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  מנהלה

  כללי .1

 המסוגל, לספק למכביאחד  ) מעונינת להתקשר עם ספקמכבי"" :מכבי שירותי בריאות (להלן .1.1

 .קרישה וקרישיות יתר לביצוע בדיקות  מכשירים וריאגנטים

מכשירים, ריאגנטים וכל הנדרש לביצוע  7 הכוללותמכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות  .1.2

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

 2-שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב 5ההתקשרות היא לתקופה של  .1.3

  ) מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.2) זהים ; או (1בכל פעם, בתנאים ( שנהתקופות נוספות בנות 

  , לפי שיקול דעתה, עם המציעים שא ומתןכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל ממ .1.4

 . תמצאנה המתאימות ביותר שהצעותיהם במכרז

מכבי   .מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיאמכבי אינה  .1.5

 פי שיקול דעתה הבלעדי.- ל עלורשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכ

מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם בין  שיחתםההתקשרות מכרז זה והסכם  .1.6

  להלן, אם ירצו בכך. 

  הגדרות .2

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

  שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

  המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 133/2013מספר רגיל פומבי  מכרז – "המכרז"

  מסמך זה על נספחיו. – "מסמכי המכרז"

  "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

   דעתה.פי שיקול -אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, הכל על – "הגופים הנוספים"

  

  למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרות הגדרות 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  12.1.14 ליום ועד 26.12.13החל מיום , כל זאת. 10:00-14:00השעות 

   במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.(שלא יוחזר), ש"ח   1,000

  בירורים ופניות .3.2

 אל יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרזניתן  .3.2.1

  , רכזת ועדת המכרזים.ענת מנדלנציגת מכבי: הגב' 

 Wordאך ורק בקובץ וזאת  12:00 בשעה, 26.1.14 ליוםעד  הגשת שאלות תתאפשר .3.2.2

 :דואר אלקטרוני, באמצעות 'זכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב 

mandel_an@mac.org.il.  פנייתועל המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת 

  .03-5143643 מס': בטלפון

  לא תענינה. לעילפניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.3

שלחנה יעל הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה ת .3.2.4

  לרבות מספר טלפון. ,שובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשרהת

   אלקטרוני ידי מכבי, באמצעות דואר-תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.5

 17.2.14 עד ליום

  אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

  יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות  ההצעה את .3.3.1

לידי גב'  133/2013 מספר פומבידואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז ה

" (או למי 14, תל אביב, קומה 27רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד  - ענת מנדל

 שימונה כממלא מקומה במכבי).

. המועד האחרון להגשת 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א'  .3.3.2

. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא 12:00בשעה  3.3.14ב',  ההצעות הוא יום

 תתקבלנה!

  , לאחר 'ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח ג .3.3.3

  ההצעה  סביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופ והיא תוגשחתימתה, 

להלן,   4 סעיףבהוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט 

 פורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.וכמ

 למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית .3.3.4

כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים  תכלול את היאשנרכשו ממכבי, כפי 

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

יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המציעים שיגישו הצעות  .3.3.5

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

 ושעת קבלה.

ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות  .3.3.6

mailto:mahat_s@mac.org.il


 
4

 .כשי המכרזתשלח אל רולתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור 

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל  .3.3.7

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

שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור  אם וככל ,בהסכם להתקשר עם מכבי

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

  עקב כך.

  

   תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .4

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

 כחוק בישראל. מורשהתאגיד  .4.1.1

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

, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  2011-2012 הכנסותיו  בשנים .4.1.3

  לפחות. ,לשנה₪ מיליון   1.5בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 

 בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ. .4.1.4

 .בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר נשוא המכרזהשירות את  מסוגל לספק למכבי .4.1.5

ו/או  HEALTHו/או קנדה  CEו ו/א FDA-למערכת המוצעת על ידו אישור ה .4.1.6

 ו/או רשות הבריאות ביפן. TGAטרליה סאו

 בתחום מכשורלפחות, באספקת  שנה הינו בעל נסיון מוכח בישראל של .4.1.7

  וכל השירותים הכרוכים בכך.המעבדתית הדיאגנוסטיקה 

 ומבצע את הבדיקות פעיל ,או בדגם דומההמכשור מהתוצרת המוצעת בדגם המוצע  .4.1.8

 -בארץ ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה  נשוא המכרז

 שנים. 3לפחות 

בהתאם לאמור  ₪, 75,000של  ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .4.1.9

 להלן. 6בסעיף 

 עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט. .4.1.10

 רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך. .4.1.11

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

 .תפסלהצעתו  – מהתנאים

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

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

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

      כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

ידו להדגמה ולנסיון, -על /יםהמוצע /יםללא תשלום, את המכשיר יעמיד,לדרישת מכבי המציע  .5.1

המציע יספק גם את כל  לתקופה של חודש ימים. םיום מדרישת מכבי לספק 30וזאת בתוך 

הבקרים והמתכלים הדרושים לביצוע האבלואציה ללא  הריאגנטים (משתי אצוות שונות),
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 שלוהיא תכלול ביצוע על פי פרוטוקול המקובל במעבדה, תשלום. האבלואציה תבוצע במגה לאב 

פאנל כל בדיקה שבדגימות עבור  200וביצוע ,   PTTדגימות עבור  200 -ו PTדגימות עבור  200

בתמהיל  הטענת יום עבודהכולל פקטורים. כמו כן, האבלואציה תכלול  המלא של קרישיות יתר

וכולל  ,השגרתי של המעבדה ועוד דגימות מיוחדות לפי השיקול המקצועי של צוות המעבדה

ציה נתון לשיקול אאיכות פנימית במשך מס' ימים. למען הסר ספק קיום אבלו הרצה של בקרת

 .דעתה של מכבי

 ,אציה מוצלחתואבלעמידה בההתקשרות עם המועמד לזכייה תצא לפועל בהתמלא, בין היתר,  .5.2

 .ככל שזו נדרשת לדעת מכבי

ההצעות.  להגשת (תשעים) יום מהמועד האחרון 90כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.3

מכבי לבקש מהמציעים  שאיתר לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים,

(ששים) יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה  60להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 

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

 .ידי מכבי בכתב שלח עליבקשה כאמור ת

על ידי המציע  מכביל שלחיהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת .5.4

ימי  2אלקטרוני, וזאת בתוך  , רכזת ועדת המכרזים באמצעות דוארענת מנדלבכתב, לידי הגב' 

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

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלהבהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו  .5.5

לעיל,  5.4 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.3ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.6

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

  

  ערבות הגשה .6

 אלף (שבעים וחמישה₪  75,000 להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של .6.1

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

ימים ממועד הדרישה. הערבות (עשרה)  10), אשר תשולם בתוך "הערבות"באופן מהותי (להלן: 

   בריאות. שירותימכבי כי הוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם  ,תציין במפורש

 60צדדי את הערבות לתקופות נוספות בנות -בנוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד .6.2

לעיל, ותהיה בתוקף  5 סעיף פי - ארך על(ששים) יום כל אחת, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תו

  זו. נוספתלתקופה 

 של הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת .6.3

כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי  ,החלק אוה כול ,מציע

למציע  שנתנה לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי

 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם את הזדמנות להשמיע

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

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

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

 ;במכרז

 תנאי שהן במכרז הקבועות ההוראות לפי פעל לא הוא ,במכרז כזוכה שנבחר לאחר .6.3.4

  הזוכה. עםמכבי  של ההתקשרות ליצירתם מוקד
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 .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .6.4

  

  

 אישור עריכת ביטוחים .7

"אישור ההתקשרות (להלן:  אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם .7.1

אישור עריכת ביטוחים של  טיוטה ,. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו)עריכת ביטוחים"

  .לזכייתו במכרזבכפוף על ידי חברת ביטוח,  חתומה

 לעיל. 3.2 3 סעיף שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות  .7.2

ישור הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות, א .7.3

 עריכת ביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

 

  בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .8

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי  .8.1

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

  .לעיל 1.4האמור בסעיף  פי- לעשא ומתן מאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל  .8.2

ובכפוף לאבלואציה מוצלחת באם זו נדרשת  מחיר 100%לפי  הההצעה הזוכה במכרז תהי בחירת .8.3

בחר ההצעה ישל ועדת המכרזים, ובאופן שת והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי , לדעת מכבי

 מירב היתרונות. המעניקה למכבי את

, ותהשונבדיקות לבדיקה מדווחת מלאה ל המחיר המוצעיקבע על ידי סכימה של יהמחיר ציון  .8.4

בהתאם לאומדן הכמויות תקופות האופציה, והכל  2-ושל המחיר המוצע לבדיקה מדווחת ל

 נספח ג'. בטופס ההצעה

לשנה. תקופת  3% לצורך הסכימה של המחיר המוצע, כלל העלויות יהוונו לפי מחיר הון של

 שנים. 7-החישוב תהיה ל

מכבי תבחר על פי שיקול דעתה את חלופת העסקה המועדפת עליה כלכלית לאחר בחירת הזוכה,  .8.5

 :החלופות הבאות מבין

 המכשור הריאגנטים, - מדווחת כאשר כל העלויות ובכלל זה בדיקהחיוב על פי  .8.5.1

 .והשירות מועמסות על מחיר הבדיקה

כאשר כל העלויות למעט  ,מדווחת בדיקהרכישה של המכשור הדרוש וחיוב על פי  .8.5.2

 .המכשור מועמסות על מחיר הבדיקה

לתקופה של חודש ימים, פי דרישת מכבי וללא תשלום, -המציע במכרז יספק, על במידת הצורך , .8.6

יום  14וזאת בתוך  לעיל,  5.1כאמור בסעיף  להדגמה ולנסיון, ידו-על המוצע המכשיר את

  .מדרישת מכבי

לעיל  4בתנאים המוקדמים שבסעיף שעמדו הצעות  אך ורק לגבי  יינתן המחירציון יודגש כי  .8.7

  במפרט. ההכרחיות ובדרישות

גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא  ןניסיויש למכבי " עמובאם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק  .8.8

רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד 
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גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה  ןניסיושלמכבי לא היה "

 .10%-ביותר מ

ביעות רצון מאיכות השירותים ו/או גרוע" פירושן: אי ש ןניסיולצורכי סעיף זה, המילים " .8.9

ה ונמצא נהמיום שהותק    חודש ימיםתוך  מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה

  .לעבודהתקינה 

פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  מהמציעועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש  .8.10

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

  במסגרת שיקוליה.

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי   .8.11

  עת מכבי.מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לד

ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה   .8.12

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

 חודשים מיום תחילתו. (שלושה) 3מכבי בתוך  ייד- לעשהיא, או יבוטל 

לאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין הצהרות היצרן. באחריות המציע לוודא תאימות מ .8.13

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

 שיקול דעתה הבלעדי.

  התחייבויות המציע הזוכה במכרז .9

עה) (שב 7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף  ההתקשרותהסכם הזוכה במכרז יחתום על  .9.1

  מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. ימי עבודה

, אישור עריכת ההסכםיום לפני מועד החתימה על לפחות הזוכה מתחייב להמציא למכבי, 

 חברת הביטוח. ע"יביטוחים חתום ומאושר 

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

 .כמופיע בנספח ב' למכרז

 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. .9.2

 אוטונומית , ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאיתההתקשרות הסכםבמעמד החתימה על  .9.3

 הנוסח המצ"ב. פי-לעלביצוע התחייבויותיו 

 הגיש כי, במכרז למכבי אישור, ימציא הזוכה ההתקשרות הסכםוך שבוע ממועד חתימת ת .9.4

 3אמ"ר תוך  , והוא מתחייב להמציא אישור/מערכתאישור אמ"ר למכשיר לקבלת בקשה

השרות נשוא  , ובכל מקרה טרם הפעלתההתקשרות הסכםחודשים ממועד החתימה על (שלושה) 

  המכרז.

  ביטול המכרז .10

כלשהי כלפי מציע לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות  .10.1

מכשירים  לאספקת ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם-כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

נספח והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות ( , קרישה וקרישיות יתרוריאגנטים לביצוע בדיקות 

  ).'ב

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .10.2

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

  .כאמור
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רוכשי המכרז או לכל המציעים, לפי בדואר אלקטרוני לכל  שלחיתהודעה על ביטול המכרז  .10.3

  העניין.

א למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תה .10.4

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

 

 עיון במסמכי המכרז .11

תוצאות המכרז, עיון  , לאחר פרסום1993-התשנ"ג ,(ו) לתקנות חובת המכרזים21התאם להוראות תקנה ב

 ₪ 400תמורת תשלום בסך של  ייעשה כמפורט בתקנה האמורה, ,סמכי המכרזשל משתתף במכרז במ

  כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך, לרבות צילומי מסמכים. ,לשעה. יודגש

זכויותיו במסגרת הליך  צוייעיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מ

   ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי. ן,מקצת או ןכול המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב,

  

  בעלות על מסמכי המכרז .12

קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין  נםיהמסמכי המכרז 

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.

 

  סמכות שיפוט .13

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

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



 

  נספח א'

  ומענה טכני מפרט

  הכרחיות אלא אם צוין אחרתדרישות  כל הדרישות במפרט הינן
  

ותכונותיו העיקריות, ומסמכים  תמונתו הציוד,צבעוני באיכות נאותה המכיל תיאור  פרוספקטעל המציע לצרף 

נוספים כנדרש במכרז זה ובנספחיו. כמו כן, יצרף המציע רשימה המפרטת את הקיטים (הערכות) זמן תפוגתם,  

  .וכל מידע נוסף שהמציע מוצא לנכון

  

  יש להתייחס לכל אחד מהסעיפים בטבלה.

  
  הערות  נושא/ דרישה

  מענה טכני

  התייחסות המציע

  כללי .1

: מערכת אוטומטית מאפייני המערכת  1.1
המכילה את כל הפונקציות הבאות:  יחידת 

 קרישה, יחידה כרומוגנית  ואימונולוגית.

    

:  פנל הבדיקות אותו נל הבדיקות הנדרשאפ  1.2
ניתן לבצע בכל אחד מהמכשירים יכלול 
לפחות את כל הבדיקות המפורטות בטבלה 

A עם אופציה להרחבה. 

    

יכולת לבצע בו זמנית את כל פאנל הבדיקות    1.3
  .בתמהיל אקראי Aהמופיע בטבלה 

    

נדרש אישור היצרן כי המערכת המוצעת   1.4
הינה הדגם החדיש ביותר הקיים ואין 

  דגם מתקדם יותר. וברשות

    

  ביצועים אנליטיים .2

אנליטים עבורם קיים קונצנזוס בינלאומי   2.1
בנושא הכיול יהיו מכוילים על פי סטנדרטים 

של ארגון הבריאות העולמי  - מקובלים 
)WHOאו  (international standard (IS)   שלNational 

Institute of Biological Standards and Control (NIBSC).  

 יש לצרף אישורים רלבנטיים

  ועדכניים

  

) של בקרים ונבדקים   (Total imprecisionהדירות  2.2
  .Cעל פי המפורט בטבלה 

    

הפרעות פרה  ללא אפשרות לבצע בדיקות   2.3
 .אנליטיות

    

  ריאגנטים .3

      lot to lot variationsללא   :ריאגנטים  3.1

התאמה טובה  עם תוצאות נבדקים המתקבלות   3.2
עבור   (בכפוף לאבלואציה)  R  0.9 היום במעבדה 

 Aהמופיעים בטבלה  םכל האנליטי

  

  

  

נדרש ריאגנט שאיננו רגיש   PTTעבור בדיקת    3.3
   Lupus anti-coagulant - לנוכחות נוגדנים ל

     אישור היצרןהמציע יצרף 

  נדרש ריאגנט בעל ערך  PTעבור בדיקת   3.4
  ISI =1   
  
  
 

    אישור היצרןהמציע יצרף 
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  בקרת איכות  .4

המכשירים יאפשרו ביצוע כיול ובדיקת   4.1
בקרים במהלך יום העבודה ללא צורך 

  בעצירת העבודה השוטפת.

    

אפשרות להשוואת תוצאות בקרים בין   4.2
 אצוות שונות 

    

     הבקרים יסומנו ויזוהו באמצעות ברקוד  4.3

  : תוכנת בקרת האיכות  4.4
מעקב תוצאות בקרת איכות ע"י עקומות 

levy-Jennings. 

    

חישוב אוטומטי של טווחי בקרים, אך יבוצע   4.5
אפשר גם הגדרת ערכי מטרה (ממוצע תת

 הבקרים ע"י המשתמש. וסטיית תקן) של

  

אפשרות לתכנות מועדי הרצת בקרים   4.6
במהלך יום העבודה, עפ"י שקול דעת 

 המפעיל.

  

ביצוע יכולת : גמישות בתכנון בקרת איכות  4.7
ריאגנטים מיכל בקרת איכות בכל מעבר ל

 .  חדש

    

: יוצע מכשיר המופיע בקרת איכות חיצונית  4.8
המקובלים  External Quality Controlבדו"חות 

וכד') ושיש  CAP ,NEQAS ,ECATבישראל (כגון 
וביצועיו  לו ביצועים טובים בדו"חות אלו

 Bאינם נופלים מהמפורט בטבלה 

לא מופיע  שעודמכשיר חדש  

בדו"חות ישויך למשפחת 

מכשירים של אותו יצרן ובעל 

 ביצועים דומים

 

שמירת תוצאות בקרים למשך חצי שנה   4.9
 לפחות. 

  

  אישורי תקינה  .5

5.1  

  

  

  

    

כמפורט יעמדו בדרישות התקנים  המכשירים 
 בפרק המנהלה. 4.1.6בסעיף 

יסופקו מכשירים וריאגנטים  בעלי רישום 
בפנקס האמ"ר (אין חובה לקיום הרישום ביום 
הגשת ההצעה).  תוך שבוע ממועד חתימת 

אישור כי הגיש בקשה  ההסכם, ימציא הזוכה
לציוד, והוא מתחייב  לקבלת אישור אמ"ר

חודשים ממועד  3אישור תוך הלהמציא 
החתימה על ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת 
השרות נשוא הבקשה. כמו כן הספק מתחייב  
לקיום הרישום במשך כל תקופת ההסכם 

   .תתקיימנהבאם  האופציהותקופות 

  

  תוכנת המכשירים  .6

ממשק משתמש אינטואיטיבי, נוח ופשוט   6.1
 .לשימוש

  

כיוונית ישירה ותקינה -נדרשת תקשורת דו  6.2
 LIMS(ללא תוכנת ביניים) עם מערכת 

)Laboratory  Information Management System(   הקיימת
. באם תבחר מכבי בעתיד PGPבמעבדה מסוג 

הספק מתחייב אחרת  LIMSתוכנת 
 להתממשק בהתאם.

  

התוכנה תאפשר שליחת תוצאות בקרים אל   6.3
  .LIMS - ה

  

התוכנה תנהל מעקב אחר מלאי ריאגנטים   6.4
 ומתכלים ותתריע כאשר המלאי נמוך.

  

התוכנה תתריע על הצורך בריקון מכלי   6.5
  הפסולת.

  

תוצאות התוכנה תאפשר העברת נתוני כיולים ו  6.6
לצורך שמירה  תבקרת האיכות למדיה חיצוני

  לאורך זמן ואחזור במקרי הצורך.
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, ומיהול אוטומטי rerunאפשרות לביצוע   6.7
  , על פי הגדרות משתמש.On boardלדגימות 

  

     EXCELיכולת לייצא נתונים  לטבלת   6.8

  פרטים טכניים / התאמת המכשיר לתהליכי העבודה במעבדה .7

לשעה עם   PTתוצאות  220:  לפחות הספק  7.1
CAP Piercing   כאשר המכשירStand alone. 

    

    STAT  אפשרות להטענת דגימות במצב  7.2

אפשרות לעבודה עם נפח דגימה נמוך   7.3
    במקרה הצורך

  

 Microמבחנות  מסוג  ה של אפשרות להטענ  7.4
Tube 2ml with screw cap  

  

   continuous loadingהטענה רציפה של דגימות:   7.5

בקבוקי ריאגנטים מקודדים ואפשרות   7.6
להטענת מספר בקבוקים מכל ריאגנט בו 
 זמנית ומעבר אוטומטי (כאשר נגמר בקבוק).

    

מכשיר פתוח לעבודה עם קיטים שונים, של   7.7
 .יצרנים שונים

    

עבור בדיקות שלהן אין לספק ריאגנטים, או   7.8
בדיקות עבורן יוחלט מסיבות מקצועיות 

 חובה - בריאגנטים של חברה אחרת לבחור 
על הספק לתת תמיכה לשם העמדת 

 .האפליקציה

    אישור היצרןהמציע יצרף 

יכולת להשאיר את המכשיר דלוק עם   7.9
ללא צריכת נוזלי שטיפה  on boardריאגנטים 

  כאשר המכשיר לא בשימוש

    

משך הזמן לא יפחת מהצהרת     On Boardריאגנטים יציבים   7.10
שעות    24- היצרן ולא יפחת מ

 PTעבודה  עבור הריאגנטים של 

& PTT 

  

  תחזוקה  .8

  הכנת מכשיר:     8.1
המערכת לתחילת עבודה  זמן קצר להכנת

  .)לפני תחילת העבודהחצי שעה  לא יעלה על(

    

      . ניקוז ישיר למערכת הניקוז של המבנה  8.2

  התאמה לאוטומציה .9

יכולת קישור המכשיר למערכת האוטומציה    9.1
(Lab Automation System)  ע"י  שתבחר החדשה

ללא ירידה משמעותית בהספק  (ירידה מכבי 
  )15% שלא תהיה מעל

    דרושה הצהרת יצרן
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  טבלאות בדיקות, כמויות ודרישות אנליטיות

  :לאב-במגה קרישה וקרישיות יתר פנל בדיקות   :Aטבלה 

  שנתיכמות אומדן   שם הבדיקה
PT 200,000  

PTT  100,000  
)(ClaussFibrinogen   4,850  

Protein C  3,500  
Lupus-Anticoagulant:  

PTT/LA (או חלופה מקובלת מקצועית)  
 

RVVT SCREEN/ RVVT Confirm 

 
6,000  
 
670 

APC-Resistance  3,500 
Antithrombin  3,000 

PROTHROMBIN 3,000  
MTHFR 1,000  
D-Dimer  600  

Protein S  FREE  3,000 
  3,000 כרומוגני) 8( נדרשת אפליקציה לפקטור  VIIIפקטור 

THROMBIN TIME  1,700  
  IX  600פקטור 

  V )ׁ LEIDEN(ׂ   600 פקטור 

  XI 660פקטור 

Von Willebrand factor antigen and activity   אין מידע –בדיקה חדשה 

  

  במוקדי מכבי  :בדיקות הפנל   :Bטבלה 

 PTכמות בדיקות   שם המוקד 

  משוערת בשנה

 PTTכמות בדיקות 

  משוערת בשנה

  30,000  65,000  מוקד כרמל (מחוז צפון )

  10,000  20,000  מר"ן ב"ש (מחוז דרום)

  20,000  50,000  מוקד השלום (מחוז מרכז )

  10,000  20,000  מוקד רוטר ירושלים

 טבלה  למען הסר ספק , כמות הבדיקות שתבוצע במוקדים)B( במגה לאב אינה כלולה בכמות ש

  .)A(טבלה 

 כך שיתנו מענה לכמות  (אחד בכל מוקד ) מכשירים במוקדים 4-ו  מכשירים במגה לאב 3יציב   ספקה

 בתקופת ההתקשרות .  A+ Bהבדיקות המצויינות בטבלאות 

  לליין האוטומציה, שהינו שיוצבו במגה לאב נשוא המכרז  המכשיריםמכבי תחליט באם לחבר את

  במקרה כזה, ביצוע החיבור לליין יבוצע על ידי הספק ועל חשבונו. .מתוצרת סימנס

  למוקדים שתי חלופות :יש להציע 

 .מכשיר שיוצע למגה לאב זהה למכשיר  .1

 .מכשיר קטן יותר מהמכשיר שיוצע למגה לאב  .2
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  דרישות אנליטיות: תחום מדידה מינימלי, רגישות פונקציונלית, והדירות - *Cטבלה 

  
  בדיקה

  
  יחידות מידה

  
    מדידה       תחום 

  
/ (ללא מיהול

rerun  או הארכת/
  -זמן הקריאה

מהערך  10% עד
  העליון)

  
  רגישות 

  פונקציונאלית

 כוללת  הדירות

 )intra(  

Total  CV  

%  

(קטן שווה 
  מהערך הנקוב)

  

מכויל לפי 
  סטנדרט

PT 
sec, INR  

 
0-120 sec 

 
8 sec   5%  

  
  

PTT sec 
10-180 sec 

 
16 sec   5%  

  

Fibrinogen 
mg/dL, g/L 

 
500 - 50  mg /dL  35  5%  

  
NIBSC/ WHO 

  
  

Protein C  
% 
 

3-150 % 
  

  
10%  
  

4%  
  

NIBSC/ WHO 
  

Thrombin Time sec  150sec   5 sec  6%  
  

Anticoagulant:  
  

PTT/LA   או חלופה מקובלת)
  מקצועית)

 
RVVT SCREEN/ RVVT 

Confirm 
  

sec 6-121 sec 6 sec  10% 

 

APC-Resistance  
  
  

sec 20-300 sec 
  10 sec 10%  

  

Antithrombin  
  

% 
 

9-200% 
  

9% 10%  NIBSC/ WHO 
  

D-Dimer 
  

ug/ml (FEU) 
 

0.22-4 
  

0.22 g/ml 
FEU 

10%  
  

Protein S  
% 
 

10-150 % 
  

10%  10%  NIBSC/ WHO 
  

 VIIIפקטור 
% 
 

6-122%  
  1.5 % 10%  

NIBSC/ WHO 
  

  IXפקטור 
% 
 

5-200% 
  

1.5% 10%  NIBSC/WHO 
  

  XIפקטור  
% 
 

10-140% 
  

1.5%  10%  NIBSC/WHO 
  

  

  האנליטיות. המעידים על עמידה בדרישות יצרןמסמכי  יש להגיש *
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  נספח ב'

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

  

  ב י ן

  
  בריאות מכבי שירותי  
  )589902279(מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'   
  אביב- לת, , היכל הסיטי27מרח' המרד   
                                                       "מכבי שירותי בריאות"או  מכבי"" :להלן קראיתאשר   

  ;מצד אחד
  

  ל ב י ן

 

  בע"מ __________________________  

  ___________________________ח.פ.   

  ________________________________מרח'   

  ""הזוכה: יקרא להלןיאשר   
  ;מצד שני

  

  

וריאגנטים לביצוע  מכשיריםלאספקת  133/2013שמספרו רגיל  פומביומכבי פרסמה מכרז    הואיל
  'כנספח א), אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" :(להלן יתר וקרישיותקרישה בדיקות 

  ;הימנולהסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד 
  

ואשר  ,למכרז כנספח ג'), אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" :הגיש הצעה למכרז (להלן והזוכה  והואיל
בהתאם לתנאים  את השירותים , ובכך הסכים לספקמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

  ;המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו
  

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

  בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו;וצרים המאת  לספקהסכים הזוכה ו  והואיל
  
  

  :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,
  

  כללי .1

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

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

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

  הסכם זה, על נספחיו.  - "ההסכם" .1.3.1

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



 

 
15

קרישה וריאגנטים לביצוע בדיקות  מכשירים אספקה של  - "השירות" .1.3.3
הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט  ישיות יתרקרו

  ובהסכם זה על נספחיו.

  המקצועיות במפרט הדרישותעל  מכשיר העונה   - "מערכת/מערכות" .1.3.4

  יתר. קרישה וקרישיות לביצוע בדיקות                                        

טכנית והדרכה שירותי אחזקה שוטפת הכוללים, תמיכה   - "שירותי אחזקה שוטפת" .1.3.5
תיקונים, תיקוני שבר (כתוצאה משימוש  כל ימות השנה,

סביר), טיפולים מונעים לפי הוראות יצרן, עדכוני תוכנה 
במצב תקין  המערכתואספקת חלפים הדרושים לשמירת 

  לתפעול תקין. המערכתאו לשם השבת 

ביקורת טכנית תקופתית ובדיקת בקרת איכות אשר   -  "ביקורת טכנית" .1.3.6
מכלוליה ורכיביה על כל  המערכתנועדו לבדוק ולוודא כי 

  באיכות וברמת הביצועים הנדרשת. מתפקדת

באתרי  המערכותהמועד בו תוכח הפעלתה התקינה של    - "מועד מסירה" .1.3.7
המפרט  פי- לעמכבי, לשביעות רצונם של המשתמשים, 

וכפי  המערכתהדרכה להפעלת  שהוגדר, לאחר שקיבלו
  שיאושר בכתב על ידי מנהל אתר מכבי.

               וצאה סופית לדיווח, לבדיקה מבוצעת שבוצעה עלת  -  "מלאה "בדיקה מדווחת .1.3.8

    חוזרות של אותה כי בדיקות  ,יובהר. דגימה ביולוגית                                                             
   יכללו ידגימה  ובדיקות בקרת איכות ובדיקות כיול לא                                                     
                                   מחיר הבדיקה המדווחת  במספר הבדיקות המדווחות.                                                  

                                                                ,המלאה כולל את כל העלויות הדרושות למתן תוצאה                                                         

  .שרותמרים ומכשור, חו - כלל זהוב                                                                      

  המכשור. בדיקה מדווחת מלאה ללא עלות     - "בדיקה מדווחת" .1.3.9

 

 

  אנשי קשר .2

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

 בכל הקשור לביצוע הסכם זה. נציג הזוכהלהיות  __________ממנה בזה את  הזוכה .2.2

יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי וישתתף  הזוכהנציג 
  .לכך  ידרשיבישיבות התיאום עם נציגי מכבי (והמנהל), אם 

  

 חלופת ההתקשרות: .3

  :_______________________ידי מכבי-עלחלופת ההתקשרות אשר נבחרה  .3.1

  .מלאה מדווחת בדיקהמדווחת /  בדיקה 

  
 

  ההתקשרותתקופת  .4

חל ה ביצוע הבדיקות בפועלהפעלת המכשירים ולבדיקות תחל עם תחילת  ההתקשרות 4.1
 .בתאריך __________

שנים. באם מכבי תבחר בחלופה של בדיקה מדווחת מלאה  5תקופה של ל תהיהההתקשרות  4.2
.  כמות זו הינה לתקופה משוערת  מלאות בדיקות מדווחות 550,000 ההתקשרות תהא לביצוע

אשר תחל ממועד  ),""תקופה ראשונהו/או "תקופת ההתקשרות" : (להלן שנים  5של 
הפעלתם של המכשירים לשביעות רצונה של מכבי והוצאת תוצאות  בדיקות באמצעותם 
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 5, גם אם במועד זה טרם חלפו שלם ביצוע כמות הבדיקות המדווחותותסתיים ביום בו יו
 מכבי אינה מחוייבת לתמהיל בדיקות מסויים. שנים.

תקופות נוספות בנות  2-ב למכבי שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות :תקופת האופציה 4.3
  ) מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.2) זהים ; או (1בכל פעם, בתנאים ( שנה

יעברו  ,עם תום תקופת ההתקשרות הראשונה - באם מכבי תבחר בבדיקה מדווחת מלאה 4.4
  .המכשירים לבעלות מכבי

  

  לעניין מתן השירות הזוכההתחייבויות והצהרות  .5

), "היצרן": (להלן __________מורשה של חברת ___ סוכןמצהיר ומתחייב, כי הינו  הזוכה .5.1
 וכי הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.

__________ , _______________רןמטעם היצ ,מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל הזוכה .5.2
 ,_________________________________, מדגם __________________מערכת 

 וביקורות טכניות , הדרכהלתת שירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה מקצועית ומסוגל
 הנ"ל, לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו. למערכות

אפליקציה תואמת לבדיקות עבורן יוחלט, מסיבות הזוכה מתחייב לתת תמיכה לשם העמדת  .5.3
 מקצועיות, לבחור ריאגנטים של חברה אחרת.

, הציוד המתכלה, המערכותהתקשרות, לספק למכבי את מתחייב, בכל תקופת ה הזוכה .5.4
ולעמוד בכל הכמויות,  ,בהתאם למפורט בהסכם זה, במפרט ובהצעתו למערכותוהשירות 

  בהסכם זה ובמסמכי המכרז.התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש 

כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים  ,מצהיר זוכהה .5.5
, הכל כמתחייב מהוראות הסכם הפעלתןולשם הדרכת  תחזוקתן, לשם המערכותלשם התקנת 

, לשירות ולאחזקת יבואילפי כל דין, -זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים הנדרשים על
 .במערכותוהחומרים לביצוע הבדיקות  המערכות

מצהיר, כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג,  הזוכה .5.6
וכי יש לו מעבדה  ,למערכותבזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה, חלקי חילוף וציוד 

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

מתוצרת סימנס. ביצוע  נשוא המכרז לליין אוטומטיהזוכה מתחייב לחבר את המכשירים  .5.7
 החיבור לליין יבוצע על ידי הזוכה ועל חשבונו, על פי דרישת מכבי.

לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה שהיא,  יפסיקאם מתחייב, כי  הזוכה .5.8
למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את  הזוכהיודיע 

מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי  הזוכה, והזוכהההתקשרות עם 
 ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

יתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, מתחייב ל הזוכה .5.9
 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

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

  

  המערכות  אספקת  .6

ואת מגה לאב ל המכשירים מדגם ______________הזוכה יספק את  .6.1
: הבאים  למוקדי מכביאת המכשירים מדגם ________________________________ו

  ).מכבי" יאתר" :להלן(__________________________________________________

בכתב/פקס/הזמנה הזמנה המערכות לאתר מכבי, כפי שתמסור מכבי לזוכה בהזוכה יספק את  .6.2
, להתקין, להוביל, לחבר כל מערכת לכל מקורות מתחייב לספק, להרכיבהזוכה  מוחשבת.מ

  האנרגיה הנדרשים לצורך הפעלתה התקינה ולמסור אותה למכבי במצב פעולה מקובל ותקין.
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על ידי מנהל  חתומה. תעודת משלוח על תעודת משלוחהמערכת במכבי הזוכה יחתים את מקבל  .6.3
קרי אישור כי המערכת נתקבלה, הופעלה  –תהווה אישור ל"מסירה"  האתר או מי מטעמו,

 .באופן תקין והמשתמשים בה קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש בה, לשביעות רצונם

הזוכה יעביר למכבי, מיד לאחר חתימת ההסכם, את כל הדרישות והסידורים הנוגעים להצבת  .6.4
ים המערכות באתרי מכבי, לרבות דרישות לאספקת חשמל, תוכנות ופרטים טכניים הדרוש

 לקישור המערכות למערכות המחשוב במכבי, סידורים פיזיים הנוגעים להצבת המערכת וכו'.
  באחריותה של מכבי לבצע את הסידורים והדרישות הנ"ל ועל חשבונה.

הזוכה יספק את המערכות בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש, בכפוף לכך שמכבי תקצה  .6.5
פי הנחיות היצרן, כפי -ם עם הזוכה ועלמקום מתאים ואת התשתיות הנדרשות בתיאו

  ידי הזוכה.-שתימסרנה על

  ימים ממועד הזמנת מכבי. 30-המערכות יסופקו לידי מכבי לא יאוחר מ .6.6

הזוכה יספק את המערכות לאתרי מכבי כשהן חדשות וכוללות את כל רכיבי החומרה, חבילות  .6.7
האביזרים וחומרים ), כל החלקים וSERVICE MANUALהתוכנה, ספר שירות טכני מלא (

בכמות ראשונית מתאימה, הנדרשים להפעלתן המלאה והתקינה של המערכות. כמו כן, יסייע 
 הזוכה למכבי בקישור המערכות למערכת המחשוב של מכבי.

תקדם של מ  לידע את מכבי בדבר השקת דגם  הזוכהמהלך כל תקופות ההתקשרות, מתחייב ב  .6.8
המכשיר המוצע. למכבי שמורה הזכות (אך לא החובה) על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל עם 
הזוכה מו"מ לרכישת / הצבת הדגם המתקדם. בכל מקרה מחיר הדגם החדש לא יעלה על מחיר 

 הדגם שהוצע במכרז. 

ו/או  )UP TIME-מכשירים חדשים (באם תהא ירידה ב ללא עלות למכבי שמורה הזכות לקבל .6.9
. המכשירים החדשים של מכבי פי שיקול דעתה הבלעדיעל נוספים אם יהיה גידול שיצדיק זאת 

של  UP TIME-הבמועד קבלתם, כך ש זוכהשיתקבלו יהיו בקדמת הטכנולוגיה המוצעת על ידי ה
באם  ככל שיהיה. ,וכך שיהיה מענה הולם לגידול כמותי , 98%-הציוד במעבדה לא יפחת מ

המכשירים ירכשו על חשבונה במחירים  ,מדווחת, במקרה של גידול דיקהבמכבי תבחר ב
  .שאינם עולים על הצעת הספק במכרז

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

 אספקת הריאגנטים .7

 יסופקו ריאגנטים המאושרים על ידי יצרן המכשירים. .7.1

 מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את הריאגנטים לצורך ביצוע הבדיקות הזוכה .7.2
 .ימי עבודה מהזמנתםבאופן סדיר ושוטף, תוך שבעה 

 .הריאגנטים יסופקו ללא חיוב .7.3

ימסרו לכל אתר ימשלוחי הריאגנטים למכבי יהיו בהתאם לשעות הפעילות של כל אתר, ו .7.4
 ולרבות יחידות אחרות במכבי.מזמין בלבד ולא יושארו בכל מקום אחר, 

 בקירור יסופקו באריזה נפרדת, עליה מדבקת "קירור" בולטת.ריאגנטים  .7.5

 על תעודת משלוח /ה תוך ציון שם מלא וחותמת המתקן יחתים את מקבל הסחור הזוכה .7.6
 חשבונית במחיר אפס.

דשים חו 6-מתחייב לספק את הריאגנטים עם תאריך תפוגה ארוך ככל הניתן ולפחות ל הזוכה .7.7
 .מתאריך האספקה

ישריין  אצוות ריאגנטים של  בדיקות קרישיות יתר לחצי שנה לפחות ולבדיקות  הזוכה .7.8
  הקרישה  לשנה לפחות

  

  הדרכה ותמיכה מקצועית .8

התקינה בשימוש  פעולתןולהשגיח על  המערכותידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את  הזוכה .8.1
ברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן בכל אתר מכבי בה  במערכות, בהפעלתן ובתחזוקתן
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, לשביעות רצון מנהל במערכתותמשך עד אשר יוטמע השימוש  התקנתהמיד לאחר  תוצב המערכת
  האתר.

ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן תמצית  מערכתיספק עם כל  זוכהה .8.2
     הוראות אחזקה בעברית.

, המערכותובשיטות העבודה בהן למשתמשי  המערכותיספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת  הזוכה .8.3
  לפי הצורך או לפי פניה של מכבי.

יומנים ומוסמכים מתמיכה מקצועית ך כל תקופת ההתקשרות יעסיק אנשי כי במהל ,מתחייב הזוכה  .8.4
  ע"י היצרן (יש להציג תעודות הסמכה) בנושא אפליקציות למכשיר  המוצע.

בארץ או בחו"ל שהספק בוהה ביותר מתחייב לדאוג לנוכחות של מומחה אפליקציה ברמה הג הזוכה .8.5
  במידת הצורך. ,על מנת לסייע בהטמעת המכשירים יכול להעמיד,

  

   שירות תחזוקה למערכות .9

מערכת. תקופת האחריות תחל ממועד לכל לכל תקופת ההסכם מתחייב לתקופת אחריות הזוכה  .9.1
. הזוכה יהיה אחראי שכל אורך ההסכם ותקופות האופציהל )"תקופת האחריות"המסירה (להלן: 

מערכת שתסופק על ידו תהיה תקינה על כל רכיביה ואביזריה ותפעל בצורה שוטפת ותקינה ללא 
  הפרעה ו/או מגבלה כלשהן.

יהיה אחראי  הזוכהותקופות האופציה (בכל חלופה בה מכבי תבחר)  הההתקשרותבמהלך תקופת  .9.2
, שירותי תחזוקה ותיקונים ללא תשלום נוסף, ויספק, רכיביה, על כל מערכתולתו התקינה של כל לפע

   יעוץ והדרכה למשתמשים. ,וכן תמיכה

שירות התחזוקה ינתן באתר מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה, תיקונים, תיקוני שבר (כתוצאה  .9.3
במצב  המערכתחלפים הדרושים לשמירת משימוש סביר), טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, אספקת 

, והכל ללא תוספת למערכתתקין או לשם השבתה לתפעול תקין, ביקורות טכניות ועדכוני תוכנה 
חלקים הדרושים לשם ביצוע תשלום או תמורה מצד מכבי. השירות כולל את כל העבודות, החומרים וה

  . התחזוקה

מעולים ותוך   וטיב   איכות ב   בציוד, בכוח האדם,ירות, בתנאים, מתחייב לספק למכבי את הש זוכהה .9.4
הכל כמפורט בהסכם זה, במכרז, במפרט, ובהוראות אחרות כפי שתינתנה לו  –עמידה בלוחות הזמנים 

 ידי המנהל הממונה מעת לעת, לשביעות רצונה המלא של מכבי.-על

עד  08:00בין השעות  ,ה' בימים א' עד ,ובמוקדי מכבי  במגה לאבינתנו השוטפים שירותי התחזוקה  .9.5
 . 13:00עד  08:00ובימי ו' וערבי חג בין השעות  19:00

 4יענו באותו יום עבודה ובתוך  14:00: קריאות שתתקבלנה עד השעה זמני תגובה לקריאות שירות
   שעות ממועד קבלת הקריאה אצל הזוכה. 

שעות  3 - ולא יאוחר מ העבודה, תיענה תמיד באותו יום השבתת מערכתקריאת שירות במקרים של 
  ., ותטופל עד לסיום התקלה, גם אם תגיע סמוך לסוף יום העבודהמקבלת הקריאה

תוך פרק זמן  ,בתקופת ההתקשרות והאופציות ,מתחייב להיענות לקריאה לכל תקלה במכשיר הזוכה .9.6
שעות מהמועד בו קיבל הודעה על תקלה, ובלבד שההודעה נמסרה בשעות  3 מירבי שלא יעלה על

, תטופל 19:00קיבל הודעה על תקלה לאחר השעה  הזוכהאם . 19:00השירות כאמור לעיל ועד השעה 
 בבוקר ביום העבודה הבא. 08:00התקלה עד השעה 

 ינם פעילים א תרי מכבי שירות ותחזוקה שאינם דחופים ושירותי תחזוקה מונעת יינתנו בשעות בהן א .9.7
  ובעיקר בימי ו', בתיאום עם מנהלי אתרי מכבי.

יארך מעבר לשעות  מתחייב לעבוד באופן רציף עד לתיקון התקלה. יובהר, כי אם תיקון התקלה הזוכה .9.8
  העבודה האמורות לעיל, לא תיגבה בגינן כל תוספת.

 
שעות (ארבעים ושמונה)  48מתחייב לתקן כל תקלה תוך מקסימום  הזוכהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .9.9

  מעת קריאת השירות, למעט שבתות וחגי ישראל.

(ארבעים  48לא תתוקן בתוך  מערכת חלופית במידה והתקלה במערכתיהיה ערוך לספק  הזוכה .9.10
להעמיד לרשות  הזוכהבמקרה זה מתחייב  המערכת.שעות מהגעת הטכנאי לבדיקת ושמונה) 

  . נשוא הסכם זה ובאופן מיידי המערכתברמה זהה או דומה לזו של  מערכת חלופיתי מכב
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מיום התקנת  ,מאבחןשל כל  -  UP TIME -כי זמן ההפעלה התקין  ,מתחייב זוכהה .9.11
משעות העבודה  98%-המכשירים וכל עוד מכבי מבצעת בדיקות במכשירים אלה, לא יפחת מ

ו/או יהיה צורך  98%-יה ותהא ירידה מה הרגילות במעבדה, בחישוב מצטבר שנתי.
  יבצע זאת ללא עלות נוספת.  הזוכה ,הראשונה רים נוספים בתקופהבהחלפת/הוספת מכשי

ויציג אותו  אחת מהמערכותינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל  הזוכה .9.12
  פי דרישת מכבי.-למכבי בכל עת על

פי המלצת היצרן, ככל הדרוש -מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על הזוכה .9.13
, לרבות תוכנות דרושות, וזאת לתקופה של שבע שנים לפחות המערכותלתיקון ולתחזוקת 

 הזוכהבשימוש מכבי. כמו כן, מתחייב  המערכותוכל עוד  מערכתממועד המסירה של כל 
 .המערכותזוקת להעסיק לפחות שני אנשי שירות לתח

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

 
 ניהול מלאי .10

     לשם מניעת  שבנספח א'חודש מכל המוצרים יחזיק מלאי מינימאלי של   הזוכה .10.1
  אצווה.עבודה מאותה מחסור ושמירת רצף 

 המוצרים, באופן מיידי וללא כל דיחוי.מ באיזהצפוי ידווח למכבי על כל מחסור  הזוכה .10.2

  במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש את המוצר/ים מספק חלופי  .10.3
  ישפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו. והזוכהכראות עיניה,                      

   יתחייב לספק  הזוכהבמקרה חריג של חסר בריאגנטים ויש צורך באספקה דחופה  .10.4
  אותם עוד באותו היום.             

 

 החלפה והחזרת  מוצרים .11

     יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה של מוצרים אשר  הזוכה .11.1
  תוחזר על ידי מכבי.

     ימים  3על חשבונו, בתוך  הזוכהשל מוצר/ים יבצע זאת  recallהיה ויידרש הליך של  .11.2
  ידי החוק או  -מנקודות המכירה של מכבי או ממחסניה אלא אם כן יוגדר אחרת על             
  .בדרישות משרד הבריאות             

 

   התחייבויות מכבי .12

        , ערכתמכבי מתחייבת לנקוט בכל הפעולות הסבירות לשם שימוש יעיל וחסכוני במ .12.1
 .הזוכהידי - בהתאם להוראות היצרן, כפי שיימסרו לה על

בנושא זה ולהנחות את עובדיה בהתאם כפי  הזוכהמכבי מתחייבת לשתף פעולה עם  .12.2
  לבין אגף הרכש במכבי, לפי הצורך. הזוכהשיסוכם בין 

מכבי תמנה מטעמה צוות לבירור עניינים הנוגעים להסכם זה. הצדדים רשאים לצרף  .12.3
 נוספים לפי עניין הדיון ומהותו.לדיונים נציגים 

  בכל אחד מהמקרים הבאים: הזוכהצוות זה ידון עם נציגי  .12.4

 שלא עפ"י הנחיות היצרן.במכשיר  על שימוש הזוכהדיווח של  .12.4.1

 ).15%+ -( ומספר הבדיקות המדווחות סטיות מהותיות בין צריכת החומרים .12.4.2
בצריכת  15%-מ הצוות יסכים כי קיימת סטייה מהותית הגבוההאם 

יאגנטים אחסון ר :לדוגמא( נאות של מכבי אהחומרים כתוצאה משימוש ל
את מחירי הריאגנטים בגין  זוכהמכבי ל תשלם ,שלא בהתאם להוראות היצרן)

 .הסטייה

  עניינים מהותיים אחרים הנוגעים להסכם ולתנאיו. .12.4.3

ול בהן טיפ בדיקתן,לצורך  למערכות, בתיאום מראש, גישה חופשית לזוכהמכבי תאפשר  .12.5
 .ותחזוקתן
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 תשלום התמורה ותנאי .13

הריאגנטים הדרושים לביצוען,  רשימת ,ומחיריהן על ידי המכשיר רשימת הבדיקות המבוצעות .13.1
 נספח ג' -הצעתו הסופית של הזוכה ביהיו כמפורט  ונתוני הבסיס לחישוב עלות הבדיקות

 למכרז.
שישולמו על בסיס חודשי יחושבו לפי מספר התוצאות המדווחות לכל בדיקה  סכומי התמורה .13.2

ת מכבי כפול המחיר לבדיקה הנקוב בהצעתו וובדיקה אשר בוצעו במהלך כל החודש במעבד
 .")התמורה(להלן " נספח ג', בתוספת מע"מ כדין - הסופית של הזוכה 

  לחודש העוקב לחודש הפעילות. 5דוח"ות ממוחשבים עד ל  לזוכה מכבי תעביר .13.3
לשני הצדדים שמורה הזכות לבקר את מספרי הבדיקות המדווחות באמצעות מערכות הדיווח  .13.4

 המקובלות לרבות מונה הבדיקות בתכנת המאבחן.
 

 מחיר הבדיקות יחושב בהתאם לחלופה שתבחר כלהלן: .13.5
 

  :מדווחת מלאה" בדיקהבחלופה של " מחיר לבדיקה .13.5.1

  :ללא תשלום נוסף הזוכהבגין התמורה בתקופה הראשונה יספק  .13.5.1.1

 .לצרכי מכביבהתאם  מכשירים  .א

ריאגנטים,  :כגון, מכבי ציוד מתכלה לביצוע הבדיקות בהתאם לצרכי  .ב
 ידרשו.יככל ש ,נוספים ומתכלים , קליברטוריםקונטרולות

נשוא הסכם המכשירים  שירותי אחזקה שוטפת ותמיכה מקצועית לכל  .ג
התקינה, בהתאם לצרכי המעבדות ולהוראות  זה ואחריות לפעילותם

 היצרן.

את הנדרש בתקופה הראשונה,  הזוכהבגין התמורה בתקופה השנייה יספק  .13.5.1.2
 למעט מכשירים, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת.

 :מדווחת" בדיקה בחלופה של "  בדיקהמחיר ל .13.5.2

ללא  ,הזוכהיספק  ,ככל שתהיינה ,בכל תקופות ההתקשרותבגין התמורה  .13.5.2.1
  :תשלום נוסף

ציוד מתכלה לביצוע הבדיקות בהתאם לצרכי מכבי כגון ריאגנטים,   .א
 ידרשו.יככל ש ,ומתכלים נוספים קונטרולות, קליברטורים

הסכם זה  שירותי אחזקה שוטפת ותמיכה מקצועית לכל המכשירים נשוא  .ב
 ולהוראות היצרן. ואחריות לפעילותם התקינה, בהתאם לצרכי המעבדות

ימים מהודעת  120על פי אפיון אשר תעביר מכבי, תוך  ,יערך לעבודה בחשבונית מרכזתי הזוכה .13.6
 .מכבי על רצונה בכך

למכבי, בתנאים של שוטף +  הזוכההתמורה תשולם כנגד חשבוניות מס כחוק, אשר יוגשו ע"י  .13.7
 יום ממועד תאריך כל חשבונית. 66

  למסמכי המכרז. נספח ג' -  ו הסופית של הזוכהבהצעת כמפורטיוצמדו המחירים  .13.8

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

 

 אחריות .14

לכל נזק ו/או אובדן ו/או  פי דין-על לבדו אחראי הזוכהמבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה,  .14.1
למכבי ו/או  יגרמוישפגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, 

עקב ו/או בקשר עם אספקת  ,למי מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו
 .כמפורט ומוגדר בהסכם זה המכשירים, הריאגנטים ויתר החומרים הנלווים
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ת ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או מתחייב לפצו הזוכה .14.2
בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו  רכי דיןעור טרחת ושכהוצאה, לרבות הוצאות 

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

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

כדי לצמצם או  הזוכהידי - בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .14.3
ם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתא

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

מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום  .14.4
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית -צמדה וריבית עלבצירוף ה ,לזוכהשיגיע ממנה 

 בכל דרך אחרת. מהזוכה לגבותם 

מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  הזוכה .14.5
פי ההסכם. למעלה מן -ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי  מתחייב הזוכההצורך יובהר, כי 
ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך  1995-תשנ"הה, )נוסח משולב(

, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו שהזוכהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן 
בות אלה שיעסקו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים, לר

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

 הזוכההוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  .14.6
מאחריות כלשהי בגין  הזוכהואין בהן כדי לשחרר את  ,פי כל דין-לפי ההסכם ו/או על

 ., כהגדרתם להלןהזוכהנזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי 

  
  ביטוח .15

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-על הזוכהמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות  .15.1
לערוך ולקיים על  הזוכההסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב 

חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 
ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: זה כנספח להסכם  המסומןב"אישור עריכת ביטוחים" 

פי ההסכם, - ), וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על"הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"
למשך כל תקופה וביטוח אחריות מקצועית כה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר לרבות כל האר

 (שלוש) 3-מנוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות 
 שנים מתום תקופת ההתקשרות.

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

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  הזוכה .15.2
תחודשנה  הזוכהלשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 

וקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בת
יישא בכל  הזוכהכל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 

 .הזוכהמקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

ם לפני יו 14 -, לא יאוחר מלמכבילהמציא  הזוכהמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  .15.3
כאמור לעיל  הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,פי הסכם זה-מועד תחילת מתן השירותים על

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

י להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו מתלה ומקדמ
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-על הזוכהשל 

כדי לצמצם או לגרוע בצורה  הזוכהידי -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על .15.4
 הזוכהכל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 
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פי -אחראי לו על שהזוכהבגין כל נזק  מטעמהו/או מי  מכבימחובתו לשפות ו/או לפצות את 
 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

ת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב תסתיים לפני תום תקופ הזוכהשתקופת ביטוחי  ככל .15.5
אישור עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת  מכבילהפקיד בידי  הזוכה

 פי ההסכם.-ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

להתאימם לערך הנקוב בש"ח  הזוכהוסכומי הביטוח הינם בדולרים, על  , כי היהמובהר
 הביטוח.בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת 

כנדרש לעיל תחשב הפרה יסודית  הזוכהידי - , כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים עלמובהר .15.6
 לפי הסכם זה. לזוכה, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע מכבישל הסכם זה, ותזכה את 

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

 הזוכהידי -, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא עלת, אך לא חייבתהא רשאית מכבי .15.7
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על  והזוכהכאמור לעיל, 

מצהיר  הזוכהזה.  15 סעיף פי - מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על  מכביכי זכויות  ,ומתחייב

אישור עריכת הביטוחים,  נשואכל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים  מטעמהו/או מי  מכבי
ם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על טיבם, היקפ

פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל - פי הסכם זה ו/או על- על הזוכה
 ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

, וכי מכביידי -קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הינם  ,יכללו תנאי מפורשהזוכה ביטוחי  .15.8
כמו כן, יתחייב המבטח  מכבי.המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

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

, לרבות אי מתן הזוכהו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על לפי ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  .15.9
של  בזכויותיהלא יפגעו  ,הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות

  לקבלת שיפוי. מכבי

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .15.10
, והוא פוטר את הנובע מנזק לרכושואו שארע לרכושו ו/בגין כל נזק  מטעמה ו/או מי מכביכנגד 
. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק אחריות לנזק כאמור מטעמה מכלו/או מי  מכבי

בכוונת זדון. הספק מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש (לרבות נזק תוצאתי), תכלולנה 
י מכבי ומי מטעמה (אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפ

 פי הפוליסות.-לפעול למיצוי זכויותיו על זדון), והזוכה מתחייב

כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא  ,מתחייב הזוכה .15.11
הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך  ,חוזה זה

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת  15בסעיף ולקיים את הביטוחים המפורטים 
לחלופין, רשאי  זה. 15בסעיף פי המוגדר -או לתקופה מאוחרת יותר על הזוכההתקשרותם עם 

  ם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל.לכלול את קבלני המשנה בש הזוכה

לא יהיו  ,, למעט ביטוח אחריות מקצועיתהזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .15.12
 למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם. הרלוונטינחותים מהנוסח הידוע כביט 

  
 רישיונות והיתרים .16

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או  הזוכה .16.1
מתחייב  הזוכהפי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. -ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על

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

כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למערכת, תוך שבוע ממועד  ,מתחייב להמציא למכבי אישור הזוכה .16.2
חודשים ממועד החתימה על (שלושה)  3חתימת ההסכם, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 

   ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא הסכם זה.

  הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.
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  הזוכהמועסקי  .17

מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך  הזוכה .17.1
כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו  יחשבויולא  ,כעובדיו או שלוחיו

 ם.על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימ

מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם  הזוכה .17.2
 החלים עליו.

אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או  הזוכה .17.3
להם בעת מתן השירות או  יגרםישבקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש 

  כל פעילות הקשורה למתן השירות.ב

פי ההסכם, וכי כל - כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על ,הזוכהכן מצהיר  .17.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או -זכות שניתנת על

י להבטחת בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצע
ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל  לזוכהביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה 

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

  פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-רות עלהתקש

כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  ,מתחייב הזוכה .17.5
להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או  הזוכהאת 

 למטרה כלשהי.

תחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי מ הזוכהמבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי,  .17.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -על יקבעילה, אם  יגרמוישבגין כל נזק ו/או הוצאה 

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

  
  

   ואבטחת מידעפרסום, שמירת סודיות  .18

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  .18.1
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 דרישות לסודיות: .18.2

 הזוכה מצהיר ומתחייב  כדלקמן:

לכל מידע על ביחס  לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן .18.2.1

עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, ושל מכבי, 

מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע 

ו/או ), ולמנוע כל פרסום "המידע" :על פי האמור במסמכי הסכם זה (להלן הזוכה תיוהתחייבו

, אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא.

 בנפרד, בכתב , מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

 לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדי .18.2.2

ני שירותים והמועסקים על ידו עובדי הזוכה, נותשכל לדאוג לכך המורשים לכך,  הזוכה

ו על כתב התחייבות אישי לשמירת מפי ההסכם יחת-לע והתחייבויותיומטעמו לצורך ביצוע 

המחייב אותם בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות , בנוסח כלפי הזוכה (בכל עת)סודיות 

די י-(בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על מכביהמפורטות בהסכם זה, וכן כלפי 

אחראי כלפי מכבי למילוי האמור ע"י הזוכה יהא . מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי מכבי)

 עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.
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 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .18.2.3

ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  הזוכה מידע שהיה בידי .18.2.3.1

 ;רת התחייבות לשמירת סודיותשלא עקב הפ ההתקשרות בהסכם זה

 ;מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות .18.2.3.2

 הזוכה. מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של .18.2.3.3

ובלבד שהזוכה  ,פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת-או על פי דין-למידע שחובה לגלותו ע .18.2.3.4

 הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

הזוכה לא יהא כי כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הוא מסכים ו לזוכהידוע  .18.2.4

 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

 ובות מידע אשר קיימת לגבילר ,חשף גם למידע רגיש ביותרהוא יישייתכן ו וידוע לכי  .18.2.5

התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, וגילויו 

לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת 

 של מכבי. מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיההזוכה כי , והתחייבות לשמירת מידע בסודיות

א מודע לסנקציות הוידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, וכי  .18.2.6

הוא או מי צפוי אם הוא האזרחיות והפליליות (בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם) להן 

חוק הגנת הפרטיות, (אך לא רק) הוראות פר הוראות אלו, לרבות מעובדיו מי מטעמו י

 וכל דין רלבנטי נוסף., 1996- תשנ"והותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1981-התשמ"א

 118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .18.2.7

  .1977-לחוק העונשין, התשל"ז

 

 דרישות אבטחת מידע .18.3

 הזוכה מצהיר ומתחייב  כדלקמן:

טעם הממונה על אבטחת המידע במכבי כפי שתימסרנה לו חת המידע מלעמוד בדרישות אבט .18.3.1

 נושאים הבאים:מבלי לגרוע בכלליות האמור עשויות להיכלל דרישות ב מעת לעת.

 תהליכי עבודה מאובטחים אצל הזוכה. .18.3.1.1

למתן תחזוקה/טיפול בתקלות/שדרוגי גרסה  הזוכההנחיות באשר לגישה מרחוק של  .18.3.1.2

 וכיו"ב.

 .תהליך פיתוח מאובטח של קוד  .18.3.1.3

  .שילוב אבטחת מידע במכשור רפואי  .18.3.1.4

ימים לפחות, לערוך אצל הזוכה (בחצריו ו/או  3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  .18.3.2

בהתקשרות מרחוק), ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, שמירת סודיות ופרטיות, 

בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור פי האמור -הנוגעים לביצוע התחייבויות הזוכה על

ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים, מהימנות עובדים, בדיקות חוסן 

 (מבדקי חדירה מבוקרים) וכיו"ב.

  

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
  ההסכם.
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  ההסכםערבות בנקאית לביצוע  .19

התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות כל  כבטחון למילוי .19.1
בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף 

שקלים חדשים),   (מאה אלף₪  100,000 ), בסך של "ערבות הביצוע"להסכם זה (להלן: 
(מאה ועשרים) יום לאחר תום תקופת  120שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 

  ההתקשרות.

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה  או הסתיים מתן השירות /  .19.2
פי -על אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו

תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש הארכה נוספת שלה לתקופה  -כם ההס
שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור, תחזיר מכבי 

  .לזוכה את כתב ערבות הביצוע

פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את - בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .19.3
הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, ערבות 

  לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש  .19.4
היה לפני הגבייה האמורה, את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום ש

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

או מי  הזוכהבנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד  .19.5
פן אחר, והליכים מטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או חיסול עסקים באו

  יום.(שלושים)  30אלו לא בוטלו תוך 

  -תהא מכבי רשאית  ,את ההסכם הפרה יסודית הזוכההפר  .19.6

 לבטל את ההסכם לאלתר; או .19.6.1

ההפרה ו/או  לתקן את מהזוכהלעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש  .19.6.2
מתחייב  לזוכה. הזוכהימים מיום שתימסר ההודעה (שלושה)  3ההתחייבות תוך 

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

למכבי פיצויים  הזוכהלעיל, ישלם  19.6ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  .19.7
ים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה ש"ח, וזאת בגין הנזק מאה אלףמוסכמים בסך 

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

 פי כל דין.-על

את ההסכם הפרה  הזוכהו/או הפר  ,לעיל 19.6.2את ההפרה, כאמור בסעיף  הזוכהלא תיקן  .19.8
לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את  מהזוכהומכבי דרשה  ,שאינה יסודית

לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי  והזוכהההתחייבות 
ית לבטל ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכא- שנדרש על

יהא  והזוכהידי מתן הודעה על כך בכתב, -קיומו, וזאת על-את ההסכם מחמת הפרתו או אי
וזאת בגין הנזקים  ,)ש"ח (מאה אלף₪  100,000 חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך

שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי 
כל סעד  מהזוכהלהוכיח נזקים אלה. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל 

 פי כל דין.-או תרופה אחרים ו/או נוספים על

   - הזוכה עלור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמ .19.9
  פי ההסכם.

  פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .19.10

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

 סיום ההסכם .20

ל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לסיים מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכ .20.1
וזאת מבלי שלזוכה תהא , לזוכהבאמצעות הודעה בכתב  ההתקשרות עם הזוכה באופן מידי

 טענה ו/או דרישה כלשהי בקשר לכך:
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 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; .20.1.1

ו/או צו אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק  .20.1.2
 ; להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי הזוכה, לרבות כונס נכסים זמני

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה  .20.1.3
 או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל  .20.2
פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1970-), התשל"אהפרת הסכם

 פי דין. -הוראות ההסכם או על

 לרשותבכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה להעביר  .20.3
הסכם זה.  במידה מכבי ו/או למחוק את המידע שהגיע לידיו עקב השירותים שסיפק במסגרת 

ומידע על מבוטחי מכבי נשאר במערכות המידע של הזוכה, מתחייב הזוכה להמשיך ולנקוט את 
פי -אותם אמצעי אבטחת המידע והגנת הפרטיות כנדרש בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ועל

  על פיהן הזוכה פועל כל עוד הוא ממשיך לעסוק בפעילותו. ההנחיות התקפות

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

  במערכות הזוכה. הטיפול הרפואי על מבוטחי מכבי שמידע אודותיהם מצוי

  

  איסור הסבת ההסכם .21

פי ההסכם או - איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על הזוכה .21.1
 את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  הזוכהכל מסירה או העברה שיתיימר  .21.2
 רת כל תוקף.וחס

 לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. הזוכהזכויותיו של  .21.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .21.4
עניין" בו -הינה "בעל מכבישגוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 

הסכם ובלבד שזכויות הזוכה על פי  1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -כהגדרתו של "בעל
  פגענה.ית זה לא

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .21.5

 

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

  

  קיזוז זכות .22

 שהזוכה, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .22.1
 לזוכהעשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע 

  ממכבי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו,  .22.2
טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות 

 ממכבי. לזוכההאמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע 

  
  ויתור בכתב .23

 על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב.אין שינוי בהסכם, ואין ויתור  .23.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .23.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .23.3
  רה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.על זכויותיו, לא לגבי המק
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 סמכות שיפוט .24

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

  
 כתובות הצדדים ומתן הודעות .25

  תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם. כתובות הצדדים לצורך ההסכם

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

  
  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום
  
  
  

  ___________________  ___________________  
  הזוכה  מכבי  

        



 

 נספח להסכם

  יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

  : _____________תאריך

  

  

  לכבוד

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

  ")מכבי(להלן ביחד ולחוד: "

  

  הנדון: אישור עריכת ביטוחים

  

")  הספקבזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ (להלן: "הננו מאשרים 
וכן כל  לאספקת  מכשירים וריאגנטים לביצוע בדיקות קרישה וקרישיות יתרלרבות בקשר עם מתן שירותי 

") ההסכם" - ו "השירותיםעם בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק (להלן בהתאמה: " השירותים הנלווים בקשר
  ").תקופת הביטוחוזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ (להלן: "

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

ו נזק גוף ו/או נזק , בגין מוות ו/א1980 -(נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
₪  6,000,000נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  

לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ₪  20,000,000לאירוע ובסה"כ  
  ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

 __________________יסה מספר פול
  
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 
לאירוע   ₪ 6,000,000ים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של ו/או במסגרת מתן השירות

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

מבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או ה
  בפיקוח או בשליטת הספק.

 __________________פוליסה מספר 
  

  

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

י בשל הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכב  לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח.  ₪  8,000,000אחריות של 
אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם 
ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

ת מיום תחילת פעילות מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבי
הספק בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני 
___________. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול 

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

  .(לפי העניין כנהגם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תו
 __________________פוליסה מספר 

 
המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה  - ביטוח אחריות מקצועית .4

מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים 
 תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות שלמטעמו, אשר ארע 

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או ₪   2,000,000
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מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 
  . אך למעט חבות מכבי כלפי הספק בור כל אחד מיחידי המבוטחע

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

  חב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים.בתום לב.  כן יור
הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח 
לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת 

___________ . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, הפוליסה, אך לא לפני _
חודשים נוספים מהמועד בו פג  6מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 
  יחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.המוארכת, י

 __________________פוליסה מספר 

  
  

  כללי

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

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

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

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

  

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

  

  בכבוד רב

  

  _____________________חברה לביטוח בע"מ

  

  על ידי ______________________________

  )שם החותם ותפקידו(
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  נספח להסכם

  ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

  

  נומיתובנקאית אוטנוסח כללי של ערבות 

  

  לכבוד

  227/99מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

  תל אביב 27רח' המרד 

  א.נ.

  ערבות מס' ___________ הנדון:

  

כשהוא צמוד למדד  ,")"סכום הערבות :(להלן₪  100,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

מכרז  (מכח"החייב") בקשר עם הסכם  (להלן: כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________

  .קרישה וקרישיות יתרוריאגנטים לביצוע בדיקות מכשירים לאספקת  )133/2013מס' 

  

  המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

כי המדד החדש  ,)""המדד החדש :ת זו (להלןאם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבו

)  "המדד היסודי" :נקודות (להלן ____ :היינו, ______עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב

 :אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן

  )."סכום הערבות המוגדל"

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

  

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

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

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

  

   ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל .

  

  דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  בכבוד רב,

  

  הבנק:__________שם 

  שם הסניף:__________



 ג'נספח 

  לכבוד

  מכבי שרותי בריאות

  
   133/2013 ' מסטופס הצעה למכרז  הנדון:

  
  ________________________________התאגיד המציע: 

  
  ___________________________________________________: יםהמוצע המכשיר/מערכתשם 

  
  ________________________________________________________פירוט הציוד הנלווה  המוצע: 

  
  :__________________________  דגם: __________________שם היצרן

  
  ____________________הערות: _____________________________________________________

  
  

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

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

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

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

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

 המצורף כלשונו. ההתקשרות

 מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. כי ,ידוע לנו 1.3
הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת  1.4

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

והתחייבות זה בתוקפן, לא  הצהרהתחייבויותינו בכתב אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת ה 1.5
ימים מהמועד האחרון  (תשעים) 90לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

  ההסכם.

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

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

היציג נכון  )€הדולר ארה"ב ($) / שער האירו (דוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער י
  האחרון להגשת ההצעות למכרז. למועד

 סעיפים כלליים רלוונטיים :

 .חלופת ההתקשרות הנבחרת הינה לשיקולה הבלעדי של מכבי 

 . אומדן הכמויות  הינו להערכה בלבד, מכבי אינה מתחייבת לבצע את סך הכמות 

 . בכל אחת מהחלופות עלות שרות התחזוקה למכשירים כלולה בעלות הבדיקה 

  קונטרולות, קליברטורים, חומרי מיהול וכל  -יש להציג את כלל המתכלים הנוספים, ובכלל זה
 חומר/מתכלה אחר בגינו יכולה להיות עלות.

 מחירים יתווסף מע"מ כחוק.ל 

 עד שתי ספרות אחרי הנקודה.למחיר תן להגיש הצעה ני 
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  :הצעתנו להלן .2
  

  יש למלא את כל הטבלאות והסעיפים הדרושים:
  

   :המכשור המוצע

  
כמות מכשירים   דגם  יצרן  המדווחת  שם הבדיקה

  נדרשת 
  לשעההספק 

  כל מכשירל

 PT/PTT  -2      לאבבמגה    

PTT/ - PT  במוקדים  
   מגהלאבמוצע לל זההמכשיר ב

    4    

PTT/ - PT  במוקדים  

  לאבהמוצע למגהמבמכשיר קטן 

    4    

    1      במגה לאב - כל שאר הבדיקות
  
  
  

 שנים . 5בטבלה הבאה לתקופה של המתוארות לתת מענה לכמויות  ההמכשירים אמור כמות 

  בכמות הבדיקות . 5%עד יש לקחת בחשבון גידול  שנתי של 

  עליו לציין אם לאבאם הספק בוחר להציע מכשיר שונה למוקדים מהמכשירים המוצעים למגה ,
 .הם אותם הריאגנטים למכשיר המוצע  הריאגנטים הנדרשים 

  

  במידה ומכבי תרצה מכשיר נוסף , עלות המכשיר תועמס על מחיר הבדיקות או תשולם ישירות לספק
 , עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מכבי .

  

  

  חיבור לליין אוטומטי (אם המכשיר המוצע חובר בארץ ובעולם לליין אוטומטי, יש לציין לאיזה ליין
 :בר לליין שייבחר ע"י מכבי במגה לאב )ומה הן התשתיות הנדרשות לכך שהמכשיר המוצע יתח
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   :/ בדיקה מדווחתמלאה  מדווחת בדיקהלהלן הצעתנו ל
  )המחירים לפני מע"מ(
  

 שם הבדיקה

 המדווחת

כמות משוערת 

 לשנה

מדווחת מחיר "בדיקה 
תקופה רלוונטי ל – מלאה"

  ראשונה

 – "בדיקה מדווחת " מחיר
או  תקופה שנייהרלוונטי ל

  "בדיקה מדווחת"חלופה של ל
PT   200,000 )מ.לאב(+ 

(מוקדים) 155,000       

PTT   100,000)מ.לאב (

 +70,000 

ם) (מוקדי  

    

Fibrinogen 
(Clauss) 

4,850 
    

Protein C 3,500     

Lupus-
Anticoagulant:  

  
PTT/LA  או חלופה)

  מקובלת מקצועית)
  

RVVT SCREEN/ 
RVVT Confirm 

  

  

6,000  

  

670 

    

APC-Resistance 3,500     

Antithrombin 3,000     

PROTHROMBIN 3,000     

MTHFR 1,000     

D-Dimer 600     

Protein S  FREE 3,000     

( נדרשת  VIIIפקטור 
 8אפליקציה לפקטור 

 כרומוגני)

3,000 
    

THROMBIN TIME  1,700     

     IX 600פקטור 

     V )ׁ LEIDEN(ׂ   600 פקטור 

     XI  660פקטור 

Von Willebrand 
factor antigen 
and activity  

–בדיקה חדשה   

אין מידע        

  
  

 _________________ מטבע ההצעה  
  

  (לא לשקלול)______________________ / למוקד עלות מכשיר למגה לאב 
  

  (לא לשקלול)_____________________(מכשיר קטן) עלות מכשיר למוקד 
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  :  שיסופקו ללא עלות  הריאגנטים שימת ר
  

כמות  שם הריאגנט בדיקה
 באריזה

  כמות אריזות 
שנים על פי  5- ל

 אומדן הכמויות 
 אחסוןתנאי  מקט יצרן

 מחיר לאריזה וטמפ'

              

              

              

              

              

              

  
            

              

             
  
  
  
  
  
  
  

  ____________________ חתימה:   ____________השם המלא: ________
  
  

  ____________________חותמת:   תפקיד: ________________________
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 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

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

 אישור/תעודת התאגדות 

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

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3תאריך של עד 

 במנהלה. 4.1.3י סעיף , לפעל היקף פעילות כספית אה חשבוןישור רוא 

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

 אישור יצרן המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ. 

 ו/או רשות הבריאות ביפן. TGAו/או אוסטרליה  HEALTHו/או קנדה  CE/או ו FDAאישור  

 ותכונותיו העיקריות. תמונתו הציוד,צבעוני באיכות נאותה המכיל תיאור  פרוספקט 

  רשימה המפרטת את הקיטים (הערכות), זמן תפוגתם,  וכל מידע נוסף שהמציע מוצא לנכון.  

 .בהתאם לדרישות המפרט ביצוע כיולים אישורים בגין 

 .מפרטה בהתאם לדרישות אישורים ומסמכים מטעם היצרן 

  בגוף חוברת המכרז (מפרט ומענה טכני). –מענה טכני  

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

  נספח ה' למכרז. –ערבות בנקאית  

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

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. היוטט 

  המכרז ממכבי.קבלה המעידה על רכישת מסמכי  

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

  

  

  
  
  
  



 ד'נספח 

  טופס פרטי המציע

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

  שם
  

 

 מספר תאגיד

  מעמד משפטי (צורת התאגדות):
  

 

 פועל / ת משנת:

  כתובת משרדי ההנהלה:
  

 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

  טלפונים:
  

 

 דואר אלקטרוני:

  הרכב הבעלות בתאגיד:

1.  
2.  

 

  
  
   תיאור כללי של המציע .2
  

 
 
 
 
 

  
  כוח אדם .3
  

  על ידי המציע:א. מספרם הכולל של המועסקים 
  

 
  : ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע

  

 
ותמיכה  המערכת המוצעתג. שמות אנשי השירות הטכני, המועסקים ע"י המציע, והעוסקים בתחזוקת 

  מקצועית:
  
  

______________________________               ______________________________  
  

______________________________                 _____________________________  
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   ניסיון קודם ולקוחות .4
  

  :למערכת המוצעתמספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי אחזקה 
  

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

  

 
  שמות הרוכשים המפורטים להלן:

  
1                 ___________________________ .2____________________________ .  
  
3 .                 ___________________________4____________________________ .  
  
5 .                   __________________________6____________________________ .  

 
 
  
  

 באופן סדיר 2013-2012 אנו מספקים בשנים / להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו .5
  

  הלקוח:שם 

 
  שם האיש הקשר:

 
  תפקידו:

 
  טלפון:

 
  תיאור השירות שניתן:

  
  תקופת מתן השירות:

  
  
  

  שם הלקוח:

 
  שם האיש הקשר:

 
  תפקידו:

 
  טלפון:

 
  תיאור השירות שניתן:

  
  תקופת מתן השירות:
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  שם הלקוח:

 
  שם האיש הקשר:

 
  תפקידו:

 
  טלפון:

 
  תיאור השירות שניתן:

  
  תקופת מתן השירות:

  
  
  
  

  הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

  

  

  

  חותמת: ________________________  ____________________ :חתימת המציע        

  
  ______________________תאריך: 

  
  



 ה'נספח 

  אין לסטות מן הנוסח המפורט
  

  כתב ערבות הגשה
  

   לכבוד
  מכבי שירותי בריאות

  27רחוב המרד 
  תל אביב

  
                  כתב ערבות מספר __________הנדון: 

  
  

אנו ערבים , _______________________) "המבקש"לבקשת _________________________ (להלן: 

מס' פומבי רגיל  מכרזאשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם  ₪, 75,000של  בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

  .קרישה וקרישיות יתרוריאגנטים לביצוע בדיקות מכשירים לאספקת  133/2013

  

ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים  )עשרה( 10אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

  לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.

  

  ועד בכלל.  5.6.14 ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך

  
  

  :שכתובתודרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק 
  
  

  _______________  _____________________  ______________________  
   כתובת הבנק  שם הבנק  מספר הסניף  

  
  

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

  
  
  

  _____________   ___________________   __________________________  
   חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך  

  
  



 ו'נספח 

 

  ת  צ  ה  י  ר
  
  
  

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

  
  

) "החברה"(להלן:  ________________________תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת  .1

 .יתר וקרישיותקרישה וריאגנטים לביצוע בדיקות מכשירים לאספקת  133/2013למכרז 

  תצהיר זה בשמה. ליתןומוסמך  ,הנני משמש בתפקיד _________________ בחברה .2

 החברה מסוגלת לספק למכבי את השרות נשוא המכרז בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר. .3

מוכח בישראל של שנה לפחות, באספקת מכשור בתחום הדיאגנוסטיקה  ןניסיוהחברה בעלת  .4

 המעבדתית וכל השירותים הכרוכים בכך. 

המכשור מהתוצרת המוצעת בדגם המוצע או בדגם דומה, פעיל ומבצע את הבדיקות נשוא המכרז בארץ  .5

 שנים. 3לפחות  -ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה 

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

  

  

______________________  

 חתימה                                                                                

  

  

  אישור

  

 ,עו"ד,_________________הופיע בפני  __________כי ביום  ,מאשר בזה הנני

 שזיהה ,_______________מר _________________, __________במשרדי ברחוב 

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את  ,______________זהות מספר  ידי תעודת עצמו על

אישר את נכונות הצהרתו  - האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

  הנ"ל וחתם עליה בפני.

  

______________________  
  וחותמתחתימה 
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  ' זנספח 

  מבנה טופס להצגת  שאלות

  מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
1     
2     
3     
4     

 מפרט
1     
2     
3     
4     
5     

 הסכם
1     
2     
3     
4     
5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

1     
2     
3     

 טופס הצעה
1     
2     
3     
4      

 ערבות
1     
2     

 תצהיר
1     
2     
3     
4      
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	1.6. 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 26.12.13 ועד ליום 12.1.14 בתמורה לתשלום סך של  1,000  ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות. 
	3.2. בירורים ופניות
	3.2.1. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז אל נציגת מכבי: הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים.
	3.2.2. הגשת שאלות תתאפשר עד ליום 26.1.14, בשעה 12:00 וזאת אך ורק בקובץ Word בנוסח ובמבנה המצ"ב כנספח ז', באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו בטלפון מס': 03-5143643.
	3.2.3. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה.
	3.2.4. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.
	3.2.5. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני �עד ליום 17.2.14

	3.3. אופן ומועד הגשת ההצעות
	3.3.1. את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות �הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי מספר 133/2013 לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14" (או למי שימונה כממלא מקומה במכבי).
	3.3.2.  ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב', 3.3.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
	3.3.3. ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח ג', לאחר �חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה �הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בסעיף 4  להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.
	3.3.4. למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית כפי שנרכשו ממכבי, היא תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.
	3.3.5. המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.
	3.3.6. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תשלח אל רוכשי המכרז.
	3.3.7. על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם, אם וככל שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.


	4. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז 
	4.1. רשאי להגיש 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 2011-2012, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1.5 מיליון  ₪ לשנה, לפחות. 
	4.1.4. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
	4.1.5. מסוגל לספק למכבי את השירות נשוא המכרז בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
	4.1.6. למערכת המוצעת על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
	4.1.7. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שנה לפחות, באספקת מכשור בתחום הדיאגנוסטיקה המעבדתית וכל השירותים הכרוכים בכך. 
	4.1.8. המכשור מהתוצרת המוצעת בדגם המוצע או בדגם דומה, פעיל ומבצע את הבדיקות נשוא המכרז בארץ ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה - לפחות 3 שנים.
	4.1.9. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 75,000 ₪, בהתאם לאמור בסעיף 6 להלן.
	4.1.10. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
	4.1.11. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.

	4.2. עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
	4.3. ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

	5. התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
	5.1. לדרישת מכבי המציע יעמיד, ללא תשלום, את המכשיר/ים המוצע/ים על-ידו להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך 30 יום מדרישת מכבי לספקם לתקופה של חודש ימים. המציע יספק גם את כל הריאגנטים (משתי אצוות שונות), הבקרים והמתכלים הדרושים לביצוע האבלואציה ללא תשלום. האבלואציה תבוצע במגה לאב על פי פרוטוקול המקובל במעבדה, והיא תכלול ביצוע של 200 דגימות עבור PT ו- 200 דגימות עבור PTT  , וביצוע 200 דגימות עבור כל בדיקה שבפאנל המלא של קרישיות יתר כולל פקטורים. כמו כן, האבלואציה תכלול הטענת יום עבודה בתמהיל השגרתי של המעבדה ועוד דגימות מיוחדות לפי השיקול המקצועי של צוות המעבדה, וכולל הרצה של בקרת איכות פנימית במשך מס' ימים. למען הסר ספק קיום אבלואציה נתון לשיקול דעתה של מכבי.
	5.2. ההתקשרות עם המועמד לזכייה תצא לפועל בהתמלא, בין היתר, עמידה באבלואציה מוצלחת, ככל שזו נדרשת לדעת מכבי.
	5.3. המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 60 (ששים) יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תישלח על ידי מכבי בכתב.
	5.4. 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.
	5.5. בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.
	5.6. ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף 5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.4 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

	6. ערבות הגשה
	6.1. להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של 75,000 ₪ (שבעים וחמישה אלף שקלים חדשים), על-פי הנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי (להלן: "הערבות"), אשר תשולם בתוך 10 (עשרה) ימים ממועד הדרישה. הערבות תציין במפורש, כי הוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם מכבי שירותי בריאות. 
	6.2. בנוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד-צדדי את הערבות לתקופות נוספות בנות 60 (ששים) יום כל אחת, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על-פי סעיף 5 לעיל, ותהיה בתוקף לתקופה נוספת זו.
	6.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט הערבות של מציע, כולה או חלקה, כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:
	6.3.1. הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
	6.3.2. הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
	6.3.3. הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
	6.3.4. לאחר שנבחר כזוכה במכרז, הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של מכבי עם הזוכה.

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

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

	8. בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות
	8.1. 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.
	8.2. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל משא ומתן על-פי האמור בסעיף 1.4 לעיל.
	8.3. בחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיה לפי 100% מחיר ובכפוף לאבלואציה מוצלחת באם זו נדרשת לדעת מכבי , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתיבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.
	8.4. ציון המחיר ייקבע על ידי סכימה של המחיר המוצע לבדיקה מדווחת מלאה לבדיקות השונות, ושל המחיר המוצע לבדיקה מדווחת ל-2 תקופות האופציה, והכל בהתאם לאומדן הכמויות בטופס ההצעה נספח ג'.
	לצורך הסכימה של המחיר המוצע, כלל העלויות יהוונו לפי מחיר הון של 3% לשנה. תקופת החישוב תהיה ל-7 שנים.
	8.5. לאחר בחירת הזוכה, מכבי תבחר על פי שיקול דעתה את חלופת העסקה המועדפת עליה כלכלית מבין החלופות הבאות:
	8.5.1. חיוב על פי בדיקה מדווחת כאשר כל העלויות ובכלל זה - הריאגנטים, המכשור והשירות מועמסות על מחיר הבדיקה.
	8.5.2. רכישה של המכשור הדרוש וחיוב על פי בדיקה מדווחת, כאשר כל העלויות למעט המכשור מועמסות על מחיר הבדיקה.
	8.6. במידת הצורך , המציע במכרז יספק, על-פי דרישת מכבי וללא תשלום, לתקופה של חודש ימים, את המכשיר המוצע על-ידו להדגמה ולנסיון, כאמור בסעיף 5.1 לעיל,  וזאת בתוך 14 יום מדרישת מכבי.
	8.7. יודגש כי ציון המחיר יינתן אך ורק לגבי הצעות  שעמדו בתנאים המוקדמים שבסעיף 4 לעיל ובדרישות ההכרחיות במפרט.
	8.8. 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 והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה ביותר מ-10%.
	8.9. לצורכי סעיף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה תוך חודש ימים    מיום שהותקנה ונמצאה תקינה לעבודה.
	8.10. 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.
	8.11. מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.
	8.12. 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.
	8.13. 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.

	9. התחייבויות המציע הזוכה במכרז
	9.1. הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

	הזוכה מתחייב להמציא למכבי, לפחות יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.
	ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע בנספח ב' למכרז.
	9.2. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
	9.3. במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע התחייבויותיו על-פי הנוסח המצ"ב.
	9.4. תוך שבוע ממועד חתימת הסכם ההתקשרות, ימציא הזוכה במכרז למכבי 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. 

	10. ביטול המכרז
	10.1. לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת מכשירים וריאגנטים לביצוע בדיקות קרישה וקרישיות יתר,  והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח ב').
	10.2. מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית - אך לא חייבת - לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור.
	10.3. הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל רוכשי המכרז או לכל המציעים, לפי העניין.
	10.4. החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

	11. עיון במסמכי המכרז
	עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי. 
	12. בעלות על מסמכי המכרז
	מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.
	13. סמכות שיפוט
	סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב - יפו. 
	טבלאות בדיקות, כמויות ודרישות אנליטיות
	טבלה A:  פנל בדיקות קרישה וקרישיות יתר  במגה-לאב:
	טבלה B:  פנל הבדיקות במוקדי מכבי  :
	 למען הסר ספק , כמות הבדיקות שתבוצע במוקדים (טבלה B) אינה כלולה בכמות שבמגה לאב (טבלה A).
	 הספק יציב  3 מכשירים במגה לאב  ו-4 מכשירים במוקדים (אחד בכל מוקד ) כך שיתנו מענה לכמות הבדיקות המצויינות בטבלאות A+ B בתקופת ההתקשרות . 
	 מכבי תחליט באם לחבר את המכשירים נשוא המכרז שיוצבו במגה לאב לליין האוטומציה, שהינו מתוצרת סימנס. במקרה כזה, ביצוע החיבור לליין יבוצע על ידי הספק ועל חשבונו.

	יש להציע למוקדים שתי חלופות :
	1. מכשיר זהה למכשיר שיוצע למגה לאב .
	2. מכשיר קטן יותר מהמכשיר שיוצע למגה לאב .
	�
	טבלה *C- דרישות אנליטיות: תחום מדידה מינימלי, רגישות פונקציונלית, והדירות
	*יש להגיש  מסמכי יצרן המעידים על עמידה בדרישות האנליטיות.
	נספח ב'
	ה ס כ ם
	12.4.3. עניינים מהותיים אחרים הנוגעים להסכם ולתנאיו.
	13.5.1.1. בגין התמורה בתקופה הראשונה יספק הזוכה ללא תשלום נוסף:
	13.5.1.2. בגין התמורה בתקופה השנייה יספק הזוכה את הנדרש בתקופה הראשונה, למעט מכשירים, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת.
	13.5.2.1. בגין התמורה בכל תקופות ההתקשרות, ככל שתהיינה, יספק הזוכה, ללא תשלום נוסף:
	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 הדולר ארה"ב ($) / שער האירו (€) היציג נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

	3. רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה:
	יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב-X שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך: 
	 אישור/תעודת התאגדות
	 אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. אישור זה יישא תאריך של עד 3 חודשים לפני מועד ההגשה.
	 אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית, לפי סעיף 4.1.3 במנהלה.
	 אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
	 אישור יצרן המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ.
	 אישור FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
	 פרוספקט צבעוני באיכות נאותה המכיל תיאור הציוד, תמונתו ותכונותיו העיקריות.
	  רשימה המפרטת את הקיטים (הערכות), זמן תפוגתם,  וכל מידע נוסף שהמציע מוצא לנכון.
	 אישורים בגין ביצוע כיולים בהתאם לדרישות המפרט.
	 אישורים ומסמכים מטעם היצרן בהתאם לדרישות המפרט.
	 מענה טכני – בגוף חוברת המכרז (מפרט ומענה טכני).
	 טופס פרטי המציע - נספח ד' - כשהוא מלא וחתום.
	 ערבות בנקאית – נספח ה' למכרז.
	 תצהיר עשוי בפני עורך דין - נספח ו' למסמכי המכרז.
	 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.

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



