  בכבוד רב  

  מ"חברה לביטוח בע___________

  ____________________על ידי 

  שם החותם ותפקידו          
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  נספח להסכם

  לשימוש הזוכה בלבדערבות ביצוע 

  

  נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטנומית

  

  לכבוד

  227/99' מסמכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית

  תל אביב27המרד ' רח

  ' ___________ערבות מס: הנדון

  .נ.א

כשהוא צמוד למדד ") סכום הערבות"להלן (₪ 200,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

  ____________המגיע או עשוי להגיע לכם מאת, כמפורט להלן

  .להעשרת חמצן למבוטחי מכבי שירותי בריאות בבתיהםאספקת מערכות בקשר עם הסכם ל") החייב"–להלן (

  

  :משמעו" מדד"המונח –לצרכי ערבות זו 

, מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

בין אם יהיה , במקומוי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא "כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע

  .בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו

כי המדד החדש ") המדד החדש"–להלן (אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו 

  ______שפורסם ב__________ עלה לעומת המדד בגין חודש 

יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור , אזי")  יהמדד היסוד" –להלן (נקודות ____ היינו 

  ").סכום הערבות המוגדל"–להלן (עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי 

  .לא יחול כל שינוי בסכום הערבות, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו , למניעת ספק

  

כל סכום בגבול , ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב7וך בכל מקרה ת, אנו נשלם לכם מפעם לפעם

ובלבד , מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, סכום הערבות המוגדל

  .שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל

  

  . ועד בכלל _________ פה עד ליום  ערבות זו תישאר בתוק

  

  .ל לא תיענה"דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ

  

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

                

  ,בכבוד רב

  

  __________:שם הבנק

  __________:שם הסניף
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  'נספח ג

  מכבי שרותי בריאות: לכבוד

  
  2010103/' למכרז מסטופס הצעה: הנדון

  
  ___________________________________________________ : התאגיד המציע

  
  

  _________________________________________________________:הערות
  
  

  כתב הצהרה והתחייבות המציע.1

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

  
אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות , ינונו כל האמור במסמכי המכרזקראנו והב

  .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
  

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

.המצורף כלשונו
  

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

שף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נח1.4
.בינינו לבין מכבי, אם תהא, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, ההצעה ולאחריה


לא , אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפן1.5

עד האחרון שנקבע ימים מהמו90לא 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
  

.מ"ח לא כולל מע"ש-המחירים בהצעה נקובים ב1.7
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: להלן הצעתנו .2
  

  ח"מחיר בש  פריט
מהמרכז הלוגיסטי ) יחידה אחת(מחיר שינוע מארז 

ומכל יחידות מכבי למרכז לכל יחידות מכבישל מכבי 
  . לרבות שינוע לאילת, הלוגיסטי

  

מיעד מכבי אחד ) יחידה אחת(מחיר שינוע מארז 
  .למשנהו

  

במסגרת שירות ) יחידה אחת(מחיר שינוע מארז 
  .מ"ק50עד למרחק של –מיוחד 

  

במסגרת שירות ) יחידה אחת(מחיר שינוע מארז 
  מ"ק100- ל50למרחק בין –מיוחד 

  

במסגרת שירות ) יחידה אחת(מחיר שינוע מארז 
  מ"ק100למרחק מעל –מיוחד 

  

  

  :הערות

יהיה אחיד לכל חלקי הארץבטופס ההצעה ספקי ה"המחיר שיוצע ע.

  

:רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

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

  להצעתך 

  .אישור תאגיד  [   ]  

  .רישיון בית מסחר לתרופות  [   ]      

  .ח על היקף פעילות כספית"אישור רו  [   ]            

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

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

  .למכרז' הנספח –ערבות בנקאית  [   ]      

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

  .ממכביקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז   [   ]  

  .טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום  [   ]      

  

  
  _________________:חתימה__________________:השם המלא

  
  _________________: חותמת        __________________:תפקיד

  
  __________________:טלפון        __________________:כתובת

  
  __________________:דואר אלקטרוני  __________________:תאגיד'מס
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  1- 'נספח ג

  

  

  מענה למפרט טכני למכרז לאספקת שירותי שינוע תרופות

  __________________: שם הספק

  

את התייחסותו לכל , בנספח זה, המציע יפרט. חובה על המציע להתייחס למפרט הטכני באופן המפורט ביותר

וכן הוא רשאי לפרט תכונות נוספות הקשורות לשירות , הדרישות הטכניות המופיעות במפרט וכן לדרכי העבודה

  . שאינן מופיעות במפרט הטכני

  

  :להלן הצעתנו בהתייחס לדרישות המפרט

יש (פרטים   נהתכו
  )לסמן בעיגול

תיאור (י הספק"למילוי ע
  )הפריט והערות נוספות

  הכשרת עובדים
כל העובדים יעברו הכשרה מתאימה ומתועדת 

: לרבות, בכל הנוגע לנוהלי העבודה הנדרשים
הדרכת , נכון ובטוח של התרופותושינוע אחסון 
לבוש ,שמירה על ניקיון המקום, בטיחות
.'וכוהמקובל על מכבי מתאים 

    אין/יש

הספק יערוך הדרכות בטיחות לעובדים אחת 
ויעביר למכבי אישור על ביצוע ההדרכות , לשנה

  .לעובדיו

    אין/יש

  פירוט השירותים
16:00איסוף המשלוחים פעם ביום עד השעה 

  .מהמרכז הלוגיסטי של מכבי
    אין/יש

    אין/יש  .יותר מפעם אחת ביום, במקרים חריגים, הגעה
  :שינוע בשוטף יכלול

    אין/יש  .איסוף של כלל הציוד שיידרש
ביום העבודה , שינוע הציוד ופריקתו באתר היעד

  .העוקב ליום האיסוף
    אין/יש

  :שינוע מיוחד יכלול
    אין/יש  .איסוף הציוד תוך שעתיים מקבלת הקריאה

    אין/יש  .שינוע מיידי ליעד המבוקש ללא עצירות ביניים
  :כללי–שינוע 

פרטי , תעודות המשלוח יכללו מספר החבילות
  .היעד והוראות נוספות במידה ויש

    אין/יש

חבילות הדורשות קירור יאוחסנו במתקן הספק 
  .במקררים מבוקרי טמפרטורה

    אין/יש

שינוע חבילות מקוררות יבוצע במארזים אותם 
  .תספק מכבי

    אין/יש

–במידה והנמען של החבילה אינו נמצא ביעד 
תבוצע התקשרות לנציג מכבי על מנת לקבל 

  .הנחיות מתאימות

    אין/יש

–בירורים אותם תבקש מכבי בנוגע למשלוחים 
  . הספק ישיב בתוך שעתיים

    אין/יש

הספק יחתום על הציוד אותו הוא לוקח 
  .מהמרכז הלוגיסטי

    אין/יש

או הגיע /ציוד עליו חתם הספק ולא הגיע ליעדו ו
  .הספק ישא בעלויות–ליעדו כשאינו תקין 

    אין/יש

    אין/יש  .הספק מגובה ברכבים חליפיים
    אין/ישתתועד באופן שיאפשר זיהוי מארזים קבלת ה
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  . מארזשל כל ותאריך ושעת קבלת
, בכל זמן השינועON-LINEאפשרות מעקב 

  .האינטרנט של הספקבאמצעות אתר 
    אין/יש

כלי הרכב לא ישמשו , בעת שינוע תרופות
לרבות בדיקות , להובלת כל חומרים אחרים

  .מעבדה ומזון

    אין/יש

יהיו , כלי הרכב יתוחזקו היטב מבחינה מכנית
  .נקיים יבשים וממוזגים, מתאימים בגודלם

    אין/יש

יוצגו למכבי אחת לשנה אישור בנוגע לתקינות 
  .הרכבים ואישור מעבר המבחן השנתי

    אין/יש

או /במקרה בו חל שינוי בטמפרטורת האחסון ו
ידווח האירוע –או במקרה של אובדן , השינוע
ולא יאוחר משעתיים לאחר גילוי , מיידית
  . המקרה

    אין/יש

ידווח המקרה , במקרה של אי מסירת מארז
  . לנציג מכבי תוך שעתיים

    אין/יש

את מקבל הציוד על ספקיחתים ה,ביעדי מכבי
חותמת +כל תעודה עם חתימתו בכתב ברור

  .הסניף/אישית

    אין/יש

  אפיון רישום ומעקב ממוחשב על חבילות שנשלחות באמצעות ספק ההובלות
מספור בברקוד של כל ציוד היוצא מהמרכז 

  .הלוגיסטי
    אין/יש

    אין/יש  . דיווח בסוף כל יום בנוגע לסטטוס משלוחים
  :אשר תכלול, קיומה של תוכנה ייעודית לניהול בקרת משלוחים והפקת מדבקות

    אין/יש  .הפקת מדבקות ממוספרות ברקוד
י מועדים ויעדים "ריכוז דוח משלוחים עפ

  .בנפרד
    אין/יש

    אין/יש  .תיעוד כל המידע שיוקלד להפקת מדבקות
י תאריכי משלוח "תיעוד המשלוחים יבוצע עפ

  .ויעדים 
    אין/יש

שדה חובה להקלדת מספר תעודת הניפוק של 
  .המחסן

    אין/יש

י קודי מרכז עלות של יעדי מכבי "ניהול עפ
פ  אתר "בתי מרקחת ע(.שיסופקו עי מכבי

  ).איחסון

    אין/יש

    אין/יש  .י מכבי "שינוי יעדים ע/הסרה/אפשרות להוספה
אפשרות ביטול מדבקות שהופקו בטעות תוך 

  ).לפני מסירת המשלוח(כדי עבודה 
    אין/יש

    אין/יש  .מסופים במקביל6מיכה בהפעלת עד ת
    אין/יש  .תמיכה בשידור וקליטת דיווחים

  יכולת צפייה ומעקב  בסטטוס משלוחים

ON-LINE.  

    אין/יש

  :אזורי האחסון
    אין/יש  .גילוי עשן ואזעקה, תקינות מערכות גילוי אש

    אין/יש  .אישור מכבי אש
    אין/יש  .מבנה האחסון צריך להיות סגור

  יתרון–מספר קטן     .מספר חלונות
דלת כניסה נעולה על ידי מנעול בריח או דומה 

  .לו
    אין/יש

  יתרון–מספר קטן     . מספר דלתות
בעלת תו –מערכת אלקטרונית לגילוי פריצה

מאושר על ידי " מוקד"תקן ישראלי ומחוברת ל
  .משטרת ישראל

    אין/יש

ופריקתם של הרכבים יהיו /אזורי העמסה
מוגנים מפני פגעי מזג האוויר וצמודים לאזורי 

  .האחסון

    אין/יש
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איזור האחסון יצויד בכל הציוד הדרוש כדי 
25לשמור עליו נקי יבש ובטמפרטורה של עד 

  .מעלות צלזיוס

    אין/יש

אזור האחסון יוקצה בלעדית לטובת חלק מ
  .מכבי

    אין/יש

על המחסן להיות מצוייד במקררים מתאימים
מעלות 2-8לשמירת מארזים בטמפרטורה 

  .צלזיוס

    אין/יש

הטמפרטורה והלחות באיזור אחסון התרופות 
.ובמקררים יהיו מבוקרים ומתועדים

    אין/יש

ה המודיעה על אמערכת התרקיום ותקינות 
  .מהנדרשלחות /טמפרטורהבחריגה 

    אין/יש

הספק יפעיל מוקד מאוייש או מערכת בקרה 

לכוננים לגבי חריגות SMS/המודיעה טלפונית
  . וכן ידווח מיידית לנציג מכבי, ל"כנ

    אין/יש

    אין/יש.מארזים לא יאוחסנו על הרצפה
יאוחסנו " ציטוטוקסיקה"יםהמסומנמארזים 

.מיתר התרופותבנפרד 
    אין/יש
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  'דנספח 

  

  טופס פרטי המציע

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

  
  

  פרטי המציע.1
  

  שם
  

עוסק מורשה' מס

  ):צורת התאגדות(מעמד משפטי 
  

:ת משנת/ פועל 

  :כתובת משרדי ההנהלה
  

  :הרכב הבעלות בתאגיד
1.

  :טלפונים
  

:דואר אלקטרוני

  
  
  תיאור כללי של המציע .2
  

  
  כוח אדם.3
  
  
  :מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע. א
  

  : המועסקים על ידי המציענהגים מספר 1.ב
  
  :מספר נהגים המועסקים על ידי קבלני המשנה של המציע2.ב
  

  ניסיון קודם .4
  
  

  :במתן שירותי שינוע תרופותמספר שנות ניסיון של המציע 
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באופןהאחרונותיםתילהלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם אנו מספקים בשנ.5
:סדיר שירותי שינוע תרופות

  
  :שם הלקוח

  :שם האיש הקשר

  :תפקידו

  :טלפון

  :תיאור השירות שניתן
  

  :תקופת מתן השירות
  
  
  

  :שם הלקוח

  :שם האיש הקשר

  :תפקידו

  :טלפון

  :שניתןתיאור השירות 
  

  :תקופת מתן השירות
  
  
  
  

  :שם הלקוח

  :שם האיש הקשר

  :תפקידו

  :טלפון

  :תיאור השירות שניתן
  

  :תקופת מתן השירות
  
  

  .הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים

          

  ________________________: חותמת____________________  :חתימת המציע   

  
  ______________________: תאריך

  



34

נספח ה'
  כתב ערבות

  
  לכבוד 

  מכבי שירותי בריאות       

  27רחוב המרד        

  תל אביב       

  
                __________  כתב ערבות מספר : הנדון

  
  

  _______________________") המבקש: "להלן(_________________________  לבקשת 
  

  .)חמישים אלף שקלים חדשים(50,000₪כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסךאנו ערבים בזה 
  

  . ת שירותי שינוע תרופותלאספק, 103/2010' בקשר עם מכרז מס, אשר תדרשו מאת המבקש
  

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, לטעון כלפיכםאת דרישתכם ומבלי 

  
  .ועד בכלל23.5.2010ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

  
  

  :דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו
  
  

__________________________________________________________  
  כתובת הבנק                                   שם הבנק                   מספר הסניף       

  
  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה

  
  
  

__________________________________________________________  
  חתימה וחותמת                   שם מלא                             תאריך               
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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

, 103/2010למכרז ") החברה: "להלן(___________________ כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת תצהירי זה ניתן 
  .שירותי שינוע תרופותלאספקת

  
.בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה_________________ משמש בתפקיד הנני .1

.משנהבעצמה או באמצעות קבלן . החברה מסוגלת לספק למכבי שירותי שינוע תרופות כמפורט במפרט.2
  

שירותי שינוע באספקת ,)2008-2009בשנים (פחותבישראל של שנתיים לנסיון מוכח תבעלהחברה הינה.3
.בכךהכרוך וכל תרופות 

  
  .זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת, מצהיר כי זה שמי.4

  

        ______________________  

חתימה                                                                                                                           

  

  

  

  

במשרדי ברחוב ____ _____________עורך דין ,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 ______________
  .בפניל וחתם עליה"אישר את נכונות הצהרתו הנ, יעשה כן

  

______________________  

חתימה וחותמת                                                                                                                                     



- מכבי שירותי בריאות -

מכרז פומבי רגיל מס' 103/2010, אספקת שירותי שינוע תרופות 



להלן מסמכי המכרז: 

· מנהלה - כללי

· נספח א' -מפרט

· נספח ב' - הסכם ההתקשרות

· נספח ג' - טופס הצעה

· נספח ג'-1 - מענה טכני

· 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 שירותי שינוע תרופות, כמפורט במסמכי המכרז.

1.2. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות לאספקת שירותי שינוע תרופות, הכוללות מיון, אחסנה ושינוע תרופות לרבות תרופות הדורשות קירור, בהתאם ליעדים ולכמויות המוערכות כמפורט במפרט, נספח א', ובמסמכי המכרז.

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

1.4. ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. להערכת מכבי, בכל שנה ישונעו כ-50,000 מארזים במסגרת מכרז זה. יודגש, כי כמויות אלה הינן הערכה בלבד ומכבי תהא רשאית להפחיתן או להוסיף עליהן על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי. 

1.5. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה, בתנאים זהים.

1.6. ההצעה הינה סופית. לא ייערך מו"מ נוסף.

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

1.8. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם בהסכם, אם ירצו בכך.

2. הגדרות

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

"המכרז" – המכרז מספר 103/2010 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז.

"מסמכי המכרז" - מסמך זה על נספחיו.

"תנאי המכרז" - התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

"מכבי" – "מכבי שירותי בריאות".

"המפרט" – המפרט הטכני של המכרז – נספח "א'" למכרז.

"מארז" / "חבילה"– קופסא/צידנית המכילה תרופות, ושגודלה הכולל הממוצע, למעט מקרים חריגים, הינו 50 ס"מ X 40 ס"מ X 40 ס"מ. משקל כל קופסא/צידנית כאמור, למעט מקרים חריגים, לא יעלה על 20 ק"ג.

"הגופים הנוספים" – גופים בקבוצת מכבי, ו/או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות של מכבי ו/או עמותת קרן מכבי ו/או אגודת מכבי מגן-אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ, ו/או אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, ו/או מכבידנט בע"מ, ו/או בית בלב  בע"מ ו/או נרקיס בע"מ, ו/או מכבי אחזקות בע"מ, ו/או מכבי קאר בע"מ, הכל על-פי שיקול דעתם של הגופים. 

"שינוע תרופות" – שינוע/העברה של מארזים המכילים תרופות, הכל כמפורט במפרט.

הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  - נספח ב' למסמכי המכרז.



3. מנהלה

3.1. רכישת מסמכי המכרז

המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש החל מיום 25.1.2010, עד ליום 11.2.2010, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה  של  300 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 11.2.2010, 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 17.2.2010.

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 103/2010,  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 ב', ה-22.2.2010, 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. 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.

3.3.4. 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.

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

3.3.6. 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 שירותי שינוע תרופות כמפורט במפרט. למען הסר ספק מובהר, כי ניתן לספק השירותים גם באמצעות קבלן משנה. 

4.1.4. בעל רישיון בית מסחר לתרופות.

4.1.5. הכנסותיו משינוע תרופות, בשנים 2007-2008 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1 מיליון  ₪ לשנה לפחות.

4.1.6. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות (בשנים 2008-2009), באספקת שירותי שינוע תרופות וכל הכרוך בכך.

4.1.7. בעל תקן איכות ISO 9001:2000

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

4.1.9. 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  חמישים אלף ש"ח, (50,000 ₪ 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 מכבי שירותי בריאות.

6.2. למכבי תהא נתונה 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 במכר.

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

7. בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות

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

בחירת הזוכה תתבצע בהתאם להליך המפורט בנספח ז' למסמכי המכרז.

7.2. אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן: מחיר 85% ואיכות 15% , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.

ציון המחיר יקבע לפי המחיר לשינוע שנתי על פי אומדן הכמויות בסעיף 5 למפרט. 



פרוט האיכות: 

· התרשמות כללית ממתקני הספק.

· שביעות רצון ממליצים / מכבי- הגעת התרופות ליעדם במועד וכשהן תקינות, היענות לבקשות מיוחדות, טיפול בחריגים.



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. כל זאת, 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. במקרה בו עפ"י סוג המכרז תקבע קבוצת מציעים סופית אשר יכללו בו יותר/פחות מ X מציעים, שמורה למכבי הזכות לשנות את ניקוד האיכות המזערי.

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. 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.

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

7.10. 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.

7.11. 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.

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

כללי

הדרישות המופיעות במפרט שלהלן הינן הכרחיות, אלא אם צוין אחרת.

במכרז זה, מארז הינו מארז/קופסא/צידנית המכילים תרופות, ושגודלם הכולל הממוצע, למעט מקרים חריגים, הינו 50 ס"מ X 40 ס"מ X 40 ס"מ. משקל כל מארז, למעט מקרים חריגים, לא יעלה על 20 ק"ג הנ"ל (להלן: "המארז"). 

הכשרת עובדים מטעם הספק:

כל העובדים יעברו הכשרה מתאימה ומתועדת בכל הנוגע לנוהלי העבודה הנדרשים, לרבות: אחסון ושינוע נכון ובטוח של התרופות, הדרכת בטיחות, שמירה על ניקיון המקום, לבוש מתאים המקובל על מכבי וכו'.

הספק יערוך הדרכות בטיחות לעובדים אחת לשנה, ויעביר למכבי אישור על ביצוע ההדרכות לעובדיו. 

פריסת שירות שינוע התרופות:	

הספק יספק שירותי שינוע תרופות:

מהמרכז הלוגיסטי של מכבי לכל יחידות ומתקני מכבי;

מיעד מכבי אחד למשנהו;

מיעדי מכבי השונים למרכז הלוגיסטי;

למכבי כ-350 אתרים ע"פ החלוקה הבאה:

כ- 50 בתי מרקחת;

כ- 100 בתי אבות;

כ- 200 סניפי מכבי;

כל יעד אחר שיידרש מעת לעת בכל רחבי הארץ, כולל אילת;

הנתונים לעיל עשויים להשתנות מעת לעת. 

פירוט השירותים:

שינוע בשוטף:

שינוע מהמרכז הלוגיסטי - הספק ידאג לאסוף את משלוחים פעם ביום בכל יום עבודה, היינו א'-ה' (בערבי חג – בתיאום מראש) עד השעה 16.00 ממחסן וחדר תרופות מכבי ברח' בן הורקנוס אליעזר 5/3 לוד וישנעם ליעד עליו הורה המנהל הממונה.

מכבי שומרת לעצמה הזכות לדרוש, במקרים חריגים הגעה נוספת ביום עבודה, ע"פ דרישתה, וללא תוספת עלות.

הפצה ליעדים תתבצע בימים א'-ו' כולל.

שינוע בין יעד מכבי למשנהו – הספק ידאג לאסוף את המשלוח מיעד מכבי וישנעו ליעד אחר, בהתאם להנחיית המנהל הממונה במכבי.

שינוע מיעד מכבי למרכז הלוגיסטי - הספק ידאג לאסוף את המשלוח מיעד עליו יורה המנהל הממונה במכבי וישנעו למרכז הלוגיסטי.

שירותי השינוע בשוטף יכללו:

איסוף של כלל המארזים ע"י הספק, בכל כמות שתידרש, מהמרכז הלוגיסטי או מכל 
        יעד אחר;

שינוע המארזים כאמור ופריקתו באתר הגיאוגרפי בהתאם, כפי שהוגדר בתעודת
       המשלוח ליעד הספציפי – יחידה/לקוח הרשום על גבי המדבקה שעל המארז.

מסירת המארז ליעדו הגיאוגרפי תבוצע במהלך יום העבודה הבא ממועד האיסוף.

המארז לא יושאר בכלי הרכב של הספק מעבר לשעות העבודה בכלל ובשעות הלילה 
        בפרט.

שינוע מיוחד – הספק ידאג לאסוף את המשלוח מהיעד עליו יורה המנהל הממונה במכבי וישנעו, בהתאם להנחייה, מיידית ליעדו:

שירותי השינוע המיוחד יכללו:

איסוף המארז במסגרת שירותי שינוע מיוחדים יבוצע תוך לא יותר משעתיים מרגע 
        דרישת המנהל הממונה במכבי;

מסירת המארז תבוצע ישירות ליעד, ללא עצירות ביניים מרגע איסופו.

קבלת המשלוח על ידי הספק או מי מטעמו, תהיה בצירוף תעודות משלוח בה יתוארו בפרוט מס' החבילות, פרטי היעד והוראות נוספות במידה ויש.

מקבל המשלוח מטעם הספק יחתום על דף ריכוז ממוחשב של כל המשלוחים, לאחר שביצע בדיקת התאמה בין הריכוז לחבילות וחתימתו תחייב את הספק.

חבילות הדורשות קירור יטופלו כך שכאשר המארז במתקן הספק הוא יאוחסן בכל מקרה במקררים מבוקרי טמפרטורה ובמהלך שינוע, ישונעו החבילות במארזים כפי שתספק מכבי.

הספק לא יבצע כל שינוי במועד האספקה, ביעד האספקה ובשם המקבל אלא בתיאום עם השולח. אם אין נמען בכתובת למשלוח יש להתקשר לנציג מכבי מהמען שצוין בתעודת המשלוח ולקבל הנחיות מתאימות. 

על הספק להחזיר לשולח תעודות משלוח חתומות על ידי הנמען בציון פרטים מלאים וחתימה מלאה (אם מדובר בתאגיד להחתים מורשה חתימה בצרוף חותמת תאגיד).

ברורים לגבי המשלוחים יבוצעו באמצעות משלוח הודעות בפקס/מייל/טלפון. הספק מתחייב להחזיר תשובה למכבי, לכל היותר , תוך שעתיים ממשלוח ההודעה.

הספק יחתום על טופס ריכוז שהונפק באמצעות המערכת הממוחשבת של הספק במרכז הלוגיסטי בלוד ובו יצוינו כלל המשלוחים בצירוף תעודות המשלוח ומספר החבילות ליום המשלוח לחלוקה ליעדים. באחריות הספק לבדוק את מספר החבילות כפי שהן נרשמו ורוכזו בטופס הריכוז. חתימתו על טופס הריכוז מחייבת והוא ישא בעלויות ערך המארז שחתם עליו ושלא הגיעו ליעדו, בתוספת עלות המשלוח.

במקרה בו המארז יגיע ליעדו כאשר תכולתו ניזוקה בהובלה כולה ו/או חלקה, הנזק יתומחר  על  פי מחירי ירפא לרוקח ובמידה ולא קיים – ע"פ רישומי מכבי. עלויות הנזק יחולו על הספק. למען הסר ספק, סעיף זה מתייחס גם לנזק למארזים.

הספק מתחייב להיות מגובה ברכבים חליפיים לגיבוי בזמן תקלה ברכב הקבוע, או במקרה שיש כמות חריגה מהמקובל ליום החלוקה.

אספקת מדבקות/מדבקות ברקוד – מדבקות הזיהוי תסופקנה על ידי הספק, ע"פ דרישות מכבי.

פירוט כמויות - כמויות מוערכות לחודש עבודה:

		תיאור

		כמות חבילות חודשית



		שינוע תרופות מהמרכז הלוגיסטי ובחזרה, לרבות תרופות הדורשות שינוע בקירור.

		4000 (כולל כ-20 משלוחים לאילת)



		שינוע מיעד ליעד

		100



		שינוע מיוחד – עד 50 ק"מ

		10



		שינוע מיוחד – בין 50 ל-100 ק"מ

		10



		שינוע מיוחד – מעל 100 ק"מ

		10





שינוע תרופות הדורשות שינוע בקירור מהוות, להערכת מכבי, כ-30% מסך השינועים. מכבי אינה מתחייבת לאחוז זה או לאחוז אחר.

קבלה ומסירת החבילות

כל מארז יסומן ע"י מכבי, טרם מסירתה, בתאריך, יעד ודרישות אחסון מיוחדות (דוגמת טמפרטורה) לפי הצורך. וכן במדבקת משלוח מבורקדת ממערכת הספק.

מסירת החבילות לספק במרכז הלוגיסטי תעשה כנגד קובץ נתונים (דף ריכוז ממוחשב) שיימסר לספק ע"י מכבי.

הקובץ יכלול את פירוט החבילות שנשלחות. על הספק לוודא תאימות בין נתוני הקובץ למספר החבילות המיועד לשינוע.

לאחר קבלת החבילות על ידי נציג הספק, וחתימת נציגו על דף ריכוז ממוחשב של כלל המשלוחים, תחול מלוא האחריות על שלמות החבילות ותוכנן, שמירה על תנאי אחסון נאותים, בטיחות האריזות על הספק.

הספק ישנע את החבילות לאתר מיון העומד לרשותו, ימיינן וישנע אותן ליעדן המתאים.

קבלת המארזים ע"י הספק או מי מטעמו תתועד באופן שיאפשר זיהוי תאריך ושעת קבלתו של כל מארז וכן מעקב  ON-LINE בכל זמן השינוע.

נדרש כי למכבי תהא גישה ON-LINE לביצוע מעקב אחר המארז באמצעות אתר האינטרנט של הספק. 

חבילות לא ישהו במחסן התרופות של הספק למעלה מלילה אחד. 

למען הסר ספק, לא ייאסף משלוח במידה ולא מתאפשרת הפצתו ביום שלמחרת.

בעת שינוע החבילות לא ישמשו כלי הרכב להובלת מוצרי מזון או בדיקות מעבדה (כגון דם ושתן), מוצרים ביולוגיים או כימיים אחרים או כל דבר אחר היכול לסכן את המשלוח.

החבילות ישונעו בכלי רכב מתוחזקים היטב מבחינה מכנית, מתאימים בגודלם, נקיים יבשים וממוזגים, באופן שלא יפגום באיכות התרופות ושיבטיח את שלמות האריזות ובטיחותן. כלי הרכב יהיו נעולים בכל עת כולל בעת ביצוע מסירת החבילות לנמען. 

הזוכה יציג למכבי, אחת לשנה ולאחר מועד הרישוי השנתי לכל רכב, אישור בנוגע לתקינות הרכבים  וכי הם עברו את המבחן השנתי של משרד הרישוי. 

לצורך שינוע תרופות בקירור, מכבי תספק את הקרחומים והקלקרים/הצידניות, והספק יהיה אחראי על שלמותם של הקרחומים והקלקרים/הצידניות ויפצה את מכבי על כל נזק שייגרם להם. למען הסר ספק, מכבי עשויה להשתמש בקלקרים/צידניות וקרחומים רב-פעמיים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

בידי הנהג  / אחראי ההובלה תימצא רשימה כתובה של כל המארזים, תנאי אחסון מיוחדים (אם צוינו על המארז) יעדן, זמני המסירה ליעד וטלפון לבירורים במכבי (למקרה של עיכוב במסירה או במקרה והיעד סגור). העתק מהרשימה ימצא במחסן הספק.

במקרה בו חל שינוי בטמפרטורת האחסון ו/או השינוע, או במקרה של אובדן – ידווח האירוע מיידית, ולא יאוחר משעתיים לאחר גילוי המקרה על ידי הספק, למנהל הממונה במכבי.

החבילות ימסרו ליעדן תוך 12 שעות לכל היותר מהמועד בו יצאו ממחסן הספק, ובכל מקרה באותו יום עבודה.

בעת מסירת המארז ליעדו, יקליד נציג הספק את ברקוד המארז למסופון.

נציג מכבי יאשר בחתימתו קבלת החבילות, על עותק מהטופס שבידי נציג הספק, ויציין מקרים בהם הגיעו חבילות פתוחות, פגומות או שלא בהתאם לתנאי האחסון.

אין למסור מארז שלא ליעדו המדויק המצוין על גבי המדבקה.

במקרה של אי מסירה, יעדכן נציג הספק את המנהל הממונה מטעם מכבי באופן מידי ולא יאוחר משעתיים מקרות המקרה, ויפעל על פי הנחייתו. עד לקבלת הנחייה מנציג מכבי ישמרו החבילות בתנאי האחסון המצוינים עליהן.

הספק יעביר לנציג מכבי קובץ נתונים שבועי המפרט את החבילות שנמסרו במהלך השבוע שחלף.  

 אפיון רישום ומעקב ממוחשב על חבילות שנשלחות באמצעות ספק ההובלות

השיטה:

כל מארז ארוז היוצא ממחסני מכבי ימוספר ע"י אמצעי זיהוי ע"י תכנה להפקת תעודות משלוח ו/או ברקוד. אספקת התוכנה והתקנתה – באחריות הספק. ביצוע רישום בפועל – באחריות מכבי.

נתוני המשלוח יאגרו בקובץ מחשב במרכז הלוגיסטי וישלחו/ידווחו  לספק.

הספק יוודא קבלת החבילות מהמרכז הלוגיסטי מול נתוני החבילות בקובץ שהועבר אליו כאמור לעיל.

בסוף יום המשלוח ידווח על ידי הספק למערכת, סטטוס המשלוחים שבוצעו/לא בוצעו. (על פי התעודות החתומות- לאישור קבלת הטובין).

כל החזרה או אי מסירה של מארז שנשלח ע"י המרכז הלוגיסטי תדווח מיידית תוך ציון הסיבה, למנהל הממונה מטעם מכבי.

מאגרי נתוני המשלוח יועברו בקובץ לספק. נתונים אלו ישמרו במאגר אצל הספק בכל תקופת ההתקשרות.

לצורך העברת הנתונים וקבלתם נדרש הספק לספק ולהתקין ללא תמורה תוכנה ייעודית לניהול בקרת משלוחים והפקת מדבקות. התוכנה הייעודית תענה על הדרישות הבאות:

הפקת מדבקות מסופררות עם בר קוד לכל מארז ועפ"י כמות המארזים ליעד. (מארז X מתוך Y מארזים).

ריכוז דוח משלוחים עפ"י מועדים ויעדים בנפרד.

תיעוד כל המידע שיוקלד להפקת מדבקות.

תיעוד המשלוחים יבוצע עפ"י תאריכי משלוח ויעדים .

שדה חובה להקלדת מספר תעודת הניפוק של המחסן.

ניהול עפ"י קודי מרכז עלות של יעדי מכבי שיסופקו עי מכבי.(בתי מרקחת ע"פ  אתר איחסון).

אפשרות להוספה/הסרה/שינוי יעדים ע"י מכבי .

אפשרות ביטול מדבקות שהופקו בטעות תוך כדי עבודה (לפני מסירת המשלוח).

תמיכה בהפעלת עד 6 מסופים במקביל.

תמיכה בשידור וקליטת דיווחים כמפורט –

שידור כמות ופירוט החבילות עם יעדיהם שנשלחו לספק

קבלת אישור ממוחשב על קליטתם אצל הספק.

קבלת אישור ממוחשב לכל משלוח לאחר מסירתו.

יכולת צפייה ומעקב  בסטטוס המשלוחים ON-LINE.

תהליך העבודה במרכז הלוגיסטי בלוד ובכל עמדה שולחת ואל מול יעדי מכבי:

כניסה ראשונית למערכת תתבצע ע"י הזנת שם משתמש וסיסמה, התוכנה הייעודית תידרש לתמוך במס' משתמשים במקביל  (כ -6 משתמשים בו זמנית).

הכניסה להפקת מדבקת משלוח תחייב הזנת מס' מרכז עלות של היעד למשלוח.

מכבי תדווח למערכת הממוחשבת את מס' תעודת הניפוק של המשלוח שתוכנס למארז מס 1 מתוך סך המארזים לשינוע.

לכל מארז יודפסו שתי  מדבקות זהות הכוללות – פרטים + מס מארז X מתוך Y מארזים, מדבקה אחת להדבקה ע"ג המארז, השנייה תימסר לספק לצורך החתמת הלקוח.

המרכז הלוגיסטי יפיק לנהג הספק טופס ריכוז משלוחים ליום המשלוח עם סיכום מס' המארזים ליעדי הלקוח.

ביעדי מכבי, יחתים הספק את מקבל המארז על כל תעודה עם חתימתו בכתב ברור + חותמת אישית/הסניף.

התעודות החתומות יאספו ע"י הספק או נציגו במעמד  מסירת המארז ללקוח. בסוף יום חלוקת המארזים, הספק יבצע בדיקה/ התאמה באמצעות סורק ברקוד והתאמה בין כמות התעודות החתומות ונתוני ריכוז המשלוחים.

במידה ואין התאמה כאמור בסעיף 7, יופיע סטאטוס מתוכנת המערכת המציין את סיבת אי ההתאמה, והמארז יוחזר למרכז הלוגיסטי.

אחריות התקנת תשתיות:

ארגון עמדות עבודה עם חיבור לכתובת אינטרנט ומדפסות - באחריות מכבי (מרכז לוגיסטי).

העברת קובץ יעדים עם טלפונים, ימי אספקה שעות עבודה - באחריות מכבי (מרכז לוגיסטי).

התקנת תוכנה ייעודית להפקת תעודות משלוח, מדבקות עם ברקוד, אגירת הנתונים ושליחתם/הדפסתם –כולל הדרכה באחריות הספק.

בניית גיבוי מידע למערכת הממוחשבת במכבי – באחריות מכבי.

אזורי אחסון

על הספק להציג בפני מכבי אישור בגין תקינות מערכות גילוי אש ואזעקה וכן אישור ממכבי אש.

על הספק לאחסן ולשמור את המארז שיועבר אליו במתקן בתנאים הבאים:

מקום האחסון – מבנה

המבנה צריך להיות סגור וממוגן.

רצוי שבמקום האחסון יהיה מספר קטן של חלונות. מספר חלונות קטן יהווה יתרון.

רצוי שבמקום האחסון יהיה מספר קטן של דלתות גישה. מספר דלתות גישה קטן יהווה יתרון.

מקום האחסון – אמצעי מיגון נוספים:

מערכת אלקטרונית לגילוי פריצה: מערכת זו תהיה בעלת תו תקן ישראלי מחוברת ל"מוקד" המאושר על ידי המשטרה.

מערכת גילוי וכיבוי אש וגילוי עשן.

על המערכות כאמור, מרכיביהן והתקנתן לעמוד בתקן ישראלי.

אין באמור לעיל כדי לסייג מאחריות הספק על פי האמור בהסכם ובמסמכי המכרז וכן אין באמור  כדי לגרוע מזכויות המזמין על פי ההסכם ומסמכי המכרז.

אזורי העמסה/ופריקתם של הרכבים יהיו מוגנים מפני פגעי מזג האוויר וצמודים לאזורי האחסון).

תנאי אחסון:

איזור האחסון יצויד בכל הציוד הדרוש כדי לשמור עליו נקי יבש ובטמפרטורה של עד 25 מעלות צלזיוס.

חלק מאזור האחסון יוקצה בלעדית לטובת מכבי.

על המחסן להיות מצויד במקררים מתאימים לאחסון תרופות/מארזים/חבילות מאוחסנות בקירור בטמפרטורה של 2-8 מעלות צלזיוס ע"פ הסימון/פירוט שעל גבי כל מארז.

הטמפרטורה והלחות באזור אחסון התרופות ובמקררים יהיו מבוקרים ומתועדים, כמו כן , יש לדאוג לתקינותה של מערכת התראה המודיעה על חריגה מטמפרטורה/לחות בהתאם לנדרש.

הספק יפעיל מוקד מאויש או מערכת בקרה המודיעה טלפונית/SMS לכוננים לגבי חריגות כנ"ל. הספק יפעל מיידית לתיקון התקלה.

הספק ידווח למנהל ממונה במכבי לגבי תקלות, חריגה בטמפרטורה ומשך זמני החריגה, בהתאם לדרישת מכבי.

מארזים שנתפתחו או שתכולתם נפגעה יישמרו בנפרד עד לקבלת הנחיות ממנהל מחסן התרופות של מכבי.  

איזור קבלת הסחורה והעברתה יתוכננו כך שיגנו על המארזים מפגעי מזג אוויר.

לא יאוחסנו מארזים על הרצפה.

המארזים יאוחסנו בתנאים שלא יפגעו שלמותם החיצונית או בכל אופן שעלול לפגוע באיכות תכולתם.

מארזים המסומנים "ציטוטוקסיקה" יאוחסנו באופן שיפריד אותם מיתר התרופות במדפים התחתונים בלבד. כמו-כן, יחזיק הספק ערכה לפינוי שפך חומרים ציטוטוקסיים.

"מנהל פרויקט":

הזוכה ימנה נציג מקצועי מטעמו (להלן: "מנהל פרויקט") שיהיה איש קשר מרכזי ואחראי בכל שלבי ההתקשרות וקבלת השירות מהזוכה: ישיבות התיאום, פניות ופתרון בעיות, הן מול הנהלת מכבי והן מול נציג הלקוח. מכבי תהיה רשאית לדרוש מהזוכה להחליף את מנהל הפרויקט לאלתר, במקרים של אי התאמה או אי-עמידה בדרישות המקצועיות ובדרישות השירות.















































































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

___________________________________

____________________________________

מכתובת:



דואר אלקטרוני:  ____________________________

דואר אלקטרוני:_____________________________        


               	אשר יקרא להלן – "הזוכה"

                                                                                                                      מצד שני ,







הואיל 	ומכבי פרסמה מכרז שמספרו 103/2010, לאספקת שירותי שינוע תרופות (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" –	אספקה של שירותי שינוע תרופות, הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה על נספחיו.



4. אנשי קשר



4.1 נציג מכבי האחראי על תפעול ההתקשרות עם הזוכה יהיה אחראי תפעול באגף נכסים ובינוי או מי מטעמו. 



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 לגבי רכישת שירותי שינוע תרופות, תהא לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום ________ וסיומה ביום __________ (להלן – "תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת ההסכם"). 



5.2 למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנה אחת, בתנאים זהים, תוך שמירה על כל יתר הוראות ותנאי ההסכם (להלן – "תקופות האופציה").



6. התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות



6.1 הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי ויכול לבצע את השירותים נשוא הסכם זה לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו, וכי הינו בעל רישון בית מסחר לתרופות.



6.2 הזוכה מצהיר כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, והציוד לבצע השירותים נשוא הסכם זה ולפי המפורט בהסכם זה על נספחיו.



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



6.4 הזוכה מתחייב לקיים הסכם זה בהתאם להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הזוכה מתחייב לבצע את שינוע התרופות בהתאם להוראות העדכניות ביותר המתפרסמות מעת לעת על ידי משרד הבריאות. היה והזוכה לא יוכל לעמוד בהוראות משרד הבריאות, תהא מכבי רשאית להביא הסכם זה  לידי סיום לאלתר.



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



7. אספקת השירותים



7.1 אספקת השירותים תהיה כאמור במפרט וביתר מסמכי המכרז. 



7.2 הספק מתחייב לספק למכבי את השירותים לכלל יחידות מכבי בכל רחבי הארץ, כולל אילת, בהיקף, במועדים, באיכות וברמת שירות נדרשת ועל פי נהלי העבודה, הכל כמפורט בבקשה לקבלת הצעות ובהסכם זה.



7.3 הספק מצהיר בזה כי הוא בעל היכולת, הכלים, האמצעים הכספיים, הידע המיומנות, הניסיון וצוות העובדים הדרושים המאפשרים לו לבצע את השירותים כנדרש במכרז ובהסכם זה.



7.4 הספק מתחייב לאסוף את המארזים פעם ביום בכל יום עבודה, ימים א-ה (בערבי חג בתיאום מראש) עד השעה 16.00, במחסן וחדר תרופות מכבי ברח' בן הורקנוס אליעזר 5/3 לוד או ממקום אחר, לפי הנחיות השולח, בתאום עם מנהל השינוע מטעם מכבי ו/או אחר שתמנה מכבי. הפצה ליעדים תתבצע בימים א'-ו' כולל.



7.5 מכבי שומרת לעצמה הזכות לדרוש הגעה נוספת ביום עבודה, ע"פ דרישתה, 	וללא תוספת עלות.



7.6 עם קבלת המארזים, תחול מלוא האחריות על שלמות המארזים, שלמות הקלקרים/הצידניות/הקרחומים, שמירה על תנאי אחסון נאותים ובטיחות האריזות, על הספק.



7.7 הספק מתחייב למסור המארזים ליעדם לא יאוחר מיום העבודה הבא, שלאחר מועד האיסוף. מארזים שימסרו לספק עד שעה 16:00 כולל יועברו ליעדם ביום העבודה הבא.



7.8 קבלת המשלוח על ידי הספק תהיה בצירוף תעודות משלוח בה יתוארו בפרוט מס' המארזים, פרטי היעד והוראות נוספות במידה ויש.



7.9 הספק יחתום על טופס ריכוז נתונים שהונפק באמצעות המערכת הממוחשבת של הספק במרכז הלוגיסטי של מכבי בלוד ובו יצוינו כלל המשלוחים, בצירוף תעודות המשלוח ומספר המארזים ליום המשלוח לחלוקה ליעדים.  

באחריות הספק לבדוק את מספר המארזים כפי שהם נרשמו ורוכזו בטופס הריכוז. רשימת הריכוז מחייבת את הספק והוא ישא בעלויות ערך המארז שחתם עליו ושלא הגיעו ליעדו, בתוספת עלות המשלוח.



7.10 הספק יחזיר לשולח תעודות משלוח חתומות על ידי הנמען בציון פרטים מלאים וחתימה מלאה (אם מדובר בתאגיד יחתים הספק מורשה חתימה בצרוף חותמת תאגיד).



7.11 ברורים לגבי המשלוחים יבוצעו באמצעות משלוח הודעות בפקס/מייל, הספק מתחייב להחזיר תשובה למכבי תוך שעתיים, לכל היותר, ממשלוח ההודעה.



7.12 במקרה בו המארז יגיע ליעדו כאשר תכולתו ניזוקה בהובלה, כולה ו/או חלקה, לרבות נזק מחשיפה לטמפרטורה גבוהה, הנזק יתומחר על פי מחירי ירפא לרוקח ובמידה ולא קיים – ע"פ רישומי מכבי. עלויות הנזק יחולו על הספק, על ידי קיזוז מסכומים המגיעים לספק או על ידי תשלום של הספק למכבי והכל בתנאים של שוטף +66 ימים מיום הנזק.



7.13 במקרה בו חל שינוי בטמפרטורת האחסון, בין בקירור ובין אם לאו, או במקרה של אובדן – ידווח האירוע מיידית ולא יאוחר משעתיים מגילוי המקרה למנהל הממונה במכבי.



7.14 במקרה של שינוע מיוחד – לוחות הזמנים כמוגדר במפרט. 

		 

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





10 התמורה ותנאי תשלום 


10.1 מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו למכרז, המצורפת למסמכי המכרז.



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



10.3 הזוכה מתחייב לספק את השירותים באותו המחיר ובאותם התנאים לגופים הנוספים כהגדרתם בהסכם, במידה והגופים הנוספים ו/או מי מהם יהיה מעונין להתקשר עם הזוכה עפ"י תנאי הסכם זה, וכל התנאים שבהסכם זה יחולו עליהם.



11.5	הצמדות המחירים: 

המחירים שבהצעתו הזוכה של הזוכה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן:

מדד הבסיס: המדד הידוע ביום האחרון להגשת מסמכי המכרז, אשר עמד על :_____

ב 1 לינואר של כל שנה יעודכונו המחירים לפי מלוא שעור השינוי במדד המחירים לצרכן בהשוואה למדד הבסיס, ובלבד שהמחירים לא יהיו נמוכים מהמחירים הנקובים בהצעתו הזוכה של הזוכה.





11 אחריות


11.1 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 שירותי שינוע תרופות, כמפורט ומוגדר בהסכם זה (להלן: "השירותים"). 



11.2 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 ו/או על פי כל דין.


11.3 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.



11.4 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.



11.5 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.


11.6 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.



12 ביטוח



12.1 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 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.



12.2 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.



12.3 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.





12.4 לא יאוחר מ- 14 יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הזוכה, מתחייב הזוכה להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים, כאמור בסעיף 12.3 לעיל, בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.



12.5 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.



12.6 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.



12.7 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.



12.8 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.



12.9 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.



12.10 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.



12.11 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.



12.12 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.



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



13 רישיונות והיתרים 


13.1 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.



13.2 הפרת סעיף זה או כל סעיף משנה בו תהווה הפרה יסודית.





14 מועסקי הזוכה



15.1 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.



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



15.3 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. 



15.4 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.



15.5 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.



15.6 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.



15.7 הזוכה מתחייב לבצע הדרכות בטיחות לעובדיו, אחת לשנה לכל הפחות, ולהציג למכבי אישור שנתי על ביצוע ההדרכות. 



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



16. שמירת סודיות



16.1 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.



16.2 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.



17. ערבות בנקאית לביצוע ההסכם 



17.1 כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה  בידי מכבי, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, בנוסח שיאושר בידי מכבי, בגובה של 200,000 (מאתיים אלף שקלים חדשים) שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום  120 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.



17.2 מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או הסתיים מתן השירות מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם – תהא מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של הערבות לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור תחזיר מכבי לזוכה את כתב הערבות הבנקאית.



17.3 בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את הערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, למו"מ משפטי כלשהו, או למתן הוכחה כלשהי.



17.4 השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות, יהא הזוכה חייב לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך 7 (שבעה) ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ממנה.



17.5 אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם.



17.6 האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על-פי כל דין.



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



18. הפרת הסכם



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



18.2 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.



18.3 הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית – 



18.3.1 לבטל את ההסכם לאלתר; או



18.3.2 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.



18.4 ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף 18.3 לעיל, ישלם הזוכה למכבי פיצויים מוסכמים בסך 100,000 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.



18.5 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 100,000 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.



18.6 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.



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



19. איסור הסבת ההסכם



19.1 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.



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



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



19.4 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.



20. 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.

	

	יודגש, כי מכבי רשאית לקזז מחיר תרופות שהתקלקלו עקב קירור לא נאות כמפורט בסעיף 7.12 לעיל.



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.




21. העדר בלעדיות במקרים חריגים



הזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על-ידי מכבי לספק את  השירות אינה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא רשאית, במקרים חריגים, להתיר גם לאחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי. 



22. ויתור בכתב



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



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



22.3 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.



23. 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. 



24. 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 :











           ___________________                                               __________________
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נספח להסכם

לכבוד

מכבי שירותי בריאות

מרח' המרד 27 תל-אביב

(להלן: "מכבי")

הנדון:	אישור עריכת ביטוחים



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



א.	ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים על-פיו מבוטח הספק כלפי עובדיו ו/או מועסקיו שבגינם נדרש הספק 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-  1,500,000$ (מיליון וחצי דולר ארה"ב) לנפגע, לאירוע, 
ו-5,000,000 $ (חמישה מיליון דולר ארה"ב) לתקופת ביטוח שנתית. 

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



ב.	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על-פיו מבוטח הספק 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-500,000$ (חצי מיליון דולר ארה"ב) לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. 

שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את מכבי ו/או עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק 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 הספק.



ג.		ביטוח סחורה בהעברה  

ביטוח "כל הסיכונים" לרכוש בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 250,000 ₪ (מאתיים וחמישים אלף ש"ח) לכיסוי אובדן או נזק לטובין של מכבי בלבד, מכל סוג שהוא, כולל נזק תוצאתי מכל סיבה, שבאחריות המוביל מרגע קבלתם ע"י המוביל ו/או ע"י מי מטעמו ו/או עבורו ועד מסירתם ביעד הסופי אליו מועבר הרכוש בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים לרבות בעת שהות המטען אצל המבוטח לשם אחסנה ו/או העברה מכל סיבה שהיא או חניית ביניים ממדף למדף, טעינה, פריקה ,הובלה ושינוע בכל אמצעי מכני ובכל כלי רכב. 

הכיסוי מורחב וכולל כיסוי מפני גניבה ופריצה במלוא ערך המטען.

סכומי הביטוח יהיו במלוא ערכם של המטענים כפי שיוצהר ע"י מכבי.

הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על כל זכות תחלוף כלפי מכבי ו/או כל הבאים מטעמה.

הביטוח מורחב לכלול הרחבה מיוחדת לנזק לתרופות הנובע מקלקול מוצרים עקב שבר מכני במערכות הקירור של המוביל או כתוצאה משינוי טמפ' מכל סיבה.

הכיסוי על פי פוליסה זו יורחב לכלול כינון אוטומטי של גבול האחריות לאחר נזק. הפוליסה אינה כוללת כל הגבלה ביחס למצבו המכני של כלי הרכב המוביל, ביחס למשקל המטען, כישורי עובדי המוביל, מצבם הנפשי או הבריאותי ו/או כל מגבלה אחרת המתייחסת לאובדן ו/או נזק שנגרמו בכוונה תחילה על ידי עובדי המוביל ו/או מי שמועסק על ידו לרבות הנהג עצמו ו/או כתוצאה של שיתוף פעולה עם מי מהם. 

מכבי  נקבעה כמוטב יחיד בלעדי ובלתי חוזר לצורך קבלת תגמולי הביטוח לפי פוליסה זו אל אם כן תורה מכבי בכתב לשלם לגוף אחר .

 	פוליסה זו תחשב כביטוח ראשוני ולא תהא לנו כל זכות לקבלת השתתפות בפוליסה אחרת של מכבי ככל שקיימת כזו.



ד.	הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל. 



ה.	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.



ו.	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 30 יום מראש.  



ז. 	מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח מקביל אחר בהתאם לזהות המבטחים, 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 להסכם

ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד



נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטנומית



לכבוד

מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס' 227/99

רח' המרד 27 תל אביב

הנדון: ערבות מס' ___________

א.נ.

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 200,000 ₪ (להלן "סכום הערבות") כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________

(להלן – "החייב") בקשר עם הסכם לאספקת מערכות להעשרת חמצן למבוטחי מכבי שירותי בריאות בבתיהם .



לצרכי ערבות זו – המונח "מדד" משמעו:

מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן – "המדד החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

היינו ____ נקודות (להלן – " המדד היסודי")  אזי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן – "סכום הערבות המוגדל").

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו , לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.



אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 7 ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.



ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 



דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.



ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

							

בכבוד רב,



שם הבנק:__________

שם הסניף:__________

נספח ג'

לכבוד: מכבי שרותי בריאות



הנדון: טופס הצעה למכרז מס' 103/2010



התאגיד המציע: ___________________________________________________ 





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, 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 לא כולל מע"מ.





















2. להלן הצעתנו : 



		פריט

		מחיר בש"ח



		מחיר שינוע מארז (יחידה אחת) מהמרכז הלוגיסטי של מכבי לכל יחידות מכבי ומכל יחידות מכבי למרכז הלוגיסטי, לרבות שינוע לאילת. 

		



		מחיר שינוע מארז (יחידה אחת) מיעד מכבי אחד למשנהו.

		



		מחיר שינוע מארז (יחידה אחת) במסגרת שירות מיוחד – עד למרחק של 50 ק"מ.

		



		מחיר שינוע מארז (יחידה אחת) במסגרת שירות מיוחד –למרחק בין 50 ל-100 ק"מ

		



		מחיר שינוע מארז (יחידה אחת) במסגרת שירות מיוחד – למרחק מעל 100 ק"מ

		







הערות:

· המחיר שיוצע ע"י הספק בטופס ההצעה יהיה אחיד לכל חלקי הארץ.

· 

3. רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה :

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

	[   ]	אישור תאגיד.

			[   ]	רישיון בית מסחר לתרופות.

            [   ]	אישור רו"ח על היקף פעילות כספית.

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

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

			[   ]	ערבות בנקאית – נספח ה' למכרז.

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



	[   ]	קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.

			[   ]	טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום.





השם המלא:__________________חתימה:_________________



תפקיד:__________________        חותמת: _________________



כתובת:__________________        טלפון:__________________



מס' תאגיד:__________________  דואר אלקטרוני:__________________





נספח ג'-1





מענה למפרט טכני למכרז לאספקת שירותי שינוע תרופות

שם הספק:  __________________



חובה על המציע להתייחס למפרט הטכני באופן המפורט ביותר. המציע יפרט, בנספח זה, את התייחסותו לכל הדרישות הטכניות המופיעות במפרט וכן לדרכי העבודה, וכן הוא רשאי לפרט תכונות נוספות הקשורות לשירות שאינן מופיעות במפרט הטכני. 



להלן הצעתנו בהתייחס לדרישות המפרט:

		תכונה

		פרטים (יש לסמן בעיגול)

		למילוי ע"י הספק (תיאור הפריט והערות נוספות)



		הכשרת עובדים



		כל העובדים יעברו הכשרה מתאימה ומתועדת בכל הנוגע לנוהלי העבודה הנדרשים, לרבות: אחסון ושינוע נכון ובטוח של התרופות, הדרכת בטיחות, שמירה על ניקיון המקום, לבוש מתאים המקובל על מכבי וכו'.

		יש/אין

		



		הספק יערוך הדרכות בטיחות לעובדים אחת לשנה, ויעביר למכבי אישור על ביצוע ההדרכות לעובדיו.

		יש/אין

		



		פירוט השירותים



		איסוף המשלוחים פעם ביום עד השעה 16:00 מהמרכז הלוגיסטי של מכבי.

		יש/אין

		



		הגעה, במקרים חריגים, יותר מפעם אחת ביום.

		יש/אין

		



		שינוע בשוטף יכלול:



		איסוף של כלל הציוד שיידרש.

		יש/אין

		



		שינוע הציוד ופריקתו באתר היעד, ביום העבודה העוקב ליום האיסוף.

		יש/אין

		



		שינוע מיוחד יכלול:



		איסוף הציוד תוך שעתיים מקבלת הקריאה.

		יש/אין

		



		שינוע מיידי ליעד המבוקש ללא עצירות ביניים.

		יש/אין

		



		שינוע – כללי:



		תעודות המשלוח יכללו מספר החבילות, פרטי היעד והוראות נוספות במידה ויש.

		יש/אין

		



		חבילות הדורשות קירור יאוחסנו במתקן הספק במקררים מבוקרי טמפרטורה.

		יש/אין

		



		שינוע חבילות מקוררות יבוצע במארזים אותם תספק מכבי.

		יש/אין

		



		במידה והנמען של החבילה אינו נמצא ביעד – תבוצע התקשרות לנציג מכבי על מנת לקבל הנחיות מתאימות.

		יש/אין

		



		בירורים אותם תבקש מכבי בנוגע למשלוחים – הספק ישיב בתוך שעתיים. 

		יש/אין

		



		הספק יחתום על הציוד אותו הוא לוקח מהמרכז הלוגיסטי.

		יש/אין

		



		ציוד עליו חתם הספק ולא הגיע ליעדו ו/או הגיע ליעדו כשאינו תקין – הספק ישא בעלויות.

		יש/אין

		



		הספק מגובה ברכבים חליפיים.

		יש/אין

		



		קבלת המארזים תתועד באופן שיאפשר זיהוי תאריך ושעת קבלתו של כל מארז. 

		יש/אין

		



		אפשרות מעקב ON-LINE בכל זמן השינוע, באמצעות אתר האינטרנט של הספק.

		יש/אין

		



		בעת שינוע תרופות, כלי הרכב לא ישמשו להובלת כל חומרים אחרים, לרבות בדיקות מעבדה ומזון.

		יש/אין

		



		כלי הרכב יתוחזקו היטב מבחינה מכנית, יהיו מתאימים בגודלם, נקיים יבשים וממוזגים.

		יש/אין

		



		יוצגו למכבי אחת לשנה אישור בנוגע לתקינות הרכבים ואישור מעבר המבחן השנתי.

		יש/אין

		



		במקרה בו חל שינוי בטמפרטורת האחסון ו/או השינוע, או במקרה של אובדן – ידווח האירוע מיידית, ולא יאוחר משעתיים לאחר גילוי המקרה. 

		יש/אין

		



		במקרה של אי מסירת מארז, ידווח המקרה לנציג מכבי תוך שעתיים. 

		יש/אין

		



		ביעדי מכבי, יחתים הספק את מקבל הציוד על כל תעודה עם חתימתו בכתב ברור + חותמת אישית/הסניף.

		יש/אין

		



		אפיון רישום ומעקב ממוחשב על חבילות שנשלחות באמצעות ספק ההובלות



		מספור בברקוד של כל ציוד היוצא מהמרכז הלוגיסטי.

		יש/אין

		



		דיווח בסוף כל יום בנוגע לסטטוס משלוחים. 

		יש/אין

		



		קיומה של תוכנה ייעודית לניהול בקרת משלוחים והפקת מדבקות, אשר תכלול:



		הפקת מדבקות ממוספרות ברקוד.

		יש/אין

		



		ריכוז דוח משלוחים עפ"י מועדים ויעדים בנפרד.

		יש/אין

		



		תיעוד כל המידע שיוקלד להפקת מדבקות.

		יש/אין

		



		תיעוד המשלוחים יבוצע עפ"י תאריכי משלוח ויעדים .

		יש/אין

		



		שדה חובה להקלדת מספר תעודת הניפוק של המחסן.

		יש/אין

		



		ניהול עפ"י קודי מרכז עלות של יעדי מכבי שיסופקו עי מכבי. (בתי מרקחת ע"פ  אתר איחסון).

		יש/אין

		



		אפשרות להוספה/הסרה/שינוי יעדים ע"י מכבי .

		יש/אין

		



		אפשרות ביטול מדבקות שהופקו בטעות תוך כדי עבודה (לפני מסירת המשלוח).

		יש/אין

		



		תמיכה בהפעלת עד 6 מסופים במקביל.

		יש/אין

		



		תמיכה בשידור וקליטת דיווחים.

		יש/אין

		



		יכולת צפייה ומעקב  בסטטוס משלוחים
 ON-LINE.

		יש/אין

		



		אזורי האחסון:



		תקינות מערכות גילוי אש, גילוי עשן ואזעקה.

		יש/אין

		



		אישור מכבי אש.

		יש/אין

		



		מבנה האחסון צריך להיות סגור.

		יש/אין

		



		מספר חלונות.

		

		מספר קטן – יתרון



		דלת כניסה נעולה על ידי מנעול בריח או דומה לו.

		יש/אין

		



		מספר דלתות. 

		

		מספר קטן – יתרון



		מערכת אלקטרונית לגילוי פריצה – בעלת תו תקן ישראלי ומחוברת ל"מוקד" מאושר על ידי משטרת ישראל.

		יש/אין

		



		אזורי העמסה/ופריקתם של הרכבים יהיו מוגנים מפני פגעי מזג האוויר וצמודים לאזורי האחסון.

		יש/אין

		



		איזור האחסון יצויד בכל הציוד הדרוש כדי לשמור עליו נקי יבש ובטמפרטורה של עד 25 מעלות צלזיוס.

		יש/אין

		



		חלק מאזור האחסון יוקצה בלעדית לטובת מכבי.

		יש/אין

		



		על המחסן להיות מצוייד במקררים מתאימים לשמירת מארזים בטמפרטורה 2-8 מעלות צלזיוס.

		יש/אין

		



		הטמפרטורה והלחות באיזור אחסון התרופות ובמקררים יהיו מבוקרים ומתועדים.

		יש/אין

		



		קיום ותקינות מערכת התראה המודיעה על חריגה בטמפרטורה/לחות  מהנדרש.

		יש/אין

		



		הספק יפעיל מוקד מאוייש או מערכת בקרה המודיעה טלפונית/SMS לכוננים לגבי חריגות כנ"ל, וכן ידווח מיידית לנציג מכבי. 

		יש/אין

		



		מארזים לא יאוחסנו על הרצפה.

		יש/אין

		



		מארזים המסומנים "ציטוטוקסיקה" יאוחסנו בנפרד מיתר התרופות.

		יש/אין

		





















































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:





		הרכב הבעלות בתאגיד:

1. 



		טלפונים:





		דואר אלקטרוני:









2. תיאור כללי של המציע 



		



		



		



		



		







3. כוח אדם





		א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:







		ב.1 מספר נהגים המועסקים על ידי המציע: 



ב.2 מספר נהגים המועסקים על ידי קבלני המשנה של המציע:











4. ניסיון קודם 





		מספר שנות ניסיון של המציע במתן שירותי שינוע תרופות:















5. להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם אנו מספקים בשנתיים האחרונות באופן סדיר שירותי שינוע תרופות:



		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 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים).



אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז מס' 103/2010, לאספקת שירותי שינוע תרופות. 



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 23.5.2010 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 103/2010, לאספקת שירותי שינוע תרופות.



1. הנני משמש בתפקיד _________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה.



2. החברה מסוגלת לספק למכבי שירותי שינוע תרופות כמפורט במפרט. בעצמה או באמצעות קבלן משנה.



3. החברה הינה בעלת נסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות (בשנים 2008-2009), באספקת שירותי שינוע תרופות וכל הכרוך בכך.



4. 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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