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 מנהלה

 כללי .1

לספק  יםהמסוגל יםספקעד שני ( מעונינת להתקשר עם "מכבי"מכבי שירותי בריאות )להלן:  .1.1

 .לביצוע בדיקות בתחום האימונולוגיה"( המערכת) להלו: " מערכת אוטומטית וריאגנטים למכבי

בהתאם ליעדים והכמויות ואת כל הדרישות מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות  .1.2

 . נספח ג', ובטופס ההצעה , נספח א' המוערכות כמפורט במפרט,

שתי שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב 5 לתקופה שלההתקשרות היא  .1.3

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

במכרז  מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים .1.4

 .שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר

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

 

 הגדרות .2

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

 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 126/2016מספר  רגיל פומבימכרז  – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

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

 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

ה', בין השעות -,  בימים א'מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדל, אצל גב' 14אביב, קומה -בתל 27

ש"ח   1,000של  סךבתמורה לתשלום  ,26.7.16ועד ליום  11.7.16. כל זאת, החל מיום 10:00-14:00

  )שלא יוחזר(, במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.

 בירורים ופניות .3.2

בשעה  16.8.16עד ליום ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו  .3.2.1

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

, באמצעות דואר ו'כנספח במבנה המצ"ב בנוסח ו Wordזאת אך ורק בקובץ 

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

 .03-5143643הגעת פנייתו בטלפון מס': 

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

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

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

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

 .31.8.16עד ליום 
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 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

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

רכזת ועדת המכרזים,  -גב' ענת מנדל  , לידי126/2016רגיל מספר  פומביורק "מכרז אך 

 ".14, תל אביב, קומה 27ברח' המרד 

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

הצעות שתוגשנה לאחר המועד  האמור לעייל,  .12:00בשעה  15.9.16יום ההצעות הוא 

 לא תתקבלנה!

חתימתה, ביחד עם  , לאחרכנספח ג'ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.3

כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש 

וזאת  בטופס ההצעה, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, 3לצרף להצעה, כמפורט בסעיף 

 בעותק אחד.

למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז כפי שנרכשו ממכבי. היא  .3.3.4

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

 הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.

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

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

 ושעת קבלה.

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

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

 .(לפי העניין)המכרז 

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

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

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

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

 כך.
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

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

 תאגיד מורשה כחוק בישראל. .4.1.1

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

לכל ₪ מיליון  5 לפחות הן , לפי כללי חשבונאות מקובלים2014-2015הכנסותיו בשנים  .4.1.3

 .אחת מהשנים

 בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.  .4.1.4

 אימונולוגיות בדיקות לביצוע וריאגנטים אוטומטית מערכתמסוגל לספק למכבי  .4.1.5

 , ולא ע"י קבלן משנה/אחר.בעצמו

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

 ו/או רשות הבריאות ביפן. TGAאוסטרליה 

ת ומערכשנים לפחות, באספקת  3של ו/או בעולם הינו בעל נסיון מוכח בישראל  .4.1.7

 כל השירותים הכרוכים בכך. ו ת וריאגנטים לביצוע בדיקות אימונולוגיותואוטומטי

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

המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך, ובכפוף לפירעון התשלום רכש את מסמכי  .4.1.9

 בפועל.

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

 .הצעתו תפסל -מהתנאים 

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

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

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

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

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

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

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

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

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

 תישלח על ידי מכבי בכתב.

מכבי על ידי המציע הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח ל .5.2

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

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

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

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

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

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

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

 חברת הביטוח.ידי 

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

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

 הצעת המציע.

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

 אישור עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז.

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

 מכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור.

 לעיל. 3.2יתן לבצע בהתאם להוראות סעיף שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים נ .6.3

את אישור  ,הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות .6.4

 עריכת הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

 . לעיל 1.4פי האמור בסעיף -עלאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל משא ומתן  .7.1

 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן: .7.2

שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן , והכל על פי 30% -; ואיכות 70% -מחיר  

 ת.שתיבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונו

 לטופס ההצעה )נספח ג'(. 2יבחר זוכה בנפרד לכל אחת מקבוצות הבדיקות המפורטות בסעיף  .7.3

 :ציון המחיר .7.4

תקופת במהלך  בדיקהאותה עלות כל בדיקה בכמות ל תכפלמציון המחיר ייקבע על ידי סכימה של 

בהתאם לאומדן  ,שנים( 7)סך הכל  )שנתיים( תקופת האופציה הראשונהוכן  שנים( 5) ההתקשרות

   בטופס ההצעה. החודשי הכמויות

 : ציון האיכות .7.5

 .ז' ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב כנספח .7.5.1

ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של  .7.5.2
המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 
מוניטין של היצרן ונסיון בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון 

ות עם המציע, וכן על סמך בדיקת המלצות במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמ
פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י -לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן על

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

ימים מדרישת מכבי,  חודש בתוךפי דרישת מכבי, -, עלעל חשבונו במכרז יספקהמציע  .7.5.3
לרבות  ,ידו להדגמה ולנסיון-חודשים לפחות, את המערכת המוצעת על 3לתקופה של 

. האבלואציה וע אבלואציה מקצועיתביצצורך ל ,מאצוות שונות ובקרים ריאגנטים
וחזר למציע לאחר יהנ"ל הציוד איכות.  ובקרתדגימות מכל בדיקה,  100 לפחותתכלול 

בשימוש במכבי למטרת  תנמצא תמוצעהערכת במידה והמ. המכרזסיום הליכי 
  .ביצוע האבלואציה יהיה נתון לשיקול המעבדה ,מכרזנשוא ההבדיקות 

תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות  ועדת המכרזים .7.5.4
שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע, וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס 
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על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול  יםהמוצע למערכת והריאגנטיםלמציע ו/או 

עדת המכרזים או לא מסר הצעה, אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ו
 מידע כנדרש.

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

 בציוני האיכות המזעריים ובדרישות ההכרחיות במפרט.

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

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

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

 ועדת המכרזים באופן שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

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

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

 שלמכבי לא היה "ניסיון גרוע" עם מציע זה.

 לצורכי סעיף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן: 

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

 חרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.מחדלים א .ב

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

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

 שיקוליה.

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

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

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה   .7.11

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

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

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

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

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

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

 . הבלעדי

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

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

 עה על הזכייה במכרז.ימי עבודה מיום קבלת ההוד

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

 .בנספח ב' למכרז

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

 ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.

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

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

 המצטברים שלהלן:

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

והתנאים ההכרחיים הקבועים במכרז הדגם המשודרג עונה על כל התנאים המוקדמים  .8.3.2
 ובמפרט;
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מחירו של הדגם המשודרג אינו עולה על המחיר שלגביו נקבעה זכייתו של הזוכה  .8.3.3

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

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

 פי הנוסח המצ"ב.-לביצוע התחייבויותיו על

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

 3כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר/מערכת, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 

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

  המכרז.

 

 ביטול המכרז .9
לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו,  .9.1

והכל כמפורט בהסכם נשוא המכרז הסכם לאספקת הזוכה  ידי מכבי והמציע-כל עוד לא ייחתם על

 (.נספח ב'ההתקשרות )

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

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

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

 במכרז.

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

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

 

 עיון במסמכי המכרז .10

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

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

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

 במתן זכות העיון כאמור.לכיסוי העלות הכרוכה 

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

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

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .11
מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות  מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של

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

 להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 סמכות שיפוט .12

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

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



 נספח א'

 מפרט
 כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת

 הערות נושא/דרישה סעיף

טכני מענה 

 התייחסות המציע

 

 תיאור כללי של המכשיר .1
 

 

1.1 
על מערכת אוטומטית לביצוע בדיקות אימונולוגיות.  מאפייני המערכת:

לצרף פרוספקט באיכות נאותה הכולל תיאור הציוד, תמונתו המציע 
  ותכונותיו העיקריות.

 

1.2 
 (.1פאנל הבדיקות הנדרש מפורט בטבלת הבדיקות  )טבלה מספר 

 
 

יתרון למכשיר 
המבצע גם בדיקות 

Histones Ab ו- 
ANA ו- CCP 

 אין / יש
 
 
 

 לא מצורף / מצורף  1על המציע לצרף את עלוני הבדיקות המפורטות בטבלה מספר  1.3

  Tissue TransGlutaminase (IgA) Abיכולת המערכת לבדוק בו זמנית  1.4
 .Total IgAונוכחות 

 אין / יש יתרון

 אין / יש יתרון ( בכל דיגום.internal controlבקרה פנימית לדיגום ) למערכת 1.5

1.6 
של כל   random accessלמערכת יכולת לביצוע אבחון אוטומטי בשיטת 

 שלבי התהליך.
.  

 אין / יש
 
 

 לא ניתן / ניתן  דגימות 50ניתן להטעין בו זמנית לפחות  1.7

1.8 
וראגנטים במהלך יום העבודה המערכת תאפשר הטענה רציפה של דגימות 

  וללא צורך בעצירת פעולת המכשיר.
 לא אפשרי / אפשרי

1.9 

ההספק למערכת יחידה, המבצעת את הבדיקות השונות המפורטות בטבלה 
 .בדיקות לשעה 50 -בתמהיל אקראי, לא יפחת מ 1

 נא לציין את הספק המערכת המוצעת.
 

יתרון למכשירים 
 -בעלי הספק גבוה מ

 .בדיקות לשעה 50
 

  

1.10 
 שעות. 2משך הזמן לקבלת תוצאה ראשונה לא יעלה על 

 משך הזמן לקבלת תוצאה ראשונה יש לציין את

יתרון למכשיר בו 
הזמן עד לקבלת 

תוצאה ראשונה קצר 
 משעתיים.

 

 

1.11 
 1מספר המכשירים שיוצעו יתאים לביצוע הבדיקות המפורטות בטבלה 

 שעות לכל היותר. 6במהלך יום עבודה של המבוצעות בתמהיל אקראי 
 יש לציין  את מספר המכשירים המוצע

יתרון להצעה הכוללת 
מכשירים לכל   2

 היותר.
 

1.12 
האפשריים לבדיקה  בתחום האימונולוגיה יש לפרט אנליטים נוספים

 במערכת.
יתרון ליכולת בדיקת 

 אנליטים נוספים

רשימת  לצרף אתיש 
האנליטיים 

דה יהנוספים ובמ
ואין חובה לציין 

 זאת

נדרש אישור היצרן כי המערכת המוצעת הינה הדגם החדיש ביותר הקיים   1.13
  ואין ברשותו דגם מתקדם יותר.

 אין  / יש
 מצורף אישור יצרן

 למערכת קורא ברקוד לקריאה של ברקוד הדגימות, הבקרים והריאגנטים. 1.14
 

 אין / יש

 ml 5וממבחנה שניונית בנפח  ממבחנת ג'ל ראשוניתדיגום: יכולת לדגום  1.15
 מ"מ. 13*75בגודל 

יתרון ליכולת מוכחת 
לדיגום ממבחנה 
ראשונית בתנאי 

העבודה במעבדה 
 המרכזית.

 אין / יש

1.16 
 מ"ל 0.03נפח דיגום מקסימלי לא יעלה על  

  יש לציין את נפח הדיגום המקסימאלי
 

1.17 
 מ"ל 0.25של הדגימה לא יעלה על   Void volume-ה

  של הדגימה Void volume יש לציין את 
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1.18 

 :אנליטיות-הפרהט הדרישות וריפ לצרףיש 

 משך הזמן שבו האנליטים יציבים בדגימות סרום המאוחסנות ב- C04  
 במבחנת ג'ל.

 .)'מגבלות לביצוע הבדיקות )למשל המוליזה, ליפמיה וכו 

 מצורף/לא מצורף   

 ביצועים אנאליטיים .2
 

 

 )כל הקבוצות (.  1לא יעלה על  המפורט בטבלה מספר   CV -הדירות:   ה 2.1
 

 לא  / כן

2.2 
-Carryריכוזים בהם נבדק היעדר הצהרת יצרן המפרטת את היצרף  המציע

over   .בין הדגימות עבור כל אנליט  
 לא מצורף / מצורף

2.3 
( עומדים במדדי האיכות במבחני בקרת איכות 1)טבלה  כל האנליטים

 (.CAP, Neqasבינלאומיים )לדוגמה 
 דגימות לפחות לכל אנליט. 5יש לצרף דוחות בקרת איכות חיצוניים של 

  לא מצורף / מצורף 
 

 . ראגנטים3
 

 

3.1 
הריאגנטים מסומנים ומזוהים בברקוד ייחודי הכולל את כל המידע 

  הרלוונטי .

 לא  / כן

3.2 
לתוכנת המכשיר יכולת שמירת תיעוד של מספרי אצווה והתוקף של 

  .הריאגנטים

 לא  / כן

 הכרחי לשלב ההסכם חצי שנה לפחות.קרים שיסופקו יהיו בעלי תוקף של הריאגנטים והב 3.3

חודשים  3-הספק ישמור עבור מכבי את אותה אצוות ריאגנטים ובקרים ל 3.4
 לפחות.

 ההסכםהכרחי לשלב 

3.5 

 המערכת מתריעה על:

  ריאגנטים העומדיםon board .מעבר לזמן המותר 

 .ריאגנטים שפג תוקפם 

 אין / יש 
 

 לא  / כן יתרון עד לסיום התכולה. on boardכל הריאגנטים יכולים להישמר  3.6

  לכל הריאגנטים. MSDS -יש לצרף את ה 3.7
לא  / מצורפים
 מצורפים

3.8 
 יש לציין את משקל מארזי הריאגנטים / נוזלי השטיפות.

 
 

יתרון למכשיר 
שמשקל מארזי 

נוזלי  הריאגנטים /
שטיפה אינו עולה על 

 ק"ג. 5

 
 
 

ק"ג יש להציע פתרונות ישימים  5עבור מארזים במשקל העולה על  3.9
 יש לצרף את פרטי  וארגונומיים לתפעול )החלפת מארזים וכו'(.

 הפתרון הישים

 . כיול4
  

 

4.1 
הקליברטורים מסומנים ומזוהים  על ידי ברקוד ייחודי הכולל את כל 

  הרלוונטי. המידע 

 לא  / כן

 המכשיר יתריע על כיול שפג תוקפו. 4.2
 

 לא  / כן

 .כיול תאת המדדים לקבללצרף את פירוט יש  4.3
 

  לא מצורף / מצורף

 בשבועיים. פעםתדירות הכיולים הנדרשת לא תעלה על  4.4
יתרון לתדירות 

נמוכה, או,  שווה 
 לפעם בחודש.

 לא  / כן

 לא ניתן / ניתן יתרון ניתן לבצע כיול במהלך יום העבודה ללא צורך בעצירת או הפסקת המכשיר. 4.5

 . בקרת איכות5
 

 

תאפשר הגדרת ערכי מטרה )ממוצע וסטיית תקן( של הבקרים  QCתוכנת  5.1
  ע"י המשתמש.

 לא  / כן

5.2 
( ומדדי meanתאפשר ניתוח תוצאות בקרים עפ"י ממוצע ) QCתוכנת 

  (.Levey-Jenningsוכן הצגה גראפית ) CV, SDפיזור כגון, 

 לא  / כן

 תתאפשר הצגת תוצאות כנגד גבולות מוגדרים מראש. 5.3
 

 אין / יש

5.4 
תתאפשר הצגת נתונים מצטברים על פי מדדים שונים שיוגדרו ע"י 

  המשתמש כגון טווחי זמן, כיולים ואצוות ריאגנטים.
 אין / יש

 לאורך זמן )מינימום שלושה חודשים(. QCתתאפשר שמירת תוצאות  5.5
 

 אין / יש

5.5 
-Leveyתתאפשר הצגת נתונים במסך ובתדפיס וכן הצגתם בצורה גרפית )

Jennings.)  

 אין / יש
 
 

 לא הוצג / הוצג  .יש להציג תצלומי מסך של תצוגת תוצאות הבקרים 5.6

5.7 
סוג, מספר הבקרים לצרף פירוט  של  הבקרים שיסופקו על ידי המציע. יש 

  וערכי המטרה.
 לא מצורף / מצורף
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  לכל הפחות דרושה ביקורת חיובית ושלילית לכל אנאליט. 5.8
 לא  / כן

 הבקרים מוכנים לשימוש. 5.9
 

 לא  / כן

 זיהוי הבקרים על ידי ברקוד. 5.10
 

 לא  / כן

5.11 
ניתן לבצע בדיקת בקרים במהלך יום העבודה ללא צורך בעצירת או הפסקת 

  המכשיר.

בלתי  / אפשרי
 אפשרי

 ניתן לחזור על הרצת בקרים ללא צורך בעצירת המכשיר. 5.12
 

 לא  / כן

 תקינה. אישור 6
 

 

ואישור  FDAאו  CEלמכשיר ולריאגנטים אישורי תקינה בינלאומיים  6.1
  אמ"ר.

 אין / יש
פרט וצרף מסמכים 
 על אישורי התקינה

 . תוכנת המכשירים+ חומרה נדרשת7
 

 

7.1 
יש לפרט את כל מרכיבי המערכת הנדרשים לצורך ביצוע הבדיקות )מרכבי 

 תכנה, חומרה  ותשתיות מחשוב(.
  לפרט אלו מרכיבים הינם מקוריים מהיצרן ואלו תוספות מאושרות.יש 

מצורף פירוט/לא 
 מצורף פירוט

7.2 
 LIS (Labנדרשת תקשורת דו כיוונית ישירה ותקינה עם מערכת 

Information System מסוג  )PGP ימת במעבדה.הקי  
 אין / יש

7.3 
התקשורת צריכה לכלול: קבלת רשימות עבודה / דיווח תוצאות נבדקים/ 

 הנלוות לתוצאות. flagsדיווח תוצאות בקרים/ דיווח הערות או 
מצורף פירוט/לא  

 מצורף פירוט

יש לפרט מה המידע הנשמר במערכת, סוג המידע וכן שיטת האחסון  7.4
מצורף פירוט/לא   למערכת.)מקומי, שרת, ענן וכו'( ואיך ניתן לבצע גיבוי 

 מצורף פירוט
 . LIS -מה  rerun / reflex -אפשרות לקבלת דרישות ל 7.5

 
 אין / יש

7.6 
תוכנת המכשיר תאפשר שמירת תוצאות נבדקים )מקומית או על שרת( 

  למשך שנה לפחות. יש לפרט אופן ביצוע גיבוי לתוצאות.
 אין / יש

 אין / יש יתרון על פי מספר דגימה בלבד. אחזור תוצאות הנבדקים והבקרים 7.7

7.8 
יש לפרט האם יש צורך בפעולות תחזוקה שונות לתוכנה על ידי המשתמש 

  )כגון גיבוי, כיבוי והדלקה וכדומה(.

לא  / מצורף פירוט
 מצורף פירוט 

7.9 
התוכנה בעלת יכולת התראה במקרי תקלות )חיווי ויזואלי, הצגה במסך 

 ( LIS-הודעות שגיאה לאו יכולת שליחת \ו
 אין / יש 

  ".error logהתוכנה תבצע תיעוד ושמירה של תקלות ואירועים " 7.10
 לא  / כן

כל האמור לעיל יתקיים על פי  –מרה וח\כנהושדרוג של ת\בכל החלפה 7.11
 לא  / כן  הדרישות והמענה.

 . פרטים טכניים / התאמת המכשיר לתהליכי העבודה במעבדה8
 

 

8.1 

המכשירים יאפשרו עבודה רציפה למשך יום עבודה מלא עם יכולת הטענה 
ופריקה של ריאגנטים, קליברטורים, בקרים, דגימות  ומתכלים )מבחנות 

ריאקציה, טיפים, נוזלי שטיפה וכדומה( באופן שוטף במשך כל שעות 
 .Pauseהעבודה ללא צורך בעצירת המכשיר או הכנסתו למצב 

 
 אין / יש

8.2 
 liquidאו  Clot detectionלמכשירים מערכת בקרת דיגום )לדוגמה 

level/foam/bubble detection.)  
 אין / יש

8.3 
ממדי כלל המכשירים המוצעים כולל המחשבים הנלווים והמרווחים 

מ' וגובה  1.5מ', עומק של  3.3הדרושים מכל הכיוונים לא יעלו על רוחב של 
  המוצעים.מ' לכלל המכשירים  1.5של 

 לא  / כן

8.4 
יש לפרט את אופן הדיגום של המכשיר )שימוש  בטיפים חד פעמיים או 

  בפרוב(.
 יש לצרף מידע

 המכשיר המוצע יאפשר לעבוד בו זמנית עם מספר אצוות ריאגנטים. 8.5
 

 לא  / כן

   .  תחזוקה9

 משך הכנת המכשיר לעבודה לא יעלה על שעה. 9.1
 

 לא  / כן

 אפשרות חיבור למערכת המים והניקוז של הבניין. 9.2
יתרון לחיבור 

למערכת המים של 
 המבנה.

 אין / יש
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9.3 
יש לפרט את פעולות התחזוקה השוטפת ותדירותן  )כולל תחזוקה יומית, 

שבועית וכדומה( המבוצעת על ידי המשתמש ואת משך זמן המשתמש 
 הנדרש לביצוע פעולות אלו.

יתרון לזמן תחזקה 
 רקצ

 יש לפרט הנדרש

יש לצרף מסמך המפרט את פעולות התחזוקה שיבוצעו על ידי הספק,  9.4
  תדירותן ומשך הזמן שפעולות התחזוקה השונות ישביתו את המכשיר.

 לא מצורף / מצורף

9.5 
דרוש ניסיון מוכח של הספק במשך שלוש שנים לפחות  –תמיכת ספק 

  במעבדה בסדר גודל דומה. בתמיכה טכנית ואפליקטיבית במכשיר המוצע
 אין / יש

 . בטיחות ותנאים סביבתיים10
 

 

10.1 

 יש לצרף מסמך המפרט

 ( כמות החוםBTU/hr,) 

 ( הרעשdb) 

 ( והקרינה האלקטרומגנטיתmilligauss) 
 הנפלטים מהמערכת  כאשר כלל מרכיבי המערכת בפעולה.

 
 לא מצורף / מצורף

10.2 
הפסולת הנוצרת בתהליך העבודה: כימית, יש לצרף פירוט של סוג וכמות 

  ביולוגית, כימי + ביולוגית, מתכות קשות )לדוגמה ניקל, קדמיום(.
 לא מצורף / מצורף

10.3 

בהם  יש לצרף מסמך המפרט את התקנים )ישראלי/אירופאי/ארה"ב(
 עומדת המערכת  המוצעת בנושאים הבאים:

 הגנת מכונות 

 חשמל 

 לא מצורף / מצורף 
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 5201פנל בדיקות וכמויות עפ"י נתוני שנת : 1ה מספר טבל
 

ולת המכרז בדיקה כלמכבי שמורה הזכות להחריג מת .(ששתידרבאבלואציה )ככל  תבחנהכל הבדיקות 
 מסוימת במידה ולא תאושר מקצועית באבלואציה

 
 צליאק – 1קבוצה 

 
מס' ממוצע  בדיקה

 בדיקות בחודש
 מקסימלי  CV שיעור

 )באחוזים(
Tissue TransGlutaminase (IgA) Ab 7,600 11.4 

Gliadin IgG/IgA (DGP) 80 8.6 

 

 APS -2קבוצה 
 

מס' ממוצע  בדיקה
 בדיקות בחודש

 מקסימלי  CV שיעור
 )באחוזים(

Beta 2 Glycoprotein 1 IgG 780 10.9 

Beta 2 Glycoprotein 1 IgM 600 10 

Cardiolipin IgG Ab 750 8.2 

Cardiolipin IgM Ab 580 10.7 

 

 ENA+MPO,PR3 3קבוצה 

מס' ממוצע  בדיקה
 בדיקות בחודש

 מקסימלי  CV שיעור
 )באחוזים(

Centromere Ab 100 11.5 

DNA ds Ab 370 9 

Jo1 Ab 50 10.1 

Ro Ab Anti SSA 570 12.8 

La Ab Anti SSB 550 10.7 

RNP Ab 200 11.6 

Sm Ab. (Smith) 160 9.5 

Scl70 Ab (Scleroderma) 140 11.7 

MPO Ab 30 10.5 

PR3 Ab 30 12.8 

 

 בדיקות אופציונאליות  4קבוצה 

מס' ממוצע  בדיקה
 בדיקות בחודש

 מקסימלי  CV שיעור
 )באחוזים(

Nuclear Ab-Anti1 300,5 15 

Histones Ab2 30 12.6 

CCP Ab2 300 15 

 
 .מכביבדיקה אופציונלית. ההחלטה לגבי ביצוע בדיקה זו במכשיר תתקבל בהמשך על פי שיקול דעת של  -1
 אינו תנאי הכרחי במכרז.בדיקות אלו ביצוע   -2
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 1נספח א'
 אבטחת מידע   -מענה טכני 

 שלהלןיש לענות על כל הסעיפים בטבלאות 
 

 מענה חובה .א
  במעמד הגשת ההצעהחובה  ההינ בחלק זהאספקת המידע המבוקש 

 הסעיפים.אחד מ יתרון יינתן כפי המפורט בכל
 

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

 
 בעיגול(מענה הספק )לסמן  נושא

 10/2013גרסת תבנית  2MDSטופס  .1

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

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

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

 ומספק יתרון. המידע אבטחת

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

 .פרק זה

 מצורףלא     /    מצורף

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

 פרט: שם המכשיר ע"פ היצרן. .2.1

____________________ 

____________________ 

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

____________________ 

____________________ 

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

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

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

 פרט:

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 Antivirus (AV:)תוכנת  -מענה לקוד זדוני  .4
 ופרט כמבוקש:ורק אחת מהן חובה לציין אחת מחמשת החלופות להלן 

 יתרון.איננו מספק  4.5מספק יתרון. מענה  4.1-4.4מענה בסעיפים 

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

 מאשר
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 בעיגול(מענה הספק )לסמן  נושא

כלול במערכת אנטי וירוס פעיל ומתעדכן אוטומטי/מעודכן  .4.2
מותקנת   AVע"פ הוראות היצרן. ציין איזה תוכנת

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

 פרט:

____________________ 

____________________ 

____________________ 

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

 וכדומה(.

 פרט:

____________________ 

____________________ 

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

____________________ 

____________________ 

____________________ 

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

 מאשר

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

למערכת נדרשת הזדהות באמצעות שם  ההאם  בכניס .5.1
 משתמש וסיסמא. 

 כן   /   לא

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

 כן   /   לא

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

 לא   /כן   

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

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

 אספקת סיסמה שאיננה נכונה. 

 כן   /   לא

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

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

 כן   /   לא

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

 כן   /   לא

 כן   /   לא תן לשנות סיסמאות ברירת המחדל במערכת?יהאם נ .5.8

 )מענה "כן" מספק יתרון( הרשאות .6

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

 כן     /     לא
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 בעיגול(מענה הספק )לסמן  נושא

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

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

 
 :רק בתנאי שהמענה היה כן, ענה על השאלות הבאות

 

 כן   /   לא

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

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

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

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

 לא   /כן   

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

 כן   /   לא

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

 ברישום בלוג?

 כן   /   לא

 רפואי/ ומה שבה מידעשל רשבתקשורת שיגור/קבלה  האם .7.8
 ברישום בלוג?  האישי כלול-רפואימידע אישי/מידע 

 כן   /   לא

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

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

 כן  / לא
 מידע אישי/רפואי אישי)לא רלוונטי 

 (לא נשמר מקומית

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

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

 המעבדות במכבי ולהיפך?

 כן   /   לא

יוצא רפואי אישי המשוגר/מהאם מידע אישי לרבות מידע  .9.2
 מהמערכת מוצפן לפני שיגורו?

 כן  / לא  /

מידע אישי/רפואי אישי ) לא רלוונטי

 (לא משוגר/מיוצא מהמערכת

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

 כן  / לא  /

מיוצא /מידע לא משוגר)לא רלוונטי 

 (מהמערכת
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 מענה רשות .ב
 אספקת המידע בחלק זה איננה חובה, אלא רשות.

 הסעיפים.אחד מ יתרון יינתן כפי המפורט בכל
 .אי אספקת מענה תחשב כ "לא קיים / אין"

 
 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 )סעיף מידע שאיננו מספק יתרון(פרוטוקולי תקשורת  .1

 פרט: פרוטוקולי התקשורת שהמכשיר יכול לעבוד על פיהם .1.1

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 )סעיף מידע שאיננו מספק יתרון(חיצוניים ממשקים  .2

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

 וכד'(.

 

 קיים .1

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

 המועבר בו:

     
_________________________ 

     
_________________________ 

     
_________________________ 

 לא קיים .2

 לא יודע .3

  )יתרון מלא יינתן למענה "קיימת" כולל פירוט( מחיקה מאובטחת של מידע .3

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

 .קיימת, ציין כיצד

 קיימת .1

 פרט כיצד:

     
_________________________ 

     
_________________________ 

     
_________________________ 

 לא קיימת .2

 לא יודע .3

 :2014מתאריך אוקטובר  Cyber Securityבנושא  FDA-התייחסות להנחיית ה .4
 )יתרון יינתן לתשובה "כן"( 

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

Content of Premarket Submissions for 

Management of Cybersecurity in Medical Devices  

Guidance for Industry and Food and Drug 

 כן     /     לא  /  לא יודע



 17  
 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

Administration Staff  

Document Issued on: October 2, 2014 

 :2014מתאריך אוקטובר מעבדה  התייחסות לתקן אבטחת מידע למערכות .5

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

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

                         יתרון יינתן לתשובה "כן".                                                                                                     

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

 כן     /     לא  /  לא יודע

יינתן  6.2-ו 6.1)יתרון מלא בסעיפים  Cyber Securityאיכות הקוד מנקודת מבט של  .6
 לתשובה "כן" כולל הפירוט(.

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

 כן. .1

מהי המתודולוגיה בה פרט 

 נעשה שימוש:

______________________ 

     ______________________ 

     ______________________ 

 לא .2

 לא יודע .3

 Codeהאם גרסת התוכנה המוצעת עברה בחינת קוד ) .6.2

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

כן. פרט אלו בדיקות נעשו,  .1

באלו כלים )תוכנות( נעשה 

נעשה(: שימוש )אם 

______________________ 

     ______________________ 

     ______________________ 

 לא .2

 לא יודע .3

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

 תוקנו, נבדקו ונמצאו תקינים.

 כן     /     לא  /  לא יודע

 

 

 

 

 

 



 נספח ב' 18 

 

 הסכם ההתקשרות
 2016אביב, ביום ____  בחודש _________, -שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

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

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 ____________________________ בע"מ 

 ח.פ. ____________________________ 

 מרח' _________________________________ 

 "הזוכה"אשר ייקרא להלן:  
 ;מצד שני

 

 

 מערכת וריאגנטים לביצוע בדיקותלאספקת  126/2016שמספרו  פומבימכרז ומכבי פרסמה   הואיל
להסכם זה, ואשר   כנספח א'(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" )להלן:אימונולוגיות 

 מהווה חלק בלתי נפרד הימנו;
 

למסמכי  בהתאם השירותיםהמערכת ואת  לספק(, "ההצעה"והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן:  והואיל
 ם המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו;לתנאיהמכרז ו

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

1    /2   / 3  /4  ; 
 

 
 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 
 

 כללי .1

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

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

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

 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם" .1.3.1

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

הכל מערכת וריאגנטים לביצוע הבדיקות אספקה של  - "השירות/המוצר" .1.3.3
כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה על 

 נספחיו.
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כם סמערכת אוטומטית לביצוע הבדיקות כמוגדר כמפרט ובה            -"מערכת/מערכות" .1.3.4
 זה על כל נספחיו 

שירותי אחזקה שוטפת הכוללים, תמיכה טכנית והדרכה  - "שירותי אחזקה שוטפת" .1.3.5
כל ימות השנה, תיקונים, תיקוני שבר )כתוצאה משימוש 
סביר(, טיפולים מונעים לפי הוראות יצרן, עדכוני תוכנה 
ואספקת חלפים הדרושים לשמירת המערכת במצב תקין 

 או לשם השבת המערכת לתפעול תקין.

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

 מתפקדת באיכות וברמת הביצועים הנדרשת.

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

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

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

הבדיקה המדווחת המלאה  הבדיקות המדווחות. מחיר
 -כולל את כל העלויות הדרושות למתן תוצאה, ובכלל זה 

 מכשור, חומרים ושרות.

 

 אנשי קשר .2

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

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

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

 

 התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות .3

(, "היצרן")להלן:  _______________יר ומתחייב, כי הינו סוכן מורשה של חברת הזוכה מצה .3.1
 וכי הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.

הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן, _________________________  .3.2
_________________, __________________________________________, מדגם _

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

הזוכה מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק למכבי את המערכות, הציוד המתכלה, והשירות  .3.3
ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים  למערכות בהתאם למפורט בהסכם זה, במפרט ובהצעתו,

 ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

במידה ודגם מבין הדגמים נשוא הסכם זה יפסיק להיות משווק ע"י הזוכה, למכבי תהיה הזכות  .3.4
 לרכוש את הדגם החדש במקומו באותם תנאים, ובלבד שהדגם החדש עומד בכל תנאי המפרט. 

 למכבי תהיה באישורה של מכבי.כל הכנסה של דגם חדש 

הזוכה מתחייב להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין  .3.5
 שליטה לגביהן.

הזוכה מצהיר, כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים  .3.6
חייב מהוראות הסכם זה, לשם התקנת המערכות, לשם תחזוקתן ולשם הדרכת הפעלתן, הכל כמת

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



 20  
 

הזוכה מצהיר, כי בהיותו הנציג המורשה של היצרן, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, בזמנים  .3.7
חילוף וציוד למערכות, וכי יש לו מעבדה המצוידת  ובמועדים המפורטים בהסכם זה, חלקי

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

כי אם הרשאתו מאת היצרן יבוטל, מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד הזוכה מתחייב,  .3.8
כשייוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה 
מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש אתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני 

 הדרוש.

כי ככל מתחייב הזוכה במהלך השנים הקרובות.   LIS-תוכנת הבכוונת מכבי להחליף את מערכת  .3.9
  LIS-שתוטמע במכבי מערכת חדשה, תינתן על ידו תמיכה לחיבור המכשיר הזוכה לתוכנת ה

 החדשה.

 הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, .3.10
 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

 :B2B מערכת .3.11

)להלן:  B2Bהדרישה, למערכת  ממועד, תוך חודש הזוכה יתחבר ,לדרישת מכבי .3.11.1
שמכבי  להלן 3.11.2בסעיף  רטים)"מסרים"( המפו התהליכים מבין לאיזה"(, המערכת"

התקשרות ישירה  באמצעותו/או לכל תהליך אחר/נוסף במערכת הנ"ל,  תחליט להפעיל
 יישא הזוכה. סיגמנט( רת, חבכיוםבמכבי ) הפועלתבין הזוכה לבין ספק המערכת 

 .בה והשימוש למערכת ההתחברות בעלויות

ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשובים לתמוך בתהליכים  הזוכה .3.11.2
 הרשומים הבאים:

 הזמנה ועדכון הזמנה .3.11.2.1
 אישור הזמנה .3.11.2.2
 תעודת משלוח דגיטלית .3.11.2.3

 קבלת טובין .3.11.2.4
 סטטוס חשבונית. .3.11.2.5
 רשומת אב ספק .3.11.2.6
 כרטסת ספק  .3.11.2.7
 חשבונית דיגיטלית  .3.11.2.8

 רשאית מכבי תהא, בהתאם לדרישת מכבי כאמור למערכת תחברלא י שהזוכה ככל .3.11.3
  תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה תהא לא ולזוכה, הזוכה עם ההתקשרות את לסיים

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

 

 אספקת המוצרים/המערכות  .4

"אתר )להלן:  מעבדה המרכזית של מכבי בפארק המדע ברחובותל המערכותהזוכה יספק את  .4.1
 (.מכבי"

הזוכה יספק את המערכות לאתר מכבי, כפי שתמסור מכבי לזוכה בהזמנה בכתב/פקס/הזמנה  .4.2
מקורות ממוחשבת. הזוכה מתחייב לספק, להרכיב, להתקין, להוביל, לחבר כל מערכת לכל 

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

הזוכה יעביר למכבי, מיד לאחר חתימת ההסכם, את כל הדרישות והסידורים הנוגעים להצבת  .4.3
המערכות באתרי מכבי, לרבות דרישות לאספקת חשמל, תוכנות ופרטים טכניים הדרושים 

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

הזוכה יספק את המערכות בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש, בכפוף לכך שמכבי תקצה  .4.4
חיות היצרן, כפי שתימסרנה פי הנ-מקום מתאים ואת התשתיות הנדרשות בתיאום עם הזוכה ועל

 ידי הזוכה.-על

  ד הזמנת מכבי.חודשים ממוע שלושהמ יאוחרהמערכות יסופקו לידי מכבי לא  .4.5
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הזוכה יספק את המערכות לאתרי מכבי כשהן חדשות וכוללות את כל רכיבי החומרה, חבילות  .4.6
ם (, כל החלקים והאביזרים וחומריSERVICE MANUALהתוכנה, ספר שירות טכני מלא )

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

( למהנדס SERVICE MANUALבנוסף, יספק הזוכה עותק נוסף של ספר שירות טכני מלא ) .4.7
 ציוד רפואי במטה מכבי.

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

 

 אספקת הריאגנטים .5

 שאושרו במסגרת המכרז הזוכה מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את הריאגנטים .5.1
 לצורך ביצוע הבדיקות באופן סדיר ושוטף, תוך שבעה ימי עבודה מהזמנתם.

 הריאגנטים יסופקו ללא חיוב. .5.2

הריאגנטים למכבי יהיו בהתאם לשעות הפעילות של כל אתר, ויימסרו לכל אתר מזמין משלוחי  .5.3
 בלבד ולא יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות במכבי.

 ריאגנטים בקירור יסופקו באריזה נפרדת, עליה מדבקת "קירור" בולטת. .5.4

 בכתב טרם אספקתו. כל שינוי של הריאגנטים, המסופקים למכבי, יבדק ויאושר על ידי מכבי .5.5

הזוכה יחתים את מקבל הסחורה תוך ציון שם מלא וחותמת המתקן על תעודת משלוח / חשבונית  .5.6
 במחיר אפס.

חודשים  6-הזוכה מתחייב לספק את הריאגנטים עם תאריך תפוגה ארוך ככל הניתן ולפחות ל .5.7
 האספקה.מתאריך 

מוצרים שבעת הקבלה על ידי מכבי  הזוכה יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה של .5.8
 מיד לאחר קבלת האריזה. זוכה נמצאה פגומה, כפי שתודיע מכבי ל

ובמהלך העבודה השוטפת התברר כי אחת הבדיקות אינה עומדת בדרישות המקצועיות,  היה .5.9
 למכבי שמורה הזכות להפסיק את ביצוע הבדיקה הנ"ל במכשיר הזוכה.

ימים מנקודות  3של מוצר/ים יבצע זאת הזוכה על חשבונו, בתוך  recallהיה ויידרש הליך של  .5.10
ידי החוק או  בדרישות משרד -המכירה של מכבי או ממחסניה אלא אם כן יוגדר אחרת על

 הבריאות.

 

 הדרכה ותמיכה מקצועית .6

הזוכה ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את המערכות ולהשגיח על פעולתן התקינה  .6.1
ת, בהפעלתן ובתחזוקתן ברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן בכל בשימוש במערכו

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

זוכה יספק עם כל מערכת ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן תמצית ה .6.2
 הוראות אחזקה בעברית.   

הזוכה יספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המערכות ובשיטות העבודה בהן למשתמשי  .6.3
 המערכות, לפי הצורך או לפי פניה של מכבי.

יעסיק אנשי תמיכה מקצועית מיומנים  הזוכה מתחייב, כי במהלך כל תקופת ההתקשרות .6.4
 .תהמוצע  ערכת ומוסמכים ע"י היצרן )יש להציג תעודות הסמכה( בנושא אפליקציות למ

בארץ או  ספקהזוכה מתחייב לדאוג לנוכחות של מומחה אפליקציה ברמה הגבוהה ביותר שה .6.5
 בחו"ל יכול להעמיד, על מנת לסייע בהטמעת המכשירים, במידת הצורך.

 

 תחזוקה למערכות שירות  .7
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. תקופת האחריות תחל ממועד לכל אורך תקופת ההסכםהזוכה מתחייב לתקופת אחריות  .7.1
(. הזוכה יהיה אחראי שכל "תקופת האחריות")להלן: ועד להוצאת המערכת ממכבי המסירה 

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

במהלך תקופת האחריות הזוכה יהיה אחראי לפעולתו התקינה של כל מערכת, על כל רכיביה,  .7.2
 , שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה, יעוץ והדרכה למשתמשים. ללא תשלום נוסףויספק, 

וצאה שירות התחזוקה ינתן באתר מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה, תיקונים, תיקוני שבר )כת .7.3
משימוש סביר(, טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, אספקת חלפים הדרושים לשמירת המערכת 
במצב תקין או לשם השבתה לתפעול תקין, ביקורות טכניות ועדכוני תוכנה למערכת, והכל ללא 
תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי. השירות כולל את כל העבודות, החומרים והחלקים 

 צוע התחזוקה .הדרושים לשם בי

ובימי ו' וערבי חג בין השעות  19:00עד  08:00שירותי התחזוקה ינתנו בימים א' עד ה', בין השעות  .7.4
 . 13:00עד  08:00

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

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

שירות ותחזוקה שאינם דחופים ושירותי תחזוקה מונעת יינתנו בשעות בהן אתרי מכבי  אינם  .7.5
 הלי אתרי מכבי. פעילים  ובעיקר בימי ו', בתיאום עם מנ

)ארבעים ושמונה( שעות מעת קריאת השירות,  48הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה תוך מקסימום  .7.6
 למעט שבתות וחגי ישראל.

)ארבעים  48הזוכה יהיה ערוך לספק מערכת חלופית במידה והתקלה במערכת לא תתוקן בתוך  .7.7
זוכה להעמיד לרשות ושמונה( שעות מהגעת הטכנאי לבדיקת המערכת. במקרה זה מתחייב ה

 מכבי מערכת חלופית ברמה זהה או דומה לזו של המערכת נשוא הסכם זה ובאופן מיידי. 

)תשעים  98% -( של כל מערכת לא יפחת מUP TIMEהזוכה מתחייב כי זמן ההפעלה התקין ) .7.8
 ושמונה אחוזים( משעות העבודה הרגילות, בחישוב מצטבר שנתי.

הזוכה ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת מהמערכות ויציג אותו למכבי  .7.9
 פי דרישת מכבי. -בכל עת על

פי המלצת היצרן, ככל הדרוש -הזוכה מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על .7.10
ם לפחות ממועד לתיקון ולתחזוקת המערכות, לרבות תוכנות דרושות, וזאת לתקופה של שבע שני

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

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

 

 התחייבויות מכבי  .8

 מכבי מתחייבת להפעיל את המערכות בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות עובדים המיומנים לכך.  .8.1

מכבי תמנה מטעמה צוות לבירור עניינים הנוגעים להסכם זה. הצדדים רשאים לצרף לדיונים  .8.2
 נציגים נוספים לפי עניין הדיון ומהותו.

 צוות זה ידון עם נציגי הזוכה בכל אחד מהמקרים הבאים: .8.3

 של הזוכה על שימוש במכשיר שלא עפ"י הנחיות היצרן. דיווח .8.3.1

(. אם הצוות 10%+ -סטיות מהותיות בין צריכת החומרים ומספר הבדיקות המדווחות ) .8.3.2
בצריכת החומרים כתוצאה משימוש  10%-יסכים כי קיימת סטייה מהותית הגבוהה מ

(, תשלם לא נאות של מכבי )לדוגמא: אחסון ריאגנטים שלא בהתאם להוראות היצרן
 מכבי לספק את מחירי הריאגנטים בגין הסטייה.

 עניינים מהותיים אחרים הנוגעים להסכם ולתנאיו. .8.3.3

למערכות לצורך בדיקתן, טיפול  גישה מוסדרת ומבוקרתמכבי תאפשר לזוכה, בתיאום מראש,  .8.4
 בהן ותחזוקתן.
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 התמורה ותנאי תשלום .9

פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות -ועלמכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה,  .9.1
ידי מכבי -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על

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

 "(.התמורה)להלן: "

תקופת מחיר לבדיקה בבמהלך תקופת ההתקשרות ישולם התעריף המופיע בעמודת " .9.2
תקופות האופציה ישולם כל אחת מההתקשרות" בהצעתו הסופית של הזוכה )נספח ג'( ובמהלך 

 ".לבדיקה בתקופות האופציה מחירהתעריף המופיע בעמודת "

ה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות , המיסים, מובהר, כי התמור .9.3
והאגרות הכרוכים במתן השירותים המקצועיים והמוצרים, והזוכה לא יהא זכאי לכל ההיטלים 

 מעבר לתמורה. תמורה נוספת

 הצמדה  .9.4

הגיש את הצעתו בש"ח, התעריף לבדיקה המופיע בטופס ההצעה )נספח ג'( אם הזוכה  .9.4.1
 .לא יוצמד

יתורגם בטופס ההצעה המופיע  בדיקההתעריף ל, מט"חהגיש את הצעתו באם הזוכה  .9.4.2
 ביום האחרון של חודש הפעילות.פי שער החליפין -לש"ח על

 תנאי תשלום .9.5

 65)שישים וחמישה( יום )תום חודש +  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .9.5.1
 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-ממועד הפעילות, עליום( 

)עשרה( ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר  10-החשבונית תוגש לא יאוחר מ .9.5.2
 מועד זה, אזי התשלום יידחה למועד התשלום הבא.

המגיעים הספק יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים  -הגשת החשבונית  .9.5.3
 לו. הספק יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים. 

מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית  .9.5.4
 והדו"ח אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי  .9.5.5
או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז דיוקים ו/

הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, 
 .ימים מראש 14ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 

יצוען, רשימת הבדיקות המבוצעות על ידי המכשיר ומחיריהן, רשימת הריאגנטים הדרושים לב .9.6
 ונתוני הבסיס לחישוב עלות הבדיקות יהיו כמפורט בנספח ג' למכרז.

 יספק הזוכה ללא תשלום נוסף: התקשרותה תהתמורה בתקופעבור  .9.7

 בהתאם לצרכי מכבי. ערכותמ .9.7.1

ציוד מתכלה לביצוע הבדיקות בהתאם לצרכי מכבי, כגון: ריאגנטים, קונטרולות,  .9.7.2
 ו.קליברטורים ומתכלים נוספים, ככל שיידרש

נשוא הסכם זה ואחריות  ערכותשירותי אחזקה שוטפת ותמיכה מקצועית לכל המ .9.7.3
 ולהוראות היצרן. ההתקינה, בהתאם לצרכי המעבד ןלפעילות

 האמור את רק נוסף תשלום ללא, תקופות האופציה יספק הזוכהכל אחת מהתמורה ב עבור .9.8
 אלא אם הסכימו הצדדים אחרת.לעיל,  9.7.3-ו 9.7.2 בסעיפים

תבוצע להלן,  16.1חודשים כאמור בסעיף  60 -קצרה מפועל תקופת ההתקשרות תהיה בהיה ו .9.9
התחשבנות בין הצדדים והמחיר לבדיקה יהיה לפי המחיר בתקופות האופציות כמפורט בטופס 

 ההצעה , נספח ג' .
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סכומי התמורה ישולמו על בסיס חודשי, לפי מספר הבדיקות המדווחות לבדיקות אשר בוצעו  .9.10
לחודש העוקב  5תעביר לספק דוח"ות ממוחשבים עד ל במהלך כל חודש במעבדות מכבי. מכבי 

 לחודש הפעילות.

לשני הצדדים שמורה הזכות לבקר את מספרי הבדיקות המדווחות באמצעות מערכות הדיווח  .9.11
 .ערכתהמקובלות לרבות מונה הבדיקות בתכנת המ

 

 אחריות .10

ו אובדן ו/או פגיעה פי דין לכל נזק ו/א-מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .10.1
ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או 

כמפורט ומוגדר נשוא ההסכם אספקת למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב ו/או בקשר עם 
 בהסכם זה. 

הראשונה, בגין כל נזק ו/או הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה  .10.2
הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי 
כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי 

 כל דין.

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

 הזוכה.

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .10.3
הביטוחים כדי לשחרר את  בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת

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

מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע ממנה  .10.4
כל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהזוכה  בכל פי חוק, ב-לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 דרך אחרת.

ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, הזוכה מתחייב לשמור  .10.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך -ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

אות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, יובהר, כי הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והור
ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות  1995-התשנ"ה

האמור לעיל, באופן שהזוכה, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו 
אמורות באופן מקרי או ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בעבודות ה

 פי החוק הנ"ל.-אים לכל הזכויות שעלזמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכ

הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי  .10.6
פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין -ההסכם ו/או על

 נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.

 

 ביטוח  .11

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

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

פי ההסכם, לרבות -(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על"הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"
טוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר ובי

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

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

הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  .11.2
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה 

סכם, לא לעשות כל מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי הה
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מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הזוכה יישא בכל מקרה 

 בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה.

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני מועד  .11.3
ר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת חתימת הסכם זה, אישור בדב

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

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

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על .11.4
שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה 

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

ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הזוכה  .11.5
לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת  11.3להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 פי ההסכם.-ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

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

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

 לפי הסכם זה.

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

ידי הזוכה -חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא עלמכבי תהא רשאית, אך לא  .11.7
כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על 

זה. הזוכה מצהיר  11פי סעיף -מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 
מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, 

ם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הזוכה טיבם, היקפם, ותוקפ
פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם -פי הסכם זה ו/או על-על

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

ידי מכבי, וכי -כל ביטוח אשר נערך עלביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים ל .11.8
המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח 
שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי 

 )שלושים( יום מראש. 30לפחות 

ם בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, לרבות אי מתן ביטוחי הזוכה יכללו סעיף, לפיו אי קיו .11.9
הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי 

 לקבלת שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .11.10
בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר את מכבי מכבי ו/או מי מטעמה 

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

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

נשוא  הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים .11.11
חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך 

למשך כל תקופת זה, על כל תנאיהם, וזאת  11ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 
זה. לחלופין, רשאי  11פי המוגדר בסעיף -התקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על

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

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים  .11.12
 מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 רישיונות והיתרים .12
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תו את כל האישורים ו/או הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשו .12.1
פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב -ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על

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

ה במכרז למכבי אישור, כי הגיש בקשה תוך שבוע ממועד חתימת הסכם ההתקשרות, ימציא הזוכ .12.2
)שלושה(  3לקבלת אישור אמ"ר למכשיר/מערכת, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 

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

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 מועסקי הזוכה .13

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

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

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

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

 ורה למתן השירות. הקש

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

ע ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצו
הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של 
עובדי מכבי, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע 
ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות 

 כם, מכל סיבה שהיא.פי ההס-על

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

 למטרה כלשהי.

ו/או לשפות את מכבי בגין מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות  .13.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 

 בטחת מידע  פרסום, שמירת סודיות וא .14

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

 מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.

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

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  .14.3
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 

 :דרישות לסודיות .14.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  .14.4.1
מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על 
ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו 
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פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -זוכה עללידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות ה
 (."המידע"

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל  .14.4.2
 אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

ך ורק לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע א .14.4.3
לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים 

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

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

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

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .14.4.4

ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם מידע שהיה בידי הזוכה  .14.4.4.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .14.4.4.2
 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  .14.4.4.3
 הזוכה.

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .14.4.4.4
ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הזוכה לא  .14.4.5
 יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

יתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו כי ידוע לו שי .14.4.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, 
ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים 

ת, וכי הזוכה מודע לכך שהמידע והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיו
 הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  .14.4.7
האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי 
מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, 

 רלבנטי נוסף., וכל דין 1996-ות החולה, התשנ"וותקנותיו, חוק זכוי 1981-התשמ"א

 :דרישות אבטחת מידע .14.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 מעת לספק מכשיר המאפשר לממש את מענהו למפרט אבטחת המידע וכפי שיעודכנו .14.5.1
 .המכרז לנושא הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות לעת

כולל  מידע אבטחת סיכוני מבדק תהא רשאית לבצע מכבי ההטמעה, משלב כחלק .14.5.2
 חדירה ומבדק ברשת, ביישום, מידע אבטחת סיכוני ל( בחינת מוגבל לא )אך

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

במכבי יהיה נקי כי נקט באמצעים הדרושים על מנת להבטיח שהמכשיר בעת התקנתו  .14.5.3
 מקוד זדוני.

עדכוני תוכנה שיבוצעו על ידו כוללים תוכנה אותנטית של היצרן. תהליך העדכון  .14.5.4
המבוצע על ידו, מאושר ע"י היצרן ומבטיח )ככל הניתן( שלא יחדור קוד זדוני במהלך 

 העדכון.

לשדרג את מערכת ההפעלה ע"פ הוראות יצרן המכשיר ככל שהדבר יידרש במהלך  .14.5.5
 ההסכם.  תקופת 
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  CYBERיודיע כי קיים סיכון  FDA-לספק את כל המידע הנחוץ למכבי במידה וה .14.5.6
 .בתפעול בגרסת המכשיר שתרכש ע"י מכבי במסגרת הסכם זה

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .15

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות בנקאית  .15.1
אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף להסכם זה 

מסכום הזכייה בתוספת  10%בשיעור של גובה הערבות בש"ח יהיה (, "ערבות הביצוע")להלן: 
 4חל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום בוצות בהן הוא זכה( ותוקפה יהיה ה)לפי הקמע"מ 

 חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות.

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או הסתיים  .15.2
מילוי מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי 

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

 כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

הא מכבי רשאית לממש את ערבות פי ההסכם, ת-בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .15.3
הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, 

 למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש את  .15.4
 7את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך ערבות הביצוע או להשלים 

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

פי -אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על .15.5
 ההסכם.

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

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

 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .16

שתחילתה ביום לתקופה של חמש שנים  הינה נשוא ההסכם ההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת .16.1
)להלן:  ת מדווחות, לפי המוקדם מביניהםבדיקו 1,000,000ביצוע עד השלמת  או ________ 

 "(.תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת ההסכם"

כל  תייםתקופות נוספות בנות שנ 2-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .16.2
על כל יתר הוראות ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, והכל תוך שמירה 2( זהים; או )1אחת, בתנאים )

 "(.תקופות האופציהותנאי ההסכם )להלן: "

בתום תקופת ההתקשרות, המערכות עוברות לבעלות מכבי והמחיר לבדיקה יהיה כמוגדר בטופס  .16.3
 .ההצעה, בעמודה מחיר לתקופות האופציה

לעיל, מכבי תהא רשאית, בכל עת, להביא הסכם זה, כולו או  16.2-ו 16.1סעיפים האמור בעל אף  .16.4
פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ובלבד -ביחס לשירותים מסויימים, לסיומו, על

 חודשים מראש. 6שהודיעה על כך לזוכה בכתב לפחות 

במקרה כאמור, לא תהא לזוכה כל טענה ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי בקשר עם  .16.5
 סיום ההסכם.

בדרישות האיכות המקצועיות, תודיע על כך מכבי   יעמודהיה והפיתרון המוצע על ידי הספק, לא  .16.6
תוכל   לספק. היה והספק לא יצליח תוך חודש ימים לתקן את הליקוי לשביעות רצונה של מכבי,

 .מכבי להביא לסיומו המיידי של ההסכם תוך הנמקה כתובה לכך

לבטל את  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית .16.7
ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי שלזוכה תהא טענה ו/או 

 דרישה כלשהי בקשר לכך:

 ;זה הסכם מהוראות כלשהי יסודית הוראה הפר הזוכה אם .16.7.1
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הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק ו/או צו  אם .16.7.2
נה כונס נכסים לנכסי הזוכה, לרבות כונס נכסים זמני, והליכים להקפאת הליכים או מו
 ימים;  60כאמור לא בוטלו בתוך 

 או נכונה ללא הפכהאו /ו מלאה כלא או נכונה כלא תתגלה הזוכה מהצהרות הצהרה אם .16.7.3
 ;ההתקשרות תקופת במהלך מלאה ללא

 –מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  .16.8

 או; לעיל כאמור לאלתר ההסכם את לבטל .16.8.1

או /ו ההפרה את לתקן מהזוכה ולדרוש במלואן ההסכם הוראות קיום על לעמוד .16.8.2
 אחר למלא בזה מתחייב הזוכה. לזוכה ההודעה שתימסר מיום ימים 3 תוך ההתחייבות

 למכבי שייגרמואו /ו שנגרמו הנזקים בגין פיצויים לה לשלם כן וכמו, בימכ הוראות
 .כאמורהקיום -איאו /ו האמורה מההפרה כתוצאה

לעיל, ישלם הזוכה למכבי פיצויים  16.8.1מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה  .16.9
וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה  ש"ח, 300,000 בסךמוסכמים 

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

לעיל ו/או הפר הזוכה את ההסכם הפרה שאינה  16.8.2ף לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעי .16.10
יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות 
והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי שנדרש על ידי 

י זכאית לבטל את ההסכם מחמת מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכב
וזאת  "חש 300,000 בסךמוסכמים קיומו, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים -הפרתו או אי

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

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

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  .16.11
עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה יהיה 

 מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  .16.12
 שתקבע מכבי בהודעה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  .16.13
פי הוראות -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1970-הסכם(, התשל"א

 פי דין. -ההסכם או על

 

 איסור הסבת ההסכם .17

פי ההסכם או את -זכויותיו על הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את .17.1
החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי, שלא תסרב לתיתו אלא 

 מנימוקים סבירים.

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

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

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

מקבוצת מכבי ובלבד שזכויות  , ו/או לכל גוף1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -של "בעל
 הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.

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

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

 

 בלעדיות העדר .18
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ידי מכבי לספק את השירות אינה הרשאה -מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על הזוכה
  .מכבי עבור מקבילאו /ו דומה שירותהמספק במכרז  ףנוס הזוכ וישניתכן ו בלעדית, וכי

 

 זכות קיזוז .19

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

 ממכבי.

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

 יל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי.שיתגלו בעקבות האמור לע

 

 ויתור בכתב .20

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

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

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

 

 סמכות שיפוט .21

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

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .22

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 ספח להסכםנ

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 

 תאריך:_____________

 לכבוד

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 126/2016 מכרז מספר –הנדון: אישור עריכת ביטוחים 

 

"(  לרבות הספקהננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ )להלן: "
וכן כל השירותים הנלווים בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בקשר עם מתן שירותים נשוא המכרז, 

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

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

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה 1980 -ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
₪  20,000,000לאירוע ובסה"כ  ₪  6,000,000מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  

לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי 
 עובדי הספק.מ

 __________________פוליסה מספר 

 

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

ע ובסה"כ לתקופת הביטוח. לאירו₪   6,000,000השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 
הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף 
אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה 

 ין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק.ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בג
 __________________פוליסה מספר 

 

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

לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כאמור מורחב לשפות את  )עשרה מיליון שקלים חדשים(₪  10,000,000
מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם 

לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי  ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף
המבוטח. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם 

יטוח השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני ___________. במקרה שהב
בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה  6
רוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. הגדרת במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאי

 המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה )לפי העניין.
  למקרה ולתקופת הבטוח.₪    100,000של ( בגבול אחריות recallהביטוח מורחב לכלול כיסוי להשבת מוצרים )

 __________________פוליסה מספר 
 

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

)ארבעה מיליון שקלים ₪   4,000,000 ן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות שלכדי ו/או עקב מת
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק  חדשים(

בנפרד עבור כל אחד מיחידי  ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך
 המבוטח אך למעט חבות מכבי כלפי הספק. 

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

הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי 
א הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה, אך ל

לפני ____________ . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות תחול 
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע  6תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

וארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המ
 נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

 __________________פוליסה מספר 

 

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

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

 __________________פוליסה מספר 

 

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

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

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

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

 

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

 

 בכבוד רב,

 

             ______________________                                                    ________________ 
 שם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת חברת הביטוח               
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 נספח להסכם

 בלבדערבות ביצוע לשימוש הזוכה 

 

 לשימוש הזוכה במכרז -ערבות ביצוע  -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 

 לכבוד

 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותומאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

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

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

 .לאספקת מערכת וריאגנטים לביצוע בדיקות אימונולוגיות( 126/2016מס' 

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

 על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 בכבוד רב,

 

 שם הבנק:__________

 הסניף:__________שם 



 נספח ג' 34 
 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
  126/2016טופס הצעה למכרז מספר הנדון: 

 
 

 התאגיד המציע: ________________________________

 

 _____________________________________________: עתהמוצ המערכת שם 

 

 : ___________________________________________)במידה ורלוונטי(  פירוט הציוד הנלווה  המוצע

 

 תוצרת:_____________________________  דגם: _____________________ 

 

 _______________________________________________________________________הערות: 

 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

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

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

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

 התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנוחתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה  1.2
נאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם בתנאים המפורטים בכל ת

 ההתקשרות המצורף כלשונו.
 

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

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

 
אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  1.5

)תשעים( ימים מהמועד האחרון  90לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –רז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז שנקבע להגשת ההצעות במכ

 ההסכם. 
 

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

 
 ש"ח / דולר ארה"ב / אירו / יין יפני , לא כולל מע"מ.  -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7

 

היציג נכון למועד האחרון להגשת  להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער המט"חידוע לנו, כי כבסיס 
   ההצעות למכרז.
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 להלן הצעתנו .2
 חובה להציע הצעה לקבוצה אחת לפחות, ולכל הבדיקות הנכללות באותה קבוצה. 

 :מחירי הבדיקות )לפני מע"מ( 2.1

 קבוצה
 -שם הבדיקה 

 

 כמות 
בדיקות 
ממוצעת 

 בחודש

מחיר לבדיקה 
בתקופת 

 ההתקשרות

מופחת  מחיר
לבדיקה 
בתקופות 
 האופציה

 מטבע

 1קבוצה 

Tissue Trans 

Glutaminase (IgA) 

Ab 
7,600 

  
 

Gliadin IgG/IgA 

(DGP) 
80 

  
 

 2קבוצה 

Beta 2 

Glycoprotein 1 IgG 
780 

  
 

Beta 2 

Glycoprotein 1 

IgM 

600 
  

 

Cardiolipin IgG 

Ab 
750 

  
 

Cardiolipin IgM 

Ab 
580 

  
 

 3קבוצה 

Centromere Ab 100    

DNA ds Ab 370    

Jo1 Ab 50    

Ro Ab Anti SSA 570    

La Ab Anti SSB 550    

RNP Ab 200    

Sm Ab. (Smith) 160    

Scl70 Ab 

(Scleroderma) 
140   

 

MPO Ab 30    

PR3 Ab 30    

 4קבוצה 

Anti-Nuclear Ab 5,300    

Histones Ab 30    

CCP Ab 300    

 

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

 .הכנסת מחיר שאינו "מופחת" עבור תקופות האופציה תביא לפסילת ההצעה 

  ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה. במקרה שתצוינה בהצעה מעבר לשתי
 הנקודה, הן תמחקנה ולא תילקחנה בחשבון.ספרות אחרי 
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 )לא לשקלול(: הנכללים במחיר הבדיקה והמתכלים הנוספים רשימת הריאגנטים 2.2

 בדיקה
/  שם הריאגנט

 המתכלה
כמות 
 באריזה

 כמות אריזות 
שנים על  5-ל

פי אומדן 
 הכמויות 

 מקט יצרן
תנאי 
 אחסון
 וטמפ'

מחיר 
 לאריזה

)לא 
 לשקלול(

       

       

 

 אשר יכללו  את כלל המתכלים הנוספיםצרף טבלה בנוסח ובמבנה כאמור לעיל הכוללת ל חובה
 .חומרי מיהול וכל חומר/מתכלה אחר קונטרולות, קליברטורים, -, ובכלל זה במחיר הבדיקה

 

 .___________מטבע:____________(: לא לשקלול)מחיר מערכת  2.3

 

 : רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

 שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך:  X-וסמן בנא וודא 

 .תעודת התאגדות 
  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה

בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. אישור זה יישא 
 ודשים לפני מועד ההגשה.ח 3תאריך של עד 

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

  בפרק המנהלה. 4.1.3הכנסות על פי סעיף רואה חשבון על היקף אישור 

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

  .אישור יצרן המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ 

 :אישורים התומכים במענה הטכני 
o  'במפרט . 1עלוני הבדיקות המפורטות בטבלה מס 
o . רשימת האנליטיםהנוספים האפשריים לבדיקה במערכת המוצעת 
o במפרט . 1.18אנלטיות כמפורט בסעיף  -פירוט הדרישות הפרה 
o  במפרט . 2.2הצהרת היצרן המפרטת את הריכוזים כמפורט בסעיף 
o  במפרט . 2.3דוחות בקרת איכות חיצוניים כמפורט בסעיף 
o . פירוט המדדים לקבלת כיול 
o . פירוט סוג הבקרים ,מספרם וערכי המטרה 
o  במפרט . 7.1פירוט מרכיבי המערכת כמפורט בסעיף 
o  במפרט . 7.3+7.4מסמך בנושא תקשורת כמפורט בסעיפים 
o  במפרט .  9.4מסמך בנושא פעולות תחזוקה כמפורט בסעיף 
o  במפרט . 10מסמכים בנושא בטיחות כמפורט בסעיף 

  .קטלוג צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור המערכת, תמונתה ותכונותיה העיקריות 
  2.2, בצירוף טבלה לסעיף כשהוא מלא וחתום - (נספח ג')טופס הצעה. 

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

  (ה'נספח )תצהיר עשוי בפני עורך דין. 

 טיוטה של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. 

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

 סמכי המכרז ממכבי.קבלה המעידה על רכישת מ 
 
 

 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 
 
 

חותמת: ___________________ ____תפקיד: ____________________
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      126/2016 מכרז מספר -טופס פרטי המציע 
 

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

 
 שם

 
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפון נייד:
 

 טלפון נייח:
 

 אלקטרוני:דואר 

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
2.  

 

 
 תיאור כללי של המציע  .1
 

 

 

 

 

 
 
 כוח אדם  .2
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע: 
 

 שמות אנשי השירות הטכני, המועסקים ע"י המציע, והעוסקים בתחזוקת המערכת המוצעת ותמיכהג. 
 מקצועית:

______________________________               ______________________________ 
 

______________________________                 _____________________________ 
                                                                                                                                      

 

 
 ניסיון קודם ולקוחות  .3
 

 מספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי אחזקה למערכת המוצעת:
 
 

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

 המציע בשנתיים האחרונות: מספר כולל של מערכות פעילות כנ"ל, שנמכרו על ידי
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 שמות הרוכשים המפורטים להלן:
 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3                 ___________________________ .4____________________________ . 
 
5         __________________________ .          6____________________________ . 
 

 
להלן פירוט ממליצים מבין לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו / להם אנו מספקים בשנים  .4

 באופן סדיר 2015-2013האחרונות 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 טלפון נייד ונייח:

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 ______________   חותמת: ____________________________שם מגיש ההצעה : ____        

 : ____________________    תאריך: ________________________מגיש ההצעהחתימת         
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 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 

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

 
 
( למכרז "הספק"תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן:  .1

 .מערכת אוטומטית וריאגנטים לביצוע בדיקות אימונולוגיות לאספקת 126/2016

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

, ולא ע"י קבלן בעצמומסוגל לספק למכבי מערכת אוטומטית וריאגנטים לביצוע בדיקות אימונולוגיות הספק  .3
 משנה/אחר.

שנים לפחות באספקת מערכות אוטומטיות וריאגנטים  3סיון מוכח בישראל ו/או בעולם של יהינו בעל נהספק  .4
 לביצוע בדיקות אימונולוגיות כל השירותים הכרוכים בכך. 

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

 

 

 

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 

 אישור

 

עו"ד, במשרדי ברחוב  _____________,___הופיע בפני ____ _____________הנני מאשר בזה, כי ביום 

 ידי תעודת על ה/עצמו תה/_____________, שזיהה___גב' / מר __ __________ _________________,

 ה/יהיה צפוית/להצהיר את האמת וכי  ה/כי עליו ה/_________, ואחרי שהזהרתיו___זהות מספר _____

 עליה בפני. מה/הנ"ל וחתם ה/את נכונות הצהרתו ה/אישר –יעשה כן ת/לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                           
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 מבנה טופס להצגת שאלות

 

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     
 מפרט

  1     

2     

3     

4     

5     
 מענה טכני

 1     

2     

3     

4     

5     
 הסכם

  1     

2     

3     

4     

5     
אישור עריכת 

 ביטוחים
 1     

2     

3     
 טופס הצעה

 1     

2     

3     

4      
 ערבות

  1     

2     
 תצהיר

  1     

2     

3     

4      
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 אמות מידה
 

 

איכות 

המכשיר 

והריאגנטים

מערכת המבצעת גם את הבדיקות הבאות:

Anti-Nuclear Ab

Histones Ab

 CCP Ab

) כל 3 הבדיקות - ציון 5 , שתי בדיקות מתוך 3 - ציון 3 , בדיקה 

אחת - ציון 1.5 (

5

הצעה הכוללת לכל היותר שני מכשירים 

)מכשיר 1 - ציון 5, שני מכשירים -ציון 4, 3 מכשירים - ציון 3, מעל 

3 מכשירים - ציון 0 (

3

יכולת מדידת אנאליטים נוספים בתחום אימונולוגיה שאינם כלולים 

בהצעה. 

)אין -  ציון 0, יש -  ציון 5 (

5

התאמה טובה של לפחות 80% עם תוצאות נבדקים המתקבלות 

היום במעבדה הארצית של מכבי עבור מרבית האנליטים )טבלה(. 

)ז"א התאמה בחריגה/ אי חריגה מערכי הייחוס שהוגדרו ע"י 

היצרן(. הנושא יבחן באבלואציה או על סמך ניסיון קודם .)התאמה 

עבור כל האנליטים - ציון 5 , עבור כל אנליט שלא יעמוד בתנאים , 

נוריד 0.5 נקודה (

10

המכשיר בודק בו זמנית TransGlutaminase (IgA) Ab ונוכחות 

IgA )אין -  ציון 0, יש -  ציון 5 (
1

בקרה פנימית לדיגום )internal control( בכל דיגום.)אין -  ציון 0, 

יש -  ציון 5 (
2

הספק של  50 בדיקות בשעה לפחות. )הספק מעל 50 - ציון 5 , 

מתחת ל- 50 - ציון 0 (
5

זמן עד לתוצאה ראשונה קצר משעתיים.)קצר משעתיים -ציון 5, 

מעל שעתיים ועד שלוש שעות -ציון 3 ,מעל שלוש שעות ציון 0(
3

יכולת מוכחת לדגום ממבחנות ראשוניות.הנושא יבחן באבלואציה או 

על סמך ניסיון קודם .)דיגום ממבחנה ראשונית- ציון 5 , דיגום חלקי 

ממבחנה ראשונית- ציון 2,דיגום ממבחנת בת -ציון 0(

2

תדירות כיולים נמוכה או שווה לפעם בחודש.)תדירות כיולים נמוכה 

או שווה לפעם בחודש -ציון 5 ,תדירות גבוהה יותר-ציון 0(
5

.On board מערכת בה ניתן לשמור את הריאגנטים

)אין -  ציון 0, יש -  ציון 5 (
5

לביצוע פעולות התחזוקה השוטפות )יומית, שבועית( ידרש עובד 

המעבדה להשקיע זמן קצר.)זמן תחזוקה יומית של עד 15 דקות 

ביום- ציון 5 , בין 15-3 דקות -ציון 3., מעל 30 דקות -ציון 0 (

5

1חיבור למערכת המים של המבנה.)אין -  ציון 0, יש -  ציון 5 (

משקל מארזי הריאגנטים /נוזלי שטיפה אינו עולה על 5 ק"ג.

)עד 5 קילו - ציון 5, מעל  5 ק"ג- ציון 0(
5

אחזור תוצאות הנבדקים והבקרים על פי מספר דגימה בלבד. 

)אפשרי לפי מס' בדיקה - ציון 5 , לא אפשרי - ציון 0 (
2

התרשמות כללית מהמכשיר,הנושא יבחן באבלואציה או על סמך 

ניסיון קודם.

)ידורג לפי נוחות, תפעול, עבודה אינטואיטיבית וחוו"ד משתמשים(

6

5אבטחת מידע

49                  70

מידת הניסיון בתמיכה בבדיקות שבמכרז.)ניסיון  של 3 שנים לפחות 

בתמיכה ב- 10 בדיקות לפחות(
6

6מתן מענה לצרכים שוטפים

6מתן מענה לצרכים מיוחדים

6עמידה בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן

התרשמות כללית מיכולת הספק בכלל ומיכולתו לספק מענה שירותי 

הולם לצרכי מכבי
6

21                  30

100

סה"כ איכות הספק

סה"כ איכות המוצר

התרשמות 

מהספק  על 

פי ניסיון מכבי 

ו/או מחווי 

דעה חיצוניים

פירוט מדדיםקטגוריה
ציון איכות 

מזערי לקטגוריה

משקל 

ב-%

ציון לספק 

מ 0 עד 5



 
 

 אמות המידה לנושא אבטחת מידע
 

 מדד / סעיף
ניקוד 
 הסעיף

 הסבר

 0.5 10/2013גרסת תבנית  MDS2טופס 
מענה על שאלות הפרק באמצעות הטופס )כמובן 

 ממולא במלואו( מספק יתרון.

 0 פרטים לגבי המכשיר הרפואי
שם המכשיר וגרסת התוכנה: הפרטים מופיעים 

 ועל כן מצוי בפרק זה במפרט.MDS2 -במסמך ה

מערכת ההפעלה במכשיר 
 הרפואי

0.5 
שאלה/תשובה אחת. היתרון מותנה בתוכן 

עלה שעדיין נתמכת ע"י התשובה. מערכת הפ
 יצרנה בעת הגשת המענה מספקת יתרון.

 0.5 תוכנת אנטי וירוס

 אפשרויות: 5-נדרש לענות על אחת מ

ארבע הראשונות מספקות יתרון זהה, אפשרויות 
 שונות של מתן מענה לקוד זדוני.

התשובה החמישית איננה מספקת יתרון היות 
היצרן ומשמעותה שלא נתן כלל ע"פ קביעת 

 לממש הגנה מפני תוכנה זדונית במכשיר.

 1 הזדהות ווידוא הזדהות
נדרש לענות על כל שמונה השאלות. כל מענה 

 .1. מכסימום = 0, מענה "לא" = 0.125"כן" = 

 שאלה/תשובה אחת. מענה "כן" מספק יתרון. 0.5 הרשאות

 1 חיווים ולוגים
נדרש לענות על כל שמונה השאלות בהתאם 

, מענה 0.125למוסבר במפרט. כל מענה "כן" = 
 .1. מכסימום = 0"לא" = 

הגנה על מידע הנשמר מקומית 
 (Data at restבמערכת )

0.5 
שאלה/תשובה אחת. מענה "כן" או "לא 

רלוונטי" מספק יתרון )לא רלוונטי משמעותו 
 לא נשמר(. שאין צורך במענה אבטחתי כי מידע

 0.5 ממשקים למול מכבי
שלוש שאלות/תשובות. מענה "כן" ו"לא 

 רלוונטי" בכל אחת מהשאלות מספק יתרון.

 


