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 מנהלה
 כללי .1

 למכבי( מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק "מכבי"מכבי שירותי בריאות )להלן:  .1.1

 .HbA1c"( לביצוע בדיקות מערכות/המערכת: "ןוריאגנטים )להלת ות אוטומטיומערכ

בהתאם ליעדים והכמויות את כל הדרישות ומכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות  .1.2
 .נספח ג' -, ובטופס ההצעה נספח א' -המוערכות כמפורט במפרט 

 שתישנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב 5ההתקשרות היא לתקופה של  .1.3
 ( מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.2( זהים ; או )1בכל פעם, בתנאים ) השנתקופות נוספות בנות 

במכרז  מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים .1.4
 ר.שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביות

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

 הגדרות .2

בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, 
 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 על פי הקבוע במסמכי המכרז. המתקיים 128/2017 מכרז פומבי רגיל מספר – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

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

 

 מנהלה .3

 קבלת מסמכי המכרז  .3.1

אביב, -בתל 27המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

, 10:00-14:00ה', בין השעות -, בימים א'מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדל, אצל גב' 14קומה 

ויהא זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנגד מסירת פרטי הגוף  ,5.7.17ועד ליום  22.6.17החל מיום 

המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות )דואר אלקטרוני + טלפון(. במועד מסירת חוברת 

ידי רכזת ועדת המכרזים בחותמת המעידה על מועד -תוחתם עלמסמכי המכרז, יש לוודא כי היא 

 מסירתה לידי נציג המציע.

 בירורים ופניות .3.2

בשעה  10.7.17עד ליום ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו  .3.2.1

 אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, כאמור לעיל., 12:00

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

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

 .03-5143643הגעת פנייתו בטלפון מס': 

 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה. .3.2.2

יה תישלחנה על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאל .3.2.3

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

  ,ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני-תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4

 .18.7.17עד ליום 
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 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

ההצעה תוגש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם  .3.3.1

רכזת ועדת המכרזים,  -ענת מנדל  לידי גב' 128/2017 מכרז פומבי רגיל מספרורק "אך 

 " .14, תל אביב, קומה 27ברח' המרד 

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

הצעות שתוגשנה לאחר המועד  האמור לעיל,  .12:00בשעה  31.7.17יום ההצעות הוא 

 לא תתקבלנה!

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

חתימתה, ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל 

פי הנדרש -בטופס ההצעה, וכמפורט על 3המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בסעיף 

 , וזאת בעותק אחד.במכרז

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

. היא תכלול את כל מסמכי המכרז ואת עם חותמת המעידה על כךשהתקבלה 

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

 כנדרש.

סת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנ .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

תישלח לכל  –לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם 

 רז.משתתפי המכ

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 

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

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

 כך.
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

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

 תאגיד מורשה כחוק בישראל. .4.1.1

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

פי אישור רואה חשבון -לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל ,2015-2016הכנסותיו בשנים  .4.1.3

 לכל אחת מהשנים.₪  2,000,000מטעמו, הן לפחות 

 היצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.בידיו אישור מ .4.1.4

בעצמו,  HbA1c בדיקות לביצוע וריאגנטים תואוטומטי תומערכמסוגל לספק למכבי  .4.1.5

  ולא ע"י קבלן משנה/אחר.

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

 ו/או רשות הבריאות ביפן. TGAאוסטרליה 

אספקה, בבאופן רציף  סיון מוכח בישראל ו/או בעולם של שנתיים לפחותיהינו בעל נ .4.1.7

עמד בכל התנאים ההכרחיים ו HbA1c ם לביצוע בדיקותהתקנה ובתמיכה במכשירי

  כות המזערי הנדרש.המופיעים במפרט להלן ובציון האי

 נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.  .4.1.8

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

 .הצעתו תפסל –מהתנאים 

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

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, 

 י תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     יהיו בעל

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  .5.1

האריך לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים ל

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

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

 תישלח על ידי מכבי בכתב.

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

ימי  2בכתב, לידי הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 

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

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

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

 תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.
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 אישור עריכת ביטוחים  .6

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

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

 ידי חברת הביטוח.

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

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

 הצעת המציע.

למרות האמור לעיל, במקרים כאמור, תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לתקן את  .6.3

 אישור עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז.

גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של -נוסח שאינם מהותיים שייעשו על שינויי .6.4

 א רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור.תהמכבי, ש

נערכים באמצעות מבטח הנדרשים כאמור על אף האמור לעיל, מקום בו איזה מביטוחי המציע  .6.5

ועדת המכרזים, להמציא אישור מראש מאת לאישור  בכפוף שאינו ישראלי, רשאי יהיה המציע,

בנוסח המקובל באותה מדינה בה נערך הביטוח. ועדת המכרזים תהא רשאית  יםעריכת ביטוח

 לבדוק האישור, להורות על תיקונו, לאשרו ו/או לדחותו. 

 )צדהדרישה באישור עריכת הביטוחים לפוליסות נפרדות לכל אחד מהענפים המפורטים שם על אף  .6.6

על פיו נערך  יםלהמציא אישור עריכת ביטוח רשאיהמציע יהיה ג', חבות מוצר, אחריות מקצועית(, 

תהא רשאית ועדת המכרזים, לפי ביטוח משולב לענפי ביטוח אלה, כולם או חלקם. במקרה זה, 

במקרים מסוימים קביעת גבול אחריות משולב נמוך יותר מאשר שיקול דעתה הבלעדי, לאשר 

 ששולבו כאמור. ולות הבודדיםסכימת הגב

 לעיל. 3.2שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  .6.7

הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות את אישור  .6.8

 עריכת הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

 

 ומסגרת ההתקשרותבחירת הזוכה במכרז  .7

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

 . לעיל 1.4פי האמור בסעיף -אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל משא ומתן על .7.2

 : הזוכה במכרז תעשה בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים להלן בחירת .7.3

והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתבחר  . 30% -, איכות 70% -מחיר 

 .ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות

 :ציון המחיר .7.4

לאותה בדיקות הכל בדיקה בכמות ל הצעת מחירציון המחיר ייקבע על ידי סכימה של מכפלת 

 תותקופבשתי של מכפלת הצעת המחיר לכל בדיקה ושנים(  5תקופת ההתקשרות )כל  משךבדיקה ב

בכמות הבדיקות לכל בדיקה במשך אותה  (שנים 7 -התקשרות + אופציות  הכל)סך  האופציה

   .'נספח ג – בהתאם לאומדן הכמויות החודשי בטופס ההצעהלשנה,  3%מהוונת בשיעור של  תקופה

ביותר יקבל את מלוא ציון המחיר, והמציעים האחרים יקבלו ציון  הנמוכה הסכימההמציע בעל 

 מחיר יחסי ביחס אליו.

 : ציון האיכות .7.5
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 .'ז כנספחציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב  .7.5.1

ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של  .7.5.2

המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

מוניטין של היצרן ונסיון בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון 

ות עם המציע, וכן על סמך בדיקת המלצות במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמ

פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י -לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן על

 7.5.4ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 

 להלן.

 

 תוךב, ולמקום עליו תורה מכבי פי דרישת מכבי-, עלעל חשבונו במכרז יספקהמציע  .7.5.3

ידו -חודשים לפחות, את המערכת המוצעת על 3ימים מדרישת מכבי, לתקופה של  חודש

ביצוע אבלואציה צורך ל ,לרבות ריאגנטים ובקרים מאצוות שונות ,להדגמה ולנסיון

לרבות  דגימות 400 לפחותריאגנטים לביצוע כמות מקצועית. האבלואציה תכלול 

 -התוכנת עם  המערכתבדק גם התקשורת של יבאבלואציה תאיכות.  בקרתל ריאגנטים

LIS.  המכרז. סיום הליכי לאחר  ייאסף ממכבי על ידי המציע ועל חשבונו הנ"ל הציוד

ביצוע , מכרזנשוא הבשימוש במכבי למטרת הבדיקות  תנמצא מוצעתהערכת המככל ש

 . מכביהבלעדי של יהיה נתון לשיקול או אי ביצועה האבלואציה 

רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות  ועדת המכרזים תהא .7.5.4

שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע, וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס 

על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול  יםהמוצע למערכת /לריאגנטיםלמציע ו/או 

הצעה, אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר 

 מידע כנדרש.

לעיל,  4יודגש כי הציון המשוקלל יינתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו בתנאים המוקדמים שבסעיף  .7.6

 בציוני האיכות המזעריים ובדרישות ההכרחיות במפרט.

ועדת המכרזים תדחה הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי  .7.7

לעיל. הכל על פי  4האיכות דלעיל, בדרישות ההכרחיות במפרט ובתנאים המוקדמים שבסעיף 

הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי 

 אופן שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. ועדת המכרזים ב

באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא  .7.8

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

 שלמכבי לא היה "ניסיון גרוע" עם מציע זה.

 יף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן: לצורכי סע

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

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

פי שיקול -ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על .7.9

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

 שיקוליה.

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי מעלה  .7.10

 או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.
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ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה   .7.11

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

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

 .באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני, לבין הצהרות היצרן .7.12

2מך מודגש שסעיף זה מתייחס גם למענה היצרן במס
MDS  )או מסמך אחר )באם ייעשה בו שימוש

המציין מהן יכולות אבטחת המידע המסופקות ע"י יצרן המכשור הרפואי. היה ותתגלה סתירה, 

עה, הכל על פי שיקול דעתה מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד ו/או תהא רשאית לפסול את ההצ

 הבלעדי.

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

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

 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

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

 .בנספח ב' למכרז

עד יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת הזוכה מתחייב להמציא למכבי, לפחות  .8.2

 ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.

מובהר בזאת, כי במהלך תקופת ההתקשרות תהא מכבי רשאית לרכוש מהזוכה דגם חדש/משודרג  .8.3

(, בכפוף להתקיימות כל התנאים "הדגם המשודרג"יותר של המערכת נשוא מכרז זה )להלן: 

 המצטברים שלהלן:

 הדגם המשודרג אינו נופל באיכותו מהדגם בו זכה הזוכה במכרז; .8.3.1

הדגם המשודרג עונה על כל התנאים המוקדמים והתנאים ההכרחיים הקבועים במכרז  .8.3.2

 ובמפרט;

מחירו של הדגם המשודרג אינו עולה על המחיר שלגביו נקבעה זכייתו של הזוכה  .8.3.3

 במכרז. 

 מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד .8.4

במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית  .8.5

 פי הנוסח המצ"ב.-לביצוע התחייבויותיו על

תוך שבוע ממועד חתימת הסכם ההתקשרות, ימציא הזוכה במכרז למכבי אישור אמ"ר, או אישור  .8.6

)שלושה(  3מערכת, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך לכי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר 

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

 

 ביטול המכרז .9

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

 (.נספח ב'יע/ים הזוכה/ים הסכם ההתקשרות )ידי מכבי והמצ-כל עוד לא ייחתם על

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

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

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

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

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

 

 עיון במסמכי המכרז .10

, לאחר פרסום תוצאות 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה  .10.1

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

לשעה או חלק ממנה למכבי  ₪ 500מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של 

 במתן זכות העיון כאמור.לכיסוי העלות הכרוכה 

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

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

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .11

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

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

 במכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 סמכות שיפוט .12

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

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



 נספח א'
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 ומענה טכני מפרט
  "יתרון" בעמודת "הערות" פרט לדרישות בהן נרשם הכרחיות דרישותכל הדרישות במפרט הינן 

 

 המוצר הנדרש:  .א

 .Ion Exchangeהמבוססת על  HPLCבשיטת   HbA1cבדיקת ביצוע למערכות אוטומטיות 

 בכמות הבדיקות( 30%-כ עליה של בזמני שיא צפויה)בדיקות  001,2 -כ:  בממוצע היומית הבדיקותכמות 
 

 כל הדרישות בטבלה הינן דרישות חובה אלא אם צויין אחרת. .ב

 
 נושא/דרישה

 / התייחסות המציע

 מענה טכני
 מכבי הערות

   כללי 1

את כל מרכיבי המערכת הנדרשים לצורך ביצוע הבדיקות  פרטיש ל 1.1

  (.וכו' )תכנה, חומרה

  לא מפורטמפורט/ 

    ביצועים אנאליטיים 2

  כן / לא .Ion Exchangeהמבוססת על  HPLCבשיטת האנליזה מבוצעת  2.1

  כן / לא .IFCC-ה-ו DCCTעפ"י  HbA1cכיול בדיקת  2.2

ריאגנטים לכיילים ולבקרים, ללמכשיר,  NGSP -אישור היש לצרף  2.3
 המוצעים.

 יש / אין
 מצורף / לא מצורף

 

יש לפרט את המגבלות לביצוע הבדיקה )לדוגמה: בילירובין,  2.4

 . 'וכואוריה, חומצה אסקורבית 

  מפורט/ לא מפורט

 

 

 שלהטרוזיגוטיים  מווריאנטיםלא תהיה מושפעת  HbA1c תוצאת 2.5

 .  HbC, HbS, HbE, HbD: המוגלובין

  לא/  כן

2.6 HbF  לא/  כן אינו מפריע לביצוע הבדיקה 30% -עד בריכוז  

לנבדקים הנושאים וריאנט  HbA1cלדווח תוצאה אמינה של  ניתן 2.7
 .Hbשל  פתח תקווה

 יתרון כן / לא

לנבדקים   HbA1cלא ניתן לדווח תוצאה אמינה של ש ככל  2.8
חלופה  יש להציע -לעיל(  2.7)סעיף  הנושאים וריאנט פתח תקווה

 המציע.ביצוע הבדיקה על חשבונו של ל מקובלת על מכבי

  תנדרש לא /תנדרש
 

 ה הוצע לא /ההוצע

 

 (:CV%הדירות ) 2.9
Inter-Assay and Intra-Assay   2% -קטן  או שווה ל 

 אם לא מפורט בעלון הבדיקה יצרן הצהרת לצרף יש

 כן / לא
 מצורף / לא מצורף

 

2.10 
המציע יצרף הצהרת יצרן המפרטת את הריכוזים בהם נבדק 

 בין הדגימות.  carry overהיעדר 

 
 מצורף / לא מצורף

 

2.11 
המכשיר מוצג בדוחות תוכניות בקרת איכות חיצונית בינלאומיים 

 ( ועומד במדדי האיכות.Neqas, Riqas)לדוגמא: 
 יש דיווח על יש לצרף דוחות בקרת איכות חיצוניים אחרונים, בהם 

  .תהמוצע המערכת 

 
 מצורף / לא מצורף

 
 יתרון

2.12 
הכיולים )על פי הצהרת היצרן( לא תעלה על תכיפות 

  פעמיים לקולונה.

  כן / לא

2.13 
 יש מדדים לקבלת כיול.

 נא לצרף פירוט.

 יש/אין
 מצורף / לא מצורף

 יתרון
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 נושא/דרישה

 / התייחסות המציע

 מענה טכני
 הערות מכבי

3 
   תכונות תפעוליות

  קיים / לא קיים  cap piercing -נדרש דיגום המבוצע בשיטת 3.1

אוטומטי מלא כולל הכנת המוליזט  ההמכשיר יאפשר תהליך בדיק 3.2
 ושימוש במבחנות ראשוניות.

מאפשר / לא 
 מאפשר

 

  כן / לא המכשיר כולל קורא ברקוד אינטגראלי עבור הדגימות 3.3

בדיקות  60 -)המוצהר( של כל מכשיר בנפרד לא יפחת מההספק  3.4
 לשעה.

נפח הפעילות בפועל של  המוצע יאפשר ביצוע מספר המערכות
 שעות. 7היומית במשמרת אחת של 

 כן / לא
 

 כן / לא
 

להספק גבוה  יתרון
 יותר 

 

3.5 
  .2500 -מס' הזרקות לקולונה לא יפחת מ

 לקולונה נא לציין את מספר ההזרקות 

 כן/לא
 
 

למס' גדול  יתרון
יותר של הזרקות 

 לקולונה 

 .600 -מס' הזרקות לפילטר לא יפחת מ 3.6
 לפילטרנא לציין את מספר ההזרקות 

 כן/לא
 
 

למס' גדול  יתרון
יותר של הזרקות 

 פילטרל

הדרוש לביצוע ללא מיהול המינימלי הדגימה יש לפרט את נפח  3.7
  הבדיקה.

 
 

 לנפח קטן יתרון

  כן / לא המכשיר יכלול חיבור למערכת הביוב המרכזית שבמעבדה במכבי. 3.8

 דקות  15זמן הכנת המכשיר לתחילת העבודה לא יעלה על  3.9
 .ההכנה זמן לציין יש

 - יותר קצר זמן  
 יתרון

( hands on time) המפעיל עבודת שעות' מס את לציין יש 3.10
 . היומית הבדיקות כמות ביצוע לצורך הנדרשות

למינימום  יתרון 
hands-on time 

4 
 ריאגנטים

  

 יש לפרט את כל החומרים והריאגנטים הנדרשים לביצוע הבדיקה. 4.1
 

 אחד מהחומרים. עבור כל MSDSלצרף 

 
 מצורף / לא מצורף

 

4.2 
יש לציין האם הריאגנטים הדרושים לביצוע הבדיקה כלולים 

 בערכה. 

אפשרות הזמנת  כלול / לא כלול
 -כל ריאגנט בנפרד

 יתרון

)בפעם  שיסופקו יהיו בעל תוקף של חצי שנה לפחות הריאגנטים 4.3
 .הראשונה שהאצווה סופקה( 

  יתרון כן / לא

מסומנים באופן ברור ובולט )כולל מקום  יהיוהריאגטים השונים  4.4
 הטענתם במכשיר(.

  כן / לא

 נוזלי השטיפות הדרושים לא יעלה על /הריאגנטים משקל מארזי  4.5
 המארזים המוצעים.. נא לציין משקל ק"ג 10

למשקל נמוך  יתרון  
 ק"ג  5 -מ

מס' הבדיקות שניתן לבצע ממארזי הריאגנטים )בקבוק, שקית,  4.6
 בדיקות. יש לציין מספר הבדיקות. 600-וכדומה(  לא יפחת מ

למספר רב  יתרון  
יותר של בדיקות 

 לאריזה.

   כיילים ובקרים 5

  כן / לא והבקרים יסופקו ע"י המציע.   הכיילים 5.1

  כן / לא הבקרים יהיו לפחות בשני ריכוזים, תקין וגבוה.   5.2

 יתרון כן / לא יהווה יתרון – זיהוי כיילים ובקרים ע"י ברקוד 5.3
 

 
 נושא/דרישה

 / התייחסות המציע
 מענה טכני

 הערות מכבי

  כן / לא בבירור )ע"י היצרן או הספק(כל שינוי אצוות כיילים ובקרים יסומן  5.4

5.5 
חודשים  6הכיילים והבקרים יהיו בעל תוקף ארוך  לפחות 

 )בפעם הראשונה שהאצווה סופקה( 

  כן / לא
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   תוכנת הפעלת של המכשיר המוצע 6

 כיוונית ישירה )ללא תכנת ביניים( עם תוכנת-נדרשת  תקשורת דו 6.1
 שבמעבדה. LIS -ה

  יש / אין

  יש / אין בקרים.ותכלול: דיווח תוצאות של נבדקים  6.1 בסעיף התקשורת 6.2

 :תכלול התקשורתלעיל  6.2על האמור בסעיף  בנוסף 6.3
 ( הנלוות לתוצאות flags) התראותאו /ודיווח הערות 

 הקבלת רשימות עבוד

 
 אין /יש
 אין  /יש

 יתרון

של המוגלובין  התראה להמצאות וריאנטים או דריבטים קיימת 6.4
 המשפיעים על אמינות התוצאה.

  יש / אין

התוכנה כוללת מערכת התראות ברורה לזיהוי  כשלים, בעיות  6.5
באיכות הדגימה )נוכחות קריש דם או נפח דגימה לא מספק(, נפח 

 לא מספיק של אחד הריאגנטים, ועוד.

  יש / אין

  כן / לא קיימת אפשרות זיהוי של המכשיר בו בוצעה הבדיקה.  6.6

 יתרון  קיימת אפשרות לתיעוד של אצוות כיילים ובקרים לאורך זמן. 6.7

קיימת אפשרות הגדרת ערכי מטרה של בקרים )ממוצע וסטיית  6.8
 תקן( ע"י המשתמש.  

  כן / לא

בהשוואה לגבולות ניתן להציג תוצאות בקרת האיכות הפנימית  6.9
 מוגדרים מראש ובהשוואה לגבולות הנמדדים.

  כן / לא

קיימת אפשרות ניתוח תוצאות בקרים עפ"י ממוצע ומדדי פיזור כגון  6.10
Sd ו- %CV ( וכן הצגה גראפיתLevey-Jennings) 

 יתרון כן / לא

קיימת אפשרות הצגת נתונים מצטברים של בקרים לטווחי זמן  6.11
 ע"י המשתמש גם בצורה גראפית, במסך ובתדפיס.שיוגדרו 

  כן / לא

 3למשך שמירת תוצאות ונתוני כרומטוגרמות  קיימת אפשרות 6.12
 לפחות חודשים

  כן / לא

פעולות תחזוקה שונות לתוכנה על ידי המשתמש לא תידרשנה  6.13
 )כגון גיבוי, כיבוי והדלקה וכדומה(.

  כן / לא

במקרי תקלות )חיווי ויזואלי, הצגה במסך  יכולת להתריע יש לה 6.14
 וכו'(.

  כן / לא

תחזוקה בגין אירועים ואגירת מידע על תיעוד  קיים 6.15
 נא לציין תקופת התיעוד.  .ותקלות

  יתרון כן / לא

   ניסיון: 7

יש לפרט את ניסיון היצרן בהתקנה ותמיכה מקצועית במכשירים  7.1
או בעולם ו/יש לפרט שמות מעבדות דיאגנוסטיות בארץ  : המוצעים

של אותה  ןבהן מוצבת המערכת המוצעת, משך והיקף הניסיו
, לרבות נפחי פעילות ופרטי קשר עם בהפעלת המערכת  מעבדה

 המעבדה

  פורט/ לא פורט 

    תחזוקה ותקלות 8

לפרט את פעולות התחזוקה הדרושות ברמה יומית, שבועית,  יש 8.1
 חודשית, שנתית. 

 לפרט את פעולות התחזוקה לביצוע ע"י צוות המעבדה.  יש
ואת משך זמן השבתת המכשיר  hands on time -לפרט את ה יש

 במהלך ביצוע פעולות התחזוקה השונות.

 
 פרוט / אין פרוט  יש

 
 - יותר קצר זמן

 יתרון

   בטיחות ותנאים סביבתיים 9

 חשמל.  בנושא נא לציין באיזה תקן עומד המכשיר 9.1
 המיוחסים למכשיר המוצע: םהרלוונטייפרט את הערכים יש ל

 עוצמת רעש  •

 עוצמת החום הנפלט •
 יש לצרף מסמכים תומכים. 

 
 

 פורט / לא פורט
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 1נספח א'
 אבטחת מידע   -מענה טכני 

 בטבלאות שלהלן יש לענות על כל הסעיפים
 

 מענה חובה .א
  במעמד הגשת ההצעההינה חובה  בחלק זהאספקת המידע המבוקש 

 יתרון יינתן כפי המפורט בכל אחד מהסעיפים.
 

כמפורט להלן( או  2MDS)צירוף מסמך  1.1הערה: ניתן לספק מענה לחלק א' באמצעות מענה על סעיף 
 מספק יתרון. 2MDSכלל. מענה באמצעות  2MDS, ללא צירוף 9-2לחילופין מענה לסעיפים 

 
 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 10/2013גרסת תבנית  2MDSטופס  .1

2הספק יצרף טופס  .1.1
MDS  שימולא  10/2013גרסת תבנית

וייחתם ע"י יצרן המכשור הרפואי. )מצורפים כקובץ נפרד 
 הטופס והסבר למילויו(.

לאספקת מענה מייתר לחלוטין הצורך  2MDSטופס צירוף  .1.1.1
ומספק  המידע לשאלות בהמשך פרק זה במפרט אבטחת

 יתרון.

 2004/2008אי צרוף הטופס או שימוש בטופס מתבנית  .1.1.2
 איננו חלופה למענה לשאלות בהמשך פרק זה.

 מצורף    /    לא מצורף

 פרטים לגבי המכשיר הרפואי )סעיף מידע שאיננו מספק יתרון( .2

 פרט: שם המכשיר ע"פ היצרן. .2.1

____________________ 

____________________ 

 פרט: שם/גרסת התוכנה שתסופק עם המכשיר. .2.2

____________________ 

____________________ 

 מערכת ההפעלה במכשיר הרפואי .3
נתמכת  אם רלוונטי( SP-)שם מלא כולל גרסה ומענה שמשמעותו שמערכת הפעלה במכשיר הרפואי 

 ע"י יצרן מערכת ההפעלה )בעת הגשת המענה( מספק יתרון.

מהי מערכת ההפעלה במכשיר הרפואי )שם מלא כולל  .3.1
 אם רלוונטי(. SP-גרסה ו

 פרט:

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 Antivirus (AV:)תוכנת  -מענה לקוד זדוני  .4
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 פרט כמבוקש:לוורק אחת מהן חובה לציין אחת מחמשת החלופות להלן 
 איננו מספק יתרון. 4.5מספק יתרון. מענה  4.1-4.4מענה בסעיפים 

הרשאה להשתמש באנטי וירוס לפי בחירת המזמין כאשר  .4.1
 היצרן מתחייב שאין לכך השפעה על המערכת.

 מאשר

כלול במערכת אנטי וירוס פעיל ומתעדכן אוטומטי/מעודכן  .4.2
מותקנת   AVאיזה תוכנתע"פ הוראות היצרן. ציין 

 וכדומה( ומה שיטת העדכון. Norton ,McAfee)לדוגמא: 

 פרט:

____________________ 

____________________ 

____________________ 

אנטי וירוס מומלץ ע"י היצרן, אך איננו מסופק על ידו. ציין  .4.3
 Norton ,McAfeeמומלצת )לדוגמא:   AVאיזה תוכנת

 וכדומה(.

 פרט:

____________________ 

____________________ 

 פרט השיטה החלופית: היצרן מספק שיטה חלופית כמענה לסיכוני קוד זדוני .4.4

____________________ 

____________________ 

היצרן אוסר על שימוש באנטי וירוס במערכת ואיננו מספק  .4.5
 כל שיטה חלופית לטיפול בקוד זדוני.

 מאשר

 )מענה "כן" מספק יתרון( הזדהות. לענות על כל השאלות. הזדהות ווידוא .5

האם  בכניסה למערכת נדרשת הזדהות באמצעות שם  .5.1
 משתמש וסיסמא. 

 כן   /   לא

האם  תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי )לכל משתמש  .5.2
 במערכת זיהוי אישי וסיסמה אישית(.

 כן   /   לא

צירוף של האם נתן לאכוף שימוש בסיסמאות הכוללות  .5.3
 אותיות ומספרים )מורכבות תוכן הסיסמה(.

 כן   /   לא

 כן   /   לא האם נתן לאכוף תאריך תפוגה לסיסמא.  .5.4

האם נתן להגדיר את המערכת שתבצע נעילת משתמש  .5.5
לאחר מספר ניסיונות כניסה עוקבים כושלים לדוגמה 

 אספקת סיסמה שאיננה נכונה. 

 כן   /   לא

האם ניתן להגדיר את המכשיר כך שאי פעילות משתמש  .5.6
במשך זמן שהוגדר מראש יחייב את המשתמש להזדהות 

, או session, נעילת logoffמחדש? )לדוגמה ע"י: ביצוע 
 העלאת שומר מסך מוגן סיסמה(. 

 

 כן   /   לא

האם המשתמש יכול באופן יזום לבצע את פעילות הנעילה  .5.7
 ? 5.6המתוארת בסעיף 

 /   לא   כן
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 כן   /   לא האם ניתן לשנות סיסמאות ברירת המחדל במערכת? .5.8

 )מענה "כן" מספק יתרון(הרשאות  .6

במערכת ממומש מנגנון הרשאות גישה למידע המאפשר  .6.1
 התאמה לפרופילי תפקיד שונים. 

 כן     /     לא

 )מענה "כן" מספק יתרון(חיווים ולוגים  .7

 האם המכשיר הרפואי יכול לייצר תיעוד )רישום בלוג(:  .7.1

 
 :רק בתנאי שהמענה היה כן, ענה על השאלות הבאות

 

 כן   /   לא

 כן   /   לא האם הרישום בלוג כולל רישום של שם המשתמש? .7.2

 כן   /   לא האם הרישום בלוג כולל רישום של תאריך/שעה? .7.3

 כן   /   לא כלול בלוג?  Login/Logoutהאם רישום של  .7.4

האם צפייה ברשומה שבה מידע רפואי/מידע אישי/מידע  .7.5
 רפואי אישי כלולה ברישום בלוג? 

 כן   /   לא

האם יצירה/עדכון/ביטול של רשומה שבה מידע  .7.6
 אישי כלולה ברישום בלוג? -רפואי/מידע אישי/מידע רפואי

 כן   /   לא

האם יצוא/יבוא של רשומה שבה מידע רפואי/מידע  .7.7
אישי באמצעות מדיה ניידת כלולה -אישי/מידע רפואי

 ברישום בלוג?

 כן   /   לא

האם שיגור/קבלה בתקשורת של רשומה שבה מידע רפואי/  .7.8
 אישי כלולה ברישום בלוג? -מידע אישי/מידע רפואי

 כן   /   לא

 )מענה "כן"/"לא רלוונטי" מספק( Data at restהגנה על מידע הנשמר מקומית  במערכת ) .8
 יתרון(

האם מידע אישי לרבות מידע רפואי אישי הנשמר מקומית  .8.1
 במערכת מוגן ע"י הצפנה.

 כן  / לא
 מידע אישי/רפואי אישי)לא רלוונטי 

 (לא נשמר מקומית

 )מענה "כן"/"לא רלוונטי" מספק יתרון( ממשקים למול מכבי .9

האם המכשיר מספק מנגנון זיהוי הדדי בינו ובין מערכת  .9.1
למניעת התחזות המכשיר למול מערכת המעבדות 

 המעבדות במכבי ולהיפך?

 כן   /   לא

האם מידע אישי לרבות מידע רפואי אישי המשוגר/מיוצא  .9.2
  מהמערכת מוצפן לפני שיגורו?

 כן  / לא  /

מידע אישי/רפואי אישי ) רלוונטי לא

 (לא משוגר/מיוצא מהמערכת

שינוי האם המכשיר תומך במנגנון שמטרתו הגנה מפני  .9.3
 המידע העובר בממשק?

מידע לא ) רלוונטי לא כן  / לא  /

 (מיוצא מהמערכת/משוגר
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 מענה רשות .ב
 אספקת המידע בחלק זה איננה חובה, אלא רשות ואיננה מספקת נקודות יתרון.

 אי אספקת מענה תחשב כ "לא קיים / אין".
 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 פרוטוקולי תקשורת .1

 פרט: התקשורת שהמכשיר יכול לעבוד על פיהםפרוטוקולי  .1.1

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 ממשקים חיצוניים  .2

ממשקים חיצוניים לתמיכה ותחזוקה מחוץ לרשת מכבי  .2.1
לרבות רשת האינטרנט )תחזוקה מרחוק, כיול מרחוק, 

 וכד'(.

 

 קיים .1

ספק פרטים לגבי הממשק: סוג 
הממשק, המידע שיועבר בו, 
האמצעים לשמירה על סודיותו, 
שלמותו ואמינותו של המידע 

 המועבר בו:

     
_________________________ 

     
_________________________ 

     
_________________________ 

 לא קיים .2

 לא יודע .3

  מחיקה מאובטחת של מידע .3

כדי לוודא מחיקה  היצרןמחיקה מידע המומלצת ע"י  .3.1
מאובטחת )מחיקה שאיננה מאפשרת שחזור מידע(. אם 

 קיימת, ציין כיצד.

 פרט כיצד:. קיימת .1

 
_________________________ 

     
_________________________ 

     
_________________________ 

 לא קיימת .2

 לא יודע .3

 :2014אוקטובר מתאריך  Cyber Securityבנושא  FDA-התייחסות להנחיית ה .4

האם גרסת המוצר המוצע פותחה תוך התייחסות  .4.1
 :Cyber Securityבנושא  FDA-להנחיית ה

Content of Premarket Submissions for Management of 

Cybersecurity in Medical Devices  
Guidance for Industry and Food and Drug 

Administration Staff  

Document Issued on: October 2, 2014 

 כן     /     לא  /  לא יודע

 :2014מתאריך אוקטובר התייחסות לתקן אבטחת מידע למערכות מעבדה  .5
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 In Vitro Diagnostic Instruments and software systems; Approved Standard-2nd Edition 

– October 2014  Published b: Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI 

                                                                                                                           

 האם גרסת המוצר המוצע פותחה תוך התייחסות לנ"ל. .5.1
 

 כן     /     לא  /  לא יודע

  Cyber Securityאיכות הקוד מנקודת מבט של  .6

האם גרסת הקוד המוצעת נכתבה ע"י צוות שהוכשר  .6.1
 לכתיבה ע"פ מתודולוגיית פיתוח מאובטח. 

 כן. .1

פרט מהי המתודולוגיה בה 

 נעשה שימוש:

______________________ 

     ______________________ 

     ______________________ 

 לא .2

 לא יודע .3

 Codeקוד ) האם גרסת התוכנה המוצעת עברה בחינת .6.2

Review( מבדק חדירה/)Penetration Test ופרט כלי )
 הבדיקה.

כן. פרט אלו בדיקות נעשו,  .1

באלו כלים )תוכנות( נעשה 

שימוש )אם נעשה(: 

______________________ 

     ______________________ 

     ______________________ 

 לא .2

 לא יודע .3

הייתה  6.2האם תוצאת המבדקים כאמור בסעיף  .6.3
משביעת רצון וכי במידה והיו ממצאים חמורים, אלה 

 תוקנו, נבדקו ונמצאו תקינים.

 כן     /     לא  /  לא יודע
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 הסכם ההתקשרות
 2017אביב, ביום ____  בחודש _________, -שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 מכבי שירותי בריאות 
 (589902279)מס' מזהה  227/99עותמנית מס' אגודה  
 אביב-, היכל הסיטי, תל27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי"אשר תיקרא להלן:  

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 ____________________________ בע"מ 

 __________ח.פ. __________________ 

 מרח' _________________________________ 

 "הזוכה"אשר ייקרא להלן:  
 ;מצד שני

 

 

ת וריאגנטים לביצוע בדיקות ולאספקת מערכ ,128/2017מכרז פומבי רגיל שמספרו ומכבי פרסמה   הואיל
HbA1c :להסכם זה, ואשר   כנספח א'(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" )להלן

 מהווה חלק בלתי נפרד הימנו;
 

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

 המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו;
 

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

 
 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 
 

 כללי .1

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

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

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

 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם" .1.3.1

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

לביצוע הבדיקות הכל אספקה של מערכת וריאגנטים  - "השירות/המוצר" .1.3.3
 כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה על נספחיו.
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מערכת אוטומטית לביצוע הבדיקות כמוגדר כמפרט ובהסכם             -"מערכת/מערכות" .1.3.4
 זה על כל נספחיו 

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

סביר(, טיפולים מונעים לפי הוראות יצרן, עדכוני תוכנה 
ואספקת חלפים הדרושים לשמירת המערכת במצב תקין או 

 לשם השבת המערכת לתפעול תקין.

ביקורת טכנית תקופתית ובדיקת בקרת איכות אשר נועדו  - "ביקורת טכנית" .1.3.6
ליה ורכיביה לבדוק ולוודא כי המערכת על כל מכלו
 מתפקדת באיכות וברמת הביצועים הנדרשת.

המועד בו תוכח הפעלתה התקינה של המערכות באתרי   - "מועד מסירה" .1.3.7
פי המפרט -מכבי, לשביעות רצונם של המשתמשים, על

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

סופית לדיווח, לבדיקה מבוצעת שבוצעה על דגימה תוצאה  -בדיקה מדווחת"  .1.3.8
ביולוגית. יובהר, כי בדיקות חוזרות של אותה דגימה  
ובדיקות בקרת איכות ובדיקות כיול לא ייכללו במספר 
הבדיקות המדווחות. מחיר הבדיקה המדווחת המלאה כולל 

מכשור,  -את כל העלויות הדרושות למתן תוצאה, ובכלל זה 
  חומרים ושרות.

 אנשי קשר .2

_______ להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע ________מכבי ממנה בזה את ___ .2.1
 הסכם זה.

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

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

 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .3

תקופת _____ )להלן: "___, שתחילתה ביום ___שנים 5ההתקשרות עם הזוכה הינה לתקופה בת  .3.1
 "(. תקופת ההתקשרות" ו/או "ההסכם

כל אחת, ה תקופות נוספות בנות שנ 2-ההתקשרות ב למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת .3.2
( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, והכל תוך שמירה על כל יתר הוראות ותנאי 2( זהים; או )1בתנאים )

 "(.תקופות האופציהההסכם )להלן: "

 

 התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות .4

(, וכי "היצרן"____ )להלן: ___________הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו נציג מורשה של חברת  .4.1
 הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.

_________________  היצרן של  מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל את המערכותהזוכה  .4.2
מדגם __________________, ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה מקצועית 

 בהסכם זה על נספחיו.במסמכי המכרז ווביקורות טכניות למערכות הנ"ל, לפי המפורט 

)מסוג  LIS-תוכנת הלשיספק המערכות  לקישורלממן את עלות הדרייבר הנדרש מתחייב הזוכה  .4.3
PGP). 

הזוכה מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק למכבי את המערכות, הציוד המתכלה, והשירות  .4.4
למערכות בהתאם למפורט בהסכם זה, במפרט ובהצעתו, ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות 

 הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 
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י הזוכה, למכבי תהיה הזכות במידה ודגם מבין הדגמים נשוא הסכם זה יפסיק להיות משווק ע" .4.5
 לרכוש את הדגם החדש במקומו באותם תנאים, ובלבד שהדגם החדש עומד בכל תנאי המפרט. 

 כל הכנסה של דגם חדש למכבי תהיה באישורה של מכבי.

הזוכה מתחייב להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין  .4.6
 שליטה לגביהן.

כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים לשם  הזוכה מצהיר, .4.7
התקנת המערכות, לשם תחזוקתן ולשם הדרכת הפעלתן, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי 

פי כל דין, לייבוא, לשירות ולאחזקת המערכות -בידו כל האישורים וההיתרים הנדרשים על
 רכות.והחומרים לביצוע הבדיקות במע

 הזוכה מצהיר, כי בהיותו הנציג המורשה של היצרן, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, בזמנים .4.8
ובמועדים המפורטים בהסכם זה, חלקי חילוף וציוד למערכות, וכי יש לו מעבדה המצוידת 
במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת המערכות וכן צוות אנשים מיומנים לשם מתן השירותים 

 בהסכם זה, למשך כל תקופת ההתקשרות.האמורים 

כי אם הרשאתו מאת היצרן יבוטל, מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד הזוכה מתחייב,  .4.9
כשייוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה 

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

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות,  .4.10
 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

להסרת ספק מובהר כי הזוכה לבדו הינו אחראי בלעדי כלפי מכבי לאספקת השירותים / המוצרים  .4.11
 חר מטעמו מספק חלק מהם.נשוא הסכם זה, וזאת גם אם וככל שקבלן משנה / א

 :B2Bמערכת  .4.12

)להלן:  B2Bלדרישת מכבי, יתחבר הזוכה, תוך חודש ממועד הדרישה, למערכת  .4.12.1
להלן שמכבי  4.11.2"(, לאיזה מבין התהליכים )"מסרים"( המפורטים בסעיף המערכת"

תחליט להפעיל ו/או לכל תהליך אחר/נוסף במערכת הנ"ל, באמצעות התקשרות ישירה 
בין הזוכה לבין ספק המערכת הפועלת במכבי )כיום, חברת סיגמנט(. הזוכה יישא 

 בעלויות ההתחברות למערכת והשימוש בה.

יכים הזוכה ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשובים לתמוך בתהל .4.12.2
 הרשומים הבאים:

 הזמנה ועדכון הזמנה .4.12.2.1
 אישור הזמנה .4.12.2.2
 תעודת משלוח דגיטלית .4.12.2.3

 קבלת טובין .4.12.2.4
 סטטוס חשבונית. .4.12.2.5
 רשומת אב ספק .4.12.2.6
 כרטסת ספק  .4.12.2.7
 חשבונית דיגיטלית  .4.12.2.8

ככל שהזוכה לא יתחבר למערכת כאמור בהתאם לדרישת מכבי, תהא מכבי רשאית  .4.12.3
ו דרישה ו/או תביעה כלפי לסיים את ההתקשרות עם הזוכה, ולזוכה לא תהא טענה ו/א

 מכבי בקשר עם הפסקת ההתקשרות כאמור.

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

 

 אספקת המערכות  .5

"אתר )להלן:  וכה יספק את המערכות למעבדה המרכזית של מכבי בפארק המדע ברחובותהז .5.1
 (.מכבי"
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יספק את המערכות לאתר מכבי, כפי שתמסור מכבי לזוכה בהזמנה בכתב/פקס/הזמנה  הזוכה .5.2
ממוחשבת. הזוכה מתחייב לספק, להרכיב, להתקין, להוביל, לחבר כל מערכת לכל מקורות 

 האנרגיה הנדרשים לצורך הפעלתה התקינה ולמסור אותה למכבי במצב פעולה מקובל ותקין.

כבי על תעודת משלוח. תעודת משלוח חתומה על ידי מנהל הזוכה יחתים את מקבל המערכת במ .5.3
באתר המעבדה.  קרי אישור כי המערכת נתקבלה –האתר או מי מטעמו, תהווה אישור ל"מסירה" 

 לאחר סיום התקנת המערכת תבצע המעבדה ולידציה של המכשירים ובסיומה תאשר כי המערכת
למען  מה לשימוש בה, לשביעות רצונם.הופעלה באופן תקין והמשתמשים בה קיבלו הדרכה מתאי

 כל הריאגנטים לביצוע הולידציה יסופקו על חשבון הספק. -הסר ספק

הזוכה יעביר למכבי, מיד לאחר חתימת ההסכם, את כל הדרישות והסידורים הנוגעים להצבת  .5.4
המערכות באתרי מכבי, לרבות דרישות לאספקת חשמל, תוכנות ופרטים טכניים הדרושים לקישור 

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

הזוכה יספק את המערכות בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש, בכפוף לכך שמכבי תקצה  .5.5
פי הנחיות היצרן, כפי שתימסרנה -ועלמקום מתאים ואת התשתיות הנדרשות בתיאום עם הזוכה 

 ידי הזוכה.-על

 ימים ממועד הזמנת מכבי. 90-המערכות יסופקו לידי מכבי לא יאוחר מ .5.6

הזוכה יספק את המערכות לאתר מכבי כשהן חדשות וכוללות את כל רכיבי החומרה, חבילות  .5.7
מרים (, כל החלקים והאביזרים וחוSERVICE 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.

 בכמות הבדיקות 20%תחול עליה של מעל אם וככל ש 'הציב מערכת נוספתלהזוכה מתחייב  .5.8
בתום השנה הראשונה ייבחן האמור בסעיף זה ביחס  , בתיאום עם הנהלת המעבדה. השנתית

 ביחס לשנה הקודמת. –לאומדן הכמויות בטופס ההצעה )נספח ג'(, ולאחר מכן 

( למהנדס ציוד SERVICE MANUALבנוסף, יספק הזוכה עותק נוסף של ספר שירות טכני מלא ) .5.9
 רפואי במטה מכבי.

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

 

 אספקת הריאגנטים .6

 שאושרו במסגרת המכרז הזוכה מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את הריאגנטים .6.1
 לצורך ביצוע הבדיקות באופן סדיר ושוטף, תוך שבעה ימי עבודה מהזמנתם.

 הריאגנטים יסופקו ללא חיוב. .6.2

היו בהתאם לשעות הפעילות של כל אתר, ויימסרו לכל אתר מזמין משלוחי הריאגנטים למכבי י .6.3
 בלבד ולא יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות במכבי.

 ריאגנטים בקירור יסופקו באריזה נפרדת, עליה מדבקת "קירור" בולטת. .6.4

 כל שינוי של הריאגנטים, המסופקים למכבי, יבדק ויאושר על ידי מכבי בכתב טרם אספקתו. .6.5

הזוכה יחתים את מקבל הסחורה תוך ציון שם מלא וחותמת המתקן על תעודת משלוח / חשבונית  .6.6
 במחיר אפס.

חודשים  6-הזוכה מתחייב לספק את הריאגנטים עם תאריך תפוגה ארוך ככל הניתן ולפחות ל .6.7
 מתאריך האספקה.

ה על ידי מכבי הזוכה יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה של מוצרים שבעת הקבל .6.8
 מיד לאחר קבלת האריזה. זוכה נמצאה פגומה, כפי שתודיע מכבי ל

היה ובמהלך העבודה השוטפת התברר כי אחת הבדיקות אינה עומדת בדרישות המקצועיות,  .6.9
 למכבי שמורה הזכות להפסיק את ביצוע הבדיקה הנ"ל במכשיר הזוכה.

מכבי  מאתריימים  3של מוצר/ים יבצע זאת הזוכה על חשבונו, בתוך  recallהיה ויידרש הליך של  .6.10
 ידי החוק או  בדרישות משרד הבריאות.-או ממחסניה אלא אם כן יוגדר אחרת על
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 הדרכה ותמיכה מקצועית .7

הזוכה ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את המערכות ולהשגיח על פעולתן התקינה  .7.1
תחזוקתן ברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן בכל בשימוש במערכות, בהפעלתן וב

אתר מכבי בה תוצב המערכת מיד לאחר התקנתה ותמשך עד אשר יוטמע השימוש במערכת, 
 לשביעות רצון מנהל האתר.

הזוכה יספק עם כל מערכת ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן תמצית  .7.2
 הוראות אחזקה בעברית.   

הזוכה יספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המערכות ובשיטות העבודה בהן למשתמשי  .7.3
 המערכות, לפי הצורך או לפי פניה של מכבי.

הזוכה מתחייב, כי במהלך כל תקופת ההתקשרות יעסיק אנשי תמיכה מקצועית מיומנים  .7.4
 .תהמוצע  ערכת ומוסמכים ע"י היצרן )יש להציג תעודות הסמכה( בנושא אפליקציות למ

בארץ או  ספקהזוכה מתחייב לדאוג לנוכחות של מומחה אפליקציה ברמה הגבוהה ביותר שה .7.5
 בחו"ל יכול להעמיד, על מנת לסייע בהטמעת המכשירים, במידת הצורך.

 

 שירות תחזוקה למערכות  .8

הזוכה מתחייב לתקופת אחריות לכל אורך תקופת ההסכם. תקופת האחריות תחל ממועד  .8.1
(. הזוכה יהיה אחראי שכל "האחריות תקופת"וצאת המערכת ממכבי )להלן: המסירה ועד לה

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

במהלך תקופת האחריות הזוכה יהיה אחראי לפעולתו התקינה של כל מערכת, על כל רכיביה,  .8.2
 , שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה, יעוץ והדרכה למשתמשים. נוסף תשלום ללאויספק, 

שירות התחזוקה ינתן באתר מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה, תיקונים, תיקוני שבר )כתוצאה  .8.3
משימוש סביר(, טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, אספקת חלפים הדרושים לשמירת המערכת 

שבתה לתפעול תקין, ביקורות טכניות ועדכוני תוכנה למערכת, והכל ללא במצב תקין או לשם ה
תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי. השירות כולל את כל העבודות, החומרים והחלקים 

 הדרושים לשם ביצוע התחזוקה .

ובימי ו' וערבי חג בין השעות  19:00עד  08:00שירותי התחזוקה ינתנו בימים א' עד ה', בין השעות  .8.4
 . 13:00עד  08:00

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

 .08:00העבודה הבא בשעה 

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

שירות ותחזוקה שאינם דחופים ושירותי תחזוקה מונעת יינתנו בשעות בהן אתרי מכבי  אינם  .8.5
 פעילים  ובעיקר בימי ו', בתיאום עם מנהלי אתרי מכבי. 

)ארבעים ושמונה( שעות מעת קריאת השירות,  48קלה תוך מקסימום הזוכה מתחייב לתקן כל ת .8.6
 למעט שבתות וחגי ישראל.

)ארבעים  48הזוכה יהיה ערוך לספק מערכת חלופית במידה והתקלה במערכת לא תתוקן בתוך  .8.7
ושמונה( שעות מהגעת הטכנאי לבדיקת המערכת. במקרה זה מתחייב הזוכה להעמיד לרשות מכבי 

 מה זהה או דומה לזו של המערכת נשוא הסכם זה ובאופן מיידי. מערכת חלופית בר

)תשעים  98% -( של כל מערכת לא יפחת מUP TIMEהזוכה מתחייב כי זמן ההפעלה התקין ) .8.8
 ושמונה אחוזים( משעות העבודה הרגילות, בחישוב מצטבר שנתי.

ויציג אותו למכבי הזוכה ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת מהמערכות  .8.9
 פי דרישת מכבי. -בכל עת על
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פי המלצת היצרן, ככל הדרוש -הזוכה מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על .8.10
לתיקון ולתחזוקת המערכות, לרבות תוכנות דרושות, וזאת לתקופה של שבע שנים לפחות ממועד 

כן, מתחייב הזוכה להעסיק לפחות המסירה של כל מערכת וכל עוד המערכות בשימוש מכבי. כמו 
 שני אנשי שירות לתחזוקת המערכות.

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

 

 התחייבויות מכבי  .9

 מכבי מתחייבת להפעיל את המערכות בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות עובדים המיומנים לכך.  .9.1

מכבי תמנה מטעמה צוות לבירור עניינים הנוגעים להסכם זה. הצדדים רשאים לצרף לדיונים  .9.2
 נציגים נוספים לפי עניין הדיון ומהותו.

 צוות זה ידון עם נציגי הזוכה בכל אחד מהמקרים הבאים: .9.3

 דיווח של הזוכה על שימוש במכשיר שלא עפ"י הנחיות היצרן. .9.3.1

 (. 10%+ -סטיות מהותיות בין צריכת החומרים ומספר הבדיקות המדווחות ) .9.3.2

 עניינים מהותיים אחרים הנוגעים להסכם ולתנאיו. .9.3.3

למערכות לצורך בדיקתן, טיפול בהן  גישה מוסדרת ומבוקרתמכבי תאפשר לזוכה, בתיאום מראש,  .9.4
 ותחזוקתן.

 

 התמורה ותנאי תשלום .10

 לבדיקה מדווחת פי מכפלת התעריף -פית שאושרה, ועלמכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסו .10.1
ידי -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-שניתנה בפועל ושאושרה עלהבדיקות  בכמות

אם הספק מאושר לעבוד על  מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק; או חשבונית עסקה,
חר התשלום יעביר למכבי חשבונית מס בסיס מזומן לפי החוק והתקנות, ובמקרה כאמור, לא

 "(.התמורה)להלן: " בהתאמה

במהלך תקופת ההתקשרות ישולם התעריף המופיע בעמודת "מחיר לבדיקה בתקופת ההתקשרות"  .10.2
בדיקות מדווחות  2,750,000עתו הסופית של הזוכה )נספח ג'(. עם הגעה לכמות מצטברת של בהצ

ישולם התעריף המופיע בעמודת המוקדם מביניהם, עם תחילת תקופת האופציה הראשונה,  או
 השנייה(. האופציה תקופתמהלך לבדיקה בתקופות האופציה" )וכן ב "מחיר

מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות , המיסים,  .10.3
זכאי לכל  ההיטלים והאגרות הכרוכים במתן השירותים המקצועיים והמוצרים, והזוכה לא יהא

 תמורה נוספת מעבר לתמורה.

 הצמדה  .10.4

אם הזוכה הגיש את הצעתו בש"ח, התעריף לבדיקה המופיע בטופס ההצעה )נספח ג'( לא  .10.4.1
 יוצמד.

אם הזוכה הגיש את הצעתו במט"ח, התעריף לבדיקה המופיע בטופס ההצעה יתורגם  .10.4.2
 פי שער החליפין ביום האחרון של חודש הפעילות.-לש"ח על

 תנאי תשלום .10.5

 65)שישים וחמישה( יום )תום חודש +  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .10.5.1
 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-יום( ממועד הפעילות, על

)עשרה( ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר  10-החשבונית תוגש לא יאוחר מ .10.5.2
 התשלום הבא.מועד זה, אזי התשלום יידחה למועד 

הספק יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים לו.  -הגשת החשבונית  .10.5.3
 הספק יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים. 
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מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית והדו"ח  .10.5.4
 אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

גלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי היה וית .10.5.5
דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז 
הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, 

 ראש.ימים מ 14ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 

רשימת הבדיקות המבוצעות על ידי המכשיר ומחיריהן, רשימת הריאגנטים הדרושים לביצוען,  .10.6
 ונתוני הבסיס לחישוב עלות הבדיקות יהיו כמפורט בנספח ג' למכרז.

 יספק הזוכה ללא תשלום נוסף: התקשרותה תהתמורה בתקופעבור  .10.7

 בהתאם לצרכי מכבי. ערכותמ .10.7.1

ם לצרכי מכבי, כגון: ריאגנטים, קונטרולות, ציוד מתכלה לביצוע הבדיקות בהתא .10.7.2
 קליברטורים ומתכלים נוספים, ככל שיידרשו.

נשוא הסכם זה ואחריות  ערכותשירותי אחזקה שוטפת ותמיכה מקצועית לכל המ .10.7.3
 ולהוראות היצרן. ההתקינה, בהתאם לצרכי המעבד ןלפעילות

 האמור את רק נוסף תשלום ללאתקופות האופציה יספק הזוכה, כל אחת מהתמורה ב עבור .10.8
 לעיל, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת. 10.8.2 -ו 10.8.1 בסעיפים

להלן, תבוצע  3.1חודשים כאמור בסעיף  60 -היה ותקופת ההתקשרות תהיה בפועל קצרה מ .10.9
התחשבנות בין הצדדים והמחיר לבדיקה יהיה לפי המחיר בתקופות האופציות כמפורט בטופס 

 נספח ג'. -ההצעה 

סכומי התמורה ישולמו על בסיס חודשי, לפי מספר הבדיקות המדווחות לבדיקות אשר בוצעו  .10.10
לחודש העוקב  5במהלך כל חודש במעבדות מכבי. מכבי תעביר לספק דוח"ות ממוחשבים עד ל 

 לחודש הפעילות.

לשני הצדדים שמורה הזכות לבקר את מספרי הבדיקות המדווחות באמצעות מערכות הדיווח  .10.11
 .ערכתות לרבות מונה הבדיקות בתכנת המהמקובל

 

 אחריות .11

פי דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה -מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .11.1
ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או 

כמפורט ומוגדר  נשוא ההסכםלמבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב ו/או בקשר עם אספקת 
ובלבד שלא נגרמו כתוצאה מממעשה או מחדל שמכבי ו/או מי מטעמה אחראים לו הסכם זה, ב

 . פי דין-על

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה,  .11.2
 לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה

 מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין.

חובת הפיצוי והשיפוי כפופה לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב לזוכה אודות התביעה, 
למתן האפשרות לזוכה לנהל את התביעה הנידונה ולכך שמכבי לא תתפשר בתביעה ללא הסכמת 

 ה.הזוכ

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .11.3
בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

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

מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע ממנה  .11.4
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהזוכה  בכל -לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 דרך אחרת.

, התקנות, הצווים, ההוראות הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים .11.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי -והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על



 
 

24 

 

-הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה
ות האמור לעיל, ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכללי 1995

באופן שהזוכה, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו 
במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת 

 פי החוק הנ"ל.-ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל

על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי  הוראות סעיף זה, .11.6
פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד -ההסכם ו/או על

 וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.

 

 ביטוח  .12

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על .12.1
הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על 
חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 

המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן:  ב"אישור עריכת ביטוחים"
פי ההסכם, לרבות -(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על"הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"

כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת 
)שלוש( שנים  3-התיישנות, אך לא פחות מלאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ה

 מתום תקופת ההתקשרות.

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

נספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים ב .12.2
את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה מעת לעת, 
לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש 

הזוכה יישא בכל מקרה בסכומי בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 
 ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה.

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני מועד  .12.3
חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת 

דין על ידי המבטח. הזוכה מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כ
הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים 

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

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל -עריכת הביטוחים הנ"ל עלבהקשר זה מובהר, כי אין ב .12.4
שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה 

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

ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הזוכה  .12.5
ארכת תוקפו לתקופת בגין ה לעיל 12.3בסעיף להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור 

 פי ההסכם.-ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

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

לעיל  12.5או /ו 12.3ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .12.6
תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה 

 לפי הסכם זה.

 .1970-מדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"אאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העו

ידי הזוכה -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על .12.7
כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על 

זה. הזוכה מצהיר   12 פי סעיף-תיו עלמנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויו
ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי 
ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, 

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

 אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.



 
 

25 

 

ידי מכבי, וכי -ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על .12.8
טח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח המב

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

ות אי מתן ביטוחי הזוכה יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, לרב .12.9
הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי 

 לקבלת שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .12.10
לרכושו, והוא פוטר את מכבי  מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק

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

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

הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא  .12.11
חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך 

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת  12 ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף
זה. לחלופין, רשאי  12פי המוגדר בסעיף -התקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על

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

יות מקצועית, לא יהיו נחותים מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, למעט ביטוח אחר .12.12
 מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 רישיונות והיתרים .13

הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או  .13.1
והפעלתו. הזוכה מתחייב  פי הדין, לצורך קיום השירות-ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על

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

תוך שבוע ממועד חתימת הסכם ההתקשרות, ימציא הזוכה במכרז למכבי אישור, כי הגיש בקשה  .13.2
)שלושה( חודשים  3אישור אמ"ר תוך לקבלת אישור אמ"ר למערכת, והוא מתחייב להמציא 

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

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 מועסקי הזוכה .14

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו  .14.1
עובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על או שלוחיו, ולא ייחשבו כ

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

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם  .14.2
 החלים עליו.

י עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות פי דין, כלפ-הזוכה אחראי, על .14.3
ו/או בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או 

ובלבד שלא נגרמו כתוצאה מממעשה או מחדל שמכבי ו/או בכל פעילות הקשורה למתן השירות, 
 . פי דין-מי מטעמה אחראים לו על

פי ההסכם, וכי כל זכות -כן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על .14.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או -שניתנת על

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

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

 ההסכם, מכל סיבה שהיא.
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הזוכה מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את  .14.5
הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה 

 כלשהי.

בגין מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי  .14.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על

העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה. על פיצוי/שיפוי כאמור יחולו התנאים הקבועים 
 לעיל.  11.2 בסעיף 

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

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .15

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  .15.1
 מראש ובכתב של מכבי.לקבלת אישורה 

 :דרישות לסודיות .15.2

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  .15.2.1
ידיעה בקשר עם ביצוע הסכם זה ולכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות 

י, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפוא
פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו בתוקף או במהלך או אגב או במסגרת ביצוע 

פי האמור במסמכי הסכם זה, תוך תקופת ההתקשרות, לפני -התחייבויות הזוכה על
 (."המידע"תחילתה או לאחר סיומה )להלן: 

דרך שהיא ובכל זמן שהוא, ולא למסור ו/או  למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל .15.2.2
להעביר את מהידע לכל צד שלישי כלשהו, אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא 

 בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  .15.2.3
וג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים והמועסקים לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדא

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

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

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

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .15.2.4

מטעמו טרם מידע שהיה בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות  .15.2.4.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .15.2.4.2
 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  .15.2.4.3
 הזוכה.

וסמכת, ובלבד פי צו מרשות שיפוטית מ-פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .15.2.4.4
 שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הזוכה לא  .15.2.5
 יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

, לרבות מידע אשר קיימת לגביו כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר .15.2.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, 
ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים 
והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הזוכה מודע לכך שהמידע 

 לק מנכסיה של מכבי.הינו ח
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כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  .15.2.7
האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי 
מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, 

-, חוק העונשין, התשל"ז1996-ות החולה, התשנ"וותקנותיו, חוק זכוי 1981-התשמ"א
 רלבנטי נוסף., וכל דין 1977

 :דרישות אבטחת מידע .15.3

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 מעת לספק מכשיר המאפשר לממש את מענהו למפרט אבטחת המידע וכפי שיעודכנו .15.3.1
 המכרז. לנושא הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות לעת

 כולל )אך מידע אבטחת סיכוני מבדק תהא רשאית לבצע מכבי ההטמעה, משלב כחלק .15.3.2
 ממשקים חדירה ומבדק ברשת, ביישום, מידע אבטחת סיכוני ל( בחינת מוגבל לא

מכבי  עמידת המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב הזוכה פנימיים וחיצוניים.
 ורגולציה.    חוק, תקן בדרישות

להבטיח שהמכשיר בעת התקנתו במכבי יהיה נקי כי נקט באמצעים הדרושים על מנת  .15.3.3
 .מקוד זדוני

עדכוני תוכנה שיבוצעו על ידו כוללים תוכנה אותנטית של היצרן. תהליך העדכון המבוצע  .15.3.4
 על ידו, מאושר ע"י היצרן ומבטיח )ככל הניתן( שלא יחדור קוד זדוני במהלך העדכון.

ל שהדבר יידרש במהלך לשדרג את מערכת ההפעלה ע"פ הוראות יצרן המכשיר ככ .15.3.5
 תקופת ההסכם.  

  CYBERיודיע כי קיים סיכון FDA-לספק את כל המידע הנחוץ למכבי במידה וה .15.3.6
 בתפעול בגרסת המכשיר שתרכש ע"י מכבי במסגרת הסכם זה.

ה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ז סעיף  .15.4
 ההסכם.

 

 קאית לביצוע ההסכםערבות בנ .16

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות בנקאית  .16.1
אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף להסכם זה 

ההתקשרות מאומדן שווי  10%בשיעור של (. גובה הערבות בש"ח יהיה "ערבות הביצוע")להלן: 
השנתי )אומדן כמות בדיקות לשנה כפול מחיר ליחידה שהוצע, מתורגם לש"ח על פי שער חליפין 

שתוקפה החל במועד תחילת תקופת  ,בתוספת מע"מ היציג הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות(
  חודשים לאחר סיומה. 4ההתקשרות וכלה בתום 

לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או הסתיים  מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור .16.2
מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי 

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

 כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את ערבות -בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .16.3
הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, 

 כלשהי. למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש את  .16.4
 7ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך 

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

 פי ההסכם.-אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על .16.5

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .16.6

 סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 ם ההסכםסיו .17

לעיל, מכבי תהא רשאית, בכל עת, להביא הסכם זה, כולו או  3.2-ו 3.1על אף האמור בסעיפים  .17.1
פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ובלבד -, לסיומו, עלביחס לשירותים מסויימים

 חודשים מראש. 6שהודיעה על כך לזוכה בכתב לפחות 

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

מכבי רשאית לבטל את מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא  .17.2
ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי שלזוכה תהא טענה ו/או 

 דרישה כלשהי בקשר לכך:

 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; .17.2.1

אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק ו/או צו  .17.2.2
יכים או מונה כונס נכסים לנכסי הזוכה, לרבות כונס נכסים זמני, והליכים להקפאת הל

 ימים;  60כאמור לא בוטלו בתוך 

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה או  .17.2.3
 ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

בדרישות האיכות המקצועיות, תודיע על כך   לא יעמוד אם המוצר המוצע על ידי הספק .17.2.4
מכבי לספק. היה והספק לא יצליח תוך חודש ימים לתקן את הליקוי לשביעות רצונה של 

 .תוכל מכבי להביא לסיומו המיידי של ההסכם תוך הנמקה כתובה לכך  מכבי,

 –רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי  .17.3

 לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל; או .17.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  .17.3.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר  3ההתחייבות תוך 

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

לעיל, ישלם הזוכה למכבי פיצויים  17.2ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  .17.4
וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ₪,  150,000מוסכמים בסך של 

ו כדי ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה ז
 לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

כה את ההסכם הפרה שאינה לעיל ו/או הפר הזו 17.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .17.5
יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות 
והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי שנדרש על ידי 

סכם מחמת מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל את הה
וזאת ₪,  150,000קיומו, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך של -הפרתו או אי

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

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

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  .17.6
עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה יהיה 

 מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

י מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד ידביטול ההסכם על  .17.7
 שתקבע מכבי בהודעה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  .17.8
פי הוראות -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1970-הסכם(, התשל"א

 פי דין. -על ההסכם או

 

 איסור הסבת ההסכם .18
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פי ההסכם או את -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על .18.1
החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי, שלא תסרב לתיתו אלא 

 מנימוקים סבירים.

להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד  .18.2
 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .18.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל גוף -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .18.4
עניין" בו כהגדרתו של -בי הינה "בעלמשפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או שמכ

, ו/או לכל גוף מקבוצת מכבי ובלבד שזכויות הזוכה 1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -"בעל
 על פי הסכם זה לא תיפגענה.

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .18.5

זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית  18סעיף  .18.6
 של ההסכם.

 

 זכות קיזוז .19

 כספי שהזוכההצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב  .19.1
 עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה

 ממכבי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם .19.2
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

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

 

 ויתור בכתב .20

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .20.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים  .20.2
 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור על  –פי ההסכם -מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו עללא השתמש  .20.3
 זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.
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 סמכות שיפוט .21

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

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .22

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 
 
 
 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 

 תאריך:_____________

 לכבוד

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

  הנדון: אישור עריכת ביטוחים 

  
 

 "(  הספקהננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ )להלן: "
וכן כל השירותים הנלווים בקשר עם הסכם שנערך  HBA1Cלרכישת מערכת אוטומטית וריאגנטים לביצוע בדיקות 

"( וזאת לתקופה המתחילה ביום ההסכם" -" והשירותים)להלן בהתאמה: " 128/2017, מכח מכרז הספק ביניכם לבין
 "(.תקופת הביטוח_______ ומסתיימת ביום _______ )להלן: "

 
 , ככל שייחשב למעבידם, מטעמוהפועלים ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ו -ביטוח חבות מעבידים .1

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

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

 __________________פוליסה מספר 

 

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

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪   6,000,000השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 
את בכפוף לסעיף אחריות הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וז

צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש 
, למעט  הרכוש שעליו פועלים צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק.

 במישרין. 
 __________________פוליסה מספר 

 

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

 שביצע מעבודה ישירות הנובע נזק גם לכסות מורחבת הפוליסהת הביטוח. לתביעה ובסה"כ לתקופ₪  10,000,000
הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או   .בפוליסה כהגדרתו"מוצר"  אינה ואשר המבוטח

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

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף  6משך כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, ל
הביטוח בחברתנו וכל 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 

 קצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה )לפי העניין.גם: הדרכה, תמיכה מ

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

 

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

ירוע ובסה"כ לתקופת לא₪   4,000,000כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של
הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף 
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אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח אך למעט חבות מכבי כלפי 
 הספק. 

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

 הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים.
שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו 

הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה, אך לא 
חול לפני ____________ . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות ת

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

 נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.
 __________________פוליסה מספר 

 

ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח מבנים, מתקנים ציוד ומלאי  בבעלותו ו/או באחריותו של   -ביטוח רכוש .5
הספק ו/או שהובאו על ידו ו/או עבורו ו/או לשימושו בחצרי מכבי בערך כינון מלא כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח 

ן תוצאתי. הביטוח כולל תנאי מפורש על "אש מורחב" לרבות במפורש פריצה, שוד ונזקי רעידת אדמה וכן בטוח אבד
 .פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

 __________________פוליסה מספר 

 

 כללי
 הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  .6

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי וכי אנו מוותרים על  .7
 כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי.

ים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי שניתנה אנו מאשרים כי הביטוח .8
 יום מראש. 30למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע  .9
 שיחליף אותם.מקביל  כת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד ערי

 

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

 

 בכבוד רב,

 _______________________ _______________________ 
 חתימה וחותמת חברת הביטוח שם ותפקיד החותם 
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 נספח להסכם

 הזוכה במכרזלשימוש  - ביצועערבות  -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 

 לכבוד

 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותומאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

(, כשהוא צמוד למדד כמפורט הערבות""סכום )להלן: ₪  __________הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  .1
( 128/2017מכרז מס' ( בקשר עם הסכם )מכח "החייב"להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________ )להלן: 

 .HbA1cלביצוע בדיקות ת וריאגנטים מערכות אוטומטיולאספקת 

 

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

(  אזי יחושב סכום הערבות "המדד היסודי"לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______ )להלן: 

 (."סכום הערבות המוגדל"כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: 

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

 

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

לבד שהסכום סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, וב

 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,

 

 שם הבנק:__________

 הסניף:__________שם 
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 לכבוד
 מכבי שרותי בריאות

 
   128/2017 טופס הצעה למכרז מספרהנדון: 

 
 התאגיד המציע: ________________________________

 
 : _____________________________________________תהמוצע המערכתשם 

 
 : ___________________________________________________, במידה ורלוונטיהמוצעפירוט הציוד הנלווה  

 
 תוצרת:_____________________________  דגם: _____________________ 

 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות,  1.1
 ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.

 

 אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז. 1.2
 

והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו בתנאים חתימתנו על כתב הצהרה  1.3
המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות המצורף 

 כלשונו.

 ידוע לנו, כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. 1.4

 

מירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת ההצעה הננו מתחייבים לש 1.5
 ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא לבטלן,  1.6
)תשעים( ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת  90בנו מהן לפני שיעברו  לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור

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

 הננו מבינים ומוסכם עלינו, כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים במכרז. 1.7

  לא כולל מע"מ."ח / דולר ארה"ב / אירו / יין יפני, ש -המחירים בהצעה נקובים ב 1.8

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

  )לפני מע"מ(: המדווחת ההבדיק מחיר 2.1

 אגנטים והמתכליםיהצעת המחיר כוללת את הר - מובהר

 

שם הבדיקה 
 המדווחת

 

 כמות אומדן 
מדווחות בדיקות 

 ממוצעת בחודש

מחיר לבדיקה 
בתקופת מדווחת 

  ההתקשרות

מחיר מופחת 
מדווחת לבדיקה 

 בתקופות האופציה
 מטבע

HBA1C 46,000    

 

 לכמויות הנ"ל.אומדן הכמויות הינו להערכה בלבד, מכבי אינה מתחייבת  •

בגובה מחיר לפחות  שאינו "מופחת"לבדיקה מדווחת עבור תקופות האופציה מחיר  הגשת הצעת •
הצעת לשנה, ביחס ל 3%שנים לפי  5-שנים, המהוון ל 5-המערכות מחולק לאומדן כמות הבדיקות ל

  תביא לפסילת ההצעה. -המחיר לבדיקה מדווחת בתקופת ההסכם 

במקרה שתצוינה בהצעה מעבר לשתי ספרות ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה.  •
 אחרי הנקודה, הן תמחקנה ולא תילקחנה בחשבון.

 

 רשימת הריאגנטים והמתכלים הנוספים הנכללים במחיר הבדיקה )לא לשקלול(: 2.2

 בדיקה
 מדווחת

שם הריאגנט / 
 המתכלה

כמות 
 באריזה

 כמות אריזות 
שנים על  5-ל

פי אומדן 
 הכמויות 

 מקט יצרן
תנאי 

אחסון 
 וטמפ'

 מחיר לאריזה
 )לא לשקלול(

       

       

 

יכללו במחיר יטבלה בנוסח ובמבנה כאמור לעיל הכוללת את כלל המתכלים הנוספים אשר  חובה לצרף •
 קונטרולות, קליברטורים, חומרי מיהול וכל חומר/מתכלה אחר. -הבדיקה, ובכלל זה 

 

 לציין(. חובה) _______________ המכשירים המוצעיםמספר  2.3

 

 לציין(. חובה) (: ____________מטבע:___________)לא לשקלול מכשירמחיר  2.4

 

 
 
 

 חתימה: ____________________ : ____________________ של מגיש ההצעה השם המלא
 
 

 חותמת: ____________________               : ________________________מגיש ההצעה תפקיד
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 : רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

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

 .תעודת התאגדות 

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

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3של עד 

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

  3כולל אישור בדבר גודל העסק )כמוגדר בסעיף ולמנהלה(  4.1.3)סעיף גובה הכנסות אישור רואה חשבון על 
 נספח ד'(. –לטופס פרטי המציע 

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

 ל היות המציע נציגו המורשה בארץאישור יצרן המעיד ע. 

  ניסיון מוכח בישראל ו/או בעולם של שנתיים לפחות באופן רציף באספקה, התקנהאישור המציע על 
 .HbA1cובתמיכה במכשירים לביצוע בדיקות 

  .קטלוג צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור המערכת, תמונתה ותכונותיה העיקריות 

  המוצעת הבדיקהעלון. 

 והנספחים הנדרשים. (נספח א')מענה טכני מפרט ו 

  והנספחים הנדרשים. (1נספח א'אבטחת מידע ) –מענה טכני 

  בצירוף הנספח הנדרשכשהוא מלא וחתום –נספח ג'  –טופס הצעה ,. 

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

  המכרז. ' למסמכיהנספח  -תצהיר עשוי בפני עורך דין 

 טיוטה של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. 

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

 .ההצעה מוגשת על גבי חוברת שנמסרה והוחתמה על ידי מכבי 

 
 
 
 

 
 

 חתימה: ____________________ : ____________________ של מגיש ההצעה השם המלא
 
 

 חותמת: ____________________               : ________________________מגיש ההצעה תפקיד
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   128/2017מכרז מספר  -טופס פרטי המציע 
 

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

 
  פרטי המציע .1

 שם
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפון נייד:
 

 טלפון נייח:

 דואר אלקטרוני:

 :הרכב הבעלות בתאגיד
 
 

 
 תיאור כללי של המציע  .2

 

 

 

 

 
 
 גודל העסק של המציע .3

 (√-יש לסמן )ב הסבר הגדרה

 עסק זעיר
שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו  אומעסיק עד חמישה עובדים 

  מיליון שקלים חדשים. 2עולה על 

 עסק קטן
שמחזור העסקאות השנתי שלו  אועובדים  20-מעסיק בין שישה ל

מיליון שקלים  20מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  2עולה על 
 חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר".

 

 עסק בינוני

שמחזור העסקאות השנתי שלו  אועובדים  100-ל 21מעסיק בין 
מיליון  100מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  20עולה על 

שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק 
 זעיר" או "עסק קטן".

 

  כל אחד אחר מהאמור לעיל עסק גדול
 

 ג)ג( לחוק חובת המכרזים.2לא לשקלול. למידע בלבד מכח הוראת סעיף 
 
 כוח אדם  .4

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע: 
 

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

        ____________________________             _________________________________ 
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 ניסיון קודם ולקוחות  .5

 מתן שירותי אחזקה למערכת המוצעת:מספר שנות ניסיון של המציע במכירה וב

 ות:מערכות מהדגמים המוצעים במכרז, שנמכרו ע"י המציע בשנתיים האחרונמספר 

 על ידי המציע בשנתיים האחרונות: מספר כולל של מערכות פעילות כנ"ל, שנמכרו

 שמות הרוכשים המפורטים להלן:
 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3 .                 ___________________________4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 
להלן פירוט ממליצים מבין לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו / להם אנו מספקים בשנים  .6

 ( באופן סדיר2016-2015האחרונות )

 שם הלקוח:

 שם האיש הקשר:

 תפקידו:

 טלפון נייד ונייח:

 תיאור השירות שניתן:

 תקופת מתן השירות:

 
 שם הלקוח:

 שם האיש הקשר:

 תפקידו:

 טלפון נייד ונייח:

 תיאור השירות שניתן:

 תקופת מתן השירות:

 
 שם הלקוח:

 שם האיש הקשר:

 תפקידו:

 נייד ונייח:טלפון 

 תיאור השירות שניתן:

 ות:תקופת מתן השיר

 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

       

 שם מגיש ההצעה : __________________   חותמת: ________________________       

 

 חתימת המציע: ____________________    תאריך: ________________________       
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 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 

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

 
 

( למכרז "הספק"תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן:  .1
 .HbA1cלביצוע בדיקות ת וריאגנטים מערכות אוטומטיולאספקת  128/2017

 

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

בעצמו, ולא ע"י קבלן  HbA1c בדיקות לביצוע וריאגנטים תוומטיאוט תומערכהספק מסוגל לספק למכבי  .3
 משנה/אחר. 

מוכח בישראל ו/או בעולם של שנתיים לפחות באופן רציף באספקה, התקנה ובתמיכה  ןניסיוהספק בעל  .4
 . HbA1cבמכשירים לביצוע בדיקות 

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

 

 

 

 

 ______________________ 

 חתימה 

 

 

 אישור

 

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

זהות מספר ____________, ואחרי  ידי תעודת עצמו על _________________, גב' / מר _____________, שזיהה

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

 הנ"ל וחתם עליה בפני.

 

 ______________________ 
 חתימה וחותמת 
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 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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 אמות מידה

 

 

אופן  מתן הניקודפירוט מדדיםקטגוריה

ציון 

איכות 

מזערי

משקל 

ב-%

ציון לסעיף 

0-10

ניתן לדווח תוצאה אמינה של HbA1c לנבדקים הנושאים וריאנט פתח 

תקווה.

ניתן - 10

לא ניתן - 0
5

3יש -10,  אין-0קיימים מדדים ברורים לקבלת כיול.

המכשיר מוצג בדוחות תוכניות בקרת איכות חיצונית בינלאומיים 

)לדוגמא: Neqas, Riqas( ועומד במדדי האיכות.

קיים ועומד- 10, קיים ועומד 

חלקית -5, לא קיים-0
5

 Sd קיימת אפשרות ניתוח תוצאות בקרים עפ"י ממוצע ומדדי פיזור כגון

)Levey-Jennings( וכן הצגה גראפית CV% -ו

ניתן - 10

לא ניתן - 0
3

הספק מעל 60 בדיקות לשעה
5 נקודות לכל תוספת של 10 

בדיקות לשעה.עד 10 נקודות
4

זמן הכנת מכשיר לעבודה לא יעלה על 15 דקות.

 

 0-10 דקות-   10נקודות 

 10-15 דקות-  5נקודות
2

 מינימום זמן עבודת המפעיל )hands on time( נדרש לצורך ביצוע 

כמות הבדיקות היומית.

זמן  מינימלי- 10 נקודות. כל 

ירידה של 10 דקות תוריד 2.5 

נקודות

5

מס' הזרקות לקולונה גבוה מ- 2500.

2500  מקנה 2.5 נקודות

כל תוספת של 2500 מקנה 2.5 

נקודות

4

מס' הזרקות לפילטר  גבוה מ- 600.

600  מקנה 2.5 נקודות

כל תוספת של 200 מקנה 2.5 

נקודות

4

מס' בדיקות למארז ריאגנטים גבוה מ- 600

600  מקנה 2.5 נקודות. כל 

תוספת של 200 מקנה 2.5 

נקודות

4

5יש -10,  אין-0זיהוי כיילים ובקרים ע"י ברקוד

3יש -10,  אין-0אפשרות של הזמנת כל ריאגנט בנפרד

אפשרות ביצוע הבדיקה מנפח דגימה קטן
1מ"ל -5 נקודות 

 נפח יותר קטן -10 נקודות
4

3יש -10,  אין-0תיעוד אצוות בקרים וכיילים לאורך זמן

התקשורת תכלול: דיווח הערות ו/או התראות )flags( הנלוות לתוצאות 

יש -10,  אין-0וקבלת רשימות עבודה
2

2יש -10,  אין-0תוקף של חצי שנה לפחות לריאגנטים, כיילים ובקרים

3יש -10,  אין-0משקל ריאגנטים נמוך מ- 5 ק"ג

2יש -10,  אין-0קיים תיעוד של אירועי תחזוקה ותקלות

מינימום זמן תחזוקה

זמן  מינימלי- 10 נקודות. כל 

עליה של 10 דקות תוריד 2.5 

נקודות

5

77התרשמות כללית של צוות הבדיקה מהמכשיר

5075

5מידת מקצועיות הספק בתקופת ההערכה

5מתן מענה לצרכים שוטפים

5מתן מענה לצרכים מיוחדים

5עמידה בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן

התרשמות כללית מיכולת הספק בכלל ומיכולתו לספק מענה שירותי 

הולם לצרכי מכבי
5

1725

100ציון כולל

סה"כ איכות הספק

איכות המערכות על פי התרשמות 

צוות הבדיקה )ביצועים אנליטיים 

ותכונות תיפעוליות (

סה"כ איכות המוצר

התרשמות מהספק  על פי ניסיון 

מכבי ו/או מחווי דעה חיצוניים


