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 מנהלה

 כללי .1

, לספק למכביים המסוגל יםנת להתקשר עם ספקי( מעוני"מכבי"מכבי שירותי בריאות )להלן:  .1.1

 :)להלן TOVA, BRC,MOXO  מסוג מבחני קשב ממוחשבים ביצועלשירות  כל אחד במתקניו,

, כפי של מכבי )שב"ן( נוספיםהבריאות ההחברים בתוכניות שירותי יה חבר"( עבור המבחנים"

  המוגדר להלן.

 מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במפרט, .1.2

 . רזהמכשל מסמכי  נספח א'

-. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בוחצי שנהההתקשרות היא לתקופה של  .1.3

( מיטיבים, בתיאום עם 2או ); ( זהים1בכל פעם, בתנאים ) שנה אחתתקופות נוספות בנות  3

 .הזוכה

 מכבי  שהיא. ביותר, חלק מההצעה או כל הצעהמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה  .1.4

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

השונים וכתוצאה מכך ה/ים הזוכ ים/המציעלפצל את ההתקשרות בין תהא רשאית מכבי  .1.5

 של מכבי. והבלעדי הכל על פי שיקול דעתה המוחלט, מצי/עים הזוכה/יםמספר להתקשר עם 

 המפורטים ישוב / אזור שירות מאלה כל עבור בנפרד תתבצעבחירת ההצעה הזוכה במכרז  .1.6

אזור , כך שלכל ישוב / , לכל שלושת סוגי המבחנים(למסמכי המכרז 1'ג)נספח  בטופס ההצעה

 .שירות ייבחר זוכה אחד

אך מכבי שומרת לעצמה את , במכרז זה הגיש הצעותלא יוכלו ל)שכירים ועצמאים( רופאי מכבי  .1.7

, אולם במקביל במנותק ממכרז זה זה נשוא מכרזשירות את הלרופאיה להעניק הזכות לאפשר 

 .לזוכים בו

 םאליהבישובים / אזורי השירות שירות ה אחת מנקודותבכל  ,כל מציע יהא מחויב להציע .1.8

סוגי  יגיש את שלושתמציע שלא . מבחנים נשוא מכרז זההסוגי  את שלושת ,מתייחסת הצעתו

 תיפסל. לאותו ישוב / אזור שירות, הצעתו, ביחס ושירות כלשהישוב / אזור במבחנים ה

להסכם  13.2 בסעיף ( כמפורטושנייה ראשונהלזוכה במכרז תתאפשר תקופת התארגנות ) .1.9
 .ההתקשרות )נספח ב' למסמכי המכרז(

המציע/ים  ים בלבד, ועלה/הזוכ מציע/יםההתקשרות על פי מכרז זה תהיה בין מכבי לבין ה .1.10

-ידו או על-הפועלות ו/או יפעלו בעתיד עלת כי כל נקודות השירולוודא מוטלת החובה הזוכה/ים 

כספית ההתחשבנות הבדרישות המפרט. כמו כן מובהר כי כל  יעמדו ידי קבלן משנה מטעמו,

)לא מול כל אחת  יםה/הזוכ המציע/יםמטעם כל אחד מאחד מול איש קשר ידי מכבי -עלתנוהל 

 .שירות(המנקודות 

 

 הגדרות .2

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

 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 130/2015מספר  פומבי רגיל מכרז – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"
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מבחן עזר המשמש לזיהוי לקויות בקשב ופעלתנות יתר. המבחן הינו  – "מבחן/ " "מבחן קשב ממוחשב"

של הרופא המאבחן אשר והנחיתו שיקול דעתו ובכפוף לפי -ללא טיפול תרופתי אך במצבים מסויימים, על

ניתן לבצע מבחן  MOXO-ו  TOVAבמבחנים שעיקרם הוא אבחון קשב כדוגמת .המבחןהפנה לביצוע 

ידי הרופא -. סוג התרופה ומינונה ייקבעו עלכפי שהנחה הרופא המאבחן רופתיעם טיפול ת)שלב ב'( נוסף 

  טיפול תרופתי.וללא פעמית וללא מבחן חוזר -יבוצעו חד  BRC-ה המאבחן בלבד. מבחני

, הכל כמוגדר במכרז, על נספחיו, ולפי נקודות שירותהמבחנים ב סוגי 3 ביצוע -"השירות/השירותים"

 המפורט במפרט.

ועומד בתנאי מכרז זה  השאושר על ידידי מכבי, -על מופעלו שאינמתקן חיצוני  –"שירותנקודת "

כמוגדר מציע הזוכה תופעל ע"י ה מבחני קשב ממוחשבים. הנקודהבביצוע שהתמחותו היא  והמפרט,

  .קבלן משנה מטעמו, בין בעצמו ובין באמצעות במכרז זה

 

 למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 

 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

בי שירותי בריאות", ברח' במשרדי "מכ מסמכיוהמעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את 

בין  ,ה'-בימים א' , מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדלגב' , אצל 14אביב, קומה -תלב 27המרד 

  של סךבתמורה לתשלום  ,20.8.15 ליום ועד 6.8.15מיום  , החלכל זאת. 10:00-14:00השעות 

  במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.)שלא יוחזר(, ש"ח   1,000

 בירורים ופניות .3.2

בשעה  31.8.15עד ליום  מסמכיוניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.2.1

 , כאמור לעיל.ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלמכבי: גב'  נציגתאל , 12:00

באמצעות דואר , 'זכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ 

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

 .03-5143643בטלפון מס':  פנייתוהגעת 

 לא תענינה.לעיל מועד הקבוע בסעיף פניות שתגענה לאחר ה .3.2.2

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.3

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

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

 .24.9.15 עד ליום

 שת ההצעותאופן ומועד הג .3.3

במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה  תוגשנה ות ההצע .3.3.1

רכזת ועדת  -לידי גב' ענת מנדל ,  108/2014מספר פומבי רגיל אך ורק "מכרז ירשם 

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

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

. הצעות שתוגשנה לאחר המועד  האמור 12:00בשעה  ,22.10.15יום ההצעות הוא 

  , לא תתקבלנה!לעייל

 גבי ועל המכרז מסמכי של ג נספח – ההצעה טופס גבי על תוגשנה המחיר הצעות .3.3.3

mailto:mahat_s@mac.org.il
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 חתימהב הספק ידי על וייחתםודפס פלט ממנו י אשר - 1ג' נספח - מגנטית מדיה

המחשב  פלט לבין המגנטית המדיה בין סתירה של במקרה. עמוד בכל וחותמת

 והחתום. המחשב המודפס בפלט האמור המחיר יקבע – המגנטית מהמדיה

נרכשו ממכבי, שכפי מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז ל .3.3.4

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

 ואת החתימות כנדרש.כל הפרטים הנדרשים 

 :מחירהת הצע הגשת לגבי הנחיות .3.3.5

לכל  (מע"מ )לא כולל ₪ 320הצעת המחיר של הספק לא תעלה על סך של  .3.3.5.1

עבור  (1נספח ג' ונספח ג')אחד מסוגי המבחנים המצוינים בטופס ההצעה 

  סוגי המבחנים(. 3-)קרי: מחיר מוצע זהה ל שירות כל ישוב / אזור

)ללא עבור שלב א' נפרד יש להציע מחיר  MOXO-ו TOVAבמבחנים מסוג  .3.3.5.2

)לאחר נטילת ריטלין או  עבור שלב ב'נפרד ומחיר  ריטלין או תרופה דומה(

, כך שהמחיר הכולל עבור שני השלבים לכל אחד מסוגי תרופה דומה(

  .(מע"מ )לא כולל ₪ 320לא יעלה על בחנים המ

תהיה זהה להצעת המחיר למבחן  TOVAא' של שלב הצעת המחיר למבחן  .3.3.5.3

שלב ב' של מבחן הצעת המחיר ללגבי וכן הדבר  MOXOא' של  בשל

TOVA שלב ב' של  מבחןהיה זהה להצעת המחיר לתשMOXO . 

 םאליהאחד מהישובים / אזורי השירות כל מציע יהא מחויב להציע, בכל  .3.3.5.4

מבחנים נשוא מכרז זה. מציע שלא הסוגי  את שלושתמתייחסת הצעתו, 

, הצעתו, ביחס ושירות כלשהבישוב / אזור מבחנים הסוגי  יגיש את שלושת

 תיפסל. לאותו ישוב / אזור שירות

הצעת המחיר של הספק תתייחס בכל ישוב / איזור שירות לכלל נקודות  .3.3.5.5

ת הנדרשות בו. ספק אשר לא מסוגל לספק את כמות הנקודות השירו

הנדרשת באותו ישוב / איזור שירות, הצעתו לאותו ישוב / איזור שירות 

 תיפסל. 

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

יה תאריך ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עלרכזת המעטפה ע"י 

 ושעת קבלה.

הצעות השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .3.3.7

 לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.8

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

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

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

 עקב כך.
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

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

 כחוק בישראל.מורשה תאגיד  או ;יחיד .4.1.1

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

 ינ/ע"י קבלן /אובעצמו, ו ידו-סוגי המבחנים המוצעים עלמסוגל לספק למכבי את  .4.1.3

  .מטעמו משנה

(, 2013-2014מוכח בישראל בשנתיים האחרונות לפחות )בשנים בעל ניסיון הינו  .4.1.4

לפחות מבין סוגי המבחנים הניתנים במסגרת מכרז ב,  בביצוע מבחני קשב ממוחשבים 

זה. ניסיון כאמור נידרש גם מכל אחד מקבלני המשנה המוצעים על ידו, אשר יקחו חלק 

 .(כזוכה שיוכרז)ככל במתן השירות מטעמו 

עבודה / קשור בהסכם או מנהל מקצועי  בהתקשרות עםנמצא /  מעסיקהמציע  .4.1.5

  מנהל מקצועי. עם טנטטיביהתקשרות 

דידקטיים, -ככל שהמציע מספק כיום למכבי שירותי אבחונים דידקטיים ו/או פסיכו .4.1.6

 הוא מתחייב כי ככל שיוכרז כזוכה במכרז זה, יחדל מלספק שירותים אלה למכבי.

בהתאם לאמור , ₪ 25,000של  ם ההצעה על סךימציא ערבות בנקאית להבטחת קיו .4.1.7

 להלן. 6 בסעיף

 עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן. .4.1.8

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

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

 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

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 

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

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

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

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

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

ובמקרה זה יהיה  כל אחת, )ששים( יום 60ת של עד ונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ

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

 .ידי מכבי בכתב שלח עליבקשה כאמור ת

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

ימי  2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדלבכתב, לידי הגב' 

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

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלהבתוך הזמן האמור, תראה הצעתו העדר תשובה מהמציע ב .5.3

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

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.
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 הגשה ערבותכתב  .6

אלף  )עשרים וחמישה ₪ 25,000 הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל .6.1

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

. הערבות ימים ממועד הדרישה)עשרה(  10, אשר תשולם בתוך ("הערבות"באופן מהותי )להלן: 

 . מכבי שירותי בריאותהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם  כי ,תציין במפורש

 60ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .6.2

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

 זו. נוספתלתקופה 

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

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

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

 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם את להשמיע הזדמנות

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

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

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

 ;במכרז

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

 הזוכה. עםמכבי  ההתקשרות של ליצירת מוקדם

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

 

  ביטוחים עריכת אישור .7

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

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

 .ביטוחה חברת ידי על חתומה

בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים  שינוייםהחתומה שתוגש  בטיוטא, כי לא יתקבלו יובהר .7.2

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

 .המציע הצעת

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

 .במכרז הזוכה על ההכרזה שלב עד הביטוחים עריכת אישור

 הבלעדי דעתהיהיו נתונים לשיקול  ל"הנ הטיוטהגבי -עלשייעשו  מהותיים שאינם נוסח שינויי

 .כאמור ההכרזה למועדמכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד  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, ביטוחיםהאישור עריכת 

  



 
7 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .8

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

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

מפורטים ה ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיביםהמידה לבחירת אמות  .8.2

והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים,  ,10% –; ואיכות 90% -: מחיר להלן

 .בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונותיובאופן שת

, (1'גנספח ב כמפורט), בנפרדשירות ישוב / אזור עבור כל  תתבצעבחירת ההצעה הזוכה במכרז  .8.3

המכרזים, ובאופן  הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדתעל פי ההצעה המיטבית למכבי. 

 שתיבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.

 :ציון המחיר .8.4

ציון המחיר ייקבע על פי המחיר שהגיש המציע עבור כל אחד מסוגי המבחנים  .8.4.1

 .שירות , עבור כל ישוב / אזור(1נספח ג' ונספח ג')המצוינים בטופס ההצעה 

 .ייקבע על פי המחיר שהגיש המציע BRCציון המחיר למבחן  .8.4.2

 :בנפרד( מבחן)כל ישוקלל באופן הבא  TOVA -ו MOXO ןציון המחיר למבח .8.4.3

 .70%מחיר שלב א' יקבל משקל של  .8.4.3.1

 .30% של משקל יקבל' ב ושלב' א לשלב הכולל המחיר .8.4.3.2

 :קלל באופן הבאישולשלושת סוגי המבחנים באותו ישוב / איזור שירות ציון המחיר הכולל  .8.4.4

 .הכוללמציון המחיר  88% -יהווה כ TOVA -ו MOXOציון המחיר למבחני  .8.4.4.1

 מציון המחיר הכולל. 12% -יהווה כ BRCציון המחיר למבחן  .8.4.4.2

 : האיכות ציון .8.5

 .'ט כנספחהאיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב  ציון

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

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

, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות מך הנתונים שצרף להצעהס על ונסיון בארץ,

פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות -לוכן ע ,המציע שונות קודמות עם

 להלן. 8.10 בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף

, לעיל 4בתנאים המוקדמים שבסעיף נתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו ייודגש כי הציון המשוקלל י .8.7

 .ובדרישות ההכרחיות במפרט

סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא יספק עמו יש למכבי "נ המועמד לזכייה במכרז הינובאם  .8.8

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

 .סיון גרוע" עם מציע זהישלמכבי לא היה "נ

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

 ;השירותים המוצרים ו/או אי שביעות רצון מאיכות .8.8.1

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .8.8.2

רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ועדת המכרזים תהא .8.9

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

 במסגרת שיקוליה.

שימונה  הצוות .צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים ועדת המכרזים תהא רשאית למנות .8.10

יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות 
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ההצעה לא  אם תהא סבורה שמגיש ,המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה

 רש.שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנד

 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .8.11

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

זוכה שני וזוכה  , לכל ישוב / אזור שירות,ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור .8.12

באותו ישוב / אזור כה הראשון או השני שלישי וכן הלאה, למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזו

)שלושה(  3 י מכבי בתוךיד-למכל סיבה שהיא, או יבוטל ע וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, שירות

 חודשים מיום תחילתו.

או  ושירות כלשה ישוב / אזורהמציעים במכרז הצעה עבור מ אף אחדידי -ככל שלא תוגש על .8.13

וזכאית לנהל משא ומתן מול כל גורם שתמצא לנכון רשאית מכבי , תהא שלא יוכרז זוכה לגביו

ישוב /  ולצורך התקשרות נפרדת ונקודתית למתן השירותים נשוא המכרז )לפי העניין( באות

 שירות.אזור 

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .9

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

 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה ימי

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

 .כמופיע בנספח ב' למכרז

 םהשירות בהביישובים / אזורי אך ורק הזוכה במכרז מתחייב להעניק שירות נשוא מכרז זה  .9.2

 זכה. 

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

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .9.4

 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על

-"אהתשמ, הפרטיות הגנת חוק הוראות את לקיים מתחייבבהגשת הצעה במכרז הזה המציע  .9.5

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

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

  .המידע ואבטחת הפרטיות הגנת

 

 ביטול המכרז .10

מציע  בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפילא יהיה בעצם פרסום המכרז או  .10.1

 לביצוע שירות ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת-כל עוד לא ייחתם עלכלשהו, 

 (.'נספח ב) והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות  ,מבחני קשב ממוחשבים

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .10.2

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

 .כאמור

רוכשי המכרז או לכל המציעים, לפי שלח בדואר אלקטרוני לכל יהודעה על ביטול המכרז ת .10.3

 העניין.

רוכשי מסמכי מא למי מהמציעים במכרז ו/או למי החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תה .10.4

 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.
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 המכרז במסמכי עיון .11

 תוצאות פרסום לאחר, 1993-התשנ"ג ,המכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .11.1

תיאום  לאחרכמפורט בתקנה האמורה, ייעשה  ,המכרז במסמכי במכרז משתתף של עיון, המכרז

 או חלק ממנהלשעה  ₪ 005של  סךמראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום 

 למכבי לכיסוי העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

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

ללא קבלת אישור מראש  ,ןאו מקצת ןכול, הרחב לציבור אלה תוצאות לפרסם אין. המכרז הליך

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .12

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

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

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

 

 מכות שיפוטס .13

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 

 אלא אם צוין אחרת ,לשלב הסכם ההתקשרות הכרחיותכל הדרישות במפרט הינן דרישות 

 

 להלן:מפורט במכבי כרופא מפנה מ בכתב ביצוע המבחנים יתקיים אך ורק על פי הפניה .1

 מומחה בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד .1.1

 ונוערמומחה בפסיכיאטרית ילדים  .1.2

 מומחה בנוירולוגיה או בפסיכיאטריה של המבוגר .1.3

 מומחה ברפואת ילדים .1.4

 מומחה ברפואת משפחה .1.5

 (, אלא אם צוייןאו תרופה גנרית חלופית)בלי ועם ריטלין  הפניה בכתב נדרשת עבור כל מבחן בנפרד

 .בחנים ברצףמיש לבצע את שני הבמפורש ע"י הרופא המפנה בהפניה כי 

פי הנחיות ודרישות יצרן/מפיץ התוכנה הרלבנטית, כולל התייחסות לגיל -על ביצוע המבחנים יהיה .2

 .כיו"בהנבדקים, אופן הביצוע, דרישות יחודיות למבחנים בשפות זרות ו

ידו -אם מבוצעים ישירות על )בין הצעתו מתייחסת אליהם למבחניםדרישות תוכנה: לכל מציע, תוכנה  .3

  העומדת בהנחיות היצרן/המפיץ., ידי קבלן משנה מטעמו(-ובין אם על

 ת השירות: ומכל אחת מנקודפיזיות דרישות מבניות  .4

 והסחות.  מרעשים סביבתיים יםמבודדנפרדת, שיהיו  נפרד או בעמדהחדר כל נבדק ייבחן ב .4.1

בעלי מוגבלויות, עפ"י אנשים לנקודת השירות והגישה אליה וכן עמדות הבדיקה יהיו מונגשות  .4.2

 .דרישות החוק והתקנות

  חדר המתנה נפרד מהחדר בו מתבצעים המבחנים. .4.3

 .חדר שירותים .4.4

 . יהיה קישור לאינטרנט שירות בכל נקודת .4.5

באמצעותו יוכל המציע להעביר למכבי מסמכים סורק מכשיר בכל נקודת שירות יהיה  .4.6

 פי הנחיות ודרישות מכבי.-מסמכים סרוקים, על

 איזור ביצוע המבחנים.בבכל נקודת שירות יהיה מיזוג אויר, בחדר ההמתנה ו .4.7

הצהריים/ערב לפחות -ימים בשבוע, ובנוסף, בשעות אחר ארבעההמבחנים יתבצעו בשעות הבוקר, לפחות  .5

  .(/ערבאחה"צ)למעט סוגי מבחנים אשר הנחיות היצרן הן שלא לבצעם בשעות  יומיים בשבוע

 כוח אדם:  .6

 :מנהל מקצועי .6.1

 או לחילופין חתום על הסכםמנהל מקצועי,  מעסיק או רוכש שירותים שלהמציע  .6.1.1

 הגשת בשלב הכרחי - התקשרות עם מנהל מקצועי שמותנה בזכייתו במכרז.

 .)יש לצרף הסכם העסקה/התקשרות( ההצעה

שנים  3בעל ניסיון של , , ממקצועות הבריאותש מקצועאי -המנהל המקצועי יהיה  .6.1.2

יש ) ההצעה הגשת בשלב הכרחילפחות באבחון/טיפול בתחום הפרעות הקשב. 

 .רות חיים של המנהל המקצועי(ולצרף ק
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ו, בין היתר, תפקידיו ,מקצועי, בלעדי, מול מכביהמנהל המקצועי יהווה איש קשר  .6.1.3
 :יהיו

 של הספק. השירות לנקודותמתן הנחיות מקצועיות  .6.1.3.1

 .השירות נקודותביצוע בקרות מקצועיות ובקרות איכות של  .6.1.3.2

 לטיפול, מענה ומתן פתרון לתלונות חברים/מכבי על רקע מקצועי.  יותאחר .6.1.3.3

 נושאי בקרה מקצועיים.ב מכבי לפניותלמתן מענה  יותאחר .6.1.3.4

 :קיםבוד .6.2

המבחן בכל נקודת שירות יפעלו בודקים, והם אלו שינחו את הנבחנים בעת ביצוע  .6.2.1

 בפועל.

הבודקים יהיו בגירים המיומנים בהפעלת התוכנה והנחיית הנבדקים. עליהם  כל .6.2.2

לעמוד בהכשרות, הדרכות ובדרישות המקצועיות הנדרשות על פי הנחיות היצרן 

פי דין, ולהיות בעלי יכולת להערכת תפקודו של הנבחן בזמן -ומשרד הבריאות ועל

 .ביצוע המבחן

 מין עבריינישל  ההעסק למניעת וקחה פיאישור משטרה ל בעלייהיו  הבודקים .6.2.3

, אלה ים. הזוכה במכרז יצטרך להציג אישור2001-במוסדות מסוימים, התשס"א

על ידי קבלני או  ביחס לבודקים המועסקים על ידו בתום תקופות ההתארגנות,

 .משנהה

והאופן בו הוא  המבחןמהות  את( קטין כשהנבדקנבדק )ולהוריו, ל להסביריש  - המבחןלפני עריכת  .7

 מתבצע.

( לצורכי בנפרד נבדק כל עם) הנבדק, בחדר עם המבחן, מעביר הבודקיש לוודא נוכחות של  – המבחן עתב .8

 ווך ועריכת תצפית. ית

ימסרו לידי הנבדק, לצורך העברה לרופא יבמבחן יצורף לדו"ח המבחן הממוחשב, ושניהם  התצפית סיכום .9

 המאבחן במכבי. 

 ביצוע המבחן. למועד המתנהסימום שלושה שבועות זמינות התורים: מק .10

ידי -קלינית ותיעשה על הינהתרופה  עםחוזר  מבחןראשון, ההחלטה על הצורך בביצוע  מבחןביצוע  לאחר .11

הראשון )אם  המבחןהחוזר יבוצע ביום  שהמבחןפי הנחיית הרופא המפנה יכול -הרופא המפנה בלבד. על

חוזר יבוצע במסגרת מכרז זה, רק לסוגי  מבחןמקרה,  בכל .אחר ביום אוניתנה הנחיה כזו מראש( 

 .MOXOאו   TOVAהמבחנים הבאים:

 תרופת ריטלין )או תרופה גנרית חלופית(:  .12

להנחותם בעת  , וכך ישהמפנה הרופאידי -על להם נרשמה אשרעל הנבדקים להגיע עם התרופה,  .12.1

בנקודת  הזוכהידי -תרופה על תסופקמקרה לא  בשוםכי  ,יובהר ספק הסר למען זימון התור.

 .השירות

מעת  ותדק 60עם תום רק  המבחןחוזר, לאחר לקיחת תרופה, יש לבצע  מבחןביצוע  נדרש כאשר .12.2

 נטילת התרופה.

  הווה עילה להפסקת הההתקשרות עם המציע.יידי נציגי המציע -עלתרופה  מתן .12.3

  יהווה יתרון. –מוצעות נקודות שירות  של יותר רב מספר .13

-ם אשר אושרו עלאת מתן השירות רק במתקני ויבצע ידי מכבי-ים עלהמשנה המאושר ניקבל כי מובהר .14

 לעיל. 3 כאמור בסעיף התוכנאמצעות באך ורק ו ידי מכבי
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 במעמד הגשת ההצעה אלא אם צוין אחרת הכרחי –דרישות אבטחת מידע  .15

ידו ובין אם -יופעלו ישירות עלידי המציע )בין אם -הטופס ימולא ביחס לכלל הנקודות המוצעות על

יש לציין 'לא  -באמצעות קבלני משנה(. בכל מקרה בו אחת או יותר מהנקודות אינן עונות על סעיף מסויים

 מאשר'. בסעיפים הדורשים פירוט יש לפרט התשובה בהתייחס לכל נקודה ונקודה.

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 עבודה תהליכי .1
השירות )המידע הרפואי אודות כיצד מתבצע תיעוד  .1.1

 (.חבריםה

מהו אופן מימוש הגנת הפרטיות ואבטחת מידע בתהליך  .1.2
וברכיבי טכנולוגיית המידע, בזרימת המידע ובשמירת 

 המידע.

מהי מדיניות הגישה למערכות הספק ע"י צדדים שלישיים  .1.3
 למטרות תחזוקה/טיפול בתקלות ותפעול שוטף )אם קיים(.

 

של עד  יש לצרף מסמך )בהיקף

עמודים( הכולל התייחסות  2

מפורטת לכל אחד מתתי 

 הסעיפים.

 צוע מבדקיםיהסמכה לתקנים וב .2
 םציין עמידה בתקני אבטחת מידע רלוונטיי .2.1

 (ISO27001 ,ISO27799 ) 

 

ת מידע ומבדקי חדירות באופן קרי אבטחפרט באם נעשו ס .2.2
 שוטף למערכת.

 

 _________לפרט: ______

_____________________ 

 

 _________לפרט: ______

_____________________ 

 מערכת ההפעלה במחשב  .3

 win7  ,win8ציין מהי מערכת ההפעלה במחשב )לדוגמא:  .3.1
 וכדומה(, כולל גרסה

 אשר כי מערכת ההפעלה פועלת ברישיון מהיצרן .3.2

ותעודכן במהלך  ניתנת לעדכון, אשר כי מע"ה מעודכנת .3.3
  תקופת ההסכם.

 

 : ____________לפרט

 לא מאשר    /   מאשר 

 לא מאשר    /   מאשר 

 במחשבי הספק Antivirus =(AV)תוכנת  .4

)לדוגמא:  הספק במחשב נתמותק  AVציין איזה תוכנת .4.1
Norton  ,McAfee )וכדומה. 

 .פעילה במחשבי הספק -AVאשר כי תוכנת ה  .4.2

מתעדכנת בצורה שוטפת במחשבי  -AVאשר כי תוכנת ה  .4.3
  .הספק

 

 : ____________לציין

 מאשר     /     לא מאשר

  מאשר     /     לא מאשר

 Firewall =(FW)תוכנת   .5

במחשב/ברשת )לדוגמא:  נתמותק  FWציין איזה תוכנת .5.1
Check point.)כחלק ממערכת ההפעלה, וכדומה , 

 .מופעלת במחשבי/רשת הספק  -FWאשר כי תוכנת ה .5.2

 

 לפרט: ____________

 מאשר     /     לא מאשר

 הזדהות  .6

נדרשת אשר כי בגישה למידע רפואי, לרבות תוכנת המבחן,  .6.1
 .שם משתמש וסיסמאאמצעות הזדהות ב

 .אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מינימום לאורך סיסמא .6.2

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מורכבות סיסמא  .6.3
 .)אותיות / מספרים(

מדיניות הסיסמאות אוכפת קביעת תאריך תפוגה  אשר כי .6.4
 .לסיסמא ויכולת החלפה יזומה ע"י המשתמש עצמו

  .הינו אישי וחד ערכי הזדהות אשר כי תהליך ה .6.5

 

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר     

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר

 הרשאות  .7

אשר כי המידע הרפואי הנשמר במערכות הספק מוגן  .7.1
 הרשאות גישה מתאימות.אמצעות ב

 

 מאשר     /     לא מאשר



 13 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

אשר כי ישנו תהליך מנוהל של הוספת/גריעת משתמשים  .7.2
 .מהמערכת במועד קרוב להתרחשות בפועל

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים  .8
 .המבצע )שם משתמש( אשר כי לוג המערכת מכיל את זהות .8.1

אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע הפעולה )תאריך,  .8.2
 (.שעה

אשר כי לוג המערכת מכיל את סוג הפעולה )צפייה/ יצירת/  .8.3
 .עדכון רשומה(

ל פעולות משתמשים ברשומות אשר כי קיים תיעוד בלוג ש .8.4
 .רפואיות

  

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר

 /     לא מאשר מאשר    

 
 מאשר /לא מאשר /לא רלוונטי:

אם לא רלוונטי, פרט מדוע 
קיומם של חיווים ולוגים איננו 

 רלוונטי.
לדוגמה כאשר התיעוד של 

 wordהפעילות מבוצע בתוכנת 
ולא ביישום ייעודי לתיעוד 

 אישי:-מידע רפואי
 

------------------------------ 
___________________ 

_____________________ 

העברת מידע רפואי מזוהה בתווך תקשורת ציבורי שאיננו  .9
 בשליטת הספק, כדוגמת אינטרנט  

על גבי תווך תקשורת מידע רפואי מזוהה  העברתאשר כי  .9.1
תעשה באופן ציבורי שאיננו בשליטתך, כדוגמת אינטרנט, 

 המבטיח שמירה על חסיון המידע.

 ציין כיצד מבוצעת ההגנה .9.2
 
 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 _________לפרט: ______

_____________________ 

_____________________ 

 -שימוש בענן   .10
האם נעשה שימוש  בענן למטרת מתן השירות נשוא מכרז זה  .10.1

 )כולו או מקצתו(.
צוע גיבוי יבאם התשובה היא כן )גם אם השימוש הנו למטרת ב

 הנתונים בלבד(, הנך נדרש לענות על השאלון הנוסף הנוגע למחשוב ענן. 

 

 כן  /  לא

 מצורף / לא רלוונטי.

 
כולו או מקצתו )כולל רק ביצוע  ,אספקת השירותברק באם  –חלק שני  –אבטחת מידע 

 שירותי ענןנעזרת בהגיבוי( 

 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

   שירותי ענןשימוש ב .11
 

 :הגדרה סוג השירות אשר יועבר לענן .11.1

 ( תוכנה כשירות ענןSoftware as a Service - SaaS.) 

 (פלטפורמה כשירות ענןPlatform as a Service - PaaS.) 

 (תשתיות כשירות ענןInfrastructure as a Service - 

IaaS.) 

 

 ציין סוג השירות

SaaS 

PaaS 

IaaS 
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 :רמת השימוש בענן .11.2

 .כל השירות מסופק בענן 

 .חלק מהשירות מסופק בענן 

 
 

 

 ציין רמת השימוש בענן:

 כל השירות מסופק בענן .1

 חלק מהשירות מסופק בענן .2

 פרט:     

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 ארכיטקטורה .12
אשר כי הסביבה שהוקצתה לשירות על בסיס ההסכם  .12.1

 הענן.מופרדת מלקוחות אחרים של ספק שירות 

 

אשר כי הסביבה שהוקצתה לשירות על בסיס ההסכם מוגנת  .12.2
באמצעי הגנה מקובלים כנגד סיכוני סייבר כדוגמת: 

Firewall ,IPS ,WAF ,AV. 
 
 
 
 
 

אשר כי המידע המסווג הנשמר בבסיס הנתונים מוגן מפני  .12.3
 גישה בלתי מורשית, לדוגמה באמצעות הצפנה.

 
 
 
 
 
 

מוגן מפני ציתות ושינויי  אשר כי ממשק הגישה למערכת בענן .12.4
 מידע ע"י ומפני גורמים בלתי מורשים.

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 פרט אופן ההגנה: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 מאשר     /     לא מאשר

 פרט אופן ההגנה: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 מאשר     /     לא מאשר

 פרט אופן ההגנה: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 הזדהות  .13

 אישי-רפואימסווג, לרבות מידע אישי ואשר כי בגישה למידע  .13.1
 .שם משתמש וסיסמאאמצעות נדרשת הזדהות ב

 

 .הינו אישי וחד ערכילסביבת מכבי אשר כי תהליך הזיהוי  .13.2
 

 .אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מינימום לאורך סיסמא .13.3

 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מורכבות סיסמא  .13.4
 .)אותיות / מספרים(

 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת קביעת תאריך תפוגה  .13.5
 .עצמולסיסמא ויכולת החלפה יזומה ע"י המשתמש 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר
 

 מאשר     /     לא מאשר

 
 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר



 15 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הרשאות  .14

 אישי-מסווג, לרבות מידע אישי ורפואימידע גישה לאשר כי  .14.1
אמצעות בספק שירות הענן מתאפשרת רק הנשמר במערכות 

 הרשאות גישה מתאימות.

 

אשר כי ישנו תהליך מנוהל של הוספת/גריעת משתמשים  .14.2
 .מהמערכת במועד קרוב להתרחשות בפועל

 
אשר כי למשתמשים מטעם ספק שירותי הענן לא תהיה  .14.3

 גישה למידע של חברי מכבי ו/או כל מידע רגיש אחר.
 

אשר כי משתמשים מטעם ספק שרותי הענן חותמים על  .14.4
 הסכמי שמירה על סודיות.

 

 /     לא מאשרמאשר     

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים  .15
ל פעולות משתמשים ברשומות אשר כי קיים תיעוד בלוג ש .15.1

 .אישי-הכוללות מידע מסווג, לרבות מידע אישי ומידע רפואי

 

 אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות הנוגעות לשינויים .15.2
, הגדרות תקשורת, Active Directory: בהגדרות המערכת

וקונפיגורציה של השרתים, ככל שרלוונטי לסוג שירות הענן 
 נשוא ההסכם.

 

 .אשר כי לוג המערכת מכיל את זהות המבצע )שם משתמש( .15.3

 

אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע הפעולה )תאריך,  .15.4
 (.שעה

 

ההסכם( תהיה גישה אשר כי לספק )אתו מכבי חותמת את  .15.5
 ללוגים שמייצר ספק שירות הענן.

  

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 
 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 גיבויים .16

 אשר כי מידע של מכבי מגובה כחלק מההתקשרות. .16.1

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

)של/אצל ספק שירותי  צוע מבדקיםילתקנים ובהסמכה  .17
 הענן(

 
, ISO27001ם )יתקני אבטחת מידע רלוונטיהסמכה לציין  .17.1

ISO27799 ,STAR ,Cloud Control Matrix (CCM ו/או )
( של CAIQ) Consensus Assessments Initiativeלשאלון 
 (.CSA -ארגון ה

 

באופן ת מידע ומבדקי חדירות קרי אבטחפרט באם נעשים ס .17.2
 שוטף למערכת.
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 נספח ב'

 ה ס כ ם
 2015 ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי 

 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'  

 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  

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

 ;מצד אחד

 

 ל ב י ן

 

 __________________ בע"מ__________ 

 __________________________ח.פ. __ 

 _____________________________מרח' ____ 

  "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  

 ;מצד שני

 

ביצוע מבחני קשב  ישירותאספקת ל 130/2015ו שמספר פומבי רגילומכבי פרסמה מכרז   הואיל

להסכם זה,   'כנספח א(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" :)להלןממוחשבים 

 ;הימנוואשר מהווה חלק בלתי נפרד 

 

 1ונספח ג' 'גכנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:והזוכה הגיש הצעה למכרז )להל והואיל

 את השירותים בהתאם הסכים להעניק, ובכך ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,מכרזל

 ;ובכל נספחיו לתנאים המפורטים בהסכם זה

 

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

 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,
 
 

 כללי .1

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

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

דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש יבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ .1.3
 :אחר
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 סכם זה, על נספחיו.ה - ם""ההסכ .1.3.1

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

מסמכי , הכל כמוגדר בביצוע מבחני קשב ממוחשבים - "השירות" .1.3.3
 בהסכם זה על נספחיו.מכרז ולפי המפורט במפרט וה

/או ו לזוכהחבר מכבי סך המחיר אשר ישלמו מכבי ו  - "מחיר השירות" .1.3.4
(, כולל מע"מהשירות )בגין לקבלני המשנה מטעמו 

ח פונס 'ג נספח –כמפורט בהצעתו הסופית של הזוכה 
 .למסמכי המכרז 1ג'

זוכה ו/או לקבלני המשנה הסכום אותו תורה מכבי ל - "העצמית השתתפותה" .1.3.5
. מתן השירותהזכאי לכך בגין חבר מכבי לגבות ממטעמו 

ידי -סכום זה יעודכן מעת לעת על הסכום כולל מע"מ.
מכבי באמצעות מתן הודעה בכתב לזוכה, אשר ידאג 

 להפצתה בקרב נקודות השירות מטעמו.

. סכום זה העצמיתהשתתפות הבניכוי מחיר השירות  - "מכבי"השתתפות  .1.3.6
ישולם על ידי מכבי בהינתן הצגת המסמכים הנדרשים 

 מכבי.ידי -על

 

 אנשי קשר .2

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

נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם  להיות_____ ____________ממנה בזה את הזוכה  .2.2
 זה.

, יהיה זמין לכל פניה מצד לשירותנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .2.3
 י מכבי.יד-לידרש לכך עיי מכבי )והמנהל(, אם מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציג

 

 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .3

השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין את הזוכה מתחייב  לספק  .3.1
 שליטה לגביהן.

מצהיר, כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע והציוד הדרושים לשם אספקת  זוכהה .3.2
-השירות, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים הנדרשים על

פי כל דין למתן השירות. הזוכה מתחייב, כי האמור לעיל יהא תקף במהלך כל תקופת 
י בדרישות החוק ביחס לשירותים הניתנים על ידו ההתקשרות, לרבות במקרה של שינוי עתיד

 במסגרת הסכם זה. 

כל סוג עבור התוכנה המקורית מהיצרן, המשנה מטעמו )לפי העניין(  קבלניו/או בידי  ובידי .3.3
 . המבוצע על ידו במסגרת הסכם זהמבחן 

עם  ועבדיהוא וקבלני המשנה מטעמו  במשך כל תקופת ההתקשרות, כי הזוכה מתחייב .3.4
, הכל בהתאם למתן השירות ועם רשיון מהיצרן תוגת ומשודרומעודכנ ות תוכנהגירסא

 היצרן.להגדרות 

 (הזוכה מתחייב לספק את השירותים נשוא הסכם זה בהתאם להוראות המפרט )נספח א' .3.5
  .מסמכי המכרזובהתאם לכל 

 ההתארגנותידי מכבי בתום תקופת -על לזוכה רשימת כל נקודות השירות, כפי שאושרה .3.6
להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  , מצורפת, לפי העניין(השניה או הראשונה)

באחריות הזוכה לעדכן את מכבי ולקבל את אישורה על כל החלפה של נקודת שירות, לפחות 
יום טרם השינוי. אי הודעה למכבי על גריעת נקודת שירות או אי העמדת נקודת שירות  30

 ה הפרה יסודית של ההסכם. יהוו ,כשהדבר נדרש ,חלופית
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היישובים / לעדכן את רשימת  רשאיתתהא  מכביבחתימתו על הסכם זה מאשר הזוכה, כי  .3.7
המפורטת בהצעתו הסופית ) מהם אחד בכל השירות נקודותאזורי השירות ו/או את מספר 

 .הבלעדי דעתה שיקול פי-על לעת מעת( 1'ג נספח -של הזוכה 

 פרט, מקבל השירות קטין מטופלל הנוגע רפואי מידע כל תעדעוד מתחייב הזוכה, כי לא י .3.8
 .אותו מטופלל המבחן ביצוע לאופן הנוגעת קלינית להתרשמות

הזוכה מצהיר, מאשר ומתחייב כי כל הוראות הסכם זה לעיל ולהלן, לרבות הוראות המפרט,  .3.9
לוודא  יחולו על קבלני משנה ו/או מנהלים מקצועיים מטעמו של הזוכה, והזוכה מתחייב

 עמידתם של אלה בהוראות כאמור.

במסגרת זאת מתחייב הזוכה כי ככל שיעסיק קבלני משנה במסגרת הסכם זה, אשר מספקים 
דידקטיים, הוא מתחייב כי קבלני משנה -כיום למכבי שירותי אבחונים דידקטיים ו/או פסיכו

 אלה יחדלו מלספק השירותים למכבי.

בתחום האבחונים לשירותים נשוא הסכם זה, שירותים  למכבי במקבילספק ללא יוכל הזוכה  .3.10
 דידקטיים. -ו/או הפסיכו הדידקטיים

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

 

 מערכות מידע .4

, באמצעות שימוש לעשות , והזוכה מתחייב,)לקבלני המשנה מטעמו( לזוכה תאפשר מכבי .4.1
 זכאות בדיקת במערכת ,וקבלני המשנה מטעמו ועל חשבונםהזוכה תשתית האינטרנט של 

 מערכת": להלן) ממנו לגבות יש אותה העצמית ההשתתפות וגובהביצוע המבחנים להחבר 
ביצוע  על למכביוקבלני המשנה מטעמו הזוכה  וידווח המערכת באמצעות(. "ישיר חיוב

 אופן לגבי הנחיות מסמך יישלחזוכה ל. ביצוע המבחןו השירות רכישת ביום -חבר להמבחן 
  .המערכת ותפעול השימוש

 .מידע כללי - מערכת "חיוב ישיר" -נספח להסכם מצ"ב 

ההתארגנות שאושרו בתום תקופת השירות מנקודות לוודא כי בכל אחת  הזוכהבאחריות  .4.2
 יש מחשב עם קישור, זהבנספח להסכם  (, כמפורטהעניין לפישניה, ה)או  הראשונה

 לאינטרנט.

ירכוש קוראי כרטיסים מגנטים ייעודיים )ו/או קבלני המשנה מטעמו, לפי בחירתו( הזוכה  .4.3
ידי מכבי, ויוודא כי ישנו כזה בכל אחת -טיסי חבר מגנטיים, אשר יאושרו עללזיהוי כר
 .השירותמנקודות 

חייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף יחתמו על התהשירות כל אנשי הקשר בנקודות  .4.4
 כנספח להסכם זה.

המפורטות ברשימה השירות הזוכה יעביר למכבי רשימה מפורטת של אנשי קשר בכל נקודות  .4.5
בנוסף,  .(העניין לפי, השניהתקופת ההתארגנות הראשונה )או  םידי מכבי בתו-על האושרש

פרטים אישיים " י, טופסעבור כל משתמש במערכת 'חיוב ישיר', יעביר הזוכה למכב
 "התחייבות עובד / קבלן משנה לשמירת סודיות"וטופס " למשתמש במערכת 'חיוב ישיר'

תעביר מכבי לזוכה והטפסים האמורים, . עם קבלת הרשימה להסכם זה יםכנספחהמצורפים 
אישית עבור כל אחד מהמשתמשים במערכת 'חיוב ישיר' מטעמו  במייל שם משתמש וסיסמא

 לאחר הכניסה הראשונית. כל משתמש של הזוכה. את הסיסמא יחליף

מספר אסמכתא השירות  לנקודתבגין כל דיווח במערכת על עסקה מאושרת תספק מכבי  .4.6
 המאשר כי העסקה נקלטה במערכות מכבי. 

על סמך מספרי האסמכתאות וסכומי  חודשי פרוט מכירותהזוכה יפיק באמצעות המערכת  .4.7
ההשתתפות העצמית שאושרו לגביה. על בסיס פירוט זה, אשר יבוצע אחת לחודש, יגיש 

 חשבונית למכבי. 

ידי הזוכה שתרכז את סך המכירות -למען הסר ספק, תוגש למכבי חשבונית אחת בלבד על .4.8
כל נקודות השירות,  מכל נקודות השירות. הזוכה יהא אחראי לביצוע התחשבנות מול

בהתאם להסכמים בינו לבין קבלני המשנה מטעמו, ומכבי לא תישא באחריות לתשלום 
 כלשהו כלפי קבלני המשנה הנ"ל.
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 התמורה ותנאי תשלום .5

)מחיר השירות( יהא זכאי לתשלום בגין מבחן שבוצע לחבר מכבי, לפי המחיר ליחידה  הזוכה .5.1
)ככל שקיימת( עצמית נספח ג', אשר יתחלק להשתתפות ה –כמפורט בהצעתו הסופית 

   כהגדרתן בהסכם.ולהשתתפות מכבי, 

פי הסכום -ועלביצוע המבחן במעמד כל נקודת שירות ידי -העצמית תיגבה עלהשתתפות ה .5.2
ו/או לקבלני לזוכה . מכבי לא תהא אחראית לסכומים אשר לא יגיעו לזוכהאשר תורה מכבי 

לדאוג  הזוכהמסיבה זו או אחרת. באחריות  מכביהעצמית תתפות השהבגין המשנה מטעמו 
כולל עסקה של עד שישה  ,אפשר תשלום בכרטיס אשראילכך שבכל נקודת שירות ית

 תשלומים ללא ריבית. 

למספר המבחנים שבוצעו בהתאם  ,השתתפות מכביזכאי לקבל ממכבי את  היהזוכה יה .5.3
הנדרשים  כנגד הצגת מסמכיםאת התמורה מכבי תשלם לזוכה . ("התמורה")להלן: בפועל 

מאושר הזוכה או חשבונית עסקה אם ; כנגד הוצאת חשבונית מס כחוקכמפורט בהסכם זה ו
הזוכה לאחר התשלום יעביר , ובמקרה כאמור, על בסיס מזומן לפי החוק והתקנות לעבוד

 .למכבי חשבונית מס בהתאמה

)ו/או הזוכה מסיבה זו או אחרת  באם מכבי השתתפותבכל מקרה לא יחול שינוי במובהר, כי 
 .העצמיתהשתתפות האת חבר לא יגבה מהקבלני השירות מטעמו( 

 :בהתחייבויותיו, לרבות)וקבלני המשנה מטעמו( עמידת הזוכה  - תנאי לתשלום החשבונית .5.4

 ידי מכבי.-הפניית רופא המורשה עלבדיקת קיומה של  .5.4.1

 .מכבי ידי-על אושרה אשרשירות  בנקודתמתן שירות  .5.4.2

עסקאות שבוצעו בפועל ושנקלטו במערכות  :עסקאות סגורות, דהיינו ודיווחרישום  .5.4.3
 .מידע כללי –מערכת "חיוב ישיר" נספח ב המפורטמכבי באופן 

סוגי המבחנים מתייחסים לכל  -נספח ג'  –המחירים הנקובים בהצעתו הסופית של הזוכה  .5.5
 .שירותתקיימים באותו ישוב/אזור מ, הנשוא הסכם זה

מחיר הגבוה מהחבר ממכבי ו/או  ולא ידרשוקבלני המשנה מטעמו למען הסר ספק, הזוכה 
 .מהמחירים הנ"ל

גם את חבר לגבות מהולקבלני המשנה מטעמו לזוכה שמורה למכבי הזכות להורות  .5.6
 השתתפות מכבי, במקום האמור לעיל.

סופית ומוחלטת,  ורהוההשתתפות העצמית מהוות תמ (התמורההשתתפות מכבי )מובהר, כי  .5.7
כוללת את כל התשלומים, ההוצאות, המיסים, ההיטלים והאגרות הכרוכים במתן/אספקת ה

 .כךלכל תמורה נוספת מעבר ל םזכאי יולא יהוקבלני המשנה מטעמו  הזוכה .השירות

 תנאי תשלום .5.8

 65( יום )תום חודש + וחמישה)שישים  65יבוצע בתנאי תשלום של שוטף + התשלום  .5.8.1
ידי נציג -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-יום( ממועד הפעילות, על

 מכבי. 

ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש  )עשרה( 10-מהחשבונית תוגש לא יאוחר  .5.8.2
 .למועד התשלום הבאלאחר מועד זה, אזי התשלום יידחה 

הסכומים יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל  הזוכה –הגשת החשבונית  .5.8.3
  רף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים.ויצ, ואשר אליו המגיעים לו

חשבונית מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו ה .5.8.4
 ידי מכבי.  -והדו"ח אסמכתא לתשלום על

טעויות, אי היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו,  .5.8.5
דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז 
הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, 

 .ימים מראש 14ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 
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 אחריות .6

לכל נזק ו/או אובדן ו/או פי דין -על מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי .6.1
יגרמו למכבי ו/או למי יפגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, ש

השירות נשוא  אספקתעקב ו/או בקשר עם  ,יה ו/או לצד שלישי כלשהוחברמטעמה ו/או ל
 כמפורט ומוגדר בהסכם זה.  מכרז זה

את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  לפצות ו/או לשפותהזוכה מתחייב  .6.2
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.

לזוכה אודות דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב  לפסקה הפיצוי והשיפוי כפופ חובת
שמכבי לא תתפשר בתביעה לכך ולנהל את התביעה הנידונה  לזוכה, למתן האפשרות התביעה

 הזוכה. ללא הסכמת

כדי לצמצם או הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .6.3
הביטוחים כדי יהיה בעריכת , ולא להסכםם בהתא יוותוילגרוע בצורה כל שהיא מהתחייב

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

מכל סכום שיגיע  להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו,לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .6.4
לגבותם  תרשאי תהאפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -הצמדה וריבית עלבצירוף לזוכה,  הממנ

 בכל דרך אחרת.מהזוכה  

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  .6.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך -ידו על המתייחסים לשירותים הניתנים עלההוראות והתקנים 
נוסח )החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב יובהר, כי הזוכה 

אך מבלי לפגוע  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 1995-תשנ"הה, (משולב
ו/או קבלני  ו ו/או שליחיו ו/או משמשיוכל עובדישהזוכה, בכלליות האמור לעיל, באופן 

אלה שיעסקו בעבודות האמורות  , לרבותיםבמתן השירותועובדיהם שיועסקו  והמשנה של
פי -זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,באופן מקרי או זמני

 .החוק הנ"ל

לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .6.6
מאחריות כלשהי בגין הזוכה  אתואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-ו/או עלההסכם 

 ., כהגדרתם להלןבביטוחי הזוכהנזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 

 

  ביטוח .7

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-גרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה עלמבלי ל .7.1
לערוך ולקיים על  הזוכה, מתחייב ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדםהסכם זה או 

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

פי ההסכם, -וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על (,"הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"
כה שלו, למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום לרבות כל האר

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

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

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  הזוכה .7.2
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 
 הזוכהות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי לעש

 .הזוכהיישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

לפני  אחד יוםמכבי, לא יאוחר מלהמציא ל הזוכהמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  .7.3
כאמור לעיל בהתאם לנוסח  הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,הסכם זה מועד חתימת

מצהיר, כי ידוע לו, כי  הזוכה"אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 
המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה 
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לא תגרע מהתחייבויותיו של  ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-על הזוכה

כדי לצמצם או לגרוע  הזוכהידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, .7.4
בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר 

אחראי  הזוכהבגין כל נזק שאו מי מטעמה ו/י מכבמחובתו לשפות ו/או לפצות את  הזוכהאת 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-לו על

תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  הזוכהככל שתקופת ביטוחי  .7.5
לעיל בגין הארכת תוקפו  7.3אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכבילהפקיד בידי  הזוכה

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

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

 7.5ו/או  7.3כנדרש בסעיפים  הזוכהידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .7.6
, בין היתר, בעיכוב כל תשלום מכבילעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 לפי הסכם זה. זוכההמגיע ל

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

 הזוכהידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על , לבדוק אתתחייב, אך לא תהא רשאימכבי ת .7.7
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו  כאמור לעיל, והזוכה

 הזוכה. זה 6סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלעל מנת להתאים את הביטוחים 
ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  לעריכת הבדיקהמכבי כי זכויות  ,מצהיר ומתחייב

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

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

, מכביידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  .7.8
טח . כמו כן, יתחייב המבמכביוכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי  ,שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה
 יום מראש.)שלושים(  30לפחות מכבי 

, לרבות אי הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  .7.9
יפגעו בזכויותיה  , לאמתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות

 לקבלת שיפוי. מכבי של 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .7.10
והוא פוטר או הנובע מנזק לרכושו, ו/מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו כנגד 

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

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

בקשר עם מתן השירותים כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או  ,מתחייב הזוכה .7.11
הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה  ,חוזה זה נשוא

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך  6סעיף יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים ב
זה.  6סעיף פי המוגדר ב-מאוחרת יותר עלהזוכה או לתקופה כל תקופת התקשרותם עם 

בביטוחים אשר התחייב לערוך  חברלכלול את קבלני המשנה בשם ההזוכה לחלופין, רשאי 
 כמפורט לעיל. 

, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .7.12
 אותם.הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף 

 

 רישיונות והיתרים .8

היתרים ה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אוהזוכה 
השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך ומתן פי הדין, לצורך קיום -ו/או הרשיונות הדרושים על
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חשבונו הוא, במשך כל תקופת  שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על
 .תקשרותהה

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

  מועסקי הזוכה .9

לכל צורך  ידו לצורך מתן השירות ייחשבוהזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על  .9.1
יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו יולא  ,כעובדיו או שלוחיו

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

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או  .9.2
 הסכם החלים עליו.

מטעמו במתן השירות ו/או הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או  .9.3
שייגרם להם בעת מתן השירות או , בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש השירותבקשר למתן 

 בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל -בביצוע מתן השירות עלכי הוא משמש כקבלן עצמאי  ,כן מצהיר הזוכה .9.4
ם ו/או פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על יד-זכות שניתנת על

אמצעי להבטחת  צורה במתן השירות, אינה אלאבשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל 
ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל 

והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר  ,זכויות של עובדי מכבי
ום ההסכם, או סיום או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סי עם ביצוע ההסכם

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-כל התקשרות על

בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש  כי ייתן את השירות בשמו ,מתחייבהזוכה  .9.5
כמסמיך את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין 

 לשהו או למטרה כלשהי.כ

 תחייב לפצות ו/או לשפות את מכבימבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ .9.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש

 ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

או מטעם  וו/או יפעלו מטעמ וכי העובדים ממין זכר, אשר יועסקו מטעמ ,מתחייבהזוכה  .9.7
יהיו בעלי אישור ממשטרת ישראל, לפיו במתן השירותים נשוא הסכם זה,  קבלני המשנה שלו

ני מין במוסד המכוון למתן יפי החוק למניעת העסקה של עברי-לאין מניעה להעסיקם ע
 כאמור.אישורים לבקשת מכבי, יציג הזוכה בפניה . 2001-שירות לקטינים, התשס"א

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

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .10

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  .10.1
ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע בקשר עם 

 , לפני תחילתה או לאחר סיומה.תקשרותההסכם או מתן השירות, תוך תקופת הה

לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .10.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

ם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כל פרסום בקשר להסכ .10.3
 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

  :לסודיות דרישות .10.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ביחס  לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן .10.4.1
יה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע חברעובדיה, לכל מידע על ושל מכבי, 

על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר 
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פי האמור במסמכי הסכם זה -הזוכה על תיויגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבו
 .("המידע" :)להלן

, אלא אם זמן שהוא למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל .10.4.2
 קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  .10.4.3
עובדי הזוכה, נותני שירותים שכל ולדאוג לכך המורשים לכך,  הזוכה ורק לעובדי

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

 מכבילעמוד בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי 
 . ידי מכבי(-רשת ולנוסח שיומצא על)בהתאם לדרישה מפו

-לאחראי כלפי מכבי למילוי האמור עהזוכה יהא מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 
 י עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.יד

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .10.4.4

ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו  הזוכה מידע שהיה בידי .10.4.4.1
שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  תקשרות בהסכם זהטרם הה

 ;סודיות

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  .10.4.4.2
 ;לשמירת סודיות

 מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של .10.4.4.3
 הזוכה.

 ,פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת-או על פי דין-למידע שחובה לגלותו ע .10.4.4.4
שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה  ובלבד

 להתגונן מפניו.

הזוכה כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הוא מסכים שולו ידוע כי  .10.4.5
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.לא יהא 

לרבות מידע אשר קיימת  ,חשף גם למידע רגיש ביותרהוא יישייתכן ו וידוע לכי  .10.4.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו  ולגבי

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

 ק מנכסיה של מכבי.מודע לכך שהמידע הינו חל

א מודע הוידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, וכי  .10.4.7
צפוי הוא לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן 

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

 רלבנטי נוסף.וכל דין 

  :אבטחת מידע דרישות .10.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 לעת מעת וכפי שיעודכנו ,במכרז המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד .10.5.1
 .המכרז לנושא הרלוונטיות רגולטוריות לדרישותבהתאם 

חשד לאירוע אבטחת מידע, לרבות חשד של  / ימסור דיווח למכבי על כל אירועכי  .10.5.2
 חשיפת מידע רפואי על חברי מכבי לגורמים שאינם מורשים.

 הרשות והנחיות ותקנותיו 1991-, התשמ"אהפרטיות הגנת חוק את יקייםכי  .10.5.3
 הגנת לעניין הבריאות משרד ודרישותבמשרד המשפטים  ומידע טכנולוגיה למשפט

 ולתהליכי המידע טכנולוגיית למערך הרלוונטיות, המידע ואבטחת הפרטיות
 .זה מכרז נשוא העבודה

עמוד בכל הדרישות שהתחייב להן ובגינן זכה, בכל אתר חדש שבו יופעל השרות כי י .10.5.4
נשוא הסכם זה ואשר לא היה קיים בעת המענה על המכרז, החל מתחילת הפעלתו 

 ובמהלך כל תקופת פעילותו במסגרת הסכם זה.
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ימים לפחות, לערוך אצל הזוכה  3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של כי  .10.5.5
)בחצריו ו/או בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, 

פי האמור בהסכם -שמירת סודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע התחייבויות הזוכה על
/או אלקטרוניים זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו

ו/או לוגיים, מהימנות עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב. 
 החומרה לרמת המותאם זמנים בלוח שיימצאו הליקויים את לתקן מתחייב הזוכה

 .הממצא של

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .11

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות  .11.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית בנקאית 

  חדשים(, שקלים עשרת אלפים) ₪ 10,000בסך של , ("ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
לאחר תום תקופת  שלושה חודשיםשתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 

 .התקשרותה

או  כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרותהביצוע מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות  .11.2
מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי / אספקת המוצר/ים הסתיים מתן השירות 

או לדרוש הביצוע תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות  -פי ההסכם -התחייבויותיו עלמילוי 
והזוכה סיים לפצות  לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרותה הארכה נוספת של

 .הביצועתחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות  ,את מכבי כאמור

י רשאית לממש את פי ההסכם, תהא מכב-בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .11.3
, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, הביצוע ערבות

 משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.שא ומתן לבוררות, למ

בתום תקופת ההתארגנות להלן, ככל ש 13.2בסעיף מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וכאמור  .11.4
של השירות, תהא רשאית מכבי לחלט סך נקודות  לא עמד הזוכה בבחינתהראשונה 

)לפי העניין( לא  השניהתקופת ההתארגנות  . ככל שבתוםמתוך ערבות הביצוע ₪_________ 
 ₪_______ נוספים של השירות, תהא רשאית מכבי לחלט סך נקודות  בחינתעמד הזוכה ב

 .מתוך ערבות הביצוע

, יהא הזוכה חייב חלק מהםאו הביצוע השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות  .11.5
לסכום שהיה לפני הגבייה הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לחדש את ערבות 

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

פי -כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה עלהביצוע אין בגובה ערבות  .11.6
 ההסכם.

 פי כל דין.-לפי ההסכם או עלהאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי  .11.7

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

 

 הפרת הסכם .12

 .פי כל דין או ההסכם-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על .12.1

בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה  או מי  .12.2
יסול עסקים באופן אחר, והליכים חמטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או 

 יום. 30אלו לא בוטלו תוך 

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  .12.3

 לבטל את ההסכם לאלתר; או .12.3.1
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לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  .12.3.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא  3ההתחייבות תוך 

ייגרמו נגרמו ו/או שאחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי מכביל

הזוכה למכבי פיצויים לעיל, ישלם  12.3בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  .12.4
, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה ש"ח 10,000מוסכמים בסך 

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

 על פי כל דין.

הפר הזוכה את ההסכם הפרה לעיל ו/או  12.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .12.5
שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 

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

ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה -קיומו, וזאת על-לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי
ין הנזקים שנגרמו ו/או וזאת בג ש"ח 10,000 יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך

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

 אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

ו מתוך אומדנה זהירה של הנזק הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבע .12.6
אשר 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  .12.7
 במועד שתקבע מכבי בהודעה.

 

 ההסכם וסיוםההתקשרות  תקופת .13

, וחצי שנהלתקופה של  הינההזוכה  דיי-על שירותה  למתןהצדדים  בין ההתקשרות .13.1
 "ההסכם"תקופת )להלן:  ____________ ביום ומהיסו _____________ ביום שתחילתה

 (. "ההתקשרות"תקופת ו/או 

 :התארגנות תקופת .13.2

 :ראשונה התארגנות תקופת .13.2.1

הראשונים של תקופת חודשיים ה - תקופת התארגנות ראשונה .13.1.1.1
כל  עמידתן שלאת  לוודאנדרש הזוכה במכרז  םשבמהלכההתקשרות, 

 בדרישות המפרט. בהן זכה השירות נקודות 

בית בהן זכה, השירות  מנקודות אחת בכלעל הזוכה להציג כי יודגש,  
ואשר במסגרתו יוענקו  ,עמו בהתקשרות/  בבעלותוהנמצא עסק 

 מכבי.חברי השירותים נשוא מכרז זה ל

ההתארגנות הראשונה, ימציא הזוכה את רשימת כל בתום תקופת  .13.1.1.2
 הטופס גביעל  , בישובים אליהם התייחסה הצעתוהשירותנקודות 
 , בצירוף כל המסמכים המפורטים בו.זה להסכם  כנספח המצורף

 בתום תקופת ההתארגנות - השירותבחינה ראשונה של נקודות  .13.1.1.3
מכבי בדיקה )בהתאם לטופס המצורף כנספח להסכם תבצע הראשונה 

אכן השירות הנדרשות וכי כל אחת מהן ( ותוודא קיומן של כל נקודות זה
  .הוגשו בגינן כל המסמכים הנדרשיםכי עומדת בדרישות המפרט ו

השירות או אי הגשת מסמכים נדרשים כל נקודות דיווח עבור ת אי הגש
או אי עמידה בבחינה הראשונה כאמור של כל נקודות לגבי מי מהן 

מתוך ערבות הביצוע ולמעבר  ₪ 5,000של סל , תביא לחילוט השירות
ממספר  25%למציע הבא. זאת, למעט אי הגשה / עמידה בבחינה של עד 

, שהציעשניים( )או נקודת שירות אחת, הגבוה מבין ה שירותהנקודות 
 ובמקרה כזה, תינתן לזוכה תקופת התארגנות שניה. 
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 :תקופת התארגנות שניה .13.2.2

תקופה של שלושה שבועות שתחילתה במועד  - תקופת התארגנות שניה .13.1.1.4
בו מכבי תעדכן את הזוכה בתוצאות הבחינה הראשונה ואשר בסופה 

שיפור של נקודות השירות שלא עמדו בבחינה הנ"ל, או יצטרך להציג 
אשר יעמדו בדרישות , ו ישוב/איזור שירותחלופיות באותשירות נקודות 

כך שבסופה של תקופה זו תהא לזוכה רשימה מלאה המפרט באופן מלא, 
כאשר , למסמכי המכרז 1ג'המפורטות בנספח השירות של כל נקודות 

 בדרישות המפרט ללא יוצא מן הכלל.   תמדוועכולן 

בתום תקופת ההתארגנות השניה, ימציא הזוכה את רשימת נקודות  .13.1.1.5
שלא עמדו בבחינה הראשונה דלעיל, לרבות נקודות חלופיות השירות 

, בצירוף כל זהלהסכם )לפי העניין( על גבי הטופס המצורף כנספח 
 המסמכים המפורטים בו.

בתום תקופת ההתארגנות השניה  - בחינה שניה של נקודות האספקה .13.1.1.6
)ככל שתדרש( מכבי תבצע בדיקה )בהתאם לטופס המצורף כנספח 

ושהן אכן עומדות השירות נקודות  כל( ותוודא קיומן של זהלהסכם 
בדרישות המפרט ושהוגשו בגינן כל המסמכים הנדרשים. אי עמידה 

 ₪ 5,000של סך נוסף ביא לחילוט השירות תבבחינה הנ"ל של כל נקודות 
 .מועמד הבא לזכיה במכרזמתוך ערבות הביצוע ולמעבר ל

כל  שנהתקופות נוספות בנות  3-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .13.3
 יתרתוך שמירה על כל ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, והכל 2( זהים; או )1) :אחת, בתנאים

 (."האופציה"תקופות )להלן:  ההסכםותנאי  הוראות

לעיל, מכבי תהא רשאית, בכל עת, להביא הסכם זה,  13.2-ו 13.1על אף האמור בסעיפים  .13.4
פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה -כולו או ביחס לשירותים/מוצרים מסויימים, לסיומו, על

 מראש.חודשים  6שהיא, ובלבד שהודיעה על כך לזוכה בכתב לפחות 

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

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לסיים .13.5
תהא שלזוכה , וזאת מבלי זוכהבאופן מיידי באמצעות הודעה בכתב לההתקשרות עם הזוכה 

 :בקשר לכךכלשהי  טענה ו/או דרישה

 ;הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זההזוכה אם  .13.5.1

/או וניתן כנגדו צו פירוק ו/או אם בקשת פירוק  ל ידוו/או ע הזוכהנגד כאם הוגשה  .13.5.2
, , לרבות כונס נכסים זמניהזוכהצו להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

 ; ימים 60 בתוך בוטלו לא כאמור והליכים

צהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא אם ה .13.5.3
 נכונה או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  .13.6
פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1970-הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -הוראות ההסכם או על

מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה להעביר בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים,  .13.7
אם י מכבי האגור במערכותיו. חבראת המידע על  )ככל הניתן ובמידת האפשר(לרשות מכבי 

מכבי י חברמידע על וככל שהזוכה אינו מחוייב על פי דין למחוק את המידע הנ"ל, וככל ש
, מתחייב הזוכה להמשיך לאחר תום תקופת ההתקשרות נשאר במערכות המידע של הזוכה

ולנקוט אותם אמצעי אבטחת המידע והגנת הפרטיות כנדרש בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות 
 פי ההנחיות התקפות על פיהן הזוכה פועל כל עוד הוא ממשיך לעסוק בפעילותו.-ועל

 

 איסור הסבת ההסכם .14

פי ההסכם או -איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו עלהזוכה  .14.1
, שלא תסרב לתיתו בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכביאת החובות הנובעות ממנו, אלא 

 אלא מנימוקים סבירים.
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כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  .14.2
 ל תוקף.וחסרת כ

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .14.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .14.4
עניין" -הינה "בעל שמכבילכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 

, ו/או לכל גוף מקבוצת מכבי 1968 – "חתשכניין" בחוק ניירות ערך, ע-בו כהגדרתו של "בעל
 ובלבד שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .14.5

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

 

 העדר בלעדיות .15

אינה  השירותאת  לספקידי מכבי -תנה לו עליהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ
ם שירות דומה ו/או מקביל עבור מיקיימו יםפעילישנם זוכים נוספים במכרז המהרשאה בלעדית, וכי 

  מכבי.

 

 קיזוז זכות .16

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .16.1
 עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע שהזוכה

 ממכבי. לזוכה

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם .16.2
 אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומיםלאחריו, טעויות, 

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

 

 ויתור בכתב .17

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .17.1

במקרה מסוים לא תשמש הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם  .17.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .17.3
 על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .18

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

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .19

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

וא להסכם, ובהישלחן כך פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמב-כל ההודעות על
 שעות מעת שליחתן.( וארבע )עשרים 24תחשבנה כאילו 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
 שלוביםו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים  שירותי בריאותמכבי 

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "
 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 

"(  הספק)להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
 בקשרוכן כל השירותים הנלווים  130/2015מכרז  ממוחשבים שירות לביצוע מבחני קשבבקשר עם מתן לרבות 

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

 
קים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין כלפי עובדיו המועס ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק 1980 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
 6,000,000  נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של

 עובדיה ומנהליביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי הלתקופת  ₪ 20,000,000 לאירוע ובסה"כ  ₪
 .ספקמי מעובדי ה קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיבמקרה וי

 __________________פוליסה מספר 
 
ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר 
  ₪ 6,000,000 עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של

את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי  שפותל הפוליסה תורחבביטוח. הע ובסה"כ לתקופת לאירו
הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 

מכבי רכוש  רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין. חבראחד מיחידי ה
 .באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק

 __________________פוליסה מספר 
 

 כללי

לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  ספקה .3
 לעיל. 

ו/או מי  מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .4
 .הו/או מי מטעמ מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  המטעמ

הביטוח מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .5
 יום מראש. 30הודעה על כך בדואר רשום  מכבימבלי שניתנה ל

לא יהיו נחותים )למעט בטוח אחריות מקצועית( , ספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .6
או כל נוסח אחר שיחליף  במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו "ביט"מהנוסח הידוע כ

 אותם.

 

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

         

 רב, בכבוד

                                                             ________________    ______________________ 

 חברת הביטוחשם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת                
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 נספח להסכם

 לשימוש הזוכה בלבד ביצועערבות 

 בנקאית אוטונומית ביצוענוסח ערבות 

 לכבוד

 227/99מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 אביבתל  27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

למדד כשהוא צמוד  ,("סכום הערבות" :)להלן ₪ 10,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

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

 .לביצוע מבחני קשב ממוחשביםאספקת שירות ל( 130/2015ו שמספרמכרז 

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

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

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

"סכום הערבות  :זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלןהערבות כשהוא מוגדל בשיעור 

 (.המוגדל"

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

 

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

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

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

 

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל .

 

 ינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.דרישה שתגיע אל

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 בכבוד רב,

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:

  



 30 

 נספח להסכם

  / קבלן משנה זוכההצהרות והתחייבויות של עובד/ת ה

 
 תאריך: ___________

 
 לכבוד                                                                                        

 מכבי שירותי בריאות
  27המרד רחוב 

 אביב -תל
 

  לשמירת סודיות/ קבלן משנה התחייבות עובד 
 אשר יעשה שימוש במערכת 'חיוב ישיר'(/ קבלן משנה )לחתימת כל עובד 

 
 

 , מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:_____________ , ת"ז ___________מטה  _____אני החתום/ה 
 
 

 מטעם החברה"(, והנני פועל/ת החברהבע"מ )להלן: " _______של חברת / קבלן משנה הנני עובד/ת  .1
ביצוע מבחני לשירות למתן  "(מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  נה לביןבמסגרת הסכם שנחתם בי

 .130/2015מכרז מכח  "(השירותים" –)להלן ממוחשבים  קשב
 
 , תהא לי גישה למידע/ קבלן משנה מטעמה הנני יודע/ת כי לצורך מתן השירותים למכבי כעובד החברה .   2

לי רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על  וברורה המסוגים שונים. כמו כן ידוע
  .גרם למכבי עקב חשיפתו על ידי על כל המשתמע מכךיועל הנזק הכבד שעשוי לה חסיונו

 
מוסכם ומוצהר כי מידע רפואי הינו מידע המתייחס באופן ישיר למצב בריאותו הגופני  או הנפשי של 
מטופל או לטיפול הרפואי בו, המתועד במאגרי המידע הממוחשבים של מכבי או בדרך של רישום או 

 כל דרך אחרת.צילום או ב
 
המידע הרפואי שייחשף בפני ו/או יועבר לידי הינו רכוש מכבי, הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי הובהר לי כי  .3

להשתמש בו לצורך ביצוע התחייבויותיה של  לידי אך ורק על מנת שאוכל ייחשף בפני ו/או יועברוכי הוא 
 החברה עפ"י ההסכם. 

 
, שאינו מידע רפואי, שיגיע לידי תוך כדי פעילותי במכבי כל מידע אחרהנני מתחייב/ת לשמור על סודיות  .4

ו/או עקב פעילותי במכבי והקשור למכבי ו/או למבוטחיה ו/או לכל הגורמים הקשורים עמה, לרבות כל 
מידע המצוי במאגרי המידע של מכבי ואשר יגיע לידיעתי במישרין או בעקיפין, ולא לעשות בהם כל 

 מראש ובכתב של מכבי.  שימוש ללא אישורה
 
הינו מידע אשר גילויו, מסירתו או כל שימוש בו עלולים לגרום נזק  כל מידע אחרלהסרת ספק מוצהר כי  .5

למכבי ו/או למבוטחיה ו/או לכל הגורמים הקשורים עמה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 
כל מידע המתייחס לנכסיה של מכבי, סדרי העבודה הנהוגים בה, נושאי מחקר ופיתוח, קשריה 

ת ענייניהם של כל החברות והגופים אשר מכבי עומדת עמם בקשר, וכן המסחריים של מכבי, ולרבו
 התאגידים הקשורים ו/או השלובים ו/או המסונפים למכבי.

 
מוחלטת את המידע שיגיע אלי מתוקף מתן השירותים למכבי וכן הנני סודיות בהנני מתחייב/ת לשמור  .6

בין בתמורה ובין  שלא להחזיק ברשותי ולא לעשות כל שימוש, בין במישרין ובין בעקיפין, מתחייב/ת
מכבי והקשור למכבי ל מתן השירותיםשיגיע לידי תוך כדי ו/או עקב באשר הוא  מידעכל ב שלא בתמורה,

ביצוע  שלא לצרכי ו/או לכל הגורמים הקשורים עמה שיגיע לידי ו/או לידיעתי כאמורלקבוצת מכבי ו/או 
 התחייבותה של החברה על פי ההסכם.

 
במידה ופעילותי מטעם החברה במסגרת הסכם זה תכלול גם שימוש במערכת 'חיוב ישיר' של ידוע לי כי  .7

 בכפוף למגבלות הבאות :  בה, והנני מתחייב/ת לפעול זואקבל ממכבי גישה למערכת ממוחשבת מכבי, 
 ./ קבלן משנה מטעמהבמסגרת פעילותי כעובד/ת החברה אך ורק  (1)
 בתחום הנושאים והפעילויות שיוגדרו לי ע"י מכבי ו/או כל מי שהוסמך לכך ע"י מכבי בלבד. (2)
 עפ"י הוראות כל דין ונוהלי מכבי. (3)
 אך ורק באמצעות הסיסמה שתימסר לי ע"י מכבי. (4)
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נזקים למכבי של מכבי ע"י מי שלא הוסמך לכך עלולה להסב  'חיוב ישיר'הנני יודע/ת כי הגישה למערכת  .6
 ולפיכך הנני מתחייב/ת : 

 לשמור על הסיסמה מפני כל שימוש לרעה על ידי אדם אחר. (1)
 לא להעביר בכל דרך שהיא את הסיסמה לאדם אחר, ולמנוע העברת הסיסמה לאדם אחר. (2)
 לא לאפשר לכל אדם אחר להשתמש בסיסמה שאקבל ממכבי. (3)
כל חשד של שימוש בסיסמה על ידי אדם  להודיע ללא דיחוי לאחראי על בטיחות מידע במחלקה על (4)

  אחר.
 
על הובא לידיעתי כי הפרת ההתחייבויות הנ"ל או אי קיומן במלואן, מהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית  .7

 . 1981-תשמ"אפי חוק הגנת הפרטיות, ה
 
, או ולהנני מודע/ת ומבין/ה, כי מסירת מידע שהגיע אלי עקב ביצוע ההסכם, לאדם שלא היה מוסמך לקב .8

לחוק  118, מהווה עבירה  פלילית לפי סעיף  במסגרת ההסכםשימוש במידע שלא לצורך ביצוע פעילותי 
 שדינה שנת מאסר. 1977-התשל"ז ,העונשין

  
כמפורט במסמך זה תעמודנה בתוקפן גם לאחר תום מתן השירותים מטעמה של לעיל  יהתחייבויותי .9

 למכבי. החברה

 

 

 
 _____________ 

 חתימה 
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 מידע כללי –מערכת "חיוב ישיר" 
 

מכל מחשב בעל גישה  URLמערכת חיוב ישיר הינה מערכת אינטרנטית שניתן להיכנס אליה באמצעות כתובת 
 החבר אינטרנטית, ומכל מקום. באמצעות מערכת זו ניתן לבצע בצורה נוחה וידידותית בדיקת זכאותו של 

 לקבלת ההטבה וגובה ההשתתפות העצמית אותה יש לגבות ממנו. 
 

 יהיו ,מתייחס הסכם זהן מטעמו, אליהנקודות השירות לוודא כי לכל הזוכה באחריות  - דרישות תשתית
מחשבים עם קישור לאינטרנט. כמו כן, נדרשת הצבת אמצעי זיהוי כדוגמת קורא כרטיסים או אמצעי זיהוי 

 מכבי.ביומטרי, עפ"י הנחיית 

 
 .8רצוי לעבוד בגרסת אקספלורר 

 
הזוכה יעביר למכבי רשימה מפורטת של אנשי קשר בכל  –השירות נקודות דיווח שמות המשתמשים ורשימת 

 לפי, השניהתקופת ההתארגנות הראשונה )או  םידי מכבי בתו-על האושרהמפורטות ברשימה שנקודות השירות 
פרטים אישיים למשתמש . בנוסף, עבור כל משתמש במערכת 'חיוב ישיר', יעביר הזוכה למכבי, טופס "(העניין

ים להסכם המצורפים כנספח "התחייבות עובד / קבלן משנה לשמירת סודיות" וטופס "במערכת 'חיוב ישיר'
 זה. עם קבלת הרשימה והטפסים האמורים, תעביר מכבי לזוכה במייל שם משתמש וסיסמא אישית עבור כל

 אחד מהמשתמשים במערכת 'חיוב ישיר' מטעמו של הזוכה. 
 את הסיסמא יחליף כל משתמש לאחר הכניסה הראשונית.

 
 ./אנשים אחריםהסיסמאות הן אישיות ואסור להעבירן בין עובדים

 
 בקורא הכרטיסים הייעודי לכך*.החבר הינו באמצעות העברת כרטיס מגנטי של  תפעול המערכת

 
, בהתאם חבראת גובה ההשתתפות העצמית שעליו לגבות מהזוכה המערכת תציג ל – גביית השתתפות עצמית

בעסקה ר החביכול לראות מה חלקו של הזוכה  ,לנהלי מכבי ולהסכם ההתקשרות עם מכבי. בזמן ביצוע העסקה
 ומה חלקה של מכבי.

 
ביצוע ,  ביום רכישת השירות ולחברלמכבי על מתן ההטבה הזוכה באמצעות המערכת ידווח  - דיווח פעילות

קודם ליום ביצוע/מתן השירות בפועל, יבוצעו בדיקת  תעבורן מבוצע בדיקת הזכאות. בעסקאות אשר המבחן
בגין כל דיווח במערכת על עסקה מאושרת  מתן השירות בפועל.זכאות נוספת ודיווח פעילות )סגירת עסקה( ביום 

זוכה מספר אסמכתא המאשר כי העסקה נקלטה במערכות מכבי. חישוב התמורה לנקודת השירות תספק מכבי ל
עסקאות שבוצעו  -יבוצע בכפוף להגשת חשבונית ובהתבסס על רישום עסקאות סגורות, דהיינו/ נקודת השירות 

 רכות מכבי באופן האמור מעלה.בפועל ושנקלטו במע

 
על סמך מספרי האסמכתאות וסכומי  פרוט מכירות חודשיבאמצעות המערכת ו הזוכה אחת לחודש, יפיק

 ההשתתפות העצמית שאושרו לגביה.
 

בכל מקרה של ביטול עסקה יש לדווח על כך באופן מיידי, באמצעות המערכת. במידה והביטול  – ביטול עסקה
 באמצעות המערכת, יש לדווח לאיש הקשר במכבי על הביטול במייל או בפקס.מתאפשר אינו 

 
, מוקד 08:00-13:00וביום ו'  08:00-20:00( פועל בימים א' עד ה' שעות  03-5141000)  מוקד התמיכה של מכבי

  זה נותן תמיכה למשתמשים במערכת.
 

 .MSR 213 DUAL HEADדגם המכשיר:  UNIFORM : יצרן קורא הכרטיסים*

  

 .4734646-052טלפון :  eyal_s@dangot.comדנגוט, איש קשר, אייל שפי מחברת ניתן להזמינו 
קוראים  30. להזמנות של ₪ 45ליח' + מע"מ. עלות הובלה  45$מחיר עלות קורא הכרטיסים ברכישה מספק זה: 

 לא תיגבה הובלה. לנקודהומעלה 
  פי בחירתכם.-ניתן להזמין/לרכוש את קורא הכרטיסים גם מכל ספק אחר על

mailto:eyal_s@dangot.com
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 :פרטים אישיים למשתמש במערכת 'חיוב ישיר'

 

  שם פרטי

  שם משפחה

  שם פרטי באנגלית

  שם משפחה אנגלית

  מס' ת.ז.

  תפקיד

  שם המרפאה

  כתובת המרפאה

  פקס המרפאה

  טלפון המרפאה

  מס' טלפון נייד 

  כתובת מייל
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  (בתום תקופת התארגנות )ראשונה ו/או שניהשירות טופס דיווח על נקודות 

 )מיועד לזוכה במכרז(

 מס"ד
שם יישוב 

/ אזור 
 שירות

/ שם קבלן משנה
 מכון מבצע

מס' 
עוסק 

מורשה / 
של  ח.פ.

 המבצע

 כתובת

פרטי איש קשר 
לתיאום בדיקת 

 הנקודה 
 )שם וטלפון נייד(

פרטי הבודקים 
 בנקודה 

 שם, מס' ת.ז., מין, גיל()

האם צורף 
אישור משטרה 

 כנדרש
 )כן/לא(

הערות והשלמות 
נדרשות ביחס 

 לדרישות המפרט 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

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

 בזה בכתב כדלקמן:

(, ומוסמך "הזוכה")להלן: למתן שירות לביצוע מבחני קשב ממוחשבים  130/2015 מס'הזוכה במכרז פומבי רגיל  -הנני משמש בתפקיד אצל ________________________  .1
 ליתן תצהיר זה ולהתחייב בשמו, כדלהלן.
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עם קבלני משנה  הזוכהשל הינן בבעלות הזוכה או בהתקשרות חוזית מחייבת ( וגשות""הנקודות המידי הזוכה בטבלה שלעיל )להלן: -שפרטיהן מולאו עלהשירות כל נקודות  .2
 .מטעמו

  .)מצורפים אישורי רכישה( העומדת בהנחיות היצרן/המפיץ, שיסופקו על ידו למבחניםמקורית תוכנה  לזוכה ולכל קבלן משנה מטעמו .3

  והסחות.  מרעשים סביבתיים יםמבודדנפרד או בעמדה נפרדת, שיהיו חדר כל נבדק ייבחן ב .4

 , לרבות אלו המפורטים להלן:שירותכל הנקודות המוגשות עומדות בתנאי המפרט ביחס לנקודות  .5

 בחדר ההמתנה ובאזור ביצוע המבחנים. מיזוג אוויר .5.1

 .חדר שירותים .5.2

 חדר המתנה נפרד מהחדר בו מתבצעים המבחנים. .5.3

 .פי דרישות החוק והתקנות-מוגבלויות, על עםלאנשים  יםה, מונגשנקודהשירותים שב חדרווהגישה אליה וכן עמדות הבדיקה נקודת השירות  .5.4

הצהריים/ערב לפחות יומיים בשבוע )למעט סוגי מבחנים אשר הנחיות היצרן הן שלא -המבחנים יתבצעו בשעות הבוקר, לפחות ארבעה ימים בשבוע, ובנוסף, בשעות אחר .5.5
  (./ערבלבצעם בשעות אחה"צ

 וקישור לאינטרנט.הימצאות מחשב  .5.6

 פי הנחיות ודרישות מכבי.-מכשיר סורק מסמכים באמצעותו יוכל המציע להעביר למכבי מסמכים סרוקים, על .5.7

עם מט שיינתנו על ידו לפחות, המבחניםאחד מסוגי ( באספקת 2013-2014בעל ניסיון מוכח בישראל בשנתיים האחרונות )כל אחד מקבלני המשנה המפורטים בטבלה לעיל הינו  .6
 הזוכה כמפורט בטבלה לעיל.

 ב.פי הנחיות ודרישות יצרן/מפיץ התוכנה הרלבנטית, כולל התייחסות לגיל הנבדקים, אופן הביצוע, דרישות יחודיות למבחנים בשפות זרות וכיו"-ביצוע המבחנים יהיה על .7

שרות, הדרכות ובדרישות המקצועיות הנדרשות על פי הנחיות היצרן ומשרד הבודקים יהיו בגירים המיומנים בהפעלת התוכנה והנחיית הנבדקים. עליהם לעמוד בהכ כל .8
 .פי דין, ולהיות בעלי יכולת להערכת תפקודו של הנבחן בזמן ביצוע המבחן-הבריאות ועל

 . 2001-במוסדות מסוימים, התשס"א מין עברייניה של העסק למניעת חוקה פיאישור משטרה ל בעלייהיו  הבודקים .9

י, לרבות בכל הנוגע בהתקשרות ביני לבין קבלני המשנה מטעמי, כל אחד מהם התחייב לעמוד ולמלא אחר כל ההתחייבויות ביחס למתן השירות לחברי מכבמסגרת הסכם  .10
 ., המפורטות בהסכם ובמפרט )נספח א' למסמכי המכרז(לסודיות ואבטחת מידע

 _______________ 
 חתימה 

 אישור
 

 עצמו על מר _______________, שזיההגב'/הופיע בפני, _________________, עו"ד, במשרדי ברחוב_______________________,  __________הנני מאשר בזה, כי ביום 
נכונות הצהרתו הנ"ל אישר את  -זהות מספר ______________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן  ידי תעודת

 וחתם עליה בפני.
 

 _________________ 
 חתימה וחותמת 
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 ג'נספח 

 לכבוד

 רותי בריאותימכבי ש

 
  130/2015טופס הצעה למכרז מס'   הנדון:

 
 

 ___________________________________________: )יחיד או תאגיד( המציע שם
 

 ____________________________ מבחני קשב ממוחשבים מסוג המוצע: השירות שם 
 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

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

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

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

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

 המצורף כלשונו.ההתקשרות 

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

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

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  1.5
ימים מהמועד האחרון )תשעים(  90, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו לבטלן, לא לשנותן

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

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

 , לא כולל מע"מ. ש"ח -ים בהצעה נקובים בהמחיר 1.7
 
 :להלן הצעתנו .2

, כולל עותק מודפס וחתום אשר יהווה את ההצעה 1'טופס ההצעה יוגש על גבי מדיה מגנטית, נספח ג
 הקובעת במכרז.

 :המחיר הצעת הגשת לגבי הנחיות 2.1

מע"מ לכל אחד מסוגי  בתוספת ₪ 320הצעת המחיר של הספק לא תעלה על סך של  2.1.1
( עבור כל ישוב / אזור שירות )קרי: 1המבחנים המצוינים בטופס ההצעה )נספח ג' ונספח ג'

 סוגי המבחנים(.  3-מחיר מוצע זהה ל

יש להציע מחיר נפרד עבור שלב א' )ללא ריטלין או  MOXO-ו TOVAמסוג  במבחנים 2.1.2
לין או תרופה דומה(, כך שהמחיר נפרד עבור שלב ב' )לאחר נטילת ריט ומחירתרופה דומה( 

 בתוספת מע"מ.  ₪ 320הכולל עבור שני השלבים לכל אחד מסוגי המבחנים לא יעלה על 
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תהיה זהה להצעת המחיר למבחן שלב א' של  TOVAהמחיר למבחן שלב א' של  הצעת 2.1.3
MOXO  וכן הדבר לגבי הצעת המחיר למבחן שלב ב' שלTOVA  שתהיה זהה להצעת

 . MOXOהמחיר למבחן שלב ב' של 

ולמחיר  70%יינתן למחיר שלב א' משקל של  MOXO-ו TOVA למבחניבשקלול ההצעות  2.1.4
  .30%, משקל של )שלב א' + שלב ב'( הכולל

 ציון המחיר הכולל לשלושת סוגי המבחנים באותו ישוב / איזור שירות ישוקלל באופן הבא: 2.1.5

 ל.ולמציון המחיר הכ 88% -יהווה כ TOVA -ו MOXOציון המחיר למבחני  2.1.5.1

 מציון המחיר הכולל. 12% -יהווה כ BRCציון המחיר למבחן  2.1.5.2

, הצעתו מתייחסת אליהם השירות אזורי/  מהישובים אחד בכל, להציע מחויב יהא מציע כל 2.1.6
 בישוב המבחנים סוגי שלושת את יגיש שלא מציע. זה מכרז נשוא המבחנים סוגי שלושת את

 .תיפסל שירות אזור/  ישוב לאותו ביחס, הצעתו, כלשהו שירות אזור/ 

המחיר של הספק תתייחס בכל ישוב / איזור שירות לכלל נקודות השירות הנדרשות  הצעת 2.1.7
בו. ספק אשר לא מסוגל לספק את כמות הנקודות הנדרשת באותו ישוב / איזור שירות, 

 הצעתו לאותו ישוב / איזור שירות תיפסל. 

 

 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .1

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

  תעודת התאגדות, וכן אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד  –במקרה שהמציע הינו תאגיד

 מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד,

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3אישור זה יישא תאריך של עד . מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין

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

 .1976-התשל"ו

  קיים או טנטטיביהתקשרות עם מנהל מקצועי העסקה/הסכם(.) 

 רישיונות ותעודות מקצועיות של המנהל המקצועי כמפורט במפרט, קורות חיים. 

 מפרטב 15סעיף אבטחת מידע כמבוקש בדרישות מענה ל. 

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. הטיוט 

  ם.מיוחתו יםמלא -1ונספח ג'' גנספח  - ההצעהטופס 

  מלא וחתום. -נספח ד'  -טופס פרטי המציע 

 נספח ה' למכרז. – ערבות בנקאית 

  נספח ו' למסמכי המכרז -תצהיר עשוי בפני עורך דין 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

 

 
 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:

 
 

 ____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:
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 1ג'נספח 

 

 

 וסוגי המבחנים רשימת נקודות השירותטופס הצעה על פי 

 

  מדיה מגנטית

 

 

 

 

 

מודפס וחתום( פלט גםיש לצרף למדיה המגנטית במעמד ההגשה )
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 נספח ד'

 130/2015מכרז  טופס פרטי המציע
 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
 
  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  

2.  

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  .2
 

 

 

 

 

 
 
 כוח אדם .3
 

, בנוגע למכרז זה )כולל תעודות על ידי המציע)או עתיד להיות מועסק(  המועסק שם המנהל המקצועי .א
 מתאימות( ומספר שנות ניסיון:

 
 

 
 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 ____________________  חותמת: ________________________ חתימת המציע:        

 

 ______________________תאריך: 
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 נספח ה'

 אין לסטות מן הנוסח המפורט

 
 כתב ערבות הגשה

 
 לכבוד 

 מכבי שירותי בריאות
 27רחוב המרד 

 תל אביב
 

                 כתב ערבות מספר __________הנדון: 
 
 

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

 130/2015מכרז מס'  אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם, ₪ 25,000של  בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

 .שירות לביצוע מבחני קשב ממוחשבים לאספקת

 

ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים  (עשרה) 10אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

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

 

 ועד בכלל. 28.1.2016ערבות 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 
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 נספח ו'

 ר  י  ה  צ  ת
 
 

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

 
למכרז  ("הספק"________________ )להלן: _____כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___תצהירי זה ניתן  .1

 .ביצוע מבחני קשב ממוחשבים ישירות לאספקת 130/2015

 .וומוסמך ליתן תצהיר זה בשמ ,אצל הספקמשמש בתפקיד _________________ הנני  .2

 .ידו בעצמו, ו/או ע"י קבלן/י משנה מטעמו-מסוגל לספק למכבי את סוגי המבחנים המוצעים עלהספק  .3

ה של שירות באספק, (2013-2014)בשנים  פחותל האחרונות בשנתייםבישראל סיון מוכח יבעל נהינו  הספק .4
כל אחד ניסיון כאמור נידרש גם מסוגי המבחנים הניתנים במסגרת מכרז זה.  לפחות מבין מבחנים, באחד

 .(כזוכה שיוכרז)ככל  מטעמו השירות במתן חלק יקחואשר מקבלני המשנה המוצעים על ידו, 

דידקטיים, הרי -ונים דידקטיים ו/או פסיכוהספק מתחייב כי ככל שהוא מספק כיום למכבי שירותי אבח .5
שככל שהוא יוכרז כזוכה במכרז זה, יחדל מלספק שירותים אלה למכבי. הספק מתחייב לאכוף הוראה זו גם 

 ביחס לקבלני משנה מטעמו, ככל שיהיו כאלה.

מענה  תן שירות והסברים לנבחנים בשפה הערבית בישובים בהם נדרשיככל שיוכרז כזוכה, הספק מתחייב ל .6
 .)טופס ההצעה( 1פי המפורט בנספח ג'-, עלבשפה הערבית

בדרישות המבניות  הספקידי -לאחר הזכייה במכרז יעמדו כל נקודות השירות שהוצעו עלהספק מתחייב, כי  .7
 למפרט. 4כמפורט בסעיף 

טות המפורהדרישות  בכל המועסקים על ידי הספק הבודקים יעמדולאחר הזכייה במכרז הספק מתחייב, כי  .8
 .בסעיף האמוריוגשו אישורי משטרה לכל בודק, כמפורט  .למפרט 6.2סעיף ב

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .9

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 אישור

__________ במשרדי ברחוב  ,עו"ד,________________הופיע בפני _ __________כי ביום  ,הנני מאשר בזה

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

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

 .בפני נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                     



 

 

 נספח ז'

 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     

עריכת  אישור
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      
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 נספח ח'
 

  אמות מידה
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 פריסת שירות

מספר נקודות שירות:

)נקודת שירות אחת=0 נקודות, שתי נקודות שירות = 2 

נקודות, 3-4 נקודות שירות = 4 נקודות, 5 -7 נקודות 

שירות = 6 נקודות, 8 -10 נקודות שירות = 8 נקודות, 

11 ומעלה נקודות שירות= 10 נקודות(

100%

100%

ציון 

משוקלל

סה"כסה"כ

פירוט מדדיםקטגוריה
משקל ב-
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	1. כללי
	1.1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי") מעוניינת להתקשר עם ספקים המסוגלים לספק למכבי, כל אחד במתקניו, שירות לביצוע מבחני קשב ממוחשבים מסוג  TOVA, BRC,MOXO (להלן: "המבחנים") עבור חבריה החברים בתוכניות שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן) של מכבי, כפי המוגדר לה...
	1.2. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במפרט, נספח א' של מסמכי המכרז.
	1.3. ההתקשרות היא לתקופה של שנה וחצי. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-3 תקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם, בתנאים (1) זהים; או (2) מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.
	1.4. 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. רופאי מכבי (שכירים ועצמאים) לא יוכלו להגיש הצעות במכרז זה, אך מכבי שומרת לעצמה את הזכות לאפשר לרופאיה להעניק את השירות נשוא מכרז זה במנותק ממכרז זה, אולם במקביל לזוכים בו.
	1.8. כל מציע יהא מחויב להציע, בכל אחת מנקודות השירות בישובים / אזורי השירות אליהם מתייחסת הצעתו, את שלושת סוגי המבחנים נשוא מכרז זה. מציע שלא יגיש את שלושת סוגי המבחנים בישוב / אזור שירות כלשהו, הצעתו, ביחס לאותו ישוב / אזור שירות תיפסל.
	1.9. לזוכה במכרז תתאפשר תקופת התארגנות (ראשונה ושנייה) כמפורט בסעיף 13.2 להסכם ההתקשרות (נספח ב' למסמכי המכרז).
	1.10. ההתקשרות על פי מכרז זה תהיה בין מכבי לבין המציע/ים הזוכה/ים בלבד, ועל המציע/ים הזוכה/ים מוטלת החובה לוודא כי כל נקודות השירות הפועלות ו/או יפעלו בעתיד על-ידו או על-ידי קבלן משנה מטעמו, יעמדו בדרישות המפרט. כמו כן מובהר כי כל ההתחשבנות הכספית תנו...

	2. הגדרות
	בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.
	"מבחן קשב ממוחשב" / "מבחן" – מבחן עזר המשמש לזיהוי לקויות בקשב ופעלתנות יתר. המבחן הינו ללא טיפול תרופתי אך במצבים מסויימים, על-פי ובכפוף לשיקול דעתו והנחיתו של הרופא המאבחן אשר הפנה לביצוע המבחן. במבחנים שעיקרם הוא אבחון קשב כדוגמתTOVA  ו-MOXO ניתן ל...
	"השירות/השירותים"- ביצוע 3 סוגי המבחנים בנקודות שירות, הכל כמוגדר במכרז, על נספחיו, ולפי המפורט במפרט.
	"נקודת שירות"– מתקן חיצוני שאינו מופעל על-ידי מכבי, שאושר על ידה ועומד בתנאי מכרז זה והמפרט, שהתמחותו היא בביצוע מבחני קשב ממוחשבים. הנקודה תופעל ע"י המציע הזוכה כמוגדר במכרז זה, בין בעצמו ובין באמצעות קבלן משנה מטעמו.
	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 6.8.15 ועד ליום 20.8.15, בתמורה לתשלום סך של  1,000...
	3.2. בירורים ופניות
	3.2.1. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו עד ליום 31.8.15 בשעה 12:00, אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, כאמור לעיל.
	זאת אך ורק בקובץ Word בנוסח ובמבנה המצ"ב כנספח ז', 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 24.9.15.

	3.3. אופן ומועד הגשת ההצעות
	3.3.1. ההצעות  תוגשנה במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 108/2014 , לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14" .
	3.3.2. ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 22.10.15, בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר המועד  האמור לעייל, לא תתקבלנה!

	3.3.3. הצעות המחיר תוגשנה על גבי טופס ההצעה – נספח ג של מסמכי המכרז ועל גבי מדיה מגנטית - נספח ג'1 - אשר פלט ממנו יודפס וייחתם על ידי הספק בחתימה וחותמת בכל עמוד. במקרה של סתירה בין המדיה המגנטית לבין פלט המחשב מהמדיה המגנטית – יקבע המחיר האמור בפלט ה...
	3.3.4. למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז כפי שנרכשו ממכבי, היא תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.
	3.3.5. הנחיות לגבי הגשת הצעת המחיר:
	3.3.5.1. הצעת המחיר של הספק לא תעלה על סך של 320 ₪ (לא כולל מע"מ) לכל אחד מסוגי המבחנים המצוינים בטופס ההצעה (נספח ג' ונספח ג'1) עבור כל ישוב / אזור שירות (קרי: מחיר מוצע זהה ל-3 סוגי המבחנים).
	3.3.5.2. במבחנים מסוג TOVA ו-MOXO יש להציע מחיר נפרד עבור שלב א' (ללא ריטלין או תרופה דומה) ומחיר נפרד עבור שלב ב' (לאחר נטילת ריטלין או תרופה דומה), כך שהמחיר הכולל עבור שני השלבים לכל אחד מסוגי המבחנים לא יעלה על 320 ₪ (לא כולל מע"מ).
	3.3.5.3. הצעת המחיר למבחן שלב א' של TOVA תהיה זהה להצעת המחיר למבחן שלב א' של MOXO וכן הדבר לגבי הצעת המחיר למבחן שלב ב' של TOVA שתהיה זהה להצעת המחיר למבחן שלב ב' של MOXO.
	3.3.5.4. כל מציע יהא מחויב להציע, בכל אחד מהישובים / אזורי השירות אליהם מתייחסת הצעתו, את שלושת סוגי המבחנים נשוא מכרז זה. מציע שלא יגיש את שלושת סוגי המבחנים בישוב / אזור שירות כלשהו, הצעתו, ביחס לאותו ישוב / אזור שירות תיפסל.
	3.3.5.5. הצעת המחיר של הספק תתייחס בכל ישוב / איזור שירות לכלל נקודות השירות הנדרשות בו. ספק אשר לא מסוגל לספק את כמות הנקודות הנדרשת באותו ישוב / איזור שירות, הצעתו לאותו ישוב / איזור שירות תיפסל.
	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 תפורסם.
	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. יחיד; או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
	4.1.2. בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
	4.1.3. מסוגל לספק למכבי את סוגי המבחנים המוצעים על-ידו בעצמו, ו/או ע"י קבלן/ני משנה מטעמו.
	4.1.4. הינו בעל ניסיון מוכח בישראל בשנתיים האחרונות לפחות (בשנים 2013-2014), בביצוע מבחני קשב ממוחשבים ,  בלפחות מבין סוגי המבחנים הניתנים במסגרת מכרז זה. ניסיון כאמור נידרש גם מכל אחד מקבלני המשנה המוצעים על ידו, אשר יקחו חלק במתן השירות מטעמו (ככל ש...
	4.1.5. המציע מעסיק / נמצא בהתקשרות עם מנהל מקצועי או קשור בהסכם עבודה / התקשרות טנטטיבי עם מנהל מקצועי.
	4.1.6. ככל שהמציע מספק כיום למכבי שירותי אבחונים דידקטיים ו/או פסיכו-דידקטיים, הוא מתחייב כי ככל שיוכרז כזוכה במכרז זה, יחדל מלספק שירותים אלה למכבי.
	4.1.7. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 25,000 ₪, בהתאם לאמור בסעיף 6 להלן.
	4.1.8. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן.
	4.1.9. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.

	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, 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...

	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 25,000 ₪ (עשרים וחמישה 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 תצי...
	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 דעתה הבלעדי.
	8.2. אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן: מחיר - 90%; ואיכות – 10%, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתיבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.
	8.3. בחירת ההצעה הזוכה במכרז תתבצע עבור כל ישוב / אזור שירות בנפרד, (כמפורט בנספח ג'1), על פי ההצעה המיטבית למכבי. הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתיבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.
	8.4. ציון המחיר:
	8.4.1. ציון המחיר ייקבע על פי המחיר שהגיש המציע עבור כל אחד מסוגי המבחנים המצוינים בטופס ההצעה (נספח ג' ונספח ג'1), עבור כל ישוב / אזור שירות.
	8.4.2. ציון המחיר למבחן BRC ייקבע על פי המחיר שהגיש המציע.
	8.4.3. ציון המחיר למבחן MOXO ו- TOVA ישוקלל באופן הבא (כל מבחן בנפרד):
	8.4.3.1. מחיר שלב א' יקבל משקל של 70%.
	8.4.3.2. המחיר הכולל לשלב א' ושלב ב' יקבל משקל של 30%.
	8.4.4. ציון המחיר הכולל לשלושת סוגי המבחנים באותו ישוב / איזור שירות ישוקלל באופן הבא:
	8.4.4.1. ציון המחיר למבחני MOXO ו- TOVA יהווה כ- 88% מציון המחיר הכולל.
	8.4.4.2. ציון המחיר למבחן BRC יהווה כ- 12% מציון המחיר הכולל.

	8.5. ציון האיכות:
	ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב כנספח ט'.
	8.6. ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין של היצרן ונסיון בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות ...
	8.7. יודגש כי הציון המשוקלל יינתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו בתנאים המוקדמים שבסעיף 4 לעיל, ובדרישות ההכרחיות במפרט.
	8.8. 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:
	8.8.1. אי שביעות רצון מאיכות המוצרים ו/או השירותים;
	8.8.2. מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

	8.9. 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.
	8.10. 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 המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה, אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פ...
	8.11. מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.
	8.12. ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור, לכל ישוב / אזור שירות, זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני באותו ישוב / אזור שירות וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה שהיא, או יבוטל על-ידי מכבי בתוך 3 (שלושה) ...
	8.13. ככל שלא תוגש על-ידי אף אחד מהמציעים במכרז הצעה עבור ישוב / אזור שירות כלשהו או שלא יוכרז זוכה לגביו, תהא מכבי רשאית וזכאית לנהל משא ומתן מול כל גורם שתמצא לנכון לצורך התקשרות נפרדת ונקודתית למתן השירותים נשוא המכרז (לפי העניין) באותו ישוב / אזור...

	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. הזוכה במכרז מתחייב להעניק שירות נשוא מכרז זה אך ורק ביישובים / אזורי השירות בהם זכה.
	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.
	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 הפרטיות...

	10. ביטול המכרז
	10.1. 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 שירות לביצוע מבחני קשב ממוחשבים,  והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח ב').
	10.2. 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.
	10.3. הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל רוכשי המכרז או לכל המציעים, לפי העניין.
	10.4. 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.

	11. עיון במסמכי המכרז
	11.1. 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 ₪ לשעה או חלק ממנה למכבי לכיסוי הע...
	11.2. 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.

	12. 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.
	13. 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.
	1. ביצוע המבחנים יתקיים אך ורק על פי הפניה בכתב מרופא מפנה במכבי כמפורט להלן:
	1.1. מומחה בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד
	1.2. מומחה בפסיכיאטרית ילדים ונוער
	1.3. מומחה בנוירולוגיה או בפסיכיאטריה של המבוגר
	1.4. מומחה ברפואת ילדים
	1.5. מומחה ברפואת משפחה

	2. ביצוע המבחנים יהיה על-פי הנחיות ודרישות יצרן/מפיץ התוכנה הרלבנטית, כולל התייחסות לגיל הנבדקים, אופן הביצוע, דרישות יחודיות למבחנים בשפות זרות וכיו"ב.
	4.1. כל נבדק ייבחן בחדר נפרד או בעמדה נפרדת, שיהיו מבודדים מרעשים סביבתיים והסחות.
	4.2. נקודת השירות והגישה אליה וכן עמדות הבדיקה יהיו מונגשות לאנשים בעלי מוגבלויות, עפ"י דרישות החוק והתקנות.
	4.3. חדר המתנה נפרד מהחדר בו מתבצעים המבחנים.
	4.4. חדר שירותים.
	4.5. בכל נקודת שירות יהיה קישור לאינטרנט.
	4.6. בכל נקודת שירות יהיה מכשיר סורק מסמכים באמצעותו יוכל המציע להעביר למכבי מסמכים סרוקים, על-פי הנחיות ודרישות מכבי.
	4.7. בכל נקודת שירות יהיה מיזוג אויר, בחדר ההמתנה ובאיזור ביצוע המבחנים.
	6.1. מנהל מקצועי:
	6.1.1. המציע מעסיק או רוכש שירותים של מנהל מקצועי, או לחילופין חתום על הסכם התקשרות עם מנהל מקצועי שמותנה בזכייתו במכרז. - הכרחי בשלב הגשת ההצעה (יש לצרף הסכם העסקה/התקשרות).
	6.1.2. המנהל המקצועי יהיה - איש מקצוע, ממקצועות הבריאות, בעל ניסיון של 3 שנים לפחות באבחון/טיפול בתחום הפרעות הקשב. הכרחי בשלב הגשת ההצעה (יש לצרף קורות חיים של המנהל המקצועי).
	6.1.3. המנהל המקצועי יהווה איש קשר מקצועי, בלעדי, מול מכבי, ותפקידיו, בין היתר, יהיו:
	6.1.3.1. מתן הנחיות מקצועיות לנקודות השירות של הספק.
	6.1.3.2. ביצוע בקרות מקצועיות ובקרות איכות של נקודות השירות.
	6.1.3.3. אחריות לטיפול, מענה ומתן פתרון לתלונות חברים/מכבי על רקע מקצועי.
	6.1.3.4. אחריות למתן מענה לפניות מכבי בנושאי בקרה מקצועיים.

	6.2. בודקים:
	6.2.1. בכל נקודת שירות יפעלו בודקים, והם אלו שינחו את הנבחנים בעת ביצוע המבחן בפועל.
	6.2.2. כל הבודקים יהיו בגירים המיומנים בהפעלת התוכנה והנחיית הנבדקים. עליהם לעמוד בהכשרות, הדרכות ובדרישות המקצועיות הנדרשות על פי הנחיות היצרן ומשרד הבריאות ועל-פי דין, ולהיות בעלי יכולת להערכת תפקודו של הנבחן בזמן ביצוע המבחן.
	6.2.3. הבודקים יהיו בעלי אישור משטרה לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001. הזוכה במכרז יצטרך להציג אישורים אלה, בתום תקופות ההתארגנות, ביחס לבודקים המועסקים על ידו או על ידי קבלני המשנה.
	12.1. על הנבדקים להגיע עם התרופה, אשר נרשמה להם על-ידי הרופא המפנה, וכך יש להנחותם בעת זימון התור. למען הסר ספק יובהר, כי בשום מקרה לא תסופק תרופה על-ידי הזוכה בנקודת השירות.
	12.2. כאשר נדרש ביצוע מבחן חוזר, לאחר לקיחת תרופה, יש לבצע המבחן רק עם תום 60 דקות מעת נטילת התרופה.
	12.3. מתן תרופה על-ידי נציגי המציע יהווה עילה להפסקת הההתקשרות עם המציע.
	13.1.1.1. תקופת התארגנות ראשונה - החודשיים הראשונים של תקופת ההתקשרות, שבמהלכם נדרש הזוכה במכרז לוודא את עמידתן של כל נקודות השירות בהן זכה בדרישות המפרט.
	יודגש, כי על הזוכה להציג בכל אחת מנקודות השירות בהן זכה, בית עסק הנמצא בבעלותו / בהתקשרות עמו, ואשר במסגרתו יוענקו השירותים נשוא מכרז זה לחברי מכבי.
	13.1.1.2. בתום תקופת ההתארגנות הראשונה, ימציא הזוכה את רשימת כל נקודות השירות, בישובים אליהם התייחסה הצעתו על גבי הטופס המצורף כנספח  להסכם זה, בצירוף כל המסמכים המפורטים בו.
	13.1.1.3. בחינה ראשונה של נקודות השירות - בתום תקופת ההתארגנות הראשונה תבצע מכבי בדיקה (בהתאם לטופס המצורף כנספח להסכם זה) ותוודא קיומן של כל נקודות השירות הנדרשות וכי כל אחת מהן אכן עומדת בדרישות המפרט וכי הוגשו בגינן כל המסמכים הנדרשים.
	אי הגשת דיווח עבור כל נקודות השירות או אי הגשת מסמכים נדרשים לגבי מי מהן או אי עמידה בבחינה הראשונה כאמור של כל נקודות השירות, תביא לחילוט סל של 5,000 ₪ מתוך ערבות הביצוע ולמעבר למציע הבא. זאת, למעט אי הגשה / עמידה בבחינה של עד 25% ממספר נקודות השירות...
	13.1.1.4. תקופת התארגנות שניה - תקופה של שלושה שבועות שתחילתה במועד בו מכבי תעדכן את הזוכה בתוצאות הבחינה הראשונה ואשר בסופה יצטרך להציג שיפור של נקודות השירות שלא עמדו בבחינה הנ"ל, או נקודות שירות חלופיות באותו ישוב/איזור שירות, אשר יעמדו בדרישות המפ...
	13.1.1.5. בתום תקופת ההתארגנות השניה, ימציא הזוכה את רשימת נקודות השירות שלא עמדו בבחינה הראשונה דלעיל, לרבות נקודות חלופיות (לפי העניין) על גבי הטופס המצורף כנספח להסכם זה, בצירוף כל המסמכים המפורטים בו.
	13.1.1.6. בחינה שניה של נקודות האספקה - בתום תקופת ההתארגנות השניה (ככל שתדרש) מכבי תבצע בדיקה (בהתאם לטופס המצורף כנספח להסכם זה) ותוודא קיומן של כל נקודות השירות ושהן אכן עומדות בדרישות המפרט ושהוגשו בגינן כל המסמכים הנדרשים. אי עמידה בבחינה הנ"ל של...
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	 טופס פרטי המציע - נספח ד' - מלא וחתום.
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