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 כללי .2

, סוג אביזרלכל ספקים  לושהשעד עם  להתקשרמעונינת ( "מכבי" :להלן)כבי שירותי בריאות מ .1.1
 .("האביזרים": להלן) ייםאורתופדאביזרי מדף לספק  יםהמסוגל

מכבי אינה , אומדן זה הינו הערכה בלבד. 51,111-ינו כה האביזריםשל אומדן הכמות השנתית  .1.2
 .אמחויבת לכמות זו או לכמות כלשהי

או במתקנים חיצוניים /אך ורק באתרי מכבי ו, האביזרים נשוא מכרז זה ינופקו למבוטחי מכבי .1.3
לאחר קבלת אישור משרד . וגרפיתבפריסה גא, אשר ייבחרו על ידה, שאינם מופעלים על ידי מכבי

 .לא ינתנו יותר החזרים למבוטחי מכבי  בגין האביזרים ,  הבריאות

למבוטחיה מכבי תאפשר , וככל שמסיבה כלשהי לא יינתן אישור משרד הבריאות כאמור אם
בעלות הרכישה מכבי תשתתף ובמקרה כאמור , מקום מכירה בארץבכל  האביזריםאת לרכוש 

או /ה ואו דריש/למציע אין ולא תהא טענה ו .מראש כנגד קבלה עבור הרכישהבסכום מוגדר 
 .קים אחרים כאמורפמסידי מבוטחי מכבי -עלהאביזרים תביעה כלפי מכבי בקשר עם רכישת 

, בהתאם לתכונותיהם ,ועדת המכרזיםידי ועדת מומחים מטעם -על יסווגו ,יוצעוש האביזרים .1.1
 .להלן 8.3כמפורט בסעיף 

 .ממספר יצרנים אביזריםלהציע  םרשאי יםמציעה .1.5

אין חובה להגיש הצעות לכל סוגי . סוג אביזרלכל  דגמיםשלושה עד  רשאים להציעהמציעים  .1.6
 .האביזרים

למכבי שמורה האופציה להאריך את . 1.4.14החל ביום , שנה וחציההתקשרות היא לתקופה של  .1.7

( 2)או ; זהים ( 1)בתנאים , בכל פעםוחצי  שנהתי תקופות נוספות בנות שתקופת ההסכם ב
 .בתיאום עם הזוכה, מיטיבים

במכרז  עם המציעים, לפי שיקול דעתה, שא ומתןמכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מ .1.8
 .מצאנה המתאימות ביותרישהצעותיהם ת

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

 .פי שיקול דעתה הבלעדי-הכל על, ההצעה בלבד או את כולהמ לקבל חלקמכבי רשאית  .1.11

 השונים וכתוצאה מכך המציעיםאת ההתקשרות בין  לפצל, אך לא חייבת, רשאית תהאמכבי  .1.11

 הכל על פי שיקול דעתה, ספקים מספראו עם , המוצריםלהתקשר עם ספק אחד לאספקת כל 
  .המוחלט והבלעדי של מכבי

שינופק למבוטח תיעשה על פי בחירתו ורצונו של המבוטח מתוך מגוון  הסופי הדגםבחירת  .1.12
  .שיוצעו לו על ידי מכבי בהתאם לתוצאות מכרז זה הדגמים

בהתאם , צא לנכוןרשאית מכבי לרכוש אביזר ספציפי מכל ספק שתמ, עבור נפגעי תאונות עבודה .1.13
 .וזאת גם אם קטגוריית האביזר כלולה במכרז, להתוויה הרפואית

 הגופים על יחולוים הזוככל אחד מהמציעים  לבין מכבי בין שיחתם ההתקשרות והסכם זה מכרז .1.14
 .בכך ירצו אם, בהסכם כהגדרתם הנוספים

 

 הגדרות .1

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

 .המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז 127/2113מספר רגיל פומבי מכרז  - "המכרז"

 .מסמך זה על נספחיו - "מסמכי המכרז"

 ".מכבי שירותי בריאות" - "מכבי"
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 .ייםאורתופדאביזרי מדף  יצרן/יבואן - "הספק"

מופעלים או במתקנים חיצוניים שאינם /באתרי מכבי ו האביזרים אספקה של – "השירותים3השירות"
על , במכרזהכל כמוגדר בפריסה גאוגרפית , יבחרו על ידהיאשר , מכביידי -על

  .ולפי המפורט במפרט ,נספחיו

 -מפרט כמפורט ב ,ידי מכבי לאספקה למבוטחיה-על וראשר אוש אביזרים - "ייםאורתופדאביזרי מדף "
 .תגדיר מעת לעת או כפי שמכבי/ו - 'נספח א

 .יםאביזר יסוגאחד מי ספק עבור "מוצר המוצע ע –דגם

       מכבי ואושר על ידה כנותן שרות ידי -מופעל עלשאינו  אתר - "מכביידי -מופעל עלשאינו  מתקן חיצוני"
 .למבוטחי מכבי ייםאורתופדה המדף אביזרימדידה וניפוק של 

 .מכביידי -המופעל עלאתר  - "מתקן מכבי"

 .מ"בית בלב בע, מ"מרכזים רפואיים בע אסותא - "הנוספים הגופים"

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

 מנהלה ./

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

 בתמורה לתשלום ,/20.20.2ום ועד לי /2.20.2ם החל מיו, המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש
את מסמכי , (שלא יוחזר)ח "ש  1,111  בסך, באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות

ענת ' אצל הגב, 14קומה , אביב-תל, 27המרד ' ברח, "מכבי שירותי בריאות"המכרז במשרדי 
  . 11:11-14:11בין השעות  ,'ה-'בימים א , מטעמהאו כל מי שימונה , מנדל

 

 בירורים ופניות .3.2

אל  פנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרזניתן יהיה לה .3.2.1
 .ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדל' הגב: מכבי נציגת

 Wordוזאת אך ורק בקובץ  ,12:11בשעה  22.11.13עד ליום  תתאפשר הגשת שאלות .3.2.2
: באמצעות דואר אלקטרוני, 'זכנספח ב "בנוסח ובמבנה המצ

mandel_an@mac.org.il . פנייתועל המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת 
 .13-5143643: 'בטלפון מס

 .לא תענינהלעיל פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.3

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.4
 .לרבות מספר טלפון, וכן פרטי נציג הקשר, בות ממכביהתשו

  דואר אלקטרוניבאמצעות , ידי מכבי-תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.5
 .5.11.13 עד ליום

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

 ולא באמצעות )את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד  .3.3.1
לידי  ,127/ 2113מספר  פומבימכרז " אך ורקעליה ירשם , במעטפה סגורה!( הדואר

מי לאו " )14קומה , תל אביב, 27המרד ' ברח, רכזת ועדת המכרזים -ענת מנדל ' גב
 (.שימונה כממלא מקומה במכבי

להגשת  המועד האחרון. 11:11-14:11בין השעות ', ה-'ההצעות תוגשנה בימים א  .3.3.2
, הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור .21:00בשעה  22.2/22. 'ב יוםההצעות הוא 
 !לא תתקבלנה

ועל , של מסמכי המכרז' נספח ג –את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה  .3.3.3

המציע יגיש פלט מחשב מהמדיה (. Excelיוגש כקובץ ) 1'גבי המדיה המגנטית נספח ג
פלט המדיה המגנטית החתום . בחתימה וחותמת -המגנטית חתום על ידי המציע 

במקרה של סתירה בין המדיה המגנטית לבין פלט המדיה . 'מהווה חלק מנספח ג
   .יקבע האמור בפלט המודפס, המודפס

mailto:mahat_s@mac.org.il
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 תמקוריכתם הבכרימובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז , מען הסר ספקל .3.3.4
וכי ההצעה תכלול את כל , ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, נרכשו ממכביכפי ש

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

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

 .ושעת קבלה

הצעות השל  לדחות את מועד ההגשה, לפי שיקול דעתה, ועדת המכרזים רשאית .3.3.6
 .ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם, לתקופה נוספת

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

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

 .עקב כך

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

  :י להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלןרשא .4.1

 .בישראל כחוק רשום תאגיד .4.1.1

  .מנהל ספרים כדין .4.1.2

 . יבואן /או נציג מורשה בארץ של היצרן/ו ייםאורתופדשל אביזרי מדף  יצרן/יבואן .4.1.3

מנציגו  ואבידו אישור מהיצרן  ,המורשה של היצרן באם המציע אינו נציגו הישיר
 .בארץהמורשה של היצרן 

 FDAאו /ו CE או/ר ו"אמ יש אישור, ליצרן או למפעל המייצר או לאביזרים המוצעים .4.1.4

או /ו HEALTHקנדה  - מקביליהםאו /ו(    CLASS-I – כגון,  לאביזרים שרלוונטי)

 .או רשות הבריאות ביפן/ו TGAטרליה סאו

 .  ארצית פריסהב, נשוא מכרז זה, המוצעים על ידולספק את האביזרים  מסוגל .4.1.5

או בארצות /שנתיים בישראל ו לפחות נמכרים המוצעת על ידומהתוצרת  האביזרים .4.1.6
ובמצטבר נמכרו , באוסטרליה או/או בקנדה ו/ו או ביפן/או במערב אירופה ו/הברית ו

 .מהתוצרת המוצעת ידותיח( עשרת אלפים) 11,111לפחות , בשנה

מוצרים רפואיים למשתמש או /וממכירת אביזרי מדף אורתופדיים המציע  הכנסות .4.1.7
ן שה וכפי, מקובלים חשבונאות כללי לפי( 2111-2112)האחרונות  םתייבשנ סופי

לשנה  (ח"ש מיליון)₪  1,111,111 הן, שלו השנתיים הכספייםחות "בדוות משתקפ
 .לפחות

 מאה אלף) ₪ 111,111 על סךימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה המציע  .4.1.8
 .להלן 6 בסעיף לאמור בהתאם, (ח"ש

 .הנדרש המזערי האיכות ובציון להלן במפרט המופיעים ההכרחיים התנאים בכל עמד .4.1.9

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

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

 4.1.4ככל שדגם מוצע ספציפי לא יהא בעל אישור כנדרש בסעיף . פסליהצעתו ת – התנאיםמ
 .הדגם הספציפי בלבדיפסל , לעיל

, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, לאפשר למציע, אך לא חייבת, ועדת המכרזים תהא רשאית .4.3
ל למכבי "להשלים את המצאת הנ, פי מכרז זה-לרשיון או כל נייר אחר כנדרש ע, היתר, אישור

, רשיון או כל נייר אחר, היתר, אישור, ובלבד שכל מסמך, ן קצוב שיקבע על ידהתוך פרק זמ
   .יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות, כאמור
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 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

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

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

ובמקרה זה יהיה  ,כל אחת יום( ששים) 61ת של עד ונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ

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

 .שלח על ידי מכבי בכתביבקשה כאמור ת

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

ימי  1זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדל' לידי הגב, בכתב

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

 .על ידי המציע כהצעה שבוטלהתראה הצעתו , העדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמורב .5.3

, לעיל 5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.1

 .לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי

 הגשה ערבות .6

אלף שקלים מאה )₪  111,111 הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל .6.1
אשר תשולם , ("הערבות": להלן)למסמכי המכרז  'ה כנספחפי הנוסח המצורף -על, (חדשים

הוצאה לבקשת המציע והיא  כי ,הערבות תציין במפורש. ימים ממועד הדרישה( עשרה) 11בתוך 
 . מכבי שירותי בריאותתהא על שם 

 61ות נוספות בנות הערבות לתקופצדדי את -תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד, נוסףב .6.2
ותהיה בתוקף , לעיל 5 סעיף פי -וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על, כל אחת יום( ששים)

 .זו נוספתלתקופה 

 של הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים ועדת, בכלליות האמור לעילמבלי לפגוע  .6.3
וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי , כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש ,החלק אוה כול, מציע

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

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

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

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

 ;במכרז

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

 .הזוכה ההתקשרות של מכבי עם ליצירת מוקדם

 .תיפסל על הסף  -' בנוסח המצורף כנספח ההצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .6.4

 

 אישור עריכת ביטוחים .1

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

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

 .בכפוף לזכייתו במכרז שתכנס לתוקף ,על ידי חברת ביטוח מהחתו

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

אישור , ההתקשרות הסכםיום לפני מועד החתימה על , הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי .7.3

 .חברת הביטוח חתום ומאושר על ידי, עריכת ביטוחים
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 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .8

מכבי . חלק מההצעה או כל הצעה שהיא, מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר .8.1
 .פי שיקול דעתה הבלעדי-הכל על, רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה

אמות המידה לבחירת הזוכים במכרז לאספקת אביזרי המדף האורתופדיים תהיינה בדרך של  .8.2
 פי שיקול דעתה הבלעדי-והכל על, 31% -איכות ; 71% -מחיר : שקלול הרכיבים המפורטים להלן

 . ובאופן שתיבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות, של ועדת המכרזים

 : כמפורט להלן, כל סוג אביזר בנפרדים תיעשה עבור /בחירת הזוכה .8.3

 :אופן קביעת ציון האיכות .8.3.1

ב "בהתאם לאמות המידה המצ, בנפרדדגם מוצע לכל , ציון האיכות ייקבע .8.3.1.1

 .'כנספח ח

לפי ציון האיכות שיינתן להם  דגמים המוצעיםעבור כל סוג אביזר יחולקו ה .8.3.1.2
 9-11; 8-8.99; 7-7.99  -לאחת משלוש רמות ניקוד , על ידי צוות הבדיקה

 (.בהתאמה" + 9+ 3 8+ 3 1ניקוד  רמות"להלן )

 .כי רמות הניקוד דלעיל הינן לשימוש פנימי של מכבי בלבד, יודגש

 .ייפסל 7-מוצר שיקבל ציון איכות הנמוך מ .8.3.1.3

, ללא תשלום, המציע במכרז יספק, המוצעיםהדגמים לצורך בדיקת איכות  .8.3.1.4
 דגם מוצעדוגמא אחת מכל  -ידו להדגמה ולנסיון -על יםהמוצעהדגמים את 

יום ( ארבעה עשר) 14זאת בתוך  -( ולא יותר משלושה דגמים לאביזר)

דגם שלא תסופק דוגמא עבורו . לתקופה של חודש ימים ,מדרישת מכבי
 .יפסל –במועד הנדרש 

ועדת ידי -יימסרו בכתב על ,והמען למשלוח הדגמים המוצעים כאמור המועד .8.3.1.5
  .בצירוף אופן סימון ואספקת הדגמים המיועדים לבדיקה, המכרזים

לידיעת , המתאר את אופן אספקת הדוגמאות לבדיקה, 'טנספח מצורף בזה 
 .המציעים

 :אופן קביעת ציון המחיר .8.3.2

 .טופס ההצעהבדגם פי הצעת המציע לכל -ציון המחיר ייקבע על .8.3.2.1

אביזר סוג של דגם ציון המחיר ייקבע באמצעות השוואת הצעת הספק לכל  .8.3.2.2
ישוייך הדגם ברמת הניקוד אליה דגם ו לאותו עצוביחס ליתר ההצעות שה

 (.לעיל 8.3.1.2כאמור בסעיף )

 11%תינתן העדפה לתוצרת ישראלית בשיעור של  –העדפה לתוצרת הארץ  .8.3.2.3
בישראל או דגמים מוצעים המיוצרים . במרכיב המחיר( עשרה אחוזים)

או תאגיד , באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל
לפחות  35%ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה , הרשום בישראל
 .בכפוף לאישור רואה חשבון, ממחיר ההצעה

 לצורך חישוב ממחיר כל פריט 11%חישוב ההצעה יתבצע על ידי הפחתה של 
על המציע המתמודד במכרז לצרף , כתנאי לקבלת ההעדפה. ציון המחיר

להצעתו אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי 
 . במחיר ההצעה

 1.8פי האמור בסעיף -אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל משא ומתן על
 .לעיל
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 :ים3בחירת הזוכה .3.3.3

הגבוה ביותר בכל רמת ( מחיר+איכות)הציון המשוקלל שקיבל את הדגם המוצע  .3.3.3.1
זוכים לכל  3עד  –זוכה אחד לכל רמת ניקוד בכל סוג אביזר : היינו)ייבחר  -ניקוד 

 (.סוג אביזר
 :סימולציה לסעיף זה

 

גבוה או זהה  ,ברמת ניקוד כלשהי ,המיועד לזכיהדגם ככל שהמחיר המוצע של  .8.3.3.2
ברמת הניקוד )דגם אותו  –הזוכה ברמת ניקוד גבוהה יותר הדגם למחירו של 
והזכיה תעבור לדגם הבא באותה רמת ניקוד בכפוף לתנאי , לא יזכה( הנמוכה יותר

 .דלעיל
 :סימולציה לסעיף זה

 
לא : קרי)ברמת ניקוד אחת בלבד דגמים של סוג אביזר יסווגו /באם יוצעו .8.3.3.3

בעלי הציון הדגמים אזי יזכו שני , (לשתי רמות הניקוד האחרותדגמים יסווגו /יוצעו
 .המשוקלל הגבוה ביותר באותה רמת ניקוד

 :סימולציה לסעיף זה

 

קוד 

אביזר
מציעסוג אביזר

ציון איכות 

המוצר מתוך 10
מחיר

ציון איכות 

מתוך 30

ציון מחיר 

מתוך 70

ציון משוקלל 

מתוך 100

ר. ניקוד 7+

WWWAAAזוכה21.670.091.6     7.2019₪א

WWWAAA21.055.476.4     7.0024₪ב

WWWAAA22.539.161.6     7.5034₪ג

WWWAAA23.129.652.7     7.7045₪ד

ר. ניקוד 8+

WWWAAAזוכה24.370.094.3     8.1049₪ב

WWWAAA24.061.385.3     8.0056₪א

WWWAAA26.145.171.2     8.7076₪ד

WWWAAA25.538.163.6     8.5090₪ג

ר. ניקוד 9+

WWWAAAזוכה27.070.097.0     9.0095₪ג

WWWAAA28.260.588.7   9.40110₪ד

WWWAAA27.655.483.0   9.20120₪ב

WWWAAA28.545.974.4   9.50145₪א

מציעסוג אביזרקוד אביזר
ציון איכות 

המוצר מתוך 10
מחיר

ציון איכות 

מתוך 30

ציון מחיר 

מתוך 70

ציון משוקלל 

מתוך 100

XXXBBBזוכה21.370.091.3   7.1029₪ב

XXXBBB21.961.583.4   7.3033₪ג

XXXBBB22.553.475.9   7.5038₪א

XXXBBB23.444.167.5   7.8046₪ד

XXXBBB26.768.094.7   8.9071₪ד

XXXBBBזוכה24.070.094.0   8.0069₪ג

XXXBBB25.563.689.1   8.5076₪ב

XXXBBB24.360.484.7   8.1080₪א

XXXBBBזוכה27.070.097.0   9.0070₪א

XXXBBB27.654.482.0   9.2090₪ב

XXXBBB28.851.680.4   9.6095₪ד

XXXBBB28.551.680.1   9.5095₪ג

ר. ניקוד 7+

ר. ניקוד 8+

ר. ניקוד 9+

קוד 

אביזר
מציעסוג אביזר

ציון איכות 

המוצר מתוך 10
מחיר

ציון איכות 

מתוך 30

ציון מחיר 

מתוך 70

ציון משוקלל 

מתוך 100

ר. ניקוד 7+

YYYCCC

YYYCCC

YYYCCC

YYYCCC

ר. ניקוד 8+

YYYCCCזוכה26.170.096.1     8.7075₪ד

YYYCCCזוכה24.068.292.2     8.0077₪ג

YYYCCC24.661.886.4     8.2085₪ב

YYYCCC25.858.384.1     8.6090₪א

ר. ניקוד 9+

YYYCCC

YYYCCC

YYYCCC

YYYCCC
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תביא , בחלוקה לרמות הניקוד כאמור לעיל, פי ציון משוקלל-אם הבחירה על .8.3.3.4
יתר בין כל נוסף אחד מדגם ייבחר , אחד בלבד עבור סוג אביזר מסויםדגם לבחירת 

( מחיר+איכות)ציון המשוקלל פי ה-על, שהוצעו עבור אותו סוג אביזרהדגמים 
  .ללא אבחנה של רמות ניקוד, הגבוה ביותר

 :סימולציה לסעיף זה

 

 

ינתן אך ורק לגבי מציעים שעמדו בדרישות ( מחיר+איכות)כי הציון המשוקלל , יודגש .8.4
 . ההכרחיות

על  או מחווי דעה חיצוניים/מהספק על פי ניסיון מכבי ו ההתרשמותאת  תקבעועדת המכרזים  .8.5
על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות , סמך הנתונים שצרף להצעה

פי -וכן על, עם המציע וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות
אם , ידי צוות בדיקה שימונה מטעמה-ידי ועדת המכרזים או על-כל ממצא אחר שייאסף על

 .להלן 8.8כאמור בסעיף , ימונה

ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים  .8.6
או אשר /ו, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל

ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על 
 . שיקול דעתה הבלעדי

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

 .במסגרת שיקוליה

הצוות שימונה . ית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעיםועדת המכרזים תהא רשא .8.8
או לשירות /לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו, אך לא חייב, יהא רשאי

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא . המוצע על ידו
 .ידע כנדרששיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מ

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

למקרה  , לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה( אך לא חייבת)ועדת המכרזים תהא רשאית  .8.11

קוד 

אביזר
מציעסוג אביזר

ציון איכות 

המוצר מתוך 10
מחיר

ציון איכות 

מתוך 30

ציון מחיר 

מתוך 70

ציון משוקלל 

מתוך 100

ר. ניקוד 7+

ZZZDDD21.070.091.0    7.0049₪ב

ZZZDDD21.662.484.0    7.2055₪ג

ZZZDDD22.857.280.0    7.6060₪א

ZZZDDD23.752.876.5    7.9065₪ד

ר. ניקוד 8+

ZZZDDD26.762.489.1    8.9055₪ד

ZZZDDD24.057.281.2    8.0060₪ג

ZZZDDD25.549.074.5    8.5070₪ב

ZZZDDD26.742.969.6    8.9080₪א

ר. ניקוד 9+

ZZZDDDזוכה ראשון27.070.097.0    9.0045₪א

ZZZDDD28.852.581.3    9.6060₪ד

ZZZDDD27.642.069.6    9.2075₪ב

ZZZDDD29.139.468.5    9.7080₪ג

קוד 

אביזר
מציעסוג אביזר

ציון איכות 

המוצר מתוך 10
מחיר

ציון איכות 

מתוך 30

ציון מחיר 

מתוך 70

ציון משוקלל 

מתוך 100

ZZZDDDזוכה שני21.070.091.0    7.0049₪ב

ZZZDDD26.762.489.1    8.9055₪ד

ZZZDDD28.857.286.0    9.6060₪ד

ZZZDDD21.662.484.0    7.2055₪ג

ZZZDDD24.057.281.2    8.0060₪ג

ZZZDDD22.857.280.0    7.6060₪א

ZZZDDD23.752.876.5    7.9065₪ד

ZZZDDD25.549.074.5    8.5070₪ב

ZZZDDD27.645.773.3    9.2075₪ב

ZZZDDD29.142.972.0    9.7080₪ג

ZZZDDD26.742.969.6    8.9080₪א

בחירת הזוכה השני מבין כל יתר הדגמים לפי ציון משוקלל ללא רמות ניקוד 
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מכל סיבה , וכן הלאה לא ייצא אל הפועל שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני
 .חודשים מיום תחילתו 3י מכבי בתוך "או יבוטל ע, שהיא

 .האומדן יופקד בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז .8.11

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .9

( שבעה) 7בתוך , למסמכי המכרז 'כנספח בהמצורף ההתקשרות זוכה במכרז יחתום על הסכם ה .9.1
 .מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז עבודה ימי

אישור עריכת , ההתקשרות יום לפני מועד החתימה על הסכם, הזוכה מתחייב להמציא למכבי
 ..הסתייגויות כל ללא, חברת הביטוח ייד-לביטוחים חתום ומאושר ע
ההתקשרות הסתייגויות בנוסח הסכם 3כי לא יתקבלו כל שינויים, ידוע ומוסכם על הזוכה

 .למכרז' כמופיע בנספח ב

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

ערבות בנקאית אוטונומית  מכביימסור המציע הזוכה ל, ההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .9.3
 .ב"נוסח המצפי ה-לביצוע התחייבויותיו על

כי הגיש , ימציא הזוכה במכרז למכבי אישור, חתימת הסכם ההתקשרותתוך שבועיים ממועד  .9.4
 3ר תוך "והוא מתחייב להמציא אישור אמ, מערכת/ר למכשיר"בקשה לקבלת אישור אמ

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

 ביטול המכרז .20

מציע  בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפילא יהיה בעצם פרסום המכרז או  .11.1
אביזרי מדף  ים הסכם לאספקת/ים הזוכה/ידי מכבי והמציע-כל עוד לא ייחתם על, כלשהו

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

 על פי שיקול דעתה, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .11.2
 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -וכן תהיה מכבי רשאית , הבלעדי
 .כאמור

 .כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרזאלקטרוני ל שלח בדואריהודעה על ביטול המכרז ת .11.3

רוכשי מסמכי מאו למי /לא תהא למי מהמציעים במכרז ו, החליטה מכבי על ביטול המכרז .11.4
 .או כלפי מי מטעמה/או טענה כלפי מכבי ו/דרישה ו או/המכרז כל תביעה ו

 

 המכרז במסמכי עיון .22

לאחר פרסום תוצאות , 1993-ג"התשנ, לתקנות חובת המכרזים( ו)21בהתאם להוראות תקנה  .11.1
ייעשה תמורת , כמפורט בתקנה האמורה, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, המכרז

לרבות , כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך, יודגש. לשעה ₪ 400תשלום בסך של 
 .צילומי מסמכים

צוי זכויותיו במסגרת יעיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מ .11.2
ללא קבלת אישור מראש  ,ןאו מקצת ןכול, אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב. הליך המכרז

 . ובכתב ממכבי

 עלות על מסמכי המכרזב  .21

אין . אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד, נם קניינה הרוחני של מכביימסמכי המכרז ה
וחל איסור מוחלט על רוכש , או הגשת ההצעות/לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו

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

 מכות שיפוטס ./2

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -בתל אביב תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 'ספח אנ

 יםאורתופדאביזרי מדף  מפרט

 כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת
 

 .ה וניפוק אביזרי מדף אורתופדייםהתאמ :מטרה .2

 

 :קהל היעד .1

 .אביזרי מדף אורתופדיםאלף  51-כ  - אומדן הכמות השנתית. אוכלוסיית מבוטחי מכבי

 

 : יםאורתופדאביזרי מדף 

 :כללי ./

ירכשו עבור יש ."(ים/האביזר"להלן ) אורתופדים מדף מפרט זה מאפיין את דרישות מכבי לאביזרי .א

 .מכבי

  .מכביועדת מומחים מטעם ידי -עלייבדק איכותית כל אביזר  .ב

לא יוצע למבוטחי מכבי . או רק חלק ממנו שבמכרז האביזריםמגוון  כלאת רשאי להציע  המציע .ג

 .אביזר אשר לא הוצע למכרז או לא אושר להכללה על ידי מכבי ואשר לא סוכמו לגביו תנאי הסחר

 .יותר מיצרן אחדמוצרים של אפשרי להרכיב את ההצעה מ

, תמונתם, המוצעים האביזריםלצרף להצעתו קטלוג מקורי של היצרן המפרט את  המציעעל  .ד

 .ן לכל פריטקטלוגי מקורי של היצרתכונותיהם העיקריות ומספר 

במערכות המחשוב של הרופאים המזמינים את האביזרים מופיע שם גנרי  -לידיעת הספק  .ה

 (.ברכיה עם טבעת סיליקון –לדוגמא )של האביזר 

, סגרים. מהווה יתרון איכות – נסתרים וללא בליטותכ הנוגעים בעורהלחמות ותפרים  קיום .ו

 .לשימושרצועות צמדן יהיו איכותיים ובטוחים ו אבזמים

 Medical grade silicone skin)סיליקון ברמה רפואית דמוי עור : בכל מוצרי הסיליקון נדרש .ז

like) ,חסר ריח, אינו רעיל, אלרגני-החומר הינו היפו. אשר עמיד לצמיחת חיידקים ואינו מתייבש ,

. והליכהניתן לרחצה בסבון ומים חמים ואינו מאבד צורה תחת לחץ מתמשך או חוזר כגון עמידה 

 .ל "אישור יצרן לגבי הדרישות הנלצרף  מציעעל ה

 :אחריות ושירות .4

ידי -שתחל מיום הרכישה של האביזר על, חודשים לפחות לכל אביזר 6 אחריות לתקופה של .א

  .האחריות תקפה לגבי כל רכישה שתתבצע במהלך תקופת ההתקשרות. המשתמש

אביזר יהיה תקין וללא הבתקופת האחריות יהיה הספק אחראי כלפי מכבי וכלפי המשתמשים כי  .ב

 . אחריות זו תהיה בתוקף עבור משתמש יחיד באביזר ובשימוש סביר. פגם

 ,רצועות צמדןו אבזמיםכולל , סגריםכולל , אביזר שיימצא פגום: שרות החלפת אביזרים פגומים .ג

 .ללא תשלום, בחדש ,לאלתר ,ל ידי הזוכהבמהלך תקופת האחריות יוחלף ע
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 :האספק .5

ידי -מופעלים עלאו למתקנים חיצוניים שאינם /מכבי ומתקני ישירות ל םאביזריהזוכה יספק את  .א

על סמך הזמנה  האביזריםהזוכה יספק את . כפי שתחליט מכבי, מכבי בכל רחבי הארץ

 . מכביידי -מופעלים עלמתקנים חיצוניים שאינם או מ/ומכבי מתקני ממייל /פקס/בכתב

 .אין התנית כמות להזמנה .ב

 .ימי עבודה ממועד קבלת ההזמנה( שלושה) 3תבוצע בתוך  םאביזריהאספקת  .ג

, רוסית ואנגלית, ערבית, דף המכיל הוראות שימוש בעברית (לאחר הזכייה) יצורףזוכה לכל אביזר  .ד

 .אחריות מפורטתו אות כביסההור, (אם רלוונטי)גודל וצד , ט"מק, פרטי יצרן ויבואן

 .על אריזת האביזר יצוין ברקוד יצרן .ה

 

 :הדרכה .6

מתקנים או עובדי /ומכבי מתקני לעובדי , על חשבונו, הזוכה יחויב בביצוע הדרכה מפורטת .א

הכוונה לכל מי שהדרכתו ) או לכל מי שתדרוש מכבי/ו מכביידי -מופעלים עלחיצוניים שאינם 

במדידתם והתאמתם למבוטחי , בשימוש באביזרים ,( רלבנטית למתן השירות למבוטחי מכבי

 .מכבי

  –האפשרויות הבאות עליהם מכבי תחליט  2-באחת מההדרכה תבוצע  .ב

 .הזוכה כפי שיתואם בין מכבי לספק, באתר שיסוכם בכל מחוז, מועדים ספרמב .1

 .ההדרכה תינתן בכל אתר אשר יאושר על ידי מכבי .2

 שבועות מיום חתימת הסכם 4יתבצע בתוך שבועיים עד סבב ההדרכה  -שתי האפשרויות שלעיל ב

 .חודשים יתבצע רענון בתיאום עם כל מחוז ובהתאם לצרכי מכבי 6-3-אחת ל. ההתקשרות

 

 :םאביזריהרשימת  .1

 

 (ת האביזריםהמספר מהווה את קבוצ) 011 –ברך 

 

 (המספר מהווה את קוד האביזר) מגן ברך ללא סיליקון .1111

 .פשוטה ברכיה: שמות חליפים .א
 .שרוול מבד אלסטי סינתטי המיועד לחבישה על ברך: תיאור .ב
 .הקלה על כאב ברך לא ספציפי: התוויה .ג
ללא פתח . לפחות, מ"ס 21אורך הברכיה  . ללא הבדל בין ימין לשמאל, הברכיה תהיה בגדלים שונים: אפיון .ד

 .לפיקה
 

 פיקתי-חבק ברך תת .1112
 .עם כרית אויר או סיליקוןאפשרי , החיבור גיד הפיקה לשוק חבק אלסטי סינתטי לאיזור: תיאור .א
 (..Osgood-Schlater D)מטרתו עיסוי ולחץ על נקודת חיבור גיד הפיקה לעצם השוק במצבים של דלקת : התוויה .ב
 .או מד מתח/ו עם כרית אויר או סיליקון קדמיתאפשרי . בגודל אחד ללא הבדל צד: אפיון .ג

 
 צידי יקון וצירסילעם טבעת  הברכי . 1113

או ) סיליקון מ מעל ומתחת לפיקה עם טבעת"ס 7לפחות  הברךחובקת את , סינתטי אלסטי חומרמ ברכיה: תיאור .א
או משני הצדדים ציר מתכתי  .הפחתת לחץ מהפיקהלצורך , בצורה יציבה מודבקת או ארוגה   (חומר רפואי חלופי

י רצועה "תמיכה נוספת בקצוות העליון והתחתון של הברכיה עעדיפות ל. הניתן להסרה לפי צורך פלסטי קשיח 
 .רוחבית מותאמת
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ולפגיעות קלות   הפחתת עומס בפיקה ,דלקת ,  משמשת לצורך הקלה על כאב לאחר חבלה ברכיה: התוויה .ב
 .ברצועות הצידיות והקדמית של הברך

 .ימין ושמאל בין הבדליתרון עבור גדלים שונים עם : אפיון .ג
 

  סיליקוןברכיה עם טבעת . 1114
או )סיליקון  מ מעל ומתחת לפיקה עם טבעת"ס 7לפחות  הברךחובקת את , סינתטי אלסטי חומרמ ברכיה : תיאור .א

ומך העשוי קפיץ מתכת או משני הצדדים ת .הפחתת לחץ מהפיקהלצורך מודבקת או ארוגה  ( חומר רפואי חלופי
 .יצוב ללא צירפלסטיק לי

   .הפחתת עומס בפיקה ,דלקת ,  משמשת לצורך הקלה על כאב לאחר חבלה ברכיה: התוויה .ב
 .ימין ושמאל בין הבדל יתרון עבורגדלים שונים עם : אפיון .ג

 

 (OP-POST)מייצב ברך עם צירים . 5111
עם ציר הניתן לקיבוע , מייצב העשוי משני פסי חומר קשיח לכל אורך הרגל מגובה הירך עד הקרסול : תיאור .א

רצועות החיבור בין הצירים כוללות ריפוד לירך ולקרסול ,  1-131מעלות בטווח  11או  5בזויות שונות בהפרשי 
 .רך המייצב קיים תעדוף לדגם המאפשר גם התאמת או. רצועות צמדן הניתנות להתאמה, בנפרד

   .המייצב משמש לצורך קיבוע או קביעת טווח התנועה בברך לאחר ניתוח או חבלה: התוויה .ב
 .שונותמידות אורך  יתרון עבורגדלים שונים עם : אפיון .ג

 

 011 –קרסול 
 קרסוליה אלסטית פשוטה .0102

 קרסוליה: שמות חליפים .א
 .אלסטי סינתטי המיועד לחבישה על הקרסול חומרשרוול מ: תיאור .ב
 .הקלה על כאב קרסול לא ספציפי: התוויה .ג
 .ללא פתח לעקב. ללא הבדל בין ימין לשמאל, הקרסוליים בגדלים שונים: יוןאפ .ד

 
 קרסוליה אלסטית עם סיליקון .0101

. מ מעל הפטישונים"ס -5חובקת את הקרסול מאמצע כף הרגל ועד כ, סינתטי אלסטי חומרקרסוליה מ: תיאור .א
 .לצורך עיסוי איזור הפטישונים ( או חומר רפואי חלופי)כריות סיליקון 

           , עיסוי איזור הנפיחות לאחר נקע, הקרסוליים משמשת לצורך הקלה על כאב לאחר חבלה: התוויה  .ב
 .בגידים מסביב הקרסולטיפול בדלקת        
 .ימין ושמאלבין הבדל יתרון עבור גדלים שונים עם : אפיון  .ג
 

  מגן גיד אכילס עם סיליקון .1014

. מ מעל הפטישונים"ס -5חובקת את הקרסול מאמצע כף הרגל ועד כ, סינתטי אלסטי חומרקרסוליה מ: תיאור .א
או חומר )תוסף עקב סיליקון . גיד אכילס לצורך עיסוי איזור בצורת פרפר  ( או חומר רפואי חלופי)כריות סיליקון 

 .(קיימת אפשרות עקב תפור בתוך הקרסוליה)צדדי להגבהה -דו ( רפואי חלופי
 .או דלקת בגיד אכילס הקרסוליים משמשת לצורך הקלה על כאב לאחר חבלה: התוויה  .ב
 .ימין ושמאל בין הבדליתרון עבור גדלים שונים עם : אפיון  .ג
 

 (דיקטוס)מכשיר למניעת צניחת כף רגל  .1015

המכשיר עוטף את הקרסול . תומך המחבר בין הקרסול לכף הרגל בסיוע גומיה ונועד למנוע צניחת כף רגל : תיאור .א
ניתן לקבוע עוצמת המתח על מנת . מתחבר לכף הרגל או לנעל, עם ריפוד המונע לחץ, מעל גובה הפטישונים

 .עת הליכהמידת הרמת כף הרגל בלהתאים 

בעיה עצבית שעלולה להתפתח בעקבות     , (Drop Foot)אביזר זה משמש לטיפול בצניחה של כף הרגל  :התוויה .ב
 .ניתוח או מחלות של מערכת העצבים, ארוע מוחי, חבלה

 . גדלים שונים: אפיון  .ג
 

 113 -ש צוואר וגב "עמ

 
  חגורת גב עם חיזוקים .1311

   .כפולה/צנחניםחגורת גב : שם חליפי .א
של  כפולה סגירה מ החובק את הגב התחתון ונסגר מלפנים עם "ס -25חגורת גב קשיחה יחסית ברוחב כ: תיאור .ב

 .קשיח מחומרבחגורה תומכות . סינתטי אלסטי חומרמיוצרת מ. הבאות מאחור קדימה רצועות צמדן
 .בגדלים שונים: אפיון  .ג
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 צווארון רך .1312

 .צווארון: שם חליפי .א

 .רצועות צמדןניתן לפתיחה ולסגירה ב. עדין  חומרעטוף . צווארון מספוג רך להגבלת קלה של תנועות הצוואר :תיאור .ב

 .אך רופאים רבים ממשיכים לרשום אותו,  "צליפת שוט"כיום מקובל שאינו טיפול נכון בפגיעות : התוויה .ג

 . מידות גודל שונות: אפיון .ד

 
 חגורת הריון.  1313

ונסגר  להריון 21החל משבוע , גב המספקת תמיכה לגב התחתון לשם הקלת העומס במהלך הריוןחגורת : תיאור
. מיוצרת מחומר סינתטי אלסטי. הבאות מאחור קדימה רצועות צמדןשל  כפולה סגירה אפשרות למלפנים עם 

 .קשיח אחוריות מחומרתומכות אפשרות ל
 . שיעור התמיכה וההרמה ניתן להתאמה -חובה 

 

 JEWETנקודות תואם  4או  /מייצב גב 3חגורה.  4131
צלעות , חזה קדמי)עם תמיכה בשלוש או ארבע נקודות ( בדרך כלל מתכת)מחומר קשיח גב חגורה או מייצב : תיאור

 (.בטן תחתונה, אחוריות
ניתן לנעילה והתאמת . מותני במצבים לאחר שבר חבלה או ניתוח  הנועד למניעת תנועה בעמוד השדרה הגבי:  התוויה

  .מיקום התמיכות וזווית קיבוע עמוד השדרה 
 .מוצר מדף חצי מוכן: אפיון

 411 – כתף

 מתלה ליד .1411
 .לצוואר מתלהכולל רצועת . סינתטי חומרמיתלה לאמה מ: תיאור .א
 .לאחר קיבוע בגבסכולל , באמה ובמרפק, למקרים של חבלות ביד: התוויה .ב
 .מוצר מדף: אפיון .ג

 
 לאחר פריקות  מקבע כתף .1412

 .מיישר כתף, סד לכתף: שמות חליפיים .א

 .רצועות צמדןרצועה לכתף ורצועה לזרוע מתהדקת באמצעות , וערכה הכוללת חגורה לג: תיאור .ב
 . VELPOW –מיועד להמיר את חבישת . לקיבוע הכתף מייד לאחר פריקה: התוויה  .ג
 .ניתן לכביסה. בגדלים שונים: אפיון .ד
 

 511 –מרפק 

 שרוול אלסטי למרפק  .1511
 .מגן מרפק: םישמות חליפי .א
 .אלסטי סינתטי המיועד לחבישה על המרפק חומרשרוול מ: תיאור .ב
 .Olecranon Bursitisהקלה על כאב מרפק לא ספציפי והגנה בעת : התוויה .ג
 .ללא פתח. ן לשמאלללא הבדל בין ימי, המגן מרפק בגדלים שונים: אפיון .ד

 
 שרוול אלסטי למרפק עם סיליקון. 1512

השרוול   . באיזור האפיקונדילים(  או חומר רפואי חלופי)סינתטי אלסטי עם כריות סיליקון  חומרשרוול מ: תיאור  .א
 .מ מעל ומתחת האפיקונדילים"ס 11 -חובק את המרפק כ

 .איזור האפיקונדיליםועיסוי , לצורך הקלה על כאב באיזור המרפק: התוויה .ב
 .ימין ושמאל בין הבדליתרון עבור . השרוול בגדלים שונים: אפיון  .ג

 
 חבק מרפק. 1513

 .Med. / Latחבק אלסטי סינתטי לאיזור מקור הגידים המכופפים והמיישרים של היד באיזור : תיאור     .א

Epicondyle  של המרפק. 

 Tennis / Golfers)עיסוי ולחץ על הגיד המשותף המיישר או המכופף במצבים של דלקת בגידים אלו : התוויה  .ב

Elbow). 
 .עדיפות לקיום מד מתח. גודל אחיד ללא הבדל צד: אפיון .ג
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 011 –שורש כף יד 

 
 (ללא סד)חבק שורש כף יד  .1611

 .פשוט מגן שורש כף יד ,חבישה אלסטית לשורש כף יד: שם חליפי .א
 .סינתטי אלסטי לחבישת שורש כף יד חומרתחבושת מ: יאורת .ב
 .ללא הגבלת טווח המפרק, לטיפול בכאב בלתי ספציפי בשורש כף יד: התוויה  .ג
 .במספר גדלים: אפיון .ד
 
 חבק שורש כף יד עם סד .1612

 .שמאל בלי אגודל/גן שורש כף יד ימיןמ ,סד לשורש כף יד: שם חליפי .א
 .לקיבוע שורש כף יד( ניתן להוצאה)סינתטי אלסטי עם תומך פנימי ממתכת או פלסטיק  חומרתחבושת מ: תיאור .ב
 .פגיעת גידים, לאחר שבר, מיועד לקיבוע שורש כף יד במצבי דלקת: התוויה .ג
 .שמאלאו ל/ותאים לימין מ, במספר גדלים: אפיון .ד

 
 חבק שורש כף יד עם סד לאגודל .1613
 .י אגודל שמאל"מגן שכ,אגודל ימין י "מגן שכ ,סד לאגודל: שם חליפי  .א
( ניתן להוצאה)סינתטי אלסטי לחבישת שורש כף יד עם תומך פנימי ממתכת או פלסטיק  חומרתחבושת מ: תיאור  .ב

 .לקיבוע האגודל
 .לטיפול בדלקות בגידים ורצועות סביב האגודל הדורשות ייצוב האגודל: התוויה .ג
 .שמאלאו ל/ותאים לימין מ. מספר גדלים: אפיון  .ד

 
 מייצב אגודל .1614

 .סד לאגודל: שם חליפי .א
  .(ניתן להוצאה)עם תומך פנימי ממתכת או פלסטיק תמיכת האגודל סינתטי אלסטי ל חומרתחבושת מ: תיאור .ב
 .ורצועות סביב האגודל הדורשות ייצוב האגודלשחיקת מפרקים , לטיפול בדלקות בגידים : התוויה .ג
 .שמאלאו ל/ותאים לימין מ. מספר גדלים: אפיון .ד

 

 117 – גרביים אלסטיות
 :הניפוק בזוגות  
 

711  .AD - מתחת לברך 

712.AF – מעל הברך 

713.AG – עד המפשעה 

714.AT – מכנסיים 

715.ATU גרביוני מכנס להריון 

 
 .גרמני   RALיתרון לתקן   .א
 .(הספק מחויב לספק את כל דרגות הלחץ הנדרשות) גרביים אלסטיות במידות אורך ודרגות לחץ שונות: תיאור  .ב
  בנוסף יש . מיועדות למצב בו קיימת הפרעה בניקוז הורידי או לימפאטי מהגפים התחתונים: התוויה  .ג

 .הריון המיועדים לנשים בהריון והמגיעים עד גובה הבטן התחתונה  גרבי   
    אם לא מצוין . י הרופא המפנה"חץ הנדרש עפ הל"הגרביים השונים מנופקים עם לחצים שונים ויונפקו ע  .ד

 .mmHg 23-32כלומר לחץ   compression class 2י הרופא המפנה יקבל המטופל "הלחץ במפורש ע        
 

 011 – מכשיר אבדוקציה לתינוקות

  
 .אישיתהקושרת בין הירכיים לחגורת הכתפיים וניתנת להתאמה או צמדנים מערכת רצועות ואבזמים : תיאור .א
 .(CDH / DDH)לפישוק ירכיים בנקיעה של פרקי ירכיים : התוויה .ב
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 119 – מגן ירכיים
 
אריג אוורירי בצורת מכנסונים אשר באזור העכוז הצידי נמצאת כרית אוויר או פלסטיק המיועדת לבלימת : תיאור .א

 .נפרדים לגברים ולנשיםדגמים אפשרות ל.אמצעי הבלימה ניתנים להסרה לצורך כיבוס .זעזוע בעת נפילה
 .להפחתת הסיכון לשבר בצוואר הירך בעת נפילה: התוויה  .ב
 

 

 910 –חגורת בטן לאחר ניתוח בטן 

 

 .החגורה צריכה להיות אלסטית ולשימוש רב פעמי .א
 . החומר ממנו עשויה הינו קל לניקוי. יכולת עוצמת מתיחה משתנה. מ"ס 21לפחות  - רוחב  .ב
 

 

 209 –לאחר ניתוח חזה שבר לצלעות / חגורת חזה 
 

 .החגורה צריכה להיות אלסטית ולשימוש רב פעמי .א
 . החומר ממנו עשויה הינו קל לניקוי(. מ"ס 15/31)מידות רוחב  2לפחות  .ב

 
 
 
 
 

 



 'נספח ב

 ה ס כ ם

 לאספקת אביזרי מדף אורתופדיים
 

 2113 _________בחודש  ____ביום אביב -שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 

 בריאות מכבי שירותי 
 111399' מס עותמנית אגודה 
 היכל הסיטי -א "ת, 27המרד ' מרח 
 ("מכבי" :להלן) 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 מ"בע______________ _______ 
 __________________. פ.ח 
 _____________________מרחוב  
 ("הזוכה" :להלן) 

 ;שנימצד 
 

 

 
 להלן)לאספקת אביזרי מדף אורתופדיים  127/2113ו שמספררגיל פומבי ומכבי פרסמה מכרז   הואיל

ואשר מהווה חלק בלתי נפרד , להסכם זה 'א כנספח אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף, ("המכרז"
 ;מהסכם זה

 
ואשר  מכרזל 'גכנספח אשר העתק ממנה מצורף , ("ההצעה"להלן)עה למכרז והזוכה הגיש הצ והואיל

 ;מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
 

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

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

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן ,הוצהר, לפיכך
 
 

 המבוא והנספחים .2

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

 

 פרשנות .1

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

 –אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר , בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם

 .על נספחיו, סכם זהה-  "ההסכם"

 .מכרזל 'גנספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם -  "ההצעה"

 .במכרז הזוכהספק אביזרי מדף אורתופדים  - "הזוכה"

 

 אנשי קשר .4

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע  _________________מכבי ממנה בזה את  .4.1
 .הסכם זה

 .להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה _________________הזוכה ממנה בזה את  .4.2

יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי , נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות .4.3
 .י מכבייד-לידרש לכך עיאם , (והמנהל) גי מכביוישתתף בישיבות התיאום עם נצי

 

 התקשרותתקופת ה .5

הינה  "(האביזרים"להלן ) םיאורתופדיהמדף האביזרי ההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת  .5.1
תקופת "או /ו "תקופת ההתקשרות" :להלן) 1.4.2114שתחילתה ביום , שנה וחציבת לתקופה 
  .("ההסכם

כל וחצי שנה למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות  .5.2
 יתרתוך שמירה על כל . בתיאום עם הזוכה, בתנאים מיטיבים( 2)או ; בתנאים זהים( 1), אחת

  (."תקופות האופציה" :להלן) ההסכםותנאי  הוראות

 

 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .6

 ______________   :ות הבאות/החברכל אחת מכי הינו סוכן מורשה של , הזוכה מצהיר ומתחייב .6.1

 אישור/הייצוגאם או או להיות מורשה על ידו  ים/יפסיק לייצג את היצרןאם כי , הזוכה מתחייב .6.2
תהא מכבי , במקרה זה. יוודע לו על כךייודיע הזוכה למכבי מיד כש, מכל סיבה שהיא, ישלל ממנוי

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

, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, ים/כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן, הזוכה מצהיר .6.3
לצורך צמילוי  האביזריםמלאי מתאים של , בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה

 .התחייבויותיו לפי הסכם זה

הכל , לאספקת השרותהדרושים  הידעו כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים ,מצהיר זוכהה .6.4
 ליבוא, פי כל דין-הנדרשים על, היתריםל האישורים והוכי בידו כ, כמתחייב מהוראות הסכם זה

 .בגינםשירות ולמתן ה המוצרים נשוא הסכם זה

, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה .6.5
 .בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין

 ,ורםעבשירות האת ו האביזריםלספק למכבי את  ,בכל תקופת ההתקשרות, הזוכה מתחייב .6.6
התעריפים ולוחות הזמנים , ולעמוד בכל הכמויות ,ובהצעה מפרטבו בהתאם למפורט בהסכם זה

הזוכה מתחייב להמשיך לספק את האביזרים במחיר הזכיה . כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז
 .שודרג במהלך התקופהיגם אם המוצר , במכרז

   .הזוכה ידאג לקיום מלאים מתאימים לשרות מבוטחי מכבי .6.7

 .א"ינוהלו בירפ האביזריםכל  .6.8
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אשר לא הוצע למכרז או לא אושר להכללה על ידי מכבי ואשר לא אביזר לא יוצע למבוטחי מכבי  .6.9
 .סוכם עם מכבי בכתב על הכללתו

 .ימי עבודה( שלושה) 3הזוכה יספק כל הזמנה תוך  .6.11

 .להצגת קבלהבכפוף , שמוחזר אליו כשהוא אריזתו המקורית וללא כל פגםאביזר הספק יחליף כל  .6.11

 .תוך שבועיים מהודעת הזכייה של מכבי אליואביזר לכל א "באחריות המציע קיום קוד ירפ .6.12

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

 

 ותמיכה מקצועית הדרכה .1

על מכבי ידי -מופעלים עלואת העובדים במתקנים חיצוניים שאינם הזוכה ידריך את עובדי מכבי  .7.1
 :הבאות עליהם מכבי תחליט חלופותה 2-באחת מההדרכה תבוצע  .האביזריםמדידה והתאמה של 

 .הזוכה כפי שיתואם בין מכבי לספק, באתר שיסוכם בכל מחוז, מועדים' מסב .7.1.1

 .ידי מכבי-דרכה תינתן בכל אתר אשר יאושר עלהה .7.1.2

שבועות מיום  4סבב ההדרכה יתבצע בתוך שבועיים עד  -פשרויות שלעיל בשתי הא .7.1.3
יתבצע רענון בתיאום עם כל מחוז ובהתאם , חודשים 6-3-אחת ל. חתימת ההסכם

 .לצרכי מכבי

לפי הצורך או לפי , האביזריםעבור המדידה וההתאמה של תמיכה מקצועית שוטפת  הזוכה יספק .7.2
 .פניה של מכבי

 

 ושרותאחריות  .8

תקופת האחריות . 'נספח ג –לאביזרים שיסופקו על ידו כמפורט בהצעתו  מתחייב לתקופת אחריותהזוכה 
 .כירהתחל ממועד המ

 

  התמורה ותנאי התשלום .9

פי מכפלת -ועל, בהתאם להצעתו הסופית שאושרה בגין אספקה למתקניה מכבי תשלם לזוכה .9.1
, מ כדין"בתוספת מע, ידי נציג מכבי-בכמות היחידה שניתנה בפועל ושאושרה על התעריף ליחידה

דמי ההשתתפות  (."התמורה": להלן)ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק -שתשולם על
 .ן יחושבו וייגבו במהלך הניפוק"העצמית של זכאי השב

התמורה . בתנאי מכבי מהזוכה האביזרים ירכשו, ו על ידי מכביראשר יבח, מתקנים חיצוניים
 .ללא אחריות של מכבי, החיצוני לזוכהישירות על ידי המתקן  במלואה במקרה זה תשולם

וכוללת את כל התשלומים וההוצאות הכרוכים  ,כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, מובהר  .9.2
 .לכל תמורה נוספת מעבר לתמורהיהא זכאי לא והזוכה , באספקתו ובהדרכה, במוצר

  – הצמדה .9.3

 .ללא הצמדה -ח "צעה בשה .9.3.1

היום בו הוזמן ) פי שער החליפין היציג ביום ההזמנה-עלח "יתורגם לשהסכום  –ח "במטהצעה  .9.3.2
 . (זוכהאביזר מסוים מה

 תנאי תשלום .9.4

כנגד , ישירות לספקידי מכבי -או המתקן החיצוני שאינו מופעל על/ו ידי מכבי-התמורה תשולם על .9.4.1
לספק לא תהא כל תביעה ממכבי בגין אי תשלום מצד המתקן החיצוני שאינו  .מס כחוק חשבונית

המתקן החיצוני ירכוש את האביזר ישירות מזוכה המכרז במחירים המוצעים  . ידי מכבי-מופעל על
 .בדיוק כפי שמתקן מכבי יבצע את הרכישה, במכרז

נת ולעבודה במתכ ,כךחודשים מהודעת מכבי על ( שלושה) 3תוך , הזוכהייערך  ,לדרישת מכבי .9.4.2
 .חשבונית מרכזת במבנה שתגדיר מכבי
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מול , חודשים מהודעת מכבי על רצונה בכך (שלושה) 3תוך , B2Bיערך לעבודה במתכונת הזוכה י .9.4.3
הינה טכנולוגית מסחר אלקטרונית שמשפרת את תהליך  B2B.בחר על ידי מכבי כמקובליהחברה שת

המערכת תומכת באופן מלא בתהליך הרכש משלב ההזמנה ועד שלב  .הרכש עבור מכבי וספקיה
במטרה שהנתונים יעברו באינטגרציה מלאה ובאופן מיידי בין מערכות המידע של , התשלום לספק 

 . הפעילות מבוצעת בשיתוף חברת סגמנט. מכבי למערכות המידע של הספקים

אשר , עי תאונות עבודה מבוטחי מכביכל המחירים הנקובים נכונים גם לגבי נפג, למען הספר ספק .9.4.4
הרי שנפגעי תאונות , באם יש צורך באחד מהאביזרים שבמכרז  .אביזריםהם למכבי תאשר לספק 

 .עבודה ירכשו אותו במתקן מכבי או במתקן חיצוני

הנוספים כהגדרתם לגופים באותו המחיר ובאותם התנאים  האביזריםהזוכה מתחייב לספק את  .9.4.5
הסכם פי תנאי -לע זוכהלהתקשר עם ה יןמעוני האו מי מהם יהי/הנוספים ו פיםהגובמידה ו, בהסכם

 .וכל התנאים שבהסכם זה יחולו עליהם, זה

 מחודש( יום 66+ תום חודש )יום ( שישים וחמישה) 66+ התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף  .9.4.6
 . ידי נציג מכבי-ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-על, הפעילות

אם תוגש לאחר מועד . ימים מתום חודש הפעילות( עשר מישהח) 15-החשבונית תוגש לא יאוחר מ .9.4.7
 .אזי התשלום יידחה בהתאמה, זה

, טעויות, אם לאחריובין אם לפני תשלומה ובין , היה ויתגלו בחשבונית, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .9.5
 מכל, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל, או ליקויים כלשהם/אי דיוקים ו

 .או שיגיע לזוכה ממכבי/סכום המגיע ו

 
 אחריות .20

או /או פגיעה ו/או אובדן ו/לכל נזק ופי דין -עלהזוכה לבדו אחראי , מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה 11.1
או למבוטחיה /או למי מטעמה ו/יגרמו למכבי ויש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, או לרכוש/ו לגוף, הפסד

 . כמפורט ומוגדר בהסכם זה האביזרים אספקתאו בקשר עם /עקב ו ,או לצד שלישי כלשהו/ו

לרבות , או הוצאה/בגין כל נזק ו, מיד עם דרישתה הראשונה, או לשפות את מכבי/הזוכה מתחייב לפצות ו 11.2
שייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע שהינו , בגין תביעה שתוגש כנגד מכבירכי דין עור טרחת הוצאות ושכ

ק דין פסובכפוף ל, פי כל דין-פי הסכם זה או על-על, או בשמו/או מי מטעמו ו/ובאחריותו של הזוכה 
ת לזוכה תביעה בגין האמור לעיל ולמתן אפשרו/דרישהבדבר כל זוכה למתן הודעה מיידית ל, חלוט

 .תביעה כאמור/להתגונן בעצמו מפני דרישה

כדי לצמצם או הזוכה על ידי להלן  11כמפורט בסעיף כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר 11.3
יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את ולא , להסכםבהתאם  יוותוילגרוע בצורה כל שהיא מהתחייב

אחראי לו על פי הסכם זה  שהואבגין כל נזק או מי מטעמה /מכבי ולפצות את או /לשפות ו ומחובת הזוכה
 .או על פי כל דין/ו

לזוכה  המכל סכום שיגיע ממנ ,להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותולנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא 11.4
 .בכל דרך אחרתמהזוכה לגבותם  תרשאי תהאוכן , בכל זמן שהוא, בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק

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

 ואחר כל 1995-ה"תשנה, (נוסח משולב) החוק לביטוח לאומילמלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב 
כל , שהזוכהבאופן , אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ובעיקר, שהותקנו על פיותקנות וה הצווים

לרבות , במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו  ואו קבלני המשנה של/ו או משמשיו/או שליחיו ו/ו ועובדי
זכאים תקשרות ההיהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני

 .ל"לכל הזכויות שעל פי החוק הנ

או /ולפי ההסכם הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  ,על כל סעיפי המשנה שבו, סעיף זהוראות ה 11.6
המכוסה או ' הפסד וכד/אובדן/מאחריות כלשהי בגין נזקאת הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,על פי כל דין

 .בביטוחי הזוכהשאינו מכוסה 

  ביטוח 22

ממועד תחילת הסכם , או על פי כל דין/מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו 11.1
מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו , לפי המוקדם, זה או ממועד תחילת מתן השירותים

אישור "את הביטוחים המפורטים ב, בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל
" ביטוחי הספק"להלן )המסומן כנספח להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו " ביטוחיםעריכת 
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, לרבות כל הארכה שלו, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, "(הביטוחים"או /ו
ולעניין ביטוח חבות מוצר למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום 

 .ות משלוש שנים מתום תקופת ההתקשרותאך לא פח ,תקופת ההתיישנות

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

לשלם , ן היתרבי, והוא מתחייב, הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה 11.2
, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה מעת לעת, את דמי הביטוח במלואם ובמועדם

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

 .ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק

יום לפני  14 -לא יאוחר מ, ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב הספק להמציא למזמין 11.3
מועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל 

כי , הספק מצהיר. די המבטחכשהוא חתום כדין על י, "אישור עריכת ביטוחים"בהתאם לנוסח 
כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה , ידוע לו

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

ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל "וחים הנכי אין בעריכת הביט, בהקשר זה מובהר 11.4
ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק , שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם

או מי מטעמו בגין כל נזק שהספק אחראי לו על פי /או לפצות את המזמין ו/מחובתו לשפות ו
 .או על פי כל דין/הסכם זה ו

מתחייב הספק , תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זהככל שתקופת ביטוחי הספק  11.5
הארכת תוקפו  לעיל בגין 11.1בסעיף אישור עריכת ביטוחים כאמור , להפקיד בידי המזמין

 .לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

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

לעיל  11.5 או /ו 11.3 ידי הספק כנדרש בסעיפים -כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על, מובהר 11.6
בעיכוב כל תשלום המגיע לספק , בין היתר, ותזכה את המזמין, תחשב הפרה יסודית של הסכם זה

 .לפי הסכם זה

 .1971-א"התשל, (תרופות)למזמין לפי חוק החוזים  אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת 11.7

לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הספק כאמור , אך לא חייב, המזמין יהא רשאי 11.8
או הרחבה שיידרשו על מנת /או התאמה ו/או תיקון ו/והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו, לעיל

הספק מצהיר ומתחייב כי . על פי נספח זהלהתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו 
או מי /זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על המזמין ו

, היקפם, טיבם, או כל אחריות לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים/מטעמו כל חובה ו
ה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ואין בהן כדי לגרוע מכל חוב, או לגבי העדרם, ותוקפם

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

וכי , ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין 11.9
יתחייב המבטח , כמו כן. ר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמיןהמבטח מוות

שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי המזמין 
 .יום מראש 31לפחות 

לרבות אי מתן , ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק 11.11
או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיו של המזמין /או אי הגשת תביעה ו/והודעה 

 . לקבלת שיפוי

או תביעה כנגד /או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, מצהיר הספק, מבלי לגרוע מן האמור לעיל 11.11
וטר את המזמין או הנובע מנזק לרכושו והוא פ/או מי מטעמו בגין כל נזק שארע לרכושו ו/המזמין ו

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

פק מתחייב והס( אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון)זכויות שיבוב כלפי המזמין ומי מטעמו 
 .לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות
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או בקשר עם מתן השירותים נשוא /הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו 11.12
חוזה זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך 

וזאת למשך כל , כמפורט בנספח זהעל כל תנאיהם , ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה
רשאי , לחלופין. תקופת התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה

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

ע כביט הרלוונטי כי נוסחי פוליסות הספק לא יהיו נחותים מהנוסח הידו, מוסכם בזאת במפורש 11.13
 .למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם

 

 רישיונות והיתרים 21

או /ההיתרים ו או/מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים והזוכה  12.1
ל יהיו "הנהזוכה מתחייב לגרום לכך שכל . לצורך קיום השירות והפעלתו, הרשיונות הדרושים על פי הדין

 .תקשרותבמשך כל תקופת הה, על חשבונו הוא, בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם

אישור כי הגיש בקשה לקבלת אישור  ,תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, הזוכה מתחייב להמציא למכבי 12.2
חודשים ( שלושה) 3תוך כאמור ר "והוא מתחייב להמציא אישור אמ, םיהאורתופדיהמדף  ילאביזרר "אמ

שמורה , היה ולא יציג זאת .ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא הסכם זה, ממועד החתימה על ההסכם
 .למכבי הזכות לבטל ההסכם עימו

 .הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית

 הזוכה מועסקי /2

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

 .ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם, בלבד

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

או בקשר למתן /שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו, אחראי כלפי עובדיוהזוכה  13.3
מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או בכל פעילות הקשורה למתן , בגין נזק גופני, השירות
 . השירות

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

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

או בקשר , פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, לכל תשלום
 .מכל סיבה שהיא, או סיום כל התקשרות על פי ההסכם, עם ביטול או סיום ההסכם

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

בגין כל , או לשפות את מכבי/הזוכה מתחייב לפצות ו, או סעד הנתונים למכבי/מבלי לגרוע מכל זכות ו 13.6
או העובדתי שונים /פטי וכי המצב המש, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, או הוצאה שיגרמו לה/נזק ו

 .מהמוצהר בהוראות פרק זה

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

 שמירת סודיות 24

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

 .לפני תחילתה או לאחר סיומה, תוך תקופת ההסכם, השירות

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

 .אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם, ו סעיף עיקרי בהסכםהינ, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה
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  ערבות בנקאית לביצוע ההסכם 25

ערבות בנקאית , יפקיד הזוכה בידי מכבי, כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם 15.1
שתוקפה החל ביום , צמודה למדד המחירים לצרכן ,(ח"אלף שמאה )₪  111,111בסך של , אוטונומית

ערבות "כמפורט בנספח , התקשרותיום לאחר תום תקופת ה 121החתימה על ההסכם וכלה בתום 
 .("ערבות הביצוע" להלן)המצורף להסכם זה  "ביצוע

או הסתיים מתן  הסתיימה תקופת ההתקשרות, מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל 15.2
תהא -והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם , כל סיבה שהיאהשירות מ

. מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של הערבות לתקופה שתיקבע
תחזיר מכבי לזוכה את כתב  ,והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור הסתיימה תקופת ההתקשרות

 .הערבות הבנקאית

, תהא מכבי רשאית לממש את הערבות, כל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכםב 15.3
מ משפטי "למו, לבוררות, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, ולגבות את כספה, כולה או מקצתה

 .או למתן הוכחה כלשהי, כלשהו

יהא הזוכה חייב לחדש , ותהשתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערב 15.4
( שבעה)( שבעה) 7תוך , את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה

 .ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ממנה

 .ההסכםאין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על פי  15.5

 .פי כל דין-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על 15.6

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

 

 הפרת הסכם 26

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

רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה או מי מטעמו שיש , בנוסף לאמור לעיל 16.2
והליכים אלו לא בוטלו תוך , יסול עסקים באופן אחרחאו /הסדר נושים ו, כינוס נכסים, בהם פירוק

 .יום( שלושים) 31

 :הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית 16.3

 או; לבטל את ההסכם לאלתר 16.3.1.1

או ההתחייבות /לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו 16.3.1.2
הזוכה מתחייב בזה למלא אחר הוראות . ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה( שלושה) 3תוך 
כתוצאה מההפרה  מכביייגרמו לאו ש/נגרמו ווכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש, מכבי

 .הקיום כאמור-או אי/האמורה ו

הזוכה למכבי פיצויים ישלם , לעיל 16.3 בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  16.4
או שייגרמו למכבי /וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו, (ח"חמישים אלף ש)₪  51,111מוסכמים בסך 

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

 .כל דין

הפר הזוכה את ההסכם הפרה שאינה או /ל ולעי 16.3.1.2 כאמור בסעיף , לא תיקן הזוכה את ההפרה 16.5
או את ההתחייבות /או לקיים את ההוראה ו/יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו

כפי שנדרש על ידי , או ההתחייבות/או לא מילא אחרי ההוראות ו/והזוכה לא תיקן את ההפרה ו
אית לבטל את ההסכם מחמת תהיה מכבי זכ, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה ,מכבי

והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים , ידי מתן הודעה על כך בכתב-וזאת על, קיומו-הפרתו או אי
או שיגרמו למכבי /וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו, (ח"חמישים אלף ש)₪  51,111מוסכמים בסך 

  .אלה או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים/כתוצאה מההפרה ו

או /או תרופה אחרים ו אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד
 .נוספים על פי כל דין
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כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר , הצדדים מצהירים 16.6
וכי הזוכה יהיה , לעילכמפורט , או הפרתו היסודית של ההסכם/עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו

 .מנוע מלטעון להיפוכו של דבר

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

 

 הסבת ההסכםאיסור  21

כויותיו על פי ההסכם או את זהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את  17.1
 .אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי, ת הנובעות ממנוהחובו

תהא בטלה ומבוטלת וחסרת , כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה 17.2
 .כל תוקף

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

לכל גוף , או חלקן/פי הסכם זה ו-יר את זכויותיה עלאו להעב/מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו 17.4
בו כהגדרתו של " עניין-בעל"או מכבי הינה /או חברת סמך של מכבי ו/משפטי המהווה חברה בת ו

 . 1968-ח"התשכ, בחוק ניירות ערך" עניין-בעל"

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

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

 

 זכות קיזוז 28

תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה , ולה בלבד, כי למכבי, הצדדים להסכם מסכימים בזה 18.1
 .מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי ,עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת

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

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

 

 ותהעדר בלעדי 29

אינה השירות  ידי מכבי לספק את-תנה לו עליכי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ, הזוכה מצהיר בזה
או /להתיר גם לאחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו, בכל עת, וכי מכבי תהא רשאית, הרשאה בלעדית

 . מקביל עבור מכבי

 

 ויתור בכתב 10

 .אלא בכתב, לפיו הצדדיםואין ויתור על זכות מזכויות , אין שינוי בהסכם 21.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים  21.2
 .ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר

לא ייחשב הדבר כויתור על  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 21.3
 .ים דומים בהמשךלא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקר, זכויותיו

 

 סמכות שיפוט 12

 
או /בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -אביב-בתלתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו , למכרז
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 ומתן הודעות כתובות הצדדים 11

 .במבוא להסכםכתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות 

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

 
 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 

 
 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 



 

 יש להגיש טיוטא חתומה עם הגשת ההצעה
 

 _____________:תאריך
 בודלכ

 שלוביםו תאגידים /או חברות קשורות ו/או חברות בנות ו/ו מכבי שירותי בריאות
 "(מכבי" :להלן ביחד ולחוד)

 אישור עריכת ביטוחים: הנדון

 "(הספק: "להלן)________________ הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
הסכם שנערך בקשר עם הוכן כל השירותים הנלווים אספקת אביזרי מדף אורתופדיים בקשר עם מתן שירותי 

_______ יום וזאת לתקופה המתחילה ב"( ההסכם" -ו" השירותים: "להלן בהתאמה) ספקביניכם לבין ה
 "(.תקופת הביטוח: "להלן)_______ ת ביום ומסתיימ

( נוסח חדש)ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  -ביטוח חבות מעבידים .1
בד כתוצאה או נזק נפשי לכל עו/או נזק גוף ו/בגין מוות ו, 1981 -ם "התש, או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים/ו

₪  21,111,111כ "לאירוע ובסה₪  6,111,111בגבול אחריות של , מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים
או מנהליה ועובדיה במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי /הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו. לתקופת הביטוח
 .מי מעובדי הספק

 _______________________פוליסה מספר 
או /או נזק שייגרמו לגופו ו/או אובדן ו/בגין פגיעה ו, ביטוח חבות הספק על פי דין - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1

או במסגרת מתן /בקשר עם ו, או מי שפועל מטעמה/או עובדיה ו/לרבות מכבי ו, או גוף כלשהו/לרכושו של כל אדם ו
שם . הביטוחכ לתקופת "לאירוע ובסה₪  4,111,111בגבול אחריות של , הפועלים מטעמו או/השירותים על ידי הספק ו
או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף /או מחדלי הספק ו/מכבי בגין אחריותה למעשי ו את לשפותהמבוטח בפוליסה יורחב 

או עובדיה ייחשבו /ש מכבי ורכו. לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, אחריות צולבת
 .שלישיכרכוש צד 

 _____________________פוליסה מספר 
 עקב מוצראו /בקשר עם ו, לרבות נזק גרר, או רכוש/בגין נזק גוף ו דין י"עפ הספקאחריותו של  כיסוי -חבות מוצר טוחיב .3

₪  4,111,111של בגבול אחריות "( המוצרים:"להלן) או הבאים מטעמו/ו הספק י"עמסופק , משווק, מטופל ,המיוצר
הספק או מחדלי /למעשי ו הבשל אחריותמכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור .  .טוחהבילתקופת  כ"לתביעה ובסה

וזאת בכפוף לסעיף אחריות , או עקב המוצרים/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/ו
בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא . נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחצולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו 

החלה בטרם  זאתגם אם פעילות , שבנדון השירותיםרטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם  תחולהבעלת 
 כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .___________אך לא לפני , ההסכםנחתם 

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

לעניין סעיף זה הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול . הביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע
 .הדרכה ותמיכה מקצועית: גם

 . למקרה ולתקופת הבטוח₪    111,111בגבול אחריות של    (   recall)הביטוח מורחב לכלול כיסוי להשבת מוצרים  .4
 _____________________________פוליסה מספר  

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

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

או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי שניתנה /אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו .7
 . יום מראש31למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

נטית למועד במהדורתו הרלוו" ביט"לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ, כי נוסחי פוליסות הספק, מוסכם בזאת במפורש .8
 .עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם

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

         
        

 בכבוד רב
 

 
 מ"חברה לביטוח בע____________________

 
 )ותפקידושם החותם (_______________על ידי 



 

 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 נומיתונוסח כללי של ערבות בנקאית אוט

 

 לכבוד

 מכבי שירותי בריאות

 227/99' מאנית מסואגודה עות

 תל אביב 27המרד ' רח

 ,.נ.א.ג

 ' ___________ערבות מס: הנדון

 

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

' מכח מכרז מס) בקשר עם הסכם"( החייב" –להלן ) ____________ המגיע או עשוי להגיע לכם מאת, להלן

 .לאספקת אביזרי מדף אורתופדיים ,(127/2113

 

 :משמעו" דדמ"המונח  –לצרכי ערבות זו 

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

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

 .על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו

כי המדד החדש "( המדד החדש" –להלן )ברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו אם ית

 ,"(המדד היסודי"  –להלן )נקודות ____ : היינו, ______שפורסם ב__________ עלה לעומת המדד בגין חודש 

 –להלן )ת המדד היסודי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומ, אזי

 "(.סכום הערבות המוגדל"

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

 

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

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

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

 
 . ועד בכלל _________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 
 .ל לא תיענה"דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ

 
        .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 ,בכבוד רב

 

 __________:שם הבנק

 __________:סניףשם ה



 'נספח ג

 3102/211' סטופס הצעה למכרז פומבי רגיל מ: הנדון
  לאספקת אביזרי מדף אורתופדיים

 

 _________________________ : התאגיד המציע

 __________________________________________________________________________: הערות

 
 כתב הצהרה והתחייבות המציע .2

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

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

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

חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו בתנאים  1.2
לרבות חתימה על ההסכם המצורף , והכל אם נהיה הזוכים במכרז, תנאי המכרזהמפורטים בכל 

.כלשונו

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

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

לא , אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפן 1.5
 שנקבע האחרון מהמועד ימים 91 שיעברו לפני מהן בנו לחזור ולא לתקנן לא, לשנותן לא, לבטלן

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

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

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

היציג נכון ליום ( €)שער האירו ( / $)ב "י כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדולר ארהכ, ידוע לנו
 .האחרון להגשת ההצעות למכרז

 

 :אביזרי מדף אורתופדייםלהלן הצעתנו ל .1

 . Excelטופס ההצעה של אביזרי המדף האורתופדיים מצורף כקובץ 

 :אופן ההגשה 2.1

 במדיה מגנטית 2.1.1

 .חותמת+ חתום על ידי המציע בחתימה פלט מחשב מהמדיה המגנטית  2.1.2

בכל מקרה של סתירה בין האמור בהדפסי טפסי ההצעה לבין האמור בפלט המחשב מהמדיה  2.2
 .יגבר האמור בפלט מהמדיה המגנטית המודפס שיוגש על ידי המציע, המגנטית

 .דגמים לכל סוג אביזר 3ניתן להציע עד  2.3

 יש לצרף דוגמא אחת מכל דגם מוצע – יודגש .מוצע דגםדוגמא מכל  תועבר לבדיקה, לפי בקשת מכבי 2.4
כל הדוגמאות תהיינה במידה . דגמים לכל סוג אביזר 3מקסימום , סך הכל – סוג אביזרלכל 

 . L   /XLאוניברסאלית או במידת 

 .מחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודהניתן להגיש הצעת  2.5
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 :הערות ./

 . ההובלה, האריזה, האחסון, הצעת המחיר כוללת את עלות הייצור 3.1

פי -ואת השירות עבורם בכמות שתידרש על ידי מכבי ועל האביזריםחייב לספק את הזוכה מת 3.2
  .המפרט

 
 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .4

 שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך  X-נא וודא וסמן ב

 רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל/ וכן אישור עורך דין , התאגדות תעודת/אישור ,
מחייבת את התאגיד , בצירוף חותמת התאגיד, וכי חתימתם, ואשר יפרט את מורשי החתימה בתאגיד

 .לכל דבר ועניין

 אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית. 

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

 או /ר ו"יש אישור אמ, ליצרן או למפעל המייצר או לאביזרים המוצעיםCE או /וFDA ( שרלוונטי
או רשות /ו TGAטרליה סאו או/ו HEALTHקנדה  -מקביליהם או /ו(    CLASS-I – כגון, לאביזרים 

 .הבריאות ביפן

 באם המציע אינו נציגו הישיר המורשה של  .יצרן המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ אישור
 .בידו אישור מהיצרן או מנציגו המורשה של היצרן בארץ, היצרן

 (במפרט( ז) 3ראה סעיף ) אישור יצרן לגבי הדרישות של מוצרי הסיליקון  . 

 יש לסמן בקטלוג . העיקריות וותכונותי ותמונת, הכולל תיאור האביזר, צבעוני באיכות נאותה קטלוג
 .את המספר הקטלוגי של דגם האביזר המוצע באופן בולט

 מהמדיה המגנטית חתום על ידי המציע  מודפס-וכן פלט מחשב - 1'נספח ג – במדיה מגנטית ההצעה
 .חותמת+ בחתימה 

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

  למכרז' הנספח  –ערבות בנקאית. 

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

 טיוטא של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. 

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

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי. 

 

 

 

 _________________ :חתימה  __________________ :השם המלא
 

 _________________: חותמת _____________________ :תפקיד
 

 



 'נספח ד

 טופס פרטי המציע 
 
  בסוף הטופס ולחתום, את כל הפרטים להלן למלאהמציע נדרש. 

 המציע רשאי לצרף כל חומר משלים. 
 
  פרטי המציע .2
 

 שם
 

 עוסק מורשה' מס

 (:צורת התאגדות)מעמד משפטי 
 

 :ת משנת/ פועל 

 :כתובת משרדי ההנהלה
 

 :מייצג את יצרן הציוד משנת

 :טלפונים
 

 :דואר אלקטרוני

 :הרכב הבעלות בתאגיד
 
1                                                                            .2. 

 
 תיאור כללי של המציע  .1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 כוח אדם ./
 

 :מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע. א
 
 : המועסקים על ידי המציע  לקוחותמספר אנשי שירות . ב
 

 

 ניסיון קודם ולקוחות  .4
 

 :אספקת אביזרי המדף האורתופדיים המוצעיםמספר שנות ניסיון של המציע ב
 
 

 :י המציע בשנתיים האחרונות"שנמכרו ע, מהדגמים המוצעים במכרזאביזרי המדף האורתופדיים מספר 
 
 

 :שמות הרוכשים המפורטים להלן
 
1 .        ___________________________2 .____________________________ 
 
3 .        ___________________________4 .____________________________ 
 
5 .         __________________________ 6 .____________________________ 
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 להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר

  אביזרי מדף אורתופדייםלהם אנו מספקים בשנתיים האחרונות באופן סדיר 3להם סיפקנו

2.  
 :שם הלקוח

 
 :שם האיש הקשר

 
 :תפקידו

 
 :טלפון

 
 :תיאור השירות שניתן

 
 :תקופת מתן השירות

 
 
1.  

 :שם הלקוח
 

 :שם האיש הקשר
 

 :תפקידו
 

 :טלפון
 

 :תיאור השירות שניתן
 

 :תקופת מתן השירות
 
 
 
/.  

 :שם הלקוח
 

 :שם האיש הקשר
 

 :תפקידו
 

 :טלפון
 

 :תיאור השירות שניתן
 

 :תקופת מתן השירות
 
 
 

 .הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים

 

 ________________________: חותמת ____________________ :חתימת המציע     

 
 ______________________: תאריך
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 'נספח ה

 
 אין לסטות מן הנוסח המפורט

 
 __________: תאריך

 
 

 כתב ערבות הגשה
 

 לכבוד 

 מכבי שירותי בריאות

 27רחוב המרד 

 תל אביב

 
        __________ כתב ערבות מספר : הנדון

 
 
 

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך , "(המבקש: "להלן)_________________________ לבקשת 

לאספקת אביזרי מדף , 127/2113' בקשר עם מכרז פומבי רגיל מס, רשו מאת המבקשאשר תד, ₪ 111,111

 .אורתופדיים

 

מבלי שתהיו חייבים לנמק , דרישתכם הראשונה בכתבל תוך עשרה ימים מתאריך "אנו נשלם לכם את הסכום הנ

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

 

 .ועד בכלל 12.1.2114ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 

 :דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו

 
 

__________________________________________________________ 
 מספר הסניף          שם הבנק                 כתובת הבנק    
 
 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 

__________________________________________________________ 
  וחותמת תאריך                שם מלא              חתימה 



 'נספח ו

 ר י ה צ ת
 
 

וכי אהיה  את האמת מרולאחר שהוזהרתי כי עלי ל _________,______' מס. ז.ת__________, _ ,מ"הח אני
 :בזה בכתב כדלקמן ה/מצהיר, לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ה/צפוי

 

למכרז פומבי רגיל ( "החברה": להלן)_______________ כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת תצהירי זה ניתן  .1
 "(.האביזרים"להלן )לאספקת אביזרי מדף אורתופדיים  127/2113' מס

 

 .כת ליתן תצהיר זה בשמה/בחברה ומוסמך_________________ ת בתפקיד /משמשהנני  .2

 

או בארצות הברית /לפחות שנתיים בישראל ועל ידי החברה נמכרים המוצעת מהתוצרת  האביזרים .3
 11,111לפחות , ובמצטבר נמכרו בשנה, או באוסטרליה/או בקנדה ו/או ביפן ו/או במערב אירופה ו/ו
 .יחידות מהתוצרת המוצעת( עשרת אלפים)

 

 .בפריסה ארצית, המוגדרים על ידי מכבי האביזריםבאפשרות החברה לספק את כל  .4

 

 . ן תצהירי לעיל אמתזו חתימתי ותוכ, זה שמי .5

 

   ______________________ 

 חתימה                                                                    

 

במשרדי ברחוב  ,ד"עו, _________________ ,בפני ה/הופיע __________כי ביום  ,הנני מאשר בזה
מספר זהות  ידי תעודת על ה/עצמו הת/ההישז ,_______________' גב/מר____________________, 

לעונשים הקבועים  ה/יהיה צפוי/תלהצהיר את האמת וכי  ה/כי עליו ה/ואחרי שהזהרתיו ______________,
 .בפני עליה מה/ל וחתם"הנ ה/את נכונות הצהרתו ה/אישר, יעשה כן/תבחוק אם לא 

 

 ______________________ 

 חתימה וחותמת 
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 'נספח ז

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 ד"מס
' 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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 'נספח ח

 טופס אמות מידה

 

 

 

 

 

  

70%18%00איכות הבד

70%18%00תפרים/הדבקה

70%10%00נידוף זיעה

10%00מידת החדשנות הטכנולוגית

10%00עשויים מחומרים היפואלרגניים

12%00משך תקופת האחריות )קיים תנאי של חצי שנה = ציון 1; כל חצי שנה נוספת=1 נקודה(

התרשמות ממאפיינים ייחודיים )לדוגמא: תקן RAL גרמני בגרביים אלסטיות , איכות 

סיליקון, מידת לחץ של המוצר, נוחות וכו'(
12%00

90%00

5%00מידת הניסיון בנשוא המכרז

התרשמות כללית מיכולת המציע בכלל ומיכולתו לספק מענה שירותי הולם לצרכי מכבי 

בפריסה ארצית. ההתרשמות תימדד באמצעות גורמים חיצוניים אשר היו/הינם נמצאים 

בקשרים מסחריים עמו  ו/או עם גורמים במכבי, אם יש לו ניסיון במכבי.

70%5%00

10%00

100%00

פירוט מדדיםקטגוריה
ציון איכות 

מזערי
משקל ב-%

ציון לספק 

מ 0 עד 5

ציון 

משוקלל

סה"כ

סה"כ איכות הספק

התרשמות מהספק  על פי 

ניסיון מכבי ו/או מחווי דעה 

חיצוניים

סה"כ איכות המוצר

איכות הפריט
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 'נספח ט

 אופן אספקת הדוגמאות

 

 במכתב המציין את מועד ומקום האספקה , ועדת המכרזים תפנה אל המציעים ותזמין דגמים לבדיקה

 (.בפרק המנהלה 4.1.3.8וסעיף  4.1.3.8ראה סעיף )

 :יהיה על המציע להעביר בהתאם להוראות כלהלן, הדגמים המוצעיםאת 

באריזה אחרת וכן  211פריטי , באריזה אחת 111כל פריטי :  קרי, הדוגמאות יארזו בהתאם לקבוצות במכרז .1
שם וטלפון )על האריזה של כל קבוצה יפורט מה התכולה ומי הספק באופן ברור כולל פרטי התקשורת . הלאה

  .(של איש הקשר

 .ותאפשר למכבי שימוש חוזר באותה אריזה " רב שימושית"תהיה , האריזה של כל קבוצה .2

ככל שהאריזה הקיימת אינה עומדת בתנאי האספקה . כפי שנמכרת כיוםכל דוגמא תסופק באריזה לצרכן  .3
 .קן לפי הנדרש באם יזכהיש לציין כי יתו, כמפורט במפרט

פריט : "לדוגמה . הפריט ושמו המלא כפי שמופיע בטופס ההצעה פרכל דוגמא תסומן באופן ברור ותכלול מס .4
 "ברכייה עם טבעת סיליקון ,114

 .להלן 5כל דוגמא תסומן באופן ברור עם מספר קטלוג היצרן אשר יצורף כמפורט בסעיף  .5

 ,לגבי כל דגם מוצע –תמונה ותכונות מיוחדות , הנחיות מדידה, יצורף קטלוג היצרן המקורי עם מפרט טכני .6
 .תוך סימון בולט על גבי הקטלוג

 .יסופק צד אחד בלבד, שמאל/ פריט בו קיים דגם לצד ימין ; בכמות אחת  XLאו   Lכל דוגמא תסופק בגודל  .7

 .יחד עם קטלוג היצרן, יש לצרפו לדוגמא עצמה, במידה וקיים מידע רפואי מדעי רלוונטי לדוגמא המוצעת .8

 .דגמים לאביזר 3-לא יסופקו יותר מ .9

 .הדוגמאות תוחזרנה למציעים עם סיום הבדיקה .11

חיתוך ולפיכך יתכן ותוחזר באופן שאינו , גזירה, הדוגמא עשויה להיבחן באופן הכולל מתיחה -נבקש להדגיש  .11
 . חוזר ניתן לשימוש


