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 מנהלה

 כללי .1

עם שניים עד שלושה ספקים  להתקשר( מעונינת "מכבי": כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1

ציוד  ("המכשירים" אוטומטיים )להלן: CPAPמסוגלים, לספק למבוטחי מכבי מכשירי ה

  מתכלה, ושירותי תחזוקה למכשירים.

הכוללות  אספקת המכשירים, הציוד המתכלה ושירותי  הצעות מתאימותמכבי מבקשת לקבל  .1.2

 .רזהמכשל מסמכי  נספח א' בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במפרט, התחזוקה

-בשנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  3ההתקשרות היא לתקופה של  .1.3

( מיטיבים, בתיאום עם 2או ); ( זהים 1בכל פעם, בתנאים ) שנה אחתתקופות נוספות בנות  שתי

 .הזוכה

 מתחייבת לחלוקה שווה בין הספקים ו/או המכשירים השונים, אשר יזכו במכרז. אינהמכבי  .1.4

מכבי רשאית לתעדף בין הספקים והדגמים הזוכים. תיעדוף יכול להתבטא בפרסומי מכבי, אצל  .1.5

 .חר מכביהרופאים, במעבדות השינה ובכל דרך שתב

בגין הטיפול  עבדות שינהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי הזוכים לא ישלמו כל תשלום שהוא למ .1.6

 .במבוטחי מכבי, בין אם בכסף, במוצרים או בשווה ערך

 , לפי שיקול דעתה, עם המציעים שא ומתןמכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מ .1.7

 .במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר

 מהזוכים במכרז זה.רק , יוכלו לעשות זאת CPAPמבוטחי מכבי הזכאים לרכוש מכשיר  .1.8

 מכבי  מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. .1.9

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

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  .1.10

 , אם ירצו בכך. להלן

 

 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. 120/2015מספר  רגיל פומבי מכרז – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

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

 

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

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

בי שירותי בריאות", ברח' במשרדי "מכ מסמכיוהמעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את 

בין  ,ה'-בימים א' , מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדלגב' , אצל 14אביב, קומה -תלב 27המרד 

  של סךבתמורה לתשלום  ,14.5.15 ליום ועד 30.4.15מיום  , החלכל זאת. 10:00-14:00השעות 

  במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.)שלא יוחזר(, ש"ח   1,500

 בירורים ופניות

בשעה  21.5.15עד ליום  מסמכיוניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.1.1

 , כאמור לעיל.ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלמכבי: גב'  נציגתאל , 12:00

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

. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר mandel_an@mac.org.il: אלקטרוני

 .03-5143643בטלפון מס':  פנייתוהגעת 

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

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה במכתב הפנייה את  על הפונים לציין .3.1.3

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

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

 .1.6.15 עד ליום

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.2

)ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד  .3.2.1
רכזת  -לידי גב' ענת מנדל ,  120/2015מספר רגיל מכרז פומבי עליה ירשם אך ורק "

 " .14, תל אביב, קומה 27ועדת המכרזים, ברח' המרד 

. המועד האחרון להגשת 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.2.2
הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא  .12:00בשעה  11.6.15יום ההצעות הוא 

 תתקבלנה!

 לאחר  ,ג'כנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.2.3

  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כלחתימתה, והיא תוגש ביחד עם 

בטופס  3סעיף , כמפורט בהמסמכים שיש לצרף להצעה כלהוא חלק מהם, וביחד עם 

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

 .נרכשו ממכבישכפי מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז ל .3.2.4

מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את  תכלול את כלהיא 

 ואת החתימות כנדרש.כל הפרטים הנדרשים 

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.2.5

ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך רכזת המעטפה ע"י 

 ושעת קבלה.

הצעות השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .3.2.6

 מועד כאמור תפורסם.לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית ה

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.2.7

דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם 

mailto:mahat_s@mac.org.il
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האמור  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,להתקשר עם מכבי בהסכם

מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה,  בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע

 עקב כך.

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

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

 כחוק בישראל.מורשה תאגיד  .4.1.1

 .1976-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.1.2

כל ל ₪מיליון   2 י חשבונאות מקובלים, הןכלל, לפי  2013-2014ם בשני  הכנסותיו .4.1.3

 .לפחות ,אחת מהשנים

ו/או  HEALTHו/או קנדה  CEו/או  FDA-למערכת המוצעת על ידו אישור ה .4.1.4

 ו/או רשות הבריאות ביפן. TGAאוסטרליה 

המציע אינו הנציג בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ. במקרה שבו  .4.1.5
 למכירתמוסמך ומאושר  לפיו הינו בארץ  מהנציג המורשהבידיו אישור המורשה, 

  . הציוד ולמתן שירות אחזקה

בעצמו, ולא ע"י   , שירות נלווה וציוד מתכלהCPAPמכשירי מסוגל לספק למכבי  .4.1.6

 קבלן משנה/אחר.

ו/או  CPAP-ה מכשירי באספקת פחותשנים ל 3בישראל של סיון מוכח יבעל נ הינו .4.1.7

וכל השירותים הכרוכים הכולל אספקה לבית הלקוח  ציוד רפואי למשתמש סופי

  בכך.

 200מתוצרת היצרן נמכרו בישראל בהיקף מצטבר של אוטומטיים  CPAPמכשירי  .4.1.8

, FDAאישור  במכרז ככל שלמכשיר המוצע השנים  האחרונות.  3מהלך ביח' לפחות  

 מתייתר הצורך בהתקיים תנאי מוקדם זה.

 בישראל ו/אובשנה האחרונה  ונמכרוצע מהדגם המאוטומטיים  CPAPמכשירי  .4.1.9

 4,000של שנתי  ףבהיק  בצפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או  אוסטרליה

 .יח' לפחות

  עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש. .4.1.10

 ןלפירעו, ובכפוף רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך .4.1.11
 התשלום בפועל.

 

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

שלים את המצאת הנ"ל למכבי אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, לה

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר יתוך פרק זמן קצוב ש

 כאמור, 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  לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית

ובמקרה זה יהיה  כל אחת, )ששים( יום 60ת של עד ונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ

עתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. רשאי להאריך את תוקף הצ כל מציע

 .שלח על ידי מכבי בכתביבקשה כאמור ת

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. מהרגע עבודה

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

 

  חיםביטו עריכת אישור .6

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

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

 .ביטוחה חברת ידי על חתומה

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

 תיפסל, הנדרשות מהפוליסות איזו של קיומה אי לרבות, זה מסוג שינויים של במקרהנוספים. 

 .המציע הצעת

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

 .במכרז הזוכה על ההכרזה שלב עד הביטוחים עריכת אישור

 הבלעדי דעתהיהיו נתונים לשיקול  ל"הנ הטיוטהגבי -עלשייעשו  מהותיים שאינם נוסח שינויי

 .כאמור ההכרזה למועדמכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד  של

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

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

 .הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום, ביטוחיםהאישור עריכת 

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

או כל הצעה שהיא. מכבי  חלק מההצעהכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, מ .7.1

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

מפורטים ה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים .7.2

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

  .בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונותיובאופן שת

 4בתנאים המוקדמים שבסעיף הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי מכשירים שעמדו יודגש כי 

 במפרט )נספח א'(.בדרישות ההכרחיות לעיל ו



 
6 

ינתן ציון משוקלל לגבי כל דגם . (דגמים שלושהעד  ניתן להציעדגם אחד )מהיה ומציע יגיש יותר  .7.3

  בנפרד.

 : ציון האיכות .7.4

 .'ז כנספחציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב 

 :ציון המחיר .7.5

 כלהלן:יקבע יציון המחיר 

בטופס ההצעה )נספח ג'( בהתאם  2.1המפורטת בסעיף הכוללת סך העלות ל פי ע 95%
 לאומדן הכמויות המפורט שם.

 בטופס ההצעה )נספח ג'( בהתאם 2.2על פי סך העלות הכוללת המפורטת בסעיף  5%
 לאומדן הכמויות המפורט שם.

המציע,  את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של ועדת המכרזים תבחן .7.6

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

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

לקוחותיו של המציע מהתקשרויות  וכן על סמך בדיקת המלצות ,שונות קודמות עם המציע

פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה -לקודמות, וכן ע

 להלן. 7.11 מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 

פי דרישת מכבי וללא -המציע במכרז, עללצורך בדיקת האיכות של כל מכשיר מוצע, יספק  .7.7

 7ידו להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך -על יםהמוצע המכשיריםאת לתקופה של חודש ימים, תשלום, 

 .יום מדרישת מכבי

ברכיבים הכלולים בסעיפי  איכות מזעריהצעה של מציע שלא יעמוד בציון  תדחהועדת המכרזים  .7.8

 בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקתלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג דהאיכות 

 יקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. יההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן ש

סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא יהמועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "נבאם  .7.9

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

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

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

 ;השירותים המוצרים ו/או אי שביעות רצון מאיכות .א

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

נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול רשאית לדרוש מהמציע פרטים  המכרזים תהא ועדת .7.10

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

 במסגרת שיקוליה.

שימונה  הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .7.11

 מוצרללקבל כל מידע ביחס למציע ו/או  יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או

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

 שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .7.12

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

 ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  .7.13

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

 חודשים מיום תחילתו.)שלושה(  3 י מכבי בתוךיד-לשהיא, או יבוטל ע
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באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין הצהרות היצרן.  .7.14

תוני היצרן בלבד או שתפסול את ההצעה, הכל על פי נהיה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס ל

 .שיקול דעתה הבלעדי

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

)שבעה(  7למסמכי המכרז, בתוך  'ח בכנספהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .8.1

 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה ימי

ההתקשרות ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם 

 .כמופיע בנספח ב' למכרז

מובהר בזאת, כי במהלך תקופת ההתקשרות תהא מכבי רשאית לרכוש מהזוכה דגם  .8.2

יותר של המכשיר/המערכת נשוא הסכם זה )להלן: "הדגם המשודרג"(, בכפוף חדש/משודרג 

 להתקיימות כל התנאים המצטברים שלהלן:

 הדגם המשודרג אינו נופל באיכותו מהדגם בו זכה הזוכה במכרז; .8.2.1

 הדגם המשודרג עונה על כל התנאים המוקדמים והתנאים ההכרחיים הקבועים במכרז ובמפרט; .8.2.2

  המשודרג אינו עולה על המחיר שלגביו נקבעה זכייתו של הזוכה במכרז.מחירו של הדגם  .8.2.3

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי .8.3

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .8.4

 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על

או  ,אמ"ר , ימציא הזוכה במכרז למכבי אישורההתקשרות ממועד חתימת הסכםתוך שבוע  .8.5

כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר/מערכת, והוא מתחייב להמציא אישור אישור 

, ובכל מקרה טרם הפעלת ההתקשרות החתימה על הסכם חודשים ממועד)שלושה(  3אמ"ר תוך 

  השרות נשוא המכרז.

-"אהתשמ, הפרטיות הגנת חוק הוראות את לקיים מתחייבה המציע  הצעה במכרז הז בהגשת .8.6

 הרלבנטיות, המשפטים במשרד ומידע טכנולוגיה, למשפט הרשות והנחיות ותקנותיו 1981

 לעניין הבריאות משרד והנחיות הוראות וכן, זה מכרז נשוא העבודה ולתהליכי המידע למערכות

 המידע ואבטחת הפרטיות הגנת

 

 ביטול המכרז .9

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

 CPAP מכשירי  הסכם לאספקתידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים -כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 (.'נספח בוהכל כמפורט בהסכם ההתקשרות )  שירות נלווה וציוד מתכלהאוטומטיים, 

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

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

 .כאמור

רוכשי המכרז או לכל המציעים, לפי שלח בדואר אלקטרוני לכל יהודעה על ביטול המכרז ת .9.3

 העניין.

רוכשי מסמכי מא למי מהמציעים במכרז ו/או למי החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תה .9.4

 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.
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 המכרז במסמכי עיון .10

 תוצאות פרסום לאחר, 1993-התשנ"ג ,המכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .10.1

תיאום  לאחרכמפורט בתקנה האמורה, ייעשה  ,המכרז במסמכי במכרז משתתף של עיון, המכרז

 או חלק ממנהלשעה  ₪ 005של  סךמראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום 

 למכבי לכיסוי העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

זכויותיו במסגרת  צויימ בדבר המשתתף לבדיקת ורק אך נועד לעיל כמפורט המכרז במסמכי עיון .10.2

ללא קבלת אישור מראש  ,ןאו מקצת ןכול, הרחב לציבור אלה תוצאות לפרסם אין. המכרז הליך

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .11

נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין ימסמכי המכרז ה

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

 מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 מכות שיפוטס .12

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

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

 מפרט ומענה טכני
 כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת

 

 :כללי .1

 

ציוד מתכלה ושרות, עבור מבוטחי  ,CPAPמפרט זה מאפיין את דרישות מכבי למכשירי   .1.1
 מכבי.

 

לעמוד בכולן,  והציוד הנלווה צריכיםהמכשיר המוצע  ,דרישות המפרט הן דרישות הכרחיות   .1.2

 אלא אם כן מצוין אחרת.
 

המלאה והתקינה, לרבות  םהציוד הנדרש להפעלתיסופקו יחד עם כל  CPAP-מכשירי ה  .1.3
 פילטרים וצנרת, כולל ספר הוראות הפעלה ואחזקה ברמת משתמש ותעודת אחריות.  ,מסכה

,  יסופק ספר הוראות ההפעלה ואחזקה בשפה העברית לאחר קבלת ההודעה בדבר הזכייה
 .רוסית וערביתאנגלית, ולפי דרישה גם בשפות 

 

והציוד  CPAPותה המכיל תיאור מכשיר ה צבעוני באיכות נא קטלוגהספק יצרף להצעתו   .1.4
או  הכל בעברית. מסמכים נוספים כנדרש במכרזכן המתכלה, תמונתו ותכונותיו העיקריות ו

 . באנגלית

המוצע  CPAPלמידע בלבד, רשאי הספק לפרט עניינים נוספים הקשורים לתכונות מכשיר ה
 .ידו ולשירות הניתן מטעמו-על

 

 :CPAP-סוגי חבילות ה .2

 
 חבילת סיפאפ אוטומטי מסכת אף

 חבילת סיפאפ אוטומטי מסכת נחירונים

 חבילת סיפאפ אוטומטי מסכת אף פה

 חבילת סיפאפ אוטומטי מסכת אף+מעשיר לחות

 חבילת סיפאפ אוטומטי מסכת נחירונים+ +מעשיר לחות

 חבילת סיפאפ אוטומטי מסכת אף פה+מעשיר לחות
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 מאפייני המכשיר: .3
             

 כולל מענה טכני() אוטומטי CPAPדרישות למכשיר  .3.1
  .את השדה "התייחסות המציע לקיום הדרישות"יש למלא 

 דגמים מוצעים( 3לשכפל עבור יותר מדגם אחד )ועד  יש

 
 :דרישה הכרחית                

 

 דרישה תכונה

התייחסות המציע 

לקיום הדרישות 

 )יש לסמן בעיגול(

זיכרון מתקדם ואפשרות הפקת דוחות  נתוניםאגירת 

שימוש יומי, שבועי וחודשי, ממוצע 

שיורי והפסקות  RDIשימוש, מידת דלף, 

 חודשים.  6נשימה, לתקופה מינימלית של 

 קיים / לא קיים

 קיים / לא קיים ס"מ מים 4- 20לחץ  טווח לחצים

 קיים קיים / לא אפשרות חיבור המכשיר למעשיר לחות מעשיר לחות

עליה הדרגתית של לחץ  - RAMP עלית לחץ הדרגתית

 במכשיר עד ללחץ הנדרש
 קיים / לא קיים

 קיים / לא קיים אוטומטית  -לגובה ודלף  קומפנסציה

 
 :תכונות המהוות יתרון             

 

 

 תכונה
 דרישה

 

התייחסות המציע 

 לקיום הדרישות

 )יש לסמן בעיגול(

 קיים / לא קיים אינטגרלי מודולרי במכשירמעשיר לחות  מעשיר לחות

 קיים / לא קיים אפשרות להגדרת והגבלת תחום לחצים הגבלת תחום לחצים

מכשיר נוח וקל לתפעול, ידידותי  תפעול

 למשתמש 
 קיים / לא קיים

)ככל שנמוך יותר, גודל ומשקל נא לציין  גודל וניידות

 מהווה יתרון( 
  

 Db) בדציבלים )יש לציין רמת רעש  רעש

 )ככל שנמוך יותר, מהווה יתרון(
  

אפשרות חיבור לסוללה חיצונית ו/או  סוללה

   V110 -ו V12חיבור למקור מתח 
 קיים / לא קיים

שינוי הגדרות תפעול ופרמטרים  שינוי הגדרות

טיפוליים על גבי המכשיר ו/או ע"י חיבור 

 למחשב באמצעות קוד 

 קיים / לא קיים

 קיים / לא קיים הפעלה וכיבוי בעזרת נשימה  הדלקה וכיבוי 

הפחתת לחץ בזמן 

 נשיפה

 קיים / לא קיים   מנגנון הפחתת לחץ בעת נשיפה

 קיים / לא קיים   אזעקה   אזעקה
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 קיים / לא קיים תאורת מסך  תאורת מסך

מסננים אנטי 

 בקטריאליים

 קיים / לא קיים מסננים אנטי בקטריאליים

 תכונות נוספות 

 (נא לפרט -במידה ויש )

 

 

 מסכות

מסכה קלה לפירוק והרכבה )בפרט לאדם 
 מבוגר(

 קיים / לא קיים

 קיים / לא קיים ( הנותן חופש תנועה מקס'elbowמפרק )

 מספר חלקי מסכה יש לציין 
 )ככל שהמספר קטן יותר, יהווה יתרון(

 

פתח אוורור המאפשר דיפוזיית אוויר 
 עדינה ושקטה

 קיים / לא קיים

 
 

 שנים.  4 למשךלמכשירים  ושירות לרבות מתכלים נדרשת תקופת אחריות

 

 שירות )הכרחי לשלב הסכם ההתקשרות(: .3.2
 

שנים לפחות ממועד רכישתו .  6משך להספק יהיה ערוך לאספקת שרות ומתכלים לכל מכשיר 

אחזקה ומתכלים מהספק לאחר תום למען הסר ספק אין באמור לחייב את מכבי לרכוש שרותי 

 תקופת האחריות.

הזוכה יהיה אחראי לפעולתו התקינה של כל מכשיר, על כל  שנים( 4) במהלך תקופת האחריות
, שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה יעוץ והדרכה למבוטחי ללא תשלום נוסףרכיביו, ויספק, 

. מסכה ראשונה פחות מהוראות היצרןולא  מכבי. בנוסף יסופקו מתכלים על פי צרכי המבוטח
על פי דרישות מסיכות, אחת לשנה, לבית המבוטח,  3תסופק עם אספקת המכשיר ובנוסף 

 מסיכות בסה"כ. 4-, ולא יותר מהמבוטח
 

  ציוד מתכלה .3.3

 
 מסכות, צנרת ופילטרים.            

 : מסכות           .3.3.1

  ,נדרשת אפשרות לספק את כל סוגי המסכות: מסכות אף לסוגיהם השונים, נחירונים

 ממגוון היצרנים הקיים בשוק., והכל מסכות אף/פה ,מסכות פה, מסכות ג'ל 

  : גדליםL-S.כולל מסכות לילדים , 

 מבוטחים אשר רכשו  מסכות ימכרו לדרישת מכבי גם למי שלא רכש מכשיר מהספק(

דרטיות המסכות יהיו סטנ , זאת בהתאם להצעת הספק.מכשירים מספקים אחרים( 

 .הכרחי לשלב הסכם ההתקשרותומתאימות למכשירים השונים.  
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 )הכרחי לשלב הסכם ההתקשרות(: צנרת ופילטרים .3.3.2
 .יסופקו בהתאם לצרכי המבוטח ולא פחות מהוראות היצרן

 

 :)הכרחי לשלב הסכם ההתקשרות( מהמציע הזוכה במכרז השירות הנדרש   .4

 
הספק יספק למבוטחי מכבי שהציגו מכתב הפנייה ממעבדת השינה עימה עובדת מכבי מכשיר   .4.1

המפורטות במכתב. למבוטח מכבי הזכות להחזיר המכשיר והמתכלים  להתוויותהמתאים 
והציוד המתכלה לשנה אספקת המכשיר  לאחר תקופת התנסות של עד שבועיים, ללא חיוב. 

או בכל מקום  אתהימי עבודה מהפניה לספק, במעבדת השינה, בתיאום  5הראשונה תעשה תוך 
 אחר בו תנחה מכבי.

        
 נדרש כי הספק יהיה בעל יכולת גביית התשלום בכרטיס אשראי )אפשרי טלפונית(, או במזומן.  .4.2

 
לפחות שני אנשי שירות מקצועיים תקופת האחריות והשירות כל במהלך  יעמדו לרשות הספק  .4.3

של שנתיים לפחות, בהדרכת התפעול במכשירים, בדיקה וכיוון פרמטרים  ןניסיוומיומנים בעלי 
  במכשירים, בעלי יכולת הורדת נתונים ופתרון בעיות, בבית המבוטח בפריסה ארצית. 

 
 להסכם 6ירות כמפורט בסעיף במהלך תקופת האחריות והשירות, נדרש הספק לתת ש .4.4

 .נספח ב' - ההתקשרות
 

הספק ידריך את המבוטחים בהפעלת המכשיר ובתחזוקתו הביתית, לפי הנחיות והמלצות  .4.5
 היצרן. 

 
הספק יספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המכשירים, לפי הצורך או לפי פניה של  .4.6

 מבוטחים. הספק יפעיל מענה טלפוני לצורך זה.
 

כל פעולה שיווקית מכל סוג ומין שהוא למבוטחי ללא אישור ממכבי כי לא יבצע  הספק מתחייב .4.7
 .מכבי, לרבות חלוקת עלוני פרסום, עלוני מידע וכיו"ב

 

הספק רשאי להסתייע בקבלני משנה במתן השרות. למען הספר ספק, האחריות המלאה למתן  .4.8
 השרות תהא של הספק.

 
 

 : )הכרחי לשלב הסכם ההתקשרות( דרישות מהזוכה במכרז-מערכות מידע  .5

 
מכבי תעמיד לרשות הספק אתר לבדיקת קיום זכאות המבוטח למכשיר וגובה ההשתתפות   .5.1

 העצמית אותה יש לגבות ממנו.

 
 באחריות הספק לוודא כי ברשותו מחשבים עם קישור לאינטרנט.  .5.2

 
הספק יעביר למכבי רשימה מפורטת של אנשי קשר. עם קבלת הרשימה ואישורה תעביר מכבי  .5.3

על מנת לקבל שם משתמש אליה לספק כתובת דוא"ל אשר עליו ועל אנשי הקשר לפנות 
וסיסמא. הספק ואנשי הקשר יקבלו במייל חוזר טפסים בנושא אבטחה ונוהל החלפת סיסמא 

בפקס למכבי. עם קבלת הטפסים החתומים יועבר במייל  לאישור וחתימה. טפסים אלה ישלחו
על הספק להודיע על כל שינוי,  שם משתמש וסיסמא, אשר תוחלף לאחר הכניסה הראשונית.

 .עובד עוזב, עובד נכנס על מנת לבטל משתמש או לפתוח חדש
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 ציוד מאושרת תספק מכבי לספק אישור, כולל מספר אסמכתא, ואתמכשיר ובגין כל אספקת   .5.4
ד ללא אסמכתא ופרוט סכום וסכום ההשתתפות העצמית שיש לגבות מהמבוטח. אין לספק צי

 ההשתתפות העצמית שיש לגבות מהמבוטח.
 

הספק יפיק באמצעות האתר פרוט מכירות חודשי על סמך האסמכתאות וסכומי ההשתתפות   .5.5
מור יבוצע רק העצמית שאושרו לגבות. על בסיס הפרוט יגיש הספק חשבונית למכבי.  פרוט כא

עסקאות שבוצעו בפועל עם תום תקופת הניסיון וחתימת המבוטח על  -בגין עסקאות סגורות
  טופס שביעות רצון.

 
 
 

 אבטחת מידע .5.6

 .ע"יאת השדה "התייחסות המציש למלא  
 

 הכרחיות תכונות –טבלה א' 

התייחסות המציע לקיום  דרישה הכרחית תכונה
  הדרישות

 )יש לסמן בעיגול(
 מערכת ההפעלה במחשב  .1

 ציין מהי מערכת ההפעלה במחשב )לדוגמא: .1.1

 win7  ,win8 )כולל גרסהוכדומה , 
 
 

 אשר כי מערכת ההפעלה פועלת ברישיון מהיצרן .1.2
 
 

 אשר כי מע"ה מעודכנת וניתנת לעדכון .1.3

 
1.1___________  : 

_________________
_______________ 

 
 
 

 
 
 
 

 : מאשר  /    לא מאשר1.2
 

 מאשר /   לא מאשר :1.3

 Antivirus =(AV)תוכנת  .2

במחשב )לדוגמא:  נתמותק  AVציין איזה תוכנת .2.1
 נורטון, מקאפי וכדומה(

 
 
 
 

 אשר כי תוכנת .2.2
 פעילה במחשבי הספק -AVה 
 
 

 אשר כי תוכנת .2.3
 מתעדכנת בצורה שוטפת במחשבי הספק -AVה 

 

 
 

2.1___________  : 
_________________
_________________

______________ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 : מאשר  /    לא מאשר2.2
 
 
 

 : מאשר /    לא מאשר2.3

 Firewall =(FW)תוכנת   .3

במחשב/ברשת  נתמותק  FWציין איזה תוכנת .3.1
)לדוגמא: צ'ק פוינט, כחלק ממערכת ההפעלה, 

 וכדומה(.
 
 

מופעלת במחשבי/רשת   -FWאשר כי תוכנת ה .3.2
 הספק

 
3.1____________  : 

_________________
_________________

______________ 
 
 
 

 
 
 
 

 : מאשר /    לא מאשר3.2
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התייחסות המציע לקיום  דרישה הכרחית תכונה
  הדרישות

 )יש לסמן בעיגול(
 הזדהות  .4

אשר כי בגישה למידע רפואי נדרשת הזדהות  .4.1
 בעזרת שם משתמש וסיסמא

 
 

 אשר כי תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי .4.2

  
 מאשר: מאשר  /   לא 4.1

 
 

 : מאשר /   לא מאשר4.2
 

 הרשאות  .5
אשר כי המידע הרפואי הנשמר במערכות הספק מוגן 

 בעזרת הרשאות גישה מתאימות.

 

  
 מאשר  /   לא מאשר

חייב את הזוכה מ -דיווח על אירועי אבטחת מידע   .6
 .בלבדבמכרז 

מסר דיווח למכבי על כל אירוע/חשד לאירוע אבטחת יי
לרבות חשד על חשיפת מידע רפואי לגורמים  ,מידע

 שאינם מורשים
 

  

 
 מאשר

 חיווים ולוגים  .7
אשר כי קיים תיעוד בלוג על פעולות משתמשים 

 ברשומות רפואיות
 

  
 לא מאשר    מאשר  /

 
 טבלה ב' – תכונות המהוות יתרון

התייחסות המציע לקיום  תכונה
 )יש לסמן בעיגול( הדרישות

  מדיניות סיסמאות .8

 אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מינימום לאורך סיסמא .8.1
 
 

 אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מורכבות סיסמא )אותיות / מספרים( .8.2
 
 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת קביעת תאריך תפוגה לסיסמא ויכולת  .8.3
 החלפה יזומה ע"י המשתמש עצמו

 

 

 סיסמאות קודמותאשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מניעת חזרה על  .8.4
  

 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת נעילת משתמש לאחר מספר ניסיונות  .8.5
 כושלים להתחברות 

 
 

 

 כי מדיניות הסיסמאות אוכפת שחרור מושהה בזמן נעילת המשתמש אשר .8.6
 

 

 
 : מאשר  /    לא מאשר8.1

 
 

 : מאשר /   לא מאשר8.2
 
 

 : מאשר /   לא מאשר8.3
 
 
 

 : מאשר /   לא מאשר8.4
 
 

 : מאשר /   לא מאשר8.5
 
 
 

 : מאשר /   לא מאשר8.6
 
 

 : מאשר /   לא מאשר8.7
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התייחסות המציע לקיום  תכונה
 )יש לסמן בעיגול( הדרישות

 כי מדיניות הסיסמאות אוכפת סיסמא ראשונית למשתמש חדש אשר .8.7
 

 

כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מספר ימים מינימאלי בין החלפת סיסמא  אשר .8.8
 אחת לאחרת 

 

 
 /   לא מאשר: מאשר 8.8

 
 

 ניהול משתמשים  .9
אשר כי ישנו תהליך מנוהל של הוספת/גריעת משתמשים מהמערכת במועד  .9.1

 קרוב להתרחשות בפועל
 

 אשר כי ישנו תהליך בקרה תקופתית על משתמשים והרשאותיהם  .9.2
 
 

 
 : מאשר  /    לא מאשר9.1

 
 : מאשר /   לא מאשר9.2

 חיווים ולוגים .10
 זהות המבצע )שם משתמש( אשר כי לוג המערכת מכיל את .10.1

 
 

 אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע הפעולה )תאריך, שעה( .10.2
 
 

 אשר כי לוג המערכת מכיל את סוג הפעולה )צפייה/ יצירת/ עדכון רשומה( .10.3
 
 

 אשר כי לוג המערכת מכיל את תוצאת הפעולה )הצלחה/ כישלון(  .10.4
 
 
 

 אשר כי הלוג ניתן יהיה לצפייה ע"י מכבי .10.5

 
 מאשר /    לא מאשר: 10.1

 
 

 : מאשר/    לא מאשר10.2
 
 

 : מאשר/    לא מאשר10.3
 
 

 : מאשר/    לא מאשר10.4
 
 

 : מאשר/   לא מאשר10.5

 הסמכה לתקנים ובצוע מבדקים .11
 27001אשר כי הספק מוסמך לתקן אבטחת מידע  .11.1

 
 

 27799אשר כי הספק מוסמך לתקן אבטחת מידע במערכות בריאות  .11.2
 
 

 אשר כי הספק מבצע סקרי אבטחת מידע ומבדקי חדירות באופן שוטף  .11.3

 

 
 : מאשר/   לא מאשר11.1

 
 

 : מאשר /   לא מאשר11.2
 
 

 : מאשר /    לא מאשר11.3
 

 תהליכי עבודה .12
 כיצד מתבצע תיעוד השירות )המידע הרפואי אודות המטופלים(. .12.1

 
 

וברכיבי טכנולוגיית מהו אופן מימוש הגנת הפרטיות ואבטחת מידע בתהליך  .12.2
 המידע, בזרימת המידע ובשמירת המידע.

 

מהי מדיניות הגישה למערכות הספק ע"י צדדים שלישיים למטרות  .12.3
 תחזוקה/טיפול בתקלות ותפעול שוטף )אם קיים(.

 

 
 
 
 ש לצרף מסמךי

 עמודים(  2)בהיקף של עד 
 הכולל התייחסות

 לכל אחד מתתי מפורטת 
 הסעיפים.
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 נספח ב'

 התקשרותהסכם 
 2015 ,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 

 

 

 CPAPמכשירי  אספקת ל  120/2015 ושמספררגיל פומבי מכרז ומכבי פרסמה   הואיל
(, אשר העתק ממנו על נספחיו "המכרז" :)להלן אוטומטיים, שירות נלווה וציוד מתכלה

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

 'גכנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:והזוכה הגיש הצעה למכרז )להל והואיל
 המוצריםאת  לספקהסכים , ובכך ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,מכרזל
 ;ובכל נספחיו בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה השירותיםו

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

 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,
 
 

 כללי .1

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

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

דם, אלא אם הכתוב מחייב יבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ .1.3
 :פירוש אחר
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 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם" .1.3.1

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

, שירות נלווה וציוד CPAPאספקת מכשירי  - "המוצר"השירות/ .1.3.3
במכרז, במפרט ובהסכם  מתכלה, הכל כמפורט 

  זה על נספחיו.

 .אוטומטי CPAPמכשיר          -"כשירים/ממכשיר" .1.3.4

. 

מסיכות מסוגים שונים, צנרת, פילטרים וכל הנדרש         מתכלה" / ציוד "ציוד .1.3.5
 לשימוש במכשיר

תמיכה טכנית כוללים, השירותי אחזקה שוטפת  - "שירותי אחזקה שוטפת" .1.3.6
תיקוני שבר תיקונים, והדרכה כל ימות השנה, 

)כתוצאה משימוש סביר(, טיפולים מונעים לפי 
 חלפיםאספקת והוראות יצרן, עדכוני תוכנה 

הדרושים לשמירת המערכת במצב תקין או לשם 
 .השבת המערכת לתפעול תקין

ביקורת טכנית תקופתית ובדיקת בקרת איכות  - "ביקורת טכנית" .1.3.7
אשר נועדו לבדוק ולוודא כי המערכת על כל 
מכלוליה ורכיביה מתפקדת באיכות וברמת 

 הביצועים הנדרשת.

תקינה של המערכות המועד בו תוכח הפעלתה ה  - "מועד מסירה" .1.3.8
באתרי מכבי, לשביעות רצונם של המשתמשים, 

פי המפרט שהוגדר, לאחר שקיבלו הדרכה -על
להפעלת המערכת וכפי שיאושר בכתב על ידי 

 מנהל אתר מכבי.

 אנשי קשר .2

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל  ________________ אתמכבי ממנה בזה  .2.1
 הקשור לביצוע הסכם זה.

נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע  להיות________ ________את ממנה בזה הזוכה  .2.2
 הסכם זה.

זמין לכל  , יהיה/מוצרהנוגעת לשירותנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה  .2.3
-לידרש לכך עיפניה מצד מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 י מכבי.יד

 

 מתן השירותלעניין הזוכה והצהרות התחייבויות  .3

 )להלן: ______________מורשה של חברת  נציגהזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו  .3.1
 (, וכי הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות."היצרן"

 CPAPמכשירי הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן,  .3.2
ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת,  ,, מדגם __________________אוטומטיים

הנ"ל, לפי המפורט בהסכם זה  כשיריםשירותי תמיכה מקצועית וביקורות טכניות למ
 על נספחיו.

, הציוד כשיריםהממכבי את מבוטחי לספק ל , בכל תקופת ההתקשרות,הזוכה מתחייב .3.3
ולעמוד  ,ובהצעתו מפרטבהתאם למפורט בהסכם זה, ב מכשיריםשירות לההמתכלה, ו

 בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 
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במידה ודגם מבין הדגמים נשוא הסכם זה יפסיק להיות משווק ע"י הזוכה, למכבי  .3.4
תהיה הזכות לרכוש את הדגם החדש במקומו באותם תנאים, ובלבד שהדגם החדש 

 עומד בכל תנאי המפרט. 

 ה באישורה של מכבי.כל הכנסה של דגם חדש למכבי תהי

להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות הזוכה מתחייב  .3.5
 שליטה לגביהן.שלזוכה אין 

כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים  ,מצהיר זוכהה .3.6
, הכל םולשם הדרכת הפעלת ם, לשם תחזוקתמכשיריםהדרושים לשם התקנת ה

פי כל -הנדרשים על מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל האישורים וההיתריםכמתחייב 
 והחומרים לביצוע הבדיקות במערכות. כשיריםיבוא, לשירות ולאחזקת המידין, ל

המורשה של היצרן, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו  הנציגהזוכה מצהיר, כי בהיותו  .3.7
וכי יש  ,כשיריםוף וציוד למלהשיג, בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה, חלקי חיל

וכן צוות אנשים  כשיריםלו מעבדה המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת המ
 מיומנים לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה, למשך כל תקופת ההתקשרות.

, מכל סיבה שהיא, יודיע אם הסכם הרשאתו מאת היצרן יבוטלכי הזוכה מתחייב,  .3.8
דע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את יוויהזוכה למכבי מיד כש

ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש אתו תתקשר 
 מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה  .3.9
 ד תקין.בטוחות, בצוות עובדים מיומן ובציו

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

התחיבויות הזוכה במסגרת הסכם זה כוללות אספקה, ללא עלות נוספת מעבר לתמורה  .3.10
 שנים, לרבות: 4כל הנדרש לשימוש המבוטח משך להלן, של 

ארץ, בכל מקום בו תורה בכל המכשיר, כולל הובלה ואספקה למבוטחים  .3.10.1
 מכבי. המבוטח רשאי להחזיר מכשיר תוך שבועיים מיום קבלתו ללא חיוב.

 הדרכה. .3.10.2

 אחריות. .3.10.3

אחת  מסיכות, 3 בנוסףו ,עם אספקת המכשיר תסופק מסכה ראשונה -מסכות .3.10.4
מסיכות  4-יותר מ, ולא על פי דרישת המבוטח, יסופקו לבית המבוטח, לשנה

 בסה"כ.

ציוד מתכלה נדרש על פי צרכי המבוטח ולא פחות מהמלצת/הוראת היצרן.  .3.10.5
 )כולל מסננים וכו' לרבות משלוח(.

 שירותי אחזקה על פי צרכי המבוטח ולא פחות מהמלצת/הוראת היצרן. .3.10.6

כל שרות/ציוד נלווה אחר הנדרש להפעלת המכשיר בהתאם לצרכי המבוטח  .3.10.7
 הוראת היצרן.ולא פחות מהמלצת/

למען הסר ספק, מכבי ומבוטחי מכבי אינם מחויבים לרכישת מכשיר ו/או ציוד  .3.10.8
 שנים. 4מתכלה מעבר ל 

 

 מכשירים/ציוד מתכלההאספקת  .4

ימי עבודה  5הזוכה יספק למבוטחים, בעלי מכתב הפנייה ממעבדת השינה, מכשיר תוך  .4.1
והמתכלים לאחר מפניית המבוטח אליו. עומדת למבוטח הזכות להחזיר המכשיר 

תקופת התנסות של עד שבועיים ללא חיוב. תצוגה ומכירה תבוצע במכון השינה 
 בתיאום עם הספק והמבוטח או בכל מקום אחר כפי שתנחה מכבי.
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הזוכה לא יספק סוג מכשיר אוטומטי השונה מזה עליו המליצה מעבדת שינה עמה  .4.2
 עובדת מכבי.

פי -במשרדי הזוכה או בבית המבוטח, עלאספקת הציוד המתכלה, לאחר שנה, תהיה  .4.3
 כל המחירים כוללים את עלויות המשלוח. -בחירת המבוטח

הזוכה יספק את המכשירים כשהם חדשים וכוללים את כל הרכיבים והאביזרים, כולל  .4.4
ספר הוראות הפעלה ואחזקה ברמת משתמש, בעברית / רוסית /ערבית, תעודת אחריות 

 הפעלתו המלאה והתקינה של המכשיר.בעברית וציוד מתכלה, הנדרש ל

למבוטח אוטומטיים  CPAPהזוכה יעביר למכבי אישור על ביצוע מכירת כל מכשיר  .4.5
 מכבי.

 
 

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

 

 

 ותמיכה מקצועית הדרכה .5

 הזוכה ידריך את המבוטחים בהפעלת המכשיר ובתחזוקתו הביתית, לפי הנחיות היצרן.  .5.1

 
הזוכה יספק עם כל מכשיר ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן  .5.2

 וכן תמצית הוראות אחזקה בעברית./ רוסית /ערבית.

 
לפי פניה של הזוכה יספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המכשירים, לפי הצורך או  .5.3

 מבוטחים. הזוכה יפעיל מענה טלפוני לצורך זה שמספרו ____________________.

 
 ימים ממועד הזמנת מכבי. 3 -המכשירים יסופקו לידי המבוטח לא יאוחר מ  .5.4

 

הזוכה יספק את המכשירים לידי המבוטחים כשהם חדשים וכוללים את כל רכיבי  .5.5
כל החלקים (, USER MANUALמלא ) החומרה, חבילות התוכנה, ספר שירות טכני

בכמות מתאימה, הנדרשים  של המפרט 1.3 והאביזרים וחומרים המפורטים בסעיף 
 להפעלתן המלאה והתקינה של המכשירים. 

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

 ההסכם.

 

 מערכות קה לוחזתשירות  .6

 לגרוע מהאמור במפרט, ובנוסף:מבלי 

שנים לכל מכשיר. תקופת האחריות תחל  4הזוכה מתחייב לתקופת אחריות  של  .6.1
"תקופת האחריות"(. הזוכה יהיה אחראי  –ממועד מסירת המכשיר למטופל. )להלן 

שכל מכשיר שיסופק על ידו יהיה תקין על כל רכיביו ואביזריו ויפעל בצורה שוטפת 
 ותקינה ללא הפרעה ו/או מגבלה כלשהן.

 
לתו התקינה של כל מכשיר, על כל במהלך תקופת האחריות הזוכה יהיה אחראי לפעו .6.2

רכיביו, ויספק, ללא תשלום נוסף, שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה יעוץ והדרכה 
 למטופלי מכבי. 
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שירות התחזוקה יכלול תמיכה טכנית והדרכה, תיקונים, תיקוני שבר )כתוצאה  .6.3
 משימוש סביר(, טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, אספקת חלפים הדרושים
לשמירת המכשיר במצב תקין או לשם השבתו לתפעול תקין וביקורות טכניות, והכל 
ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי. השירות כולל את כל העבודות, החומרים 

 והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה .

             
מי ו' וערבי חג ובי 17:00עד  09:00שירותי התחזוקה ינתנו בימים א' עד ה', בין השעות  .6.4

 . 12:00עד  09:00בין השעות 

 
שעות מעת קריאת השירות, למעט  48הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה תוך מקסימום  .6.5

 שבתות וחגי ישראל.

 
 48הזוכה יהיה ערוך לספק מכשיר חלופי במידה והתקלה במכשיר לא תתוקן בתוך  .6.6

לרשות המטופל  שעות ממסירת המכשיר לתיקון. במקרה זה מתחייב הזוכה להעמיד
 מכשיר חלופי ברמה זהה או דומה לזו של המכשיר נשוא הסכם זה ובאופן מיידי. 

 
פי המלצת היצרן, ככל -הזוכה מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על .6.7

 הדרוש לתיקון ולתחזוקת המכשירים לאורך זמן.

 
בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות ותחזוקה  שיעמדו לרשותוהזוכה מתחייב  .6.8

מהדגמים נשוא ההסכם, על כל רכיביהם, ובעלי  CPAP -הבקיאים במכשירי ה
  פי המכרז והסכם זה.-הכישורים הנדרשים לצורך מילוי התחייבויות הזוכה על

 

בתום תקופת האחריות, שמורה למכבי הזכות לרכוש מהזוכה שירות תחזוקה שנתי  .6.9
וציוד נלווה )מסיכות, צנרת, פילטרים( במחירים כאמור בהצעת הזוכה. למען בתשלום 

הסר ספק, מכבי אינה מחויבת לרכוש שירות תחזוקה בתשלום וציוד נלווה מעבר 
 לתקופת האחריות.    

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

 ההסכם
 

 ותנאי תשלום התמורה .7

פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .7.1
ידי -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-שניתנה בפועל ושאושרה על ותהיחיד

על  אם הספק מאושר לעבוד או חשבונית עסקה ; מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק 
לאחר התשלום יעביר למכבי חשבונית מס , ובמקרה כאמור, ומן לפי החוק והתקנותבסיס מז
 (."התמורה")להלן:   בהתאמה

 
הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות , המיסים, מובהר, כי התמורה  .7.2

, והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר במתן השירותכים ההיטלים והאגרות הכרו
 לתמורה.

 
 תשלוםהתנאי  .7.3

פי -)שישים ושישה( מחודש הפעילות, על 66התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .7.3.1
 . ידי הזוכה ותאושר ע"י מכבי-על  חשבונית שתוגש
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לחודש העוקב לביצוע העסקה עבור מכשירים שלא  15-החשבונית תוגש לא יאוחר מה .7.3.2
אזי התשלום יידחה למועד התשלום אם תוגש לאחר מועד זה,  הוחזרו ע"י המבוטחים. 

 .הבא

היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי  .7.3.3
דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז 
הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, 

 ימים מראש 14ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 

הספק יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים  -הגשת החשבונית  .7.3.4
  לו. הספק יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים.

 אופן קבלת התמורה: .7.3.5

תיגבה על ידי הזוכה במעמד הרכישה ועל פי הסכום אשר תורה   השתתפות המטופל .א
מכבי לזוכה. מכבי לא תהא אחראית לסכומים אשר לא יגיעו לזוכה בגין השתתפות 
המטופל, מסיבה זו או אחרת. באחריות הזוכה לאפשר תשלום בכרטיס אשראי או 

, והדבר קמהמטופל סכום ביתר, יקוזז סכום זה מהתשלום לספ ככל שנגבה במזומן.
 הפרה יסודית של ההסכם.יחשב כ

 
הינה ההפרש בין סך התמורה לבין השתתפות מטופל מכבי ותשולם    השתתפות מכבי .ב

על ידי מכבי כנגד הצגת אישור מכבי לקיום המכירה, קובץ מלא במבנה נספח ח' למכרז 
 והעתקי חשבוניות המכירה למטופלי מכבי. 

  
השתתפות מכבי תשולם רק בגין מכשירים שלא הוחזרו על ידי המטופל בתום תקופת  .ג

באם הצעתו של הספק  הניסיון כנגד חשבונית מס כחוק, אשר תוגש ע"י הזוכה למכבי. 
ארה"ב )$( / אירו  נקובה במט"ח, התמורה בש"ח תקבע על פי השער היציג של דולר

 .עסקה ביצוע כלידי בנק ישראל ביום -שיפורסם על

 
הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות , מובהר, כי התמורה  .7.4

הכרוכים באספקת המוצרים ו/או השירותים המקצועיים, המיסים, ההיטלים והאגרות 
 נוספת מעבר לתמורה. והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה

 
מהם יהיו מעוניינים להסרת ספק מובהר, כי בכל מקרה שהגופים הנוספים ו/או מי     .7.5

להתקשר עם הזוכה, יחולו עליהם תנאי הסכם זה ובכל מקום בהסכם בו נאמר "מכבי", 
יבואו במקומו הגופים הנוספים כאמור, בהתאמה, והוראות הסכם זה, יחולו עליהם, 

  כאילו היו הם מכבי, כולל הוצאת חשבוניות תעודות ומסמכים לגוף הנוסף ישירות.
 

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

 ההסכם.
 

 הצמדה .7.6

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

 אחריות .8

ו/או אובדן  לכל נזקפי דין -עלמבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי  .8.1
יגרמו למכבי יו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, ש

 אספקתעקב ו/או בקשר עם  ,ו/או למי מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו
 כמפורט ומוגדר בהסכם זה.  ,CPAPחבילות 
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הראשונה, בגין כל נזק  לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתההזוכה מתחייב  .8.2
ו/או הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, 
שייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או 

 בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין.

לזוכה אודות לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב ה הפיצוי והשיפוי כפופ חובת
שמכבי לא תתפשר לכך ולנהל את התביעה הנידונה  לזוכה, למתן האפשרות התביעה

 הזוכה. בתביעה ללא הסכמת

כדי לצמצם הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .8.3
יהיה בעריכת , ולא להסכםבהתאם  יוותויאו לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייב

מכבי ו/או מי לפצות את לשפות ו/או  ומחובתחים כדי לשחרר את הזוכה הביטו
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-אחראי לו על שהואבגין כל נזק מטעמה 

מכל סכום  להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו,לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .8.4
 תהאפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -רוף הצמדה וריבית עלבצי ,לזוכה השיגיע ממנ

 בכל דרך אחרת.מהזוכה  לגבותם  תרשאי

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות,  .8.5
פי ההסכם. -על ידו על חסים לשירותים הניתניםהמתייהצווים, ההוראות והתקנים 

החוק למלא אחר כל דרישות והוראות תחייב מלמעלה מן הצורך יובהר, כי הזוכה 
שהותקנו על תקנות וה הצווים ואחר כל 1995-תשנ"הה, (נוסח משולב)לביטוח לאומי 

ו ו/או כל עובדישהזוכה, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן  ,, ובעיקרפיו
, השירותיםבמתן שיועסקו ועובדיהם  וו/או קבלני המשנה של שליחיו ו/או משמשיו

יהיו בכל עת ובמשך כל  ,אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני לרבות
 .פי החוק הנ"ל-זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות תקופת 

אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .8.6
מאחריות את הזוכה חרר ואין בהן כדי לש ,פי כל דין-ו/או עללפי ההסכם הזוכה 

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

 

  ביטוח .9

פי כל דין, ממועד -פי הסכם זה ו/או על-גרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה עלמבלי ל .9.1
תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה 

מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את  רוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוחלע
ומהווה זה הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם 

וזאת למשך כל  (,"הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק" :חלק בלתי נפרד הימנו )להלן
שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר פי ההסכם, לרבות כל הארכה -תקופת ההתקשרות על

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

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

 .ההסכםעריכת 

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

ת תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרו הזוכה
על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף 

יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים  הזוכההביטוחים. יודגש, כי 
 .הזוכהבביטוחי 

 אחד יוםמכבי, לא יאוחר מלהמציא ל הזוכהמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  .9.3
כאמור לעיל בהתאם  הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,הסכם זה לפני מועד חתימת

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

לא תגרע  תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-על הזוכהמהתחייבויותיו של 
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כדי לצמצם או לגרוע  הזוכהידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, .9.4
בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי 

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

תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה,  הזוכהככל שתקופת ביטוחי  .9.5
לעיל בגין   9.3 אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף מכבילהפקיד בידי  הזוכהמתחייב 

 פי ההסכם.-קופת ההתקשרות עלהארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל ת

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

ו/או  9.3עיפים ידי הזוכה כנדרש בס-מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .9.6
לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל  9.5

 תשלום המגיע לזוכה לפי הסכם זה.

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

ידי -יטוחים שיומצא עלאישור עריכת הב , לבדוק אתת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת .9.7
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או  כאמור לעיל, והזוכה הזוכה

פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלהרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים 
לעריכת הבדיקה ולדרישת מכבי כי זכויות  ,מצהיר ומתחייב הזוכה. זה 9סעיף 

כל חובה ו/או כל מכבי ו/או מי מטעמה השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 
ם, ותוקפם, או א אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפואחריות לגבי הביטוחים נש

פי הסכם זה -על הזוכהלגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 
פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין -ו/או על

 אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

ידי -קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלנם על פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  .9.8
. כמו כן, מכבי, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי

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

, לרבות הזוכהו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על לפי ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  .9.9
, לא יפגעו אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות

 לקבלת שיפוי. מכבי של בזכויותיה 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .9.10
או הנובע מנזק לרכושו, ו/מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו  מכבי ו/או מיתביעה כנגד 

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

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

 .הפוליסות

 מתן עם בקשר/או ו במסגרת משנה קבלני עם בהתקשרותו כי, מתחייב הזוכה .9.11
, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו נשוא חוזה זה השירותים

זה, על כל  9קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 
-התקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר עלתנאיהם, וזאת למשך כל תקופת 

לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח הזוכה זה. לחלופין, רשאי  9פי המוגדר בסעיף 
 בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע  ,, הזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .9.12
 כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.
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 רישיונות והיתרים .10

כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים מתחייב למלא אחר הוראות הזוכה  .10.1
פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. -היתרים ו/או הרשיונות הדרושים עלה ו/או

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

הסכם ההתקשרות, ימציא הזוכה במכרז למכבי אישור, כי תוך שבוע ממועד חתימת  .10.2
הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר/מערכת, והוא מתחייב להמציא אישור 

)שלושה( חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות, ובכל מקרה  3אמ"ר תוך 
 טרם הפעלת השרות נשוא המכרז.

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 מועסקי הזוכה .11

לכל  לצורך מתן השירות ייחשבוהזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו  .11.1
יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או יולא  ,צורך כעובדיו או שלוחיו

בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם 
 הנובעות מיחסיו עימם.

יב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין הזוכה מתחי .11.2
 ו/או הסכם החלים עליו.

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות  .11.3
יגרם להם בעת מתן יו/או בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש ש

 ורה למתן השירות. השירות או בכל פעילות הקש

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

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

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

 כם, מכל סיבה שהיא.פי ההס-ום ההסכם, או סיום כל התקשרות עלביטול או סי

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

 בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.

/או לשפות את תחייב לפצות ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ .11.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש מכבי

 המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .12

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל  .12.1
ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך 

, לפני תחילתה או תקשרותאו אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת הה
 .לאחר סיומה

 118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .12.2
 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז
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כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  .12.3
 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .12.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן .12.4.1
עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה ביחס לכל מידע על ושל מכבי, 

הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע 
 הזוכה תיופיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבו

 .("המידע" :פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן-על

אלא  ,למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא .12.4.2
, מאת מכבי ובהתאם ור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתבאם קיבל איש
 לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה  .12.4.3
עובדי הזוכה, שכל לדאוג לכך והמורשים לכך,  הזוכה אך ורק לעובדילמידע 

פי -לע והתחייבויותינותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע 
כלפי הזוכה )בכל ו על כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות מההסכם יחת

בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות לעמוד המחייב אותם , בנוסח עת(
)בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח  מכביפורטות בהסכם זה, וכן כלפי המ

 . ידי מכבי(-שיומצא על

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

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .12.4.4

ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות  הזוכה מידע שהיה בידי .12.4.4.1
שלא עקב הפרת התחייבות  מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה

 ;לשמירת סודיות

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  .12.4.4.2
 ;לשמירת סודיות

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות  .12.4.4.3
 הזוכה. לסודיות של

פי צו מרשות שיפוטית -או על פי דין-למידע שחובה לגלותו ע .12.4.4.4
ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו  ,מוסמכת

 כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ש הוא מסכיםוו לידוע כי  .12.4.5
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.הזוכה לא יהא 

לרבות מידע אשר  ,חשף גם למידע רגיש ביותרהוא ייייתכן וש וידוע לכי  .12.4.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים  וקיימת לגבי

גילויו לאחרים או שימוש בו שלא אשר שלישיים לשמור עליו בסודיות, ו
לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות 

מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה הזוכה כי , ובסודיותמידע הלשמירת 
 של מכבי.

א מודע הוידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, וכי  .12.4.7
לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן 

 )אך לאפר הוראות אלו, לרבות הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יצפוי אם הוא 
ותקנותיו, חוק זכויות  1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"ארק( הוראות 

 רלבנטי נוסף.וכל דין , 1996-תשנ"וההחולה, 
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 :דרישות אבטחת מידע .12.5

 כדלקמן:הזוכה מצהיר ומתחייב 

 בנספח אבטחת מידע להסכם המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד .12.5.1
 לנושא הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות לעת מעת וכפי שיעודכנו

 .המכרז

 למשפט הרשות והנחיות ותקנותיו הפרטיות הגנת חוק את יקיים הספק .12.5.2
 ואבטחת הפרטיות הגנת לעניין הבריאות משרד ודרישות ומידע טכנולוגיה

 מכרז נשוא העבודה ולתהליכי המידע טכנולוגיית למערך הרלוונטיות, המידע
 זה

ימים לפחות, לערוך אצל הזוכה  3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  .12.5.3
)בחצריו ו/או בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, 

פי האמור -שמירת סודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע התחייבויות הזוכה על
/או בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו

אלקטרוניים ו/או לוגיים, מהימנות עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה 
 זמנים בלוח שיימצאו הליקויים את לתקן מתחייב הזוכהמבוקרים( וכיו"ב. 

 .הממצא של החומרה לרמת המותאם

 

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .13

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי  .13.1
כמפורט בנספח "ערבות צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית ערבות בנקאית 
 אלף מאה) ₪ 100,000בסך של , להסכם זה )להלן: "ערבות הביצוע"(ביצוע" המצורף 
לאחר  חודשים 4הסכם וכלה בתום שתוקפה החל ביום החתימה על ה  שקלים חדשים(,

 .התקשרותתום תקופת ה

 כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרותהביצוע מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות  .13.2
מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי / אספקת המוצר/ים או הסתיים מתן השירות 

תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות  -ההסכם  פי-ק בגין אי מילוי התחייבויותיו עלנז
 לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרותה או לדרוש הארכה נוספת שלהביצוע 

 .הביצועתחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות  ,והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור

ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש  פי-ו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו עלבכל מקרה ב .13.3
, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה הביצוע בותעראת 

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

, יהא הזוכה חייב חלק מהםאו הביצוע השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות  .13.4
ום שהיה לפני לסכהביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לחדש את ערבות 

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

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

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

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה 
 יסודית של ההסכם.
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 ההסכם וסיוםההתקשרות  תקופת .14

אוטומטיים, שירות  CPAPאספקת מכשירי ההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת     .14.1
,  שתחילתה ביום ________ נלווה וציוד מתכלה, תהא לתקופה של  שלוש שנים

  .ו/או "תקופת ההתקשרות"( "ההסכם"תקופת  :)להלן

תקופות נוספות בנות  שתי-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .14.2
תוך שמירה והכל  , ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה2או ) ;( זהים1כל אחת, בתנאים ) שנה

 (."תקופות האופציה")להלן:  ההסכםותנאי  הוראות יתרעל כל 

 הסכם להביא, עת בכל, רשאית תהא מכבילעיל,  14.2-ו 14.1 אף האמור בסעיפים על .14.3
 ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסויימים לשירותים ביחס או כולו, זה

 .מראש חודשים 6 לפחות בכתב לזוכה כך על שהודיעה ובלבד, שהיא סיבה

 מכבי כלפי תביעה/או ו דרישה/או ו עילה/או ו טענה כל לזוכה תהא לא, כאמור במקרה .14.4
 .ההסכם סיום עם בקשר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית  .14.5
שלזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי את ההתקשרות עם הזוכה  לסייםלבטל את ההסכם ו

 :כךבקשר לכלשהי  תהא טענה ו/או דרישה

 ;הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זההזוכה אם  .14.5.1

ניתן כנגדו צו פירוק ו/או אם בקשת פירוק  ל ידוו/או ע הזוכהנגד כאם הוגשה  .14.5.2
, לרבות כונס הזוכהלהקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי  /או צו ו

 ; ימים 60 בתוך בוטלו לא כאמור והליכים, נכסים זמני

הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא  אם הצהרה מהצהרות .14.5.3
 נכונה או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .14.6

 ; אוכאמור לעיל לבטל את ההסכם לאלתר .14.6.1

ה לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפר .14.6.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב  3ו/או ההתחייבות תוך 

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

הזוכה למכבי  , ישלםלעיל 14.5 בנסיבות המתוארות בסעיףביטלה מכבי את ההסכם  .14.7
, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי ש"ח 100,000פיצויים מוסכמים בסך 

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

 אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

הפר הזוכה את ההסכם ו/או  לעיל 14.6.2 ףבסעילא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור  .14.8
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 

לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה,  ,רש על ידי מכביההתחייבות, כפי שנד
קיומו, והזוכה יהא חייב -תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או  ש"ח 100,000 לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך
ש מכבי להוכיח שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידר

אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד  נזקים אלה.
 או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של  .14.9
ל ההסכם, כמפורט הנזק אשר עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית ש

 לעיל, וכי הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס  .14.10
 לתקפו במועד שתקבע מכבי בהודעה.
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אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות  .14.11
, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו 1970-בשל הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -פי הוראות ההסכם או על-היסודית על

 
 

 איסור הסבת ההסכם .15

 
פי -את זכויותיו עלהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר  15.1

, בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכביההסכם או את החובות הנובעות ממנו, אלא 
 שלא תסרב לתיתו אלא מנימוקים סבירים.

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה  15.2
 ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

 ן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כול 15.3

פי הסכם זה ו/או -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 15.4
הינה  שמכביחלקן, לכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 

, ו/או לכל 1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -עניין" בו כהגדרתו של "בעל-"בעל
 ובלבד שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.וף מקבוצת מכבי ג

פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר  15.5
 כלשהו.

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

 ההסכם.

 

 העדר בלעדיות .16
 

 השירותאת  לספקידי מכבי -תנה לו עלימצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנהזוכה 
ם שירות דומה ו/או מיקיימו יםפעילישנם זוכים נוספים במכרז המאינה הרשאה בלעדית, וכי 

  מקביל עבור מכבי.

 

 קיזוז זכות .17

 
, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  17.1

 שהזוכה
עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע 

 לזוכה
 ממכבי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם 17.2
 לקזז הסכומים לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית

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

 ויתור בכתב .18
 

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. 18.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא  18.2
 שווה למקרה אחר. תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה

לא ייחשב הדבר  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 18.3
 כויתור על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.
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 סמכות שיפוט .19
 

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

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .20
 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 

 תאריך:_____________

 לכבוד

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 

)להלן: הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
 אוטומטיים, שירות נלווה וציוד מתכלה CPAPאספקת מכשירי בקשר עם מתן שירותי לרבות "(  הספק"

 -" והשירותים)להלן בהתאמה: " ספקבהסכם שנערך ביניכם לבין העם  בקשרוכן כל השירותים הנלווים 
תקופת )להלן: "ת ביום _______ "( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימההסכם"

 "(.הביטוח

 
כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק 1980 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
 6,000,000  נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של

 עובדיה ומנהליביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי הלתקופת  ₪ 20,000,000 ה"כ לאירוע ובס ₪
 .ספקמי מעובדי ה קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיבמקרה וי

 __________________פוליסה מספר 

 
ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם 
ע לאירו  ₪ 6,000,000 ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של

את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או  שפותל הפוליסה תורחבביטוח. הובסה"כ לתקופת 
מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

באחריות או מכבי ין רכוש רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגהמבוטח. 
 .בפיקוח או בשליטת הספק

 __________________פוליסה מספר 

 
 

בקשר עם  , לרבות נזק גרר, בגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .3
בגבול "( המוצרים)להלן:" ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצרו/או 

מכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור .  טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה"  ₪ 8,000,000של אחריות 
הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר למעשי ו/או מחדלי  הבשל אחריות

חריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף א
רטרואקטיבית מיום תחילת  תחולה. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת אחד מיחידי המבוטח

ההסכם, אך לא לפני החלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםפעילות הספק בקשר עם 
 תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל רתנובחב שהביטוח במקרה .___________

 וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים חודשים 6 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת
 נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע
. הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת הביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין

 לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה )לפי העניין.

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

 __________________פוליסה מספר 
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 כללי
לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  ספקה .4

 לעיל. 

ו/או מי  מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .5
 .הו/או מי מטעמ מכביטענה בדבר שיתוף ביטוחי  וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או המטעמ

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .6
 יום מראש. 30הודעה על כך בדואר רשום  מכבימבלי שניתנה ל

לא יהיו נחותים מהנוסח  )למעט בטוח אחריות מקצועית(, ספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .7
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו "ביט"הידוע כ

 

 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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 נספח להסכם

 בלבדערבות ביצוע לשימוש הזוכה 

 שימוש הזוכה במכרזל -ערבות ביצוע  -בנקאית אוטונומית נוסח ערבות

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

 תל אביב 27רח' המרד 
 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

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

( בקשר עם "החייב" :)להלן למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________צמוד 

 .אוטומטיים, שירות נלווה וציוד מתכלה CPAPמכשירי קת אספל (120/2015מכרז מס'  )מכח הסכם

 

 המונח "מדד" משמעו: –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, 

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

כי המדד  ,("המדד החדש" :פני התשלום על פי ערבות זו )להלןיתפרסם לאחרונה לאם יתברר מהמדד ש

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

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

 (."סכום הערבות המוגדל" :)להלןלעומת המדד היסודי 

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

 הערבות.

 

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

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

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

 הערבות המוגדל.

 

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל .

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 נה ניתנת להעברה.ערבות זו אי

  

 בכבוד רב,

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:
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 נספח להסכם
 
 

 תאריך: ___________
 

 לכבוד                                                                                        
 מכבי שירותי בריאות

  27המרד רחוב 
 אביב -תל

 

  לשמירת סודיותהתחייבות עובד 
 )לחתימת כל עובד אשר יעשה שימוש במערכת 'חיוב ישיר'(

 
 

, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת _____________ , ת"ז ___________אני החתום/ה מטה  _____
 כדלקמן:

 
 

במסגרת  מטעם החברה"(, והנני פועל/ת החברהבע"מ )להלן: " _______הנני עובד/ת של חברת  .1
שירותי למתן  "(מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  לביןנה הסכם שנחתם בי

 "(.השירותים" –)להלן  __________________________________________
 
מסוגים שונים.  הנני יודע/ת כי לצורך מתן השירותים למכבי כעובד החברה, תהא לי גישה למידע .   2

ועל  לי רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על חסיונו וברורה הכמו כן ידוע
  .גרם למכבי עקב חשיפתו על ידי על כל המשתמע מכךיהנזק הכבד שעשוי לה

 
מוסכם ומוצהר כי מידע רפואי הינו מידע המתייחס באופן ישיר למצב בריאותו הגופני  או הנפשי 

אגרי המידע הממוחשבים של מכבי או בדרך של של מטופל או לטיפול הרפואי בו, המתועד במ
 רישום או צילום או בכל דרך אחרת.

 
המידע הרפואי שייחשף בפני ו/או יועבר לידי הינו רכוש הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי הובהר לי כי  .3

להשתמש בו לצורך ביצוע  לידי אך ורק על מנת שאוכל ייחשף בפני ו/או יועברמכבי, וכי הוא 
 יה של החברה עפ"י ההסכם. התחייבויות

 
, שאינו מידע רפואי, שיגיע לידי תוך כדי פעילותי כל מידע אחרהנני מתחייב/ת לשמור על סודיות  

במכבי ו/או עקב פעילותי במכבי והקשור למכבי ו/או למבוטחיה ו/או לכל הגורמים הקשורים 
עתי במישרין או בעקיפין, עמה, לרבות כל מידע המצוי במאגרי המידע של מכבי ואשר יגיע לידי

 ולא לעשות בהם כל שימוש ללא אישורה מראש ובכתב של מכבי. 
הינו מידע אשר גילויו, מסירתו או כל שימוש בו עלולים  כל מידע אחרלהסרת ספק מוצהר כי 

לגרום נזק למכבי ו/או למבוטחיה ו/או לכל הגורמים הקשורים עמה, לרבות אך מבלי לגרוע 
עיל, כל מידע המתייחס לנכסיה של מכבי, סדרי העבודה הנהוגים בה, נושאי מכלליות האמור ל

מחקר ופיתוח, קשריה המסחריים של מכבי, ולרבות ענייניהם של כל החברות והגופים אשר מכבי 
 עומדת עמם בקשר, וכן התאגידים הקשורים ו/או השלובים ו/או המסונפים למכבי.

 
לטת את המידע שיגיע אלי מתוקף מתן השירותים למכבי וכן מוחסודיות בהנני מתחייב/ת לשמור  .4

בין  שלא להחזיק ברשותי ולא לעשות כל שימוש, בין במישרין ובין בעקיפין, הנני מתחייב/ת
 מתן השירותיםשיגיע לידי תוך כדי ו/או עקב באשר הוא  מידעכל ב בתמורה ובין שלא בתמורה,

ו/או לכל הגורמים הקשורים עמה שיגיע לידי ו/או לקבוצת מכבי מכבי והקשור למכבי ו/או ל
 שלא לצרכי ביצוע התחייבותה של החברה על פי ההסכם. לידיעתי כאמור

 
במידה ופעילותי מטעם החברה במסגרת הסכם זה תכלול גם שימוש במערכת 'חיוב ידוע לי כי  .5

בכפוף  בהלפעול , והנני מתחייב/ת זואקבל ממכבי גישה למערכת ממוחשבת ישיר' של מכבי, 
 למגבלות הבאות : 

 במסגרת פעילותי כעובד/ת החברה בלבד. (1)
בתחום הנושאים והפעילויות שיוגדרו לי ע"י מכבי ו/או כל מי שהוסמך לכך ע"י מכבי  (2)

 בלבד.
 עפ"י הוראות כל דין ונוהלי מכבי. (3)
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 אך ורק באמצעות הסיסמה שתימסר לי ע"י מכבי. (4)
 
של מכבי ע"י מי שלא הוסמך לכך עלולה להסב נזקים  'חיוב ישיר'הנני יודע/ת כי הגישה למערכת  .6

 למכבי ולפיכך הנני מתחייב/ת : 

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

  ידי אדם אחר.
 
הובא לידיעתי כי הפרת ההתחייבויות הנ"ל או אי קיומן במלואן, מהווה עבירה פלילית ועוולה  .7

 . 1981-תשמ"אעל פי חוק הגנת הפרטיות, האזרחית 
 
מידע שהגיע אלי עקב ביצוע ההסכם, לאדם שלא היה מוסמך הנני מודע/ת ומבין/ה, כי מסירת  .8

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

  
השירותים מטעמה של כמפורט במסמך זה תעמודנה בתוקפן גם לאחר תום מתן לעיל  יהתחייבויותי .9

 למכבי. החברה

 

 

 
 _____________ 

 חתימה 
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 :פרטים אישיים למשתמש במערכת 'חיוב ישיר'

 

  שם פרטי

  שם משפחה

  שם פרטי באנגלית

  שם משפחה אנגלית

  מס' ת.ז.

  תפקיד

  שם המרפאה

  כתובת המרפאה

  פקס המרפאה

  טלפון המרפאה

  מס' טלפון נייד 

  כתובת מייל

 

 



 ג'נספח 
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 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 

  120/2015  מספרטופס הצעה למכרז  הנדון:
 דגמים / מותגים שונים העומדים בדרישות המפרט שלושה עבור עדלהגיש הצעה  ניתן

 ההצעה ואת המענה הטכניל את טופס יש לשכפ –באם מגישים יותר מדגם / מותג אחד 
 

 
 ________________________________התאגיד המציע: 

 
 _____________________________________________המוצע:   שם המכשיר

 
 ___________________________________________________פירוט הציוד הנלווה  המוצע: 

 
   _______________דגם: __________________  ___תוצרת:______________

 
הערות: 

_______________________________________________________________________ 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

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

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

 
 השירותים שבהצעתנוהתחייבותנו לבצע את חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה  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
 

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

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן,  1.5
המועד ימים מ)תשעים(  90לא לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 

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

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

 ש"ח / דולר ארה"ב / אירו, לא כולל מע"מ.  -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7

היציג נכון למועד האחרון  ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער המט"ח
   להגשת ההצעות למכרז.
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 :להלן הצעתנו .2
 
 

 :  CPAPהצעה לחבילת  2.1
 

 דגם _________________________ מתוצרת _____________________________
 
 

 סוג החבילה
אומדן כמות 

 שנתית

 מחיר לחבילה
 מע"מלא כולל 
 

 מטבע מחיר 

   1091 חבילת סיפאפ אוטומטי מסכת אף

   301 חבילת סיפאפ אוטומטי מסכת נחירונים

   143 חבילת סיפאפ אוטומטי מסכת אף פה

   234 חבילת סיפאפ אוטומטי מסכת אף+מעשיר לחות

   117 חבילת סיפאפ אוטומטי מסכת נחירונים+מעשיר לחות

   72 אוטומטי מסכת אף פה+מעשיר לחות חבילת סיפאפ

 
 ציוד מתכלה ואביזרים:הצעה ל 2.2

 
   

    
 אביזר

אומדן כמות 
 שנתית

 מחיר לחבילה
 לא כולל מע"מ

 מטבע מחיר 

   88 מעשיר לחות לסיפאפ

   108  צינורית 

   3 פילטרים

   400 מסיכת אף

   206 מסיכת נחירונים

   45 מסיכת אף פה

 

 

 
 הערות:

 שנים: 4את כל הנדרש לשימוש המבוטח משך  מחיר החבילה כולל 
  מכשיר, כולל הובלה ואספקה להיכן שתורה מכבי בכל רחבי הארץ. המבוטח רשאי להחזיר מכשיר תוך

 .שבועיים מיום קבלתו ללא חיוב

 .הדרכה 

 .אחריות 

 לבית המבוטח )למעט , כולל משלוח המסכות )בהתאם לסוג החבילה( מסכה אחת לשנה -מסכות
מסיכות  4 -הכל על פי דרישת המבוטח, ולא יותר מ -(המסכה הראשונה אשר תסופק עם המכשיר

 בסה"כ.

 מסננים וכו'(, כולל  / הוראת היצרן ציוד מתכלה נדרש על פי צרכי המבוטח ולא פחות מהמלצת(
 .(צינורית ופילטרים – משלוח לבית המבוטח  )למעט הציוד לשנה הראשונה אשר יסופק עם המכשיר

 .שירותי אחזקה על פי צרכי המבוטח ולא פחות מהמלצת / הוראת היצרן 

  כל שרות / ציוד נלווה אחר הנדרש להפעלת המכשיר בהתאם לצרכי המבוטח ולא פחות מהמלצת / הוראת
 היצרן.

 .ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה  
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  :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

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

 התאגדות תעודת. 

  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 

 .חודשים לפני מועד ההגשה 3של עד  תאריך

  ,)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. 

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

  יצרן כי המציע נציגו המורשה בארץ. לחילופין, אישור מהנציג המורשה בארץ לפיו המציע  מוסמך אישור
 ומאושר למכירת הציוד ולמתן שירות אחזקה.

  אישור יצרן כי מכשיריCPAP   בצפון  בישראל ו/אובשנה האחרונה  ונמכראוטומטיים מהדגם המוצע
 יח' לפחות. 4,000של שנתי  ףבהיק  אוסטרליהאמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או  

 תמונה ותכונות עיקריות. המכשירצבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור  קטלוג , 

  כשהוא מלא וחתום, כולל מסמך המפרט דרישות אבטחת מידע. -נספח א'   –מפרט ומענה טכני 

  נספח ג'  –טופס הצעה. 

  נספח ד'  -טופס פרטי המציע. 

  הנספח  -תצהיר עשוי בפני עורך דין'. 

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. הטיוט 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

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

 

 
 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:

 
 

 ____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:
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 נספח ד'

 ופס פרטי המציעט

 
  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
 
  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מספר תאגיד

 משפטי )צורת התאגדות(:מעמד 
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 :טלפון נייד
 

 טלפון נייח:
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
2.  

 

 
 תיאור כללי של המציע  .2
 

 

 

 

 

 

 
  כוח אדם .3

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 
 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע: 
 
 

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

______________________________               ______________________________ 
 

     _____________________________            ______________________________ 
 

                                                                                                                                        
 



 

 
40 

 ניסיון קודם ולקוחות  .4
 

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

 מהדגמים המוצעים במכרז, שנמכרו ע"י המציע בשנתיים האחרונות: כשיריםמספר מ
 
 

 נות:וכנ"ל, שנמכרו על ידי המציע בשנתיים האחר יםפעיל כשיריםמספר כולל של מ
 
 

 שמות הרוכשים המפורטים להלן:
 
1                 ___________________________ .2 .____________________________ 
 
3                 ___________________________ .4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 

 
 
 
להם אנו מספקים בשנים  / לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנוממליצים מבין להלן פירוט  .5

 האחרונות באופן סדיר
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 :נייד ונייח טלפון
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
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 הלקוח:שם 
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 

 חותמת: ________________________ : __________________  שם מגיש ההצעה         

 

 : ________________________תאריך  חתימת המציע: ____________________          
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 נספח ה'

 ת  צ  ה  י  ר
 
 

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

 
 

( למכרז "הספק"________________ )להלן: _____תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___ .1
 .שירות נלווה וציוד מתכלהאוטומטיים,  CPAP מכשירי  לאספקת 120/2015

 .וומוסמך ליתן תצהיר זה בשמ ,אצל הספקהנני משמש בתפקיד _________________  .2

 בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.  , שירות נלווה וציוד מתכלהCPAPמכשירי מסוגל לספק למכבי את הספק  .3

 ציוד רפואי למשתמש סופיו/או  CPAP-ה מכשירי באספקת פחותשנים ל 3בישראל של סיון מוכח יבעל נ הספק .4
  ים בכך.וכל השירותים הכרוכהכולל אספקה לבית הלקוח 

 3מהלך ביח' לפחות   200מתוצרת היצרן נמכרו בישראל בהיקף מצטבר של אוטומטיים  CPAPמכשירי  .5
 השנים  האחרונות. 

 ניתן למחוק סעיף זה [הצהרה זו אינה חובה ו ,FDAאישור שלמכשיר המוצע במכרז קיים ] ככל 
 

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

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 

 אישור

 

במשרדי ברחוב  ,עו"ד,הופיע בפני _________________ _____________כי ביום  ,הנני מאשר בזה

זהות מספר  ידי תעודת עצמו על שזיהה ,_________________ מרגב'/______________, _____________

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

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

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                     
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 נספח ו'

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

 מענה טכני
 1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם
  1     

2     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      
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 'זנספח 

 
 אמות מידה

 
 

 

 4           מעשיר לחות אינטגרלי מודולורי במכשיר

 3           אפשרות להגדרת והגבלת תחום לחצים

 7           נוחות תפעול וידידותיות למשתמש

 4           משקל גודל וניידות

 4           מידת הרעש

.110v 12 וv 4           אפשרות חיבור לסוללה חיצונית ו/או חיבור למקור מתח 

 4           שינוי הגדרות תפעול ופרמטרים טיפוליים על גבי המכשיר ו/או ע"י חיבור למחשב באמצעות קוד

 4           הדלקה וכיבוי אוטומטיים - בעזרת נשימה

 5           מנגנון הפחתת לחץ בעת נשיפה

 4           אזעקה

 3           תאורת מסך

 5           מסננים אנטי בקטריאליים

 3           ערכים מוספים אחרים

 4           מסכה קלה לפירוק והרכבה )בפרט לאדם מבוגר(

 3           מפרק )elbow( הנותן חופש תנועה מקס'

 3           מספר קטן של חלקי מסכה 

 3           פתח אוורור המאפשר דיפוזיית אוויר עדינה ושקטה

   -           32.2565סה"כ איכות מכשיר

מידת הנסיון של הספק ו/או צוות העובדים באספקת ציוד רפואי  )לא מתכלה( למשתמש סופי ו/או 

בתחום ה-CPAP ו/או בתחום תרופות מעבר לתנאי הסף )4 שנים - 3 נקודות, 5 שנים- 6 

7נקודות, 6 שנים- 8 נקודות, מעל 6 שנים- 10 נקודות(

1מדיניות סיסמאות

0.5ניהול משתמשים

1חיווים ולוגים

0.5הסמכה לתקנים ובצוע מבדקים

2תהליכי עבודה

7התרשמות כללית מהספק ומצוותו ומיכולתו לספק שרות בפריסה ארצית

   -           13.3019סה"כ יכולות הספק

5איכות ומהירות מתן מענה לצרכים השוטפים 

3איכות ומהירות טיפול בעת תקלה

4מקצועיות ורמת אנשי השירות

2מתן מענה לצרכים מיוחדים

2דיוק בהתחשבנות

   -           11.2016סה"כ שביעות רצון

100

איכות המכשיר

שביעות רצון לקוחות 

ו/או מכבי

יכולות הספק

איכות המסכות

פירוט מדדיםקטגוריה
ציון איכות 

מזערי
משקל ב-%

ציון לספק 

מ 0 עד 10


	1. כללי
	1.1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי") מעונינת להתקשר עם שניים עד שלושה ספקים המסוגלים, לספק למבוטחי מכבי מכשירי CPAP אוטומטיים (להלן: "המכשירים") ציוד מתכלה, ושירותי תחזוקה למכשירים.
	1.2. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות  אספקת המכשירים, הציוד המתכלה ושירותי התחזוקה בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במפרט, נספח א' של מסמכי המכרז.
	1.3. ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-שתי תקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם, בתנאים (1) זהים ; או (2) מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.
	1.4. מכבי אינה מתחייבת לחלוקה שווה בין הספקים ו/או המכשירים השונים, אשר יזכו במכרז.
	1.5. מכבי רשאית לתעדף בין הספקים והדגמים הזוכים. תיעדוף יכול להתבטא בפרסומי מכבי, אצל הרופאים, במעבדות השינה ובכל דרך שתבחר מכבי.
	1.6. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הזוכים לא ישלמו כל תשלום שהוא למעבדות שינה בגין הטיפול במבוטחי מכבי, בין אם בכסף, במוצרים או בשווה ערך.
	1.7. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים  במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
	1.8. מבוטחי מכבי הזכאים לרכוש מכשיר CPAP, יוכלו לעשות זאת רק מהזוכים במכרז זה.
	1.9. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי  רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	1.10. 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.
	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 30.4.15 ועד ליום 14.5.15, בתמורה לתשלום סך של  1,50...
	בירורים ופניות
	3.1.1. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו עד ליום 21.5.15 בשעה 12:00, אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, כאמור לעיל.
	זאת אך ורק בקובץ Word בנוסח ובמבנה המצ"ב כנספח ו', באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו בטלפון מס': 03-5143643.
	3.1.2. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה.
	3.1.3. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.
	3.1.4. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני  עד ליום 1.6.15.

	3.2. אופן ומועד הגשת ההצעות
	3.2.1. את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 120/2015 , לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14" .
	3.2.2. ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 11.6.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
	3.2.3. 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 3 בטופס ההצעה, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.
	3.2.4. למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז כפי שנרכשו ממכבי. היא תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.
	3.2.5. 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.
	3.2.6. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.
	3.2.7. 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...


	4. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
	4.1. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
	4.1.1. תאגיד מורשה כחוק בישראל.
	4.1.2. בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
	4.1.3. הכנסותיו  בשנים 2013-2014 , לפי כללי חשבונאות מקובלים, הן 2 מיליון  ₪ לכל אחת מהשנים, לפחות.
	4.1.4. למערכת המוצעת על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
	4.1.5. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ. במקרה שבו המציע אינו הנציג המורשה, בידיו אישור מהנציג המורשה בארץ לפיו הינו  מוסמך ומאושר למכירת הציוד ולמתן שירות אחזקה.
	4.1.6. מסוגל לספק למכבי מכשירי CPAP, שירות נלווה וציוד מתכלה  בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
	4.1.7. הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות באספקת מכשירי ה-CPAP ו/או ציוד רפואי למשתמש סופי הכולל אספקה לבית הלקוח וכל השירותים הכרוכים בכך.
	4.1.8. מכשירי CPAP אוטומטיים מתוצרת היצרן נמכרו בישראל בהיקף מצטבר של 200 יח' לפחות  במהלך 3 השנים  האחרונות. ככל שלמכשיר המוצע במכרז אישור  FDA, מתייתר הצורך בהתקיים תנאי מוקדם זה.
	4.1.9. מכשירי CPAP אוטומטיים מהדגם המוצע נמכרו בשנה האחרונה בישראל ו/או בצפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או  אוסטרליה  בהיקף שנתי של 4,000 יח' לפחות.
	4.1.10. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
	4.1.11. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך, ובכפוף לפירעון התשלום בפועל.

	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...

	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 ר...
	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 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.
	5.3. בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.
	5.4. ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף 5.2 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.3 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

	6. אישור עריכת ביטוחים
	6.1. אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות (להלן: "אישור עריכת הביטוחים"). המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת הביטוחים,  חתומה על ידי חברת הביטוח.
	6.2. יובהר, כי לא יתקבלו בטיוטא החתומה שתוגש שינויים בסכומי הפוליסות או שינויים 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.
	שינויי נוסח שאינם מהותיים שייעשו על-גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של מכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור.
	6.3. שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף 3 לעיל.
	6.4. הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות את אישור עריכת הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

	7. בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות
	7.1. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	7.2. אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן: מחיר - %70; ואיכות – 30%, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתיבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.
	יודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי מכשירים שעמדו בתנאים המוקדמים שבסעיף 4 לעיל ובדרישות ההכרחיות במפרט (נספח א').
	7.3. היה ומציע יגיש יותר מדגם אחד (ניתן להציע עד שלושה דגמים). ינתן ציון משוקלל לגבי כל דגם בנפרד.
	7.4. ציון האיכות:
	ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב כנספח ז'.
	7.5. ציון המחיר:
	ציון המחיר ייקבע כלהלן:
	95% על פי סך העלות הכוללת המפורטת בסעיף 2.1 בטופס ההצעה (נספח ג') בהתאם לאומדן הכמויות המפורט שם.
	5% על פי סך העלות הכוללת המפורטת בסעיף 2.2 בטופס ההצעה (נספח ג') בהתאם לאומדן הכמויות המפורט שם.
	7.6. 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 ...
	7.7. לצורך בדיקת האיכות של כל מכשיר מוצע, יספק המציע במכרז, על-פי דרישת מכבי וללא תשלום, לתקופה של חודש ימים, את המכשירים המוצעים על-ידו להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך 7 יום מדרישת מכבי.
	7.8. ועדת המכרזים תדחה 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.
	7.9. באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד שלמכבי לא היה "ניסיון גרוע" עם מציע זה .
	לצורכי סעיף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן:
	א. אי שביעות רצון מאיכות המוצרים ו/או השירותים;
	ב. מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.
	7.10. 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.
	7.11. 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 למוצר המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה, אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פע...
	7.12. מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.
	7.13. ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה  שהיא, או יבוטל על-ידי מכבי בתוך 3 (שלושה) חודשים מיום תחילתו.
	7.14. באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין הצהרות היצרן. היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או שתפסול את ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

	8. התחייבויות המציע הזוכה במכרז
	8.1. הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
	ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע בנספח ב' למכרז.
	8.2. מובהר בזאת, כי במהלך תקופת ההתקשרות תהא מכבי רשאית לרכוש מהזוכה דגם חדש/משודרג יותר של המכשיר/המערכת נשוא הסכם זה (להלן: "הדגם המשודרג"), בכפוף להתקיימות כל התנאים המצטברים שלהלן:
	8.2.1. הדגם המשודרג אינו נופל באיכותו מהדגם בו זכה הזוכה במכרז;
	8.2.2. הדגם המשודרג עונה על כל התנאים המוקדמים והתנאים ההכרחיים הקבועים במכרז ובמפרט;
	8.2.3. מחירו של הדגם המשודרג אינו עולה על המחיר שלגביו נקבעה זכייתו של הזוכה במכרז.
	8.3. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
	8.4. במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע התחייבויותיו על-פי הנוסח המצ"ב.
	8.5. תוך שבוע ממועד חתימת הסכם ההתקשרות, ימציא הזוכה במכרז למכבי אישור אמ"ר, או אישור כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר/מערכת, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 3 (שלושה) חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא המכרז.
	8.6. בהגשת הצעה במכרז הזה המציע  מתחייב לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, הרלבנטיות למערכות המידע ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זה, וכן הוראות והנחיות משרד הבריאות לעניין הגנת הפרטיו...

	9. ביטול המכרז
	9.1. לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת מכשירי  CPAP אוטומטיים, שירות נלווה וציוד מתכלה  והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח ב').
	9.2. מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית - אך לא חייבת - לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור.
	9.3. הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל רוכשי המכרז או לכל המציעים, לפי העניין.
	9.4. החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

	10. עיון במסמכי המכרז
	10.1. 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 לאחר תיאום מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של 500 ₪ לשעה או חלק ממנה למכבי לכיסוי הע...
	10.2. 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.

	11. 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.
	12. סמכות שיפוט
	סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב - יפו.
	נספח להסכם
	יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

	לכבוד
	מכבי שרותי בריאות
	1. כתב הצהרה והתחייבות המציע
	ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער המט"ח היציג נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

	נא וודא וסמן ב-X שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך:
	 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 FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
	 אישור יצרן כי המציע נציגו המורשה בארץ. לחילופין, אישור מהנציג המורשה בארץ לפיו המציע  מוסמך ומאושר למכירת הציוד ולמתן שירות אחזקה.
	 אישור יצרן כי מכשירי CPAP  אוטומטיים מהדגם המוצע נמכרו בשנה האחרונה בישראל ו/או בצפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או  אוסטרליה  בהיקף שנתי של 4,000 יח' לפחות.
	 קטלוג צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור המכשיר, תמונה ותכונות עיקריות.
	 מפרט ומענה טכני – נספח א'  - כשהוא מלא וחתום, כולל מסמך המפרט דרישות אבטחת מידע.
	 טופס הצעה – נספח ג' .
	 טופס פרטי המציע - נספח ד' .
	 תצהיר עשוי בפני עורך דין - נספח ה'.
	 טיוטה של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח.
	 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.
	 אישור אמ"ר מטעם משרד הבריאות לדגם המוצע או אישור על היותו מצוי בהליכי רישום לקבלת אמ"ר, במידה ויש.
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	[ ככל שלמכשיר המוצע במכרז קיים אישור FDA, הצהרה זו אינה חובה וניתן למחוק סעיף זה ]


