
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 
דוקרנים בטיחותיים למדידת סוכר במרפאות אחיות בקשה להצעת מחיר לאספקת 

 ("הבקשה" –)להלן 
 

 כללי .1
 

דוקרנים ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
(, כמפורט "המוצרים והשירותים" –)להלן ות אחיות במרפא בטיחותיים למדידת סוכר

 בבקשה.
 

לדואר  מיכל שופמןשלוח אל לעל גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.2
 20155/26/ עד יום Shufman_m@mac.org.ilאלקטרוני 

 
 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.3

 

 עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. הצעות שלא .1.4
 

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.5
 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 

 .מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ  .1.6
 

 ה.ייחידות עבור אבלואצי 200במידה הצורך, הספק מתחייב לספק, ללא חיוב,  .1.7
 

ו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם הצעה ז .1.8
לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה 
זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, 

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.
 

ימים מקבלת  7מם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך ספקים עי .1.9
הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק 

  בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
 

 
 
 
 
 



 
 

 המפרט המבוקש:  .2
 

 מוצר .2.1
 דוקרן ללא חיבור לעט .2.1.1
 נח לאחיזה .2.1.2
 קל להפעלה .2.1.3
 מחט כמה שיותר דקה .2.1.4
 ט  כמה שיותר קצרהאורך מח .2.1.5

 דוקרן ננעל לאחר תום שימוש .2.1.6
 דוקרנים 100אריזות של   .2.1.7
שקיות קטנטנות בעלות נעילה אטומה )כגון פס  5דוקרנים תכלול   תכל אריז .2.1.8

צריכה להופיע  כזו דוקרנים עבור עגלות החייאה. על כל שקית 3נצמד( כדי להכיל 
 הדפסת  שם הפריט ותאריך פג התוקף.

יינתן יתרון להדפסת תאריך תפוגה אישי  –חודשים  24מום תאריך תפוגה מיני .2.1.9
 (. 2.1.8)במקרה זה אין צורך בסעיף  על כל דוקרן.

 

 :תקנים בהם צריך לעמוד .2.1.10
ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות  CEו/או  FDAיוצעו מכשירים בעלי אישורי 

בעלי ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות ביפן ו/או ( HEALTH CANADAבקנדה )

 .TGA)אישור של רשות הבריאות באוסטרליה )
 

ביום הגשת  רישוםאמ"ר )אין חובה לקיום ההרישום בפנקס בעל  ציודיסופקו 
תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, ימציא הזוכה למכבי, אישור כי הגיש  ההצעה(. 

 3בקשה לקבלת אישור אמ"ר לציוד, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 
ועד החתימה על ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא חודשים ממ

 הבקשה.

 

יוצע ציוד הנמכר בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או   .2.1.11

   אוסטרליה בהיקפים שאינם פחותים מאומדן הכמויות.
 

 אספקת הדוקרנים למחסן מכבי. .2.1.12
 

 דוקרנים 65,000אומדן כמויות שנתי:  .2.1.13
 

 

 )מהווה את נספח א' להסכם(:טופס ההצעה  .3
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .3.1
 

 .__                                                                                                    : יצרן .3.2

 
 .__                                                                                           שם המוצר:  .3.3

 .                                                                                                         דגם:  .3.4



 
 _ .__________________________________________ ארץ ייצור .3.5

 
 לקוחות מרכזיים למוצר: .3.6

 

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

    

 
 אין למלא בכתב יד - מחיר המוצר .3.7

 

כמות  מוצר
 באריזה

אומדן 
כמות 

 שנתי

מחיר 
לאספקה 

למחסן 
 מרכזי

מטבע 
 מחיר

 הערה

דוקרן 
 בטיחותי 

 65000    

      

      

 ה:מסמכים שיש לצרף להצע .3.8
 

 מפרט מלא של המוצע 
 איכות. ניתק 
 .פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר 

 

  מחלקת רכש ציוד וחומרים,  ליאור שירי  עבור יש לשלוח דוגמא של הפריט המוצע ,
 ת"א. 27מכבי שירותי בריאות, רח' המרד 

 
 הערות .3.9

 

 ומדן או לכמות כלשהיא. האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות הא 
 

 המחירים אינם כוללים מע"מ  
 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 

 

 $/דולר ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי//אירוארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח/
. לכל מטבע אחר יש לבקש , למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"חאוסטרלי

  אישור מראש.

 
 ע לספק לגבי אופן האספקה המועדף עליהמכבי תודי 

 

  ימים. 90תוקף ההצעה 



 
 

 תאריך : ________

  הסכם

 

 

 -להלן ) ח.פ. __________לבין ____________ ("מכבי" - להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

 (."הספק"

 

 לאספקת: ________________________________________________________
 

 

 

 

 ההסכם תקופת .1

___ועד יום  __החל מיום ____ שנהלמשך כם זה יעמוד בתוקף הס .1.1

 .("תקופת ההסכם" - להלן)_________

נוספות  תקופות  שלשב ההסכם למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  .1.2

  .זהיםפעם, בתנאים כל בשנה בנות  

כל תנאי ההסכם )בשינויים המחויבים( יהיו בתוקף גם בתקופות  .1.3

 אחר תום תקופת ההתקשרות כמוגדר בהסכם.האחריות/השירות של

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, 1.2בסעיף  על אף האמור לעיל .1.4

יום מראש.  60ידי משלוח הודעה בכתב -בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת על

את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו  ספקבמקרה זה תשלם מכבי ל

חזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור י קספהופסקה ההתקשרות, או ה

 .התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות

 

 תמורה .2

יהיו כמפורט ומחיריהם  המוצרים המסופקים על ידי החברה למכבי רשימת  .2.1

 להסכם זה. כנספח א' במחירונים המצ"ב

התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע  –מחירים הנקובים במט"ח  .2.2

 .ההזמנהבמועד 

 

 תנאי תשלום .3

 יום.  66 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + .3.1

 .על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית .3.2
 

אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול הספק יציג בפני מכבי  .3.3

עפ"י פקודת מס  המעיד על ניהול פנקסי חשבונות 1976 – חשבונות( תשל"ו



נוהג לדווח לפקיד השומה על  הואפטור מניהול זה, על כי  או מע"מהכנסה וחוק 

 בהתאם לחוק. למע"מ ווכן נוהג לדווח על עסקאותי והכנסותי

 
 

 יםאספקת המוצר .4

במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר למכבי מתחייב לספק  הספק .4.1

בהסכם זה, לרבות המפרט קבוע כ ימים , תוך ______למחסן מכבי ושוטף

 המצורף.

   .אתרי מכבילאספקה עלויות כולל  הנקוב במחירון המחיר .4.2

ידו למכבי יהיו בעלי תאריך תפוגה -הספק מתחייב כי המוצרים שיסופקו על 4.7

 חודשים מתאריך האספקה. 24 -ארוך ככל האפשר ולפחות ל

לת הזמנות במייל, במידה הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקב 4.8

 ותבחר מכבי באופציה זו. 

 

  ים :הפצת המוצר .5

"(.  שינוי המפיץ______ )להלן: "____תעשה באמצעות חברת ___ יםהפצת המוצר

 יום מראש בכתב. 30של  מוקדמת למכבי  בהודעהע"י הספק מפיץ יעשה 

 

 ניהול מלאי  .6

     לשם מניעת שבנספח א' חודשים מכל המוצרים  2לי של אנימיחזיק מלאי מי הספק .6.1

  .מחסור

, באופן מיידי וללא כל במי מן המוצריםדווח למכבי על כל מחסור הצפוי י הספק .6.2

 דיחוי. 

המוצר/ים מספק  את במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש .6.3

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

 

 זרת  מוצריםהחלפה והח .7

אשר  של מוצרים תשלום כל אריזה פגומהתוספת הספק יחליף באופן מיידי וללא  .7.1

 תוחזר על ידי מכבי.

 קנין רוחני זכויות .8

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה  הספק .8.1

חוקית או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי  וכי אין 

אספקת המוצרים משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או ב

 גוף לרבות אדם אחר     כלשהו. 

ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי -היה ותתבע מכבי על .8.2

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם  הספקבמוצרים, מתחייב 

 לחברה כתוצאה        מתביעה שכזו.



 

 

 מועסקי הספק .9

    מכבי ל המוצריםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  .9.1

ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, 

, על חשבונו הוא בלבד, ועליו באופן בלעדי ועסקו על ידובמישרין או בעקיפין, וי

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. תחול האחריות לגבי 

 ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה .9.2

 מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם לרכוש נזק או

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי. בעת שאירע

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה .9.3

יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר 

 בהוראות פרק זה.

 אנשי קשר .10

 .עם  הספקישיר להיות איש הקשר ה ___________כבי ממנה בזאת את  __מ .10.1

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ .10.2

 

 

 הסבת הסכם .11

או את החובות  ,הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות וביטוח .12

כם זה הספק יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או מבלי לגרוע מן האמור בהס .12.1

פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן 
ו/או לצד  הו/או למי מטעמ ה/או ללקוחותיהו/או לעובדי למכביהכלל, שיגרמו 

שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם מתן שירותי ___________________ 
"( ו/או במסגרתם, כמפורט ומוגדר בהסכם המוצרים" או "רותיםהשי)להלן:"

 זה.
   

הראשונה, בגין כל  ה, מיד עם דרישתמכביהספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את  .12.2
, לרבות מכבינזק ו/או הוצאה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו ל

ע, שהינו , כתוצאה מאירומכביהוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש נגד 
באחריות הספק, על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים ובלבד  מכבי

 שניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמור.
 

פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על  .12.3
ממועד תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, 



מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת 
ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" 

ביטוחי פרד הימנו )להלן "להסכם ומהווה חלק בלתי נ כנספח ב'המסומן 
"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, הביטוחים" ו/או "הספק

לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית 
למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת 

 ת ההתקשרות.ההתיישנות, אך לא פחות משלוש שנים מתום תקופ
מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח וניתן להמירם לסכומים 
בדולר ארה"ב בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע 

 ביום עריכת החוזה.
 

 -, לא יאוחר ממכבימתחייב הספק להמציא ל מכביללא צורך בכל דרישה מצד  .12.4
רותים על פי הסכם זה אישור בדבר עריכת יום לפני מועד תחילת מתן השי 14

ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא 
חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת 
הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת 

, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק מתן השירותים על ידו
 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 

ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק,  .12.5
לרבות אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי 

 פוי. לקבלת שי מכבישל  ההפוליסות לא יפגעו בזכויותי
 

הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן  .12.6
השירותים נשוא חוזה זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף 
לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה, 

ותם עם על כל תנאיהם כמפורט בנספח זה, וזאת למשך כל תקופת התקשר
הספק או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה. לחלופין, רשאי הספק 
לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט 

 לעיל. 
 

 סודיות .13

הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות את ההסכם ולא להעביר את ההסכם ו/או  14.1

את תהא בתוקף גם לאחר סיומו של ההסכם התחייבות ז תוכנו לכל  צד שלישי.

 מכל סיבה שהיא.

 

 שונות .14

הספק מצהיר כי נשוא ההסכם רשום בפנקס אמ"ר וכי הוא מתחייב לקיום  .14.1

 הרישום משך כל תקופת ההסכם ותקופות ההארכה באם יהיו. 

, תהיה זכות לקזז כל חיוב ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .14.2

להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת,  כספי שהספק עשוי

 מכל סכום שיגיע לספק ממכבי.



באחריות הספק להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן  .14.3

 השירותים על ידם לפני תחילת מתן השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבודתם.

תנה לו על ידי מכבי לספק הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שני .14.4

 את השרות אינה בלעדית.

 
הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו,  .14.5

מכל סיבה שהיא, יודיע הספק למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא 

מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הספק, והספק מתחייב לשתף פעולה 

 ק החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.עם הספ

 

: אסותא מרכזיים לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  .14.6

מכבי טבעי, ו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מרפואיים בע"מ, 

 אתה וכד' מכבי יזמותמכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ,  מכבי  בע"מ, קאר-מכבי

ההסכם תנאי , ושאר על פי המחירים את המוצרים מהספקשמורה הזכות לרכוש 

 בהסכם זה. הקבועים 

. לדרישת B2Bהספק מודע לכך שמכבי בוחנת עבודה עם מערכות מסחר אלקטרוני  .14.7

, תוך שלושה חודשים מהודעת מכבי על B2Bמכבי הספק יערך לעבודה במתכונת 

 די מכבי כמקובל.רצונה בכך, מול החברה שתבחר על י

 
לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית  .14.8

 .במבנה שתגדיר מכבי , בליווי קובץ ממוחשב,מרכזת

 
הספק מתחייב, כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידו לא נרכשו, במישרין  .14.9

ון וסוריה(. כמו כן, פי חוק )איראן לבנ-או בעקיפין, ממדינות שהסחר עמן אסור על

מתחייב הספק להצהיר אם המוצרים / שירותים מיובאים ממדינות להן אין 

 קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל.

 

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות  .14.10

, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי הספקוהסכומים שהיו פתוחים בין מכבי לבין 

יה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם לא תה

על רותים וטובין שסופקו יעבור שבספרי החברה מוסכם כי היתרה של מכבי זה. 

 .₪ 0עומדת על  31/12/2014 תאריך   במישרין ובעקיפין עדידה למכבי 

ר כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדוא .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  .14.11

רשום על ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על 

בעת  -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 .המסירה בפועל

 68125תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 



      רח'  -                              הספק
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