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 מנהלה

 כללי .3

 לספק למכבי ספק המסוגללהתקשר עם  מעוניינת( "מכבי"מכבי שירותי בריאות )להלן:  .1.1

ושירותי תחזוקה למדפסות  מדבקות, למדפסות רדידים, קוד בר קוראי, קוד בר מדפסות

לצורך הדפסת מדבקות ברקוד על כלי דיגום  יםמשמש והמתכלים כלל הציוד .דקובר ולקוראי 

 ."(השרות" -)להלןביולוגיות של דגימות שונים 

 בהתאם למפרט ולכמויות   והמתכלים מפרטי הציודל מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות .1.2

  של מסמכי המכרז.  נספח א'ב כמפורט

שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם למכבי . שנים 3ההתקשרות היא לתקופה של  .1.3

( מיטיבים, בתיאום עם 2( זהים ; או )1בכל פעם, בתנאים )שנתיים תקופות נוספות בנות  בשלוש

 .הזוכה

מטה כן ו , , דרוםוהשפלה מחוזות: צפון, שרון, מרכז )כולל אילת(, ירושלים 5במכבי קיימים  .1.4

 תים.לצורך פריסת השירו יעדים 351 -כסך הכל  . מכבי

 בלבד.  ZEBRAבמכבי מבוסס על מדפסות מתוצרת  השירות .1.5

מכבי   או כל הצעה שהיא. חלק מההצעהמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר,  .1.6

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

 ההצעה סופית לא יערך משא ומתן. .3.1

כהגדרתם  הנוספיםחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים מכרז זה והסכם ההתקשרות שי .1.8

 להלן, אם ירצו בכך. 

 

 הגדרות ./

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

 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 ם על פי הקבוע במסמכי המכרז.המתקיי 13322114 מספררגיל  פומבימכרז  – "המכרז"

פי -בע"מ, הכל על מכבי טבעי,  בית בלב בע"מאסותא מרכזים רפואיים בע"מ,  – "הגופים הנוספים"

 .ם של כל אחד מהגופיםדעת שיקול

 למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 

 

 מנהלה .0

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

אי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המעוניין להשתתף במכרז, זכ

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

של   סךבתמורה לתשלום  28.12.14ועד ליום  16.12.14. כל זאת, החל מיום 11:11-14:11השעות 

 זומן לפקודת מכבי שירותי בריאות.באמצעות המחאה במ במזומן או)שלא יוחזר(, ש"ח   1,111

 אי פרעון בפועל של אמצעי התשלום ימנע מהמציע להשתתף במכרז.
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 בירורים ופניות ./.0

בשעה  8.1.15עד ליום ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו  .3.2.1

ה', בין -'בימים אאל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, , 12:11

 .11:11-14:11השעות 

, באמצעות 'חכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordאך ורק בקובץ  השאלות תועברנה

. על המציע מוטלת האחריות לוודא את mandel_an@mac.org.ilדואר אלקטרוני: 

 .13-5143643דבר הגעת פנייתו בטלפון מס': 

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

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

 .22.1.15עד ליום 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

 כנס ספקים: .3.3.1

למציעים, ומותנה בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. יתקיים  חובהמפגש 

, 27המרד ברחוב  במשרדי מכבי שירותי בריאות, 19:31 בשעה 1.1.2115' הביום 

. במהלך המפגש ניתן יהיה להעלות שאלות, התשובות תמסרנה תל אביב, 14קומה 

 .לעיל 3.2כאמור בסעיף 

, את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה .3.3.2

רכזת  -לידי גב' ענת מנדל  13322114מספר  פומבי רגילעליה ירשם אך ורק "מכרז 

  ."14, תל אביב, קומה 27ועדת המכרזים, ברח' המרד 

צעות שלא ה .33:/3בשעה  333/./.0יום המועד האחרון להגשת ההצעות הוא   .3.3.3

 תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!

את הצעת ו המכרז מסמכי של ג' נספח ההצעה טופס גבי על להגיש יש הצעות את .3.3.4

 על םייחת אשרבמדיה מגנטית והעתק מודפס  1ג' המחיר יש להגיש כמפורט בנספח

 לבין המגנטית המדיה בין סתירה של במקרה .עמוד בכל וחותמת חתימה ,הספק ידי

 .טופס המודפס והחתוםב האמור יקבע פס המודפס והחתוםהטו

למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז כפי שנרכשו ממכבי,  .3.3.5

 כן תכלול  , את כל הפרטים ואת החתימות כנדרש.היא תכלול את כל מסמכי המכרז

 בטופס ההצעה, וכמפורט עפ"י 3בסעיף  את המסמכים המצורפים כנדרשההצעה 

 הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.3.6

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  .3.3.7

 .תשלח לרוכשי המכרזוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור לתקופה נ

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל  .3.3.8

mailto:mahat_s@mac.org.il
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דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם 

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

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

 עקב כך.

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .1

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

 כחוק בישראל.מורשה  תאגיד .4.1.1

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

, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים   2112-2113 בשנים  הכנסותיו .4.1.3

 .לכל אחת מהשנים לפחות ₪מיליון   בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן

למכור ולתת מורשה מוסמך וכי הוא  מאת יצרני הדגמים המוצעיםבידיו אישור  .4.1.4

 שרותי תמיכה בארץ מטעם היצרן.

 בעצמו.השירות והציוד כבי את מסוגל לספק למ .4.1.5

וכל סוגי הציוד  , באספקתהאחרונות שנתייםב לפחותבישראל סיון מוכח יהינו בעל נ .4.1.6

2 בתי חולים( )קופות חולים  יםדומלמעבדות בארגוני בריאות שירות וה המתכלים

  בפריסה ארצית.

מדפסות ברקוד  511ללפחות בפריסה ארצית רות יש 2112-2113 בשניםסיפק  .4.1.7

 .ZEBRAרת מתוצ

המיועדות לשימוש  מיליון מדבקות 15לפחות  , בכל שנה, 2112-2113מהלך סיפק ב .4.1.8

מתוצרת ת ורדידים המיועדים למדפס 5111לפחות ובדות דיאגנוסטיות במע

ZEBRA.)וזאת בארגוני בריאות דומים )קופות חולים 2 בתי חולים , 

, בהתאם לאמור ₪ 31,111של  ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .4.1.9

 להלן. 6בסעיף 

 .ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרשעמד בכל התנאים  .4.1.11

 , ובכפוף לפרעון התשלום בפועל.בידו קבלה המעידה על כך, רכש את מסמכי המכרז .4.1.11

  .כנס ספקיםהשתתף ב .4.1.12

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

 .הצעתו תפסל – מהתנאים

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

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

שיון או כל נייר אחר י, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, ריקבע על ידהיתוך פרק זמן קצוב ש

 כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     
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 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .3

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

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

)ששים( יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה  61להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 

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

 בכתב.בקשה כאמור תישלח על ידי מכבי 

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

ימי  /בכתב, 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 שבוטלההאמור, תראה הצעתו בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן  .5.3

לעיל,  5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .4.2

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 כתב ערבות הגשה .6

אלף שקלים  )שלושים₪  31,111כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של  להצעה יש לצרף .6.1

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן  כנספח ה'פי הנוסח המצורף -חדשים(, על

)עשרה( ימים ממועד הדרישה. הערבות תציין  11(, אשר תשולם בתוך "הערבות"מהותי )להלן: 

 יע והיא תהא על שם מכבי שירותי בריאות. במפורש, כי הוצאה לבקשת המצ

 61צדדי את הערבות לתקופות נוספות בנות -בנוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד .6.2

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

 זו. נוספתלתקופה 

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

מציע, כולה או חלקה, כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי 

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

 טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה: הזדמנות להשמיע את

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

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

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

 במכרז;

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

 הזוכה. ההתקשרות של מכבי עם ליצירת מוקדם

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

 

 אישור עריכת ביטוחים .1

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

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

 חתומה על ידי חברת הביטוח.
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יובהר, כי לא יתקבלו בטיוטא החתומה שתוגש שינויים בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים  .7.2

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

 הצעת המציע.

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

 .במכרז הזוכה עלאישור עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה 

 הבלעדי דעתה לשיקול נתונים יהיו"ל הנ הטיוטהגבי -על שייעשו מהותיים שאינם נוסח שינויי

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

 לעיל. 3ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  שאלות .7.3

 את ההתקשרות הסכם על החתימה מועד לפני יום, למכבי להמציא מתחייב במכרז הזוכה .7.4

 .הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום, הביטוחים עריכת אישור

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .8

מכבי  או כל הצעה שהיא. , חלק מההצעהלקבל את ההצעה הזולה ביותר אינה מתחייבת מכבי .8.1

 הבלעדי. םפי שיקול דעת-או את כולה, הכל עללקבל חלק מההצעה בלבד  רשאית

אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים  .8.2

דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן  שיקולוהכל על פי  41% –ואיכות  61%–מחיר להלן: 

  בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.ישת

 : ציון האיכות .8.3

 . ) נספח ז'( ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה 

 :ציון המחיר

בהתאם  התחזוקה , המתכלים ושרותלציודציון המחיר ייקבע על ידי סכימה של הצעת המציע 

    שנים. 0-סך העלות תחושב ל .ת המפורט בטופס ההצעהלאומדן הכמויו

ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע,  .8.4

סיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין של היצרן ימומחיותו, משאביו, נ

על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות סיון בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, יונ

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

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

 להלן. 8.11 מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 

לעיל  4וקלל יינתן אך ורק לגבי הצעות  שעמדו בתנאים המוקדמים שבסעיף יודגש כי הציון המש .8.5

 ובדרישות ההכרחיות במפרט.

ידו להדגמה -על פי דרישת מכבי וללא תשלום, את המדבקות המוצעות-המציע במכרז יספק, על .8.6

  מדרישת מכבי.  ימים 11וזאת בתוך   -נספח א'  –ולנסיון במסגרת האבלואציה, כמפורט במפרט 

כמפורט  אבלואציה לצורך בדיקת האיכות ועמידה בתנאים ההכרחיים במכרז ובמפרט תבוצע .8.7

 במפרט, על חשבונו של המציע. 2בסעיף 

הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי  תדחהועדת המכרזים  .8.8

ר נאספו במהלך בדיקת האיכות דלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו2או אש

 יקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. יההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן ש
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סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא ילזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "נהמועמד באם  .8.9

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

 .סיון גרוע" עם מציע זה ישלמכבי לא היה "נ

 סיון גרוע" פירושן: ילצורכי סעיף זה, המילים "נ

 ;השירותים  המוצרים ו2או אי שביעות רצון מאיכות .א

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

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

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

 במסגרת שיקוליה.

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות שימונה  .8.11

 לשירותו יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו2א

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

 ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי   .8.12

 ה, לדעת מכבי.יה אינה סבירימעלה או כלפי מטה, אם הסט

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה   .8.13

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

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

מות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין הצהרות היצרן. באחריות המציע לוודא תאי .8.14

היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או שתפסול את ההצעה, הכל על פי 

 שיקול דעתה הבלעדי.

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .9

)שבעה(  7 המכרז, בתוךלמסמכי  כנספח ב'הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף  .9.1

 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

ההתקשרות  ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים2הסתייגויות בנוסח הסכם

 .כמופיע בנספח ב' למכרז

מובהר בזאת, כי במהלך תקופת ההתקשרות תהא מכבי רשאית לרכוש מהזוכה דגם  .9.2

שוא הסכם זה )להלן: "הדגם המשודרג"(, בכפוף חדש2משודרג יותר של המכשיר2המערכת נ

 להתקיימות כל התנאים המצטברים שלהלן:

 הדגם המשודרג אינו נופל באיכותו מהדגם בו זכה הזוכה במכרז; .9.2.1

הדגם המשודרג עונה על כל התנאים המוקדמים והתנאים ההכרחיים הקבועים במכרז  .9.2.2

 ובמפרט;

 לגביו נקבעה זכייתו של הזוכה במכרז.מחירו של הדגם המשודרג אינו עולה על המחיר ש .9.2.3

 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. .9.3

ערבות בנקאית אוטונומית  מכביימסור המציע הזוכה לבמעמד החתימה על הסכם ההתקשרות,  .9.4

 .להסכם נוסח המצ"בפי ה-לביצוע התחייבויותיו על
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-יב לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"אבהגשת הצעה במכרז הזה המציע  מתחי .9.5

ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, הרלבנטיות  1981

למערכות המידע ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זה, וכן הוראות והנחיות משרד הבריאות לעניין 

 הגנת הפרטיות ואבטחת המידע. 

התחייבות כלשהי כלפי מציע או בקבלת הצעות או בבחינתן לא יהיה בעצם פרסום המכרז  .9.6

, קוד בר מדפסותידי מכבי והמציע2ים הזוכה2ים הסכם לאספקת -כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

,  והכל בר קודולקוראי ושירותי תחזוקה למדפסות  מדבקות, למדפסות רדידים, קוד בר קוראי

 (.נספח ב'כמפורט בהסכם ההתקשרות )

זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה מכבי תהא  .9.7

לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז  -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

 כאמור.

הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל רוכשי המכרז או לכל המציעים, לפי  .9.8

 העניין.

ל המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו2או למי מרוכשי מסמכי החליטה מכבי על ביטו .9.9

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

 

 עיון במסמכי המכרז .33

, לאחר פרסום תוצאות 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה  .11.1

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

 או חלק ממנה לכל שעה ₪ 333מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של 

 למכבי לכיסוי העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת  .11.2

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

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .33

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

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

 מסמכי המכרז להעביר אותם ו2או העתק מהם לידי אחר.

 

 סמכות שיפוט ./3

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

 . יפו -בתל אביב תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 נספח א'

  מפרט
 ת במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרתכל הדרישו

 

 סוגי מדבקות נדרשות : .3

 
סוגי המדבקות הנדרשות. למען הסר ספק,  כליודגש כי הדרישות הכלליות במפרט הינן דרישות הכרחיות עבור 

 הספק יידרש לספק את המגוון המלא של המדבקות, בהתאם לדרישות.

 
 תיאור המדבקות 3.3

 

 כמות בגליל נושא
 2511 מ"מ פרפורציה 38*  26מדבקת נייר 

 1511 מ"מ פרפורציה 38*  24מדבקת נייר 

 1111 רקע צהוב פרפורציה 25*51מדבקת ואלום 

 1000 מ"מ  22.22*19.15מדבקת פוליאסטר לבן מבריק  

 1111 מ"מ  7*75מדבקת פוליאסטר לבן מבריק 

 1111 מ"מ  51*31מדבקת נייר )להקפאה( 

 1111 מ"מ  38.1*6.35ר מדבקת ניי

 2111 חלקים 3 -מ"מ מחולקת ל 45*39.5מדבקת פוליאסטר  

 2511 מ"מ   23*15מדבקת נייר לבן 

 2511 מ"מ פרפורציה  28*14מדבקת נייר  

 1111 מ"מ או דומה )לא מיועד להדפסה במדפסת ברקוד( 57*57  נייר מדבקת

 

 דרישות כלליות )לכל מגוון המדבקות( /.3
 
 

 דרישה שאנו
   יישום: 3./.3

 בהתאם למפורט בטבלת דרישות ייחודיות דבוקה וקריאה הזמן שהמדבקה אמורה להישאר
תשהה  ( בהןכולל טמפרטורות קיצון)טמפרטורה ה 

 בהתאם למפורט בטבלת דרישות ייחודיות המדבקה 
ומשנעים מדביקים מדפיסים הטמפרטורה בה  

 המדבקה
הנפוץ בארץ כולל ימים לחים  ילימ)במנעד האק טמפרטורת חדר

 (וחמים במיוחד
 עמידות בתנאי טיסה    עמידות במהלך טיסה

    
   סביבה: /./.3

 נדרש עמידות לחשיפה למים
 בהתאם למפורט בטבלת דרישות ייחודיות עמידות לחומרים כימיים ואחרים

 נדרש עמידות לחשיפה לאור2קרן שמש

 דרשנ  UVחשיפה לקרני ל  עמידות
 נדרש  עמידות לתנאי יובש ולחות
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   שטח ההדבקה: 0./.3
 ישר  ו2או גלילי שטח ההדבקה

 מחוספס2או וק חל פני השטח 
 נייר כסףוזכוכית, פלסטיק, נייר, ניילון, מתכת,   ניתן להדבקה על חומרים שונים

    
  דבק: 1./.3

 ייחודיות חרת בטבלת דרישותבלתי ניתן להסרה, אלא אם צוין א חוזק ההדבקה 
 בהתאם למפורט בטבלת דרישות ייחודיות עמידות לחומרים כימיים ואחרים

    
   איכות ההדפסה 3./.3

 נדרש הדפסה חדה ונקיה בטמפרטורות שונות 
 נדרש ספיגה מידית של הדיו ללא פגיעה באיכות ההדפסה 

 בטבלת דרישות ייחודיותכל חיי המדבקה בהתאם לנדרש  למשך זיהוי וקריאת הברקוד במכשירי המעבדה השונים
  

   המדבקה והציפוי העליון : 6./.3
 נדרש אפשרות הדבקה מחדש 

 בהתאם למפורט בטבלת דרישות ייחודיות עמידות לחומרים כימיים ואחרים
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 :ייחודיות דרישות 3.0
 

 טמפרטורה )צלזיוס( תיאור המדבקה #
ם חשיפה לחומרי

 כימיים
אורך חיי 
 המדבקה

דרישות 
 נוספות

 לעד אתנול 41עד פלוס  21מינוס  מ"מ פרפורציה 38*  26מדבקת נייר  1

 לעד אתנול, דקונקס 111עד פלוס  71מינוס  מ"מ פרפורציה 38*  24מדבקת נייר  2 

 
3 

רקע צהוב  25*51מדבקת ואלום 
 לעד  41עד פלוס  21מינוס  פרפורציה

 

4 

ליאסטר לבן מבריק  מדבקת פו
 מ"מ 22.22*19.15

 111עד פלוס  71מינוס 

מתאנול, קסילן ,אתנול, 
חומצה חלשה )אצטית, 
הדירוכלורית נטרטית(  
אצטון, , צבע )קריסטל 
ויולט, לוגול, פוקסין, 

המטוקסילין,  ספרנין,
 ralאאוזין, אורנג' 

wright solution) 
 לעד
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 7*75מדבקת פוליאסטר לבן מבריק 
 ממ"

 111עד פלוס  21מינוס 

חומרי צבע 
לפחות  )סטרפאבידין(

 חמש שנים

נדרשת אפשרות 
להסרה בקלות 

 ללא סימנים

6 
 מ"מ 51*31מדבקת נייר )להקפאה( 

 לעד  41עד פלוס  21מינוס 

 

7 
 מ"מ  38.1*6.35מדבקת נייר 

 41עד פלוס  21מינוס 
לפחות  חומצה אצטית, מתאנול

 חמש שנים

 

8 

מ"מ  45*39.5טר  מדבקת פוליאס
 חלקים 3 -מחולקת ל

 41עד פלוס  21מינוס 

קסילן ,אתנול  חומצה 
חלשה )אצטית, 

הדירוכלורית( וחומרי 
 -צבע  )דוג' 

המטוקסילין, אאוזין, 
 לעד אורנג'(

נדרשת אפשרות 
להסרה בקלות 

 ללא סימנים

 טמפורטורת חדר מ"מ  23*15מדבקת נייר לבן  9
 

  

10 

 מ"מ פרפורציה 28*14מדבקת נייר  

 41עד פלוס  21מינוס 

לפחות  אתנול אצטוניטריל
 חמש שנים

נדרשת אפשרות 
להסרה בקלות 

 ללא סימנים

11 

מ"מ או דומה )לא  57*57  נייר מדבקת
 מיועד להדפסה במדפסת ברקוד(

 טמפרטורת חדר
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 המועמד לזכייה לבחינת אבלואציההגדרת  ./
 

עים לפחות גליל אחד מכל סוג מדבקה מוצעת, לשימוש בכל אחד לצורך ביצוע האבלואציה ימציאו המצי .2.1

 מאתרי האבלואציה. 

כפי ובית מרקחת. הכל מעבדות סניפיות גדולות  5-מעבדת מוקד ו ,מעבדה מרכזית – אבלואציהה יאתר .2.2

  .שיוחלט ע"י מכבי

 חודשיים ימים, או פחות, כפי שיוחלט ע"י מכבי. - אבלואציהמשך זמן ה .2.3

 כאמור לעיל. בהתאם לשימושים השוטפים של כל אחד מהאתרים  – בלואציהאביצוע האופן  .2.4

הציוד ייבחן בכל שלבי התהליך החל משלב לקיחת הדגימה, שינוע, קליטה   - אבלואציהביצוע המהות  .2.5

לרבות תנאי קיצון, כפי שהוגדרו  שונים במעבדות מבצעות, ביצוע הבדיקות עצמן, ארכוב, אחסון בתנאים

 ר.במפרט, ואחזו

איכות ועמידות ההדפסה והמדבקה בכל שלבי התהליך לרבות  – אבלואציהבמהלך השייבחנו  פרמטרים .2.6

 עמידות בחשיפה לתנאי קיצון, כפי שהוגדרו במפרט. 

למען הסר ספק, איכות ההדפסה תיבחן הן ויזואלית והן ביכולת להיות מזוהה ע"י מכשירי המעבדה 

 השונים.

  נו על פי הצהרת יצרן.פרמטרים שלא ניתן לבדוק יבח  .2.7

 תבצע לגבי מוצרים ו2או ספקים המוכרים למכבי, והכל לפי שיקול דעתה של מכבי.תלא  אבלואציהה .2.8

 

 מדפסות .0

 מתקדם יותרדגם או   GK420T  מדגם  ZEBRAת ומדפס

 :המפורטות כלהלןשות יבדר  בות לעמודיחי המוצעות המדפסות

 .המ"מ בשניי 121-פחות ממדבקות בשעה ולא  311של לפחות –קצב הדפסה  .3.1

  Thermal Transfer –סוג הדפסה  .3.2

 DPI 213לפחות  -איכות הדפסה   .3.3

 )קיימים מספר גדלי מדבקות הנמצאות בשימוש במכבי ( מ"מ 114לא פחות מ  –רוחב הדפסה  .3.4

 USB bi directional  2Auto-sensing Serial RS-232  2100/1000 internal Ethernet –יות חיבור ואפשר  .3.5

 .ימדפסת תסופק ללא יכולות ממשק אלחוט .3.6

 )EPL22) גבוההשפה סטנדרטית  .3.7

 לכל הדגמים הנתמכים )הקיימים במכבי ואלו המוצעים( תואמתשפה  .3.8

 תמיכה בכל סוגי הברקודים .3.9

 תמיכה בעברית .3.11

   Heavy duty –גוף מדפסת  .3.11

 מ"מ 311מ"מ עומק עד  211מ"מ גובה עד  211רוחב עד  –גודל מדפסת  .3.12

3.13. XML enabled printing 
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 אפשרות לחיתוך נייר המדבקות )בסיום הדפסה( .3.14

 והטענת גלילי מדבקות רדידגישה נוחה ופשוטה להחלפת   .3.15

 או לדגם חדש יותר המקובל על מכבי.  GK1/3Tלדגם תצא משימוש, היא תשודרג  811/מדפסת מסוג   אם וכאשר

 

 שרות למדפסות:  .1

 .GK420T  2 Eltron TLP 2824מדגם  ZEBRAמדפסות 

 .ל השרות את כל סוגי המדפסותובמידה והספק מציע חלופות למדפסת המוגדרת יכל

  GK420T מדגםדפסות מ 541 -וכ 2844  מדגםמדפסות  371 -במכבי כ

 

 רדידים .3

 הקיימות במכבי. המדפסותעם והמדפסות המוצעות יסופקו רדידים המתאימים לעבודה עם  .5.1

 

 כל הרדידים חייבים לעמוד בתנאים הבאים: .5.2

ד באיכות גבוהה המתאים להדפסה על מדבקות מסוג נייר 2 פוליאסטר 2 וואלום עם עמידות גבוהה רדי .5.2.1

 – דרישות ייחודיותוכימיקלים הנמצאים בשימוש במעבדות )ראה טבלת  , טמפרטורותלשריטות מריחות

 חשיפה לחומרים כימים(.

דרישות צבי קיצון )ראה טבלת יש לכלול בהצעה סוג רדיד ייעודי המותאם להדפסת מדבקות שעומדות במ .5.2.2

 .(ייחודיות

 . UL/cUL & CSAהרדידים עברו בדיקת איכות ועמידות בתקן  .5.2.3

 היה וביצועי הרדיד בפועל לא יספקו מענה איכותי לדעת מכבי, הספק ידאג להחליפם ברדידים אחרים .5.2.4

 פסות.גם אם המשמעות היא מעבר לרדיד מקורי של יצרן המדהעונים לדרישות ללא תוספת עלות, 

 

 קורא ברקוד .6

 וראים הנמצאים היום בשימוש מכבי הקורא המוצע נדרש להיות בעל תכונות דומות לק

     (ARGOS AS800, SYMBOL 2208)בשימוש מכבי קורא בר קוד חד ממדי   .6.1

 אחרים.ואפשרות החלפה לממשקים   USBממשק  .6.1.1

 .גרם 141 – 91משקל בין  .6.1.2

 .מעלות    60זווית קריאה מינימאלי    .6.1.3

 גבוהה בפני נפילות זעזועים וכדומה.ות עמיד .6.1.4

 .יכולת קריאה של ברקודים ברמה נמוכה, ברקודים פגומים או שאינם מודפסים כראוי .6.1.5

 .128codeקריאת כל הסוגים העיקריים של פורמטי ברקוד כדוגמת  .6.1.6

 אפשרות שימוש בסטנד תואם. .6.1.7
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 )     HD 1900 / SYMBOL DS 6608)בשימוש מכבי  קורא בר קוד דו ממדי .6.2

 אחרים.ואפשרות החלפה לממשקים   USBממשק  .6.2.1

 .גרם 181 – 151משקל בין  .6.2.2

 .AREA IMAGINGטכנולוגית קריאה  .6.2.3

 .מעלות   V31 – H41טווח זווית קריאה מינימאלי    .6.2.4

 והה בפני נפילות זעזועים וכדומה.בעמידות ג .6.2.5

 יכולת קריאה של ברקודים ברמה נמוכה, ברקודים פגומים או שאינם מודפסים כראוי .6.2.6

 .128codeיאת כל הסוגים העיקריים של פורמטי ברקוד כדוגמת קר .6.2.7

 אפשרות שימוש בסטנד תואם. .6.2.8

 

 
  :מפרט לקורא ברקוד עבור בתי מרקחת .6.3

 קורא הברקוד משמש את בתי המרקחת לקריאת ברקוד מהאריזה של התרופה ולקריאת ברקוד ממרשם רופא.

 (:KC-3600 ,1111 CiperLab)בשימוש בתי המרקחת של מכבי ברקוד 

 הקורא המוצע נדרש להיות בעל התכונות הבאות:

 ידני. .6.3.1

 דו ממדי. .6.3.2

 תצורה של אקדח עם לחצן קריאה. עם אפשרות לעבוד ללא לחצן. .6.3.3

 סטנד לקורא בר קוד תואם לקורא המוצע. .6.3.4

 .USBממשק  .6.3.5

 2לייזר.CCDטכנולוגיית  .6.3.6

  ועוד( ובברקוד  ean13  ,Code 128קריאה של כל סוגי הברקודים שעל אריזות התרופות )כדוגמת  .6.3.7

 .QR( וברקוד  InterLeaved 2 Of 5שעל המרשמים )

 ומה.נפילות זעזועים וכדהה בפני ועמידות גב .6.3.8

 יכולת קריאה של ברקודים ברמה נמוכה, ברקודים פגומים או שאינם מודפסים כראוי. .6.3.9

 
 

גבי כל אחד מפרט, לדרישות ה כלבעמידה  המעידים עליצרן מסמכים טכניים 2 פרסומיים של היש לצרף 
.2פריטים המוצעים במכרזמהרכיבים



 ב'נספח 

 ה ס כ ם
 331/אביב, ביום ____  בחודש _________, -שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 מכבי שירותי בריאות
 (19//38993)מס' מזהה  1299//אגודה עותמנית מס' 
 אביב-, היכל הסיטי, תל27מרח' המרד 

 ""מכבי שירותי בריאותאו  "מכבי"אשר תיקרא להלן: 
 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 __________________ בע"מ__________ 

 __________________________ח.פ. __ 

 _____________________________מרח' ____ 

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד 

 

 

מדפסות בר קוד, קוראי בר קוד,  לאספקת 13322114ומכבי פרסמה מכרז פומבי שמספרו  הואיל 
: "המכרז"(, אשר העתק )להלן למדפסות, מדבקות ושירותי תחזוקה למדפסות בר קוד  רדידים

 ממנו על נספחיו מצורף כנספח א'  להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו;
 

 1ונספח ג' כנספח ג'(, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן: והואיל
 למכורהסכים , ובכך בלתי נפרד מהסכם זהואשר מהווה חלק  ,למכרז

 ;בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו המוצריםו את השירותים 
 

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

 
 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,

 

 כללי .3

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

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

 :, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחרםדשבצבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש  .1.3

 זה, על נספחיו.הסכם  - "ההסכם" .1.3.1

 .מכרזל 3ג'-וג' נספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2

מדפסות בר קוד, קוראי בר של ותחזוקה אספקה שרות  - "השירות2המוצר" .1.3.3
הכל  .)רדידים ומדבקות( קוד ומתכלים למדפסות

כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה על 
 נספחיו.
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תמיכה טכנית  :ותי אחזקה שוטפת הכולליםשיר - "שירותי אחזקה שוטפת" .1.3.4
תיקונים, תיקוני שבר )כתוצאה משימוש  ,והדרכה

 עדכוני תוכנה, סביר(, טיפולים מונעים לפי הוראות יצרן
במצב מוצרים ואספקת חלפים הדרושים לשמירת ה

 כמוגדר בהסכם.תקין 

ביקורת טכנית תקופתית ובדיקת בקרת איכות אשר  - "ביקורת טכנית" .1.3.5
 מרכיביהם על כל  מוצריםו לבדוק ולוודא כי הנועד

 באיכות וברמת הביצועים הנדרשת.מתפקדים 

 תוצר )מדפסהתקינה של המ והפעלת וכחתהמועד בו   - "מועד מסירה" .1.3.6
באתרי מכבי, לשביעות רצונם של ו2או קורא ברקוד( 

פי המפרט שהוגדר, לאחר שקיבלו -המשתמשים, על
  המוצר.הדרכה להפעלת 

 

 שראנשי ק ./

הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע  להיות _____________________ מכבי ממנה בזה את .2.1
 הסכם זה.

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

יהיה זמין  מוצר,התחזוקה ול הנוגעת לשירותנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה  .2.3
י יד-לידרש לכך עיפניה מצד מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם לכל 

 מכבי.

 

 לעניין מתן השירותהתחייבויות והצהרות הזוכה  .0

 מוצרים המוצעים ונמכריםמהכל יצרן של מורשה  נציגהזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו  .3.1
ישראל  ולתת שרותי תמיכה ורשאי לשווק ב,  ("2נים"היצרן)להלן: במסגרת הסכם זה 

וכי הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל ותחזוקה כפי שמפורט בהסכם זה על נספחיו 
 תקופת ההתקשרות.

בטופס ההצעה  ציוד המפורטהזוכה מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק למכבי את ה .3.2
תמיכה , ושירות ים )רדידים ומדבקות( , המתכל)מדפסות וקוראי ברקוד( 3ג'-ים ג' ונספח

, ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים בהתאם למפורט בהסכם זה, במפרט ובהצעתו ותחזוקה
 ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

הזוכה מתחייב להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין  .3.3
 שליטה לגביהן.

וח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים הזוכה מצהיר, כי ברשותו מצוי כ .3.4
, לשם תחזוקתן ולשם הדרכת הפעלתן, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, ציודלשם התקנת ה

 ציודפי כל דין, לייבוא, לשירות ולאחזקת ה-וכי בידו כל האישורים וההיתרים הנדרשים על
 .נדרשותוהחומרים לביצוע הבדיקות 

המורשה של היצרן, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג,  הנציגבהיותו הזוכה מצהיר, כי  .3.5
, חלקי חילוף וציוד, וכי יש לו מעבדה המצוידת בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה

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

, מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה אם הסכם הרשאתו מאת היצרן יבוטלהזוכה מתחייב, כי  .3.6
יוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם ילמכבי מיד כש

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

החל  –כל תהליך הדפסת הברקוד ווה הגורם האחראי הבלעדי לפעולה תקינה של הספק יה .3.7
מתקינות המדפסות, באיכות ההדפסה ועמידות המדבקות, וכלה בקריאה תקינה של 
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הברוקדים במכשירים המאבחנים במעבדה כולל תחזוקת מדפסות וקוראים. כל מרכיב יהווה 
 חלק בלתי נפרד מכלל השירות.

את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות,  פקלסהזוכה מתחייב  .3.8
 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

במידה ודגם מבין הדגמים נשוא הסכם זה יפסיק להיות משווק ע"י הזוכה, למכבי תהיה הזכות  .3.9
 לרכוש את הדגם החדש במקומו באותם תנאים, ובלבד שהדגם החדש עומד בכל תנאי המפרט. 

 הכנסה של דגם חדש למכבי תהיה באישורה של מכבי. כל

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

 אספקת המוצרים  .1

 ימי עבודה ממועד ההזמנה. 5אספקת המדפסות והקוראים תתבצע עפ"י דרישה, תוך  .4.1

בהתאם לרשימה מפורטת של כמויות  ,חודשייםפעם בתתבצע אספקת מדבקות ורדידים  .4.2
  בחלוקה ליעדים, ישירות לאתרי מכבי, עפ"י דרישתם.

  לכמות מינימלית להזמנה. התחייבות אין .4.3

מופסקת ע"י היצרן ישמש  הנבחרים במסגרת הסכם זה,ם מידגהמ הציודואספקת במידה  .4.4
 .המוצע ע"י היצרן באישור מכבי  יהדגם החליפ

ם רדידים מקוריים מלא מתאימים לדעת מכבי, על הזוכה לספק במקו צאוימבמידה והרדידים  .4.5
 .יצרן המדפסות הרלוונטיתשל 

, כפי שתמסור מכבי לזוכה בהזמנה בכתב2פקס2הזמנה מכבי ילאתר וצריםהזוכה יספק את המ .4.6
לכל מקורות  מדפסתממוחשבת. הזוכה מתחייב לספק, להרכיב, להתקין, להוביל, לחבר כל 

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

המתקנים, באמצעות טופס הזמנה המופק ממערכת תעשה באמצעות נציגי  מוצריםההזמנת  .4.7

 B2.B –אלקטרוני או ב אשר ישלח בפקס או בדואר הסאפ של מכבי ו

שלוח חתומה על ידי במכבי על תעודת משלוח. תעודת מ מוצר2יםהזוכה יחתים את מקבל ה .4.8
נתקבל, הופעל  מוצר2יםקרי אישור כי ה –מנהל האתר או מי מטעמו, תהווה אישור ל"מסירה" 

 , לשביעות רצונם.וקיבלו הדרכה מתאימה לשימוש ב ובאופן תקין והמשתמשים ב

בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש, בכפוף לכך שמכבי  מוצר2יםהזוכה יספק את ה .4.9
פי הנחיות היצרן, כפי -ם ואת התשתיות הנדרשות בתיאום עם הזוכה ועלתקצה מקום מתאי

 ידי הזוכה.-שתימסרנה על

את כל רכיבי ים וכולל יםלאתרי מכבי כשהן חדש המדפסות2קוראי ברקודהזוכה יספק את  .4.11
, כל בעברית (SERVICE MANUALהחומרה, חבילות התוכנה, ספר שירות טכני מלא )

בכמות ראשונית מתאימה, הנדרשים להפעלתן המלאה והתקינה  החלקים והאביזרים וחומרים
למערכת המחשוב  המדפסות2קוראי ברקוד. כמו כן, יסייע הזוכה למכבי בקישור מוצר2יםשל ה

 של מכבי.

( למהנדס SERVICE MANUALבנוסף, יספק הזוכה עותק נוסף של ספר שירות טכני מלא ) .4.11
 ציוד רפואי במטה מכבי.

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

 

 הדרכה ותמיכה מקצועית .3

ולהשגיח על פעולתן התקינה  מוצר2יםהזוכה ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את ה .5.1
 ןתינת, בהפעלתן ובתחזוקתן ברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה מוצר2יםבשימוש ב

ותמשך עד אשר יוטמע השימוש  םמיד לאחר התקנת יותקנו המוצר2ים, ומכבי ב יל אתרבכ
 , לשביעות רצון מנהל האתר.מוצר2יםב
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ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן תמצית  על פי דרישהזוכה יספק ה .5.2
 הוראות אחזקה בעברית.   

, םלמשתמשי םובשיטות העבודה בה יםהמוצר2הזוכה יספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת  .5.3
 לפי הצורך או לפי פניה של מכבי.

 

 וקוראי ברקוד דפסותתחזוקה למאחריות ושירות  .6

תקופת האחריות תחל  . נספח ג' –כמפורט בהצעתו הסופית הזוכה מתחייב לתקופת אחריות  .6.1
ורא בר ו2 או ק מדפסת(. הזוכה יהיה אחראי שכל "תקופת האחריות")להלן:  ההתקנהממועד 

בצורה שוטפת ותקינה  ופעליו םואביזריה םעל כל רכיביה תקינים והייעל ידו  וסופקיש קוד
 ללא הפרעה ו2או מגבלה כלשהן.

, וקורא בר קוד מדפסתהתקינה של כל  הבמהלך תקופת האחריות הזוכה יהיה אחראי לפעולת .6.2
ן תמיכה, יעוץ והדרכה , שירותי תחזוקה ותיקונים וכללא תשלום נוסף, ויספק, ועל כל רכיבי
 . מרכז תמיכה של מכבי יולנציג למשתמשים

בתום תקופת האחריות תיכלל המדפסת במערך המדפסות שמכבי רוכשת עבורן שירותי  .6.3
 .המהווה המשך אחריות  ,תחזוקה כוללת

 שמורה למכבי האופציה לרכוש מהזוכה שירותי תחזוקה בתשלוםתקופת האחריות, בתום  .6.4
ז, למשך תקופה בת שנה אחת, וחוזר חלילה, וזאת עד לתקופה כוללת בהתאם להצעתו במכר

. מכבי תודיע לזוכה ("תקופת התחזוקה בתשלום"הלן: ל)שנים, כולל תקופת האחריות  9של 
 יום לפני כל תקופת תחזוקה בתשלום. 61על מימוש אופציה כאמור, לפחות 

יקונים, תיקוני שבר )כתוצאה מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה, ת ינתן באתרישירות יה .6.5
משימוש סביר(, טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, אספקת חלפים הדרושים לשמירת 

, למדפסתבמצב תקין או לשם השבתה לתפעול תקין, ביקורות טכניות ועדכוני תוכנה  המדפסת
והכל ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי. השירות כולל את כל העבודות, החומרים 

 .שרותוהחלקים הדרושים לשם ביצוע ה

 . )למעט חגים( 17:11עד  18:11בימים א' עד ה', בין השעות  ויינתנ םשירותיה .6.6

 ניתן יהיה לדווח על תקלות. 13:11עד  18:11בימי ו' וערבי חג בין השעות 

יענו  12:11השעה בימים א' עד ה' עד : קריאות שתתקבלנה עד זמני תגובה לקריאות שירות
קריאה שתגיע לאחר שעות ממועד קבלת הקריאה אצל הזוכה.   4יום עבודה ובתוך  באותו

. קריאה שהגיע ביום ו' או ערב חג תטפול או תטופל בתחילת יום העבודה הבא 12:11השעה 
 .12:11ביום העבודה הבא עד לשעה 

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

תחייב תיקון במעבדת  במדפסתחלופית במידה והתקלה  מדפסתהזוכה יהיה ערוך לספק  .6.7
חלופית ברמה זהה או דומה  מדפסת. במקרה זה מתחייב הזוכה להעמיד לרשות מכבי הספק

ית תותקן בעת ניתוק המדפסת המדפסת החילופ .ידמינשוא הסכם זה ובאופן  המדפסתלזו של 
  המקולקלת, ע"י הטכנאי שנענה לקריאת השירות.

 .מעת קריאת השירות ימי עבודה 11הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה תוך מקסימום  .6.8

ויציג אותו  מהמדפסותהזוכה ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת  .6.9
 פי דרישת מכבי. -למכבי בכל עת על

פי המלצת היצרן, ככל הדרוש -ייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף עלהזוכה מתח .6.11
שנים לפחות  שלוש, לרבות תוכנות דרושות, וזאת לתקופה של המדפסותלתיקון ולתחזוקת 

. כמו כן, מתחייב הזוכה להעסיק הסכם זה בתוקףוכל עוד  מדפסתממועד המסירה של כל 
 ערכות.אנשי שירות לתחזוקת המ שלושהלפחות 

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

 

 התחייבויות מכבי  .1
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מכבי מתחייבת להפעיל את המערכות בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות עובדים המיומנים  .7.1
 לכך. 

ת לצורך בדיקתן, טיפול למערכו דרת ומבוקרתוסגישה ממכבי תאפשר לזוכה, בתיאום מראש,  .7.2
 בהן ותחזוקתן.

 

 התמורה ותנאי תשלום .8

בכמות  ליחידהפי מכפלת התעריף -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .8.1
ידי -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על

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

 "התמורה"(. להלן:)  בהתאמה

מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים וההוצאות הכרוכים  .8.2
כה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר המוצרים, והזואספקת השירותים המקצועיים וב

 לתמורה.

התמורה כוללת את אספקת המדפסת למתקני מכבי, התקנתה, הדרכה ותחזוקה שוטפת  .8.3
 בתקופת האחריות.

מדבקות בר קוד. למען הסר רדידים מחיר המדפסת לא כולל את החלקים המתכלים הבאים:  .8.4
ה, קלאץ', שנאי, וכיו"ב הן ספק, מחיר המדפסת והתחזוקה כולל חלפים כגון ראש הדפס

 בתקופת האחריות והן בתקופת התחזוקה.

במידה והזמנת מדפסת הינה כתוצאה מהחלפת מדפסת מדגם ישן יותר שאינו ניתן לתקון  .8.5
 במסגרת תחזוקה, תקוזז עלות השרות השנתית מעלות המדפסת .

הספק יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים לו.  - החשבוניתהגשת  .8.6
 הספק יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים.

מכבי תבדוק חשבון זה והדו"ח המצורף אליו, ולאחר בדיקתם יהוו החשבון והדו"ח אסמכתא 
 לתשלום על ידי מכבי.  

לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו2או היה ויתגלו בחשבון )לרבות בדו"ח(, בין אם 
ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו 

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

 :הצמדה למט"ח .8.7

יציג בבוקרו של יום פי שער החליפין ה-התעריף ליחידה הנקוב במט"ח יתורגם לש"ח על
  ההזמנה. 

 תנאי תשלום .8.8

 66)שישים ושישה( יום )תום חודש +  66התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .8.8.1
 ידי נציג-ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-יום( ממועד הפעילות, על

 מכבי. 

תוגש  מתום חודש הפעילות. אם ימים )חמישה עשר( 15-תוגש לא יאוחר מהחשבונית  .8.8.2
 לאחר מועד זה, אזי התשלום יידחה בהתאמה.

 חשבוניות בגין תחזוקה שנתית תוגשנה למכבי בתחילת כל שנה. .8.8.3

 

  אחריות .9

פי דין לכל נזק ו2או אובדן ו2או -מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .9.1
מו למכבי ו2או למי פגיעה ו2או הפסד, לגוף ו2או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגר

מדפסות בר קוד, מטעמה ו2או למבוטחיה ו2או לצד שלישי כלשהו, עקב ו2או בקשר עם אספקת 
, כמפורט  קוראי בר קוד, רדידים למדפסות, מדבקות ושירותי תחזוקה למדפסות בר קוד 

 ומוגדר בהסכם זה. 
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גין כל נזק ו2או הזוכה מתחייב לפצות ו2או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, ב .9.2
הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי 

פי הסכם זה או -כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו2או מי מטעמו ו2או בשמו, על
ה בגין פי כל דין, ובכפוף לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית לזוכה בדבר כל דרישה2תביע-על

 האמור לעיל ולמתן אפשרות לזוכה להתגונן בעצמו מפני דרישה2תביעה כאמור.

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .9.3
בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

-ו2או לפצות את מכבי ו2או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו עלהזוכה מחובתו לשפות 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו2או על

מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע  .9.4
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם -ממנה לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 בכל דרך אחרת.מהזוכה  

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  .9.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך -על ידו על לשירותים הניתניםההוראות והתקנים המתייחסים 

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

האמור לעיל, באופן שהזוכה, כל עובדיו ו2או שליחיו ו2או משמשיו ו2או קבלני המשנה שלו 
, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו 

 פי החוק הנ"ל.-שך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעלזמני, יהיו בכל עת ובמ

הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי  .9.6
פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין -ההסכם ו2או על

 וחי הזוכה, כהגדרתם להלן.נזק2אובדן2הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביט

 

  ביטוח .33

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו2או על-ומהתחייבות הזוכה עלגרוע מאחריות מבלי ל .11.1
הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על 

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

פי ההסכם, -וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על (,"הביטוחים"ו2או  "ביטוחי הספק"
לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת 

שנים מתום תקופת  (שלוש) 3-תום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מההתקשרות ועד ל
 ההתקשרות.

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

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

מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות 
יישא בכל  הזוכהיודגש, כי  כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו2או להפקיע את תוקף הביטוחים.

 .הזוכהמקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

לפני  אחד יוםמכבי, לא יאוחר מלהמציא ל הזוכהמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  .11.3
כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור  הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,הסכם זה מועד חתימת

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

פי הסכם זה -על הזוכהמתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של 
 פי כל דין.-ו2או על

כדי לצמצם או לגרוע בצורה  הזוכהידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ר,בהקשר זה מובה .11.4
 הזוכהכל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

פי -אחראי לו על הזוכהבגין כל נזק שאו מי מטעמה ו2מכבי מחובתו לשפות ו2או לפצות את 
 פי כל דין.-הסכם זה ו2או על
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תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  הזוכהכל שתקופת ביטוחי כ .11.5
לעיל בגין הארכת תוקפו  10.3אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכבילהפקיד בידי  הזוכה

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

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

 10.5ו2או  10.3כנדרש בסעיפים  הזוכהידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .11.6
, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע מכבילעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 לפי הסכם זה. זוכהל

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

 הזוכהידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על את, לבדוק ת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת .11.7
מתחייב לבצע כל שינוי ו2או תיקון ו2או התאמה ו2או הרחבה שיידרשו על  כאמור לעיל, והזוכה

מצהיר  הזוכה. זה 10סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלמנת להתאים את הביטוחים 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי כי זכויות  ,חייבומת

א אישור עריכת הביטוחים, וכל חובה ו2או כל אחריות לגבי הביטוחים נשמכבי ו2או מי מטעמה 
טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל -ם זה ו2או עלפי הסכ-על הזוכה
 ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

, וכי מכביידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  .11.8
. כמו כן, יתחייב המבטח מכביף ביטוחי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתו

אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי  ,שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה
 יום מראש.)שלושים(  31לפחות מכבי 

, לרבות אי מתן הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  .11.9
של , לא יפגעו בזכויותיה ו הפרה של תנאי מתנאי הפוליסותהודעה ו2או אי הגשת תביעה ו2א

 לקבלת שיפוי. מכבי 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו2או דרישה ו2או תביעה הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .11.11
והוא פוטר את או הנובע מנזק לרכושו, ו2מכבי ו2או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו כנגד 

מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מה מכבי ו2או מי מטע
תכלולנה , כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי( ,בכוונת זדון. הספק מתחייב

)אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת מכבי ומי מטעמה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי 
 פי הפוליסות.-זכויותיו עלמתחייב לפעול למיצוי  , והזוכהזדון(

הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו2או בקשר עם מתן השירותים נשוא  .11.11
חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך 

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת  10ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 
זה. לחלופין, רשאי  10פי המוגדר בסעיף -התקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על

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

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט  הזוכהכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות מוס .11.12
 הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 
 

 רישיונות והיתרים .33

הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו2או ההיתרים ו2או 
פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו -הרשיונות הדרושים על

 בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת ההתקשרות.

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 מועסקי הזוכה ./3
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ייחשבו לכל צורך  השירותמתן הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך  .12.1
כעובדיו 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.

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

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו2או  .12.3
בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או 

 בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל -אי בביצוע מתן השירות עלכן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמ .12.4
פי ההסכם למכבי ו2או למנהל ו2או לנציגיה ו2או למי שהתמנה על ידם ו2או -זכות שניתנת על

בשמם ו2או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת 
ם המועסקים על ידו כל ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו2או לכל העובדי

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 

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-התקשרות על

דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  בלבד. שום הזוכה מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו .12.5
את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 למטרה כלשהי.

מבלי לגרוע מכל זכות ו2או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו2או לשפות את מכבי  .12.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו2או -ייקבע על בגין כל נזק ו2או הוצאה שייגרמו לה, אם

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .30

או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו2 .13.1
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 118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .13.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

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

 :דרישות לסודיות .13.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ביחס לכל  לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן .13.4.1
עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ושל מכבי,  מידע על

ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו 
 :פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן-הזוכה על תיולידיעתו במסגרת ביצוע התחייבו

 .("המידע"

, אלא אם קיבל המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא למנוע כל פרסום ו2או גילוי של .13.4.2
 אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  .13.4.3
עובדי הזוכה, נותני שירותים שכל ולדאוג לכך המורשים לכך,  הזוכה ורק לעובדי

ו על כתב מפי ההסכם יחת-לע והתחייבויותיועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע והמ
המחייב אותם לעמוד , בנוסח כלפי הזוכה )בכל עת(התחייבות אישי לשמירת סודיות 

)בהתאם  מכביבהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי 
 . ידי מכבי(-לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על
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-לאחראי כלפי מכבי למילוי האמור עהזוכה יהא מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 
 י עובדיו ו2או הפועלים מטעמו או עבורו.יד

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .13.4.4

ו2או בידי עובדיו ו2או נותני השירות מטעמו טרם  הזוכה מידע שהיה בידי .13.4.4.1
 ;תחייבות לשמירת סודיותשלא עקב הפרת ה ההתקשרות בהסכם זה

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .13.4.4.2
 ;סודיות

 מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של .13.4.4.3
 הזוכה.

 ,פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת-או על פי דין-למידע שחובה לגלותו ע .13.4.4.4
אודות צו כאמור, ואפשר לה ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי 

 להתגונן מפניו.

הזוכה לא כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הוא מסכים שולו ידוע כי  .13.4.5
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.יהא 

 ולרבות מידע אשר קיימת לגבי ,חשף גם למידע רגיש ביותרהוא יישייתכן ו וידוע לכי  .13.4.6
שת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו התחייבות מפור

גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום אשר בסודיות, ו
מודע הזוכה כי , ומידע בסודיותהלמכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת 

 לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

א מודע הון הקובעות את חובת שמירת הסודיות, וידועות לו הוראות הדיכי  .13.4.7
צפוי הוא לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן 

חוק )אך לא רק( הוראות פר הוראות אלו, לרבות הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יאם 
וכל דין , 1996-תשנ"והותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א

 רלבנטי נוסף.

  :דרישות אבטחת מידע .30.3

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ימים לפחות, לערוך אצל הזוכה )בחצריו ו2או  3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של 
בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, שמירת סודיות ופרטיות 

האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור  פי-הנוגעים לביצוע התחייבויות הזוכה על
ביקורות על אמצעים פיזיים ו2או אלקטרוניים ו2או לוגיים, מהימנות עובדים, בדיקות חוסן 

 )מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב.

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

 

 קאית לביצוע ההסכםערבות בנ .31

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות  .14.1
בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף 

שקלים חדשים(,   )שבעים וחמישה אלף₪  75,111(, בסך של "ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
)מאה ועשרים( יום לאחר תום תקופת  121תוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום ש

 ההתקשרות.

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או  .14.2
הסתיים מתן השירות 2 אספקת המוצר2ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי 

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

 מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

ממש את פי ההסכם, תהא מכבי רשאית ל-בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .14.3
ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, 

 לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.
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השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש  .14.4
ביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות ה

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

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

 פי כל דין.-מכבי לפי ההסכם או על האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי .14.6

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

 

 הפרת הסכם .33

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

בהליכים נגד הזוכה  או מי בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל  .15.2
מטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו2או חיסול עסקים באופן אחר, והליכים 

 יום. 31אלו לא בוטלו תוך 

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  .15.3

 לבטל את ההסכם לאלתר; או .15.3.1

את ההפרה ו2או לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן  .15.3.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר  3ההתחייבות תוך 

הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו2או שייגרמו למכבי 
 הקיום כאמור.-כתוצאה מההפרה האמורה ו2או אי

 

ל, ישלם הזוכה למכבי פיצויים לעי 15.3ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  .15.4
ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו2או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה  75,111מוסכמים בסך 

ו2או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי 
 ים על פי כל דין.לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו2או נוספ

לעיל ו2או הפר הזוכה את ההסכם הפרה  15.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .15.5
שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו2או לקיים את ההוראה ו2או את 
ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו2או לא מילא אחרי ההוראות ו2או ההתחייבות, כפי 

ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל  שנדרש על
ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא -קיומו, וזאת על-את ההסכם מחמת הפרתו או אי

ש"ח וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו2או שיגרמו  75,111 חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך
ו אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין למכבי כתוצאה מההפרה ו2א

באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו2או 
 נוספים על פי כל דין.

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  .15.6
ב הפרתו ו2או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה עלול להיגרם למכבי עק

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  .15.7
 שתקבע מכבי בהודעה.

 
 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .36
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, שתחילתה שנים 3תהא לתקופה של צרים והשירות המוההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת  16.1
  ____ )להלן: "תקופת ההסכם" ו2או "תקופת ההתקשרות"(. ____ביום ____

 שנתייםתקופות נוספות בנות  בשלושלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות  16.2
ה על כל יתר ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה,  והכל תוך שמיר2( זהים; או )1כל אחת, בתנאים )

 (."תקופות האופציה"הוראות ותנאי ההסכם )להלן: 

לעיל, מכבי תהא רשאית, בכל עת, להביא הסכם זה, כולו  15.2-ו 15.1על אף האמור בסעיפים  16.3
פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, -, לסיומו, עלמסוימיםאו ביחס לשירותים2מוצרים 

 מראש. חודשיים ובלבד שהודיעה על כך לזוכה בכתב לפחות

במקרה כאמור, לא תהא לזוכה כל טענה ו2או עילה ו2או דרישה ו2או תביעה כלפי מכבי בקשר  16.4
 עם סיום ההסכם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לסיים  16.5
כה תהא ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי באמצעות הודעה בכתב לזוכה, וזאת מבלי שלזו

 טענה ו2או דרישה כלשהי בקשר לכך:

 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; 16.5.1

ו2או צו אם הוגשה כנגד הזוכה ו2או על ידו בקשת פירוק ו2או אם ניתן כנגדו צו פירוק  16.5.2
, והליכים להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי הזוכה, לרבות כונס נכסים זמני

 ימים;  61לו בתוך כאמור לא בוט

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו2או הפכה ללא נכונה או  16.5.3
 ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  16.6
פי -ל הפרתו היסודית על, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בש1971-הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -הוראות ההסכם או על
 

 איסור הסבת ההסכם .31
 

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

 מנימוקים סבירים.

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

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

פי הסכם זה ו2או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו2או להעביר את זכויותיה על 17.4
עניין" בו -הינה "בעל שמכביבת ו2או חברת סמך של מכבי ו2או  גוף משפטי המהווה חברה

, ו2או לכל גוף מקבוצת מכבי ובלבד 1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -כהגדרתו של "בעל
 פי הסכם זה לא תיפגענה.-שזכויות הזוכה על

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

 

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

 

 זכות קיזוז .38
 הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה      18.1

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

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם       18.2
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו2או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו2או שיגיע לספק ממכבי.
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 ויתור בכתב .39
 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב.      19.1
הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים        19.2

 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

ייחשב הדבר כויתור על לא  –פי ההסכם -השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על לא       19.3
 זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .3/
בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו2או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

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

 

 דדים ומתן הודעותכתובות הצ .3/
 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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 נספח להסכם

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 

 תאריך:_____________

 לכבוד

  מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי)להלן "

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 

"(  הספק)להלן: "_________ הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם _______
בהסכם עם  בקשרוכן כל השירותים הנלווים בקשר עם מתן שירותי _______________________ לרבות 

"( וזאת לתקופה המתחילה ביום ההסכם" -" והשירותים)להלן בהתאמה: " ספקשנערך ביניכם לבין ה
 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ת ביום _______ _______ ומסתיימ

 
כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקביטוח חבות ה -וח חבות מעבידיםביט .1

, בגין מוות ו2או נזק גוף ו2או נזק 1981 -)נוסח חדש( ו2או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
₪  6,111,111  חריות שלנפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול א

במקרה  עובדיה ומנהליביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי הלתקופת ₪  21,111,111 לאירוע ובסה"כ 
 .ספקמי מעובדי ה קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיוי

 __________________פוליסה מספר 

 
פי דין, בגין פגיעה ו2או אובדן ו2או נזק שייגרמו ביטוח חבות הספק על  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

לגופו ו2או לרכושו של כל אדם ו2או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו2או עובדיה ו2או מי שפועל מטעמה, בקשר עם 
לאירוע ₪   4,111,111 ו2או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו2או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של

את מכבי בגין אחריותה למעשי ו2או מחדלי הספק ו2או  שפותל הפוליסה תורחב. ביטוחהובסה"כ לתקופת 
מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 .המבוטח.

 __________________פוליסה מספר 

 
פק עפ"י דין בגין נזק גוף ו2או רכוש, לרבות נזק גרר,  בקשר עם כיסוי אחריותו של הס  -ביטוח חבות מוצר

"( בגבול המוצריםו2או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו2או הבאים מטעמו )להלן:"
הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח.   ₪  511,111של אחריות 

הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי   המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה מעבודה שביצע 
בשל אחריותה למעשי ו2או מחדלי הספק ו2או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר 

ל עם ו2או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כ
אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת 

ההסכם, אך לא לפני ירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם פעילות הספק בקשר עם הש
תחול ___________. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה 

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

הפוליסה מורחבת לכלול  ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. הגדרת המוצרים על פי
 __________________פוליסה מספר גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה 

 

בבעלותו ו2או  ומלאי  מתקנים ציוד מבנים,ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח   -ביטוח רכוש .3
ו2או לשימושו בחצרי מכבי בערך כינון מלא כנגד ו2או שהובאו על ידו ו2או עבורו  הספקבאחריותו של 

לרבות במפורש פריצה, שוד ונזקי רעידת אדמה וכן בטוח אבדן  הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב"
הביטוח כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מכבי ו2או מי מטעמה ובלבד  תוצאתי.

 .שגרם לנזק בזדוןשהויתור לא יחול לטובת אדם 
 __________________פוליסה מספר 



 

28 

 

 

 כללי
לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  ספקה .4

 לעיל. 

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

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

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

 

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

 רב,  בכבוד

 

             ________________                                                    ______________________ 
 חברת הביטוחשם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת                
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד
 

 וטונומיתבנקאית א ביצוע נוסח של ערבות

 

 לכבוד

 227299מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

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

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

 .מדפסות בר קוד, קוראים, מתכלים ושירותי תחזוקהקת לאספ (13322114מס' 

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

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

(  "המדד היסודי"____ שפורסם ב______, היינו: ____ נקודות )להלן: עלה לעומת המדד בגין חודש ______

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

 (."סכום הערבות המוגדל"

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

 

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

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

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

 

  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:__________

 שם הסניף:__________



 ד'נספח 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
  3002/331מכרז מס'  טופס הצעה ל הנדון:

        
 

 ____________________________________________: התאגיד המציע
 

 :_____________________________ ZEBRAמתוצרת דגם מדפסת מוצע 
 

 _______________________________________דגמי קוראי בר קוד מוצעים ותוצרתם : __________
 
 

 ____________________________________________________________: _____________הערות
 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .3

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

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

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

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

שבהצעתנו  לבצע את השירותיםחתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו  1.2
והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם  בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז,

 המצורף כלשונו.ההתקשרות 

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

 
הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת  1.4

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

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

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

 ההסכם. 

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

 במכרז.

 
 (, לא כולל מע"מ.€ש"ח 2 דולר ארה"ב )$( 2 אירו ) -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7

 

האחרון להגשת ההצעות  למועדהיציג נכון  השערות ישמש ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצע
 למכרז.
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 :הצעתנו להלן ./

 

  כלהלןבאמצעות קובץ אקסלתעשה הגשת ההצעה ,: 
 .1נספח ג'–א. במדיה מגנטית 

 –חתומים על ידי המציע בחתימה + חותמת  -מהמדיה המגנטית של כל טפסי ההצעה  פלט מודפסב. 
 אשר יחשבו כהצעה הקובעת במכרז.

 

 .ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה 
 

 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .0

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

 התאגדות. תעודת 

  אישור עורך דין 2 רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי
בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.  החתימה בתאגיד, וכי חתימתם,

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3אישור זה יישא תאריך של עד 

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

 .אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית 

 יצרן המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ. אישור 

  דרישות המפרט, לגבי כל אחד  בכלמסמכים טכניים 2 פרסומיים של היצרן המעידים על עמידה
 מהרכיבים2פריטים המוצעים במכרז.

  ,ותכונות עיקריות.  תמונות, המוצריםהמכיל תיאור פרוספקט צבעוני באיכות נאותה 

  כשהם מלאים וחתומים. – 1ח ג'ונספ נספח ג' -טופס הצעה 

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

  נספח ה' למכרז. – הגשהערבות כתב 

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

  על ידי חברת ביטוח מהאישור עריכת ביטוחים חתוטיוטא של. 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

 

 

 
 

 : ____________________חתימה : ____________________ המלא השם
 
 

 : ____________________חותמת : ________________________תפקיד
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 נספח ד'

 טופס פרטי המציע
 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
 
  פרטי המציע .3
 

 שם
 
 

 אגידמספר ת

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל 2 ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
 

 
 
 
 תיאור כללי של המציע  ./
 

 

 

 

 

 
 
 כוח אדם .0
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 
 

 טכני המועסקים על ידי המציע:  ב. מספר אנשי שירות
 
 

 .ע"י המציע אנשי השירות הטכני, המועסקיםסוגי הכשרה ודרישות מקצועיות מינימליות הנדרשים מג. 
 

_____________________________  ______________________________ 
 

______________________________        _____________________________ 
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 ניסיון קודם ולקוחות  .1
 

 :במכרז זה יםהמוצע מוצריםל תחזוקהמספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי 
 
 

 ( 2112-2113) שנתיים האחרונותכל אחת מההמוצעים במכרז, שנמכרו ע"י המציע ב מהדגמים מוצריםהמספר 
 :דגמים השונים(ה)נא לפרט לפי המוצרים ו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 להם ניתן שירות תחזוקה  ,לשירות נשוא מכרז זהבדומה , )כולל שם החברה ושם איש הקשר( מספר לקוחות
 :(2112-2113) שנתיים האחרונותכל אחת מהעל ידי המציע ב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 בשנתייםלקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו 2 להם אנו מספקים ממליצים מבין להלן פירוט  .3

 באופן סדיר את המוצרים 2 שרותי תחזוקה המוצעים במכרז זההאחרונות 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 נייד ונייח: טלפון
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 פת מתן השירות:תקו
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 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 נייד ונייח: טלפון

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 נייד ונייח: טלפון
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 
 
 

 עיל נכונים.הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דל

 

 

 

 חותמת: ________________________שם וחתימת המציע: ____________________          

 
 ______________________תאריך: 

 
 



 ה'נספח 

 אין לסטות מן הנוסח המפורט
 

 כתב ערבות הגשה
 

 לכבוד 
 מכבי שירותי בריאות

 27רחוב המרד 
 תל אביב

 
                 כתב ערבות מספר __________הנדון: 

 
 

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

מדפסות בר קוד,  לאספקת 13322114מכרז מס'  אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם₪,  31,111לסך של 

 קוראים, מתכלים ושירותי תחזוקה.

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

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

 

 ועד בכלל. 1.6.2115ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 

 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
 
 

  _____________  ___________________ __________________________ 
  חתימה וחותמת שם מלא תאריך 

 
 



 ו'נספח 

 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

 
 

מכרז מס' ל ("הספק"תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן: 

 קוד, קוראים, מתכלים ושירותי תחזוקה. מדפסות בר לאספקת 13322114

 

 .ו, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמאצל הספקהנני משמש בתפקיד _________________  .1

 בעצמו.הציוד והשירות מסוגל לספק למכבי את הספק  .2

הציוד וכל סוגי המתכלים והשירות , באספקת בשנתיים האחרונות לפחותסיון מוכח בישראל יבעל נ הספק .3
  רגוני בריאות דומים )קופות חולים 2 בתי חולים( בפריסה ארצית.למעבדות בא

 .ZEBRAמדפסות ברקוד מתוצרת  511שירות בפריסה ארצית ללפחות  2112-2113בשנים סיפק הספק  .4

מיליון מדבקות המיועדות לשימוש במעבדות  15, בכל שנה,  לפחות 2112-2113במהלך סיפק הספק  .5
, וזאת בארגוני בריאות דומים ZEBRAם המיועדים למדפסות מתוצרת רדידי 5111דיאגנוסטיות ולפחות 

 )קופות חולים 2 בתי חולים(.

ותקנותיו  1981-מתחייב לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"אהספק בהגשת הצעה במכרז הזה  .6
כי והנחיות הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, הרלבנטיות למערכות המידע ולתהלי

 העבודה נשוא מכרז זה, וכן הוראות והנחיות משרד הבריאות לעניין הגנת הפרטיות ואבטחת המידע. 

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .7

 

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 אישור

 

______________,עו"ד, במשרדי ברחוב __הופיע בפני ___ ________________הנני מאשר בזה, כי ביום 

זהות  ידי תעודת עצמו על ____________, שזיהה____מר ___גב'2________________, _____________

כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ___________, ואחרי שהזהרתיו ____מספר ___

 אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני. -בחוק אם לא יעשה כן 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                     
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 נספח ז'

 אמות מידה
 
 
 
 

80%20מדבקות - מעבר לדרישות המפרט

80%20רדידים - מעבר לדרישות המפרט

40

מידת התאמת מערך השירות של הספק למתן מענה הולם בפריסה 

ארצית לרבות אספקת הציוד וההתקנות
80%

30

10מידת הניסיון הנצבר בנשוא המכרז, מעבר לתנאים המוקדמים

80%5יכולות מחשוב-תיעוד גיבוי ודיווח

45

80%3תהליכי בקרת איכות שהספק מקיים

2קיום תקן ISO רלוונטי

5

80%2עמידה בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן

80%2איכות המוצרים ועמידותם לאורך זמן

2איכות השרות וההתקנות לאורך זמן

2גמישות ומענה לצרכים מיוחדים

2התרשמות כללית מהספק

10

70%100

סה"כ יכולות לוגיסטיות וניסיון

איכות המוצרים על פי 

הפיילוט או הצהרת יצרן

סה"כ מערך איכות

ציון 

איכות 

מזערי 

לסעיף

80%

סה"כ שביעות רצון

70%

שביעות רצון לקוחות 

)מכבי ו/או מחווי דעה 

חיצוניים(

יכולות לוגיסטיות וניסיון-

 על פי התרשמות צוות 

הבדיקה

מערך איכות

פירוט מדדיםקטגוריה
ציון איכות מזערי 

לקטגוריה

ציון לספק 

מ 0 עד 5

משקל

 ב-%



 'חנספח 

 

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם
  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      

 

 
 

 


	1. כללי
	1.1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי") מעוניינת להתקשר עם ספק המסוגל לספק למכבי מדפסות בר קוד, קוראי בר קוד, רדידים למדפסות, מדבקות ושירותי תחזוקה למדפסות ולקוראי בר קוד. כלל הציוד והמתכלים משמשים לצורך הדפסת מדבקות ברקוד על כלי דיגום שונים של דגימות ...
	1.2. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות למפרטי הציוד והמתכלים  בהתאם למפרט ולכמויות  כמפורט בנספח א' של מסמכי המכרז.
	1.3. ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, בתנאים (1) זהים ; או (2) מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.
	1.4. במכבי קיימים 5 מחוזות: צפון, שרון, מרכז (כולל אילת), ירושלים והשפלה, דרום,  וכן מטה מכבי.  סך הכל כ- 350 יעדים לצורך פריסת השירותים.
	1.5. השירות במכבי מבוסס על מדפסות מתוצרת ZEBRA בלבד.
	1.6. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי  רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	1.7. ההצעה סופית לא יערך משא ומתן.
	1.8. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם להלן, אם ירצו בכך.

	2. הגדרות
	בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.
	"הגופים הנוספים" – אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, בית בלב בע"מ , מכבי טבעי בע"מ, הכל על-פי שיקול דעתם של כל אחד מהגופים.
	הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות - נספח ב' למסמכי המכרז.

	3. מנהלה
	3.1. רכישת מסמכי המכרז
	המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 16.12.14 ועד ליום 28.12.14 בתמורה לתשלום סך של  1,0...
	אי פרעון בפועל של אמצעי התשלום ימנע מהמציע להשתתף במכרז.
	3.2. בירורים ופניות
	3.2.1. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו עד ליום 8.1.15 בשעה 12:00, אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00.
	השאלות תועברנה אך ורק בקובץ Word בנוסח ובמבנה המצ"ב כנספח ח', באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו בטלפון מס': 03-5143643.
	3.2.2. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה.
	3.2.3. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.
	3.2.4. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני  עד ליום 22.1.15.

	3.3. אופן ומועד הגשת ההצעות
	3.3.1. כנס ספקים:
	מפגש חובה למציעים, ומותנה בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. יתקיים ביום ה' 1.1.2015 בשעה 09:30 במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27, קומה 14, תל אביב. במהלך המפגש ניתן יהיה להעלות שאלות, התשובות תמסרנה כאמור בסעיף 3.2 לעיל.
	3.3.2. את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 133/2014 לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14".
	3.3.3.  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 3.2.2015 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
	3.3.4. את הצעות יש להגיש על גבי טופס ההצעה נספח ג' של מסמכי המכרז ואת הצעת המחיר יש להגיש כמפורט בנספח ג'1 במדיה מגנטית והעתק מודפס אשר ייחתם על ידי הספק, חתימה וחותמת בכל עמוד .במקרה של סתירה בין המדיה המגנטית לבין הטופס המודפס והחתום יקבע האמור בטופ...
	3.3.5. למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז כפי שנרכשו ממכבי, היא תכלול את כל מסמכי המכרז, את כל הפרטים ואת החתימות כנדרש. כן תכלול  ההצעה את המסמכים המצורפים כנדרש בסעיף 3 בטופס ההצעה, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.
	3.3.6. המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.
	3.3.7. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תשלח לרוכשי המכרז.
	3.3.8. על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל 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 בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר...


	4. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
	4.1. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
	4.1.1. תאגיד מורשה כחוק בישראל.
	4.1.2. בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
	4.1.3. הכנסותיו  בשנים 2012-2013 , לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן מיליון  ₪ לפחות לכל אחת מהשנים.
	4.1.4. בידיו אישור מאת יצרני הדגמים המוצעים כי הוא מוסמך ומורשה למכור ולתת שרותי תמיכה בארץ מטעם היצרן.
	4.1.5. מסוגל לספק למכבי את הציוד והשירות בעצמו.
	4.1.6. הינו בעל ניסיון מוכח בישראל לפחות בשנתיים האחרונות, באספקת הציוד וכל סוגי המתכלים והשירות למעבדות בארגוני בריאות דומים (קופות חולים / בתי חולים) בפריסה ארצית.
	4.1.7. סיפק בשנים 2012-2013 שירות בפריסה ארצית ללפחות 500 מדפסות ברקוד מתוצרת ZEBRA.
	4.1.8. סיפק במהלך 2012-2013, בכל שנה,  לפחות 15 מיליון מדבקות המיועדות לשימוש במעבדות דיאגנוסטיות ולפחות 5000 רדידים המיועדים למדפסות מתוצרת ZEBRA, וזאת בארגוני בריאות דומים (קופות חולים / בתי חולים).
	4.1.9. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 30,000 ₪, בהתאם לאמור בסעיף 6 להלן.
	4.1.10. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
	4.1.11. רכש את מסמכי המכרז, בידו קבלה המעידה על כך, ובכפוף לפרעון התשלום בפועל.
	4.1.12. השתתף בכנס ספקים.

	4.2. עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
	4.3. ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רישיון 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, רישיון או כל נייר אחר כאמ...

	5.  התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
	5.1. המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 60 (ששים) יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע ר...
	5.2. הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח למכבי על ידי המציע בכתב, לידי הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 2 ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.
	5.3. בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.
	5.4. ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף 5.2 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.3 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

	6. כתב ערבות הגשה
	6.1. להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של 30,000 ₪ (שלושים אלף שקלים חדשים), על-פי הנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי (להלן: "הערבות"), אשר תשולם בתוך 10 (עשרה) ימים ממועד הדרישה. הערבות תציין במפ...
	6.2. בנוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד-צדדי את הערבות לתקופות נוספות בנות 60 (ששים) יום כל אחת, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על-פי סעיף 5 לעיל, ותהיה בתוקף לתקופה נוספת זו.
	6.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט הערבות של מציע, כולה או חלקה, כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי שנתנה למציע הזד...
	6.3.1. הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
	6.3.2. הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
	6.3.3. הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
	6.3.4. לאחר שנבחר כזוכה במכרז, הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של מכבי עם הזוכה.

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

	7. אישור עריכת ביטוחים
	7.1. אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות (להלן: "אישור עריכת הביטוחים"). המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת הביטוחים,  חתומה על ידי חברת הביטוח.
	7.2. יובהר, כי לא יתקבלו בטיוטא החתומה שתוגש שינויים בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים נוספים. במקרה של שינויים מסוג זה, לרבות אי קיומה של איזו מהפוליסות הנדרשות, תיפסל הצעת המציע.
	למרות האמור לעיל, במקרים כאמור, תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לתקן את אישור עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז.
	שינויי נוסח שאינם מהותיים שייעשו על-גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של מכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור.
	7.3. שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף 3 לעיל.
	7.4. הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות את אישור עריכת הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

	8. בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות
	8.1. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתם הבלעדי.
	8.2. אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן: מחיר –60% ואיכות – 40% והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתיבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.
	8.3. ציון האיכות:
	ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה  ( נספח ז').
	ציון המחיר:
	ציון המחיר ייקבע על ידי סכימה של הצעת המציע לציוד, המתכלים ושרות התחזוקה בהתאם לאומדן הכמויות המפורט בטופס ההצעה. סך העלות תחושב ל-3 שנים.
	8.4. ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע, מומחיותו, משאביו, ניסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין של היצרן וניסיון בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויו...
	8.5. יודגש כי הציון המשוקלל יינתן אך ורק לגבי הצעות  שעמדו בתנאים המוקדמים שבסעיף 4 לעיל ובדרישות ההכרחיות במפרט.
	8.6. המציע במכרז יספק, על-פי דרישת מכבי וללא תשלום, את המדבקות המוצעות על-ידו להדגמה ולנסיון במסגרת האבלואציה, כמפורט במפרט – נספח א' -  וזאת בתוך 10 ימים מדרישת מכבי.
	8.7. לצורך בדיקת האיכות ועמידה בתנאים ההכרחיים במכרז ובמפרט תבוצע אבלואציה כמפורט בסעיף 2 במפרט, על חשבונו של המציע.
	8.8. ועדת המכרזים תדחה הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל, והכל על פי 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.
	8.9. באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא 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:
	א. אי שביעות רצון מאיכות המוצרים ו/או השירותים ;
	ב. מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.
	8.10. ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
	8.11. ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות ולמוצר המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה, אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא...
	8.12. מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה או כלפי מטה, אם הסטייה אינה סבירה, לדעת מכבי.
	8.13. ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה  שהיא, או יבוטל על-ידי מכבי בתוך 3 (שלושה) חודשים מיום תחילתו.
	8.14. באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין הצהרות היצרן. היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או שתפסול את ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

	9. התחייבויות המציע הזוכה במכרז
	9.1. הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
	ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע בנספח ב' למכרז.
	9.2. מובהר בזאת, כי במהלך תקופת ההתקשרות תהא מכבי רשאית לרכוש מהזוכה דגם חדש/משודרג יותר של המכשיר/המערכת נשוא הסכם זה (להלן: "הדגם המשודרג"), בכפוף להתקיימות כל התנאים המצטברים שלהלן:
	9.2.1. הדגם המשודרג אינו נופל באיכותו מהדגם בו זכה הזוכה במכרז;
	9.2.2. הדגם המשודרג עונה על כל התנאים המוקדמים והתנאים ההכרחיים הקבועים במכרז ובמפרט;
	9.2.3. מחירו של הדגם המשודרג אינו עולה על המחיר שלגביו נקבעה זכייתו של הזוכה במכרז.
	9.3. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
	9.4. במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע התחייבויותיו על-פי הנוסח המצ"ב להסכם.
	9.5. בהגשת הצעה במכרז הזה המציע  מתחייב לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, הרלבנטיות למערכות המידע ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זה, וכן הוראות והנחיות משרד הבריאות לעניין הגנת הפרטיו...
	9.6. לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת מדפסות בר קוד, קוראי בר קוד, רדידים למדפסות, מדבקות ושירותי תחזוקה למדפסות ולקוראי בר קוד,  והכל כמפורט ...
	9.7. מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית - אך לא חייבת - לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור.
	9.8. הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל רוכשי המכרז או לכל המציעים, לפי העניין.
	9.9. החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

	10. עיון במסמכי המכרז
	10.1. בהתאם להוראות תקנה 21(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה לאחר תיאום מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של 500 ₪ לכל שעה או חלק ממנה למכבי לכיסוי...
	10.2. עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי.

	11. בעלות על מסמכי המכרז
	מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות 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.
	12. סמכות שיפוט
	סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב - יפו.
	נספח א'
	יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

	לכבוד
	מכבי שרותי בריאות
	1. כתב הצהרה והתחייבות המציע
	ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש השער היציג נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

	3. רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה:
	נא וודא וסמן ב-X שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך:
	 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 תאריך של עד 3 חודשים לפני מועד ההגשה.
	 אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
	 אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית.
	 אישור יצרן המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ.
	 מסמכים טכניים / פרסומיים של היצרן המעידים על עמידה בכל דרישות המפרט, לגבי כל אחד מהרכיבים/פריטים המוצעים במכרז.
	 פרוספקט צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור המוצרים, תמונות ותכונות עיקריות.
	 טופס הצעה - נספח ג' ונספח ג'1 – כשהם מלאים וחתומים.
	 טופס פרטי המציע - נספח ד' - כשהוא מלא וחתום.
	 כתב ערבות הגשה – נספח ה' למכרז.
	 תצהיר עשוי בפני עורך דין - נספח ו' למסמכי המכרז.
	 טיוטא של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח.
	 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.
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