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  לאספקת מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים למדידה בזרוע

 

 : להלן מסמכי המכרז

 כללי  .1

 הגדרות .2

 מנהלה .3

 תנאים מוקדמים להגשת ההצעות  .4

 התחייבות המציע בגין הגשת ההצעה .5

 ערבות הגשה .6

 אישור עריכת ביטוחים .7

 בחירת החברה הזוכה ומסגרת ההתקשרות .8

 הזוכה במכרז התחייבות המציע .9

 ביטול המכרז .11

 עיון במסמכי המכרז .11

 בעלות על מסמכי המכרז .12

   סמכות שיפוט .13

  :נספחים

 מפרט  –נספח א' 

 הסכם ההתקשרות –נספח ב' 

 טופס ההצעה – נספח ג'

 מענה טכני – 1-נספח ג'

 טופס פרטי המציע – נספח ד'

 נוסח כתב ערבות –נספח ה' 

 תצהיר –נספח ו' 

 פרטיים )הסכם הנחה גלובלית( לגבי בתי מרקחת מע"מ ין קביעת המחיר לפי חוקהסדר לעני – ז'נספח 

  פארם-בתי מרקחת מכבירשימת  – ח'נספח 
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 מנהלה

 כללי .2

 המסוגלים לספקשני ספקים  עד עם להתקשרינת י( מעונ"מכבי" :כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1

מרקחת ברחבי לבתי  "(דםמדי לחץ " - )להלןדיגיטליים ביתיים למדידה בזרוע  מדי לחץ דם

  .הארץ, לשימוש חברי מכבי

לאספקת מדי לחץ נפרד בהסכם  /יםנוסף /יםלהתקשר עם ספקמובהר בזאת, כי בכוונת מכבי 

  מחשב טבלט. / לטלפון חכם דם המתחברים

 . רזהמכשל מסמכי  נספח א' מפרט,ל בהתאםמכבי מבקשת לקבל הצעות  .1.2

 רז.המכשל מסמכי  ג'נספח  –ס ההצעה יש להגיש על גבי טופ את הצעות המחיר .1.3

. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם שלוש שניםלתקופה של  ינהההתקשרות ה .1.4

  .בתנאים זהים ,שנתייםת בת וספה אחת נבתקופ

. מכבי רשאית לבחור במספר יצרנים ודגמים של ספק כהצעות זוכות. דגמים 2עד ניתן להציע  .1.5

 בחירה של כל היצרנים והדגמים שהוצעו על ידו.בחירת ספק אינה מחייבת 

מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז  .1.6

 שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.

 מכבי מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. .1.7

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-ו את כולה, הכל עלרשאית לקבל חלק מההצעה בלבד א

השונים וכתוצאה מכך  המציעיםלפצל את ההתקשרות בין תהא רשאית, אך לא חייבת, מכבי  .1.8

הכל על פי שיקול דעתה מספר ספקים, , או עם המוצריםלהתקשר עם ספק אחד לאספקת כל 

 של מכבי. והבלעדי המוחלט

מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים למדידה  25,111 -כ אומדן כמות הרכישות השנתית הכוללת הוא .1.9

הערכה בלבד ויתכן כי היקף הרכישות יהיה גבוה יותר או  לשנה. יודגש, כי אומדן זה הינו בזרוע

 נמוך יותר, בהתאם לצרכים של חברי מכבי.

 , מדי לחץ דםבמסגרת מכרז זהמכבי שומרת לעצמה את הזכות לרכוש, בעת הצורך, שלא  .1.11

 יים למדידה בזרוע אשר מאפשרים מדידת לחץ הדם גם בעת הפרעות בקצב הלבדיגיטליים בית

ם, הכל עפ"י שיקול דעתה של מכבי, וזאת בתנאי שבין הזוכים אין התכונה ומקרים מיוחדי

 הרלבנטית.

 

 הגדרות .1

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

 גדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.שלהלן, תגבר הה

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. , 11822112 מספררגיל  פומבי מכרז   – "המכרז"

 מסמך זה על נספחיו.  – "מסמכי המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

ביתי למדידה בזרוע, המורכב משרוול מתנפח המחובר  ידיגיטל מד לחץ דם – "מד לחץ דם"

 בצינור לאמצעי מדידה. 
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ולבתי מרקחת פרטיים  אספקה של מדי לחץ דם לבתי המרקחת של מכבי – "ים"השירות/

רחבי הארץ, הדרכת עובדי בתי המרקחת ואחיות מכבי בשימוש בהסדר ב

ותפעול מדי לחץ הדם, אחריות, שירותי תחזוקה ותיקונים למדי לחץ הדם, 

 על נספחיו.והכל כמוגדר במסמכי המכרז 

הספק יהיה אחראי לפעולתו התקינה של מד לחץ הדם על  תקופה שבמסגרתה  –" תקופת אחריות"
כל מרכיביו, יספק שירותי תחזוקה, תיקונים והחלפת מדי לחץ דם ושרוולים 

ממועד  שנים 3דם התקופה תימשך לפחות בלתי תקינים. בגין מדי לחץ ה
פחות שנה, כל זאת, ללא חבר מכבי ובגין שרוול ל ידי-רכישת מד לחץ הדם על

 תוספת תשלום.

שירותי תיקונים, תיקוני שבר )כתוצאה משימוש סביר( לשם השבת המכשיר  – "שירות תחזוקה"
ו2או השרוול לתפעול תקין, החלפת מכשיר ו2או שרוול שלא ניתן לתיקון או 
שהספק אינו מעוניין לתקן ושירות מענה טלפוני לתמיכה, יעוץ ועזרה 

 למשתמשים. 

המצהיר כי הוא רשאי לספק  מדי לחץ דם,יצרן2תאגיד העוסק באספקת   –"ספק" 
וכי ברשותו מדי לחץ דם מהדגמים המוצעים על ידו במכרז ולשווק בישראל 

מתן כלל השירותים מצוי כח אדם המתאים, הידע, הציוד והחומרים, לצורך 
  ושירותי התחזוקה הנדרשים במסגרת מכרז זה.

, והמשרת את חברי מכבי. בתי )"מכבי פארם"( בית מרקחת השייך למכבי -כבי" "בית מרקחת של מ 
פרוסים בפריסה ארצית )נכון למועד פרסום המכרז  המרקחת של מכבי

 (., כמפורט בנספח ח'54קיימים 

אשר מכבי התקשרה  בין אם מאוגד ברשת או לא, בית מרקחת פרטי - "בתי מרקחת פרטיים בהסדר"
 ק מדי לחץ דם למבוטחיה בהתאם לזכאותם.איתו לעניין ניפו

   

 למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 

 

 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

 בתמורה לתשלום ,21...22ועד ליום  21...2החל מיום , המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

שלא יוחזר(, את מסמכי ש"ח ) 2,000 שלבאמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, 

, אצל הגב' שרה 14אביב, קומה -, תל27המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

 :השעותבין  ,ה'-בימים א' די מכבי,יחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על מ

11:11-14:11.  

 בירורים ופניות .3.2

 נציגת בקשר למסמכי המכרז. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או .3.2.1

ועדת  רכזתמכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, 

 המכרזים.

: דואר אלקטרוניבאמצעות , בכתב בלבדוזאת  ,21...12 הפניות תעשנה עד ליום .3.2.2

mahat_s@mac.org.il .ות לוודא את דבר הגעת הפניה על המציע מוטלת האחרי

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il
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 .13-5143643 מס': בטלפון

 תענינה.לא  3.2.2 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 הקשרהתשובות ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -שובות לפניות האמורות תינתנה לפונים עלת .3.2.5

 .21...1 עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

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

 2118 2112מספר  רגיל פומבימכרז  הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק

ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי,  רכזת -מחט לידי גב' שרה 

 . 14, תל אביב, קומה 27ברח' המרד 

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

. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, 21:00בשעה  ,21...2-ב', ה הוא יום ההצעות

 !לא תתקבלנה

חתימתה, והיא  לאחר ,'גכנספח על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב ההצעה תוגש  .3.3.2

 כלהוא חלק מהם, וביחד עם  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כלתוגש ביחד עם 

להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז,  5 סעיף , כמפורט בהמסמכים שיש לצרף להצעה

 וזאת בעותק אחד.

בכריכתם מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז  מען הסר ספק,ל .3.3.3

נרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול שכפי  תמקוריה

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

 ואת החתימות כנדרש.הנדרשים 

בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי .3.3.4

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

 ושעת קבלה.

הצעות השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .3.3.5

 לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל הוק בעצמו את כדאיות הסכם ל המציע לבדע .3.3.6

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

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

מי מטעמה, בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו2או 

 עקב כך.

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .2

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

 בישראל. תאגיד רשום כחוקיחיד או  .4.1.1

ו2או אוסטרליה  HEALTHו2או קנדה  CEו2או  FDA-המוצע על ידו אישור ה למוצר .4.1.2

TGA .ו2או רשות הבריאות ביפן 
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גו המורשה בארץ כי הוא מורשה לשווק המוצרים  בידיו אישור מהיצרן או מנצי .4.1.3

 בארץ.

 מנהל ספרים כדין. .4.1.4

לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם ( 2111-2111)האחרונות  בשנים הכנסותיו .4.1.5

שקלים  1,111,111) ₪ מיליון 1 בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן משתקפים

 .לפחות לשנהחדשים( 

וכל  ציוד רפואי, באספקת פחות,ל השנשל  בישראלבעל נסיון מוכח הינו הספק  .4.1.6

  השירותים הכרוכים בכך.

בהתאם לאמור , ₪ 51,111של  ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .4.1.7

 להלן. 6  בסעיף

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

 י המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.רכש את מסמכ .4.1.9

 

באחד יעמוד  שלאעמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  .2.4

 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

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

ש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדר

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

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

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

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

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

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

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

 .שלח על ידי מכבי בכתביבקשה כאמור ת

שלח למכבי על ידי המציע יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת .5.2

ימי  1זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכזבכתב, לידי הגב' שרה מחט, 

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

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

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

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 הגשה ערבות ..

אלף  חמישים₪ ) 51,111 הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל .6.1

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו  ה' כנספחפי הנוסח המצורף -(, עלשקלים חדשים

. הערבות ימים ממועד הדרישה)עשרה(  11, אשר תשולם בתוך ("הערבות" באופן מהותי )להלן:
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 . מכבי שירותי בריאותהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם  כי ,תציין במפורש

 61ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .6.2

לעיל, ותהיה בתוקף  5 סעיף פי -המציע תוארך על , וזאת בכפוף לכך שהצעתכל אחת )ששים( יום

 זו. נוספתלתקופה 

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

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

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

 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם את להשמיע הזדמנות

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

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

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

 ;במכרז

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

 הזוכה. עםמכבי  ההתקשרות של ליצירת מוקדם

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

 

 אישור עריכת ביטוחים ..

"אישור ההתקשרות )להלן:  וחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכםאישור עריכת ביט .7.1

אישור עריכת ביטוחים חתום על ידי  ,. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו(עריכת ביטוחים"

 חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז.

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

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

 עריכת ביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .1

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

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

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

מפורטים ה מות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיביםא .8.3

והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן  ,21%ואיכות  ;81% –: מחיר להלן

 .בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונותישת

 רוט האיכות: יפ .1.2

 מציון האיכות( 0%.איכות המכשיר )

 חלוקת המסך, זוית תצוגה, פשטות הפעלה, נוחות השימוש, לחצנים נוחים -ת התפעולידידותיו  

 שפת מסך 

  קיום שרוול אוניברסלי 

 חומר, תפירות -התרשמות כללית 
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  שנים. 3-מעבר ל –; למכשיר מעבר לשנה -לשרוול תקופת אחריות  

 זיכרונות מספר 

 הזיכרון לשני משתתפים יכולת פיצול 

 ח אפשרות למדידה לאור 

  קיום זיכרון של תאריך ושעת מדידה 

 זיהוי דופק לא סדיר 

 אפשרות מדידת לחץ הדם גם בעת הפרעות בקצב הלב 

  המתאימה את עצמה לבדיקה הנוכחית -מערכת ניפוח מתוחכמת  

 י ו2או העברה אוטמטית למצב שעוןכיבוי אוטומט 

 התראה על סוללה חלשה 

 יכולת העברת נתונים למחשב 

 חץ הדםתיק לנשיאת מד ל 

 ערכים מוספים והתרשמות כללית מהמכשיר 

 

 מציון האיכות( 30%איכות הספק ) 

  איכות ומהירות מתן מענה לצרכים השוטפים 

 איכות ומהירות טיפול בעת תקלה וצרכים מיוחדים 

 התרשמות כללית מיכולת הספק בכלל ומיכולותו לספק מענה שירותי הולם בפריסה ארצית 

 

  בטופס ההצעה.  ם להצעת המחיר המופיעהבהתאיקבע יציון המחיר  .8.5

המציע,  את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של ועדת המכרזים תבחן .8.6

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

צון במכבי מביצוע התקשרויות , על סמך שביעות רמך הנתונים שצרף להצעהס על ונסיון בארץ,

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

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

 להלן. 8.12מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 

 שעמדו בדרישות ההכרחיות. ההצעות  רק לגביינתן אך ויכי הציון המשוקלל  ,יודגש .8.7

 המוצריםאת לתקופה של חודש ימים, פי דרישת מכבי וללא תשלום, -המציע במכרז יספק, על .8.8

 יום מדרישת מכבי. ימים 7ידו להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך -על יםהמוצע

כיבים בר איכות מזעריועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון  .8.9

לעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו2או אשר דהכלולים בסעיפי האיכות 

יקבע על ידה ולפי ינאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן ש

 שיקול דעתה הבלעדי. 

לן, מכבי תהא כהגדרתו לה ,באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע" .8..0

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

שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה 

 .11%-ביותר מ
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ירותים ו2או המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות הש ,לצורכי סעיף זה

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו2או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ועדת המכרזים תהא .8.11

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

 במסגרת שיקוליה.

שימונה  הצוות ת צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים.ועדת המכרזים תהא רשאית למנו .8.12

יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו2או 

אם תהא סבורה שמגיש  ,המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה 2מוצרלשירות

 דע כנדרש.ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מי

 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי .8.13

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

 ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה .8.14

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

 חודשים מיום תחילתו.)שלושה(  3 י מכבי בתוךיד-לשהיא, או יבוטל ע

באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין הצהרות היצרן.  .8.15

י תוני היצרן בלבד או שתפסול את ההצעה, הכל על פנהיה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס ל

 שיקול דעתה הבלעדי.

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות  .8..0

 למכרז.

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .2

)שבעה(  7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .9.1

 ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

, אישור עריכת ההתקשרות מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכםהזוכה 

 י חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.יד-לביטוחים חתום ומאושר ע

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

 .כמופיע בנספח ב' למכרז

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

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .9.3

 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על

כי הגיש  ,, ימציא הזוכה במכרז למכבי אישורההתקשרות תוך שבוע ממועד חתימת הסכם .9.4

)שלושה(  3מכשיר, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך בקשה לקבלת אישור אמ"ר ל

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

 

 ביטול המכרז .20

מציע  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי .11.1

מדי לחץ דם  ע2ים הזוכה2ים הסכם לאספקתידי מכבי והמצי-כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 (.'נספח בוהכל כמפורט בהסכם ההתקשרות ) ,דיגיטליים ביתיים למדידה בזרוע
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לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .11.2

 רזלפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכ -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

 .כאמור

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

רוכשי מסמכי מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו2או למי  .11.4

 המכרז כל תביעה ו2או דרישה ו2או טענה כלפי מכבי ו2או כלפי מי מטעמה.

 

 עיון במסמכי המכרז .22

, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון 1993-התשנ"ג ,)ו( לתקנות חובת המכרזים21וראות תקנה בהתאם לה

 ₪ 200כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה תמורת תשלום בסך של  ,של משתתף במכרז במסמכי המכרז

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

צוי זכויותיו במסגרת הליך ימפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מעיון במסמכי המכרז כ

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

 

 בעלות על מסמכי המכרז .21

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

לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו2או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש 

 מסמכי המכרז להעביר אותם ו2או העתק מהם לידי אחר.

 

 מכות שיפוטס .23

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

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



 א'נספח 

 

 מפרט
 כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת

 

 כללי .2

מתאימים למדידת לחץ אוניברסליים )את דרישות מכבי למדי לחץ דם דיגיטליים  מגדירמפרט זה  1.1

רחבי ב רטיים בהסדרובתי מרקחת פ דם לכל קבוצות גיל(, אשר ימכרו בבתי המרקחת של מכבי

  הארץ.

הספק רשאי להציע הצעות שונות, למדי לחץ דם שונים, העומדים בדרישות המפרט. לכל אחד  1.2

 .מהדגמים המוצעים, יש להגיש הצעה נפרדת

 American(AAMI)עבר לפחות אחת מן הולידציות בהתאם להמלצות של  המוצע מד לחץ הדם 1.3

Association for the Advancement of Medical Instrumentation ( ו/אוBHS )British 

Hypertension Society ( ו/אוESH )European Society of Hypertension ( ו/אוDHL)  אישור

 הליגה הגרמנית ללחץ דם. 

ניתן יהיה להציע גם דגם חדש ומשודרג למכשיר אשר עבר ולידציה רפואית, ובתנאי  1.3.1

 יר אשר עבר ולידציה רפואית הנדרשת לעיל. שהמכשיר החדש יכלול את המנגנון של המכש

להמציא מסמך המאשר את קיום הולידציה הרפואית הנדרשת לעיל ולתמוך  שהמציע יידר 1.3.2

 את אמיתות המסמך בתצהיר העשוי בפני עו"ד.

מד לחץ הדם יסופק יחד עם כל הרכיבים והאביזרים הנדרשים להפעלתו המלאה והתקינה, לרבות  1.4

ספר  לרבות, כולל ספר הוראות הפעלה ואחזקה ברמת משתמש באנגלית ALKALINEשרוול וסוללות 

 אנגלית ורוסית וכתב אחריות.  עברית, ערבית, הוראות הפעלה מקוצר בשפות:

ותכונותיו  תמונתו מד לחץ הדם,צבעוני באיכות נאותה המכיל תיאור  פרוספקט צרףהספק י 1.5

 העיקריות ומסמכים נוספים כנדרש במכרז.

ידו ולשירות -למד לחץ הדם המוצע על ותהקשור ותנוספ תכונות, רשאי הספק לפרט למידע בלבד

 הניתן מטעמו.

 .ןבנוסף, הספק יספק עפ"י דרישת מכבי, מכשיר להדגמה ולניסיו

 

 פירוט דרישות .1

 .דופקו systole ו  diastole ,לחץ דם –מידע שמפיק מד לחץ הדם  2.1

  שרוול 2.2

 .22-35בין המידות  -סטנדרטי  גודל השרוול: 2.2.1

2 ( ולזרוע של ילד45עד גדולה יותר )אפשרות להזמין שרוול במידות שונות המתאימות לזרוע 

 (. 11-19תינוק )עד 

מכבי שומרת לעצמה הזכות לאשר סטיות קלות מגדלים אלו. נדרש מחיר אחיד לכל 

 הגדלים. 

חץ הדם המכשיר מזהה אוטומטית את ערך לאוטומטי חכם ומהיר )ניפוח  - ניפוח השרוול 2.2.2

 העליון(.
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 .ALKALINEהמכשיר יופעל באמצעות סוללות פשוטות וקלות להשגה מסוג  -סוללות  2.3

 
  האספק .3

בכל  ולבתי מרקחת פרטיים בהסדר הספק יספק את מדי לחץ הדם ישירות לבתי המרקחת של מכבי 3.1

 .נספח ו'( -רחבי הארץ, בהתאם לצרכים ולדרישות של בתי המרקחת )רצ"ב רשימת בתי המרקחת

ימי עבודה לכל  2הספק יספק את מדי לחץ הדם על סמך הזמנה ממוחשבת מבית המרקחת ובתוך  3.2

 המאוחר ממועד קבלת ההזמנה. 

הספק יספק את מדי לחץ הדם כשהם כוללים את כל הרכיבים והאביזרים הנדרשים, לרבות סוללות  3.3

 ובכמות הנדרשת להפעלה.

יה ברשותו מלאי אשר יאפשר מתן מענה שוטף הספק מתחייב כי במהלך כל תקופת ההתקשרות יה  3.4

 לדרישות מכבי.

 

  תקופת אחריות .2

הספק יהיה אחראי לפעולתו התקינה של מד לחץ הדם על כל רכיביו לרבות ציוד מתכלה ויספק, ללא תשלום 

לתקופה של לפחות שלוש שנים למכשיר ושנה להלן,  5מפורט בסעיף נוסף, שירותי תחזוקה ותיקונים 

החל ממועד רכישת מד לחץ הדם על ידי מבוטח מכבי. חתימת בית המרקחת על תעודת האחריות לשרוול , 

 תהווה אסמכתא מספקת, מבלי שיהיה צורך לשלוח אותה לספק.

 

 ותיקונים שירותי תחזוקה .5

שירות תיקונים לרבות תיקוני  -באחת משתי הדרכים הבאות הריבחליתן מענה ע"י  באפשרות הספק 5.1

מוש סביר( לשם השבת המכשיר לתפעול תקין והחלפת מכשיר שלא ניתן לתיקון שבר )כתוצאה משי

 במקום תיקון המכשיר התקול. -במכשיר חדש או אספקת מכשיר חדש מאותו הדגם

פרטיים בהסגר שיוגדרו על נקודות השירות הנדרשות הינן בבתי המרקחת של מכבי ובבתי מרקחת  5.2

 ידי מכבי.

ת הלקוחות של הספק. הספק יצרף לכל מכשיר מדבקה בולטת בעת תקלה חבר מכבי יתקשר לשרו 5.3

, 8:11-17:11עם מספר טלפון של שרות הלקוחות. מענה הלקוחות יהיה זמין בכל יום בין השעות 

באחריות  , המענה יאפשר השארת הודעות מעבר לשעות הפעילות.8:11-13:11ובימי שישי וערבי חג 

ימי עבודה. הספק ייתן את המענה בדרך שיבחר  3תוך  הספק לדאוג כי למבוטח יהיה מכשיר תקין

באחת או יותר מהדרכים הבאות: שרות באמצעות בתי המרקחת של מכבי, שרות באמצעות בתי 

 כפי שציין בטופס ההצעה.  -מרקחת 2 נקודות שירות בבחירת הספק

 החלפה למכשיר חדש תעשה כנגד המכשיר התקול, מבלי שייגבה מהמבוטח כל תשלום.  5.4

עד לתיקון  ,מכשיר חלופי ספקבמידה והספק בחר לתקן את המכשיר, עליו ל - תיקון המכשיר 5.5

 המכשיר. משך תיקון המכשיר לא יעלה על שבוע ימים.

באם הספק בחר לבצע שרות תיקונים, עליו להחזיק מלאי רכיבים וחלקים, ע"פ המלצת היצרן, לשם  5.6

 תיקון מד לחץ הדם. 

ל מבית המרקחת של מכבי או מנקודות השירות שיצוינו בטופס הספק יאסוף את המכשיר התקו 5.7

 ההצעה. 

 



 

 
12 

שתוקן פעמיים במהלך תקופת האחריות ונמצא לא תקין שאינו ניתן לתיקון או מד לחץ דם  5.8

 הספק במכשיר חדש מאותו הדגם. בשלישית, יוחלף על ידי

בדגם הספציפי של מד חזיק בכל תקופת האחריות צוות של עובדי שירות ותחזוקה הבקיאים י ספקה 5.9

 . ההתקשרותפי הסכם -על ספקלחץ דם נשוא הסכם זה, על כל רכיביו, לצורך מילוי התחייבויות ה

 

 הדרכה ..

הדרכה לעובדי בתי המרקחת של מכבי בשימוש ובהפעלת מדי לחץ תבוצע ע"י הספק מכבי דרישת  על פי

 יתואם מראש בין מכבי לספק.הדם. ההדרכה תבוצע במס' מועדים, באתר שיסוכם בכל מחוז, כפי ש
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 ה ס כ ם
 1021 ,בחודש _________ ביום ____ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 

 בריאות מכבי שירותי 

 22/.11אגודה עותמנית מס'  

 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  

  "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד

 

 ל ב י ן

 

 ____________________ בע"מ______ 

 ____________________ח.פ.  

 מרח' __________________ 

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  

 ;שנימצד 

 

מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים אספקת ל 118 21122ו שמספררגיל פומבי ומכבי פרסמה מכרז   הואיל

להסכם זה,  'כנספח אורף (, אשר העתק ממנו על נספחיו מצ"המכרז" :)להלןלמדידה בזרוע 

 ;הימנוואשר מהווה חלק בלתי נפרד 

 

ואשר  ,מכרזל 'גכנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:והזוכה הגיש הצעה למכרז )להל והואיל

 ;מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 

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

 

בהתאם לתנאים המפורטים  2המוצר2יםאת השירותים 2למכור2לספקוהזוכה הסכים להעניק ואילוה

 ובכל נספחיו; בהסכם זה

 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,
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 כללי .2

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

 מו.מההסכם וייקראו ביחד ע

 אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו2או כדי להשפיע על תוכנם. .1.2

דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש יבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ .1.3

 :אחר

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם"

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

 

 אנשי קשר .1

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם  _________ כבי ממנה בזה אתמ .2.1

 זה.

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

לכל פניה מצד  , יהיה זמין2מוצרהנוגעת לשירותנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה  .2.3

 י מכבי.יד-לידרש לכך עיעם נציגי מכבי )והמנהל(, אם  מכבי וישתתף בישיבות התיאום

 

 התקשרותתקופת ה .3

"תקופת  :)להלןשתחילתה ביום חתימת ההסכם , )שלוש( שנים 3 ההתקשרות תהא לתקופה של .3.1

  .("ההתקשרות"תקופת ו2או  ההתקשרות"

, שנתיים אחת בתנוספת  הלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופ .3.2

 (."תקופות האופציה")להלן:  ההסכםותנאי  הוראות יתרתוך שמירה על כל ים זהים, בתנא

 

 לעניין מתן השירותהזוכה והצהרות התחייבויות  .2

(, וכי "היצרן" )להלן: _________הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו סוכן מורשה של חברת  .4.1

 הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.

מדגם  רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן מדי לחץ דם מצהיר, כי הואהזוכה  .4.2

לפי המפורט בהסכם זה על שירות ומסוגל לתת  ,"(המוצרים" –)להלן  _____________

 נספחיו.

שירות בהתאם למפורט הו המוצריםלספק למכבי את  , בכל תקופת ההתקשרות,הזוכה מתחייב .4.3

כמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם ולעמוד בכל ה ,ובהצעתו מפרטבהסכם זה, ב

 זה ובמסמכי המכרז. 
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כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים  ,מצהיר זוכהה .4.4

, הכל כמתחייב מהוראות םולשם הדרכת הפעלת ם, לשם תחזוקתאספקת המוצריםלשם 

 פי כל דין.-על לשם כךם הנדרשי הסכם זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים

יפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה שהיא, אם הזוכה מתחייב, כי  .4.5

יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את 

ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי 

 למסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.ו

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות,  .4.6

 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

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

 ההסכם.

 

  המוצריםאספקת  .5

 פי דרישת כל בית-, עלבכל רחבי הארץישירות לבתי מרקחת  המוצריםיספק את  הזוכה .5.1

  מרקחת בהתאם לצרכיו.

לענין קביעת  לבתי מרקחת פרטיים, הספקים הזוכים יחתמו על הסכם המוצריםלצורך הפצת  .5.2

והספק לא ניזוק  המחיר לפי חוק מע"מ )נספח ז' להלן, אשר אושר ע"י שלטונות המע"מ

 מהודעת מכבי.  ימים 7ך תו ( מהפעלתו

הזוכה יחזיק ברשותו מלאי שוטף של מדי לחץ דם הזוכים בהתאם לביקוש ולאורך כל תקופת  .5.3

 ההתקשרות.

על ידי  חתומה. תעודת משלוח על תעודת משלוחבמכבי  המוצריםהזוכה יחתים את מקבל  .5.4

נתקבל,  רהמוצקרי אישור כי  –תהווה אישור ל"מסירה"  או מי מטעמו, בית המרקחתמנהל 

 ., לשביעות רצונםוהופעל באופן תקין והמשתמש בה קיבל הדרכה מתאימה לשימוש ב

למכבי שמורה הזכות, בכל עת, להחזיר לזוכה מדי לחץ דם, באריזתם הסגורה, אשר אינם  .5.5

ושאין בהם צורך ולחייב את הזוכה בהתאם,  של מכבי )מכבי פארם( נמכרים בבתי המרקחת

 .כאמורבית מרקחת כל מנהל  הכל לפי שיקול דעתו של

לא ולבתי המרקחת הפרטיים, )מכבי פארם(  כביבתי המרקחת של מיסופקו לידי  המוצרים .5.6

 ממועד הזמנת מכבי. )שני( ימי עבודה 2 -יאוחר מ

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

 ההסכם.

 

 ועיתותמיכה מקצ הדרכה ..

הדרכה מפורטת לעובדי בתי  הזוכה מתחייב, ללא תשלום נוסף ובכפוף לדרישת מכבי, לבצע .6.1

 .במוצריםהמרקחת של מכבי בשימוש 
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 ההדרכה תבוצע במס' מועדים, באתר שיסוכם בכל מחוז, כפי שיתואם מראש בין מכבי לזוכה. .6.2

 

 שירות  ..

כמפורט בהצעתו  מנג'טה() לכל שרוולו מד לחץ דםמתחייב לתקופת אחריות לכל הזוכה  .7.1

(. הזוכה יהיה "תקופת האחריות" )להלן: ירהמועד המכתקופת האחריות תחל מ הסופית.

פעל בצורה שוטפת ו ויואביזרי ועל כל רכיבי ןהיה תקייעל ידו מוצר שיסופק אחראי שכל 

 ותקינה ללא הפרעה ו2או מגבלה כלשהן.

התקינה של כל מד לחץ דם על כל רכיביו במהלך תקופת האחריות הזוכה יהיה אחראי לפעולתו  .7.2

 ויספק, ללא תשלום נוסף, שירותי תחזוקה ותיקוני מדי לחץ דם, לרבות החלפתם. 

 אמור במפרט.בהתאם ל ןיינתהשירות  .7.3

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

 של ההסכם.

 

 התמורה ותנאי תשלום .1

ידה פי מכפלת התעריף ליח-בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועלתמורה תשלם לזוכה  מכבי .8.1

כנגד וזאת בי, בתוספת מע"מ כדין, י נציג מכיד-לשניתנה בפועל ושאושרה עבכמות היחידה 

 (."התמורה" הוצאת חשבונית מס כחוק )להלן:

צאות הכרוכים וכוללת את כל התשלומים וההו ,מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת .8.2

 לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה.יהא זכאי לא והזוכה , המוצרים

 הצמדה  .8.3

המחירים יוצמדו באחת מהדרכים המפורטות להלן, כפי שבחר הספק בטופס ההצעה נספח ג' 

 למסמכי המכרז.

דולר  מטבע ההצעה יכול להיות אירו 2 לירה סטרלינג 2 -למט"ח  111%ההצמדה  .8.3.1

בש"ח תיקבע על פי השער היציג של פרנק שוויצרי. התמורה 2 יין יפני 2  ארה"ב

 ביום ההזמנה. ההצעהמטבע 

אם הספק יבחר להגיש את הצעתו בש"ח,  -למדד המחירים לצרכן  111%הצמדה  .8.3.2

ובחר בהצמדה למדד המחירים לצרכן פעם בשנה. ההצמדה תחושב לפי השינוי שחל 

ת לסטטיסטיקה, בין במדד המחירים לצרכן אשר פורסם ע"י הלשכה המרכזי

תחילת התקופה לסופה. המדדים אליהם בוצעה ההצמדה יהוו את מדדי הבסיס 

לחישוב ההצמדה הבאה. מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה הראשונה יהיו מדד 

; _______  - מדד חודש המחירים לצרכן הידוע ביום הגשת ההצעה ואשר עמד על 

 נקודות.__________
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יבחר להגיש את הצעתו בש"ח, ובחר בהצמדה אם הספק  - הצמדה משולבת .8.3.3

 -למט"ח  71%-למדד המחירים לצרכן ו 31%הצמדה  לשנהתבוצע אחת  -משולבת

ההצמדה תחושב לפי השינוי המשוקלל שחל במדד המחירים לצרכן ובמטבע 

ההצמדה הנבחר בין תחילת התקופה לסופה. המדד והשער אליו בוצעה ההצמדה 

ב ההצמדה הבאה. מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה יהוו את מדדי הבסיס לחישו

מדד מחירי  -  הראשונה יהיו המדדים הידועים ביום הגשת ההצעה ואשר עמדו על

לצרכן בגין חודש _____ שנה _______נקודות. מטבע ההצמדה _______, שער 

_______. 

 תנאי תשלום .8.4

ם חודש + יום )תו)שישים וחמישה(  65 + התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף .8.4.1

ידי נציג -ותאושר עלי הזוכה יד-לפי חשבונית שתוגש ע-, עליום( ממועד הפעילות 65

 מכבי. 

 תוגש לאחראם . הפעילותמתום חודש  עשרה ימיםיאוחר מהחשבונית תוגש לא  .8.4.2

 ידחה בהתאמה.ימועד זה, אזי התשלום 

ובין אם שלומה ות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבונית, בין אם לפני תמבלי לגרוע מכללי .8.5

לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו2או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו 

 בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו2או שיגיע לזוכה ממכבי.

לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת במבנה  .8.6

 .שתגדיר מכבי

 

 אחריות .2

לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו2או אובדן ו2או פגיעה ו2או  מבלי .9.1

יגרמו למכבי ו2או למי מטעמה ו2או יהפסד, לגוף ו2או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, ש

כמפורט ומוגדר  המוצרים אספקתעקב ו2או בקשר עם  ,למבוטחיה ו2או לצד שלישי כלשהו

 בהסכם זה. 

תחייב לפצות ו2או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו2או הזוכה מ .9.2

בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי רכי דין עור טרחת הוצאה, לרבות הוצאות ושכ

פי הסכם זה או -ו2או מי מטעמו ו2או בשמו, עלכתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה 

 פי כל דין.-על

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,מובהר בהקשר זה .9.3

חים כדי לשחרר את יהיה בעריכת הביטו, ולא להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

-אחראי לו על שהואבגין כל נזק מכבי ו2או מי מטעמה לפצות את לשפות ו2או  ומחובתהזוכה 

 כל דין. פי-פי הסכם זה ו2או על
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מכל סכום שיגיע  להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו,לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .9.4

לגבותם  תרשאי תהאפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -בצירוף הצמדה וריבית על ,לזוכה הממנ

 בכל דרך אחרת. מהזוכה

ווים, הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצ .9.5

פי ההסכם. למעלה מן הצורך -חסים לשירותים הניתנים על ידו עלההוראות והתקנים המתיי

, (נוסח משולב)החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב יובהר, כי הזוכה 

אך מבלי לפגוע בכלליות  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 1995-תשנ"הה

 וו2או קבלני המשנה של ו ו2או שליחיו ו2או משמשיוכל עובדישהזוכה, ל, באופן האמור לעי

 , לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי אובמתן השירותיםועובדיהם שיועסקו 

 .פי החוק הנ"ל-זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,זמני

לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  המשנה שבו, סעיף זה, על כל סעיפיוראות ה .9.6

מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-ו2או עלההסכם 

 ., כהגדרתם להלןבביטוחי הזוכהנזק2אובדן2הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 

 

  ביטוח .20

פי כל דין, ממועד תחילת -2או עלפי הסכם זה ו-ומהתחייבות הזוכה עלגרוע מאחריות מבלי ל .11.1

לערוך ולקיים על  הזוכההמוקדם, מתחייב  הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי

חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 

 :להלןומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )זה ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם 

פי ההסכם, -וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על (,"הביטוחים"ו2או  "ביטוחי הספק"

לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת 

שנים מתום תקופת  (שלוש) 3-ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מ

 ההתקשרות.

וניתן להמירם לסכומים בדולר הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח,  כי סכומי ,מובהר

 .ההסכםבתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת  ,ארה"ב

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  הזוכה .11.2

תחודשנה  הזוכהולוודא כי פוליסות ביטוחי לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג 

מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות 

יישא בכל  הזוכהכל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו2או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 

 .הזוכהמקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

לפני יום  14 -, לא יאוחר ממכבילהמציא ל הזוכהמתחייב  מכבי,צורך בכל דרישה מצד ללא  .11.3

כאמור לעיל  הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,פי הסכם זה-מועד תחילת מתן השירותים על

מצהיר, כי  הזוכהבהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 

ישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי ידוע לו, כי המצאת א

מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו2או על-על הזוכהשל 
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צורה כדי לצמצם או לגרוע ב הזוכהידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, .11.4

 הזוכהכל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

פי -אחראי לו על הזוכהבגין כל נזק שאו מי מטעמה ו2מכבי מחובתו לשפות ו2או לפצות את 

 פי כל דין.-הסכם זה ו2או על

ה, מתחייב תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם ז הזוכהככל שתקופת ביטוחי  .11.5

בגין הארכת תוקפו  לעיל10.3אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכבילהפקיד בידי  הזוכה

 פי ההסכם.-קופת ההתקשרות עללתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל ת

להתאימם לערך הנקוב בש"ח הזוכה היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על כי  ,מובהר

 הביטוח.בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת 

 10.5ו2או 10.3כנדרש בסעיפים  הזוכהידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .11.6

, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע מכבילעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 לפי הסכם זה. זוכהל

-לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"אכבי וע מכל זכות העומדת למאין באמור לעיל כדי לגר

1971. 

 הזוכהידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על , לבדוק אתת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת .11.7

מתחייב לבצע כל שינוי ו2או תיקון ו2או התאמה ו2או הרחבה שיידרשו על  כאמור לעיל, והזוכה

מצהיר  הזוכה. זה10סעיף פי -ישור להתחייבויותיו עלנשוא האמנת להתאים את הביטוחים 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי כי זכויות  ,ומתחייב

ם, א אישור עריכת הביטוחיוכל חובה ו2או כל אחריות לגבי הביטוחים נשמכבי ו2או מי מטעמה 

טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל -פי הסכם זה ו2או על-על הזוכה

 ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

, וכי מכביידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  .11.8

. כמו כן, יתחייב המבטח מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי  ,שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה

 יום מראש.)שלושים(  31לפחות מכבי 

, לרבות אי מתן הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,ללו סעיףיכ הזוכהביטוחי  .11.9

של , לא יפגעו בזכויותיה הודעה ו2או אי הגשת תביעה ו2או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות

 לקבלת שיפוי. מכבי 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו2או דרישה ו2או תביעה הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .11.11

והוא פוטר את או הנובע מנזק לרכושו, ו2מכבי ו2או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו  כנגד

מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מכבי ו2או מי מטעמה 

תכלולנה , כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי( ,בכוונת זדון. הספק מתחייב

)אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת מכבי ומי מטעמה יות שיבוב כלפי הפוליסות ויתור על זכו

 פי הפוליסות.-מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על , והזוכהזדון(
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 בקשר עם מתן השירותים נשואכי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו2או  ,מתחייב הזוכה .11.11

קבלני המשנה יתחייבו לערוך הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו  ,חוזה זה

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת  10סעיף ולקיים את הביטוחים המפורטים ב

זה. לחלופין, רשאי  10סעיף פי המוגדר ב-הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר עלהתקשרותם עם 

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

, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .11.12

 הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 רישיונות והיתרים .22

 יב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו2אומתחיהזוכה  .11.1

פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב -היתרים ו2או הרשיונות הדרושים עלה

לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, 

 .תקשרותבמשך כל תקופת הה

כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר, תוך שבוע  ,וכה מתחייב להמציא למכבי אישורהז .11.2

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

 טרם הפעלת השרות נשוא הסכם זה.  החתימה על ההסכם, ובכל מקרה

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 המועסקי הזוכ .21

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך  .12.1

יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו יולא  ,כעובדיו או שלוחיו

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

חייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו2או הסכם הזוכה מת .12.2

 החלים עליו.

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו2או  .12.3

יגרם להם בעת מתן השירות או יבקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש ש

 קשורה למתן השירות. בכל פעילות ה

פי ההסכם, וכי כל -כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על ,כן מצהיר הזוכה .12.4

פי ההסכם למכבי ו2או למנהל ו2או לנציגיה ו2או למי שהתמנה על ידם ו2או -זכות שניתנת על

בשמם ו2או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת 

צוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו2או לכל העובדים המועסקים על ידו כל בי

והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר  ,זכויות של עובדי מכבי

ום ההסכם, או סיום כל עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סי

 הסכם, מכל סיבה שהיא.פי ה-התקשרות על
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 כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך ,הזוכה מתחייב .12.5

את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 למטרה כלשהי.

 ו2או לשפות את מכבי תחייב לפצותמבלי לגרוע מכל זכות ו2או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ .12.6

ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו2או -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו2או הוצאה ש

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 ההסכם.

 

 ופרסום שמירת סודיות .23

זוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו2או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר ה .13.1

עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם 

 או לאחר סיומה. , לפני תחילתהתקשרותאו מתן השירות, תוך תקופת הה

לחוק  118תחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת הה .13.2

 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו2או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  .13.3

 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

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

 ההסכם.

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .22

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות  .14.1

כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית בנקאית 

 ,שקלים חדשים( ףאל ישהשבעים וחמ)₪  75,111של בסך , ("ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 

יום לאחר תום תקופת )מאה ועשרים(  121שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 

 .התקשרותה

או  כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרותהביצוע מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות  .14.2

בגין אי ק מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נז2 אספקת המוצר2ים הסתיים מתן השירות 

או לדרוש הביצוע תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות  -פי ההסכם -מילוי התחייבויותיו על

והזוכה סיים לפצות את  לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרותה הארכה נוספת של

 .הביצועתחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות  ,מכבי כאמור

ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את  פי-ו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו עלבכל מקרה ב .14.3

, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, הביצוע ערבות

 משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.שא ומתן לבוררות, למ
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, יהא הזוכה חייב לחדש חלק מהםאו הביצוע השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות  .14.4

לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, הביצוע להשלים את סכום ערבות  אוהביצוע את ערבות 

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

 .מתוכהסכום 

פי -תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על כדי לשמש כל הגבלה אוהביצוע אין בגובה ערבות  .14.5

 ההסכם.

 פי כל דין.-פגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או עלהאמור בסעיף זה לא י .14.6

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

 ההסכם.

 

 הפרת הסכם .25

 .פי כל דין או ההסכם-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על .15.1

לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה או מי בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי  .15.2

יסול עסקים באופן אחר, והליכים חמטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו2או 

 יום.)שלושים(  31אלו לא בוטלו תוך 

 - תהא מכבי רשאית ,הסכם הפרה יסודיתהפר הזוכה את ה .15.3

 לבטל את ההסכם לאלתר; או .15.3.1

הסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו2או לעמוד על קיום הוראות ה .15.3.2

ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב )שלושה(  3ההתחייבות תוך 

נגרמו ו2או בזה למלא אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש

 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו2או אי מכביייגרמו לש

הזוכה למכבי פיצויים לעיל, ישלם  15.3בנסיבות המתוארות בסעיף ההסכם  ביטלה מכבי את .15.4

, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו2או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ש"ח 75,111מוסכמים בסך 

באמור בפיסקה זו כדי ו2או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין 

 פי כל דין.-ד או תרופה אחרים ו2או נוספים עללגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סע

הפר הזוכה את ההסכם הפרה ו2או  ,לעיל 15.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .15.5

לתקן את ההפרה ו2או לקיים את ההוראה ו2או את  ומכבי דרשה מהזוכה ,שאינה יסודית

ות ו2או ההתחייבות, כפי ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו2או לא מילא אחרי ההורא

לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל  ,ידי מכבי-שנדרש על

עה על כך בכתב, והזוכה יהא ידי מתן הוד-קיומו, וזאת על-את ההסכם מחמת הפרתו או אי

גין וזאת ב ש"ח(, שבעים וחמישה אלף₪ ) 75,111 בסךחייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים 

הנזקים שנגרמו ו2או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו2או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש 

מהזוכה כל אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל  מכבי להוכיח נזקים אלה.

 פי כל דין.-ד או תרופה אחרים ו2או נוספים עלסע
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הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  .15.6

עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו2או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה 

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד -כם עלביטול ההס .15.7

 שתקבע מכבי בהודעה.

 

 הסבת ההסכםאיסור  ..2

פי ההסכם או -כויותיו עלזהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את  .16.1

 , אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.את החובות הנובעות ממנו

ירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת כל מס .16.2

 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .16.3

פי הסכם זה ו2או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו2או להעביר את זכויותיה על .16.4

עניין" בו -מכבי הינה "בעלשה חברה בת ו2או חברת סמך של מכבי ו2או גוף משפטי המהוו

 . 1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -כהגדרתו של "בעל

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .16.5

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

 ההסכם.

 

 זכות קיזוז ..2

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

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

 

 העדר בלעדיות .21

את  2למכורידי מכבי לספק-תנה לו עליהרשאה שנהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שה

  כמפורט במסמכי המכרז.אינה הרשאה בלעדית,  2המוצר2יםהשירות

 

 ויתור בכתב .22

 לפיו, אלא בכתב. הצדדיםאין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות  .19.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .19.2

 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.תקדים 
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לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .19.3

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

 

 סמכות שיפוט .10

או הקשורים להסכם ו2או  בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

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

 

 ומתן הודעות כתובות הצדדים .12

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

נה שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבאלקטרוני למען  פי הסכם זה תישלחנה בדואר-כל ההודעות על

 שליחתן . שעות מעת)עשרים(  24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 

 

 

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________ ___________________ 

 הזוכה מכבי 
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 _____________ תאריך:

 

 

 

 לכבוד

 שלוביםו2או חברות בנות ו2או חברות קשורות ו2ו תאגידים  מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 

 אישור עריכת ביטוחים הנדון:

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

וכן כל השירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם בקשר עם מתן שירותי _______________________ 

  ."השירותים)להלן בהתאמה: " ספקשנערך ביניכם לבין ה

 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ת ביום _______ "( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימההסכם" -ו

 

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות ו2או נזק גוף ו2או נזק 1981 -מים, התש"ם )נוסח חדש( ו2או על פי חוק האחריות למוצרים פגו

₪  21,111,111 נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של
קבע כי ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו2או מי מטעמה במקרה ויהלאירוע ובסה"כ לתקופת 

 .ספקי מעובדי המ נושאים בחובות מעביד כלפי

 
 

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו2או אובדן ו2או נזק שייגרמו  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
לגופו ו2או לרכושו של כל אדם ו2או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו2או עובדיה ו2או מי שפועל מטעמה, בקשר עם 

לאירוע ₪  4,111,111 ם מטעמו, בגבול אחריות שלו2או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו2או הפועלי
ביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו2או מחדלי הובסה"כ לתקופת 

הספק ו2או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 
ו2או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש רכוש מכבי אחד מיחידי המבוטח. 

 .באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק

 
 

בקשר עם ו2או  ,גרר, לרבות נזק בגין נזק גוף ו2או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי -חבות מוצר טוחיב .3
בגבול אחריות "( המוצרים)להלן:" מוו2או הבאים מטע הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצר

 הבשל אחריותמכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור  טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה"₪  1,111,111של
נזקים שנגרמו בקשר עם ו2או עקב להספק ו2או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר ו2או מחדלי  למעשי

חשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יי
רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק  תחולה. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת המבוטח

 .___________ההסכם, אך לא לפני החלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםבקשר עם 
 נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי מסיבה ודשיח לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה

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

לסך עד  recall -הביטוח מורחב לכלול כיסוי ל .הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה(
111,111  ₪ 
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 כללי 

 ות הביטוח המפורטות לעיל. לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליס ספקה .4

ו2או מי  מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .5
 .הו2או מי מטעמ מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו2או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  המטעמ

ל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מכישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו2או  .6
 יום מראש. 31הודעה על כך בדואר רשום  מכבימבלי שניתנה ל

במהדורתו  "ביט", לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .7
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו

 

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

         

 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 

 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו( 

 

 

 

 



 נספח להסכם

 

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 נומיתונוסח כללי של ערבות בנקאית אוט

 

 בודלכ

 227299מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

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

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

 .מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים למדידה בזרועאספקת ל 11822112מס' 

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

כי המדד החדש  ,("המדד החדש" :פני התשלום על פי ערבות זו )להלןאם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה ל

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

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

 (."סכום הערבות המוגדל"

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

 

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

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

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

 

 _________ ועד בכלל .  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 בכבוד רב,

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:



 ג'נספח 

 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
 1221/102 טופס הצעה למכרז מס' הנדון:

 
 _________________________________________________________________התאגיד המציע: 

 
 _______________________________________________________________המוצע:  המוצרשם 

 
 _________________________________________________________המוצע:  פירוט הציוד הנלווה

 
 ______________________________________דגם: ___ __________________________תוצרת:

 
 ____________________הערות: ____________________________________________________

 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .2

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

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

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

 כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז. ,אנו מצהירים 2.2
 

הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו  חתימתנו על כתב 2.1
בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם 

 המצורף כלשונו.ההתקשרות 

 
 כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. ,ידוע לנו 2.3

 
ייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת הננו מתח 2.2

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

 
אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  2.5

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

  ההסכם.

 
כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים  ,הננו מבינים ומוסכם עלינו ..2

 במכרז.

 
 2 יין יפני 2 פרנק שוויצרי. דולר ארה"באירו 2 לירה סטרלינג 22  ש"ח -נקובים בהמחירים בהצעה  ..2

 

/ יין יפני /  דולר ארה"באירו / לירה סטרלינג /ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער 
 היציג נכון ליום האחרון להגשת ההצעות למכרז.פרנק שוויצרי.
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 :2לדגם מספר  להלן הצעתנו .1
 

  ______________________________________________ המכשיר המוצע: שם

  המוצע: פירוט הציוד הנלווה

 דגם: _________________________ תוצרת:__________________________

 _______________________________________________________ הערות:

2 יין יפני 2  דולר ארה"ב רו 2 לירה סטרלינג 2אי 2 )₪מטבע _______     מחיר מד לחץ דם 

 )לא כולל מע"מ(. (פרנק שוויצרי

, ספר הוראות הפעלה באנגלית והוראות הפעלה ALKALINEהמחיר כולל מד לחץ דם, שרוול, סוללות 

 מקוצרות בעברית אנגלית רוסית וערבית.

לכל תקופת  הצמדת המחירים: תתאפשר אחת ההצמדות הבאות על פי בחירת הספק מראש 1.2

 ההסכם, וכמפורט בהסכם:

A.  2 יין יפני 2  דולר ארה"ב מטבע ההצעה יכול להיות אירו 2 לירה סטרלינג 2 -למט"ח  111%הצמדה

 ביום ההזמנה. ההצעהפרנק שוויצרי. התמורה בש"ח תיקבע על פי השער היציג של מטבע 

B. למדד המחירים לצרכן. הצמדה מלאה 

C. תבוצע  -הגיש את הצעתו בש"ח, ובחר בהצמדה משולבתאם הספק יבחר ל - הצמדה משולבת

ההצמדה תחושב לפי השינוי  -למט"ח  71%-למדד המחירים לצרכן ו 31%הצמדה  לשנהאחת 

 המשוקלל שחל במדד המחירים לצרכן ובמטבע ההצמדה הנבחר בין תחילת התקופה לסופה.

 (.A/B/C)נא למלא:  _______ הינה הצמדהההצמדה המבוקשת לכל תקופת ההסכם           

  
  למידע, לא לחישוב כלכלי -מכשיר   1.1

  קוד ירפ"א )באם קיים( ________________.

 _______________ מחיר ירפ"א לרוקח )לפני מע"מ באם קיים(

 __________ מחיר מכסימלי לצרכן באם לא מנוהל בירפא )כולל מע"מ(מחיר ירפא לצרכן או 

ר לצרכן, בתי מרקחת פרטיים2פארמים, אתרי אינטרנט )כולל מחיר שוק מייצג )מחיר אשר נמכ

 ______________ מע"מ(

 (.3__________ שנים )לפחות  תקופת אחריות למכשיר

  

 א לחישוב כלכליל ,למידע – שרוול 1.3

 )לא כולל מע"מ(. מטבע _______     נוסףמחיר שרוול 

 פ"א )באם קיים( ________________קוד יר

 ______________ ח )לפני מע"מ באם קיים(מחיר ירפ"א לרוק

 ______________רפא לצרכן )כולל מע"מ, באם קיים( מחיר י

 חודשים( 12תקופת אחריות לשרוול __________חודשים )נדרש לפחות 

 

ו בשקלול ההצעה, למען הסר ספק מחיר המכשיר כולל חלא יילק 2.3 - 2.2פים הנתונים שבסעי

 שרוול.
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 :שיש לצרף להצעה  רשימת מסמכים .3

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

 הצעתך ל

 באם המציע הינו תאגיד – אישור תאגיד. 

  האישור-FDA  ו2אוCE  ו2או קנדהHEALTH  ו2או אוסטרליהTGA .ו2או רשות הבריאות ביפן 

 .אישור רו"ח2 על היקף פעילות כספית 

 המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ. יצרן אישור 

 ותשלום חובות  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות

 .1976 –מס(, תשל"ו 

 "למסמכי המכרז. ו'ד, נספח תצהיר העשוי בפני עו 

 ותיה העיקריות. ה ותכונתמונת, המוצרצבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור  פרוספקט 

 ( אישור ולידציה רפואית בהתאם להמלצות שלAAMI )American Association for the 

Advancement of Medical Instrumentation ( ו2אוBHS )British Hypertension Society  ו2או

(ESH )European Society of Hypertension ( ו2אוDHLאישור הליגה הגרמנית ללחץ דם ).    

 .אישור עו"ד2רו"ח בדבר מורשי חתימה בחברה 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

 .טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום 

  אמ"ר. או אישור על היותו מצוי בהליכי רישום לקבלתבמידה ויש אישור אמ"ר לדגם המוצע 

 

 

 

 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:

 

 ____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:
 

 __________________ טלפון: ________________________ כתובת:
 

 __________________________ :דואר אלקטרוני _____________________ תאגיד: 'מס
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 2-נספח ג' 

 

 , מכרז מדי לחץ דם2לדגם מס'  -מענה למפרט טכני

 

 ______________________ -שם הספק

 ___________________ -תוצרת ודגם המכשיר המוצע

 

 

 בהתייחס לדרישות הטכניות של מכשירי לחץ הדם: תשובתנולהלן 

 

 ?זו תכונה מקיים האם יתרון דרישות סף תת דרישות סף

 diastole -שמפיק מד לחץ הדם  מידע

 דופק. וsystole ו

 לא 2 כן 

מידות בין  2-3שרות לשרוול ב אפ שרוול

  22-42המידות 

 לא 2 כן

נא לציין את גודלן של 

השרוולים למכשירים 

 המוצעים:

1. ___________ 

2. ___________ 

3. ___________ 

 לא 2 כן אוטומטי באופן השרוול ניפוח

פשוטות וקלות להשגה מסוג  סוללות סוללות

ALKALINE 

 לא 2 כן

 לא 2 כן  קיום של ולידציה רפואית

איזה ולידציה קימת 

 למכשיר_________________

 12חודשי אחריות למכשיר ו  36לפחות  תקופת אחריות

 חודשים לשרוול

 לא 2 כן
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 בהתייחס ליתרונות המכשירים: תשובתנולהלן 

 ?זו תכונה מקיים האם יתרון המהווה תכונה תת יתרון המהוות תכונות

 לא 2 כן עברית שפת מסך

 לא 2 כן מניםשפת הסי

 לטווח המתאים אוניברסאלי שרוול שרוול

 בגדלים שונים ברצף מידות

 לא 2 כן

 נא לציין מס' חודשים_____ תקופת אחריות שמעבר לשנה

  תכמות זיכרונו זיכרון

 נא לציין כמות זיכרונות_____

 לא 2 כן זיכרון של תאריך ושעת מדידה

 לא 2 כן זיכרון אשר מחולק לשני משתמשים

זיכרון אשר מחולק לשני משתמשים + 

 אורח

 לא 2 כן

 לא 2 כן  מד לחץ דם המזהה דופק לא סדיר

מד לחץ דם המסוגלים למדוד לחץ 

דם גם במקרה של הפרעות קצב 

 כגון פרפור פרוזדורים

 לא 2 כן 

המתאימה את עצמה לבדיקה הנוכחית  מערכת ניפוח מתוחכמת

 ומעלה את הלחץ בקיטועים.

 לא 2 כן

המתאימה את עצמה לבדיקה הנוכחית 

ומעלה את הלחץ באופן רציף 2 מדידה 

 בעליה.

 לא 2 כן

תקופת אחריות למד לחץ הדם 

 חודשים 36 -מעבר ל

 נא לציין מס' חודשים_____ 

יכולת כיבוי אוטומטי לאחר מס' 
דקות ללא שימוש ו2 או העברה 

 אוטומטית למצב שעון.

 לא 2 כן 

 לא 2 כן  ה חלשההתראה על סולל

 לא 2 כן  יכולת העברת נתונים למחשב

 לא 2 כן  קיום תיק לנשיאת מד לחץ הדם

 נא לציין ערכים מוספים: ערכים מוספים

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

 
 



 

 

 :1לדגם מספר  להלן הצעתנו .2
 

  ______________________________________________ שם המכשיר המוצע:

  המוצע: פירוט הציוד הנלווה

 דגם: _________________________ תוצרת:__________________________

 _______________________________________________________ הערות:

2 יין יפני 2  דולר ארה"ב אירו 2 לירה סטרלינג 2 )₪ 2מטבע _______     מחיר מד לחץ דם 

 )לא כולל מע"מ(.( פרנק שוויצרי

, ספר הוראות הפעלה באנגלית והוראות הפעלה ALKALINEהמחיר כולל מד לחץ דם, שרוול, סוללות 

 לית רוסית וערבית.מקוצרות בעברית אנג

הצמדת המחירים: תתאפשר אחת ההצמדות הבאות על פי בחירת הספק מראש לכל תקופת  2.2

 ההסכם, וכמפורט בהסכם:

A.  2 יין יפני 2  דולר ארה"ב מטבע ההצעה יכול להיות אירו 2 לירה סטרלינג 2 -למט"ח  111%הצמדה

 ביום ההזמנה. ההצעהפרנק שוויצרי. התמורה בש"ח תיקבע על פי השער היציג של מטבע 

B. למדד המחירים לצרכן. הצמדה מלאה 

C. תבוצע  -אם הספק יבחר להגיש את הצעתו בש"ח, ובחר בהצמדה משולבת - הצמדה משולבת

ההצמדה תחושב לפי השינוי  -למט"ח  71%-למדד המחירים לצרכן ו 31%הצמדה  לשנהאחת 

 תחילת התקופה לסופה.המשוקלל שחל במדד המחירים לצרכן ובמטבע ההצמדה הנבחר בין 

 (.A/B/Cההצמדה המבוקשת לכל תקופת ההסכם הינה הצמדה _______ )נא למלא:           

  
  למידע, לא לחישוב כלכלי -מכשיר   2.1

  קוד ירפ"א )באם קיים( ________________.

 _______________ מחיר ירפ"א לרוקח )לפני מע"מ באם קיים(

 __________ לי לצרכן באם לא מנוהל בירפא )כולל מע"מ(מחיר מכסיממחיר ירפא לצרכן או 

מחיר שוק מייצג )מחיר אשר נמכר לצרכן, בתי מרקחת פרטיים2פארמים, אתרי אינטרנט )כולל 

 ______________ מע"מ(

 (.3__________ שנים )לפחות  תקופת אחריות למכשיר

  

 א לחישוב כלכליל ,למידע – שרוול 2.3

 )לא כולל מע"מ(.ע _______ מטב     נוסףמחיר שרוול 

 פ"א )באם קיים( ________________קוד יר

 ______________ מחיר ירפ"א לרוקח )לפני מע"מ באם קיים(

 ______________רפא לצרכן )כולל מע"מ, באם קיים( מחיר י

 חודשים( 12תקופת אחריות לשרוול __________חודשים )נדרש לפחות 

 

ו בשקלול ההצעה, למען הסר ספק מחיר המכשיר כולל חלא יילק 2.3 - 2.2פים הנתונים שבסעי

 שרוול.
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 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה  .5

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

 הצעתך ל

 באם המציע הינו תאגיד – אישור תאגיד. 

  האישור-FDA  ו2אוCE  ו2או קנדהHEALTH 2או אוסטרליה וTGA .ו2או רשות הבריאות ביפן 

 .אישור רו"ח2 על היקף פעילות כספית 

 המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ. אישור יצרן 

 ותשלום חובות  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות

 .1976 –מס(, תשל"ו 

 "למסמכי המכרז. ו'פח ד, נסתצהיר העשוי בפני עו 

 ה ותכונותיה העיקריות. תמונת, המוצרצבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור  פרוספקט 

 ( אישור ולידציה רפואית בהתאם להמלצות שלAAMI )American Association for the 

Advancement of Medical Instrumentation ( ו2אוBHS )British Hypertension Society  ו2או

(ESH )European Society of Hypertension ( ו2אוDHLאישור הליגה הגרמנית ללחץ דם ).    

 .אישור עו"ד2רו"ח בדבר מורשי חתימה בחברה 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

 .טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום 

 אמ"ר. ישום לקבלתאישור אמ"ר לדגם המוצע במידה ויש או אישור על היותו מצוי בהליכי ר 

 

 

 

 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:

 

 ____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:
 

 __________________ טלפון: ________________________ כתובת:
 

 __________________________ :דואר אלקטרוני _____________________ תאגיד: 'מס
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 2-ג'נספח 

 

 , מכרז מדי לחץ דם1לדגם מס'  -מענה למפרט טכני

 

 ______________________ -שם הספק

 ___________________ -תוצרת ודגם המכשיר המוצע

 

 

 בהתייחס לדרישות הטכניות של מכשירי לחץ הדם: תשובתנולהלן 

 

 ?זו תכונה םמקיי האם יתרון דרישות סף תת דרישות סף

 diastole -שמפיק מד לחץ הדם  מידע

 דופק. וsystole ו

 לא 2 כן 

מידות בין  2-3אפשרות לשרוול ב  שרוול

  22-42המידות 

 לא 2 כן

נא לציין את גודלן של 

השרוולים למכשירים 

 המוצעים:

4. ___________ 

5. ___________ 

6. ___________ 

 לא 2 כן אוטומטי באופן השרוול ניפוח

פשוטות וקלות להשגה מסוג  סוללות לותסול

ALKALINE 

 לא 2 כן

 לא 2 כן  קיום של ולידציה רפואית

איזה ולידציה קימת 

 למכשיר_________________

 12חודשי אחריות למכשיר ו  36לפחות  תקופת אחריות

 חודשים לשרוול

 לא 2 כן
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 בהתייחס ליתרונות המכשירים: תשובתנולהלן 

 ?זו תכונה מקיים האם יתרון המהווה תכונה תת יתרון המהוות תכונות

 לא 2 כן עברית שפת מסך

 לא 2 כן שפת הסימנים

 לטווח המתאים אוניברסאלי שרוול שרוול

 בגדלים שונים ברצף מידות

 לא 2 כן

 נא לציין מס' חודשים_____ תקופת אחריות שמעבר לשנה

  תכמות זיכרונו זיכרון

 נות_____נא לציין כמות זיכרו

 לא 2 כן זיכרון של תאריך ושעת מדידה

 לא 2 כן זיכרון אשר מחולק לשני משתמשים

זיכרון אשר מחולק לשני משתמשים + 

 אורח

 לא 2 כן

 לא 2 כן  מד לחץ דם המזהה דופק לא סדיר

מד לחץ דם המסוגלים למדוד לחץ 

דם גם במקרה של הפרעות קצב 

 כגון פרפור פרוזדורים

 אל 2 כן 

המתאימה את עצמה לבדיקה הנוכחית  מערכת ניפוח מתוחכמת

 ומעלה את הלחץ בקיטועים.

 לא 2 כן

המתאימה את עצמה לבדיקה הנוכחית 

ומעלה את הלחץ באופן רציף 2 מדידה 

 בעליה.

 לא 2 כן

תקופת אחריות למד לחץ הדם 

 חודשים 36מעבר ל 

 נא לציין מס' חודשים_____ 

לאחר מס'  יכולת כיבוי אוטומטי
דקות ללא שימוש ו2 או העברה 

 אוטומטית למצב שעון.

 לא 2 כן 

 לא 2 כן  התראה על סוללה חלשה

 לא 2 כן  יכולת העברת נתונים למחשב

 לא 2 כן  קיום תיק לנשיאת מד לחץ הדם

 נא לציין ערכים מוספים: ערכים מוספים

5. __________________________________________ 

6. __________________________________________ 

7. _____________________________________________ 

8. _____________________________________________ 

 
 



 

 
37 

 נספח ד'

 

 טופס פרטי המציע
 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
 
 
  פרטי המציע .2
 

 שם
 
 

 מס' עוסק מורשה

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל 2 ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  

2.  

 

 
 
 
 תיאור כללי של המציע  .1
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 כוח אדם .3
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 
 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע: 
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 ניסיון קודם ולקוחות  .2
 

 המוצע: למוצרמספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי אחזקה 
 
 

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

 נות:ונמכרו על ידי המציע בשנתיים האחרפעילות כנ"ל, ש מוצריםמספר כולל של 
 
 

 שמות הרוכשים המפורטים להלן:
 
1___________________________ . 2____________________________ . 
 
3___________________________ . 4____________________________ . 
 
5__________________________ . 6__________________________ .__ 
 
 
 
 
להם אנו מספקים בשנים האחרונות  / להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו .5

 באופן סדיר)___________( 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 השירות שניתן:תיאור 
 

 תקופת מתן השירות:
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 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 

 חותמת: ________________________ ____________________ חתימת המציע: 

 
 

 ______________________תאריך: 
 
 



 ה'נספח 

 

 כתב ערבות הגשה
 

 לכבוד 
 מכבי שירותי בריאות

 27רחוב המרד 
 תל אביב

 
  כתב ערבות מספר __________הנדון: 

 
 

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

 פומבי רגיל  שר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרזא₪,  51,111של   בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

  . מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים למדידה בזרוע לאספקת 11822112מס' 

 

ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים  (עשרה) 11אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

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

 

 ועד בכלל. 7.11.2112ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 

 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 

 
 

 .רהערבות זו אינה ניתנת להעב

 
 
 

 _____________  ___________________  __________________________ 
  חתימה וחותמת שם מלא תאריך 

 
 



 ו'נספח 

 

 ר י ה צ ת
 
 

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

 
 

( "החברה"________________ )להלן: _____כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___תצהירי זה ניתן  .1
 .מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים למדידה בזרוע , לאספקת11822112 למכרז

 

 ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה. ,משמש בתפקיד _________________ בחברההנני  .2

 

 

  וכל השירותים הכרוכים בכך.ציוד רפואי,  באספקת פחות,ל הבישראל של שננסיון מוכח  תבעלחברה ה .3

 
 

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .4

 

 

 

______________________ 

 חתימה 

 

 

 אישור

 

__ ________במשרדי ברחוב  ,עו"ד,________________הופיע בפני _ __________כי ביום  ,הנני מאשר בזה

 ,מספר ______________זהות  ידי תעודת עצמו על ההישז ,_______________ _________________, מר

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

 .בפני נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה

 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת             
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 נספח ז'

 הסכם הנחה גלובאלית מיום

  הסדר לענין קביעת המחיר לפי חוק מע"מ

 "( מכביבין מכבי שירותי בריאות, )להלן "

 "(החברהבע"מ  )להלן "  ______לבין 

 הגדרות .2

 הנרכשים ע"י מכבי מהחברה. מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים למדידה בזרוע –המוצרים  .1.1

 מחירים שהוסכמו בין החברה למכבי.  – מחירי ההסכם .1.2

שנמכרו על ידי בתי המרקחת  םמוצריה[ מכפלת 1ההפרש בין: ] –סכום ההחזר החודשי  .1.3

[ מכפלת 2הפרטיים למבוטחי מכבי בחודש נתון, במחירי ירפא לרוקח ללא מע"מ. ובין: ]

ירי שנמכרו על ידי בתי המרקחת הפרטיים למבוטחי מכבי בחודש נתון, במחהמוצרים 

 ההסכם ללא מע"מ.

חשבונית חודשית שתוצא למכבי בגין כל רכישות בתי מרקחת מכבי  –חשבונית מס מרכזת  .1.4

"( בחודש נתון, והמתייחסת לכלל תעודות המשלוח שהונפקו לבתי המרקחת מב"מ)להלן "

 של מכבי בגין אותו חודש.

 ."(ההנחה" –)להלן  החברה תעניק למכבי הנחה גלובלית .1

 לעיל.   1.3קבע אך ורק בהתבסס על סכום ההחזר החודשי , כמפורט בסעיף סכום ההנחה י .3

על ידי נרכשים ההמוצרים  ףהקכל בהתבסס על , על ידי מכבי מוסכם על הצדדים כי ההנחה תקבע  .2

סכום ההחזר ועל  ,והן במסגרת בתי המרקחת הפרטיים(בתי המרקחת של מכבי  מכבי )הן במסגרת

 . החודשי

 לעניין  תוספת זאת להסכם יהיה כדלהלן:אופן ההתחשבנות  .5

 3שתקבע עפ"י סעיף  סכום ההנחה גובהמב"מ בבגין רכישותיה בזכה את מכבי תהחברה  .5.1

 לעיל, כמפורט להלן:

  באם ההנחה שנקבעה כאמור לא באה לידי ביטוי בחשבוניות שהוצאו למכבי, תוציא
בוניות שהוציאה החברה הודעת זיכוי למכבי. הודעת הזיכוי תכלול פרוט של החש

 למכבי, אליהן היא מתייחסת.החברה 

 1.1.2114 -לא תינתן הנחה על התקופה שקודמת ל . 

  ,סך ההנחה שתינתן בפועל לא תעלה על גובה התשלום של מכבי בגין רכישותיה במב"מ
 אלמלא אותה הנחה.

את לא תוספת ז ביישום  כי יובהר החודשי.  ההחזרסכום מיקוזז  סכום ההנחה )ללא מע"מ( .5.2

למבוטחי מכירות גין ב קבל החזרים מהחברה בגין הפרשי מחירנפגעת זכותה של מכבי ל

 שלא קוזזו על ידי ההנחה. ,בבתי מרקחת פרטייםמכבי 

 

______________                                                        _______________ 
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                                  מכבי שירותי בריאות                      

 נספח ח'

 בתי מרקחת מכבי פארם
 , כפוף לשינויים2102נכון למאי 

 פקס טלפון מנהל בית מרקחת עיר

 08-9319269 08-9319286 נאיף עבוד אילת 4איילות  אילת

 03-5387284 03-6345688 מירי עזר אור יהודה 0אופירה  אור יהודה

 03-9090910 03-9088238 עלי סרחאן לעדא 0ניסים גאון  אלעד

 08-8549532 08-8549503 ילנה איבנקוב  רובע ד' אשדוד 02השיטים  אשדוד

 אשדוד
צמוד לביטוח לאומי רובע  04הבנים 
 08-6492013 08-6492017 מלכה פרנק הסיטי

 08-6747653 08-6747651 יאנה קרמר אשקלון 3הגבורה  אשקלון

 באר שבע
קרית  4רח' התקוה  -שבע-בימ"ר באר 

 08-6654892 08-6267488 בנק לאה הממשלה

 08-9100726 08-9100736 יוליה דרבקינה באר שבע 01בן צבי   -מגדל רכבת  באר שבע

 03-5771359 03-5771323 סמואלה ניומן בני ברק 34רבי עקיבא  בני ברק

 נירה זיידמן בני ברק 44כהנמן  בני ברק
03-6162603 
 03-5792974 03-6162576 

 03-5001223 03-5001224 מאיה טטרו ים-בת 33כצנלסון  בת ים

 03-6571606 03-6571575 קלר-ציפי בריף ים-בת 22בלפור  בת ים

 03-5733937 03-7316481 עמית טל גבעתיים 33ויצמן  גבעתיים

 03-5347714 03-5350572 נחום בנדל גני תקוה 0רב און  גני תקווה

 08-6570096 08-6570095 מרטין רוזנטל דימונה -רכז מסחרי מ דימונה

 09-7489965 09-7460659 ליאת מליק הוד השרון  04הבנים  הוד השרון

 09-9588536 09-9558157 שרון קורן הרצליה 01סוקולוב  הרצליה

 סוזי שליין חדרה 03הלל יפה  חדרה
04-6343366 
 04-6305686 04-6221837 

 03-5015651 03-5056343 אבי עבודי חולון 34אילת  חולון

 03-6513797 03-6513803 הדס בלונד חולון 43קוגל  חולון
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 03-6530018 03-6530016 שרה אופיר חולון 43גאולים  -נאות שושנים  חולון

 04-8640690 04-8351262 אלה הרשקוביץ חיפה 4יל"ג  חיפה

 04-8224945 04-8235064 ר אמירלינו מרכז זיו נווה שאנן 3שלום עליכם  חיפה

 02-6246304 02-6243469 אליאס סבאג ירושלים 41אגריפס  ירושלים

 02-6415034 02-6415034 דנית בר ק. יובל הדסה הקטנה 4צ'ילה  ירושלים

 09-7679285 09-7644680 צילה כץ כפר סבא 34רוטשילד  כפר סבא

 08-9225464 08-9207519 שנהב יובל נוה נוף לוד 30שפירא  לוד

 לוד
רח' בן הורקינוס אליעזר  -מחסן לוד 

 08-9246395 08-9185730 אלברטו פבלובקיס אזור תעשיה צפוני לוד בית מגור  3/3

 08-9737681 08-9737634 מירי אליעז מודיעין - 2תלתן  מודיעין

 08-9262895 08-9262894 גולדי אפשטיין מרכז רננים  -בימ"ר מכבים מכבים

 04-6570728 04-6463155 פאיזה גיהשאן נצרת עילית 04מעלה יצחק רבין  צרתנ

 08-9932298 08-9945477 פהמאן דראושה נתיבות 02ירושלים  נתיבות

 09-8851930 09-8851931 טלי ריפא לב יסמין נתניה 02פנחס לבון   נתניה

 09-8605203 09-8605204 גלית מינמר נתניה 20שד' בנימין  נתניה

 08-9954603 08-9950638 ריינר תמר ערד 02שמעון  ערד

 03-9392652 03-9392651 סנא פזע פתח תקוה 3שפיגל  פתח תקווה

 03-9080379 03-9080377 איריס רוזנצוייג עמישב-הדר גנים 34מנחם בגין  פתח תקווה

 08-6629270 08-6629220 בתיה קלאס קרית גת 44רח' העצמאות  קרית גת

 04-8731324 04-8731326 אדיב אבו אלהיג'א   03גושן  וצקיןקרית מ

 04-8744489 04-8744426 סאטי אמין 2גלרון יוני נתניהו  -קרית מוצקין  קרית מוצקין

 08-9298943 08-9298941 חנה פאר קרית ספר 32מסילת יוסף  קרית ספר

 03-9386151 03-9023750 סופי מנוביץ ראש העין 01הציונות  ראש העין

 03-9541354 03-9541355 ריבי רובין 03רוטשילד -ראשון לציון ראשל"צ
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 08-9367446 08-9367443 חגית קלר רחובות 1אחד העם  רחובות

 08-9257906 08-9257905 ביאנקה יאנק ארז רמלה 00שד' ויצמן  רמלה

 03-6702719 03-6728839 מיכל ריכטר רמת גן 04ביאליק  רמת גן

 03-5488546 03-5488534  אתי סלע רמת השרון 3הנצח  רמת השרון

 09-7450391 09-7420426 שלומית צור רעננה 024אחוזה  רעננה

 03-5258084 03-5282650 קסניה שפירו אביב-תל 23קינג ג'ורג'  תל אביב

 03-5285649 03-6299856 מיכל קלדרון אביב-תל 2בלפור  תל אביב

 03-6042622 03-5465558 מוד חלילמח אביב-תל 3השל"ה  תל אביב

 יפו 34תקומה  תל אביב
מיכל רוזנבלום בו 

 03-5122115 03-5122132 מאיר

 תל אביב
 -, ת"א2פינת תובל  32יגאל אלון 

 03-5612130 03-5612448 חנה שילה השלום-אמפא

 תל אביב
מרכז  שוסטר תל  03אבא אחימאיר  

 03-6436037 03-7440125 נטלי סטרוסלצקי  אביב. 

 


