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 כללי .1
את  המסוגל לספק למכביאחד עם ספק  להתקשר") מעונינת מכבי"ן: שירותי בריאות (להלכבי מ .1.1

  :במכרזבפריסה גאוגרפית כמוגדר , ים הבאיםשירותה

מספקים שבהסכם עם מכבי, כמפורט ברשימה  םיאביזרי מדף אורתופדי מדידה וניפוק של  .1.1.1
 )."שבהסכם אביזרי מדף": (להלן 'טהמצורפת כנספח 

  )."נוספים מדף אביזרי: "(להלן נוספים אורתופדיים מדף אביזרי של, מדידה וניפוק אספקה .1.1.2

אורתופדיים אביזרים " :להלן( בהתאמה אישיתאביזרים אורתופדיים ייצור וניפוק  ,מדידה  .1.1.3
  .) ׂ"בהתאמה אישית

 .מדידה וניפוק של מדרסים מוכנים המותאמים ע"י מערכת מחשב .1.1.4

 מדרסים בהתאמה אישית. ניפוק שלו ייצור ,מדידה .1.1.5
 "). השירותים/  השירות" :ביחד (להלן 

 .מכבי אינה מתחייבת לכמויות  מפורט בטופס ההצעה נספח ג' להלן.ת ות השנתייואומדן הכמו .1.2

כאשר התמורה בגינם  , כמפורט להלן,המציעשל  אספקהנקודות יימכרו למבוטחי מכבי בהמוצרים  .1.3
למען הסר  תשולם בחלקה ע"י מבוטחי מכבי ובחלקה ע"י מכבי, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

יובהר כי  ל עת.השתתפות מבוטחי מכבי מתוך סך התמורה בכסכום ספק מכבי רשאית לשנות את 
גם  ימכרו כמו גם מדרסים המותאמים על ידי מערכת מחשב, (נספח ט')  אביזרי מדף שבהסכם

 ברשת בתי המרקחת "מכבי פארם".

 אליהן מתייחסת הצעתו את כל הא מחויב להציע למכירה בכל אחת מנקודות האספקהכל מציע י .1.4
מדרסים מוכנים המותאמים ע"י למעט עליהם תחליט מכבי; המפורטים במפרט אחד מהמוצרים 

, כמפורט א' אותם חובה לנפק רק בנקודות האספקה שמוגדרות כנקודות חובה - מערכת מחשב
 בנספח ז'.

עליו מוטלת החובה כי כל ותהיה בין מכבי לבין הספק הזוכה בלבד, זה ההתקשרות על פי מכרז  .1.5
בהר כי כל התחשבנות כספית נקודות האספקה העובדות עימו יעמדו בדרישות המפרט. כמו כן מו

תנוהל מול איש הקשר מטעם הספק הזוכה, ובשום מקרה לא תהיה התחשבנות ישירה בין מכבי 
 לבין נקודות האספקה.

 הממוקמים למכוני אורתופדיהנוסף על נקודות האספקה המופיעות בנספח ז' , יאפשר הזוכה ב .1.6
בבתי חולים להצטרף כנקודות אספקה כחלק מהמכרז, על פי התנאים שנקבעו במכרז, ובאופן 
שוויוני לשאר נקודות האספקה, גם במידה ובנקודות האספקה שבבתי החולים ינתן רק חלק 

  ).ופדיים בלבדתאביזרי מדף אור ניפוק של –מהשרות (לדוגמא 
, ככל שאלה לא בבתי חולים הממוקמים המכוניםעם מכבי רשאית להתקשר ישירות יובהר ש

 תכללנה בנקודות האספקה של הזוכה. 

. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם שנה וחציההתקשרות היא לתקופה של  .1.7
) מיטיבים, בתיאום עם 2או () זהים ; 1בתנאים (בכל פעם, וחצי תי תקופות נוספות בנות שנה שב

 הזוכה. 

   מהצעה אחת, ייערך הליך תחרותי נוסף. יותרככל שתוגשנה במכרז  .1.8

פי שיקול דעתה -הכל על ,או כל הצעה שהיא זולה ביותרמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה ה .1.9
 הבלעדי.

גם לגבי נפגעי תאונות עבודה על ידי המציע יהיו תקפים  המוצעיםלמען הסר ספק, כל המחירים  .1.10
      את המוצרים.אשר מכבי תאשר מראש לנפק להם  מבוטחי מכבי,

המוצרים קשורה לתאונה.  רכישתש ככלתאונות דרכים אינם זכאים להשתתפות מכבי  נפגעי .1.11
קשורה לתאונת הדרכים על הספק להפנות את המבוטח במידה והמבוטח טוען שהרכישה אינה 

לקבל אישור מקדים לרכישה בסניפי מכבי, בצרוף הפנית רופא המעידה על כך שההפניה לרכישת 
   המוצר אינה קשורה לתאונת הדרכים.

 למען הסר ספק יובהר, כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל מבוטחים נפגעי תאונות דרכים יהיו זכאים
 לרכוש את המוצרים במחירי המכרז (קרי : מחיר מלא ללא השתתפות מכבי).

 כלהלן. 9.4כמפורט בסעיף ושנייה)  ז תתאפשר תקופת התארגנות (ראשונהלזוכה במכר .1.12

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  .1.13
  , אם ירצו בכך. להלן
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  הגדרות .2
בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, 

  תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.
  המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 101/2014  מספר עם הליך תחרותי נוסףפומבי  מכרז –"המכרז"

  מסמך זה על נספחיו. – "מסמכי המכרז"

  שירותי בריאות". "מכבי – "מכבי"

  . חבר מכבי -"מבוטח מכבי" 

או  גורם הרשאי לשווק מדרסים ואביזרים אורתופדים בישראל, אשר בבעלותו – "הספק/הספקים"
המצהיר כי  ,מעבדה לייצור מדרסים ת ההתארגנות)ועד תום תקופעמו עליו להתקשר ( משנהבאמצעות קבלן 

וכי ברשותו מצוי כח האדם המתאים , הידע, הציוד והחומרים הדרושים בישראל הוא רשאי לייצר מדרסים 
  .ם וההיתרים הנדרשים על פי כל דיןדיו כל האישוריילשם ייצור מדרסים, ותחזוקתם, וב

או אביזרים בהתאמה  מתקן בבעלות הספק או בפיקוחו על פי הסכם, בעל יכולת לייצר מדרסים – מעבדה""
  , בהתאם להוראת רופא אורתופד או פודיאטור מורשה.אישית

מכון אורתופדי שהתמחותו העיקרית היא במכירה ובטיפול בכל הקשור לתחום  –"נקודת אספקה"
למען מדרסים והתאמת אביזרים אורתופדים.  רפואיים ובכלל זה התאמת- העזרים האורתופדיים

 חנות נעליים או בית מרקחת שבנוסף מספקים שירותים כאמור. אינההסר ספק, נקודת אספקה 
 בה ואשר זה במכרז כמוגדר/או בפיקוחו וע"י הספק ו/או באמצעותו ו/או מי מטעמו  תופעל הנקודה

   .זה מכרז נשוא השירות את יספק

רשימת נקודות אספקה שיגיש הספק הזוכה במהלך תקופת ההתארגנות (הראשונה  -נקודות האספקה" "
  ו/או השניה לפי הענין) באתרים המפורטים בנספח ז'.

מוסד ממכון לואיס או הכשרה מוכרת בתחום האורטזות מהמעידה על הינו בעל תעודה   -""אורטוטיסט
חום האורתופדיה והנמשכת לפחות שנה  , המנוהלת ע"י פרופ' או מרצה בכיר בתאחר בישראל או בחו"ל

בתחום , החתומים על ידי רופא מומחה עדכניים, מי שהמציא לידי מכבי שני מכתבים אחת. לחילופין
 7- נסיון מקצועי בן למעלה מוהיקף ותק ועל שביעות רצון מקצועית, המעידים על  ,אורתופדיה ו/או שיקום

 אישית.שנים בהתאמת אביזרים אורתופדים בהתאמה 

הכשרה אקדמאית מוכרת בתחום "בניית נעליים רפואיות"  המעידה עלהינו בעל תעודה  -"טכנאי מדרסים"
, ו/או מי שיש ברשותו תעודה המעידה על סיום קורס "בוני או ממוסד אחר בישראל או בחו"לממכון לואיס 

מנוהל ע"י פרופ' או מרצה ור כאשר קורס / הכשרה כאמנעליים רפואיות" בין אם בישראל ובין אם בחו"ל, 
, מי שהמציא לידי מכבי שני מכתבים לחילופיןבכיר בתחום האורתופדיה והנמשך לפחות שנה  אחת. 

שביעות רצון המעידים על בתחום אורתופדיה ו/או שיקום, , החתומים על ידי רופא מומחה עדכניים
  אמת מדרסים בהתאמה אישית.בהתשנים  7-נסיון מקצועי בן למעלה ממקצועית, ועל היקף ותק ו

אביזרים בהתאמה אישית וגם בתחום הבעל מקצוע בתחום אביזרי מדף אורתופדיים, וגם  - "מנהל מקצועי"
 3מתוכן לפחות  שנים בתחומים אלו, 10, בעל ניסיון מקצועי של לפחות מדרסים בהתאמה אישיתבתחום ה

₪  250,000שנים כמנהל מכון לייצור אביזרים ומדרסים בהתאמה אישית, בו היקף העבודה של לפחות 
לשנה. המנהל המקצועי יהיה בעל תעודות הסמכה מתאימות כאורטוטיסט וכן וכטכנאי מדרסים (במצטבר) 

  מעלה.ההגדרות  פיכמפורט בסעי
 ו, בין היתר, יהיו:תפקידיובלעדי, מול מכבי מקצועי, המנהל המקצועי יהווה איש קשר 

 .מתן הנחיות מקצועיות לבתי המלאכה של הספק  

 ביצוע בקרות מקצועיות ובקרות איכות של בתי המלאכה בהיבטי מדידה, ייצור, ניפוק ושירות טכני-
 מקצועי.

  .אחראי לטיפול, מענה ומתן פתרון לתלונות מבוטחים/מכבי על רקע מקצועי 

  נושאי בקרה מקצועיים.לפניות מכבי באחראי למתן מענה 
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 ידי מכבי לאספקה למבוטחיה-רו עלאשר אוש /רפואייםאביזרי מדף אורתופדיים –" שבהסכם אביזרי מדף"
הזוכה במכרז ירכוש  .הבריאות הנוספים המעודכןבתקנון שירותי  כפי שמכבי תגדיר מעת לעתו, שב"ןחברי ה
, במחירים שעליהם התחייבו ישירות מהספקים כפי שמכבי תגדיר מעת לעת המדף שבהסכם אביזרי

רשימת אביזרי המדף שבהסכם, נכון למועד פרסום זה, מצורפת בזה כנספח ט. יובהר כי  .הספקים למכבי
  אביזרי המדף שבהסכם ימכרו גם ברשת בתי המרקחת "מכבי פארם".

ידי -') אשר אושרו עלט(מעבר למפורטים בנספח  פואיים/ראביזרי מדף אורתופדיים -"אביזרי מדף נוספים" 
, וכפי שמכבי תגדיר מעת לעת בתקנון שירותי הבריאות הנוספים חברי השב"ןמכבי לאספקה למבוטחיה 

 בוטחיבלעדי, ומ יהיה לא הזוכה הספק כי יובהר. המעודכן,  ואשר ימכרו על ידי הזוכה בנקודות האספקה
 .ממכבי החזר ולקבל אחרים ספקים אצל גם אלו אביזרים לרכוש יורשו מכבי

אביזרים אורתופדיים בהתאמה אישית/ חצי  – "/ חצי מוכנים  "אביזרים אורתופדיים בהתאמה אישית
ידי מכבי לאספקה למבוטחיה  החברים בתכניות שירותי הבריאות הנוספים -על מראש אשר אושרומוכנים 

"ן") וכפי שמכבי תגדיר מעת לעת בתקנון שירותי הבריאות = שב"ן, ובהתאם לזכאותם (להלן: "חברי השב
 בלעדי יהיה לא הזוכה הספק כי יובהר ואשר ימכרו על ידי הזוכה בנקודות האספקה. ,הנוספים המעודכן

 .ממכבי החזר ולקבל אחרים ספקים אצל גם אלו אביזרים לרכוש יורשו מכבי מבוטחיו

מדידה והתאמה מדרסים שיסופקו כתוצאה מ -"מחשב"מדרסים מוכנים המותאמים למבוטח ע"י מערכת 
למבוטחי מכבי חברי השב"ן, וכפי שמכבי תגדיר מעת לעת בתקנון כמפורט במפרט באמצעות מערכת מחשב, 

כי מדרסים , אשר ימכרו על ידי הספק הזוכה בנקודות האספקה. יובהר שירותי הבריאות הנוספים המעודכן
  אלו ימכרו גם ברשת בתי המרקחת "מכבי פארם".

מדרסים אורתופדיים/רפואיים המיוצרים לפי מידה והעונים לקרטריונים  – "מדרסים בהתאמה אישית"
שבמפרט, המסוגלים להשפיע על תפקוד כף הרגל תוך התמודדות עם עיוותים שונים ככל שיהיו קיימים, על 

ידי מכבי לאספקה -אשר אושרו עלאו פודיאטור בלבד ו או רופא שיקום פדפי המלצת ומרשם רופא אורתו
אשר  .בתקנון שירותי הבריאות הנוספים המעודכן  כפי שמכבי תגדיר מעת לעתו ,שב"ןחברי ה למבוטחיה

  ימכרו על ידי הספק הזוכה בנקודות האספקה.

/חצי בהתאמה אישית אורתופדייםאביזרים אביזרי מדף נוספים ; ; שבהסכם אביזרי מדף –מוצרים"ה"
   ומדרסים בהתאמה אישית.;  מחשבותאמים למבוטח ע"י מערכת מוכנים המ מדרסים ; מוכנים

פי שיקול דעתם של -בית בלב בע"מ,  הכל עלאסותא מרכזים רפואיים בע"מ ;  – "הגופים הנוספים"
  הגופים.

   
  למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 

  

 מנהלה .3
 רכישת מסמכי המכרז .3.1

בי שירותי בריאות", ברח' המרד במשרדי "מכ מסמכיוהמעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את 
בין השעות  ,ה'- בימים א' , מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדלגב' , אצל 14אביב, קומה - תלב 27

ש"ח   2,000  של סךבתמורה לתשלום  20.3.14 ליום ועד 6.3.14מיום  , החלכל זאת. 10:00-14:00
   במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.(שלא יוחזר), 

  בירורים ופניות .3.2

 נציגתאל  ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז .3.2.1
  ועדת המכרזים. רכזת, ענת מנדלמכבי: הגב' 

בנוסח  Wordוזאת אך ורק בקובץ , 12:00בשעה  31.3.14עד ליום  תתאפשר הגשת שאלות .3.2.2

על   mandel_an@mac.org.il באמצעות דואר אלקטרוני, 'אי כנספחובמבנה המצ"ב 
פניות  .03-5143643בטלפון מס':  פנייתוהמציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת 

  לא תענינה.לעיל שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף 

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.3
  , וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.התשובות ממכבי

   דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4
 13.4.14 עד ליום

  

mailto:mandel_an@mac.org.il


 
5

  אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

  את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות  .3.3.1
עם הליך תחרותי נוסף  פומבימכרז " אך ורקהדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם 

, תל אביב, קומה 27ברח' המרד רכזת ועדת המכרזים,  - ענת מנדללידי גב'  101/2014
 ).שימונה כממלא מקומה במכבימי לאו " (14

להגשת המועד האחרון . 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2
לא . הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, 12:00בשעה  29.4.14 ג' הוא יום ההצעות

 !תתקבלנה

  , לאחר 'ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח ג .3.3.3
  ההצעה  סביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופ חתימתה, והיא תוגש

להלן,   4סעיף הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט ב
 וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.

כפי  תמקוריהבכריכתם ל גבי מסמכי המכרז עמען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש ל .3.3.4
מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים  ת כלנרכשו ממכבי, וכי ההצעה תכלול אש

 החתימות כנדרש.וכנדרש, את כל הפרטים 

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

 ושעת קבלה.

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

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.7
ו אם להגיש הצעה ואם דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטת

האמור  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,להתקשר עם מכבי בהסכם
בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב 

  כך.
  

  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4
 :יענה על כל הדרישות שלהלן אשרה ספק רשאי להגיש הצע .4.1

 רשום כחוק בישראל.תאגיד  .4.1.1

 מנהל ספרים כדין. .4.1.2

לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  2011-2012ים הכנסותיו בשנ .4.1.3
 לפחות, לכל אחת מהשנים. ₪מיליון  2 בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן

 או/ובמכירה של אביזרי אורתופדיה  שלוש שנים לפחות שלמוכח בישראל בעל ניסיון  .4.1.4
הזוכה במכרז אינו חייב  -למען הסר ספק  למשתמש סופי. ציוד רפואי או/ומדרסים 

 .בית מלאכה אורתופדי או/ולהיות בעל מכון 

לופין חתום על התקשרות עם יחלאו מנהל מקצועי, שירותים של  רוכשהוא מעסיק או  .4.1.5
 . שמותנית בזכייתו במכרז ,מנהל מקצועי כאמור

בהתאם לאמור , ₪ 50,000 של על סךימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה  .4.1.6
 להלן. 6  בסעיף

 תנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.בעמד  .4.1.7

 קבלה המעידה על כך.רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו  .4.1.8

 

באחד יעמוד  שלאעמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  .4.2

 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  .4.3
ם את המצאת הנ"ל למכבי תוך אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלי

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יפרק זמן קצוב ש
 יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     
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 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5
(תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.1

מכבי לבקש מהמציעים להאריך  לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית
 ובמקרה זה יהיה כל מציע כל אחת, (ששים) יום 60ת של עד ונוספות את תוקף הצעותיהם לתקופ
עתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור רשאי להאריך את תוקף הצ

  .שלח על ידי מכבי בכתבית

שלח למכבי על ידי המציע יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת .5.2
ימי  2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדלבכתב, לידי הגב' 

  שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. דמהמוע עבודה

  על ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב .5.3

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

  

  הגשה ערבות .6
אלף שקלים  (חמישים₪ 50,000 כולל שלהצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך ל .6.1

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן  ה' כנספחפי הנוסח המצורף -), עלחדשים
. הערבות תציין ימים ממועד הדרישה(עשרה)  10, אשר תשולם בתוך )"הערבות"מהותי (להלן: 

  . מכבי שירותי בריאותהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם  כי ,במפורש

 60ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .6.2
לעיל, ותהיה בתוקף  5סעיף פי - , וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך עלכל אחת (ששים) יום

  זו. נוספתלתקופה 

 של הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים וע בכלליות האמור לעיל, ועדתמבלי לפג .6.3
כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי  ה,חלק אוה כול, מציע

 למציע שנתנה לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי
 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם את להשמיע הזדמנות

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

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

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

 תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא, במכרז כזוכה שנבחר לאחר .6.3.4
  הזוכה. עםמכבי  ההתקשרות של ליצירת מוקדם

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

  

 אישור עריכת ביטוחים .7

"אישור עריכת אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות (להלן:  .7.1
כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי ). המציע נדרש להגיש, ביטוחים"

  חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז.

 לעיל. 0 3 שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  .7.2

הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות, אישור  .7.3
 הביטוח.עריכת ביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת 

 

  בחירת הזוכה במכרז אופן  .8

פי שיקול דעתה -הכל על, כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיאמ .8.1
 הבלעדי.

: מחיר מפורטים להלןה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים .8.2
בחר ההצעה יי של ועדת המכרזים, ובאופן שתוהכל על פי שיקול דעתה הבלעד; 20%-; ואיכות 80% -

 .המעניקה למכבי את מירב היתרונות
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  – להמציע של הצעת כמויות)   X(מחיר יקבע על ידי סכימה יציון המחיר  .8.2.1

  מחיר מדרס בהתאמה אישית.  .א

 ./חצי מוכנים (כמפורט בשלוש השורות שבנספח ג')ת גב בהתאמה אישיתוחגור ימחיר  .ב

 עבור כלל המוצרים המפורטים: תמשוקללמחיר עמלת ניפוק   .ג

  נספח ט'. –אביזרי מדף אורתופדיים  

 למעט חגורות גב./חצי מוכניםאביזרים אורתופדים בהתאמה אישית , 

  מחשבמדרס מוכן המותאם למבוטח ע"י מערכת.  
  .'נספח ג בהתאם לאומדן הכמויות בטופס ההצעהוהכל    

 המפורטות בנספח י'.ציון האיכות יקבע בהתאם לאמות המידה  .8.2.2
  

המציע,  את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של ועדת המכרזים תבחן .8.3
מוניטין של היצרן מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

התקשרויות , על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע מך הנתונים שצרף להצעהס על ונסיון בארץ,
 לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות וכן על סמך בדיקת המלצות ,שונות קודמות עם המציע

פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, -ל, וכן עבתחום
  להלן. 8.8אם ימונה, כאמור בסעיף 

  שעמדו בדרישות ההכרחיות. ת ההצעו כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי ,יודגש .8.4

ברכיבים  איכות מזעריועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון  .8.5
לעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו דהכלולים בסעיפי האיכות 

דה ולפי שיקול דעתה יקבע על ייבמהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן ש
 הבלעדי. 

כהגדרתו להלן, מכבי תהא  ,באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע" .8.6
רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד 

עמד המקורי לזכייה שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המו
 .10%-ביותר מ

המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או מחדלים  ,לצורכי סעיף זה
  אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ועדת המכרזים תהא .8.7
לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת דעתה ובכל דרך שתמצא 

  שיקוליה.

שימונה יהא  הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .8.8
 לשירותרשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או 

אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא  ,רזים תהא רשאית לפסול הצעההמוצע על ידו. ועדת המכ
  שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

מעלה  מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .8.9
  או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

 ך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה ועדת המכרזים תהא רשאית (א .8.10
) שלושה(  3 בתוך שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל

לרבות כתוצאה מכישלון  מכל סיבה שהיא,י מכבי יד-ליבוטל עבאם או , חודשים מיום תחילתו
 .בבחינה הראשונה או השניה

  

  המציע הזוכה במכרזהתחייבויות  .9
 (שבעה) 7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .9.1

 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה ימי
, אישור עריכת ההתקשרות הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם

  חברת הביטוח. ייד- לביטוחים חתום ומאושר ע
ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע 

  .בנספח ב' למכרז

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי .9.2
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אוטונומית ערבות בנקאית  , במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות,בידי מכבי יפקיד הזוכה .9.3
 להסכם ההתקשרות.  15.1בסעיף כמפורט צמודה למדד המחירים לצרכן, 

 :תקופות התארגנות לאחר הזכיה .9.4

 :תקופת התארגנות ראשונה .9.4.1

תקופה של חודשיים שתחילתה במועד הודעת  -  תקופת התארגנות ראשונה .9.4.1.1
נקודות האספקה כל הזוכה במכרז לגבש את רשימת  נדרשהזכיה, שבמהלכה 

כולן צריכות לעמוד בדרישות ר ש' למסמכי המכרז, אזהמפורטות בנספח 
  המפרט.
' ז בנספח המפורטות האספקה מנקודות אחת בכלשעל הזוכה להציג יודגש, 

ואשר במסגרתו יוענקו השירותים  עמו בהתקשרות/  שבבעלותואורתופדי מכון 
 נשוא מכרז זה למבוטחי מכבי.

נקודות כל בתום תקופת ההתארגנות הראשונה, ימציא הזוכה את רשימת  .9.4.1.2
להסכם ההתקשרות, בצירוף כל  כנספחהאספקה על גבי הטופס המצורף 

 המסמכים המפורטים בו.

בתום תקופת ההתארגנות הראשונה מכבי  –בחינה ראשונה של נקודות האספקה .9.4.1.3
 נספח ב') -ההתקשרות  (בהתאם לטופס המצורף כנספח להסכם תבצע בדיקה

וכן  אכן עומדות בדרישות המפרטושהן א' כל נקודות החובה קיומן של ותוודא 
  :תוודא קיומן של כל נקודות החובה ב' ושהוגשו בגינן כל המסמכים הנדרשים

של בבחינה הראשונה כאמור עמידה הגשה של כל נקודות חובה א' או אי אי   .א
מתוך ערבות ₪  100,000לחילוט של תביא  ,נקודות חובה א' שהוגשוכל 

 4עד   שלבבחינה עמידה הגשה / אי  למעט ,הביצוע ולמעבר למציע הבא. זאת
 , ובמקרה כזה, תינתן לזוכה תקופת התארגנות שנייה. א' נקודות חובה

או אי הגשת מסמכים נדרשים לגבי מי מהן הגשה של כל נקודות חובה ב' אי   .ב
 ,ערבות הביצוע ולמעבר למציע הבא. זאת מתוך₪  100,000תביא לחילוט של 

שגם אז , 'ב נקודות חובה 6עד  בגיןכאמור ת מסמכים / נקודות הגשאי  למעט
 תינתן לזוכה תקופת התארגנות שנייה. 

 :תקופת התארגנות שניה .9.4.2

שתחילתה במועד בו מכבי  שלושה שבועותתקופה של  - שניהתקופת התארגנות  .9.4.2.1
ואשר בסופה יצטרך להציג נקודות  הראשונה הבחינהתעדכן את הזוכה בתוצאות 

שלא (א' ו/או ב', לפי העניין) חלופיות באותה עיר, או שיפור של נקודות החובה 
כל תהא לזוכה רשימה מלאה של , כך שבסופה של תקופה זו בבחינה הנ"לעמדו 

יעמדו בדרישות א' חובה הנקודות ל כהמפורטות בנספח ז', ונקודות האספקה 
 יוצא מן הכלל.  המפרט ללא 

 , ימציא הזוכה את רשימת נקודות האספקההשניהבתום תקופת ההתארגנות  .9.4.2.2
על גבי ) לפי הענייןחלופיות (לרבות נקודות  ,שלא עמדו בבחינה הראשונה דלעיל

הטופס המצורף כנספח להסכם ההתקשרות, בצירוף כל המסמכים המפורטים 
 בו.

בתום תקופת ההתארגנות השניה (ככל  –בחינה שניה של נקודות האספקה .9.4.2.3
(בהתאם לטופס המצורף כנספח להסכם שתדרש) מכבי תבצע בדיקה 

אכן עומדות א' ושהן נקודות החובה  כלקיומן של ותוודא  נספח ב') -ההתקשרות 
נקודות החובה ב' ושהוגשו בגינן כל  כלוכן תוודא קיומן של  בדרישות המפרט

תביא בבחינה הנ"ל של כל נקודות האספקה אי עמידה  .המסמכים הנדרשים
 מתוך ערבות הביצוע ולמעבר למציע הבא.₪  150,000לחילוט של 

  

  ביטול המכרז .10
מציע כלשהו,  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי .10.1

  ).'נספח בההתקשרות ( הסכם והמציע הזוכהידי מכבי -כל עוד לא ייחתם על

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .10.2
  .כאמור לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -וכן תהיה מכבי רשאית 

  כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.אלקטרוני ל שלח בדואריהודעה על ביטול המכרז ת .10.3
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רוכשי מסמכי המכרז מל המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי החליטה מכבי על ביטו .10.4
 כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 עיון במסמכי המכרז .11
, לאחר פרסום תוצאות 1993-(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה  .11.1

המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה תמורת תשלום 
לשעה. יודגש, כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך, לרבות צילומי  ₪ 400בסך של 
  מסמכים.

צוי זכויותיו במסגרת יהמכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מ עיון במסמכי .11.2
ללא קבלת אישור מראש  ן,או מקצת ןהליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כול

  ובכתב ממכבי. 
  

  בעלות על מסמכי המכרז .12
הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך ימסמכי המכרז ה

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.

  

  מכות שיפוטס .13
א בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תה הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

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



 א'נספח 

  מפרט
  אלא אם צוין אחרתבשלב הסכם ההתקשרות דרישות המפרט הינן דרישות הכרחיות 

  

רתופדיים, אביזרים בהתאמה בתחום אביזרי מדף אולפרק המנהלה)   4.1.5(כמפורט בסעיף  מנהל מקצועי  למציע .1

כאורטוטיסט וכן כטכנאי מתאימות  הסמכהמדרסים בהתאמה אישית. המנהל המקצועי יהיה בעל תעודות אישית ו

 ןשנים בתחום, מתוכ 10 לפחות ניסיון מקצועי של גדרות לעיל ; יהיה בעלההסעיף מדרסים (במצטבר) כמפורט ב

₪  250,000שית, בו היקף העבודה של לפחות שנים כמנהל מכון לייצור אביזרים ומדרסים בהתאמה אי 3לפחות 

  לשנה.

  תנאי זה הינו הכרחי בשלב הגשת ההצעה.

 

   –קבוצות  לחמשהמוצרים במכרז מחולקים  .2

 .  שבהסכם (נספח ט')אביזרי מדף   .א

 אביזרי מדף נוספים.  .ב

 בהתאמה אישית, כולל "חצי מוכנים".אביזרים   .ג

 .מחשבמדרסים מוכנים המותאמים ע"י מערכת   .ד

 מדרסים בהתאמה אישית.  .ה

 

   -  שבהסכםאביזרי מדף  .3

 (נספח ט'). מכבי לושתעביר רשימה הלמבוטחי מכבי רק אביזרים מתוך  ינפקהזוכה  3.1

 במחירי רכש של מכבי . מכבי, לושתעביר  הספקים שברשימההספק/רק מאת האביזרים ירכוש  3.2

 הספקים והמחירים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ., מכבי רשאית לשנות את רשימת האביזרים 3.3

בניכוי השתתפות מכבי תשלם לזוכה במכרז בגין כל אביזר שינופק למבוטח מכבי את מחיר הרכש של האביזר  3.4

 ").ניפוק עמלת(להלן " עמלת שירות בגין הניפוקובתוספת עצמית של החבר 

 

 בהתאמה אישית, כולל "חצי מוכנים"אביזרים  4

הזוכה במכרז ינפק למבוטחי מכבי אביזרים אורתופדים בהתאמה אישית או "חצי מוכנים" גם אם לא הוגדר עבורם 

  מפרט במכרז זה.

  :פירוט האביזרים  4.1

 אביזרים אורתופדיים בהתאמה אישית כולל אביזרים "חצי מוכנים". 4.1.1

 

,  CASHנקודות, מסגרת, טיילור,  4נקודות,  3. פירוט: חצי מוכנה בהתאמה אישית חגורת גב 4.1.2

CORSET .ג'ואט , 

, שנו ,  SPINE COREפירוט: בוסטון, ג'ואט, מילווקי,   .בהתאמה אישית 18חגורת גב מתקנת עד גיל  4.1.3

TLSO  ,BODY JACKET . 

 בהתאמה אישית. BODY JACKET. 18חגורת גב מתקנת למבוגר מגיל  4.1.4

 

 :בלבד ,  "חצי מוכנים"עבור אביזרי אורתופדיה   4.2

  .ו/או רשות הבריאות ביפן TGAו/או אוסטרליה  HEALTHו/או קנדה  FDAו/או  CEאישור אמ"ר ו/או 

  הצגת האישור הנ"ל הינה הכרחית בשלב הגשת ההצעה. 4.1.2יובהר כי בגין האביזר המפורט בסעיף 

  

 המותאמים ע"י מערכת מחשב:מדרסים מוכנים  5

של ספק שנמצא בהתקשרות עם מכבי . במקרה זה עלות הרכישה  מחשבהזוכה מחוייב  לרכוש/לשכור מערכת  5.1

(כפי שמופיעות בנספח ז')  א' שהזוכה במכרז יצטרך לרכוש מכספו עבור כל נקודות החובה המחשבשל מערכת 

. עלות ת חובה א'כולל חומרה ותוכנה לכל נקוד (לא כולל מע"מ) ש״ח 6,000") הינה א' "נקודות החובה(להלן 

 ₪ 350הינה א' ו עבור כל נקודת חובה שהזוכה במכרז יצטרך לשכור מכספ מחשבשכירות חודשית של מערכת 

יהיו על ידי הזוכה, שיימכרו  ים על ידי מערכת מחשבמהמוכנים המותא המדרסיםמובהר כי  (לא כולל מע"מ).

 יר הרכש של מכבי.והזוכה ירכוש אותם במחמתוצרת ספק מערכת המחשב 
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ת עמלאת עלות המדרס בתוספת  לזוכהמכבי תשלם  מחשבמדרסים המוכנים המותאמים ע"י מערכת הבגין  5.2

 ניפוק.

 .מכבי רשאית לשנות את רשימת המדרסים, הספקים והמחירים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי 5.3

 

 אישית:מדרסים בהתאמה  6

נקודות (להלן: " יצור מדרסים בהתאמה אישית יתבצע בנקודות האספקה / מעבדה/ות מרכזית לבחירת הספק 6.1

קבלן משנה של ו/או  הספק צריכות להיות בבעלותייצור ה. נקודות ייצור בכל נקודת אספקה תאין חוב"). הייצור

  לפחות, בייצור מדרסים בהתאמה אישית., ועליהן להיות בעלות  נסיון מוכח בישראל של שלוש שנים הספק

     

ספק את כל המדרסים המקובלים מבחינה מקצועית בתחום זה ללא כל הגבלה מבחינת  סוג יייצר ו הספק 6.2

רופא מכבי והנחיות מדרס, חומרי גלם נדרשים, ותהליכי ייצור מתבקשים, ובלבד שיסופקו בהתאם להמלצת 

והחלפת כולל תהליך התאמות ותיקונים לאחר אספקה  מבוטחועל סמך לקיחת מידות כפות הרגליים של ה

אישור עד קבלת המדרס הנדרש מבחינה רפואית לפי  ,שבועות לאחר האספקה 10, עד מדרס באם יידרש

   .הרופא המטפל

מדרסים רכים, מדרסים קשים   - כל קבוצות המדרסים וביניהם   כלולותלמען הסר ספק תחת מדרסים אלו 

   קשים, מדרסים אחרים לרבות גרפיט.למחצה, מדרסים 

   –כמו כן, מדרסים אשר נהוג לכנותם לפי שמות שונים וביניהם 

, מדרסים  MULTIFUNCTIONAL, מדרסיםCUSTOM MADEמדרסים פונקציונלים, מדרסים 

  , ואחרים.BIOMECHANICALביומכניים/

 

 סעיף זה הכרחי בסיום "תקופת התארגנות שניה" –נקודת אספקה  7

האספקה הינה מכון אורתופדי שהתמחותו העיקרית היא במכירה ובטיפול בכל הקשור לתחום העזרים  נקודת 7.1

רפואיים ובכלל זה התאמת מדרסים  והתאמת אביזרים אורתופדים. למען הסר ספק, נקודת -האורתופדיים

 אספקה אינה חנות נעליים או בית מרקחת שבנוסף מספקים שירותים כאמור.

ה יהיה פיקוח ואחריות מקצועית של אורטוטיסט וטכנאי מדרסים . לא נדרשת נוכחות בכל נקודות האספק 7.2

  פיזית בכל רגע נתון של אורטוטיסט וטכנאי מדרסים , בכל נקודת אספקה.

  בכל עת. נקודות האספקהלמכבי שמורה הזכות לשנות את רשימת  7.3

מרחק נקודת האספקה ממנו לא  - המפורט בנספח ח'  פארם" מכבימרשת "בכל ישוב בו קיים בית מרקחת  7.4

אך  ,ק"מ 2-במרחק פחות מ נקודת אספקה הנמצאת אושר גםק"מ. באופן פרטני וחריג ת 2יפחת מרדיוס של 

 .חלופיאו מוצר מדף שבהסכם מדף האביזרי בה למבוטחי מכבי את במקרה זה לא ניתן יהיה לנפק 

  '.ההגבלה דלעיל לא תחול לגבי ישובים שאינם מפורטים בנספח ח

, למעט מדרסים מוכנים המותאמים למבוטח הספק יציע למכירה בכל אחת מנקודות האספקה את כל המוצרים 7.5

( על פי נספח  נקודת חובה א'שמוגדרות ע"י מערכת ממוחשבת שחובה שיוצעו למכירה רק בנקודות אספקה 

חובה להציע למכירה מדרסים מוכנים המותאמים אין , שמוגדרות כנקודת חובה ב'בנקודות אספקה  ז').

 .מחשבלמבוטח ע"י מערכת 

גודלו אשר תא מדידה  ממוזגת ותכלול תהיהכל אחת מנקודות האספקה אליהן מתייחסת הצעת המציע  7.6

 .אנשים ומדידה של המוצרים 2מאפשר כניסה של 

 .בכל נקודת אספקהחובה  –לנכים  הנגשה פיזית 7.7

  שעות שבועיות. 30-. היקף השעות לא יפחת מימים בשבוע  5 לפחות פתוחהכל נקודת אספקה תהיה  7.8

אין חובה שנקודות האספקה תשמשנה אך ורק לצורך מכירת המוצרים כפי שמוגדרים במכרז זה,  ויכולים  7.9

 להמכר בהן מוצרים נוספים.

כל בקרה נדרשת הספק אחראי לכך שנקודות האספקה יפעלו באופן מקצועי על פי הגדרות המכרז, ויבצע  7.10

 לשמירה על מתן שרות איכותי.

 

 תיאור תהליך אספקת המוצרים: 8

כולל  התאמה אישיתאביזרים בו שבהסכם, אביזרי מדף נוספים אביזרי מדףהליך אספקת תלהלן תיאור  8.1

   :"חצי מוכנים"

כרטיס מגנטי, ויציג: האביזר התאמת רכישת/תתבצע  הבלנקודת האספקה מבוטח מכבי פונה  8.1.1

(כדי לספק אביזר בהתאמה אישית חייב המאשר רכישת אביזר אורתופדי  רופא של מכביהפנית 
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   .להיות רשום במפורש בהפנית הרופא שיש צורך באביזר מותאם אישית)

או "חצי  אביזר אורתופדי בהתאמה אישית או בנספח ט') יםנכלל אינם( י מדף נוספיםאביזר לרכישת

 . מכביגורם מורשה בלהפניית הרופא, אישור מקדים מהמבוטח יידרש להציג, בנוסף , מוכן"

. במקרה בו ההתקשרות בהסכם 6כמפורט בסעיף תתבצע בנקודת האספקה בדיקת זכאות  8.1.2

 תתקבל אינדיקציה של חוסר זכאות יש להפנות את המבוטח לסניף מכבי לצורך המשך בירור.

 . והתאמה לאביזר האורתופדיתתבצע מדידה  8.1.3

, ואספקת ימי עבודה לכל היותר 2תהיה תוך (שבהסכם / נוסף)  אורתופדיאביזר מדף אספקת  8.1.4

 .ימי עבודה לכל היותר  7תהיה תוך  / חצי מוכן אביזר אורתופדי בהתאמה אישית

, יגבה (נספח ט' בלבד) וחגורות גב בהתאמה אישיתשבהסכם אביזר מדף אורתופדי בגין עלות  8.1.5

 כלי המחשוב שתעמיד מכבי. בהתאם להנחיתהשתתפות עצמית מהמבוטח סכום 

ישלם המבוטח עלות מלאה ויופנה למכבי  )8.1.5בגין עלות אביזר אורתופדי אחר (אינו כלול בסעיף  8.1.6

 .על פי כללי מכבי לקבלת החזר

 

  :)בהתאמה אישית(מדרס מוכן ולהלן תיאור הליך אספקת מדרסים  8.2

הפנית רופא כרטיס מגנטי, ומבוטח מכבי פונה לנקודת האספקה בה תתבצע התאמת המדרס ויציג:  8.2.1

 של מכבי. מורשה

. במקרה בו בהסכם ההתקשרות 6כמפורט בסעיף בדיקת זכאות תתבצע בנקודת האספקה,  8.2.2

 תתקבל אינדיקציה של חוסר זכאות יש להפנות את המבוטח לסניף מכבי לצורך המשך בירור.

 
המבוטח יוצגו קודם כל מדרסים מוכנים המותאמים ע"י מערכת ממוחשבת (למעט מקרים בפני  8.2.3

 תתבצע מדידה והתאמה למדרס .למדרס בהתאמה אישית מורשה בהם ניתנה מראש הפניית רופא

  -באמצעות המערכת הממוחשבת 

 -באם המערכת ממליצה על מדרס מוכן והמבוטח מעוניין בו  8.2.3.1

ויגבה מהמבוטח סכום השתתפות  ימי עבודה לכל היותר, 2תוך אספקת המדרס המוכן תהיה 

ההשתתפות העצמית של המבוטח  עצמית בהתאם להנחית כלי המחשוב שתעמיד מכבי.

 ברכישת מדרס מוכן תהיה נמוכה יותר ממדרס בהתאמה אישית.

  -  מוצאת כי המבוטח אינו מתאים למדרס בהתאמת מחשב באם המערכת  8.2.3.2

 .מדרסתתבצע מדידה והתאמה ל  .א

 .ת מכביויגבה מהמבוטח סכום השתתפות עצמית בהתאם להנחי  .ב

 סכום זה יתעדכן מעת לעת.

 הספק. על ידיתהליך ייצור המדרס   .ג

 מסיום התאמת המדרס, יסופק למבוטח מדרס שיוצר עבורו. עבודה ימי 7בתוך   .ד

לנפק מדרס בהתאמה אישית למי שהופנה  למען הסר ספק יובהר כי מכבי תאפשר לספק  .ה

זה התשלום לשיעור מההפניות. מעבר  20%מכסה של  עדרק למדרס בהתאמת מחשב 

לרבות עלויות הניפוק. התחשיב יבוצע במעמד  ,יהיה על פי מחיר מדרס בהתאמת מחשב

 .כל חשבון חודשי

לא גבייה נוספת מבוטח שהופנה למדרס בהתאמה אישית יסופק מדרס בהתאם לצרכי המבוטח ל 8.2.4

 . מהמבוטח או ממכבי מעבר לסכום שהוצע במכרז

 

   –מערכות מידע 9
דרישות מערכות המידע ל בהתאם וקורא כרטיסים מגנטים, בנקודות האספקה יש מחשב עם קישור לאינטרנט,

 כמפורט בהסכם.
 

 הדרכה ותמיכה מקצועית 10
  בהסכם.נדרשת יכולת הספק להדריך את עובדי נקודות האספקה , כמפורט 

 
 בלבד למוצרים שלא תשולם בגינם עמלת ניפוק ושירותאחריות  11

 כמפורט בהסכם., מוצרלפחות לכל  שנה אחת אחריות לתקופה של 
 

 בקרה 12
   מכבי שומרת לעצמה את האפשרות לבצע בקרה פרטנית עבור כל  מוצר שסופק .
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  נספח ב'
  

  ה ס כ ם
  2014 ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב- שנערך ונחתם בתל

  

 

  ב י ן

  
  בריאות מכבי שירותי  
  )589902279(מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'   
  אביב- לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד   
                                                       "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת  

  ;מצד אחד
  

  ל ב י ן

 

  __________________ בע"מ__________  

  __________________________ח.פ. __  

  _____________________________מרח' ____  

  "הזוכה" :יקרא להלןיאשר   
  ;שנימצד 

  
  

שירותים אספקת ל ,101/2014 ושמספר עם הליך תחרותי נוסףפומבי מכרז פרסמה  ומכבי   הואיל
), אשר העתק ממנו על נספחיו "המכרז" :להלן (מדרסים ואורתופדיה  - אביזרים רפואייםו

  ;הימנולהסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד   'כנספח אמצורף 
  

 ,מכרזל  'גכנספח ), אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:והזוכה הגיש הצעה למכרז (להל  והואיל
  ;ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

  

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

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

  :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,
  
  

  כללי .1

על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד  ,המבוא להסכם זה .1.1
  מההסכם וייקראו ביחד עמו.

  אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .1.2

דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש יבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ .1.3
 :אחר

  סכם זה, על נספחיו.ה- "ההסכם"
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  .מכרזל 'גנספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם - "ההצעה"

  בפרק המנהלה שבמכרז. 1.1כמפורט בסעיף  –" "השירות / השירותים

סך המחיר אשר ישלמו מכבי ומבוטח מכבי לספק ולנקודת האספקה בגין  - "סך התמורה"   
  מוצר כולל מע"מ.

אותו תורה מכבי לספק לגבות ממבוטח מכבי הזכאי לכך הסכום -"השתתפות מבוטח מכבי"     
  בגין אספקת מוצר. הסכום כולל מע"מ.

סך התמורה בניכוי השתתפות מבוטח מכבי. סכום זה ישולם על ידי מכבי -"השתתפות מכבי"     
  בהינתן הצגת המסמכים הנדרשים על למכבי.

  

  אנשי קשר .2

הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע להיות המנהל  _____________ מכבי ממנה בזה את .2.1
 הסכם זה.

 להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה.__________ הזוכה ממנה בזה את  .2.2

נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי  .2.3
 י מכבי.די-לידרש לכך עיוישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי (והמנהל), אם 

  

  התקשרותתקופת ה .3

יחולו ) במכרזההתארגנות (כהגדרתה  תקופתבמהלך  .יכנס לתוקפו במועד חתימתו ההסכם .3.1
 בחינהככל שהזוכה יעמוד ב –התנאים הרלבנטיים לתקופה זו כמוגדר בהסכם, ולאחריה 

משך לתהא ההתקשרות בין הצדדים , האספקה נקודות שלאו השניה (לפי העניין)  ראשונהה
שתחילתה במועד מתן אישור מכבי בדבר עמידת הזוכה  חודשים) 18של שנה וחצי ( תקופה

  .")תקופת ההתקשרות(להלן: " בבחינה כאמור

שנה שתי  תקופות נוספות בנות -בלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות  .3.2
תוך שמירה על ) בתנאים מיטיבים, בתיאום עם הזוכה, 2) בתנאים זהים; או (1( אחתוחצי כל 

  ").תקופות האופציה"(להלן:  ההסכםותנאי  הוראות יתרכל 

  

  מתן השירותהזוכה לעניין והצהרות התחייבויות  .4

 הזוכה מתחייב ומצהיר כדלקמן:

למפורט בהסכם זה, בהתאם  שירותה, והמוצריםספק למכבי את י בכל תקופת ההתקשרות, כי .4.1
ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה  ,ובהצעתו מפרטב

  ובמסמכי המכרז. 

, ולשם הדרכת אספקת השרותכי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, הדרושים לשם  .4.2
 הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים מדידת המוצרים,

 .עבור מוצרים אלהלשירות יצור ויבוא, יפי כל דין, ל-הנדרשים על

את יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה,  כי .4.3
וכן צוות  יצור מדרסיםוכי יש לו מעבדה המצוידת במכשור וכלים המתאימים ל ,המוצרים

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

בצוות עובדים את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות,  כי יתן .4.4
 מיומן ובציוד תקין.

 אריזתו המקורית וללא כל פגם, בכפוף להצגת קבלה.בחליף כל מוצר שמוחזר אליו כשהוא כי י .4.5
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שלט בפורמט אשר תעביר לו מכבי, המורה  , בכל אחת מנקודות האספקה,על חשבונו כי יתקין .4.6
 על כך שחברי מכבי מקבלים במקום שירות בהנחה.

יום טרם  30יביא לאישורה של מכבי כל החלפה מוצעת של אחת מנקודות האספקה , לפחות  כי .4.7
 השינוי.

 כשהדבר נדרש או אי העמדת נקודת אספקה חלופיתאי הודעה למכבי על גריעת נקודת אספקה 
  ה יסודית של ההסכם.הווה הפרי

 נהל את כל המוצרים בירפ"א.ל .4.8

יבקש להחליף מנהל מקצועי, המנהל החדש יצטרך לעמוד בקריטריונים כפי שמוגדרים  כי אם .4.9
  במפרט. מינוי מנהל מקצועי חדש יחייב אישור מקדים של מכבי.

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

  

  המוצריםאספקת  .5

  

 שבבעלותו ו/או בפיקוחו אשרמכבי באמצעות נקודות אספקה  למבוטחי המוצריםהזוכה יספק את  .5.1
 מכבי. יאושרו על ידי  

כל נקודת אספקה חייבת להיות כפופה לאחריות מקצועית של אורטוטיסט וטכנאי מדרסים שאושרו  .5.2
 בכל רגע נתוןכל נקודת אספקה חייבים להיות פיסית ב על ידי מכבי. להסרת ספק מובהר כי לא

היה אחריות מקצועית על יתכן שלאורטוטיסט ו/או לטכנאי מדרסים ת. אורטוטיסט וטכנאי מדרסים
 .והם ידאגו לפקח עליהן מספר נקודות אספקה

 , כפי שאושרהוהאורטוטיסטים וטכנאי המדרסים הזוכה לרשות ותהעומד נקודות האספקהכל  תרשימ .5.3
באחריות מצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  על ידי מכבי בתום תקופת ההתארגנות,

 לעיל. 4.7, כאמור בסעיף נקודת אספקהשל  החלפהעל כל ולקבל את אישורה הזוכה לעדכן את מכבי 

 תבוצע בקיום התנאים המצטברים הבאים:  המוצריםאספקת  .5.4

 גנטי בקורא כרטיסים מגנטי ייעודי.יס חבר מהחבר הזכאי באמצעות העברת כרט זיהוי .5.4.1

  בכלים אשר תעמיד מכבי לספק. -אישור מכבי על זכאות החבר .5.4.2

 אישור מקדים של מכבי לאביזר אורתופדי בהתאמה אישית. .5.4.3

 למדרס או לאביזר אורתופדי.הפניית רופא של מכבי  .5.4.4

  

תהא מערכת  לזוכהלא כולל חומרה ותכנה.  לזוכהאישור הזכאות יעשה באמצעים אשר תעמיד מכבי  .5.5
 מחשב מקושרת לאינטרנט וכתובת אימייל לצורך קבלת המידע. 

 הזוכה ידאג לקיום מלאים מתאימים לשרות מבוטחי מכבי.  .5.6

ר חברי מכבי בנקודות ולמכבי הזכות להעביר ליבואני המוצרים נתונים אודות ניפוקים שנעשו עב .5.7
 האספקה.

 הליך אספקת המוצרים: .5.8

 יתבצע כמפורט במפרט.

הזוכה יהיה אחראי לכך שהמכונים יפעלו באופן מקצועי על פי הגדרות המכרז, ויבצע כל בקרה נדרשת  .5.9
 לשמירה על מתן שרות איכותי.

 מכבי אינה מתחייבת כי יירכש מספר כלשהו של מוצרים מן המציע. .5.10

 הבלעדי.מכבי רשאית לעדכן את רשימת המוצרים מעת לעת על פי שיקול דעתה  .5.11
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  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

  

 מערכות מידע .6

 במערכת, באמצעות תשתית האינטרנט של הספק ועל חשבונו. שימוש לעשות לזוכה תאפשר מכבי .6.1
: להלן( ממנו לגבות יש אותה העצמית ההשתתפות וגובה ההטבה לקבלת המבוטח זכאות בדיקת

 רכישת ביום - למבוטח ההטבה מתן על למכבי הזוכה  ידווח המערכת באמצעות"). ישיר חיוב מערכת"
  .המערכת ותפעול השימוש אופן לגבי הנחיות מסמך יישלח לספק. ההטבה ומתן השירות

שאושרו בתום תקופת ההתארגנות הראשונה מנקודות האספקה לוודא כי בכל אחת  הזוכהבאחריות  .6.2
 יש מחשב עם קישורלמסמכי המכרז שהוגש על ידו,  בנספח להסכם(או ה/שניה, לפי העניין), כמפורט 

 לאינטרנט.

הזוכה ירכוש קוראי כרטיסים מגנטים ייעודיים לזיהוי כרטיסי חבר מגנטיים, אשר יאושרו על ידי  .6.3
 קודות האספקה.מכבי, ויוודא כי ישנו כזה בכל אחת מנ

כל אנשי הקשר בנקודות האספקה יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף כנספח  .6.4
 להסכם זה.

 בכל נקודות האספקה המפורטות ברשימה רשימה מפורטת של אנשי קשר הזוכה יעביר למכבי  .6.5
לרבות פרטי  )העניין לפי, השניהתקופת ההתארגנות הראשונה (או  םידי מכבי בתו-על האושרש

על אליה . עם קבלת הרשימה תעביר מכבי לזוכה כתובת דוא"ל אשר התקשרות (טלפון, פקס ודוא"ל)
לו במייל חוזר טפסים בנושא אנשי הקשר לפנות על מנת לקבל שם משתמש וסיסמא. אנשי הקשר יקב

א לאישור ונוהל החלפת סיסמלהלן,  6.4.4אבטחה, כתב התחייבות לשמירת סודיות כמפורט בסעיף 
למכבי. עם קבלת הטפסים החתומים יועבר במייל שם משתמש  חתומיםוחתימה. טפסים אלה ישלחו 

 וסיסמא, אשר תוחלף לאחר הכניסה הראשונית.

מספר אסמכתא המאשר כי  לנקודת האספקהבגין כל דיווח במערכת על עסקה מאושרת תספק מכבי  .6.6
  העסקה נקלטה במערכות מכבי. 

האסמכתאות וסכומי ההשתתפות מספרי על סמך  פרוט מכירות חודשיהמערכת ת הזוכה יפיק באמצעו .6.7
 חשבונית למכבי.   הזוכהיגיש  פרוט זה, אשר יבוצע אחת לחודש,. על בסיס לגביההעצמית שאושרו 

ת ולמען הסר ספק, תוגש למכבי חשבונית אחת בלבד ע"י הזוכה שתרכז את סך המכירות מכל נקוד .6.8
 האספקה. 

 
 .מידע כללי-מערכת "חיוב ישיר"ראו מצורף בזה נספח להסכם 

  

  ותמיכה מקצועית הדרכה .7

אושר על ידי מכבי וכן במענה טלפוני תאשר נקודת אספקה בכל  ת האספקהונקודדריך את  י הזוכה .7.1
בכל נקודת  אנשי הצוותכי הזוכה, וודא יכמו כן  _______________.ואשר מספרו הזוכה אשר יפעיל 

 לפי (כולל אחסון וניקוי) ותחזוקתם שימוש במוצרים אופן  בדבר חברי מכבימדריכים את אספקה 
 . הנחיות היצרן

 

, לפי הצורך או לפי פניה חברי מכביל אופן השימוש במוצריםיספק תמיכה מקצועית שוטפת ב הזוכה .7.2
 .של מכבי

  

 למוצרים  שירותאחריות ו .8

ומדרסים בהתאמה אישית / חצי מוכנים, יחולו ההוראות ביחס לאביזרים אורתופדים בהתאמה אישית 
  שלהלן.

. תקופת מוצר שיסופק בנקודות האספקהלכל   שנה אחתמתחייב לתקופת אחריות של זוכה ה .8.1
סופק על יש מוצר"). הזוכה יהיה אחראי שכל תקופת האחריות" (להלן: האחריות תחל ממועד המסירה

  . ןתקי יהיה ידו

בתקופת האחריות יהיה הספק אחראי כלפי מכבי וכלפי המשתמשים כי המוצר יהיה תקין וללא פגם.  .8.2
  אחריות זו תהיה בתוקף עבור משתמש יחיד באביזר ובשימוש סביר. 
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מוצר שנמצא פגום או שנמצא כי אינו מתאים ואינו מאושר על פי הנחיית הרופא המטפל: במהלך  .8.3
 וכה, לאלתר, בחדש, ללא תשלום.תקופת האחריות יוחלף על ידי הז

  

 התמורה ותנאי תשלום .9

 –כמפורט בהצעתו הסופית לפי המחיר ליחידה  כל מוצר ומוצר שינופקבגין  לתשלוםיהא זכאי  הזוכה .9.1
   כהגדרתן בהסכם.(ככל שקיימת) להשתתפות מכבי ולהשתתפות מבוטח מכבי , אשר יתחלק נספח ג'

במעמד הרכישה ועל פי הסכום אשר תורה מכבי  נקודת האספקהתיגבה על ידי  מבוטח מכביהשתתפות  .9.2
מסיבה זו  מבוטח מכביבגין השתתפות לזוכה . מכבי לא תהא אחראית לסכומים אשר לא יגיעו לזוכה

כולל עסקה של עד שישה  נקודת האספקהלאפשר תשלום בכרטיס אשראי ב הזוכהאו אחרת. באחריות 
  תשלומים ללא ריבית. 

בהתאם לכמות  לבין השתתפות מבוטח מכבי ן המחיר ליחידהינה ההפרש ביהשתתפות מכבי ה .9.3
כאמור  תשולם על ידי מכבי כנגד הצגת מסמכים התמורה .")התמורה(להלן: "היחידות שנופקו בפועל 

הזוכה לא מסיבה זו או אחרת  באם מכבי השתתפותבכל מקרה לא יחול שינוי בשלהלן.  9.5 בסעיף 
 השתתפות מבוטח מכבי.מבוטח את יגבה מה

   .יבוצע, בכפוף להגשת חשבונית לזוכהחישוב התמורה  .9.4

 :עמידת הזוכה בהתחייבויותיו, לרבות - תנאי לתשלום החשבונית .9.5

 על ידי מכבי. האשר אושר בנקודת אספקהמכירה  9.5.1

עסקאות שבוצעו בפועל ושנקלטו במערכות מכבי באופן  -עסקאות סגורות, דהיינוודיווח רישום  9.5.2
  .לעיל 6.7המפורט בסעיף 

 מכבי. המורשה על ידירופא הפניית  9.5.3
  

מתייחסים לכל מגוון המוצרים נשוא הסכם  -נספח ג'  – המחירים הנקובים בהצעתו הסופית של הזוכה .9.6
 זה, לרבות מדרסים בהתאמה אישית מכל סוג.

  .למען הסר ספק, הזוכה לא ידרוש ממכבי ו/או מהמבוטח מחיר הגבוה מהמחירים הנ"ל

  

 לזוכה לגבות מהמבוטח גם את השתתפות מכבי, במקום האמור לעיל.שמורה למכבי הזכות להורות  .9.7

, כל המחירים הנקובים נכונים גם לגבי נפגעי תאונות עבודה מבוטחי מכבי, אשר מכבי ספק הסרלמען  .9.8
 .את המוצריםלנפק להם מראש תאשר 

  

נפגעי תאונות דרכים אינם זכאים להשתתפות מכבי במידה ורכישת המוצרים קשורה לתאונה. במידה  .9.9
ת את המבוטח לקבל אישור והמבוטח טוען שהרכישה אינה קשורה לתאונת הדרכים על הספק להפנו

מקדים לרכישה בסניפי מכבי, בצרוף הפנית רופא המעידה על כך שההפניה לרכישת המוצר אינה 
 קשורה לתאונת הדרכים.

למען הסר ספק יובהר, כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל מבוטחים נפגעי תאונות דרכים יהיו זכאים לרכוש 
  את המוצרים במחירי המכרז.

 לכך מכבי אישור מציגים שאינםעסקאות הנוגעות לנפגעי תאונות דרכים ו/או לנפגעי תאונות עבודה, 
  .לא יוקלדו ולא יבוצעו במערכת 'חיוב ישיר' – לתאונה קשור אינו הנרכש שהאביזר

בכל הנוגע להתחשבנות ביחס להנפקת למפרט ה'  8.2.3.2תשומת לב הספק מופנית לאמור בסעיף  .9.10
 אישית למבוטחים שהפנייתם היא למדרס בהתאמת מחשב. מדרס בהתאמה

האביזרים האורתופדים בהתאמה אישית / חצי מוכנים ואת המדרסים הזוכה מתחייב לספק את  .9.11
 .במכרזהנוספים כהגדרתם לגופים באותו המחיר ובאותם התנאים עבור מכבי בהתאמה אישית 

 זה.הסכם עפ"י תנאי  זוכההתקשר עם הינים ליהנוספים ו/או מי מהם יהיו מעונ הגופיםבמידה ו
להתקשר עם  יניםילהסרת ספק מובהר, כי בכל מקרה שהגופים הנוספים ו/או מי מהם יהיו מעונ
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בו נאמר "מכבי", יבואו במקומו הגופים  הסכםב בכל מקוםסכם זה ו, יחולו עליהם תנאי הזוכהה
, כולל הוצאת כאילו היו הם מכביזה, יחולו עליהם, הסכם הנוספים כאמור, בהתאמה, והוראות 

  חשבוניות תעודות ומסמכים לגוף הנוסף ישירות.

זוכה בכך, יוכלו להתקשר עם ה םמעונייניוד מובהר, להסרת ספק, כי הגופים הנוספים שיהיו ע
, זוכהזה, אף אם קיימת התקשרות קודמת ו/או אחרת בינם לבין ה הסכםעפ"י תנאי במכרז 

 זוכההתקשרותם הקודמת ו/או האחרת עם ה זה תבוא במקוםכם הסוהתקשרותם עפ"י תנאי 
  האמור. 

כוללת את כל ה סופית ומוחלטת השתתפות מכבי והשתתפות מבוטח מכבי מהוות תמורהמובהר, כי  .9.12
תמורה נוספת מעבר  לכליהא זכאי לא הזוכה  .השירותים אספקתבהתשלומים וההוצאות הכרוכים 

 .לכך

 הצמדה  .9.13

והמפורט בהצעתו הסופית של בש"ח  הנקובליחידה  המחירבמועד מימוש אופציה יעודכן  .1
הידוע במועד העדכון בהשוואה למדד  בהתאם לשיעור השינוי שיחול במדדהזוכה (נספח ג') 

  הבסיס.  

גין בהסופית מהזוכה  ההידוע ביום קבלת ההצע המחירים לצרכן מדד הבסיס יהיה מדד .2
 ._______________ שנת _ חודש

חמישה ( 5%-פחת מילא  במדדהמצטבר עדכון ההצמדה יבוצע בתנאי ששיעור השינוי  .3
 אחוזים).

 משיעור השינוי המצטבר במדד. 75%שיעור ההצמדה יהיה בהיקף של  .4

  תנאי תשלום .9.14

 66יום (תום חודש + ) שישה(שישים ו 66 + יבוצע בתנאי תשלום של שוטף תשלום התמורה .1
  ידי נציג מכבי. -ותאושר עלי הזוכה יד-לפי חשבונית שתוגש ע-על, יום) ממועד הפעילות

מועד זה, אזי  תוגש לאחראם . הפעילותמתום חודש ימים  15 -החשבונית תוגש לא יאוחר מ .2
  ידחה בהתאמה.יהתשלום 

ובין אם לאחריו, ות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבונית, בין אם לפני תשלומה מבלי לגרוע מכללי .9.15
דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות  טעויות, אי

 האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה ממכבי.

  

 אחריות 10

לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה פי דין -עלמבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי  10.1
יגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או ייוצא מן הכלל, ש ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא

אביזרים רפואיים (מדרסים  אספקתעקב ו/או בקשר עם  ,למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו
 כמפורט ומוגדר בהסכם זה.  ואורתופדיה)

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה,  10.2
בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה רכי דין עור טרחת הוצאות ושכלרבות 

, פי כל דין-פי הסכם זה או על-ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, עלמאירוע שהינו באחריותו של הזוכה 
דרישה/תביעה בגין האמור לעיל בדבר כל זוכה , למתן הודעה מיידית לק דין חלוטפסובכפוף ל

 .ת לזוכה להתגונן בעצמו מפני דרישה/תביעה כאמורולמתן אפשרו

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר 10.3
חים כדי לשחרר את יהיה בעריכת הביטו, ולא להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

פי -אחראי לו על שהואבגין כל נזק עמה מכבי ו/או מי מטלפצות את לשפות ו/או  ומחובתהזוכה 
 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

 המכל סכום שיגיע ממנ להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו,לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא 10.4
בכל מהזוכה  לגבותם  תרשאי תהאפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן - בצירוף הצמדה וריבית על ,לזוכה

 דרך אחרת.
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לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות הזוכה מתחייב  10.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי הזוכה -חסים לשירותים הניתנים על ידו עלוהתקנים המתיי

ואחר  1995-תשנ"הה, )נוסח משולב(החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב 
אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן  ,, ובעיקרשהותקנו על פיות תקנווה הצווים כל

במתן ועובדיהם שיועסקו  וו/או קבלני המשנה של ו ו/או שליחיו ו/או משמשיוכל עובדישהזוכה, 
יהיו בכל עת ובמשך כל  ,, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמניהשירותים

 .פי החוק הנ"ל-לכל הזכויות שעלזכאים ההתקשרות תקופת 

ו/או לפי ההסכם הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה
נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או  מאחריות כלשהי בגיןאת הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-על

 ., כהגדרתם להלןבביטוחי הזוכהשאינו מכוסה 

  ביטוח 11

פי כל דין, ממועד תחילת הסכם -פי הסכם זה ו/או על- מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על 11.1
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 

ו/או  "ביטוחי הספק"טוחים" המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: בי
פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין -ההתקשרות על ), וזאת למשך כל תקופת"הביטוחים"

ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת 
שנים מתום תקופת  )שלוש( 3-קופת ההתיישנות, אך לא פחות מההתקשרות ועד לתום ת

 ההתקשרות.

 ,וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"בהביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח,  כי סכומי ,מובהר
 .ההסכםבתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת 

כרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנז הזוכה 11.2
תחודשנה מעת לעת,  הזוכהאת דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 

לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש 
יישא בכל מקרה בסכומי  הזוכהש, כי בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודג

 .הזוכהההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

לפני מועד יום  14 - , לא יאוחר ממכבילהמציא ל הזוכהמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  11.3
כאמור לעיל בהתאם  הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,פי הסכם זה-תחילת מתן השירותים על

מצהיר, כי ידוע לו, כי  הזוכהלנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 
המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי 

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

כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל  הזוכהידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, 11.4
 הזוכהשהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

פי הסכם -אחראי לו על זוכההבגין כל נזק שאו מי מטעמה ו/מכבי מחובתו לשפות ו/או לפצות את 
 פי כל דין.- זה ו/או על

 הזוכהתסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  הזוכהככל שתקופת ביטוחי  11.5
לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת  11.3 אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכבילהפקיד בידי 

 פי ההסכם.-קופת ההתקשרות עלביטוח נוספת ולמשך כל ת

להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם הזוכה היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על כי  ,מובהר
  לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

לעיל  11.5 ו/או  11.3 כנדרש בסעיפים  הזוכהידי - מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 11.6
לפי  זוכה, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע למכביתחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 הסכם זה.

 .1970-לפי חוק החוזים (תרופות), התשל"אכבי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למ

 הזוכהידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על בדוק את, לת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת 11.7
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת  כאמור לעיל, והזוכה

 ,מצהיר ומתחייב הזוכה. זה 10.1סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עללהתאים את הביטוחים 
מכבי ו/או מי ישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על לעריכת הבדיקה ולדרמכבי כי זכויות 

א אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, וכל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשמטעמה 
פי הסכם זה -על הזוכהותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 
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נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו פי כל דין, וזאת בין אם -ו/או על
 אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

, וכי מכביידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  11.8
. כמו כן, יתחייב המבטח מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

מכבי אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי  ,שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה
 יום מראש.(שלושים)  30לפחות 

, לרבות אי מתן הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  11.9
מכבי של געו בזכויותיה , לא יפהודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות

 לקבלת שיפוי. 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  11.10
מכבי והוא פוטר את או הנובע מנזק לרכושו, ו/מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו 

יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון.  מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לאו/או מי מטעמה 
תכלולנה הפוליסות ויתור על , כי ככל שערך ביטוח רכוש (לרבות נזק תוצאתי) ,הספק מתחייב

אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון), והזוכה מתחייב (מכבי ומי מטעמה זכויות שיבוב כלפי 
 פי הפוליסות.-לפעול למיצוי זכויותיו על

ב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא הזוכה מתחיי 11.11
חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך 

התקשרותם  זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת 0 ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 
לכלול את הזוכה זה. לחלופין, רשאי  0 סעיף פי המוגדר ב-הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר עלעם 

 קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

לא יהיו נחותים  ,, למעט ביטוח אחריות מקצועיתהזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  11.12
 וע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.מהנוסח היד

  

 רישיונות והיתרים 12

 מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אוהזוכה  12.1
פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב -היתרים ו/או הרשיונות הדרושים עלה

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

  הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. 12.2

  

  מועסקי הזוכה 13

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו או  13.1
שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו יחשבו כעובדיה או יולא  ,שלוחיו

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

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם  13.2
  החלים עליו.

י שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או בקשר למתן הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מ 13.3
יגרם להם בעת מתן השירות או בכל פעילות הקשורה יהשירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש ש

  למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל זכות -כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על ,כן מצהיר הזוכה 13.4
למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או  פי ההסכם-שניתנת על

מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם 
והם לא  ,במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי

תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על  יהיו זכאים לכל
  פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.- ום ההסכם, או סיום כל התקשרות עלפיו, או בקשר עם ביטול או סי

כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את  ,הזוכה מתחייב 13.5
כבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה הזוכה להופיע בשם מ

  כלשהי.
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בגין כל  תחייב לפצות ו/או לשפות את מכבימבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ 13.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי - יקבע עלייגרמו לה, אם ינזק ו/או הוצאה ש

  וצהר בהוראות פרק זה.שונים מהמ

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

  

  פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע 14

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר עם  14.1
ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם או מתן  ביצוע ההסכם או השירות או

  , לפני תחילתה או לאחר סיומה.תקשרותהשירות, תוך תקופת הה

לחוק העונשין,  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  14.2
  .1977-התשל"ז

מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של  14.3
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות 14.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ביחס לכל מידע על  לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן 14.4.1
ספקיה, מידע רפואי,  עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע עלושל מכבי, 

מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע 
 .)"המידע" :פי האמור במסמכי הסכם זה (להלן-הזוכה על תיוהתחייבו

, אלא אם קיבל אישור למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא 14.4.2
 נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.ספציפי, לכל 

 לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדי 14.4.3
עובדי הזוכה, נותני שירותים והמועסקים על ידו שכל ולדאוג לכך המורשים לכך,  הזוכה

ל כתב התחייבות אישי לשמירת ו עמפי ההסכם יחת-לע והתחייבויותיומטעמו לצורך ביצוע 
המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הזוכה לשמירת , בנוסח כלפי הזוכה (בכל עת)סודיות 

-(בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על מכביסודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי 
 . ידי מכבי)

י עובדיו ו/או יד-להאמור עאחראי כלפי מכבי למילוי הזוכה יהא מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 
 הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 14.4.4

ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם  הזוכה מידע שהיה בידי .1
 ;שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות זה

 ;ת התחייבות לשמירת סודיותמידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפר .2
 הזוכה. מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של .3
ובלבד שהזוכה הודיע  ,פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת-או על פי דין-למידע שחובה לגלותו ע .4

 למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.
רשאי הזוכה לא יהא המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי  כלהוא מסכים שולו ידוע כי  14.4.5

 לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

 ולרבות מידע אשר קיימת לגבי ,חשף גם למידע רגיש ביותרהוא יישייתכן ו וידוע לכי  14.4.6
אשר התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, ו

גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים 
מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה הזוכה כי , ומידע בסודיותהולהפרת התחייבות לשמירת 

 של מכבי.

א מודע לסנקציות הוידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, וכי  14.4.7
הוא או מי צפוי אם הוא יליות (בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם) להן האזרחיות והפל

חוק הגנת הפרטיות, (אך לא רק) הוראות פר הוראות אלו, לרבות מעובדיו מי מטעמו י
 וכל דין רלבנטי נוסף., 1996- תשנ"והותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1981-התשמ"א
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 :דרישות אבטחת מידע 14.5

  כדלקמן:הזוכה מצהיר ומתחייב 

הזוכה מתחייב לקבל הנחיות אבטחת מידע והגנת פרטיות ייעודיות מגורם מקצועי (דוגמאות  14.5.1
לגורם מקצועי: הנחיות מטעם משרד הבריאות, הנחיות מאחת מקופות החולים, הנחיות 
מטעם גורם פרטי שהספק ישכור לעניין זה) עבור אבטחת המידע והגנת הפרטיות במכשור 

טכנולוגיית המידע ובמאגרי המידע שבהם נעשה שימוש בעת הטיפול הרפואי, במערכות 
 הרפואי במבוטחי מכבי לפי הסכם זה וכן מתחייב הזוכה ליישם הנחיות כאמור במלואן.

הזוכה מתחייב לאפשר לממונה אבטחת המידע של מכבי או גורם מוסמך מטעמו לתאם בדיקה  14.5.2
טיות שעל פיהם פועל הזוכה ואופן לווידוא קיום/טיב הנחיות אבטחת המידע והגנת הפר

יישומם בפועל. אם יימצאו ליקויים בהנחיות, באופן יישומן או בשניהם גם יחד, הזוכה 
 מתחייב לתקנם בלוח זמנים סביר ובהתאם לרמת החומרה של הממצא.

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

  

  ביצוע ההסכםעמידה בתקופת התארגנות וערבות בנקאית ל 15

המועמד הזוכה לפי ההסכם, יפקיד  המועמד לזכייה ושל  כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של 15.1
כמפורט בנספח צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית בידי מכבי ערבות בנקאית  לזכייה 

 חמש מאות₪ ( 500,000בסך של , )בות הביצוע""ער"ערבות ביצוע" המצורף להסכם זה (להלן: 
(מאה ועשרים)  120שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום אלף שקלים חדשים) 

 .התקשרותתום תקופת ה יום לאחר

או  כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרותהביצוע מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות  15.2
ק בגין אי מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נז/ אספקת המוצר/ים הסתיים מתן השירות 

או לדרוש הביצוע תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות  - פי ההסכם - מילוי התחייבויותיו על
והזוכה סיים לפצות את  לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרותה הארכה נוספת של

  .הביצועתחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות  ,מכבי כאמור

ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את  פי- ו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו עלבבכל מקרה  15.3
, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, הביצוע ערבות

 משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.שא ומתן לבוררות, למ

בתום תקופת ככל ש המנהלה במכרז, בפרק 9.4בסעיף וכאמור  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 15.4
, תהא רשאית מכבי לחלט סך האספקהנקודות  לא עמד הזוכה בבחינתההתארגנות הראשונה 

 .מתוך ערבות הביצוע₪  100,000של 

, תהא האספקהנקודות  לא עמד הזוכה בבחינת השנייהתקופת ההתארגנות  ככל שבתום
 .מתוך ערבות הביצוע₪  150,000של רשאית מכבי לחלט סך 

, יהא הזוכה חייב לחדש חלק מהםאו הביצוע השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות  15.5
לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע את ערבות 

או כל הביצוע את ערבות מימשה (שבעה) ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי  7תוך 
 .מתוכהסכום 

  לעיל לא יחול במקרה של חילוט ערבות הביצוע בתום תקופות ההתארגנות.האמור 

פי -תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על כדי לשמש כל הגבלה אוהביצוע אין בגובה ערבות  15.6
  ההסכם.

  פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על 15.7

ינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, ה
   ההסכם.
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 הפרת הסכם 16

  .פי כל דין או ההסכם-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על 16.1

בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה או מי  16.2
יסול עסקים באופן אחר, והליכים חמטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או 

  יום.(שלושים)  30אלו לא בוטלו תוך 

  - תהא מכבי רשאית ,הסכם הפרה יסודיתהפר הזוכה את ה 16.3

  תר; אולבטל את ההסכם לאל 16.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  16.3.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב (שלושה)  3ההתחייבות תוך 

נגרמו ו/או בזה למלא אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור- איכתוצאה מההפרה האמורה ו/או  מכביייגרמו לש

הזוכה למכבי פיצויים לעיל, ישלם  16.3 בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  16.4
, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה ש"ח 250,000מוסכמים בסך 

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

  פי כל דין.-על

הפר הזוכה את ההסכם הפרה ו/או  ,לעיל 16.3.2 לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  16.5
ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את  ,שאינה יסודית

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

ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא -קיומו, וזאת על-את ההסכם מחמת הפרתו או אי
וזאת בגין  ש"ח), מאתיים וחמישים אלף₪ ( 250,000 חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך

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

  פי כל דין.-ד או תרופה אחרים ו/או נוספים עלסע

של הנזק אשר הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה  16.6
עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה 

  יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד -ביטול ההסכם על 16.7
 שתקבע מכבי בהודעה.

הצדדים, מכל סיבה שהיא, יפעל הזוכה (ככל הניתן בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין  16.8
ובמידת האפשר) למחוק את המידע על מבוטחי מכבי האגור במערכותיו. אם וככל שמידע על 
מבוטחי מכבי נשאר במערכות המידע של הזוכה לאחר תום תקופת ההתקשרות, מתחייב 

נדרש בחוק הזוכה להמשיך ולנקוט את אותם אמצעי אבטחת המידע והגנת הפרטיות כ
פי ההנחיות התקפות על פיהן הזוכה פועל כל עוד הוא ממשיך -ובתקנות להגנת הפרטיות ועל

  לעסוק בפעילותו.

אם וככל שהזוכה יפסיק כליל את פעילותו, מתחייב הזוכה לפנות לממונה אבטחת המידע  16.9
יפות במכבי לצורך קבלת הנחיות פרטניות לעניין אבטחת המידע, הגנת הפרטיות ושמירת רצ

  הטיפול הרפואי על מבוטחי מכבי שמידע אודותיהם מצוי במערכות הזוכה.

  

  הסבת ההסכםאיסור  17

פי ההסכם או - כויותיו עלזהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את  17.1
  , אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.את החובות הנובעות ממנו
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וכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת כל מסירה או העברה שיתיימר הז 17.2
  וחסרת כל תוקף.

  זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. 17.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 17.4
עניין" בו -מכבי הינה "בעלששל מכבי ו/או  גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך

, ומלבד שזכויות הזוכה לפי הסכם  1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - כהגדרתו של "בעל
  זה לא תפגענה.

  פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. 17.5

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

  

  זכות קיזוז 18

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

  

  ויתור בכתב 19

  לפיו, אלא בכתב. הצדדיםאין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות  19.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  19.2
  תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

תור לא ייחשב הדבר כוי –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 19.3
  על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

  
  

 סמכות שיפוט 20

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

 

 ומתן הודעות כתובות הצדדים 21

  כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

  
  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום
  
  
  

  ___________________  ___________________  
    הזוכה  מכבי  

  
  



 
 טופס דיווח על נקודות אספקה בתום תקופת התארגנות (ראשונה ו/או שניה) 

מס"
 ד

נקודות 
 אספקה

נקודות 
 חובה א'

נקודות 
חובה 

 ב'

מס' עוסק  שם המכון
מורשה / 

 ח.פ.

אורטוטיסט ישנו  כתובת
 (לציין שם)

ישנו טכנאי 
מדרסים (לציין 

 שם)
      ב'  אבו גוש 1

      ב'  אום אל פחם 2

       א' אופקים 3

       א' אור יהודה 4

      ב'  אור עקיבא 5

      ב'  אזור 6

       א' אילת 7

      ב'  אלונים 8

       א' אלעד 9

      ב'  אלפי מנשה 10

      ב  אפרת 11

      ב'  אריאל 12

       א' אשדוד דרום 13

       א' אשדוד צפון 14

       א' אשקלון 15

       א' מרכז -באר שבע  16

       א' מערב-באר שבע  17

      ב'  ביתר עילית 19

       א' בית שמש  20

21 
אזור רבי  –בני ברק 

 עקיבא
  א'
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מס"
 ד

נקודות 
 אספקה

נקודות 
 חובה א'

נקודות 
חובה 

 ב'

מס' עוסק  שם המכון
מורשה / 

 ח.פ.

אורטוטיסט ישנו  כתובת
 (לציין שם)

ישנו טכנאי 
מדרסים (לציין 

 שם)
       א' בת ים מזרח 22

       א' בת ים מערב 23

       א' גבעתיים 24

       א' גבעת שמואל 25

      ב'  גדרה 26

       א' דימונה 27

      ב'  כרמל-דלית אל 28

       א' הוד השרון 29

       א' הרצליה 30

      ב'  זכרון יעקב 31

       א' חדרה 32

       א' חולון מזרח 33

       א' חולון מערב 34

       א' תחתית -חיפה  35

       א' כרמל -חיפה  36

       א' הדר -חיפה  37

      ב'  טבעון 38

      ב'  טבריה 39

      ב'  טייבה 40

      ב  טלזסטון 41

      ב'  יבנה 42
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מס"
 ד

נקודות 
 אספקה

נקודות 
 חובה א'

נקודות 
חובה 

 ב'

מס' עוסק  שם המכון
מורשה / 

 ח.פ.

אורטוטיסט ישנו  כתובת
 (לציין שם)

ישנו טכנאי 
מדרסים (לציין 

 שם)
       א' יהוד 43

      ב'  יקנעם 44

      ב'  ירוחם 45

       א' מרכז -ירושלים 46

       א' צפון -ירושלים 47

       א' דרום -ירושלים  48

       א' מזרח -ירושלים  49

      ב'  כפר ורדים 50

       א' כפר סבא 51

       א' כרמיאל 52

       א' לוד 53

      ב'  מבשרת ציון 54

       א' מודיעין 55

      ב'  מזכרת בתיה 56

      ב'  מזרח ירושלים 57

      ב'  מעיליא 58

      ב'  מעלה אדומים 59

      ב'  מעלות תרשיחא 60

      ב'  מצפה רמון 61

       א' נהריה 62

       א' נס ציונה 63
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מס"
 ד

נקודות 
 אספקה

נקודות 
 חובה א'

נקודות 
חובה 

 ב'

מס' עוסק  שם המכון
מורשה / 

 ח.פ.

אורטוטיסט ישנו  כתובת
 (לציין שם)

ישנו טכנאי 
מדרסים (לציין 

 שם)
      ב'  נצרת העיר 64

       א' נתיבות 65

       א' נתניה 66

      ב'  עכו 67

      ב'  עפולה 68

       א' ערד 69

      ב'  כרכור-פרדס חנה 70

       א' פתח תקווה 71

       א' צפת 72

      ב'  קצרין 73

       א' קרית אונו 74

      ב'  קרית אתא 75

       א' קרית גת 76

       א'  קרית מוצקין 77

      ב'  קרית מלאכי 78

       א' קרית ספר 79

       א' שמונהקרית  80

       א' ראש העין 81

       א' מערב -ראשון לציון  82

מזרח  -ראשון לציון  83

(מרכז העיר, 
       א'



 
29

מס"
 ד

נקודות 
 אספקה

נקודות 
 חובה א'

נקודות 
חובה 

 ב'

מס' עוסק  שם המכון
מורשה / 

 ח.פ.

אורטוטיסט ישנו  כתובת
 (לציין שם)

ישנו טכנאי 
מדרסים (לציין 

 שם)
 )4מזרחית לכביש 

       א' רחובות 84

       א' רמלה 85

      ב'  רמת בית שמש 86

       א' רמת גן 87

       א' רמת השרון 88

       א' רעננה 89

      ב'  שדרות 90

       א' שוהם 91

      ב'  שפרעם 92

93 

דרום  -ת"א 

(דרומית ללה 

 גרדיה)

  א'

     

       א' יפו -ת"א  94

95 
צפון (מעבר  -ת"א 

 לירקון)
  א'

     

96 
מרכז (בין -ת"א 

 ירקון ללה גרדיה)
  א'

     

      ב'  תל מונד 97

  
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא  _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמתאני הח"מ, 

  אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
לאספקת שירותים ואביזרים רפואיים  101/2014הזוכה במכרז פומבי רגיל עם הליך תחרותי נוסף  -הנני משמש בתפקיד אצל ________________________  .1

 ), ומוסמך ליתן תצהיר זה ולהתחייב בשמו, כדלהלן."הזוכה"(אורתופדיה ומדרסים) (להלן: 
 הינן בבעלות הזוכה או בהתקשרות חוזית מחייבת עם הזוכה.) "הנקודות המוגשות"בטבלה שלעיל (להלן:  ידי הזוכה-כל נקודות האספקה שפרטיהן מולאו על .2
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 כל הנקודות המוגשות עומדות בתנאי המפרט ביחס לנקודות אספקה, לרבות אלו המפורטים להלן: .3
 מיזוג אוויר. .3.1
  אנשים ומדידה של המוצרים. 2תא מדידה אשר גודלו מאפשר כניסה של  .3.2
  פיזית לנכים.נגישות  .3.3
  מספר ימים ושעות בשבוע שהנקודה פתוחה כנדרש במפרט. .3.4
  הימצאות מחשב וקישור לאינטרנט. .3.5
 ק"מ. 2לפחות רדיוס של  –מרחק מבית מרקחת "מכבי פארם" בישובים המפורטים בנספח ח' למסמכי המכרז  .3.6

 רסים ו/או מכתבי המלצה כנדרש במפרט. מצורפים בזה תעודות השכלה ו/או תעודת הכרה במעמד של אורטוטיסט ו/או טכנאי מד .4
 שנים לפחות בייצור מדרסים בהתאמה אישית. 3כל נקודות הייצור המפורטות בטבלה שלעיל הינן בעלות ניסיון מוכח של  .5
 
  

  _______________  
  חתימה  

 אישור
 הופיע בפני, _________________, עו"ד, במשרדי ברחוב_______________________, מר _______________, שזיהה __________הנני מאשר בזה, כי ביום 

אישר את  - זהות מספר ______________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן  ידי תעודת עצמו על
  הנ"ל וחתם עליה בפני.נכונות הצהרתו 

  
  _________________  

  חתימה וחותמת  



 

  נספח להסכם

  

  לתקופת ההתארגנות – לבדיקת הזוכה במכרז – נקודת אספקה חובה א'של טופס בדיקה 

 

  שם נקודת האספקה וכתובתה : ________________________________________

 

  תקין / לא תקין / הערות  נושא הבדיקה

  מיזוג אוויר

  

  

מאפשר כניסה של גודלו אשר תא מדידה 
  אנשים  ומדידה של המוצרים 2

  

  

  נגישות פיזית לנכים

  

  

  

מספר ימים בשבוע שנקודת האספקה 
.  היקף ימים בשבוע 5 לפחותפתוחה (

  שעות שבועיות) 30- השעות לא יפחת מ
  

  

  מחשב וקישור לאינטרנט

  

  

  

  האורטוטיסט האחראישם 

  

  

  

  שם טכנאי המדרסים האחראי

  

  

  

  



 

  נספח להסכם
  

  תאריך: __________
  לכבוד

  מכבי שירותי בריאות
  ("מכבי") 227/99אגודה עותמנית 

  27ח' המרד ר
   תל אביב

  
  ג.א.נ.,

  התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 
  

 1994-מוכרת כאמור בתוספת השביעית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"דומכבי הינה קופת חולים   הואיל
  המספקת שירותי רפואה למבוטחיה;

  
שירותים ואביזרים רפואיים (אורתופדיה נחתם הסכם לאספקת ) "הזוכה"(להלן:  ובין מכבי לבין __________והואיל 

  ;ומדרסים)
  

) שאני עובד שלה נחתם הסכם במסגרתו משמשת החברה "החברה"והואיל ובין הזוכה לבין _____________ (להלן: 
עתיד ___________, ת.ז. מס' _______, ובמסגרת ההסכם אני הח"מ, ), "ההסכם"נקודת אספקה של הזוכה (להלן: 

אספקת האביזרים הנ"ל לצורך ו/או של מבוטחי מכבי לקבל מכם מידע שהינו מידע סודי או בגדר סוד מסחרי שלכם 
  );"מטרת הגילוי" (להלן:

  
והואיל ובהסתמך על הצהרותי והתחייבויותי בכתב התחייבות זה לשמירה על סודיות המידע הסודי שיגיע ו/או שעשוי 

  להגיע לידי מכם, הנכם מסכימים לספק לי את המידע הנדרש על ידי;

  
  :לפיכך אני מצהיר ומתחייב כדלקמן

  
  
הובא לידיעתי כי הפרת ההתחייבויות הנ"ל או אי קיומן במלואן, מהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית על פי חוק  .1

  . 1981 -הגנת הפרטיות תשמ"א 
  
הנני מודע/ת ומבין/ה, כי מסירת מידע שהגיע אלי עקב ביצוע ההסכם, לאדם שלא היה מוסמך לקבלו, או שימוש  .2

-לחוק העונשין התשל"ז 118במסגרת ההסכם, מהווה עבירה  פלילית לפי סעיף   במידע שלא לצורך ביצוע פעילותי
  שדינה שנת מאסר. 1977

   
  התחייבויותיי לעיל כמפורט במסמך זה תעמודנה בתוקפן גם לאחר תום מתן השירותים מטעמה של החברה למכבי. .3
  

 , אך ורק מטרת הגילוי.להלןאני אקבל לידי מכם מידע סודי, כהגדרתו  .4

 

כל שימוש, בין מוחלטת על מידע סודי שיגיע אלי מתוקף כתב התחייבות זה, ולא אעשה סודיות בשמור א אני .5
 ,ההסכם פי- על החברה של התחייבותה ביצוע לצרכי שלא בין בתמורה ובין שלא בתמורה, במישרין ובין בעקיפין,

 והקשור למכבי במסגרת כתב התחייבות זה או בעטיו שיגיע לידי סודי באשר הוא ו/או כל מידע אחר מידעכל ב
 .כאמורי ו/או לידיעת לידי ושיגיעו ו/או למבוטחיה הלכל הגורמים הקשורים עמבכללותה ו

 
אשר גילויו, מסירתו או כל שימוש בו עלולים באשר הוא,  מידע"מידע סודי" לעניין כתב התחייבות זה הינו: כל 

ו/או למבוטחיה ו/או לכל הגורמים כבי, ולחברות הקשורות בה, לעסקיה ו/או לקבוצת מ לגרום נזק למכבי
אישי, רפואי ופרטי בקשר למבוטחי מכבי  הקשורים עמה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל מידע

כן כל ו/או בקשר לנתונים מסחריים, כלכליים, חשבונאיים, כספיים, טכנולוגיים וכיו"ב הקשורים לפעילות מכבי, ו
 ידע ומידע הנוגעים ו/או הקשורים בפעילות המערכת ו/או מכבי ושאינם נחלת הכלל.

  
 במאגרי המתועד, מבוטח מכבי של הנפשי או הגופני בריאותו למצב ישיר באופן המתייחס מידע הינו "רפואי מידע"

 הובהר כי ת/ומאשר ה/מצהיר הנני .אחרת דרך בכל או צילום או רישום של בדרך או מכבי של הממוחשבים המידע
 על ורק אך לידי יועבר או/ו בפני ייחשף הוא וכי, מכבי רכוש הינו לידי יועבר או/ו בפני שייחשף הרפואי המידע כי לי

  . ההסכם פי-לע החברה של התחייבויותיה ביצוע לצורך בו להשתמש שאוכל מנת
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המינימאלי ביותר של עובדי הדרוש לשם מטרת הגילוי, אני אגביל את גילוי המידע האמור והגישה אליו למספר  .6
ובכל מקרה אני מתחייב כי כל עובדי שיהיו חשופים למידע יתודרכו לגבי חובתם לשמירת סודיות המידע שיגיע 

 אליהם ממכבי.
  

 אקבל, מכבי של' ישיר חיוב' במערכת שימוש גם תכלול ההסכם במסגרת החברה מטעם שפעילותי ככל כי לי ידוע .7
  : הבאות למגבלות בכפוף בה לפעול ת/מתחייב והנני, זו ממוחשבת למערכת גישה ממכבי

  .בלבד החברה ת/כעובד פעילותי במסגרת  )1(
  .בלבד מכבי ייד-לע לכך שהוסמך מי כל או/ו מכבי ייד- לע לי שיוגדרו והפעילויות הנושאים בתחום )2(
  .מכבי ונוהלי דין כל הוראות פי-לע  )3(
  .מכבי ייד- לע לי שתימסר הסיסמה באמצעות ורק אך  )4(

  
 ולפיכך למכבי נזקים להסב עלולה לכך הוסמך שלא מי ייד- לע מכבי של' ישיר חיוב' למערכת הגישה כי ת/יודע הנני .8

  : ת/מתחייב הנני

 .אחר אדם ידי- על לרעה שימוש כל מפני הסיסמה על לשמור )1(
  .אחר לאדם הסיסמה העברת ולמנוע, אחר לאדם הסיסמה את שהיא דרך בכל להעביר לא )2(
  .ממכבי שאקבל בסיסמה להשתמש אחר אדם לכל לאפשר לא )3(
  .אחר אדם ידי על בסיסמה שימוש של חשד כל עלמכבי ב מידע בטחתא על לאחראי דיחוי ללא להודיע )4(
 

ידי מכבי ו/או שיגיעו לידי כתוצאה ו/או בעקבות כתב -כל המסמכים ו/או המידע שיימסרו, אם יימסרו, לי על .9
והקשורים, במישרין או בעקיפין, במכבי ו/או במבוטחיה ו/או בקבוצת מכבי ו/או בפעילותן ו/או התחייבות זה 

") יהיו שייכים למכבי בכל עת, וייחשבו כרכושה הבלעדי המסמכיםהמכילים או המתייחסים למידע סודי (להלן: "
אך ורק ו/או בפני עובדי (לפי העניין)  בפני פוו/או ייחש אלי ויועבר של מכבי כאמור לכל צורך ועניין. המסמכים הנ"ל

 מטרת הגילוי.להשתמש בו לצורך  וכלאעל מנת ש

 

אני מתחייב, כי כל המסמכים שיגיעו לידי במסגרת כתב התחייבות זה כאמור יוחזרו למכבי על ידי מיד בתום  .10
עותק ממסמכים אלו השימוש בהם או קודם לכן בכל עת ולאלתר אם תדרוש מכבי לפי העניין, ולא אשאיר בידי כל 

, דיסקט C.D, תקליטור Hard Disk), עותק ממוחשב (Hard Copyבכל פורמט באשר הוא, לרבות עותק תדפיס (
 וכל אמצעי טכני אחר), עותק מקוון וכיו"ב. בנוסף, לא תהיה לי במסמכים אלו כל זכות עיכבון.

 

במסגרת כתב התחייבות זה מפני גורמים שאינם אני מתחייב לשמור ולהגן על הנתונים והמידע הסודי שיגיעו לידי  .11
 מוסמכים לקבלם או מפני חשיפתם, ולנקוט בכל הצעדים הדרושים על מנת לשמור ולהגן על מידע סודי זה.

 

אני מתחייב להודיע לכם לאלתר על כל תקלה או חשש לתקלה בנוגע לשמירת בטחון סודיות המידע והנתונים  .12
 ככל שיידרש הדבר בנוגע לתקלה זו.שנמסרו לי ולשתף עמכם פעולה 

 

לא אעשה במידע שאקבל מכם שום שימוש פרט לצורך מטרת הגילוי, ולא אצור בהסתמך על המידע הסודי שאקבל  .13
  כל קשר עם צדדים שלישיים לכל מטרה שהיא.

 

כבד שעשוי ועל הנזק ה והצורך בשמירה קפדנית על חסיונו הסודי, רגישותו המיוחדת של המידעלי  וברורה הידוע .14
ידי עובדי ו/או מי מטעמי, על כל - להיגרם למכבי ו/או למבוטחיה ו/או לקבוצת מכבי עקב חשיפתו על ידי ו/או על

  .המשתמע מכך

 

), וכן כל דין רלוונטי אחר הקשור בשמירת "חוק עוולות מסחריות"(להלן:  1999- כי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט .15
 אני פועל ואפעל כלפיכם בעת קבלת המידע בהתאם להוראות דין אלו. מידע סודי, מוכרים לי היטב, וכי

 

לאדם לי על פיו, מסירת מידע שהגיע  , לרבותאו אי קיומן במלואןי לפי מסמך זה הפרת התחייבויותידוע לי שכי  .16
, מהווה עוולה אזרחית הוראות ומטרות כתב התחייבות זה, או שימוש במידע שלא לצורך ושלא היה מוסמך לקבל

 פי כל דין. -על

 

 בזמן.  תעמודנה בתוקפן לתקופה בלתי מוגבלתפי כתב התחייבות זה -כי התחייבויותי על .17
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, לרבות מידע שפורסם טרם "נחלת הכלל"ינו לגבי מידע שהלא תחול  בכתב התחייבות זההתחייבויות כאמור ה .18
, ו/או זהכתב התחייבות לאחר חתימת דע שהפך "נחלת הכלל" חתימת כתב התחייבות זה, וכן הן לא יחולו לגבי מי

ובלבד שיידעתי את מכבי אודות דרישה/תו כאמור ללא דיחוי ואפשרתי  פי צו בית משפט-אם גילוי המידע נדרש על
 . לה להתגונן בפניהם

 

בות הפרת כתב אני אהיה אחראי כלפיכם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג שהוא שייגרמו לכם בעק .19
 התחייבות זה, ואני מתחייב לפצות ו/או לשפות אתכם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור. 

 

לרבות  לי, פי כל דין לשם מניעת חשיפתו של המידע שנמסר-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא לכם זכות לפעול על .20
אפשרות זליגת המידע ממני, ואני נותן בזה את לערכאות לשם קבלת צווים מתאימים שימנעו את  פנייה באמצעות

 הסכמתי למפרע, ובכפוף לכל דין לא אתנגד למתן צווים ארעיים/זמניים/קבועים בקשר לנדון לשם הגנה על המידע
 פי הסכם זה. - הסודי של מכבי על

 

, אשר ייחשף בפני כל זכויות הקניין הרוחני, ככל שקיימות, בכל מסמך, ידע, שיטות עבודה, מידע ייחודי וכיו"ב .21
 בכל מקרה בלעדית למכבי. כותשיי ובמסגרת כתב התחייבות זה, יהי

  
  
  

  :2014ולראיה באתי על החתום היום, ____ לחודש _______, 
  
  

  חתימה _____________
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  נספח להסכם

  מידע כללי –מערכת "חיוב ישיר" 
  

מכל מחשב בעל גישה  URLמערכת חיוב ישיר הינה מערכת אינטרנטית שניתן להיכנס אליה באמצעות כתובת 
אינטרנטית, ומכל מקום. באמצעות מערכת זו ניתן לבצע בצורה נוחה וידידותית בדיקת זכאותו של המבוטח 

שות שימוש, באמצעות לקבלת ההטבה וגובה ההשתתפות העצמית אותה יש לגבות ממנו. מכבי תאפשר לספק לע
תשתית האינטרנט של הספק ועל חשבונו, במערכת חיוב ישיר. לספק יישלח מסמך הנחיות מפורט לגבי אופן 

  השימוש ותפעול המערכת.
  

יהיו  ,מטעמו, אליהם מתייחס הסכם זה נקודות האספקהבאחריות הספק לוודא כי לכל  -  דרישות תשתית
נדרשת הצבת אמצעי זיהוי כדוגמת קורא כרטיסים או אמצעי זיהוי  מחשבים עם קישור לאינטרנט. כמו כן,

 ביומטרי, עפ"י הנחיית מכבי.
  

  .8רצוי לעבוד בגרסת אקספלורר 
  

נקודות הספק יעביר למכבי רשימה מפורטת של פרטי  - נקודות האספקהדיווח שמות המשתמשים ורשימת 
לת הרשימה ואישורה תעביר מכבי לספק . עם קבנקודת אספקהמטעמו ופרטי אנשי קשר בכל  האספקה 

 מטעמו. בנקודות האספקה  ו שם משתמש וסיסמא עבור כל משתמשיד-לכתובת דוא"ל אשר תימסר על
  

" (מצורף כנספח להסכם טופס שמירה על סודיותכל עובד/משתמש במערכת יחתום על טופס שישלח ממכבי "
תמש סיסמא לצורך כניסה למערכת. הסיסמאות ההתקשרות עם הספק). לאחר קבלת הטופס במכבי יקבל המש

  הן אישיות ואסור להעבירן בין העובדים.
  

  הינו באמצעות העברת כרטיס מגנטי של המבוטח בקורא הכרטיסים הייעודי לכך*. תפעול המערכת
  

המערכת תציג לספק את גובה ההשתתפות העצמית שעליו לגבות מהמבוטח, בהתאם  – גביית השתתפות עצמית
מכבי ולהסכם ההתקשרות עם מכבי. בזמן ביצוע העסקה הספק יכול לראות מה חלקו של המבוטח  לנהלי

  בעסקה ומה חלקה של מכבי.
  

באמצעות המערכת ידווח הספק למכבי על מתן ההטבה למבוטח,  ביום רכישת השירות ומתן  -  דיווח פעילות
ההטבה. בעסקאות אשר התשלום עבורן מבוצע קודם ליום ביצוע/מתן השירות בפועל, יבוצעו בדיקת זכאות 

  נוספת ודיווח פעילות (סגירת עסקה) ביום מתן השירות בפועל.
מאושרת תספק מכבי לסניף/מכון מספר אסמכתא המאשר כי העסקה נקלטה בגין כל דיווח במערכת על עסקה 

במערכות מכבי. חישוב התמורה לספק יבוצע, בכפוף להגשת חשבונית ובהתבסס על רישום עסקאות סגורות, 
 עסקאות שבוצעו בפועל ושנקלטו במערכות מכבי באופן האמור מעלה. -דהיינו

  
על סמך מספרי האסמכתאות וסכומי  פרוט מכירות חודשיאחת לחודש, יפיק הספק באמצעות המערכת 

  ההשתתפות העצמית שאושרו לגביה.
  

בכל מקרה של ביטול עסקה יש לדווח על כך באופן מיידי, באמצעות המערכת. במידה והביטול  – ביטול עסקה
  לא מתאפשר באמצעות המערכת, יש לדווח לאיש הקשר במכבי על הביטול במייל או בפקס.

  
, מוקד 08:00-13:00וביום ו'  08:00-20:00) פועל בימים א' עד ה' שעות  03-5141000(  התמיכה של מכבימוקד 

   זה נותן תמיכה למשתמשים במערכת.
  

 .MSR 213 DUAL HEADדגם המכשיר:  UNIFORM : יצרן קורא הכרטיסים*

  
לא תיגבה  לנקודהקוראים ומעלה  30להזמנות של ₪.  $45 ליח' + מע"מ. עלות הובלה 45ניתן להזמינו במחיר 

  הובלה.
   

  .4734646-052טלפון :  eyal_s@dangot.comספק: דנגוט, איש קשר, אייל שפי 
  

mailto:eyal_s@dangot.com
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  נספח להסכם

 יש לצרף טיוטה חתומה על ידי חברת הביטוח עם הגשת ההצעה
  

  תאריך: _____________

  לכבוד

  ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים שלובים בריאותמכבי שירותי 

  ")מכבי(להלן ביחד ולחוד: "

 אישור עריכת ביטוחיםהנדון: 

")  בקשר עם מתן שירותי הספקהננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ (להלן: "
השירותים הנלווים בקשר עם  ההסכם שנערך ביניכם לבין הספק (להלן בהתאמה: _______________________ וכן כל 

  " השירותים"

  ").תקופת הביטוח") וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ (להלן: "ההסכם" -ו

נזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת ה -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך 1980 -חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב ₪  20,000,000לאירוע ובסה"כ ₪  6,000,000כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  
  ת את מכבי ו/או מנהלי ועובדיה במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.לשפו

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
פועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי ש

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות ₪     4,000,000ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 
פיו ייחשב הביטוח כאילו את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, ל

  נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי.

כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק גרר,  בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר,   -ביטוח חבות מוצר .3
לתביעה ובסה"כ ₪    4,000,000") בגבול אחריות של המוצריםאו הבאים מטעמו (להלן:"מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/

לתקופת הביטוח. הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל 
ת צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריו

בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות 
הספק בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני ___________. במקרה 

 6יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך  שהביטוח בחברתנו
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת 

 רה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמס

  למקרה ולתקופת הבטוח. ₪    100,000) בגבול אחריות של      recallהביטוח מורחב לכלול כיסוי להשבת מוצרים (

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה  -ביטוח אחריות מקצועית .4
ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים 

ירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את לא₪   4,000,000ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של_
מכבי בגין אחריותה 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. 

מסמכים, אבדן שימוש, איחור או עיכוב בביצוע השירותים הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן 
(שהינם "מקרה ביטוח"), פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום לב.  כן יורחב הביטוח לכסות את 

  אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים.

כבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי הפוליסה הנ"ל הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למ
למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה, אך לא לפני ____________ . 

ת מוארכת, במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעו
שנים נוספות מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך  10למשך 

  תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

  כללי

 עצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל. הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות ה .5

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

עיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי שניתנה למכבי אנו מאשרים כי הביטוחים דל .7
 יום מראש. 30הודעה על כך בדואר רשום 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, (למעט בטוח אחריות מקצועית) לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט"  .8
 הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת 

  בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

                        

  בכבוד רב                

  _______חברה לביטוח בע"מ__________________

  )שם החותם ותפקידו(על ידי ____________________



 נספח להסכם

  ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד
  

  נומיתונוסח כללי של ערבות בנקאית אוט
  

  לכבוד
  227/99מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

  תל אביב 27רח' המרד 
  א.נ.

  ערבות מס' ___________הנדון: 
  

כשהוא צמוד למדד  ,)"סכום הערבות" :לן(לה₪  500,000 סךלסילוק כל סכום עד להננו ערבים בזה כלפיכם 
(מכח מכרז  ) בקשר עם הסכם"החייב" :(להלן כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________

  .)אורתופדיה ומדרסיםאביזרים רפואיים (שירותים ו אספקתל 101/2014עם הליך תחרותי נוסף מספר פומבי 
  

  "מדד" משמעו:המונח  –לצרכי ערבות זו 
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.
כי המדד החדש  ,)"המדד החדש" :פני התשלום על פי ערבות זו (להלןיתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לאם 

)  "המדד היסודי" :נקודות (להלן ____ :היינו, עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______
 :המדד היסודי (להלן אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת

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

  
ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 

בלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד סכום הערבות המוגדל, מ
  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.

  
  רבות זו אינה ניתנת להעברה.ע

    
  בכבוד רב,

  
  __________שם הבנק:
  __________שם הסניף:



 ג'נספח 

  לכבוד

  מכבי שרותי בריאות

  

  101/2014 פרמס עם הליך תחרותי נוסףפומבי למכרז טופס הצעה  הנדון:
  
  
  

  ________________________________התאגיד המציע: 
  
  

  ____________________הערות: _____________________________________________________
  
  

  כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

  
 ,במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרותקראנו והבינונו כל האמור   

  ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.
  

במועד  מפרט הנדרשים במכרזם ההכרחיים בכי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי ,אנו מצהירים 1.1
  .הגשת ההצעות

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

בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם 
 המצורף כלשונו.ההתקשרות 

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

  
ת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת הננו מתחייבים לשמיר 1.4

 ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

  
אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  1.5

ימים מהמועד האחרון (תשעים)  90לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

  ההסכם.

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

 במכרז.
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 :להלן הצעתנו .2
  

 נושא
אומדן  

כמות 
 שנתי 

הצעת המחיר   
  ליחידה

 לפני מע"מ) ,₪ ( 
 הערות 

 כולל עמלת ניפוק ליחידה   18,000 מדרס בהתאמה אישית 

בהתאמה  18חגורת גב מתקנת עד גיל 
 250 אישית 

 כולל עמלת ניפוק ליחידה  

 כולל עמלת ניפוק ליחידה   200 חגורת גב חצי מוכנה בהתאמה אישית

 כולל עמלת ניפוק ליחידה   100 18חגורת גב מתקנת למבוגר מגיל 
  : עבור אחידהעמלת ניפוק 

  
  נספח ט' - שבהסכםאביזרי מדף  .1
אביזרים אורתופדים בהתאמה . 2

  , למעט חגורות גב/ חצי מוכנים אישית
על ידי מערכת .מדרס מוכן המותאם 3

   מחשב

 
27,850 

 

    
האומדן השנתי הינו עבור 

  שלושת סוגי הניפוקים. 
  

יש למלא עמלת ניפוק 
בגין כל סוגי  אחידה

 הניפוקים
  

  
  יובהר כלהלן:  2.1

 . 25,000-אורתופדיים הינו כמדף  אביזריאומדן הכמות השנתית של ניפוק  .1

-, מתוכם כ1,400-הינו כ/ חצי מוכנים בהתאמה אישית אורתופדיים ם אומדן הכמות השנתית של אביזרי .2
 . חגורות גב בהתאמה אישית 550

 . 2,000-הינו כמדרסים מוכנים בהתאמת מחשב  אומדן הכמות השנתית של  .3

  . 18,000-הינו כמדרסים בהתאמה אישית אומדן הכמות השנתית של  .4

 או לכמות כלשהיא. לכמויות הנ"למכבי אינה מחויבת  .הערכה בלבדכל האומדנים דלעיל הנם  .5
  
  
  

  

  חתימה: ____________________  השם המלא: ____________________ 

  

  

  חותמת: ____________________  תפקיד: ________________________
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 :מסמכים שיש לצרף להצעהרשימת  .3

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

 אישור/תעודת התאגדות. 

בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה אישור עורך דין / רואה חשבון  

אישור זה יישא  התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת 

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3תאריך של עד 

אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס),  

 .1976-התשל"ו

  אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית. 

 – ו/או רשות הבריאות ביפן TGAו/או אוסטרליה  HEALTHו/או קנדה  FDAו/או  CEאישור אמ"ר ו/או  

 כמפורט במכרז. חגורת גב חצי מוכנה בהתאמה אישית שלושה סוגים של  בגיןאך ורק יוגש 

  כשהוא מלא וחתום. -נספח ד'  - טופס פרטי המציע  

  נספח ה' למכרז. –ערבות בנקאית  

 ו' למסמכי המכרז.נספח  -תצהיר עשוי בפני עורך דין  

 .טיוטא של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח 

 .במפרט 1של המנהל המקצועי כמפורט בסעיף  והעסקה תעודות השכלה 

  קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי. 
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 ד'נספח 

  טופס פרטי המציע

 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
  

   פרטי המציע .1
  

  שם
  

 

 :מספר תאגיד

  מעמד משפטי (צורת התאגדות):
  

 

 פועל / ת משנת:

  כתובת משרדי ההנהלה:
  

 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

  טלפונים:
  

 

  דואר אלקטרוני:

  הרכב הבעלות בתאגיד:

1.  

2.  

 

  
  

  תיאור כללי של המציע  .2
  

 

 

 

 

 
  

  כוח אדם .3
  

  מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:א. 
  

 
  המועסקים על ידי המציע:  מקצועיב. מספר אנשי שירות 

  

 
  : ומספר שנות נסיון , בנוגע למכרז זה (כולל תעודות מתאימות)המועסק על ידי המציע שם המנהל המקצועי. ג
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  :(כולל תעודות) ותמיכה מקצועית בשירותהמועסקים ע"י המציע  ,המקצועי. שמות אנשי השירות ד
  

______________________________               ______________________________  
  

______________________________                 _____________________________  
  

                                                                                  _                                                           

 
  
  

  מעבדה/ות .4
  

  :, שנות ניסיוןאיש קשר כתובת, טלפון : לייצור מדרסים בהתאמה אישיתמיקום המעבדה 
  
  

 _______________________________________________________________________  
   

 ______________________________________________________________________  
  

 _______________________________________________________________________  
   

 ______________________________________________________________________  
  

___________________________________ ____________________________________  
   

 
  יש בבעלותו או בפיקוחו מעבדה/ות.במועד הגשת ההצעה סעיף זה ימולא לצורך מידע, רק על ידי מציע ש*
  

  ניסיון קודם ולקוחות  .5
  

  :נשוא מכרז זה יון של המציע במכירה ובמתן שירותמספר שנות ניס

 
  

 2013-2012להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו / להם אנו מספקים בשנים האחרונות  .6
 באופן סדיר

  
  שם הלקוח:

 
  שם האיש הקשר:

 
  תפקידו:

 
  טלפון:

 
  תיאור השירות שניתן:

  
  תקופת מתן השירות:
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  שם הלקוח:

 
  שם האיש הקשר:

 
  תפקידו:

 
  טלפון:

 
  שניתן:תיאור השירות 

  
  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: 

  
  



 ה'נספח 

  כתב ערבות הגשה
  

  לכבוד 
  מכבי שירותי בריאות

  27רחוב המרד 
  תל אביב

  

                  מספר __________כתב ערבות הנדון: 
  
  

כל סכום עד אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק , ) "המבקש"_________________________ (להלן: לבקשת 
 ,101/2014מספר   עם הליך תחרותי נוסףמכרז פומבי מאת המבקש, בקשר עם  אשר תדרשו₪,  50,000  של לסך

  .)אורתופדיה ומדרסים(אספקת שירותים ואביזרים רפואיים ל
  

ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים  )עשרה( 10אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
  לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.

  
  ועד בכלל. 31.7.2014 לתאריךערבות זו תישאר בתוקפה עד 

  
  

  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  

 
  



 ו'נספח 

  ר  י  ה  צ  ת
  
  

 ת האמתא מרולאחר שהוזהרתי כי עלי ל ,_________________מס' ת.ז.  ,_____________________ ,הח"מ אני
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

  
  

למכרז פומבי ) "המציע"________________ (להלן: ________ המציעכחלק בלתי נפרד מהצעת תצהירי זה ניתן  .1
  .)אורתופדיה ומדרסיםאביזרים רפואיים (שירותים ו לאספקת  101/2014  עם הליך תחרותי נוסף

 .וומוסמך ליתן תצהיר זה בשמ ,מציעמשמש בתפקיד _________________ בהנני  .2

המציע הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות שלוש שנים במכירה של אביזרי אורתופדיה ו/או מדרסים  .3
 ו/או ציוד רפואי למשתמש סופי. 

 כנדרש במפרט,בעל תעודות הסמכה בפרק המנהלה במכרז, הינו  4.1.5כמפורט בסעיף המנהל המקצועי המיועד  .4
שנים כמנהל מכון לייצור אביזרים ומדרסים  3לפחות  ן, מתוכשנים בתחום 10ולו ניסיון מקצועי של לפחות 

 לשנה.₪  250,000התאמה אישית, בו היקף עבודה של לפחות ב

 

נסיון מוכח בישראל של שלוש  /ותבעלת המעבדה/ות או בפיקוחו על פי הסכם, ובבעלות /ותמעבדהככל שלמציע  .5
 , בייצור מדרסים בהתאמה אישית.פחותשנים ל

 

   חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.זה שמי, זו  .6

  

______________________  

 חתימה                                                                                                                           

  אישור

  

__________ במשרדי ברחוב  ,עו"ד,________________הופיע בפני _ __________כי ביום  ,הנני מאשר בזה
ואחרי  ,מספר ______________זהות  ידי תעודת עצמו על ההישז ,_______________ _________________, מר

אישר את נכונות הצהרתו  - שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן
  .בפני הנ"ל וחתם עליה

  

  

______________________  
  חתימה וחותמת                                                                                                                                     

  



 ז'נספח 

    השירות יינתןאספקה בהן  נקודות רשימת

  נקודות חובה ב' חובה א'נקודות  נקודות אספקה מס"ד

 אבו גוש 1
 

  ב'

 אום אל פחם 2
 

 ב'

   א' אופקים 3

   א' אור יהודה 4

 אור עקיבא 5
 

 ב'

 אזור 6
 

 ב'

   א' אילת 7

 אלונים 8
 

 ב'

   א' אלעד 9

 אלפי מנשה 10
 

 ב'

  ב   אפרת 11

 אריאל 12
 

 ב'

   א' אשדוד דרום 13

   א' אשדוד צפון 14

   א' אשקלון 15

   א' מרכז -באר שבע  16

   א' מערב-באר שבע  17

 ביתר עילית 19
 

 ב'

   א' בית שמש  20

   א'  רבי עקיבא אזור – בני ברק 21

   א' בת ים מזרח 22

    א' בת ים מערב 23

   א' גבעתיים 24

    א'  גבעת שמואל 25

 גדרה 26
 

 ב'

   א' דימונה 27

 כרמל-דלית אל 28
 

 ב'

   א' הוד השרון 29

   א' הרצליה 30

 זכרון יעקב 31
 

 ב'

   א' חדרה 32

   א' חולון מזרח 33

   א' חולון מערב 34

   א' תחתית -חיפה  35

   א' כרמל -חיפה  36

   א' הדר -חיפה  37

 טבעון 38
 

 ב'

 טבריה 39
 

  ב'

  ב'   טייבה 40

  ב   טלזסטון 41

 יבנה 42
 

 ב'

   א'  יהוד 43

 יקנעם 44
 

 ב'

 ירוחם 45
 

 ב'

   א' מרכז -ירושלים 46

   א' צפון -ירושלים 47

   א' דרום -ירושלים  48

   א' מזרח -ירושלים  49

 כפר ורדים 50
 

 ב'

   א' כפר סבא 51

   א' כרמיאל 52

   א' לוד 53

 מבשרת ציון 54
 

 ב'
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   א' מודיעין 55

 מזכרת בתיה 56
 

 ב'

  ב'   מזרח ירושלים 57

 מעיליא 58
 

 ב'

 מעלה אדומים 59
 

 ב'

 מעלות תרשיחא 60
 

 ב'

 מצפה רמון 61
 

 ב'

   א' נהריה 62

  א' נס ציונה 63

 העיר נצרת 64
 

  ב'

   א' נתיבות 65

   א' נתניה 66

 עכו 67
 

 ב'

 עפולה 68
 

 ב'

   א' ערד 69

 כרכור-פרדס חנה 70
 

 ב'

   א' פתח תקווה 71

  א' צפת 72

 קצרין 73
 

 ב'

   א' קרית אונו 74

 קרית אתא 75
 

 ב'

   א' קרית גת 76

   א'  קרית מוצקין 77

 קרית מלאכי 78
 

 ב'

   א' קרית ספר 79

   א' קרית שמונה 80

   א'  ראש העין 81

   א' מערב -ראשון לציון  82

    א' )4מזרח (מרכז העיר, מזרחית לכביש  -ראשון לציון  83

    א' רחובות 84

  א' רמלה 85

  ב'    רמת בית שמש 86

   א' רמת גן 87

   א' רמת השרון 88

    א' רעננה 89

 שדרות 90
 

 ב'

  א' שוהם 91

 שפרעם 92
 

 ב'

   א' גרדיה) דרום (דרומית ללה -ת"א  93

   א' יפו -ת"א  94

   א' צפון (מעבר לירקון) -ת"א  95

   א' מרכז (בין ירקון ללה גרדיה)-ת"א  96

 תל מונד 97
 

  ב'
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  'חנספח 

  פארם  כתובות בתי המרקחת של מכבי

  נמכרים אביזרי מדף שבהסכם ומדרסים מוכנים המותאמים על ידי מערכת מחשבבהם 

  

 כתובת עיר

 אילת 4איילות  אילת

 בני ברק 64כהנמן  בני ברק

 ים-בת 39כצנלסון  בת ים

 רחובות 7אחד העם  רחובות

 קרית ספר 32מסילת יוסף  קרית ספר

 אופקים 36הרצל  אופקים

 אלעד 1ניסים גאון  אלעד

 סימול 14הבנים  אשדוד

 אשקלון 3הגבורה  אשקלון

 באר שבע 10בן צבי   -מגדל רכבת  באר שבע

 גבעתיים 16ויצמן  גבעתיים

  דימונה -מרכז מסחרי  דימונה

 הרצליה 17סוקולוב  הרצליה

 חדרה 13הלל יפה  חדרה

 חולון 43גאולים  - נאות שושנים  חולון

 שכונת אחוזה 19חורב  חיפה

 מרכז זיו נווה שאנן 3שלום עליכם  חיפה

 חיפה 73הרצל  - הדר  חיפה

 ירושלים 40אגריפס  ירושלים

 כפר סבא 56רוטשילד  כפר סבא

 נוה נוף לוד 31שפירא  לוד

 מודיעין - 8תלתן  מודיעין

  נצרת עילית 14מעלה יצחק רבין  נצרת

 נתיבות 18ירושלים  נתיבות

 נתניה 21שד' בנימין  נתניה

 ערד 18שמעון  ערד

 פתח תקוה 3שפיגל  פתח תקווה

 קרית גת 64רח' העצמאות  קרית גת

 ראשל"צ מערב 10השירה העברית  ראשון לציון

  15רוטשילד - ראשון לציון ראשון לציון

 רמת השרון 3הנצח  רמת השרון

 אביב-תל 5השל"ה  תל אביב

 יפו 36 תקומה תל אביב

 השלום-אמפא -, ת"א2פינת תובל  98יגאל אלון  תל אביב
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 נספח ט'

 אביזרי מדף שבהסכם לרכישה מספקים בהסכם עם מכבי

 

 ברכיה עם טבעת סיליקון 1

2 AD -  מתחת לברך 

 מייצב אגודל 3

 קרסוליה אלסטית עם סיליקון 4

 ATUגרבוני מכנס להריון  5

 חגורת גב עם חיזוקים 6

 מגן ברך ללא סיליקון 7

 חבק מרפק 8

 קרסוליה אלסטית פשוטה 9

 מגן גיד אכילס עם סיליקון 10

 חבק שורש כף יד עם סד לאגודל 11

 שרוול אלסטי למרפק עם סיליקון 12

 ברכיה עם טבעת סיליקון וציר צידי 13

 חגורת הריון 14

 פיקתי-חבק ברך תת 15

 מכשיר אבדוקציה לתינוקות  16

  חבק שורש כף יד עם סד 17

 שרוול אלסטי למרפק 18

 חבק שורש כף יד (ללא סד).  19

 מתלה ליד 20

 צווארון רך 21

 מגן ירכיים 22

 מקבע כתף לאחר פריקות  23

 )POST-OPמייצב ברך עם צירים ( 24

 מכשיר למניעת צניחת כף רגל (דיקטוס) 25

 JEWETנקודות תואם  4או  3חגורה/מייצב גב  26

27 AF  - מעל הברך 

28 AG - עד המפשעה 

29 AT  - מכנסיים 

 חגורת שבר לצלעות 30

 חגורת חזה 31

 חגורת בטן לאחר ניתוח בטן  32

 מייצב קרסול עם כרית אוויר 33

 חגורת גב אוורירית 34
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  'ינספח 

  טופס אמות מידה

  

  ______ ________________שם הספק:_____

  

 בשקלול הציון הסופי על פי הפירוט כדלקמן: 20% והיהו ציון האיכות בשקלול הציון הסופי ו 80%יהווה המחיר ציון 

 פירוט מדדים  קטגוריה
ציון איכות 

 מזערי 

משקל 

  %-ב

ציון 

לספק מ 

  5עד  0

ציון 

 משוקלל

ציון סף 

 משוקלל

              

 הספקשירותיו של 
המשתמש מערך שירות הלקוחות העומד לרשות 

  הסופי
  10%      

    15%   יכולת בהפעלת מערכת לוגיסטית מורכבת 

  
בתחום ציוד שלוש שנים באספקת שירות  ניסיון מעל

   רפואי 
  15%      

       10% נשוא המכרז ניסיון באספקת ציוד אורתופדי 

  
 מעבר לנדרש במפרט המנהל המקצועיניסיון   

 והתרשמות ממנו
  20%      

   סה"כ איכות הספק
 

70% 
 

 
 

שביעות רצון 

לקוחות והתרשמות 

 כללית מהספק

 10%    איכות ומהירות מענה לצרכים השוטפים  
 

 
 

      10%   איכות ומהירות טיפול בעת תקלה וצרכים מיוחדים   

      10%    התרשמות כללית מהספק   

סה"כ התרשמות 

 כללית
  

 
30% 

 
 

 

 100% 70%   סה"כ
 

 
 

 נקודות בסך הכל) 5(כל שנת ניסיון נוספת מקנה נקודה , עד למקסימום של  

 נקודות בסך הכל). 5(כל שנת ניסיון מקנה נקודה, עד למקסימום של  
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  'אנספח י

  מבנה טופס להצגת  שאלות

  מס"ד

מס' 

 שאלה סעיף

 מנהלה

1     

2     

 מפרט

1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם

1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 

 ביטוחים

1     

2     

3     

 טופס הצעה

1     

2     

3     

4      

 ערבות

1     

2     

 תצהיר

1     

2     

3     

4      
  


	1. כללי
	1.1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי את השירותים הבאים, בפריסה גאוגרפית כמוגדר במכרז:
	1.1.1.  מדידה וניפוק של אביזרי מדף אורתופדיים מספקים שבהסכם עם מכבי, כמפורט ברשימה המצורפת כנספח ט' (להלן: "אביזרי מדף שבהסכם").
	1.1.2. אספקה, מדידה וניפוק של אביזרי מדף אורתופדיים נוספים (להלן: "אביזרי מדף נוספים"). 
	1.1.3.  מדידה, ייצור וניפוק אביזרים אורתופדיים בהתאמה אישית (להלן: "אביזרים אורתופדיים בהתאמה אישית")ׂ. 
	1.1.4. מדידה וניפוק של מדרסים מוכנים המותאמים ע"י מערכת מחשב.
	1.1.5. מדידה, ייצור וניפוק של מדרסים בהתאמה אישית.
	 (להלן ביחד: "השירות / השירותים"). 
	1.2. אומדן הכמויות השנתיות מפורט בטופס ההצעה נספח ג' להלן.  מכבי אינה מתחייבת לכמויות.
	1.3. המוצרים יימכרו למבוטחי מכבי בנקודות אספקה של המציע, כמפורט להלן, כאשר התמורה בגינם תשולם בחלקה ע"י מבוטחי מכבי ובחלקה ע"י מכבי, הכל כמפורט במסמכי המכרז. למען הסר ספק מכבי רשאית לשנות את סכום השתתפות מבוטחי מכבי מתוך סך התמורה בכל עת. יובהר כי אביזרי מדף שבהסכם (נספח ט') כמו גם מדרסים המותאמים על ידי מערכת מחשב,  ימכרו גם ברשת בתי המרקחת "מכבי פארם".
	1.4. כל מציע יהא מחויב להציע למכירה בכל אחת מנקודות האספקה אליהן מתייחסת הצעתו את כל אחד מהמוצרים המפורטים במפרט עליהם תחליט מכבי; למעט מדרסים מוכנים המותאמים ע"י מערכת מחשב - אותם חובה לנפק רק בנקודות האספקה שמוגדרות כנקודות חובה א', כמפורט בנספח ז'.
	1.5. ההתקשרות על פי מכרז זה תהיה בין מכבי לבין הספק הזוכה בלבד, ועליו מוטלת החובה כי כל נקודות האספקה העובדות עימו יעמדו בדרישות המפרט. כמו כן מובהר כי כל התחשבנות כספית תנוהל מול איש הקשר מטעם הספק הזוכה, ובשום מקרה לא תהיה התחשבנות ישירה בין מכבי לבין נקודות האספקה.
	1.6. בנוסף על נקודות האספקה המופיעות בנספח ז' , יאפשר הזוכה למכוני אורתופדיה הממוקמים בבתי חולים להצטרף כנקודות אספקה כחלק מהמכרז, על פי התנאים שנקבעו במכרז, ובאופן שוויוני לשאר נקודות האספקה, גם במידה ובנקודות האספקה שבבתי החולים ינתן רק חלק מהשרות (לדוגמא – ניפוק של אביזרי מדף אורתופדיים בלבד). 
	יובהר שמכבי רשאית להתקשר ישירות עם המכונים הממוקמים בבתי חולים, ככל שאלה לא תכללנה בנקודות האספקה של הזוכה. 
	1.7. ההתקשרות היא לתקופה של שנה וחצי. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה וחצי בכל פעם, בתנאים (1) זהים ; או (2) מיטיבים, בתיאום עם הזוכה. 
	1.8. ככל שתוגשנה במכרז יותר מהצעה אחת, ייערך הליך תחרותי נוסף. 
	1.9. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	1.10. למען הסר ספק, כל המחירים המוצעים על ידי המציע יהיו תקפים גם לגבי נפגעי תאונות עבודה מבוטחי מכבי, אשר מכבי תאשר מראש לנפק להם את המוצרים.     
	1.11. נפגעי תאונות דרכים אינם זכאים להשתתפות מכבי ככל שרכישת המוצרים קשורה לתאונה. במידה והמבוטח טוען שהרכישה אינה קשורה לתאונת הדרכים על הספק להפנות את המבוטח לקבל אישור מקדים לרכישה בסניפי מכבי, בצרוף הפנית רופא המעידה על כך שההפניה לרכישת המוצר אינה קשורה לתאונת הדרכים. �למען הסר ספק יובהר, כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל מבוטחים נפגעי תאונות דרכים יהיו זכאים לרכוש את המוצרים במחירי המכרז (קרי : מחיר מלא ללא השתתפות מכבי).
	1.12. לזוכה במכרז תתאפשר תקופת התארגנות (ראשונה ושנייה) כמפורט בסעיף 9.4 כלהלן.
	1.13. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם להלן, 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.

	"הספק/הספקים" – גורם הרשאי לשווק מדרסים ואביזרים אורתופדים בישראל, אשר בבעלותו או באמצעות קבלן משנה (עמו עליו להתקשר עד תום תקופות ההתארגנות) מעבדה לייצור מדרסים, המצהיר כי הוא רשאי לייצר מדרסים בישראל וכי ברשותו מצוי כח האדם המתאים , הידע, הציוד והחומרים הדרושים לשם ייצור מדרסים, ותחזוקתם, ובידיו כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין.
	"מנהל מקצועי"- בעל מקצוע בתחום אביזרי מדף אורתופדיים, וגם בתחום האביזרים בהתאמה אישית וגם בתחום המדרסים בהתאמה אישית, בעל ניסיון מקצועי של לפחות 10 שנים בתחומים אלו, מתוכן לפחות 3 שנים כמנהל מכון לייצור אביזרים ומדרסים בהתאמה אישית, בו היקף העבודה של לפחות 250,000 ₪ לשנה. המנהל המקצועי יהיה בעל תעודות הסמכה מתאימות כאורטוטיסט וכן וכטכנאי מדרסים (במצטבר) כמפורט בסעיפי ההגדרות מעלה. 
	המנהל המקצועי יהווה איש קשר מקצועי, בלעדי, מול מכבי ותפקידיו, בין היתר, יהיו:
	 מתן הנחיות מקצועיות לבתי המלאכה של הספק.
	 ביצוע בקרות מקצועיות ובקרות איכות של בתי המלאכה בהיבטי מדידה, ייצור, ניפוק ושירות טכני-מקצועי.
	 אחראי לטיפול, מענה ומתן פתרון לתלונות מבוטחים/מכבי על רקע מקצועי. 
	 אחראי למתן מענה לפניות מכבי בנושאי בקרה מקצועיים.
	הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות - נספח ב' למסמכי המכרז.

	3. מנהלה
	3.1. רכישת מסמכי המכרז
	המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 6.3.14 ועד ליום 20.3.14 בתמורה לתשלום סך של  2,000  ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות. 
	3.2. בירורים ופניות
	3.2.1. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז אל נציגת מכבי: הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים.
	3.2.2. הגשת שאלות תתאפשר עד ליום 31.3.14 בשעה 12:00, וזאת אך ורק בקובץ Word בנוסח ובמבנה המצ"ב כנספח יא', באמצעות דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il  על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו בטלפון מס': 03-5143643. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה.
	3.2.3. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.
	3.2.4. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני �עד ליום 13.4.14

	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 פומבי עם הליך תחרותי נוסף 101/2014 לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14" (או למי שימונה כממלא מקומה במכבי).
	3.3.2. ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ג' 29.4.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
	3.3.3. 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 בסעיף 4  להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.
	3.3.4. למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית כפי שנרכשו ממכבי, וכי ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, את כל הפרטים והחתימות כנדרש.
	3.3.5. המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.
	3.3.6. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תשלח אל רוכשי המכרז. 
	3.3.7. על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם, אם וככל 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 הצעה ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
	4.1.1. תאגיד רשום כחוק בישראל.
	4.1.2. מנהל ספרים כדין.
	4.1.3. הכנסותיו בשנים 2011-2012 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 2 מיליון ₪ לפחות, לכל אחת מהשנים.
	4.1.4. בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות שלוש שנים במכירה של אביזרי אורתופדיה ו/או מדרסים ו/או ציוד רפואי למשתמש סופי. למען הסר ספק - הזוכה במכרז אינו חייב להיות בעל מכון ו/או בית מלאכה אורתופדי.
	4.1.5. הוא מעסיק או רוכש שירותים של מנהל מקצועי, או לחילופין חתום על התקשרות עם מנהל מקצועי כאמור, שמותנית בזכייתו במכרז. 
	4.1.6. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪, בהתאם לאמור בסעיף 6 להלן.
	4.1.7. עמד בתנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
	4.1.8. 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 שייקבע 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 לתקופות נוספות של עד 60 (ששים) יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תישלח על ידי מכבי בכתב.
	5.2. הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח למכבי על ידי המציע בכתב, לידי הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 2 ימי עבודה מהמועד 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 הגשה
	6.1. להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של 50,000₪ (חמישים אלף שקלים חדשים), על-פי הנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי (להלן: "הערבות"), אשר תשולם בתוך 10 (עשרה) ימים ממועד הדרישה. הערבות תציין במפורש, כי הוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם מכבי שירותי בריאות. 
	6.2. בנוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד-צדדי את הערבות לתקופות נוספות בנות 60 (ששים) יום כל אחת, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על-פי סעיף 5 לעיל, ותהיה בתוקף לתקופה נוספת זו.
	6.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט הערבות 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. לאחר שנבחר כזוכה במכרז, הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של מכבי עם הזוכה.

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

	7. אישור עריכת ביטוחים
	7.1. אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות (להלן: "אישור עריכת ביטוחים"). המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז.
	7.2. שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף 33.2 לעיל.
	7.3. הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות, אישור עריכת ביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

	8. אופן בחירת הזוכה במכרז 
	8.1. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	8.2. אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן: מחיר - 80%; ואיכות -20%; והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתיבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.
	8.2.1. ציון המחיר ייקבע על ידי סכימה (מחיר X  כמויות) של הצעת המציע ל – 
	א. מחיר מדרס בהתאמה אישית.
	ב. מחירי חגורות גב בהתאמה אישית/חצי מוכנים (כמפורט בשלוש השורות שבנספח ג').
	ג. מחיר עמלת ניפוק משוקללת עבור כלל המוצרים המפורטים:
	 אביזרי מדף אורתופדיים – נספח ט'.
	 אביזרים אורתופדים בהתאמה אישית/חצי מוכנים, למעט חגורות גב.
	 מדרס מוכן המותאם למבוטח ע"י מערכת מחשב.
		 והכל בהתאם לאומדן הכמויות בטופס ההצעה נספח ג'.
	8.2.2. ציון האיכות יקבע בהתאם לאמות המידה המפורטות בנספח י'.
	8.3. ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין של היצרן ונסיון בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע, וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות בתחום, וכן על-פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 8.8 להלן.
	8.4. יודגש, כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי ההצעות שעמדו בדרישות ההכרחיות. 
	8.5. ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון 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 שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 
	8.6. 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-10%.
	לצורכי סעיף זה, המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.
	8.7. ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע 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.
	8.8. 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.
	8.9. מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.
	8.10. 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 בתוך 3  (שלושה) חודשים מיום תחילתו, או באם יבוטל על-ידי מכבי מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה מכישלון בבחינה הראשונה או השניה.

	9. התחייבויות המציע הזוכה במכרז
	9.1. הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
	הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות, אישור עריכת ביטוחים חתום ומאושר על-ידי חברת הביטוח.
	ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע בנספח ב' למכרז.
	9.2. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
	9.3. הזוכה יפקיד בידי מכבי, במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בסעיף 15.1  להסכם ההתקשרות.
	9.4. תקופות התארגנות לאחר הזכיה:
	9.4.1. תקופת התארגנות ראשונה:
	9.4.1.1. תקופת התארגנות ראשונה - תקופה של חודשיים שתחילתה במועד הודעת הזכיה, שבמהלכה נדרש הזוכה במכרז לגבש את רשימת כל נקודות האספקה המפורטות בנספח ז' למסמכי המכרז, אשר כולן צריכות לעמוד בדרישות המפרט. 
	יודגש, שעל הזוכה להציג בכל אחת מנקודות האספקה המפורטות בנספח ז' מכון אורתופדי שבבעלותו / בהתקשרות עמו ואשר במסגרתו יוענקו השירותים נשוא מכרז זה למבוטחי מכבי.
	9.4.1.2. בתום תקופת ההתארגנות הראשונה, ימציא הזוכה את רשימת כל נקודות האספקה על גבי הטופס המצורף כנספח להסכם ההתקשרות, בצירוף כל המסמכים המפורטים בו.
	9.4.1.3. בחינה ראשונה של נקודות האספקה– בתום תקופת ההתארגנות הראשונה מכבי תבצע בדיקה (בהתאם לטופס המצורף כנספח להסכם ההתקשרות - נספח ב') ותוודא קיומן של כל נקודות החובה א' ושהן אכן עומדות בדרישות המפרט וכן תוודא קיומן של כל נקודות החובה ב' ושהוגשו בגינן כל המסמכים הנדרשים: 
	א. אי הגשה של כל נקודות חובה א' או אי עמידה בבחינה הראשונה כאמור של כל נקודות חובה א' שהוגשו, תביא לחילוט של 100,000 ₪ מתוך ערבות הביצוע ולמעבר למציע הבא. זאת, למעט אי הגשה / עמידה בבחינה של  עד 4 נקודות חובה א', ובמקרה כזה, תינתן לזוכה תקופת התארגנות שנייה. 
	ב. אי הגשה של כל נקודות חובה ב' או אי הגשת מסמכים נדרשים לגבי מי מהן תביא לחילוט של 100,000 ₪ מתוך ערבות הביצוע ולמעבר למציע הבא. זאת, למעט אי הגשת מסמכים / נקודות כאמור בגין עד 6 נקודות חובה ב', שגם אז תינתן לזוכה תקופת התארגנות שנייה. 
	9.4.2. תקופת התארגנות שניה:
	9.4.2.1. תקופת התארגנות שניה - תקופה של שלושה שבועות שתחילתה במועד בו מכבי תעדכן את הזוכה בתוצאות הבחינה הראשונה ואשר בסופה יצטרך להציג נקודות חלופיות באותה עיר, או שיפור של נקודות החובה (א' ו/או ב', לפי העניין) שלא עמדו בבחינה הנ"ל, כך שבסופה של תקופה זו תהא לזוכה רשימה מלאה של כל נקודות האספקה המפורטות בנספח ז', וכל נקודות החובה א' יעמדו בדרישות המפרט ללא יוצא מן הכלל.  
	9.4.2.2. בתום תקופת ההתארגנות השניה, ימציא הזוכה את רשימת נקודות האספקה שלא עמדו בבחינה הראשונה דלעיל, לרבות נקודות חלופיות (לפי העניין) על גבי הטופס המצורף כנספח להסכם ההתקשרות, בצירוף כל המסמכים המפורטים בו.
	9.4.2.3. בחינה שניה של נקודות האספקה– בתום תקופת ההתארגנות השניה (ככל שתדרש) מכבי תבצע בדיקה (בהתאם לטופס המצורף כנספח להסכם ההתקשרות - נספח ב') ותוודא קיומן של כל נקודות החובה א' ושהן אכן עומדות בדרישות המפרט וכן תוודא קיומן של כל נקודות החובה ב' ושהוגשו בגינן כל המסמכים הנדרשים. אי עמידה בבחינה הנ"ל של כל נקודות האספקה תביא לחילוט של 150,000 ₪ מתוך ערבות הביצוע ולמעבר למציע הבא.

	10. ביטול המכרז
	10.1. לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע הזוכה הסכם ההתקשרות (נספח ב').
	10.2. 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 כאמור.
	10.3. הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.
	10.4. 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.

	11. עיון במסמכי המכרז
	11.1. בהתאם להוראות תקנה 21(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה תמורת תשלום בסך של 400 ₪ לשעה. יודגש, כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך, לרבות צילומי מסמכים.
	11.2. עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי. 

	12. בעלות על מסמכי המכרז
	מסמכי המכרז הינם 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.
	13. 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. 
	דרישות המפרט הינן דרישות הכרחיות בשלב הסכם ההתקשרות אלא אם צוין אחרת
	1. למציע מנהל מקצועי (כמפורט בסעיף  4.1.5  לפרק המנהלה) בתחום אביזרי מדף אורתופדיים, אביזרים בהתאמה אישית ומדרסים בהתאמה אישית. המנהל המקצועי יהיה בעל תעודות הסמכה מתאימות כאורטוטיסט וכן כטכנאי מדרסים (במצטבר) כמפורט בסעיף ההגדרות לעיל ; יהיה בעל ניסיון מקצועי של לפחות 10 שנים בתחום, מתוכן לפחות 3 שנים כמנהל מכון לייצור אביזרים ומדרסים בהתאמה אישית, בו היקף העבודה של לפחות 250,000 ₪ לשנה. 
	תנאי זה הינו הכרחי בשלב הגשת ההצעה.
	2. המוצרים במכרז מחולקים לחמש קבוצות – 
	א. אביזרי מדף שבהסכם (נספח ט').  
	ב. אביזרי מדף נוספים.
	ג. אביזרים בהתאמה אישית, כולל "חצי מוכנים".
	ד. מדרסים מוכנים המותאמים ע"י מערכת מחשב.
	ה. מדרסים בהתאמה אישית.
	3. אביזרי מדף שבהסכם  -  
	3.1 הזוכה ינפק למבוטחי מכבי רק אביזרים מתוך הרשימה שתעביר לו מכבי (נספח ט').
	3.2 את האביזרים ירכוש רק מהספק/הספקים שברשימה שתעביר לו מכבי, במחירי רכש של מכבי .
	3.3 מכבי רשאית לשנות את רשימת האביזרים, הספקים והמחירים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי .
	3.4 מכבי תשלם לזוכה במכרז בגין כל אביזר שינופק למבוטח מכבי את מחיר הרכש של האביזר בניכוי השתתפות עצמית של החבר ובתוספת עמלת שירות בגין הניפוק (להלן "עמלת ניפוק").
	4 אביזרים בהתאמה אישית, כולל "חצי מוכנים"
	הזוכה במכרז ינפק למבוטחי מכבי אביזרים אורתופדים בהתאמה אישית או "חצי מוכנים" גם אם לא הוגדר עבורם מפרט במכרז זה.
	4.1	פירוט האביזרים:
	4.1.1 אביזרים אורתופדיים בהתאמה אישית כולל אביזרים "חצי מוכנים".
	4.1.2 חגורת גב חצי מוכנה בהתאמה אישית. פירוט: 3 נקודות, 4 נקודות, מסגרת, טיילור, CASH , CORSET , ג'ואט.
	4.1.3 חגורת גב מתקנת עד גיל 18 בהתאמה אישית.  פירוט: בוסטון, ג'ואט, מילווקי, SPINE CORE , שנו , TLSO , BODY JACKET .
	4.1.4 חגורת גב מתקנת למבוגר מגיל 18. BODY JACKET בהתאמה אישית.
	4.2	עבור אביזרי אורתופדיה "חצי מוכנים" , בלבד :
	אישור אמ"ר ו/או CE ו/או FDA ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
	יובהר כי בגין האביזר המפורט בסעיף 4.1.2 הצגת האישור הנ"ל הינה הכרחית בשלב הגשת ההצעה.
	5 מדרסים מוכנים המותאמים ע"י מערכת מחשב:
	6 מדרסים בהתאמה אישית:
	6.1 יצור מדרסים בהתאמה אישית יתבצע בנקודות האספקה / מעבדה/ות מרכזית לבחירת הספק (להלן: "נקודות הייצור"). אין חובת ייצור בכל נקודת אספקה. נקודות הייצור צריכות להיות בבעלות הספק ו/או קבלן משנה של הספק, ועליהן להיות בעלות  נסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות, בייצור מדרסים בהתאמה אישית. 
			
	6.2 הספק ייצר ויספק את כל המדרסים המקובלים מבחינה מקצועית בתחום זה ללא כל הגבלה מבחינת  סוג מדרס, חומרי גלם נדרשים, ותהליכי ייצור מתבקשים, ובלבד שיסופקו בהתאם להמלצת והנחיות רופא מכבי ועל סמך לקיחת מידות כפות הרגליים של המבוטח כולל תהליך התאמות ותיקונים לאחר אספקה והחלפת מדרס באם יידרש, עד 10 שבועות לאחר האספקה, עד קבלת המדרס הנדרש מבחינה רפואית לפי אישור הרופא המטפל. 
	למען הסר ספק תחת מדרסים אלו כלולות כל קבוצות המדרסים וביניהם  -  מדרסים רכים, מדרסים קשים למחצה, מדרסים קשים, מדרסים אחרים לרבות גרפיט. 
	כמו כן, מדרסים אשר נהוג לכנותם לפי שמות שונים וביניהם – 
	מדרסים פונקציונלים, מדרסים CUSTOM MADE, מדרסיםMULTIFUNCTIONAL , מדרסים ביומכניים/BIOMECHANICAL, ואחרים.
	7 נקודת אספקה – סעיף זה הכרחי בסיום "תקופת התארגנות שניה"
	7.1 נקודת האספקה הינה מכון אורתופדי שהתמחותו העיקרית היא במכירה ובטיפול בכל הקשור לתחום העזרים האורתופדיים-רפואיים ובכלל זה התאמת מדרסים  והתאמת אביזרים אורתופדים. למען הסר ספק, נקודת אספקה אינה חנות נעליים או בית מרקחת שבנוסף מספקים שירותים כאמור.
	7.3 למכבי שמורה הזכות לשנות את רשימת נקודות האספקה בכל עת. 
	7.4 בכל ישוב בו קיים בית מרקחת מרשת "מכבי פארם" המפורט בנספח ח' - מרחק נקודת האספקה ממנו לא יפחת מרדיוס של 2 ק"מ. באופן פרטני וחריג תאושר גם נקודת אספקה הנמצאת במרחק פחות מ-2 ק"מ, אך במקרה זה לא ניתן יהיה לנפק בה למבוטחי מכבי את אביזרי המדף שבהסכם או מוצר מדף חלופי.
	ההגבלה דלעיל לא תחול לגבי ישובים שאינם מפורטים בנספח ח'.
	7.6 כל אחת מנקודות האספקה אליהן מתייחסת הצעת המציע תהיה ממוזגת ותכלול תא מדידה אשר גודלו מאפשר כניסה של 2 אנשים ומדידה של המוצרים.
	7.7 הנגשה פיזית לנכים – חובה בכל נקודת אספקה.
	7.8 כל נקודת אספקה תהיה פתוחה לפחות 5 ימים בשבוע . היקף השעות לא יפחת מ-30 שעות שבועיות. 
	7.9 אין חובה שנקודות האספקה תשמשנה אך ורק לצורך מכירת המוצרים כפי שמוגדרים במכרז זה,  ויכולים להמכר בהן מוצרים נוספים.
	7.10 הספק אחראי לכך שנקודות האספקה יפעלו באופן מקצועי על פי הגדרות המכרז, ויבצע כל בקרה נדרשת לשמירה על מתן שרות איכותי.
	8 תיאור תהליך אספקת המוצרים:
	8.1 להלן תיאור תהליך אספקת אביזרי מדף שבהסכם, אביזרי מדף נוספים ואביזרים בהתאמה אישית כולל "חצי מוכנים": 
	8.1.1 מבוטח מכבי פונה לנקודת האספקה בה תתבצע רכישת/התאמת האביזר ויציג: כרטיס מגנטי, הפנית רופא של מכבי המאשר רכישת אביזר אורתופדי (כדי לספק אביזר בהתאמה אישית חייב להיות רשום במפורש בהפנית הרופא שיש צורך באביזר מותאם אישית). �לרכישת אביזרי מדף נוספים (אינם נכללים בנספח ט') או אביזר אורתופדי בהתאמה אישית או "חצי מוכן", המבוטח יידרש להציג, בנוסף להפניית הרופא, אישור מקדים מגורם מורשה במכבי. 
	8.1.2 בדיקת זכאות תתבצע בנקודת האספקה כמפורט בסעיף 6 בהסכם ההתקשרות. במקרה בו תתקבל אינדיקציה של חוסר זכאות יש להפנות את המבוטח לסניף מכבי לצורך המשך בירור.
	8.1.3 תתבצע מדידה והתאמה לאביזר האורתופדי. 
	8.1.5 בגין עלות אביזר מדף אורתופדי שבהסכם (נספח ט' בלבד) וחגורות גב בהתאמה אישית, יגבה מהמבוטח סכום השתתפות עצמית בהתאם להנחית כלי המחשוב שתעמיד מכבי.
	8.1.6 בגין עלות אביזר אורתופדי אחר (אינו כלול בסעיף 8.1.5) ישלם המבוטח עלות מלאה ויופנה למכבי לקבלת החזר על פי כללי מכבי.
	8.2 להלן תיאור הליך אספקת מדרסים (מדרס מוכן ובהתאמה אישית): 
	8.2.1 מבוטח מכבי פונה לנקודת האספקה בה תתבצע התאמת המדרס ויציג: כרטיס מגנטי, והפנית רופא מורשה של מכבי.
	8.2.2 בדיקת זכאות תתבצע בנקודת האספקה, כמפורט בסעיף 6 בהסכם ההתקשרות. במקרה בו תתקבל אינדיקציה של חוסר זכאות יש להפנות את המבוטח לסניף מכבי לצורך המשך בירור.
	8.2.3 בפני המבוטח יוצגו קודם כל מדרסים מוכנים המותאמים ע"י מערכת ממוחשבת (למעט מקרים בהם ניתנה מראש הפניית רופא מורשה למדרס בהתאמה אישית. תתבצע מדידה והתאמה למדרס באמצעות המערכת הממוחשבת - 
	8.2.3.1 באם המערכת ממליצה על מדרס מוכן והמבוטח מעוניין בו -
	אספקת המדרס המוכן תהיה תוך 2 ימי עבודה לכל היותר, ויגבה מהמבוטח סכום השתתפות עצמית בהתאם להנחית כלי המחשוב שתעמיד מכבי. ההשתתפות העצמית של המבוטח ברכישת מדרס מוכן תהיה נמוכה יותר ממדרס בהתאמה אישית.
	8.2.3.2 באם המערכת  מוצאת כי המבוטח אינו מתאים למדרס בהתאמת מחשב - 
	א. תתבצע מדידה והתאמה למדרס.
	ב. יגבה מהמבוטח סכום השתתפות עצמית בהתאם להנחיות מכבי.
	סכום זה יתעדכן מעת לעת.
	ג. תהליך ייצור המדרס על ידי הספק.
	ד. בתוך 7 ימי עבודה מסיום התאמת המדרס, יסופק למבוטח מדרס שיוצר עבורו.
	ה. למען הסר ספק יובהר כי מכבי תאפשר לספק לנפק מדרס בהתאמה אישית למי שהופנה למדרס בהתאמת מחשב רק עד מכסה של 20% מההפניות. מעבר לשיעור זה התשלום יהיה על פי מחיר מדרס בהתאמת מחשב, לרבות עלויות הניפוק. התחשיב יבוצע במעמד כל חשבון חודשי.
	8.2.4 מבוטח שהופנה למדרס בהתאמה אישית יסופק מדרס בהתאם לצרכי המבוטח ללא גבייה נוספת מהמבוטח או ממכבי מעבר לסכום שהוצע במכרז. 
	9 מערכות מידע–  
	10 הדרכה ותמיכה מקצועית
	11 אחריות ושירות למוצרים שלא תשולם בגינם עמלת ניפוק בלבד
	12 בקרה
	מכבי שומרת לעצמה את האפשרות לבצע בקרה פרטנית עבור כל  מוצר שסופק .�
		"סך התמורה"  - סך המחיר אשר ישלמו מכבי ומבוטח מכבי לספק ולנקודת האספקה בגין מוצר כולל מע"מ.
			"השתתפות מבוטח מכבי" -הסכום אותו תורה מכבי לספק לגבות ממבוטח מכבי הזכאי לכך בגין אספקת מוצר. הסכום כולל מע"מ.
			"השתתפות מכבי" -סך התמורה בניכוי השתתפות מבוטח מכבי. סכום זה ישולם על ידי מכבי בהינתן הצגת המסמכים הנדרשים על למכבי.
	לכבוד
	מכבי שרותי בריאות
	1. אומדן הכמות השנתית של ניפוק אביזרי מדף אורתופדיים הינו כ-25,000. 
	2. אומדן הכמות השנתית של אביזרים אורתופדיים בהתאמה אישית / חצי מוכנים הינו כ-1,400, מתוכם כ-550 חגורות גב בהתאמה אישית. 
	3. אומדן הכמות השנתית של מדרסים מוכנים בהתאמת מחשב  הינו כ-2,000. 
	4. אומדן הכמות השנתית של מדרסים בהתאמה אישית הינו כ-18,000.  
	5. כל האומדנים דלעיל הנם הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמויות הנ"ל או לכמות כלשהיא.

	3. רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה:
	יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב-X שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך: 
	 אישור/תעודת התאגדות.
	 אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. אישור זה יישא תאריך של עד 3 חודשים לפני מועד ההגשה.
	 אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
	 אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית.
	 אישור אמ"ר ו/או CE ו/או FDA ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן – יוגש אך ורק בגין שלושה סוגים של  חגורת גב חצי מוכנה בהתאמה אישית כמפורט במכרז.
	 טופס פרטי המציע - נספח ד' - כשהוא מלא וחתום.
	 ערבות בנקאית – נספח ה' למכרז.
	 תצהיר עשוי בפני עורך דין - נספח ו' למסמכי המכרז.

	 טיוטא של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח.
	 תעודות השכלה והעסקה של המנהל המקצועי כמפורט בסעיף 1 במפרט.
	 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.

	טופס פרטי המציע
	        חתימת המציע: ____________________  חותמת: ________________________
	ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

	4. המנהל המקצועי המיועד כמפורט בסעיף 4.1.5 בפרק המנהלה במכרז, הינו בעל תעודות הסמכה כנדרש במפרט, ולו ניסיון מקצועי של לפחות 10 שנים בתחום, מתוכן לפחות 3 שנים כמנהל מכון לייצור אביזרים ומדרסים בהתאמה אישית, בו היקף עבודה של לפחות 250,000 ₪ לשנה.
	5. ככל שלמציע מעבדה/ות בבעלותו או בפיקוחו על פי הסכם, המעבדה/ות בעלת/ות נסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות, בייצור מדרסים בהתאמה אישית.


