
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 

 AMHמכשיר וריאגנטים לביצוע בדיקות   בקשה להצעת מחיר לאספקת
(ANTI MULLERIAN HORMONE )  ("הבקשה" –)להלן 

 

 כללי .1

מכשיר ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

(, כמפורט "המוצרים והשירותים" –)להלן  AMH בדיקות צוע וריאגנטים לבי

 בבקשה.

לדואר  בקי כיר את ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל .1.2

 03/03/2016יום לעד kir_beki@mac.org.il  אלקטרוני

יותר, חלק מההצעה או כל הצעה מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ב .1.3

 שהיא. 

 יפסלו. (30%הנדרש )  איכותיההצעות שלא עומדות בסף  .1.4

 

מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.5

 מחיר . 70%איכות ו  30%ביחס של שקלול המחיר והאיכות 

 
 ההצעה הינה סופית. לא ייערך משא ומתן .1.6

ימים  7קשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך ספקים עימם תת .1.7

מקבלת הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק 

 יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני, לבין  .1.8

)באם  MDS2תייחס גם למענה היצרן במסמך הצהרות היצרן, מודגש שסעיף זה מ

ייעשה בו שימוש( או מסמך אחר המציין מהן יכולות אבטחת המידע המסופקות ע"י 
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יצרן המכשור הרפואי. היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד ו/או 

 תהא רשאית לפסול את ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 המפרט המבוקש:  .2
 

במאבחן אוטומטי  AMHלביצוע בדיקת וריאגנטים  אוטומטי מכשיר מפרט דרישות עבור 2.1
 במעבדה הארצית של מכבי שירותי בריאות

 
 

התייחסות  הערות נושא/דרישה 

 המציע

   המוצר הנדרש: .1

 random accessבמכשיר אוטומטי בשיטת  AMHדיקת ביצוע בלריאגנטים  1.1

 ( של המעבדה.PGP)מסוג   LIS -ת ההניתן לקישור דו צדדי למערכ

  

    

   אישורי תקינה 2.0

    ו/או אישור בינלאומי מקובל. CEו/או  FDAאישור   למכשיר ולריאגנטים 2.1

    

   מידע כללי  )יש לספק את הפרטים הבאים( 3

סוג הדגימה הנדרש, תנאי לקיחת הדגימה, תנאי אחסון הדגימה עד  3.1

משך הזמן בו האנליט הנמדד יציב בדגימות סרום לביצוע הבדיקה. 

 המאוחסנות במבחנות ג'ל בעלות תו תקן בינלאומי.  

  

מגבלות לביצוע הבדיקה: השפעת  המוליזה, ליפמיה ואיקטריה ואחרות  3.2

 )יש לציין באילו ריכוזים נבדק(.

  

 ערכי ייחוס:  3.3
 יתרון(. –דים ערכי ייחוס מפורטים בעלון הבדיקה )ערכי ייחוס ליל .א
 יש להציג את אופן קביעת ערכי הייחוס.  .ב

  

המקובלים בישראל  External Quality Controlופיע בדו"חות ריאגנט יה 3.4

(NEQAS, CAP  3וכדומה(. יש לצרף דוחות )עדיף של .)סקרים אחרונים 

  

    

   דרישות-ביצועים אנליטיים  4

   .ng/ml 0.03-23תחום מדידה מינימלי:   4.1

 ( של הבדיקה לא יעלה על Limit of Quantitation) LOQ  -ערך ה 4.2

ng/ml 0.03 . 

  

בהתאמה, למעט   5% -ו 3%ההדירות בתוך ובין הרצות לא תעלה על  4.3

 .LOQ -באזור ה

  

4.4 Lot to Lot variation  מינימלי: )בהשוואת תוצאות בשתי אצוותR>0.99 ,

 (. 5%לא יעלה על  Biasממוצע 

  

   התאמה קלינית טובה לשיטת הביצוע  הנהוגה כיום בארץ. 4.5

    

   בקרים 5

 בקרים בשני ריכוזים לפחות יסופקו ע"י המציע.  5.1

 

 

  



חודשים לפחות )עדיפות לבקרים בעלי  3הבקרים יהיו בעלי תוקף ארוך,  5.2

 תוקף ארוך יותר(.

  

   מראש לאיש קשר שיוגדר במעבדה.  כל שינוי אצוות בקרים ילווה בהודעה 

    

   כיולים 6

 Beckmanהבדיקה מכוילת בעקיבות לשיטה הנהוגה כיום בעולם,  6.1

Coulter AMH Gen II ELISA. 

  

   תכיפות הכיולים לא תעלה על אחת לשבוע )עדיפות לכיול אחת לחודש(. 6.2

   קשר שיוגדר במעבדה. כל שינוי אצוות כיילים ילווה בהודעה מראש לאיש 6.3

    

   מגיבים )ריאגנטים( 7

   המגיבים מוכנים לשימוש. 7.1

, יתרון לאחר פתיחת מארז הריאגנט יש לפרט את יציבות הריאגנטים 7.2

 .  on boardלאפשרות לאחסון 

  

 
 

 אספקת המידע המבוקש הינה חובה במעמד הגשת ההצעה  2.2
 רט בכל הסעיפים יהווה יתרון.מענה חיובי או מענה בהתאם למפו

 
 2MDS)צירוף מסמך  1.1.1הערה: ניתן לספק מענה לחלק א' באמצעות מענה על סעיף 

 כלל. 2MDS, ללא צירוף 8-2כמפורט להלן( או לחילופין מענה לסעיפים 
 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 10/2013גרסת תבנית  2MDSטופס  .1

 10/2013גרסת תבנית  2MDSהספק יצרף טופס  .1.1
שימולא וייחתם ע"י יצרן המכשור הרפואי. 

 )מצורפים כקובץ נפרד הטופס והסבר למילויו(.
 

מייתר לחלוטין  2MDSטופס צירוף  .1.1.1
הצורך לאספקת מענה לשאלות 

במפרט אבטחת  בהמשך פרק זה
 המידע.

 
אי צרוף הטופס או שימוש בטופס  .1.1.2

איננו חלופה  2004/2008מתבנית 
 ק זה.למענה לשאלות בהמשך פר

 
 

 

 מצורף / לא מצורף

 פרטים לגבי המכשיר הרפואי .2

 
 שם המכשיר ע"פ היצרן. .2.1

 

 
 
 
 

מערכת ההפעלה במכשיר הרפואי )שם מלא כולל  .2.2

 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 



 אם רלוונטי(  SP-גרסה ו
 
 
 
 

 שם/גרסת התוכנה שתסופק עם המכשיר. .2.3
 
 
 
 
 
 

פרוטוקולי התקשורת שהמכשיר יכול לעבוד על  .2.4
 פיהם

 
 

 
 
 
 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

 Antivirus (AV:)תוכנת  -מענה לקוד זדוני  .3
חובה לציין אחת מחמשת החלופות להלן ורק אחת 

 מהן ופרט כמבוקש:

 

הרשאה להשתמש באנטי וירוס לפי בחירת המזמין  .3.1
כאשר היצרן מתחייב שאין לכך השפעה על 

 המערכת. 
 
 
 
 

כלול במערכת אנטי וירוס פעיל ומתעדכן  .3.2
אוטומטי/מעודכן ע"פ הוראות היצרן. ציין איזה 

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

 

 

אנטי וירוס מומלץ ע"י היצרן, אך איננו מסופק על  .3.3
מומלצת )לדוגמא:   AVידו. ציין איזה תוכנת

Norton ,McAfee .)וכדומה 

 

 

 
היצרן מספק שיטה חלופית כמענה לסיכוני קוד  .3.4

 זדוני.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 מאשר

 

 

 

 לפרט: ___________________

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

לפרט 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

 השיטה החלופית:  לפרט

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 מאשר



ת ואיננו היצרן אוסר על שימוש באנטי וירוס במערכ .3.5
 מספק כל שיטה חלופית לטיפול בקוד זדוני. 

 

 
 הזדהות ווידוא הזדהות. לענות על כל השאלות. .4

האם  בכניסת למערכת נדרשת הזדהות באמצעות  .4.1
 שם משתמש וסיסמא. 

 
האם  תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי )לכל  .4.2

 כת זיהוי אישי וסיסמה אישית(. משתמש במער
 

 
האם נתן לאכוף שימוש בסיסמאות הכוללות צירוף  .4.3

 של אותיות ומספרים )מורכבות תוכן הסיסמה(. 

 
 האם נתן לאכוף תאריך תפוגה לסיסמא.  .4.4

 
האם נתן להגדיר את המערכת שתבצע נעילת  .4.5

משתמש לאחר מספר ניסיונות כניסה עוקבים 
מה שאיננה כושלים לדוגמה עקב אספקת סיס

 נכונה. 

 
האם ניתן להגדיר את המכשיר כך שאי פעילות  .4.6

משתמש במשך זמן שהוגדר מראש יחייב את 
המשתמש להזדהות מחדש? )לדוגמה ע"י: ביצוע 

logoff נעילת ,session או העלאת שומר מסך ,
 מוגן סיסמה(. 

 
האם המשתמש יכול באופן יזום לבצע את פעילות  .4.7

 ? 4.6הנעילה המתוארת בסעיף 

 
האם נתן לשנות סיסמאות ברירת המחדל  .4.8

 במערכת? 

 

 

 כן      /     לא 

 

 

 כן      /     לא 

 

 כן      /     לא 

 

 כן      /     לא 

 
 כן      /     לא 

 

 

 כן      /     לא 

 

 

 

 

 כן      /     לא 

 

 כן      /     לא 

 

 הרשאות .5
במערכת ממומש מנגנון הרשאות גישה למידע  .5.1

 פשר התאמה לפרופילי תפקיד שונים. המא
 

 

 כן / לא

 חיווים ולוגים  .6

האם המכשיר הרפואי יכול לייצר תיעוד )רישום  .6.1
 בלוג(: 

 
רק בתנאי שהמענה היה כן, ענה על השאלות 

 :הבאות
 

 האם הרישום בלוג כולל רישום של שם המשתמש? .6.2
 

 
 האם הרישום בלוג כולל רישום של תאריך/שעה? .6.3

 

 

 כן      /     לא 

 
 כן      /     לא 

 

 כן      /     לא

 

 כן      /     לא 

 



 

 

 יש להתייחס לנקודות הבאות : , שירות, תחזוקה, עדכוני גרסאות ואחריות 2.3

 

, כולל שדרוגים ועדכוני בכל תקופת ההסכם והאופציות אחריות ללא תשלום  2.3.1

 גרסאות.

 

נציג טלפוני/ טכנאי, כולל  אופן הזמנת ומתן השירות: באמצעות מחשב/ 2.3.2

 היררכיית טיפול ואבחנה בין תקלה משביתה לתקלה שאינה משביתה.

 

 
 כלול בלוג?  Login/Logoutהאם רישום של  .6.4

 
האם צפייה ברשומה שבה מידע אישי/רפואי אישי  .6.5

 כלולה ברישום בלוג? 

 
האם יצירה/עדכון/ביטול של רשומה שבה מידע  .6.6

 אישי כלולה ברישום בלוג? -אישי/רפואי

 
-האם יצוא/יבוא של רשומה שבה מידע אישי/רפואי .6.7

 אישי באמצעות מדיה ניידת כלולה ברישום בלוג?
 

 
שיגור/קבלה של רשומה שבה מידע  האם .6.8

 אישי בתקשורת כלול ברישום בלוג? -אישי/רפואי
 

 כן      /     לא

 

 כן      /     לא

 

 

 כן      /     לא

 

 

 כן      /     לא

 

 Data atכת )הגנה על מידע הנשמר מקומית  במער .7
rest) 

 
האם מידע אישי לרבות מידע רפואי אישי הנשמר  .7.1

 מקומית במערכת מוגן ע"י הצפנה.
 

 

 

 

 

 

מידע אישי/רפואי )כן  / לא  / לא רלוונטי   

 (אישי לא נשמר מקומית
 

 ממשקים למול מכבי  .8

 
האם המכשיר מספק מנגנון זיהוי הדדי בינו ובין  .8.1

שיר למול מערכת המעבדות למניעת התחזות המכ
 מערכת המעבדות במכבי ולהיפך?

 
האם מידע אישי לרבות מידע רפואי אישי  .8.2

 המשוגר/מיוצא מהמערכת מוצפן לפני שיגורו? 

 

 

 
האם המכשיר תומך במנגנון שמטרתו הגנה מפני  .8.3

 שינוי המידע העובר בממשק? 

 

 

 

 

 

 כן  / לא    

 

מידע )כן  / לא  / לא רלוונטי  

גר/מיוצא אישי/רפואי אישי לא משו

 (מהמערכת

 

 

מידע לא )כן  / לא  / לא רלוונטי 

 (מיוצא מהמערכת/משוגר

 



 מכשיר חלופי בעת תקלה משביתה. 2.3.3

 

 שימוש בחלפים מקוריים/חלופיים. 2.3.4

 

 לוחות זמנים למתן שירות. 2.3.5

 

 הכשרה של אנשי השירות. 2.3.6

 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: 3

 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  3.1

 

 __                                                                              : המכשיר המוצע  יצרן 3.2

 

                                                        __                         : מכשיר המוצעשם ה 3.3

 

                                                                                    : המכשיר המוצע דגם 3.4

 

 ______________________________ ________ המכשיר המוצע ארץ ייצור 3.5

 

 :לשירות ו/או ממליצים לקוחות מרכזיים  3.6

 

ותק במכירת  חברה

 רותהמוצר /ש

 טלפון איש קשר

    

 

 

 אין למלא בכתב יד -מחיר המוצר/השירות 3.7

 

אומדן  מוצר

כמות 

 בדיקות

 לשנה 

מחיר 

 לבדיקה

 מדווחת 

מטבע 

 מחיר

 הערה

בדיקה 

מדווחת 

AMH  

2,000    

 

. ביולוגית דגימה על שבוצעה מבוצעת לבדיקה, לדיווח סופית תוצאה : מדווחת בדיקה 3.8

 יכללוובדיקות בקרת איכות ובדיקות כיול לא  דגימה אותה לש חוזרות בדיקות כי יובהר
 "(.הבדיקות" :)להלן במספר הבדיקות המדווחות

 

פת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקת תקו 3.9

 ____________________הריאגנטים

 



יש לצרף את רשימת הריאגנטים הנדרשים לביצוע הבדיקה ושיסופקו  3.10

 למגה לאב במחיר אפס. 

 

קיים במעבדה ו/או הספק מעוניין להציע מכשיר לא  במידה והמכשיר 3.11

חדש , יש לציין זאת בהצעתו והמחיר לבדיקה יכלול רק את מחיר הריאגנטים 

 הדרושים לביצוע הבדיקה ואת מחיר השירות והאפליקציות למכשיר הקיים.

 

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה: 3.12

 

 מפרט מלא של המוצע 

 איכות. ניתק 

 נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר. פרוספקטים, אישורים, באם 

 

  2כאשר הבקשה הנה למידע על מכשיר רפואי, מבוקש לקבל מסמךMDS – 

Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security 

 ( כאשר הוא ממולא ע"י יצרן המכשיר הרפואי.10/2013)גרסת 

 המסמך נתן להורדה בכתובת: 

-Disclosure-http://www.nema.org/Standards/Pages/Manufacturer

Security.aspx-Device-Medical-for-Statement 

 

 הערות 3.13

 

 ומדן או לכמות האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות הא

 כלשהיא. 

 המחירים אינם כוללים מע"מ  

 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 

 

 $/פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר  /יפני  ןיי/אירו/ארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח

  . לכל מטבע אחר יש לבקש אישור מראש.דולר אוסטרלי/קנדי

 

  ימים. 90תוקף ההצעה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nema.org/Standards/Pages/Manufacturer-Disclosure-Statement-for-Medical-Device-Security.aspx
http://www.nema.org/Standards/Pages/Manufacturer-Disclosure-Statement-for-Medical-Device-Security.aspx


 22.03.2015ריך : תא

  הסכם

 

 

                     ח.פ.חברת ______________ לבין  ( "מכבי" :להלן)בין מכבי שרותי בריאות 
"הבדיקות "( )להלן: AMH מכשיר וריאגנטים  לביצוע בדיקות   ( לאספקת"הספק" :להלן)

 .   ֹֹֹֹֹֹ   ________________ במכשיר

 

 

 ההסכם תקופת .1
 

   01.04.2017 ועד יום   01.04.2016 החל מיום למשך שנה בתוקף הסכם זה יעמוד  1.1
 .("ההסכם להלן: "תקופת)

שנה, בתנאים  ופציה להאריך את תקופת ההסכם  בתקופה נוספת בתלמכבי שמורה הא 1.2

 זהים או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים להסכמת הספק. 

שלאחר תום תקופת ההתקשרות  האופציהיהיו בתוקף גם בתקופות כל תנאי ההסכם  1.3

 כמוגדר בהסכם.

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, 1.2 –ו  1.1בסעיפים  על אף האמור לעיל 1.4

יום מראש. במקרה זה  60ידי משלוח הודעה בכתב -בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת על

קשרות, את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההת ספקתשלם מכבי ל

חזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת י ספקאו ה

 .ההתקשרות

להעביר  ספקבכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב ה 1.5

לרשות מכבי )ככל הניתן ובמידת האפשר( את המידע על מבוטחי מכבי האגור 

יב על פי דין למחוק את המידע הנ"ל, וככל אינו מחוי ספקבמערכותיו. אם וככל שה

לאחר תום תקופת  ספקשמידע על מבוטחי מכבי נשאר במערכות המידע של ה

להמשיך ולנקוט את אותם אמצעי אבטחת המידע והגנת  ספקההתקשרות, מתחייב ה

 ספקפי ההנחיות התקפות על פיהן ה-הפרטיות כנדרש בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ועל

 .ד הוא ממשיך לעסוק בפעילותו פועל כל עו

 
 

 תמורה .2
 

  , ללא תשלום נוסף:למכבי הספק יספק, הראשונה התקופה במהלך 2.1

 .מכשיר 2.1.1

 

, קונטרולות, ריאגנטיםכגון  מכבי לצרכי בהתאם הבדיקות לביצועמתכלה  ציוד 2.1.2
 "(;המתכלה הציוד)להלן: " שידרשו ככל נוספים ומתכלים קליברטורים

 

ו נשוא הסכם זה ואחריות לפעילותלמכשיר  מקצועית כהותמי שוטפת אחזקה שירותי 2.1.3
 , היצרן ולהוראות המעבדות לצרכי בהתאםהתקינה, 

התמורה בתקופה השנייה יספק הספק את הנדרש בתקופה הראשונה, למעט מכשיר,  בגין 2.2
 אחרת. בכתב הצדדים הסכימואלא  אם 



 

 
 ןיו כמפורט במחירויהומחירי הבדיקות למכבי  ספקעל ידי ה תהמסופק ציודהרשימת  2.3

 להסכם זה. כנספח א' המצ"ב
 

את עלויות ההובלה, אספקת הציוד למעבדה המרכזית של  מכבי, התמורה כוללת  2.4
 .התקנתו, הדרכה ותחזוקה שוטפת בתקופת ההסכם

 
התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע במועד  –מחירים הנקובים במט"ח  2.5

 ההזמנה.

 
בוצעו  אשר לבדיקות המדווחות התוצאות מספר לפי, חודשי סבסי על תשולם התמורה 2.6

לחודש  5 -ל עד ממוחשבים"ות דוחלספק  תעביר מכביבמהלך כל חודש במעבדות מכבי. 
 , המפרטים את מספר התוצאות המדווחות לבדיקות.העוקב לחודש הפעילות

 

 רכותמע באמצעות המדווחות הבדיקות מספרי את לבקר הזכות שמורההצדדים  לשני 2.7
 .כשירהדיווח המקובלות לרבות מונה הבדיקות בתכנת המ

 
 

 

 תנאי תשלום .3
 

 יום.  66 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + 3.1
 

 החשבוניות יוגשו למחלקת רכש ציוד וחומרים במטה מכבי. 3.2
 

ידי המקבל בציון שם -על בתעודת משלוח מקורית חתומהחשבונית לתשלום תלווה כל  3.3
על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס'  .לא וברור של המקבל, תאריך קבלה וחתימהמ

 חשבונית.ההזמנת הרכש ע"ג 
אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( הספק יציג בפני מכבי  3.4

 או מע"מפקודת מס הכנסה וחוק  המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י 1976 – תשל"ו
 לדווח על  וכן נוהג ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואמניהול זה, על כי  פטור

 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי
 

 ציוד/המוצריםאספקת ה .4
 

במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף, למכבי מתחייב לספק  הספק 4.1
 .בהסכם זהכקבוע  ימים  7 תוך
 

 .ם בשעת חרוםהספק מתחייב להמשיך לספק שרות ג 4.2

 
היה והמערכת/המוצר/הציוד כוללים מדפסת. מתחייב הספק כי המדפסת שתסופק תהא  4.3

יועבר לספק ע"י  מדפסת לייזר הנרכשת ע"י מכבי באופן שוטף )דגם המדפסת הנדרש
 מכבי(.  

למען הסר ספק, ההחלטה באם לרכוש מתכלים מקוריים או ממוחזרים למדפסת הינה 
 מכבי בלבד.פי שיקול דעתה של -על



בנוסף, גם במקרה שבו הספק מבקש להחליף את המדפסת עליו לעשות זאת מרשימת 

 מדפסות מוסכמת אשר תועבר ע"י מכבי.

 :מצ"ב רשימת מדפסות המקובלת על מכבי 

 תאור

     Epson tm-88 מדפסת תרמית

 Brother 5350 DNמדפסת לייזר 

 Brother 3070מדפסת לייזר צבעונית 

  Brother 4150  לייזר צבעונית * מדפסת 

  7050Brother  * מדפסת לייזר צבעונית 

 

 אתרהבהתאם לשעות הפעילות של  הלמכבי יהי ציוד והריאגנטים השוטפיםמשלוח ה 4.4
מזמין בלבד ולא יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות ה, וימסרו לאתר המזמין

 .עבדהבמ
 

ה מקום תקצה ואם עם מכבי , בכפוף לכך שמכביהאספקה תתבצע בתאריך שיוסכם וית 4.5
פי הנחיות היצרן, כפי -מתאים ואת התשתיות הנדרשות, בתיאום עם הספק ועל

דרישות ה .ידי הספק. הספק יעביר למכבי את דרישות התשתיות מראש-שתימסרנה על
 . תכללונה שרטוט התקנה וממשקים, במידה ונדרש

 
להתקין ולחבר את הציוד לכל מקורות האנרגיה הספק מתחייב להוביל, לספק, להרכיב  4.6

הנדרשים לצורך הפעלתו התקינה ולמסור כל מכשיר למכבי כשהוא במצב פעולה מקובל 

( ואת כל הרכיבים והאביזרים SERVICE MANUALותקין, כולל ספר שירות טכני מלא )

 הנדרשים להפעלתו המלאה.  

 

יהיו בעלי תאריך תפוגה ארוך ככל  ידו למכבי-הספק מתחייב כי המוצרים שיסופקו על 4.7

 חודשים מתאריך האספקה. 6 -האפשר ולפחות ל

 

 

הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה ותבחר  4.8

 מכבי באופציה זו. 

 

הספק יספק עם הציוד ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן, הוראות  4.9

ת הוראות הפעלה ואחזקה בעברית.  קובץ הוראות הפעלה אלקטרוני בטיחות וכן תמצי

 יועבר לרכש במכבי.

 

 

 הספק מתחייב כי המכשיר יסופק עם תקע ישראלי תקני בלבד. 4.10

 

 ניהול מלאי  .5
 לשם מניעת שבנספח א'חודשים מכל המוצרים   3   לי שלאנימיחזיק מלאי מי הספק 5.1

 . מחסור
 

 , באופן מיידי וללא כל דיחוי. במי מהמוצריםפוי דווח למכבי על כל מחסור הצי הספק 5.2
 



המוצר/ים מספק חלופי  את במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש 5.3
 שפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו. ספק ההסכם יכראות עיניה, ו

 

 החלפה והחזרת  מוצרים .6
אשר  ומה ו/או מוצר תקול הספק יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פג 6.1

 תוחזר על ידי מכבי.

ימים  7של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך  recallהיה ויידרש הליך של  6.2

בגין  ידי החוק או בדרישות משרד הבריאות.-ממתקני מכבי, אלא אם כן יוגדר אחרת על

שער הזמנת זיכוי לפי ערך הזמנת ההחזרה שהוקמה )לפי ישלח הספק  ,סחורה שתוחזר

 החזרה (.

למכבי שמורה הזכות להחזיר מוצרים לספק, בהתאם לשיקול דעתה. הספק ידאג לאסוף  6.3

 את המוצרים תוך שבוע מקבלת הזמנת ההחזרה, ולהוציא זיכוי בהתאם

 

 הדרכה ותמיכה מקצועית .7
 

 ובהפעלת בציוד,בשימוש  ציודהמיועדים להפעיל את המכבי ידריך את עובדי  ספקה 7.1

 הציוד,וצב י בו במתקן מכביברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן  וובתחזוקת

 .המתקן, לשביעות רצון מנהל ציודמשך עד אשר יוטמע השימוש בתו ומיד לאחר התקנת

 כן, מתחייב הספק לקיים הדרכה מרוכזת למשתמשי הציוד, כפי שיתואם עם מכבי.-כמו

 

 הםובשיטות העבודה במכשירים היתן תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת  ספקה 7.2

 . , לפי הצורך או לפי פניה של מכביםלמשתמשי

 

 אחריות ושירות תחזוקה  .8
 

עבדה מכשיר שיוצב במל לא תשלום נוסף, שירותי תחזוקה הספק מתחייב לספק, ל 8.1
, ממועד המסירה וההתקנה של כל פת ההסכם והאופציותמכבי במשך תקו המרכזית של

ריות"(. מוסכם כי התמורה בגין שירות התחזוקה בתקופת מכשיר )להלן: "תקופת האח
 הריאגנטים.האחריות כלולה במחיר 

 

שירות התחזוקה יכלול, תיקון ו/או החלפה של חלקים פגומים, תיקוני תקלות וקלקולים  8.2
 הדרושים לשמירת המכשיראספקת חלפים  ,)כתוצאה משימוש סביר(, טיפולים מונעים 

תפעול תקין וביקורות טכניות במידת הצורך. השירות כולל ל השבתובמצב תקין או לשם 
 את כל העבודות, החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה. 

 

לתקן כל תקלה במכשיר הספק מתחייב במסגרת תקופת האחריות ובעת אחזקה כוללת,  8.3
 ללא הגבלה במספר. 

 

לתיקון ולתחזוקת הספק  מתחייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף ככל הדרוש  8.4
 .הציוד. הספק ישתמש לצורכי התיקון אך ורק בחלקי חילוף מקוריים

 

 



הספק מצהיר ומתחייב, כי אין במכשיר נשוא ההסכם הנחיית יצרן או צורך בהחלפת  8.5
 .חלקים מסוימים, לאחר תקופת זמן מסוימת. כל החלפה שתידרש תהא על חשבון הספק 

 

, בימי ו' 17:00 - 8:00ה, בין השעות -בימים א פקסהידי -שירותי התחזוקה יינתנו על 8.6
לא יסתיים טיפול בתקלה או השירות במידה וה .8:00-13:00ובערבי חג בין השעות 

 לא תחויב בתוספת כל שהיא בעבור שעות שמעבר למפורט לעיל. מכבי בשעות אלה, 
 

רות של בלת הקריאה במוקד השישעות עבודה מק 4זמן תגובה לקריאת שירות יהיה עד  8.7
 יענו באותו יום.  10:00קריאות השירות שיתקבלו עד שעה  הספק.

 

 

צוות עובדי שירות ותחזוקה  והאופציות  הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות 8.8
הבקיאים בתחזוקת המכשירים מהדגם נשוא ההסכם, על כל רכיביהם, ובעלי הכישורים 

 הסכם זה.פי -הנדרשים לצורך מילוי התחייבויות הספק על
 

הספק מצהיר כי משך כל תקופת ההתקשרות יהיו בידיו כל האישורים  וההיתרים,  8.9
 הנדרשים על פי כל דין, למכירת הציוד ומתן השרות.

 

הספק מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות  עבודה  8.10
 בטוחות, בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

 

הספק מתחייב להיות מסוגל לספק שירותי אחזקה לציוד , לרבות אספקת חלקי חילוף  8.11
 .שנים לפחות ממועד אספקתו למכבי 7משך 

 

 
 

 קנין רוחני זכויות .9
 

וכי אין כל מניעה חוקית או  ציודמצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת ה הספק 9.1
משום  ציודוכי אין באספקת הלמכבי  ציודאחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את ה

 הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או גוף לרבות אדם אחר כלשהו.
 

, ציודידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי ב-היה ותתבע מכבי על 9.2
כתוצאה מתביעה  הלשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם ל הספקמתחייב 
 שכזו.

 

 סקי הספקמוע .10
הציוד ושירות מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  הספק 10.1

מכבי ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה ל התחזוקה
, על חשבונו הוא בלבד, ועליו באופן בלעדי של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. תחול האחריות לגבי 
 

 או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 10.2
 שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם לרכוש נזק
 אספקת הציוד ו/או מתן שרות התחזוקה למכבי. בעת

 



, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם מכבילשפות את מתחייב לפצות ו/או  ספקה 10.3
יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות 

  רק זה.פ
 
 
 
 

 אנשי קשר .11
 .הספקעם  להיות איש הקשר הישיר  בקי כירמכבי ממנה בזאת את  11.1
 מכבי.עם  יר להיות איש הקשר היש _______הספק ממנה בזאת את  _____ 11.2

 שם: ___________________  טלפון:_________________________
     :_______________________EMAILסלולרי:_________________  

 

 הסבת הסכם .12
או את החובות  ,הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם

 כתב של מכבי.הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש וב
 

 

 

 אחריות וביטוח  .13

פי הסכם זה ו/או -מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על  13.1

תחילת מתן פי כל דין, ממועד תחילת הסכם זה או ממועד -על

השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו 

בישראל, את  בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים

חים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח ב' הביטו

 "ביטוחי הספק"להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: 

פי -(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על"הביטוחים"ו/או 

ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח 

חר תום תקופת אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לא

 3-ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מ

 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות.

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

 .הידוע ביום עריכת ההסכם

ב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין הספק מתחיי 13.1

היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק 

תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי 

להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש,  ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או

 כי הספק יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד  13.2

לפני מועד חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח 

שור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי "אי

המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי 



-להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על

 דין. פי כל-פי הסכם זה ו/או על

ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על 13.3

בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי 

לשחרר את הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק 

 פי כל דין.-על פי הסכם זה ו/או-שהספק אחראי לו על

ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה,  13.4

לעיל  13.2מתחייב הספק להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

פי -ות עלבגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשר

 ההסכם.

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק 

להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום 

 חידוש עריכת הביטוח.

 13.3ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 13.5

כבי, בין היתר, לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מ 13.4או/ו 

 בעיכוב כל תשלום המגיע לספק לפי הסכם זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק 

 .1970-החוזים )תרופות(, התשל"א

ידי -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על 13.6

ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או  הספק כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי

פי -הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על

זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת  13סעיף 

השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל 

וחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או אחריות לגבי הביט

פי הסכם -לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על

פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, -זה ו/או על

 בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

ידי -טוחי הספק יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלבי 13.7

מכבי, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, 

יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה 

 ( יום מראש.)שלושים 30בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחות 

ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות  13.8

אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו 

 בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי. 

או דרישה ו/או מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/ 13.9

תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק 

לרכושו, והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא 

יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש 

נה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי מכבי ומי )לרבות נזק תוצאתי(, תכלול

מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והספק מתחייב לפעול למיצוי 

 פי הפוליסות.-זכויותיו על



בקשר עם מתן הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או  13.10

מי ההתקשרות סעיף לפיו השירותים נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכ

זה, על כל  14ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף  קבלני המשנה יתחייבו לערוך

תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת יותר 

זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול את קבלני המשנה בשם  14פי המוגדר בסעיף -על

 ב לערוך כמפורט לעיל. המבוטח בביטוחים אשר התחיי

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא  13.11

יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר 

 שיחליף אותם.

 

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע 14
 

ו/או להביא לידיעת כל אדם,  הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור 14.1

כל ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך 

או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר 

 סיומה.

הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  14.2

 .1977-וק העונשין, התשל"זלח 118

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר  14.3

 שלה, כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 

 

 

 

 :דרישות לסודיות 15

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס  15.1

דע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על לכל מי

ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו 

פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -על ספקלידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות ה

 (."המידע"

י של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם למנוע כל פרסום ו/או גילו 15.2

 קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע  15.3

, נותני שירותים ספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה ספקאך ורק לעובדי ה

פי ההסכם יחתמו על כתב -המועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו עלו

)בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד  ספקהתחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי ה

לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם  ספקבהתחייבויות ה



 ספק. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הידי מכבי(-לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

 ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.-יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על

 

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 15.4

או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם הספק ו/מידע שהיה בידי  15.4.1

 ייבות לשמירת סודיות;ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התח

 מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; 15.4.2

 .ספקמידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של ה 15.4.3

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 15.4.4

 ת צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.הודיע למכבי ללא דיחוי אודו ספקשה

 ספקכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ה 15.4.5

 לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת  15.4.6

משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור  לגביו התחייבות מפורשת או

עליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם 

עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, 

 מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי. ספקוכי ה

עות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע כי ידועות לו הוראות הדין הקוב 15.4.7

לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא 

צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( 

ותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1981-הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 ן רלבנטי נוסף., וכל די1996-התשנ"ו

 

 :דרישות אבטחת מידע 15.5

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 וכפי שיעודכנו במכרז )באם מצוינות( המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד 15.5.1

 המכרז. לנושא הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות לעת מעת

כולל  מידע אבטחת סיכוני מבדק תהא רשאית לבצע מכבי ההטמעה, משלב כחלק 15.5.2

 חדירה ומבדק ברשת, ביישום, מידע אבטחת סיכוני ל( בחינת מוגבל לא אך)

 המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב ספקה פנימיים וחיצוניים. ממשקים

 ורגולציה. חוק, תקן מכבי בדרישות עמידת

הספק יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט  15.5.3

רד הבריאות לעניין הגנת הפרטיות ואבטחת טכנולוגיה ומידע ודרישות מש

 המידע, הרלוונטיות למערך טכנולוגיית המידע ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זה

יציג במעמד חתימת ההסכם את פירוט מערך המידע וטכנולוגיית המידע  ספקה 15.5.4

, נשוא מכרז זה. המסמך ספקהואבטחתם המשרתים את תהליכי העבודה של 

 הווה חלק בלתי נפרד ממנו.יצורף כנספח להסכם ומ



 ספקימים לפחות, לערוך אצל ה 3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  15.5.5

)בחצריו ו/או בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, 

פי האמור -על ספקשמירת סודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע התחייבויות ה

ורות על אמצעים פיזיים ו/או בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ביק

אלקטרוניים ו/או לוגיים, מהימנות עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה 

מתחייב לתקן את הליקויים שיימצאו בלוח זמנים  ספקהמבוקרים( וכיו"ב. 

 המותאם לרמת החומרה של הממצא.

 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר 

 הפרה יסודית של ההסכם. הפרתו מהווה

 

 שונות 16
 

הספק מצהיר כי נשוא ההסכם רשום בפנקס אמ"ר וכי הוא מתחייב לקיום  16.1

הרישום משך כל תקופת ההסכם ותקופות ההארכה באם יהיו ולאורך כל תקופת 

 השימוש בציוד. 

באם נדרשת אבלואציה, חובה שלציוד אישור אמ"ר בתוקף או שהוא מותר  16.2

 ושהוגשה בקשה לאישור אמ"ר עבורו.ה מוכרת נלשיווק במדי

, תהיה זכות לקזז כל חיוב ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  16.3

כספי שהספק עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל 

 סכום שיגיע לספק ממכבי.

 

לספק  הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי 16.4
 את השרות אינה בלעדית.

 
: אסותא מרכזיים לרבות, אך לא רקלכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי,  16.5

-מכבי טבעי, מכביו יקרן מכבעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מרפואיים בע"מ, 
שמורה הזכות  אתה מכבי יזמות וכד', מכבי מגןאגודת בע"מ, אחזקות  מכבי, בע"מ קאר

 בהסכם זה. ההסכם הקבועים תנאי , ושאר המחיריםעל פי  צרים מהספקאת המולרכוש 
 

, תוך חודש מהודעת מכבי על רצונה B2Bלדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי   16.6

בכך ולכל המסרים שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי 

 ובמימון הספק.

 

דה במתכונת של חשבונית לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבו 16.7

 במבנה שתגדיר מכבי.  בליווי קובץ ממוחשב,, מרכזת
 

 



כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  16.8

רשום על ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד 

 .בעת המסירה בפועל -ו נמסרה ביד ימים מיום המשלוח, ובמקרה ב 3אליו נשלחה תוך 

 68125תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

                                                                        רח'     הספק

                

 
 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 16.9

        מכבי: 16.9.1

   

        הספק: 16.9.2

  

 

 

 

 

 

 

 יה באו הצדדים על החתום : ולרא
 

 
 

                                                              _______________   __________ 
 הספק        מכבי שרותי בריאות                                                                           
שם מלא של החותם:         

    

 
   ותמת: ח



 מחירון –נספח א 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  אישור עריכת ביטוחי הספק -  ח ב'נספ

     
 תאריך:_____________ 

 לכבוד
 שלוביםו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים  מכבי שירותי בריאות
 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:

 

 ת ביטוחיםהנדון: אישור עריכ

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
וכן כל בקשר עם מתן שירותי _______________________ לרבות "(  הספק)להלן: "

" השירותים)להלן בהתאמה: " ספקבהסכם שנערך ביניכם לבין העם  בקשרהשירותים הנלווים 
)להלן: ת ביום _______ ופה המתחילה ביום _______ ומסתיימ"( וזאת לתקההסכם" -ו
 "(.תקופת הביטוח"
 

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

זק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע מוות ו/או נזק גוף ו/או נ
לתקופת ₪  20,000,000 לאירוע ובסה"כ ₪  6,000,000  השירותים, בגבול אחריות של

קבע כי נושאים בחובות במקרה וי עובדיה ומנהליביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ה
 .ספקמי מעובדי ה מעביד כלפי

 __________________פוליסה מספר 

 

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

או הפועלים מטעמו, /שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו
 שפותל הפוליסה תורחבביטוח. הלאירוע ובסה"כ לתקופת ₪   6,000,000 בגבול אחריות של

את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף 
רכוש אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

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

 __________________פוליסה מספר  .3

 

 , גרר, לרבות נזק בגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .4
 ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצרבקשר עם ו/או 

לתקופת  כלתביעה ובסה"  ₪_____________  של בגבול אחריות "( המוצרים)להלן:"
הספק למעשי ו/או מחדלי  הבשל אחריותמכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור  טוח.הבי

עם ו/או עקב המוצרים,  נזקים שנגרמו בקשרלו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר 
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

רטרואקטיבית מיום  תחולה. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת מיחידי המבוטח
החלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםתחילת פעילות הספק בקשר עם 

 מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .___________ך לא לפני ההסכם, א
 חודשים 6 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי
 ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים
 נמסרה עליו כאירוע ועניין נושא לכל ייחשב, וארכתהמ הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר
הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, . הביטוח תקופת במהלך ההודעה

 .תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה )לפי העניין 

  ₪_______  ____ ( בגבול אחריות של     recallהשבת מוצרים )הביטוח מורחב לכלול כיסוי ל

 למקרה ולתקופת הבטוח. 

 __________________פוליסה מספר      

 



המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת  -ביטוח אחריות מקצועית .5
חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או 

לים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או מנהליו וכל הפוע
ביטוח. הביטוח הלאירוע ובסה"כ לתקופת   ₪____________ במסגרתם בגבול אחריות של

מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף 
 וח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחלסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביט

 . אך למעט חבות מכבי כלפי הספק

אבדן שימוש, הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים,  
בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה עיכוב  או איחור

 ספקכן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של ה שנעשו בתום לב. מסמכות ופגיעה בפרטיות 
 .בגין אי יושר עובדים

לפני חתימת ההסכם  מכביל ספקהננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי ה
יחול הביטוח לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל 

. במקרה שהביטוח , אך לא לפני ____________ הפוליסה מועד זה לפני מועד תחילת
בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע  6ותביעות מוארכת, למשך 
קופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך ת

 נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.
 __________________פוליסה מספר 

 

בבעלותו  ומלאי  מתקנים ציוד מבנים,ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח   -ביטוח רכוש  .6
ו/או עבורו ו/או לשימושו בחצרי מכבי בערך  ו/או שהובאו על ידו הספקו/או באחריותו של 

לרבות במפורש פריצה, שוד ונזקי  כינון מלא כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב"
הביטוח כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על  רעידת אדמה וכן בטוח אבדן תוצאתי.

ל לטובת אדם שגרם לנזק זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ובלבד שהויתור לא יחו
 .בזדון

 __________________פוליסה מספר  .7

 

 כללי 

לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  ספקה .8
 המפורטות לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .9
ו/או  מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  האו מי מטעמ/ו מכבי

 .המי מטעמ

מכל סיבה שהיא במשך כל ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .10
 יום מראש. 30הודעה על כך בדואר רשום  מכביתקופת הביטוח מבלי שניתנה ל

לא יהיו )למעט בטוח אחריות מקצועית( , ספקוסחי פוליסות המוסכם בזאת במפורש, כי נ .11
או כל  במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו "ביט"נחותים מהנוסח הידוע כ
 נוסח אחר שיחליף אותם.

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

 לעיל.

         

 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(       


