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          129/2012מכרז עם שלב מיון מוקדם מס' 
  מודעת תיקון - מכשירי אינהלציה וציוד מתכלה לאספקת 

 

1. 0Bעם ספקים המסוגלים לספק למכבי  להתקשר מעוניינתכבי שירותי בריאות מ

, האחת מכשירי ארצית בפריסהבשתי קטגוריות  מתכלה וציוד אינהלציה מכשירי

אינהלציה וציוד מתכלה מקורי למכשיר למבוגרים והשניה מכשירי אינהלציה 

ייבחרו שני  מכבי בבעלות ש המרקחת לבתי וציוד מתכלה מקורי למכשיר לילדים,

ספקים לאספקת מכשירים למבוגרים וספק נוסף לאספקת מכשירים לילדים 

 תכן שספק מסוים יבחר לשתי הקטגוריות.כאשר י

2. 1B חודשים. למכבי שמורה האופציה להאריך את  18ההתקשרות היא לתקופה של

) 1חודשים כל אחת בכל פעם, ( 18תקופות נוספות בנות  2-תקופת ההסכם ב

 ) בתנאים מיטיבים בתיאום עם הספק.2בתנאים זהים; או (

3. 2Bלפי שיקול דעתה, עם המציעים ,שא ומתןמכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מ 

 במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.

4. 3B ניתן להציע יותר ממותג ודגם אחד. מכבי רשאית לבחור במספר מותגים ודגמים

של ספק כהצעות זוכות. בחירת ספק אינה מחייבת בחירה של כל המותגים 

 והדגמים שהוצעו על ידו. 

 :כל הדרישות שלהלןיענה על  רשאי להגיש הצעות ספק אשר .5

 יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל. .א

 מנהל ספרים כדין. .ב

 מסוגל לספק למכבי את המוצרים נשוא מכרז זה, בעצמו, או ע"י קבלן משנה/ .ג

 מפיץ

 HEALTHו/או קנדה  CEו/או  FDA-לציוד מהדגם המוצע על ידו אישור ה .ד

 ו/או רשות הבריאות ביפן. TGAו/או אוסטרליה 

או אישור מנציגו המורשה  כי הוא נציגו המורשה בארץ מהיצרןבידיו אישור  .ה

 של היצרן.

וכל ציוד רפואי   באספקת פחות,בישראל של שנה לבעל נסיון מוכח  הינו .ו

  השירותים הכרוכים בכך.

מכשירי אינהלציה מתוצרת היצרן המוצע, נמכרו בישראל ו/או  בצפון  .ז

ליה בהיקף של לפחות אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטר

 . -2011 2010יח' בשנים  15000

 ₪. 100,000של   ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .ח

עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי  .ט

 הנדרש.

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



 ,21.1.13ועד ליום  15.1.13, החל מיום לרכושהמעונין להשתתף במכרז זכאי  .6

  500  שלבאמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות,  בתמורה לתשלום

שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' ש"ח (

, או מי שימונה במקומה לצורך ענת מנדל, אצל הגב' 14אביב, קומה -, תל27המרד 

  . 10:00-14:00: בין השעות ,ה'-בימים א' בי, די מכיזה על 

אל  ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז .7

 הפניות תעשנה עד ליום ועדת המכרזים. רכזת, ענת מנדל: גב' נציגת מכבי

על המציע . mandel_an@mac.org.ilדואר אלקטרוני: , באמצעות 28.1.13

שובות ת  .03-5143643מס':  מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון

 .4.2.13תימסרנה עד ליום 

  ענת מנדללידי גב' יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בשלב א'  ההצעה את .8

תל אביב, , 27רח' המרד מקומה במכבי, בועדת המכרזים, או מי שימונה  רכזת

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

. הצעות שלא תוגשנה עד 12:00בשעה , 10.2.13 ההצעות הוא יוםלהגשת האחרון 

 למועד האמור, לא תתקבלנה!

במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  .9

 האמור במסמכי המכרז.

  

mailto:mandel_an@mac.org.il


 1-ספח א'נ

 מענה טכני

אין + יש/ דרישות המכרז יח' מידה תכונה                          
 ערך

 מ"ל תמיסה 2.5 -זמן טיפול ל -נבולייזר
  עבור מכשיר למבוגרים 

  דק' 10עד  דקות

 מ"ל תמיסה 2.5 -זמן טיפול ל -נבולייזר
 עבור מכשיר לילדים  

  דק' 12.5עד  דקות

  מ"ל ומטה 0.6 -מ מ"ל  במ"ל 0.6מקסימאלי נפח שארית 
 זרימת אויר מקסימלית ביח' של -נבולייזר

 למכשיר למבוגרים )lpmליטר לדקה (
lpm\ דק' ומעלה   

 זרימת אויר מקסימלית ביח' של -נבולייזר
 למכשיר לילדים )lpmליטר לדקה (

lpm\ דק' ומעלה   

MMAD- למבוגרים ולילדים 
Mean Mass Aerodynamic Diameter 

  מיקרון 5 -פחות מ מיקרון

 הנפח הכולל של כוסית האינהלציה יכיל 
 .CC4לפחות 

  CC4לפחות  

  וולט 220-230 וולט בעל תקע ישראלי תקניכבל חשמל 
 

 כוסית עמידה בהרתחה
 

  כן 

  כן  צינורית מפלסטיק
 יםמבוגרמכשיר למסכה גמישה ושקופה ל

 
  כן 

  כן  מכשיר לילדיםושקופה ל מסכה גמישה
  כן  פיה

  כן  פילטרים
  יתרון  ילדיםלמכשיר למוצץ 

  כן  בעל חזות ידידותית לילדים מכשיר 
  כן  נוחיות תפעול המכשיר

גמישות ואטימות המסכה והתאמתה 
 לפנים

  כן 

  נמוכה   עוצמת רעש המכשיר

  לפחות שנתיים שנים תקופת אחריות
 

 

 ____________  המציע:חתימת 
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 לאספקת מכשירי אינהלציה וציוד מתכלה    -129/2012מכרז מס'  הנדון:

 
 

  -תיקונים 
 

 מפרט
 

 ייאמר "מינימאלית" ולא "מקסימאלית". – 2.1.3בסעיף .1
"זרימת ) בשורת ה"נבולייזר", במקום 1ת המענה הטכני (נספח א'בטבל .2

 ".זרימת אוויר מינימליתייאמר "אויר מקסימלית" 
 

 הסכם
 
 :5.1בסעיף  .1

 "."מתוצרת היצרןיתווסף לאחר המילים "החדיש ביותר הקיים בשוק"  .א
בשורה הרביעית, לאחר המילים "הקיים בשוק" יתווסף "וזאת באם  .ב

לספק יותר את המוצר אשר זכה ובאם מכבי אשרה המציע אינו מסוגל 
 לספקו".

 
 פי דין".-, לאחר המילה "אחראי" יתווסף "על9.1בסעיף  .2
 
 , בסוף כל אחד מהסעיפים יתווסף:12.6-ו 9.2בסעיפים  .3

יפוטית שחלוט של ערכאה ק דין לקבלת פסכאמור תהא בכפוף חובת השיפוי "
בדבר כל נזק ו/או הוצאה ו/או זוכה מוסמכת, למסירת הודעה מידית ובכתב ל

 . זוכה"תביעה ולהעברת ניהול ההגנה באופן בלעדי לידי ה
 

 תצהיר
 
 יח'". 15,000יח'" ייאמר: " 5,000במקום המילים: "  – 5.   בסעיף 1
 
 
 
 



 -תשובות לשאלות
 

 : מנהלה
 

 :שאלה .1
מבוקש להבהיר בתוך איזה פרק זמן לערך יתקיים שלב ב' של  -3.3.2בסעיף 
 המכרז.
 :תשובה

 לא ניתן לאמוד את הזמן שבין שלב א' לשלב ב'. 
 

 :שאלה .2
קיימת סתירה בין היקף המכירות עליו נדרש היצרן להצהיר  4.3.7בסעיף  .א

 5,000לנספח ו' ( 5יחידות) לבין זה המבוקש בסעיף  15,000בסעיף זה (
  אנא הבהירו מה הנכון. –יחידות) 

התבצע המכר, האם רוסיה יכולה להיכלל מצוינים האזורים בהם .   בסעיף ב
 :תשובה ביניהם?

 .15,000א. הנכון הינו 
 לא.  .ב

 
 :שאלה .3

בשלב א' מגישים את טפסי המכרז המקוריים, האם לשלב ב' ניתן לצלם את 
 ?טופס המכרז שעלי להגיש? אחרת, כיצד עלי לפעול

 :תשובה 
יש לצלם את טופס ההצעה (נספח ג' למסמכי המכרז) בטרם הגשת 

 המסמכים בשלב א'.
 
 

 :מפרט
 

 :שאלה .1
האם ניתן להציע שבכל סט תהיינה מסיכה אחת למבוגר  - 2.3.3בסעיף 

ומסיכה אחת לילד + פיה? (באינהלטור למבוגר) בגרסת ילדים יש מסיכה 
 ופיה.

 :תשובה
מסכות בהתאם לסוג המכשיר (לילדים/למבוגרים), ביחד עם  2יש להציע 

 פיה.
 

 :שאלה .2
, האם מכר עדכני 2011-או חדשניים שהשקתם החלה בדגמים חדשים ב

 הינו רלוונטי באותו מידה? 2011-2012שהתבצע בשנים 
 :תשובה

, אזי הדרישה היא כמוגדר בסעיף. יודגש, כי 4.3.7באם הכוונה לסעיף 
כמויות של דגם אחר מהתוצרת המוצעת יכולות להיכלל במניין הכמות 

 המינימלית הנדרשת.
 
 
 
 



 
 
 

 :ימענה טכנ
  

 :שאלה .1
בטבלת המפרט הטכני מצוין: "זרימת אויר מקסימלית" בהמשך הטבלה 

ומעלה".   LPM 5-ישנה עמודה שנקראת "דרישות המכרז" ובה מופיע  "מ
 הינה זרימת האוויר המינימלית? LPM 5האם הערך 

 : תשובה
 אכן כן. ראה תיקונים לעיל.

 
 :שאלה .2

על מנת  1-לצלם את נספח אבמידה ומגישים יותר ממכשיר אחד האם ניתן 
 להגיש מכשירים נוספים?

 :תשובה
(המענה הטכני) לגבי כל מכשיר  1אכן כן. יש לצלם ולהגיש את נספח א'

 בנפרד.
 

 :הסכם
 

 :שאלה .1
את אחריות הספק  מבוקש להחריג -"הגדרת "שירותי תחזוקה" - 1.3בסעיף 

במקרים של תפעול / אחזקה / שימוש / אחסנה וכדומה לקויים ו/או 
רשלניים ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הספק (מבוקש להכליל את 
המונח "שימוש סביר" לגבי כל הנזקים/תקלות שיגרמו לציוד ולא רק לנושא 

 כם.להס 7מבוקש להחיל בקשה זו גם על הוראות סעיף  –השבר) 
 :תשובה

 הסעיף לא ישונה.
 

 :שאלה .2
לאחר המילים "החדיש ביותר הקיים בשוק" מבוקש להוסיף  5.1בסעיף  .א

 המילים "מתוצרת היצרן כהגדרתו לעיל".
הרי למוצר חדשני יותר העלויות גבוהות יותר.  -הפסקה אינה ברורה  .ב

 אנא הסבירו.
 :תשובה

 ראה תיקונים לעיל. .א
 הסעיף ייוותר בעינו. .ב

 
 :שאלה .3

תיק נשיאה אינו הכרחי במוצר זה. מוצרים רבים אינם כוללים תיק נשיאה. 
 להסכם מוזכר תיק נשיאה ואילו במפרט הדבר אינו מצוין. 5.1בסעיף 

 האם יש צורך להוסיף את עלות תיק הנשיאה בסעיף נפרד ?
 :תשובה

 תיק נשיאה אינו חובה.
 
 



 :שאלה .4
האמור בסעיפים אלו יחול מבוקש להוסיף הבהרה לפיה  - 5.4-5.2בסעיפים 

ידי הספק במסגרת מכרז זה -על מוצרי אינהלציה אשר סופקו למזמין על
 בלבד.

 :תשובה
 לזאת הכוונה.

 
 :שאלה .5

"תיקוני שבר" הכוונה לתקלה פנימית בלבד שנובעת משימוש  - 7.4סעיף ב
 סביר ולא שבר פיזי (שהרי שבר פיזי אינו מכוסה באחריות)?

 :תשובה
 בעינו.הסעיף ייוותר 

 
 :שאלה .6

למכור למזמין את המוצר בעלות  ,אנו מציעים חלף תיקון -  7.7בסעיף 
 ממחיר ירפ"א ללקוח (בתוספת מע"מ). 50%מופחתת של 

 :תשובה
 לא מקובל.

 
 :שאלה .7

 : 9.1בסעיף 
 פי דין"; -לאחר המילה "אחראי" מבוקש להוסיף "על .א
 מבוקש למחוק המילים "ו/או אבדן";  .ב
המילים "מכל סוג וללא יוצא מן הכלל" במילה מבוקש להחליף  .ג

 "ישירים";
מבוקש למחוק המילים "ו/או למי מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד  .ד

 שלישי כלשהו".
 : תשובה

 מקובל. ראה תיקונים לעיל. -א' 
 לא מקובל. –ד' -ב' 
 

 :שאלה .8
 :12.6, 9.3-9.2בסעיפים 

 מבוקש למחוק המילים "לפצות ו/או";  .א
 לאחר המילה "הוצאה" מבוקש להוסיף "ישירים";  .ב
 לאחר המילים "עורכי דין" מבוקש להוסיף "בסכום סביר";  .ג
חלוט של ערכאה ק דין כן מבוקש להכפיף את חובת השיפוי לקבלת פס .ד

יפוטית מוסמכת, למסירת הודעה מידית ובכתב לספק בדבר כל נזק ש
 ופן בלעדי לידי הספק. ו/או הוצאה ו/או תביעה ולהעברת ניהול ההגנה בא

כן מבוקש להגביל את תקרת השיפוי לסך התמורה המגיעה לספק לפי  .ה
 הסכם זה.

 :תשובה
 לא מקובל. –ג' -א'
 מקובל. ראה תיקונים לעיל. –ד' 
 לא מקובל. –ה' 

 
 



 :שאלה .9
פי הסכם -מבוקש להגביל את זכות הקיזוז לתשלומים על 16.1, 9.4בסעיפים 

הקיזוז יעשה בכל מקרה לאחר מתן הודעה סבירה זה בלבד. כן מבוקש, כי 
 מראש ובכתב לספק.

 :תשובה
 לא מקובל.

 
 :שאלה .10

לאור המקובל בהסכמים מסוג זה ועל מנת שלא להטיל על  10.1בסעיף 
הספק חובת עריכת ביטוחים לתקופה בלתי סבירה, מבוקש כי המילים: "כל 

ההתיישנות, אך" תקופה נוספת לאחר תום ההתקשרות ועד לתום תקופת 
 תימחקנה.

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 
 :שאלה .11

מבוקש כי לאחר המילים: "ולא תבוטלנה" יבוא: "במשך  10.8בסעיף 
 תקופת הביטוח".

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 
 :שאלה .12

 מבוקש כי: 10.9בסעיף 
 המילים: "אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או" תימחקנה. .א
 "הפרה" יבוא: "בתום לב".לאחר המילה:  .ב

 : תשובה
 א + ב. הסעיף יוותר בעינו.

 
 :שאלה .13

 מבוקש כי המילים: "ו/או הנובע מנזק לרכושו" תימחקנה. 10.10בסעיף 
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
 

 :שאלה .14
מבוקש כי המילים: "אחריות מקצועית" תמחקנה (הביטוח  10.12בסעיף 

אינו נדרש) ובמקומן יבוא: "ביטוח חבות מוצר וצד שלישי שהינם על פי 
 .AIG CGL (Israel) 09/05 Policyנוסח הפוליסה  

 :תשובה
 מאושר מחיקת המילים "אחריות מקצועית". יתר הסעיף יוותר בעינו.

 
 :שאלה .15

כי חילוט ערבות הביצוע או כל חלק ממנה יבוצע  מבוקש, 14.3-14.2בסעיפים 
יום לספק ומתן שהות מספקת  30לאחר מתן הודעה מראש ובכתב בת 

לתיקון הטעון תיקון. כן מבוקש, כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם 
 למכבי בפועל.

 :תשובה
 לא מקובל.  



 :שאלה .16
 "היסודיות".לאחר המילה "בהתחייבויותיו" מבוקש להוסיף  14.3בסעיף 
 : תשובה

 לא מקובל.
 

 שאלה: .17
 נבקש להוסיף בסוף הסעיף "אשר ימנע מטעמים סבירים בלבד". 15.1בסעיף 
 : תשובה

 לא מקובל.
 

 :שאלה .18
 להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שזכויות הספק לא תפגענה".נבקש  15.4בסעיף 
 : תשובה

 לא מקובל.
 

 : אישור עריכת ביטוחים
 

 :שאלה .1
מבוקש כי  המילים: "כמפורט וכמוגדר" תמחקנה (רישא)  19בסעיף 

 ובמקומן יבוא: "בקשר עם".
 :תשובה

 מאושר.
 

 :שאלה .2
 לאור המקובל בשוק הביטוח מבוקש כי המילים:(ביטוח חבות מעבידים) 

 "ו/או מי מטעמה" לאחר המילה: "מכבי" בהרחבת השיפוי תימחקנה.
 : תשובה

כנדרש. במקומם תתווספנה המילים מנהליה ו/או מאושר מחיקת המילים 
 עובדיה. מצ"ב נספח מתוקן.

 
 :שאלה .3

 לאור המקובל בשוק הביטוח מבוקש כי:(ביטוח אחריות כלפי צד שלישי) 
לאחר המילים: "על ידי הזוכה ו/או" בשורה השלישית תבוא המילה: א.  

 "בגין".
 חב לכסות" יבוא: מבוקש כי במקום המילים: "שם המבוטח בפוליסה יורב. 
 "הפוליסה תורחב לשפות".     

לאחר המילים: "כרכוש צד שלישי" יבוא: "למעט רכוש עליו עובדים  .ג
 במישרין". 

המילים: "יבוטל כל חריג בגין רכוש באחריות או בפיקוח או בשליטת 
 תמחקנה. –הזוכה" 

 :תשובה 
 א. הסעיף יוותר בעינו.

 ב.  מאושר. מצ"ב הסעיף המתוקן. 
 ג.   הסעיף יוותר בעינו. 

 
 
 
 



  :שאלה .4
לאור מהות ההסכם (הסכם אספקה) מבוקש כי  (ביטוח סחורה בהעברה)

היה ומהות ההסכם היא גם להעברת רכוש של מכבי, לאור  סעיף זה יימחק.
 המקובל בשוק הביטוח ודרישתכם לנוסח ביט, מבוקש כי: 

  המילים "מכל סוג שהוא, כולל נזק תוצאתי מכל סיבה"  בשורה השנייה  .א
 תמחקנה. 

 מילים: "בעת אחסנה או", בשורה רביעית, תמחקנה. ב.  ה
 המילים: "חניית לילה", בשורה הרביעית, תמחקנה. ג.   
 המילה: "גניבה" בשורה החמישית,  תמחק.ד.  

 :תשובה 
 סעיף סחורה בהעברה ימחק. מצ"ב נספח מתוקן. 

 
 :שאלה .5

לאור המקובל בשוק הביטוח מבוקשים השינויים (ביטוח חבות מוצר) 
 הבאים:

 לאחר המילים: "לרבות נזק גרר", בשורה הראשונה,  יבוא: "עקב מקרה  .א
 ביטוח".

 מבוקש כי פסקת האחריות הצולבת תימחק. .ב
רה השמינית תוחלפנה וקש כי המילים: "מסיבה כלשהי" בשומב .ג

 במילים: "ביוזמת המבטחת".
המילים: "עד לסך" בשורה האחרונה  תמחקנה ובמקומן יבוא: "בגבול  .ד

 אחריות של". 
 ש"ח" יבוא: "למקרה ולתקופה". 50,000לאחר המילים:  "עד לסך   .ה

 :תשובה
 א. הסעיף יוותר בעינו.

 הסעיף יוותר בעינו. .ב
 הסעיף יוותר בעינו. .ג
 הסעיף המתוקן.מאושר. מצ"ב  .ד
 מאושר. מצ"ב הסעיף המתוקן. .ה

 
 :שאלה .6

 מבוקש כי: 8בסעיף 
מילים: "לא יהיו נחותים" תמחקנה ובמקומן יבוא: "הינם עפ"י",  ה .א

  ולאחר 
 ". 2010המילה: "ביט" יבוא: "

 AIGתבוא הסיפא: "עבור חבות מוצר וצד שלישי נוסח הפוליסה  הינו  .ב
CGL(Israel) 09/05 Policy. 

 :תשובה
 א+ב הסעיף יוותר בעינו.

 
 :טופס הצעה

 
 :שאלה .1

 - 3בסעיף 
 2) יחולק בין 15,170אנא הבהירו כיצד האומדן הכולל של המכשירים ( .א

 המכשירים (מבוגרים/ילדים). קבוצות



 אנא ציינו אומדני כמות שנתית לכ"א מבין המוצרים שאינם לשקלול. .ב
 :תשובה 

מהמכשירים אשר נמכרו הינם ללא מאפיינים  80%הערכה היא כי כ  .א
יחודיים לילדים אך ייתכן ומשמשים גם לילדים. בכל מקרה החלוקה 

 .לתעדוףתתבצע בהתאם לבקשות המבוטח ולזכות מכבי 
 .ב

 
 

 
 
 
 
 
 

 :ערבות
 

 :שאלה .1
  -(ערבות ביצוע)

אנא הוסיפו לנספח מקום למילוי כתובת סניף הבנק לצורך קבלת  .א
 דרישות.

 נא הוסיפו שעל הדרישה להתקבל בסניף עד תום התוקף.א .ב
 נא הבהירו שהתשלום יהיה מתאריך קבלת הדרישה בסניף הבנק.א .ג
 נא הוסיפו כי הערבות אינה ניתנת להסבה.א .ד
  .ה

 :תשובה
 לא מקובל. הסעיף ייוותר בעינו.

 
 :שאלה .2

 -(ערבות הגשה)
 אנא הוסיפו שעל הדרישה להתקבל בסניף עד תום התוקף. .א
 נא הבהירו שהתשלום יהיה מתאריך קבלת הדרישה בסניף הבנק.א .ב
 ).10ימים כמקובל (ולא  7א תקנו כך שהתשלום יהיה תוך אנ .ג
 אנא הוסיפו כי הערבות אינה ניתנת להסבה. .ד

 :תשובה
 לא מקובל. הסעיף ייוותר בעינו.

 

 מצ"ב אישור עריכת ביטוחים תצהיר מתוקן •
 

 
 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

      
 
 בכבוד רב,            
 

 יוסי נסים
 יו"ר ועדת המכרזים

                 

 אומדן כמות שנתי מוצר
 450 כוסית לתמיסה

 160 צינורית פלסטיק

 280 מסיכה למבוגר 

 530 מסיכה לילד



 תאריך: _____________
 

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

 
  ")מכבי(להלן ביחד ולחוד: "

 
 

 אישור עריכת ביטוחיםהנדון: 
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 

 מתכלה   . אספקה  של  מכשירי אינהלציה וציוד")  בקשר עם מתן   שירותי הזוכה(להלן: "
וכן כל השירותים הנלווים בקשר עם  ההסכם שנערך ביניכם לבין הזוכה (להלן בהתאמה:  

 " השירותים"
") וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ (להלן: ההסכם" -ו
 ").תקופת הביטוח"
 

ביטוח חבות הזוכה כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי  -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין 1980 -פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע 
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח ₪  20,000,000השירותים, בגבול אחריות של  

יורחב לשפות את מכבי מנהלי ו/או עובדיה במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי 
 מעובדי הזוכה.

 

ביטוח חבות הזוכה על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
ל כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו ש

שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הזוכה ו/או הפועלים מטעמו, 
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב לשפות ₪     8,000,000בגבול אחריות של 

כה ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הזו
אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש 
מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש באחריות או בפיקוח 

 או בשליטת הזוכה.
 

, לרבות נזק בגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הזוכהאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .3
 ו/או הבאים מטעמו הזוכה י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצרבקשר עם ו/או  גרר, 

 טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה" ₪   2,000,000של בגבול אחריות ") המוצרים(להלן:"
למעשי  הבשל אחריותמכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור הפוליסה מורחבת לכסות גם 

הזוכה ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או ו/או מחדלי 
עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור 

טיבית רטרואק תחולה. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת כל אחד מיחידי המבוטח
החלה בטרם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםמיום תחילת פעילות הזוכה בקשר עם 

 יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .ההסכם, אך לא לפני ___________נחתם 
 6 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי מסיבה

 הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים חודשים
 עליו כאירוע ועניין נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו
בגבול אחריות   recall -. הביטוח מורחב לכלול כיסוי להביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה

 .למקרה ולתקופה₪    50,000של   ________
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 כללי

הזוכה לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .4
 המפורטות לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .5
ביטוחי מכבי ו/או  מכבי ו/או מי מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף

 מי מטעמה.

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

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט"  .7
 תו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.במהדור

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

 לעיל.
         
 
 
 
 
 
 
 
 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ
 על ידי ____________________

 ושם החותם ותפקיד                         

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ר  י  ה  צ  ת
 
 
 

לאחר שהוזהרתי כי  ___________,______מס' ת.ז. ____________________, _ ,הח"מ אני
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב  ת האמתא מרועלי ל

 כדלקמן:
 

כחלק בלתי נפרד מהצעת ________________________ (להלן: תצהירי זה ניתן  .1
 , לאספקת מכשירי אינהלציה וציוד מתכלה.129/ 2012) למכרז "המציע"

 

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

 

 /משנה קבלן"י ע או, את המוצרים נשוא מכרז זה, בעצמו לספק למכבי  המציע מסוגל  .3
 .מפיץ
 

וכל ציוד רפואי   באספקת פחות,בישראל של שנה לבעל נסיון מוכח  המציע הינו .4

  השירותים הכרוכים בכך.
 

, נמכרו בישראל ו/או  בצפון המוצעלשימוש ביתי מתוצרת היצרן  אינהלציה  מכשירי .5

יח'  15,000 אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה בהיקף של לפחות

 .2010-2011בשנים 
 

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

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 אישור

 

במשרדי ברחוב  ,עו"ד,________________הופיע בפני _ __________כי ביום  ,הנני מאשר בזה
 ידי תעודת עצמו על ההישז ,_______________ _________________, מר__________ 

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  מספר ______________,זהות 
 .בפני אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה - לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                           

 

 



 ה'נספח 

 

 כתב ערבות הגשה  
 

 לכבוד 

 מכבי שירותי בריאות

 27רחוב המרד 

 תל אביב

 

               כתב ערבות מספר __________  הנדון: 

 

אנו ערבים בזה כלפיכם  ,)"המבקש"לבקשת _________________________ (להלן: 
אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז ₪,  100,000 לסילוק כל סכום עד לסך של

מתכלה בהתאם למכרז מס' מכשירי אינהלציה וציוד לאספקת  , 129/2012 מס'פומבי רגיל 
129/2012. 

(עשרה) ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב,  10אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק 

 הסכום האמור מאת המבקש.

 .ועד בכלל 22.5.2013ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 

 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:

 

 

_______________    __________________           __________________ 

 כתובת הבנק                                 שם הבנק                 מספר הסניף 

 

 

4B.ערבות זו אינה ניתנת להעברה 


	1. מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספקים המסוגלים לספק למכבי מכשירי אינהלציה וציוד מתכלה בשתי קטגוריות בפריסה ארצית, האחת מכשירי אינהלציה וציוד מתכלה מקורי למכשיר למבוגרים והשניה מכשירי אינהלציה וציוד מתכלה מקורי למכשיר לילדים, לבתי המרקחת שבבעלות  מכבי ייבחרו שני ספקים לאספקת מכשירים למבוגרים וספק נוסף לאספקת מכשירים לילדים כאשר יתכן שספק מסוים יבחר לשתי הקטגוריות.
	2. ההתקשרות היא לתקופה של 18 חודשים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות 18 חודשים כל אחת בכל פעם, (1) בתנאים זהים; או (2) בתנאים מיטיבים בתיאום עם הספק.
	3. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
	4. ניתן להציע יותר ממותג ודגם אחד. מכבי רשאית לבחור במספר מותגים ודגמים של ספק כהצעות זוכות. בחירת ספק אינה מחייבת בחירה של כל המותגים והדגמים שהוצעו על ידו. 
	ערבות זו אינה ניתנת להעברה.


