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 מנהלה

 כללי .2

מכבי שירותי בריאות )להלן: "מכבי"( מעונינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים, לספק למכבי  .1.1

 אינסולין. המורכבות על עטימחטים 

התוויות נוספות בנוסף לעטי אינסולין על יל את הזכייה גם חהזכות להמכבי שומרת לעצמה את  .1.2

 בהתאם לניסיון ואישורים רגולטוריים.

במידה ובין הספק/ים הזוכה/ים לא תהא מחט בעלת אישור אמ"ר ספציפי להתאמה להזרקת הורמון  .1.3

נוסף לאספקת מחטים  מציעמכבי תהיה רשאית להתקשר עם  / חומר אחר שאינו אינסולין, גדילה

 עם ספק אחר.או  להזרקת חומרים אלו

רשאית מכבי לרכוש מחטים באורך זה  29Gאו  31Gעובי של וב מ"מ 11 באם לא תוצע מחט באורך .1.4

  . מחוץ למסגרת המכרז

 4-. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בחודש 18ההתקשרות היא לתקופה של  .1.5

( בתנאים מיטיבים בתיאום עם 2( בתנאים זהים; או )1חודשים כל אחת: ) 12תקופות נוספות בנות  

 הספק.

 של מסמכי המכרז. נספח ג' –את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה  .1.6

 , לפי שיקול דעתה, עם המציעים שא ומתןמכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מ .1.1

 .במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. מכבי  רשאית לקבל חלק  מכבי אינה .1.8

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

תיעדוף יכול להתבטא, בין היתר,  .הזכות לתעדף בין המוצרים הזוכיםאת מכבי שומרת לעצמה  .1.9

בי, ובהמצאות במרפאות האחיות ומכוני במחשבים של רופאי מכבי, בתצוגה בבתי המרקחת של מכ

 הסוכרת.

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  .1.11

 להלן, אם ירצו בכך. 

 

 הגדרות ./

בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות 

 הספציפית הנזכרת באותו מסמך.שלהלן, תגבר ההגדרה 

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 123/2114פומבי רגיל מכרז  – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

 פי-אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, מכבידנט בע"מ, בית בלב בע"מ, הכל על – "הגופים הנוספים"

 שיקול דעתם של הגופים. 

 

 למסמכי המכרז. נספח ב' -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות 
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 מנהלה .0

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המעוניין 

-,  בימים א'מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדל, אצל גב' 14אביב, קומה -בתל 27המרד 

בתמורה  7.12.14ועד ליום  2.12.14. כל זאת, החל מיום 11:11-14:11ה', בין השעות 

ש"ח )שלא יוחזר(, במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי  1,111של   סךלתשלום 

  שירותי בריאות.

 בירורים ופניות

 11.12.14עד ליום ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו  .3.1.1

אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, כאמור , 12:11בשעה 

 לעיל.

, באמצעות דואר כנספח ז'בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ 

. על המציע מוטלת האחריות לוודא את mandel_an@mac.org.ilאלקטרוני: 

 .13-5143643פנייתו בטלפון מס':  דבר הגעת

 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה. .3.1.2

על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה  .3.1.3

 התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.

 ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.1.4

 .16.12.14עד ליום 

 אופן ומועד הגשת ההצעות

 את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות  .3.1.5

מספר פומבי רגיל הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז 

, תל 27רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד  -לידי גב' ענת מנדל  123/2114

 " )או למי שימונה כממלא מקומה במכבי(.14אביב, קומה 

. המועד האחרון 11:11-14:11ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א'  .3.1.6

. הצעות שלא תוגשנה עד 33:/2בשעה  21./1.2/להגשת ההצעות הוא יום 

 !למועד האמור, לא תתקבלנה

 , לאחר כנספח ג'ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.1.7

 חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה 

 3הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בסעיף 

 בטופס ההצעה, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.

י ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בכריכתם למען הסר ספק, מובהר כ .3.1.8

המקורית כפי שנרכשו ממכבי, היא תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים 

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

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים,  .3.1.9

mailto:mahat_s@mac.org.il
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זת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו תוחתם המעטפה ע"י רכ

 עליה תאריך ושעת קבלה.

ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות  .3.1.11

 לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

 על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו .3.1.11

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.

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .1

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

 תאגיד רשום כחוק בישראל. .4.1.1

 .1711-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.1.2

לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם   2112 – 2113הכנסותיו  בשנים האחרונות  .4.1.3

, בכל אחת לשנה לפחות₪ מיליון    2שלו, הן משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים 

 מהשנים.

 .בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ או אישור מנציגו המורשה של היצרן .4.1.4

ו/או אוסטרליה  HEALTHו/או קנדה  CEו/או  FDA-למחטים המוצעות על ידו אישור ה .4.1.5

TGA .ו/או רשות הבריאות ביפן 

 ו/או באמצעות קבלן משנה. בעצמומסוגל לספק למכבי את המחטים  .4.1.6

מיליון  7לפחות כמות של , ישראלמדינת בלמוסדות רפואיים  ,בשנתיים האחרונות מכר .4.1.7

  .תהמוצע התוצרתמחטים מ

 עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש. .4.1.8

התשלום  ןלפירעו, ובכפוף ובידו קבלה המעידה על כךרכש את מסמכי המכרז ממכבי,  .4.1.7
 בפועל.

 

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

 .הצעתו תפסל –מהתנאים 

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

שיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך יאישור, היתר, ר

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.     

 

 הגשת ההצעההתחייבויות המציע בגין  .1

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  91המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  .5.1

לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך 
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)ששים( יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע  61את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 

רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור 

 תישלח על ידי מכבי בכתב.

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

ימי  /בתוך בכתב, לידי הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת 

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

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

לעיל,  5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.4

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 אישור עריכת ביטוחים .6

"אישור אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  .6.1

(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת עריכת הביטוחים"

 הביטוחים,  חתומה על ידי חברת הביטוח.

הפוליסות או שינויים יובהר, כי לא יתקבלו בטיוטא החתומה שתוגש שינויים בסכומי  .6.2

מהותיים נוספים. במקרה של שינויים מסוג זה, לרבות אי קיומה של איזו מהפוליסות 

 הנדרשות, תיפסל הצעת המציע.

למרות האמור לעיל, במקרים כאמור, תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לתקן 

 את אישור עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז.

גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה -נוסח שאינם מהותיים שייעשו עלשינויי 

 הבלעדי של מכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור.

 3שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  .6.3

 לעיל.

הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות את  .6.4

 אישור עריכת הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

 

  בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

קבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי כבי אינה מתחייבת למ .1.1

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

  .לעיל6.1פי האמור בסעיף -לעשא ומתן אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל מ .1.2

מפורטים ה של שקלול הרכיבים אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך .1.3

 והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, 46% –ואיכות  ; 16% –: מחיר להלן

 .בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונותיובאופן שת

 : יון האיכותצ .7.4

 ו'. נספח –ייקבע בהתאם לאמות המידה 

 :ציון המחיר  .7.5

 המחיר המוצע . ציון המחיר ייקבע על ידי 

מחטים  211פי דרישת מכבי וללא תשלום, לתקופה של חודש ימים, -המציע במכרז  יספק, על .7.6

, יום מדרישת מכבי 7ון, וזאת בתוך להדגמה ולנסימחטים מכל דגם מוצע(  51-בגדלים השונים )כ

 ככל שיידרש.
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כוללת של המציע, ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה  .7.7

סיון יסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין של היצרן ונימומחיותו, משאביו, נ

בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות 

-יות קודמות, וכן עלקודמות עם המציע, וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרו

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

 להלן. 7.12כאמור בסעיף  

לעיל  4יודגש כי הציון המשוקלל יינתן אך ורק לגבי הצעות  שעמדו בתנאים המוקדמים שבסעיף  .7.8

 ובדרישות ההכרחיות במפרט.

ועדת המכרזים תדחה הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי  .7.9

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. 

סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא ימו יש למכבי "נלזכייה במכרז הינו ספק ע המועמד באם .7.11

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

 .סיון גרוע" עם מציע זה ישלמכבי לא היה "נ

 סיון גרוע" פירושן: ילצורכי סעיף זה, המילים "נ

 ;השירותים  המוצרים ו/או איכותאי שביעות רצון מ .א

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .ב

ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  .7.11

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

 שיקוליה.

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות שימונה יהא  .7.12

מוצר המוצע לרשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או 

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

 המכרזים או לא מסר מידע כנדרש. פעולה עם ועדת

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה  .7.13

 יה אינה סבירה, לדעת מכבי.יאו כלפי מטה, אם הסט

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה   .7.14

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

 )שלושה( חודשים מיום תחילתו. 3ידי מכבי בתוך -או יבוטל על

באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין הצהרות היצרן. היה  .7.15

שתפסול את ההצעה, הכל על פי שיקול ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או 

 דעתה הבלעדי.

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

)שבעה(  7למסמכי המכרז, בתוך  כנספח ב'הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף  .8.1

 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים2הסתייגויות 

 .בנספח ב' למכרז
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 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. .8.2

במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית  .8.3

 פי הנוסח המצ"ב.-לביצוע התחייבויותיו על

שרות, ימציא הזוכה במכרז למכבי אישור, כי הגיש בקשה תוך שבוע ממועד חתימת הסכם ההתק .8.4

)שלושה( חודשים ממועד  3, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך למחטיםלקבלת אישור אמ"ר 

 החתימה על הסכם ההתקשרות, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא המכרז.

 

 ביטול המכרז .9

לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו,  .9.1

עטי על  המורכבותמחטים ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת -כל עוד לא ייחתם על

 (.נספח ב',  והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות )אינסולין

יבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל ס .9.2

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

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

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

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

 

 עיון במסמכי המכרז .23

, לאחר פרסום תוצאות 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21להוראות תקנה בהתאם  .11.1

המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה לאחר תיאום 

לשעה או חלק ממנה למכבי  ₪ 133מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של 

 כות העיון כאמור.לכיסוי העלות הכרוכה במתן ז

עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת  .11.2

הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש 

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .22

אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות  מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי,

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.

 

 סמכות שיפוט ./2

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

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

 



 

 נספח א'
 ומענה טכני מפרט

 דרישות המפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת
 

 .על עטי אינסולין המורכבותמפרט זה מאפיין את דרישות מכבי למחטים 
בתי המרקחת של מכבי בכל מחסן, ל)אפשרי גם באמצעות מפיץ משנה( ל יספק את המחטים הזוכה

למכוני סוכרת ולמרפאות אחיות מכבי.  ,רחבי הארץ ולבתי מרקחת פרטיים אשר למכבי הסכם עימם
 נספח ח' למכרז. –רשימת בתי המרקחת של מכבי נכון להיום 

 
  

  (כל דגם מוצע)ניתן לשכפל עבור ________________מתוצרת:________________: ____מענה טכני לדגם 
 

סעיף 

 במפרט

הצעת המציע, הצהרתו ופירוט  נושא/דרישה

 נא להשלים –התייחסותו 

 כן / לא מחטים חד פעמיות סטריליות 2.1

 כן / לא non-toxic   non-pyrogenic    latex freeמחט עשויה מחומר :  2.2

 כן / לא תוקפה על אריזת המחט  ופקיעתסימון ברור ובולט של שם המחט  2.3

 כן / לא שנתיים לפחות -תפוגת מחטים  2.4

 כן / לא פתיחת הכיסויים קלה ונוחה 2.5

 כן / לא מהווה יתרון -כיסוי פלסטיק של  מחט צבעוני ולא שקוף   2.6

 כן / לא יציב ללא נזילות  למזרק  חיבור המחט 2.7

 כן / לא המחט נשארת ישרה ויציבה בעת ההזרקה 2.8

 כן / לא  לא נתקע בדרכו החוצה מהמחטרציפה והחומר עובר בצורה  2.9

של אינסולין ולכל סוגי עטים של  מחטים מתאימות לכל עטי הזרקה 2.11
 שבשימוש מכבי נוספים  ותכשירים GLP1/  הורמון גדילה

  מהווה יתרון. –
 

 .לאילו עטי הזרקה מתאימות המחטים לפרטיש 

 כן / לא

 פרט:

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

בעלות אישור אמ"ר ספציפי  שבמועד הגשת ההצעה הינן מחטים 2.11
בנוסף  של הורמון גדילה, ו/או תכשירים נוספים,עטי ההזרקה ל

 מהווה יתרון –לאינסולין 

 יש לצרף אישור אמ"ר 

 לכל התוויה והתוויה

בעובי מ"מ,  4-8באורכים  ,לפחות מחטיםדגמי  /ציע חובה לה 2.12
 .לכל אורכן 30Gמקסימלי של 

  מהווה יתרון -מחט דקה יותר 

 )נספח ג'( בטופס ההצעה יש לציין
 .)עובי ואורך( בנפרד כל מחט פרטי
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 נספח ב'

 ה ס כ ם

 321/אביב, ביום ____  בחודש _________, -שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 

 מכבי שירותי בריאות
 (79//18993)מס' מזהה  7299//מנית מס' ואגודה עות

 אביב-היכל הסיטי, תל, 27מרח' המרד 
 "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי"אשר תיקרא להלן: 

                                                  
 ;מצד אחד

 

 ל ב י ן

 

 ____________________________ בע"מ   

 ח.פ. ____________________________

 ______________________________מרח' ____

 "הזוכה"אשר ייקרא להלן: 
 ;מצד שני

 

 

 המורכבות על עטימחטים לאספקת  123/2114שמספרו  מכרז פומביומכבי פרסמה   הואיל

להסכם זה,   כנספח א'(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" )להלן: אינסולין
 ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו;

 

למכרז,  כנספח ג'(, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה"והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן:  והואיל

 את המוצר/ים בהתאם לספקואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ובכך הסכים 

 לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו;
 

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

 
 

 :והוסכם בין הצדדים כדלקמןלפיכך הוצהר, הותנה 
 
 

 כללי .2

המבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי  .1.1
 נפרד מההסכם וייקראו ביחד עמו.
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 אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .1.2

בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש  .1.3
 אחר:

 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם" .1.3.1

 למכרז. נספח ג' -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2

 אינסולין המורכבות על עטימחטים  של אספקה - "2המחטיםהמוצר" .1.3.3
כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם  הכל

 זה על נספחיו.

 

 אנשי קשר ./

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

________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע _________הזוכה ממנה בזה את __ .2.2
 הסכם זה.

מוצר, יהיה זמין לכל פניה מצד לנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .2.3
 ידי מכבי.-מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם יידרש לכך על

 

 התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות .0

(, "היצרן"_______ )להלן: __הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו סוכן מורשה של חברת __ .3.1
 וכי הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.

הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן, _____________________  .3.2

____________________________________,מדגם __________________, 

 ורט בהסכם זה על נספחיו.ומסוגל לתת שירותי תמיכה מקצועית לפי המפ

בהתאם למפורט  המחטיםהזוכה מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק למכבי את  .3.3
בהסכם זה, במפרט ובהצעתו, ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש 

 בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

 הזוכה מתחייב להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום. .3.4

הזוכה מתחייב, כי אם יפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה  .3.5
שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק 
את ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר 

 רוש.מכבי ולמסור לו את כל המידע הד

תוך שימוש בשיטות עבודה  הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, .3.6
 .בצוות עובדים מיומן ו בטוחות

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

 

 אספקת המוצרים  .1

בתי המרקחת של מחסן, למשנה( ל)אפשרי גם באמצעות מפיץ  יספק את המחטים הזוכה .4.1
למכוני סוכרת מכבי בכל רחבי הארץ ולבתי מרקחת פרטיים אשר למכבי הסכם עימם 

)להלן: "אתר מכבי"(. רשימת בתי המרקחת של מכבי נכון להיום   ולמרפאות אחיות מכבי
 נספח ח' למכרז. –
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הזמנה וב כתבב הזוכה יספק את המחטים לאתר מכבי, כפי שתמסור מכבי לזוכה בהזמנה .4.2
ימי  2ובתוך  את המחטים עפ"י ההזמנה כאמור להובילוהזוכה מתחייב לספק . ממוחשבת

 עבודה לכל המאוחר ממועד קבלת ההזמנה,

הזוכה יחתים את מקבל המחטים במכבי על תעודת משלוח. תעודת משלוח חתומה על ידי  .4.3
 .והמחטים נתקבלקרי אישור כי  –מנהל האתר או מי מטעמו, תהווה אישור ל"מסירה" 

 

 .לא יפחת משנתיים םיספק אך ורק מחטים שתאריך תפוגת הזוכה .4.4

יידרש, במהלך כל תקופת ההתקשרות, להחזיק ברשותו מלאי מחטים בהתאם  הזוכה .4.5
 לביקושים.

 הזוכה מתחייב לנהל מחירים למוצריו בירפ"א עפ"י דרישת מכבי. .4.6
 

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

 

 התמורה ותנאי תשלום .1

פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות -תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועלמכבי  .5.1
ידי -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על
אם הספק מאושר לעבוד על  כחוק ; או חשבונית עסקה מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס 

בסיס מזומן לפי החוק והתקנות, ובמקרה כאמור, לאחר התשלום יעביר למכבי חשבונית מס 
 "(.התמורה)להלן: "  בהתאמה

 
כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות , המיסים, מובהר,  .5.2

ספקת המוצרים, והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר ההיטלים והאגרות הכרוכים בא
 לתמורה.

הספק יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים לו.  - החשבוניתהגשת  .5.3
  הספק יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים

והדו"ח אסמכתא  החשבוניתמכבי תבדוק חשבון זה והדו"ח המצורף אליו, ולאחר בדיקתם יהוו  .5.4
 לתשלום על ידי מכבי.  

היה ויתגלו בחשבון )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או  .5.5
ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו 

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

 הזוכה מתחייב לנהל מחירים למוצריו בירפ"א עפ"י דרישת מכבי. .5.6

 

  למט"ח הצמדה .6

 פי שער החליפין היציג ביום ההזמנה. -התעריף ליחידה הנקוב במט"ח יתורגם לש"ח על

 

 תנאי תשלום .7

יום(  66)שישים ושישה( יום )תום חודש +  66התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .7.1
 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-, עלהאספקהממועד 

ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר  )חמישה עשר(  15-יאוחר מהחשבונית תוגש לא  .7.2
 מועד זה, אזי התשלום יידחה בהתאמה.
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 אחריות .8

פי דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או -מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .8.1
פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או למי 

 המחטים,מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב ו/או בקשר עם אספקת 
 ם זה. כמפורט ומוגדר בהסכ

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  .8.2
הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו 

פי הסכם -למכבי כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על
בכפוף לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית לזוכה בדבר כל פי כל דין, ו-זה או על

דרישה/תביעה בגין האמור לעיל ולמתן אפשרות לזוכה להתגונן בעצמו מפני 
 דרישה/תביעה כאמור.

ידי הזוכה כדי לצמצם או -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .8.3
הסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם ל

לשחרר את הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-אחראי לו על

מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע  .8.4
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם -הצמדה וריבית עלממנה לזוכה, בצירוף 

 מהזוכה  בכל דרך אחרת.

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  .8.5
פי ההסכם. למעלה מן -ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

ב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי הצורך יובהר, כי הזוכה מתחיי
ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך  1995-)נוסח משולב(, התשנ"ה

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהזוכה, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או 
רבות אלה שיעסקו בעבודות קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים, ל

האמורות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל 
 פי החוק הנ"ל.-הזכויות שעל

הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה  .8.6
ה מאחריות כלשהי בגין פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכ-לפי ההסכם ו/או על

 נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.

 

 ביטוח  .9

פי כל דין, ממועד -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על .9.1
 תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך

על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים ולקיים 
המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד 

(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות "הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"הימנו )להלן: 
ן ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניי-על

למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, 
 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות. 3-אך לא פחות מ

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

 .ההסכם

הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין  .9.2
היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה 

תקופת ההתקשרות על פי תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל 
 ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף
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הביטוחים. יודגש, כי הזוכה יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים   .9.3
 בביטוחי הזוכה.

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד  .9.4
חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לפני מועד 

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

אולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ו
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-הזוכה על

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על .9.5
בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר 

ו לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהזוכה את הזוכה מחובתו לשפות ו/א
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-אחראי לו על

ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  .9.6
לעיל בגין הארכת  9.4הזוכה להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 פי ההסכם.-תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

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

 9.6ו/או  9.4ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .9.7
לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום 

 המגיע לזוכה לפי הסכם זה.

-אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א
1971. 

ידי -הא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא עלמכבי ת .9.8
הזוכה כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה 

זה.  9פי סעיף -שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
הזוכה מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל 
אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא 

בם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל אישור עריכת הביטוחים, טי
פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה -פי הסכם זה ו/או על-חובה שהיא המוטלת על הזוכה על

עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם 
 לאו.

ידי מכבי, -יו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, על פ .9.9
וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב 
המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר 

 )שלושים( יום מראש. 31רשום לידי מכבי לפחות 

עיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, לרבות אי ביטוחי הזוכה יכללו ס .9.11
מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו 

 בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  .9.11
ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו,  תביעה כנגד מכבי

והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת 
מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק 

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

 /או בקשר עם מתן השירותיםהזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו .9.12
המשנה  נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך  9יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 
זה.  9בסעיף  פי המוגדר-כל תקופת התקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על
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לחלופין, רשאי הזוכה לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב 
 לערוך כמפורט לעיל. 

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט  הזוכה,במפורש, כי נוסחי פוליסות מוסכם בזאת  .9.13
 הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 רישיונות והיתרים .23

הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או  .11.1
תו. הזוכה פי הדין, לצורך קיום השירות והפעל-ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על

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

תוך שבוע ממועד חתימת הסכם ההתקשרות, ימציא הזוכה במכרז למכבי אישור, כי הגיש  .11.2
)שלושה(  3תוך  , והוא מתחייב להמציא אישור אמ"רלמחטיםבקשה לקבלת אישור אמ"ר 

חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא 
 המכרז.

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 מועסקי הזוכה .22

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך  .11.1
שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו כעובדיו או שלוחיו, ולא ייחשבו כעובדיה או 

על ידו, על חשבונו 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  .11.2
 הסכם החלים עליו.

י שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מ .11.3
בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות 

 או בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל -כן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על .11.4
למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או  פי ההסכם-זכות שניתנת על

בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי 
להבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים 

תשלום, פיצוי או הטבה אחרת  על ידו כל זכויות של עובדי מכבי, והם לא יהיו זכאים לכל
ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום 

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-ההסכם, או סיום כל התקשרות על

הזוכה מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש  .11.5
 כבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכביכמסמיך את הזוכה להופיע בשם מ

 בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את  .11.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב -מכבי בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על

 וצהר בהוראות פרק זה.המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמ

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

 

 סודיות: ./2

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:
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לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  .12.1.1
מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על 
ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו 

פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -זוכה עללידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות ה
 (."המידע"

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל  .12.1.2
 אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

ך ורק לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע א .12.1.3
לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים והמועסקים 

פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות -על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
אישי לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות 

ורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה הזוכה לשמירת סודיות המפ
 ידי מכבי(. -מפורשת ולנוסח שיומצא על

ידי -מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הזוכה יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על 
 עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .12.1.4

ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  מידע שהיה בידי הזוכה .12.1.5
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .12.1.1
 סודיות;

 מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של הזוכה. .12.1.1

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד -פי דין או על-למידע שחובה לגלותו ע .12.1.1
 שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הזוכה לא  .12.1.7
 יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

ייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו כי ידוע לו ש .12.1.16
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, 
ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים 

ות, וכי הזוכה מודע לכך שהמידע והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודי
 הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  .12.1.11
האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי 

הוראות חוק הגנת הפרטיות, מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( 
 , וכל דין רלבנטי נוסף.1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-התשמ"א

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .20

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות  .13.1
בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף 

שקלים  )שבעים וחמישה אלף₪  75,111(, בסך של "ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
לאחר תום  חודשים 4ימה על ההסכם וכלה בתום חדשים(,  שתוקפה החל ביום החת

 תקופת ההתקשרות.

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או  .13.2
הסתיים מתן השירות מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו 

הביצוע או לדרוש הארכה נוספת תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות  -פי ההסכם -על
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שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את מכבי 
 כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את -בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .13.3
ספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כ

 לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב  .13.4
לחדש את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה 

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

פי -אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על .13.5
 ההסכם.

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .13.6

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

 
 הפרת הסכם .21

 
 פי כל דין או ההסכם.-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על .14.1

 
בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה  או מי  .14.2

וק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או חיסול עסקים באופן אחר, והליכים מטעמו שיש בהם פיר
 יום. 31אלו לא בוטלו תוך 

 

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  .14.3

 לבטל את ההסכם לאלתר; או .14.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  .14.3.2
שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה ימים מיום  3ההתחייבות תוך 

למלא אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או 
 הקיום כאמור.-שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי

 

לעיל, ישלם הזוכה למכבי  17.3ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  .14.4
ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי  75,111פיצויים מוסכמים בסך 

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

 ו/או נוספים על פי כל דין.

לעיל ו/או הפר הזוכה את ההסכם  18.3.2כאמור בסעיף  לא תיקן הזוכה את ההפרה, .14.5
הפרה שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או 
את ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או 

רש על ידה, ההתחייבות, כפי שנדרש על ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנד
ידי מתן הודעה -קיומו, וזאת על-תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי

ש"ח וזאת  75,111 על כך בכתב, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך
בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי 

ח נזקים אלה. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי שתידרש מכבי להוכי
 לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.
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הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק  .14.6
ורט לעיל, וכי אשר עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפ

 הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו  .14.7
 במועד שתקבע מכבי בהודעה.

 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .21
 

תהא לתקופה של מחטים המתברגות לעטי אינסולין ההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת  15.1
______ )להלן: "תקופת ההסכם" ו/או "תקופת _______שתחילתה ביום __ חודשים 18

 ההתקשרות"(. 
 12תקופות נוספות בנות  4-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב 15.2

( מיטיבים בתיאום עם הזוכה,  והכל תוך 2( זהים; או )1כל אחת, בתנאים ) חודשים
 (."תקופות האופציה"אי ההסכם )להלן: שמירה על כל יתר הוראות ותנ

, בעת הזרקה צריבה : כאב או כגון  ,בגין איכות המוצרים תלונות 51באם יצטברו מעל  15.3
 את לסיים רשאיתמכבי תהא או כל בעיה אחרת, שטפי דם מקומיים, , המחט התעקמות

על פי הגדרת הצוות באם התלונות יהיו ברמת חומרה גבוהה  ההתקשרות באופן מידי.
 ההתקשרות גם אם יהיו פחות תלונות. לסיים את תהא מכבי רשאיתהמטפל 

 תהא מכבי רשאית לסיים המפורטים להלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים  15.4
ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי באמצעות הודעה בכתב לזוכה, וזאת מבלי שלזוכה 

 קשר לכך:תהא טענה ו/או דרישה כלשהי ב
 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; 15.4.1
ו/או צו אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק  15.4.2

, והליכים להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי הזוכה, לרבות כונס נכסים זמני
 ימים;  61כאמור לא בוטלו בתוך 

מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה אם הצהרה  15.4.3
 או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  15.5
של ההסכם בשל הפרתו היסודית  , לרבות סיומו המיידי1971-הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -פי הוראות ההסכם או על-על
 

 איסור הסבת ההסכם .26
פי ההסכם -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על 16.1

 או את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.
ות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעש 16.2

 ומבוטלת וחסרת כל תוקף.
 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. 16.3
פי הסכם זה ו/או חלקן, -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 16.4

-י ו/או שמכבי הינה "בעללכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכב
, ובלבד שזכויות 1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -עניין" בו כהגדרתו של "בעל

 פי הסכם זה לא תיפגענה.-הזוכה על
 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. 16.5
שהיא, מתחייב הזוכה להעביר  בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה 16.6

לרשות מכבי ו/או למחוק את המידע שהגיע לידיו עקב השירותים שסיפק במסגרת הסכם 
 זה. 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.
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 העדר בלעדיות .27
אינה  השירותאת  לספקידי מכבי -תנה לו עלישנהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה 

ם שירות דומה ו/או מקביל עבור מיקיימו יםפעילישנם זוכים נוספים במכרז המהרשאה בלעדית, וכי 
  מכבי.

 

 זכות קיזוז .28
 

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי  18.1
 שהזוכה

 העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכהעשוי להיות חב לה מתוך 
 ממכבי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם 18.2
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 שיגיע לספק ממכבי. שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או
 

 ויתור בכתב .29
 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. 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.
לא ייחשב הדבר  –פי ההסכם -עללא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו  19.3

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

 סמכות שיפוט .3/
בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -אביב-בתלו/או למכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .2/
 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 
 

 :החתוםולראיה באו הצדדים על 
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 

 תאריך:_____________

 לכבוד

 ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים שלובים מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 עריכת ביטוחים הנדון: אישור

 

 אישור עריכת ביטוחיםהנדון: 

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ )להלן: 

"(  בקשר עם מתן שירותי וכן כל השירותים הנלווים בקשר עם  ההסכם שנערך ביניכם לבין הספק"

לתקופה המתחילה ביום _______  "( וזאתההסכם" -" והשירותיםהספק )להלן בהתאמה: "

 "(.תקופת הביטוח___ )להלן: "______ומסתיימת ביום ____

ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי  -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות 0891 -פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

וף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, ו/או נזק ג
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את ₪  01,111,111בגבול אחריות של  

 מכבי ו/או מנהלי ועובדיה במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

 

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

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב לשפות את ₪  0,111,111בגבול 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. רכוש מכבי ו/או 

חריג בגין רכוש באחריות או בפיקוח או בשליטת  עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל
 הספק.

 

כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק גרר,    -חבות מוצר ביטוח .3
בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו )להלן: 

ש"ח לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח.  הביטוח  0,111,111"המוצרים"( בגבול אחריות של 
כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או בשל אחריות 
אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף 

ד מיחידי המבוטח. בביטוח אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אח
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 שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי 

חודשים נוספים מהמועד בו פג  6תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך  בפוליסה תחול
תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך 
תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת 

ש"ח   011,111( בגבול אחריות של    recallי להשבת מוצרים )הביטוח. הביטוח מורחב לכלול כיסו
 למקרה ולתקופת הבטוח.
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ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח רכוש, מתקנים וציוד בבעלותו ו/או   -ביטוח רכוש  .4
באחריותו של הספק ו/או שהובאו על ידו ו/או עבורו ו/או לשימושו בחצרי מכבי במלוא שווים 

כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות פריצה ושוד ונזקי  ובערך כינון מלא
רעידת אדמה. הביטוח כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או 

 מי מטעמה ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

  

 כללי

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

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי  .1
 ו/או מי מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי

 מטעמה.

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת  .1
 יום מראש. 01הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט" במהדורתו  .1
 כת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.הרלוונטית למועד ערי

 

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

 לעיל.

 

   

 רב, בכבוד

 

                                                             ________________    ______________________ 
 חברת הביטוחשם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת                
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 לשימוש הזוכה בלבד – נספח להסכם

 תאריך: ___________

 לשימוש הזוכה במכרז -ערבות ביצוע  -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד

 227/99עותומאנית מס' מכבי שירותי בריאות אגודה 

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

(, כשהוא צמוד "סכום הערבות")להלן: ₪  75,111הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

( בקשר עם הסכם "החייב")להלן:  ____________למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת

 . מחטים המורכבות על עטי אינסוליןלאספקת  123/2114מכרז מס'  מכח

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

שיבוא במקומו, בין כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי 

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

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

החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______, היינו: ____ נקודות )להלן: 

(  אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש היסודי" "המדד

 (."סכום הערבות המוגדל"לעומת המדד היסודי )להלן: 

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

 הערבות.

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

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

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

 המוגדל.

 קפה עד ליום  _________ ועד בכלל . ערבות זו תישאר בתו

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 בכבוד רב,        

 

 שם הבנק:__________

 שם הסניף:__________



 ג'נספח 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 

  2/02/321טופס הצעה למכרז מס'  הנדון: 
 
 

 התאגיד המציע: ________________________________
 

 : _______________________________________שם המחט המוצעת
 

 ___________________________: _דגמים___________________  ___תוצרת:_______
 

 הערות:
____________________________________________________________________ 

 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .2

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

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

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

 
ע וציבאספקת המוצרים וחתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו ל 1.2

וכים במכרז, השירותים שבהצעתנו בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הז
 לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות המצורף כלשונו.

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

 
הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך  1.4

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

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

)תשעים( ימים מהמועד  91, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו לא לבטלן, לא לשנותן
במשך כל תקופת  –האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

 ההתקשרות לפי ההסכם. 

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

 אחרים במכרז.

 
 לא כולל מע"מ.)€(, ש"ח / דולר ארה"ב )$( / אירו  -ירים בהצעה נקובים בהמח 1.7

 
היציג נכון למועד האחרון להגשת  ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער המט"ח

 .ההצעות למכרז
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 :להלן הצעתנו ./

 

 :, ללא קשר לכמות המחטים באריזהמחטים 233-ליש למלא מחיר  א.
 

 מחטים 011-למחיר 
  (אורך ועוביבכל )לכל המחטים  

בהפצה ישירה לכל אתרי מכבי לרבות מכבי 
 למחסן מכבי ולבתי מרקחת פרטיים ,פארם

  ללא מע"מ

 
 מטבע

כמות שנתית 
 מוערכת

 
 (011)אריזות של 

  
 
 

68,111 

 

 

 למידע בלבד: -פירוט ההצעה  ב.
 מספר דגמים ניתן לשכפל עמוד זה עבור -אורכים לפחות  /חובה להגיש  

 , בלבד.9G/או  03Gעובי של ובתנאי שתהיה ב מ"מ 23 ניתן להציע מחט באורך

 

 שם פריט שם יצרן
קוד ירפ"א 
 של הפריט

 אורך
 המחט

עובי 
 מחט

מספר 
מחטים 
 באריזה

 
  

 
  

  

 
  

 
  

  

 
  

 
  

  

 
  

 
  

  

 
  

 
  

  

 
  

 
  

  

 
  

 
  

  

 
  

 
  

  

 
  

 
  

  

 
  

 
  

  

 
  

 
  

  

 
  

 
  

  

 
  

 
  

  

 
  

 
  

  

 
  

 
  

  

 
  

 
  

  

 

 מחטים באריזה.  יודגש  111אריזות של  68,111 -אומדן כמות הרכישות השנתית הכוללת הוא כ
כי אומדן זה הינו הערכה בלבד לכלל מכבי  ויתכן כי היקף הרכישות יהיה גבוה יותר או נמוך יותר, 

 בהתאם לצרכים של חברי  מכבי. 

  על ידי הספק. המשווקות המחטים, בכל אורך ועובי,המחיר הינו אחיד ותקף לכל 

 .ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה  
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 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .0

 שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך:  X-נא וודא וסמן ב

 התאגדות. תעודת 

  התאגיד מאוגד כדין ופעיל, אשר יפרט את מורשי אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות
החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. 

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3אישור זה יישא תאריך של עד 

 חובות  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
 .1976-מס(, התשל"ו

  לפרק המנהלה(. 4.1.3)על פי סעיף  רואה חשבון על היקף פעילות כספיתאישור 

  או אישור מנציגו המורשה של היצרן בארץ. על היות המציע נציגו המורשה בארץאישור יצרן המעיד 

  אישורFDA  ו/אוCE  ו/או קנדהHEALTH  ו/או אוסטרליהTGA .ו/או רשות הבריאות ביפן 

 כשהוא מלא וחתום. –מענה טכני מפרט ו 

  כשהוא מלא וחתום. -טופס ההצעה 

  כשהוא מלא וחתום. -טופס פרטי המציע 

  כשהוא מלא וחתום. -עורך דין תצהיר עשוי בפני 

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. הטיוט 

  ממכבי.קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז 

  אישור אמ"ר מטעם משרד הבריאות לדגם המוצע או אישור על היותו מצוי בהליכי רישום לקבלת
 אמ"ר, במידה ויש.

  ,למציע מחטים בעלות אישור אמ"ר ספציפי לעטי ההזרקה של הורמון גדילה, ו/או תכשירים נוספים
 יש להציג אישור אמ"ר בתוקף. – בנוסף לאינסולין

 

 

 

 
 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 

 
 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________
 
 
 



 ד'נספח 

 טופס פרטי המציע

 
  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
  חומר משלים.המציע רשאי לצרף כל 
 
 
  פרטי המציע .2
 

 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  ./
 

 

 

 

 

 
 
 כוח אדם .0
 

 המועסקים על ידי המציע:א. מספרם הכולל של 
 

 

 ניסיון קודם ולקוחות  .1
 

 ת:והמוצעמחטים אספקת הם לון של המציע במכירה ובמתן שירותימספר שנות ניסי
 
 

 ע"י המציע בשנתיים האחרונות:בישראל מהדגמים המוצעים במכרז, שנמכרו  מחטיםמספר 
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 מפורטים להלן: הלקוחותשמות 
 
1 .                 ___________________________2____________________________ . 
 
3                 ___________________________ .4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 

 
 ם סיפקנו 2 אנו מספקיםלה , בסדר גודל של מכבי,לקוחותינו הגדוליםממליצים מבין להלן פירוט  .1

 באופן סדיר תיים האחרונותבשנ ,בישראל מחטים,
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 נייד וטלפון נייח: טלפון
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 נייד וטלפון נייח: טלפון
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 

 חותמת: ________________________שם המגיש וחתימת המציע: ___________________         

 

 ______________________תאריך: 
 



 'הנספח 

 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 

אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: לומר את האמת

 
 

תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן:  .1
 מחטים המורכבות על עטי אינסולין. לאספקת 123/2114( למכרז "הספק"

 

 .בשמו, ומוסמך ליתן תצהיר זה אצל הספקהנני משמש בתפקיד _________________  .2

 ו/או באמצעות קבלן משנה. בעצמומסוגל לספק למכבי את המחטים הספק  .3

מיליון מחטים  7לפחות כמות של , ישראלמדינת ב, למוסדות רפואיים בשנתיים האחרונות מכרהספק  .4
  .המוצעת התוצרתמ

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

 

 

 

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 

 אישור

 

הופיע בפני _________________,עו"ד, במשרדי ברחוב  __________הנני מאשר בזה, כי ביום 

זהות  ידי תעודת עצמו על __________ _________________, מר _______________, שזיהה

מספר ______________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 רתו הנ"ל וחתם עליה בפני.אישר את נכונות הצה -בחוק אם לא יעשה כן 

 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                    
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 'ונספח 
 

 אמות מידה
 

 פירוט מדדים קטגוריה
ציון איכות 

מזערי 
 לקטגוריה

משקל 
  %-ב

 ציון 
עד  3מ 

1  

 מאפייני המחטים

 =צבעוני(5=שקוף ; 1כיסוי פלסטיק של  מחט צבעוני ולא שקוף  )

  

10   

מחטים מתאימות לכל עטי הזרקה של אינסולין ולכל סוגי עטים של 
 ותכשירים נוספים שבשימוש מכבי  GLP1הורמון גדילה / 

להורמון = מתאים  5=מתאים להורמון גדילה; 3= לא מתאים ; 1)
   20 גדילה וגם לתכשירים נוספים(

מחטים בעלות אישור אמ"ר ספציפי לעטי ההזרקה של הורמון 
 גדילה, ו/או תכשירים נוספים מלבד לאינסולין 

   5 =כן(5=לא ; 1)

   15 5= נק 32G, 3= נק 31G, 1= נק 31G -עובי המחט

   10 1נקודה  נקודות , אחרת 5הצעה של יותר משני אורכים תעניק 

   60 סה"כ איכות המוצר

התרשמות 
מהספק  על פי 
ניסיון מכבי ו/או 

מחווי דעה 
 חיצוניים

 (*מידת הניסיון בנשוא המכרז )ניקוד

70% 

5   

   10 מתן מענה לצרכים השוטפים והמיוחדים של הארגון

   10 עמידה בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן

מיכולת הספק בכלל ומיכולתו לספק מענה שירותי התרשמות כללית 
   15 הולם לצרכי מכבי

   40 סה"כ איכות הספק

          

      100   

 נקודה 1שנות ניסיון בישראל =   2-5 מקרא * 
   

 
 נקודות 3שנות ניסיון בישראל =   6-11

   

 
 נקודות 5שנות ניסיון בישראל ומעלה =  11

    
 



 ז'נספח 

 

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

 מענה טכני
 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      
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 נספח ח'

 רשימת בתי המרקחת של מכבי

 

 כתובת בית מרקחתשם בית מרקחתעירמרכז עלותאתר אחסוןמרחב

מנהל בית מרקחת 

/רוקח אחראי

בתוך/מחוץ 

סניף

נונה חסלבסקי אופקים - הרצל  36אופקיםאופקים2379984882דרום

מחוץ לסניףילנה איבנקובאשדוד -  הגדוד עברי 6אשדוד - סי מולאשדוד2378984582דרום

בתוך הסניףילנה לרמןאשדוד -  השייטים 12אשדוד - רובע ד'אשדוד2331301082דרום

מחוץ לסניףיאנה קרמראשקלון - הגבורה 3אשקלוןאשקלון2370704082דרום

מחוץ לסניףואיל נאסראשקלון -ברנעאשקלוןאשקלון2383985682דרום

מחוץ לסניףליבי שריקיבאר שבע -  יצחק בן צבי 10באר שבע - הרכבתבאר שבע2377984382דרום

מחוץ לסניףמרטין רוזנטלבאר שבע - התקוה 4     קרית הממשלהבאר שבע - מרכזבאר שבע2371700682דרום

מחוץ לסניףסאבר אבורטיושדימונה -יגאל אלון 1  )מרכז מסחרי(דימונהדימונה2372701082דרום

מחוץ לסניףג'בר אבו בדרנתיבות - שד' ירושלים 18נתיבותנתיבות2375703082דרום

מחוץ לסניףריינר תמרערד - שמעון 18ערדערד2373702082דרום

מחוץ לסניףאילנה גליקמןקרית גת -שד' העצמאות 64קרית גתקרית גת2374703582דרום

מחוץ לסניףסונה קנורסקינתיבות שלום 16קרית גת- רמות דודקרית גת2382703382דרום

מחוץ לסניףיאנה גולדפרב-פליישרחובות - אחד העם 7רחובותרחובות2376984282דרום

אבי רוזנבלטמנהל  מרחב דרוםדרום

יעל לוי טלבית שמש -  צאלים 6בית שמשבית שמש2356985082ירושלים

יובל שנהבביתר עילית -                ישמח ישראל 1ביתר עיליתביתר עילית2355501182ירושלים

בתוך הסניףליטל גולדפיין סיניירושלים -חיים תורן 45ירושלים-פסגת זאבפסגת זאב2357500482ירושלים

מחוץ לסניףאבי נעיםירושלים - אגריפס 40ירושלים - מרכזירושלים2350504082ירושלים

בתוך הסניףתמיר כנושירושלים - צי'לה 6      )הדסה הקטנה(ירושלים - קרית יובלירושלים2351505082ירושלים

בתוך הסניףהיבה זבאנה כחילמודיעין - תלתן 8מודיעיןמודיעין2352502982ירושלים

מחוץ לסניףגולדי אפשטייןמודיעין עילית -           אבני נזר 46)קרית ספר(מודיעין עליתמודיעין עלית2354504382ירושלים

מחוץ לסניףרונן סטריקובסקימכבים -שדרות מכבים מרכז רנניםמכביםמכבים2353503082ירושלים

בתוך הסניףרזאן חיופריג'יהלום 891 -מעלה אדומיםמעלה אדומיםמעלה אדומים2358985482ירושלים

חנה פארמנהלת אזור ירושליםירושלים

מחוץ לסניףנאיף עבודאילת - שד' אילות 17אילתאילת2101984482מרכז

אסלם מסרוואהאריאל-הערבה 1אריאלאריאל2381603082מרכז

מחוץ לסניףליאת מליקהוד השרון - הבנים 14הוד השרוןהוד השרון2360605582מרכז

מחוץ לסניףרעיה פלדמןהרצליה - סוקולוב 17הרצליההרצליה2361602782מרכז

יפו - התקומה 36יפותל אביב2323201082מרכז

מיכל רוזנבלום בן 

בתוך הסניףמאיר

בתוך הסניףצילה כץכפר סבא - רוטשילד 56כפר סבאכפר סבא2362600582מרכז

מחוץ לסניףאלינה אספתח תקוה - דרך מנחם בגין 94 )עמישב(פתח תקוה - הדר גניםפתח תקווה2365608082מרכז

מחוץ לסניףחאלד עאמרפתח תקוה - שפיגל 3פתח תקוה - מרכזפתח תקווה2368601582מרכז

בתוך הסניףסופי מנוביץראש העין - דרך הציונות 17ראש העיןראש העין2366601682מרכז

בתוך הסניףאסלאם חג' יחיארמת השרון -  הנצח 3רמת השרוןרמת השרון2369600282מרכז

מחוץ לסניףאפרת עמרנירעננה - אחוזה 124רעננהרעננה2367602082מרכז

מחוץ לסניףמחמוד אבו זהירתל אביב - בלפור 2תל אביב - בלפורתל אביב2320202582מרכז

בתוך הסניףמחמוד חלילתל אביב - השל"ה 7תל אביב - השל"התל אביב2321200582מרכז

מחוץ לסניףחגית הורןתל אביב - יגאל אלון 98תל אביב - השלוםתל אביב2325201882מרכז

מחוץ לסניףאיאס חוריתל אביב - המלך ג'ורג' 25תל אביב - קינג ג'ורג'תל אביב2322200482מרכז

מחוץ לסניףעבד אלרחים דעאסתל אביב - אבא אחימאיר 15תל אביב - רמת אביב ג'תל אביב2324202382מרכז

מיכל ריכטרמנהלת מרחב מרכזמרכז

מחוץ לסניףראני מצארווהחדרה - הלל יפה 13חדרהחדרה2380984182צפון

מחוץ לסניףלינור אמירחיפה - חורב 19חיפה - אחוזהחיפה2315100582צפון

בתוך הסניףאלה הרשקוביץחיפה - הרצל 73חיפה - הדרחיפה2312104282צפון

מחוץ לסניףמחמוד רבאחחיפה - שלום עליכם 3        מרכז זיוחיפה - נוה שאנןחיפה2313109082צפון

מחוץ לסניףאייל גלברג רח' מורד הגיא 100כרמיאלכרמיאל2317985782צפון

בתוך הסניףפאיזה גיהשאןנצרת עילית - מעלה יצחק  14נצרתנצרת2314103082צפון

מחוץ לסניףמוחמד דיבנתניה - פנחס לבון 18     )לב יסמין (נתניה - דרוםנתניה2363600982צפון

מחוץ לסניףאימאן חאסקיהנתניה - שד' בנימין 21נתניה - מרכזנתניה2364601082צפון

מחוץ לסניףמוניר עבודעכו - דרך הארבע 41עכועכו2316104582צפון

מחוץ לסניףאדיב אבו אלהיג'אקרית מוצקין -שד' משה גושן 13קרית מוצקיןקרית מוצקין2310101082צפון

בתוך הסניףסאטי אמיןקרית מוצקין -יוני נתניהו 8  ) גלרון (קרית מוצקין - צפוןקרית מוצקין2311100982צפון

קובי גרוסמנהל מרחב צפוןצפון

בתוך הסניףחני אייזנברגאור יהודה - אופירה 1אור יהודהאור יהודה2340400982שפלה

בתוך הסניףאיריס רוזנצוויגאלעד - ניסים גאון 1אלעדאלעד2345403582שפלה

בתוך הסניףדובי בנטבני ברק - כהנמן 64בני ברק - כהנמןבני ברק2344404182שפלה

מחוץ לסניףמיטל מליאנקרבני ברק - רבי עקיבא 34בני ברק - מרכזבני ברק2346400582שפלה

מחוץ לסניףעלא אל דיןבת ים -בלפור 82בת ים - בלפורבת ים2332301982שפלה

בתוך הסניףמאיה טטרובת ים - כצנלסון 39בת ים - כצנלסוןבת ים2333302082שפלה

מחוץ לסניףמוחמד שלביגבעתיים - וייצמן 16גבעתייםגבעתיים2343402282שפלה

מחוץ לסניףחמד נאסרחולון - אילת 54חולון - אילתחולון2330300482שפלה

מחוץ לסניףלימור עזראחולון - גאולים 43חולון - נאות שושניםחולון2338300282שפלה

מחוץ לסניףהדס בלונדקוגל - שד' קוגל 45 חייםחולון - קוגלחולון2335300182שפלה

מחוץ לסניףנאפר נורלוד - שפירא משה חיים 31לודלוד2334307082שפלה

מחוץ לסניףעומר מחאגנהקרית אונו -המלך שלמה 40קרית אונוקרית אונו2342401482שפלה

מחוץ לסניףריבי רוביןראשון לציון - רוטשילד 15ראשון לציון - מזרחראשל"צ2336304782שפלה

מחוץ לסניףמירי אליעזראשון לציון - השירה העיברית 10ראשון לציון - מערבראשל"צ2339985182שפלה

מחוץ לסניףביאנקה יאנק ארזרמלה - שד' ויצמן 11רמלהרמלה2337305582שפלה

מחוץ לסניףמוחמד גבארהרמת גן - ביאליק 14רמת גןרמת גן2341400282שפלה

שחר מסרמנהל מרחב שפלהשפלה


