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 נהלהמ

 כללי .1

מכשירים  לספק למכבי המסוגלאחד   נת להתקשר עם ספק( מעוני"מכבי"-מכבי שירותי בריאות )להלן .1.1

 .HBA1Cבדיקות  לביצוע וריאגנטים אוטומטיים

תקופת ההתקשרות לשלש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לאחת משתי  .1.2

 האפשרויות שלהלן לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי: 

 המכשירים לא יוחלפו ו/או אם מכבי תרכוש אותם. אם  - לשתי אופציות בנות שנתיים כל אחת  .א

 אם המכשירים יוחלפו. -לתקופה נוספת בת שלש שנים  .ב

תוך הנחת  השנים הבאות  11-מענה לכמות הבדיקות הקיימות כיום והצפוייה ב ספקעל הפתרון המוצע ל .1.3

 , כמפורט בטופס ההצעה.5%קצב גידול שנתי של 

 ."מגה לאב"( -מרכזית ברחובות  )להלןהבדה מעהמערך הבדיקות של מכבי מבוסס על  .1.4

 .א'נספח ב פרט,במכמפורט  לבדיקות  מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות  .1.5

על ידי  םחתיי נספח ג'. רזהמכשל מסמכי  ג'נספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר .1.6

 חתימה וחותמת בכל עמוד.  -המציע

המציעים במכרז  , לפי שיקול דעתה, עםל שלבכב ו"מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל ממ .1.7

 תמצאנה המתאימות ביותר. שהצעותיהם

פי שיקול -מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא, הכל על .1.8

  דעתה הבלעדי.

נסיון, וזאת בתוך ידו להדגמה ול-על /יםהמוצע /יםכשירללא תשלום, את המ  יעמידמציע הלדרישת מכבי  .1.9

יספק גם את כל הריאגנטים )משתי אצוות  המציע  ימים.לתקופה של חודש  םיום מדרישת מכבי לספק 31

על פי האבלואציה תבוצע במגה לאב  .דרושים לביצוע האבלואציה ללא תשלוםהשונות(,הבקרים והמתכלים 

בתמהיל  בדיקה והטענת יום עבודהלכל  דגימות 0444 -כ והיא תכלול ביצוע פרוטוקול המקובל במעבדה 

המעבדה וכולל הרצה של בקרת צוות בדה ועוד דגימות מיוחדות לפי השיקול המקצועי של השגרתי של המע

 .למען הסר ספק קיום אבלאוציה נתון לשיקול דעתה של מכביאיכות פנימית במשך מס' ימים. 

 התנאים הבאים:  ניההתקשרות עם המועמד לזכייה תצא לפועל בהתמלא, בין היתר, ש .1.11

 קיום אבלאוציה מוצלחת, ככל שזו נדרשת לדעת מכבי. .1.11.1

 למכבי שמורה הזכות לנהל משא ומתן בכל שלב משלבי המכרז.  .1.11.2

 

 הגדרות .2

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

 ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. ,114/2112 מספרפומבי רגיל כרז מ – כרז""המ

 מסמך זה על נספחיו. - "מסמכי המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". –"מכבי"

 למסמכי המכרז. ב'נספח  -כהגדרתן בהסכם  גדרות נוספות ה
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 נהלהמ .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

באמצעות  , בתמורה לתשלום 10.0.01 עד ליום 01.0.01 םהחל מיו, המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

שלא יוחזר(, את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי )ש"ח 2,111 שללפקודת מכבי שירותי בריאות,  המחאה

, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה 14אביב, קומה -, תל27שירותי בריאות", ברח' המרד 

 .11:11-14:11ה' בין השעות -לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'

 

 בירורים ופניות .3.2

ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז. נציגת מכבי אליה יש  .3.2.1

 ועדת המכרזים. רכזתלהפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, 

קטרוני  דואר אל, וזאת בכתב בלבד, באמצעות  ,01...0 הפניות תעשנה עד ליום .3.2.2

mahat_s@mac.org.il  .על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון  

5143643- 13. 

 לא  תענינה. 3.2.2פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.3

ה התשובות ממכבי,  כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנעל הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.4

 וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.

 .01...2עד ליום  אלקטרוני דוארידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.5

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

דואר!(  במעטפה הבמסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות יש להגיש באמצעות שליח  ההצעה את .3.3.1

רכזת ועדת  -ידי גב' שרה מחט  ל ,114/2112 מספרפומבי מכרז "ירשם אך ורק  סגורה, עליה 

 .14, תל אביב, קומה 27המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 

. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 11:11-14:11ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2

 עות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!. הצ01:44בשעה  ,01....0-ג', ה

ביחד עם כל מסמכי חתימתה, לאחר  ",גכנספח "ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.3

ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בפרק  סהמכרז אשר טופ

 להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד. 4

נרכשו ש תמקוריהבכריכתם מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ל .3.3.4

מסמכי המכרז ואת המסמכים כל ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את

 המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.

וודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י המציעים שיגישו הצעות י .3.3.5

 ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.רכזת 

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

 ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש ההמציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם על  .3.3.7

לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכביבהסכם במידה 

שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי 

 ו/או מי מטעמה, עקב כך.מכבי 

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .0

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

 .תאגיד רשום כחוק בישראל .4.1.1

 הל ספרים כדין.מנ .4.1.2

 ולא ע"י קבלן משנה/אחר., בעצמו הדרוש לביצוע הבדיקות מסוגל לספק למכבי .4.1.3

 ו/או HEALTH קנדה או  CEאו /וFDA-אישור ה ולריאגנטים על ידו מכשיר המוצעל .4.1.4

 רשויות הבריאות ביפן.ו/או TGAאוסטרליה    

 כי הוא נציגו המורשה בארץ. והריאגנטים כשיר המוצעהמ בידיו אישור מיצרן .4.1.5

 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם 2119-2111ים האחרונות תיבשנ הכנסותיו .4.1.6

  .לפחות לשנה₪ מיליון    2  משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן   

 ריאגנטים בתחום מכשור וישראל, באספקת של לפחות שלוש שנים בהינו בעל נסיון מוכח  .4.1.7

 ל השירותים הכרוכים בכך.וכ יתעבדתהדיאגנוסטיקה המ     

 מבצע את כל הבדיקותפעיל ו דומהבדגם המוצע או בדגם המכשור מהתוצרת המוצעת  .4.1.8

 בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ובלות במעבדות מקבארץ ו/או הנדרשות    

 .יםשנ 3לפחות  - ו/או יפן ו/או אוסטרליה   

 בהתאם , ש"ח 111,111 ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .4.1.9

 להלן. 4לאמור בסעיף    

 עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש. .4.1.11

 סמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.רכש את מ .4.1.11

 

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

 . הצעתו תפסל –התנאיםמ אחדב

 

 

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור,  .4.2

ר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב היתר, רשיון או כל נייר אח

שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון 

 למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ..

רון להגשת ההצעות. לאחר תום )תשעים( יום מהמועד הא 91ף במשך צעתו תהיה בתוקהמציע יאשר כי ה .5.1

תיהם בקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאיתמכבי ל

ובמקרה זה יהיה כל מציע  רשאי להאריך את תוקף  כל אחת, )ששים( יום 61של עד  תונוספות לתקופ

 אם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב .הצעתו בהת

ודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח למכבי על ידי המציע בכתב, לידי ה .5.2

מהרגע שבו  ימי עבודה 1, וזאת בתוך באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכזהגב' שרה מחט, 

 ש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.נתבק
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 על ידי המציע. כהצעה שבוטלהבהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו  .5.3

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

 כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 הגשה ערבות .1

קלים אלף שמאה  ש"ח,) 111,111 כולל שללצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך להצעה יש  .6.1

 למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי )להלן: ה' כנספחפי הנוסח המצורף -(, עלחדשים

. הערבות תציין במפורש כי הוצאה לבקשת המציע ימים ממועד הדרישה 11, אשר תשולם בתוך ("הערבות"

 .מכבי שירותי בריאותוהיא תהא על שם 

ות לתקופ לתקופה נוספת של עדצדדי את הערבות -בנוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד .6.2

לעיל, ותהיה  6פי פרק -, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך עלכל אחת )ששים( יום 61נוספות בנות 

 זו. נוספתבתוקף לתקופה 

 הכול מציע של הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים אמור לעיל, ועדתמבלי לפגוע בכלליות ה .6.3

כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים, לרבות  ,החלק או

 טענותיו, אם את למציע הזדמנות להשמיע שנתנה ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי

 :מאלה אחד בו יםהתקי

 כפיים ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא .6.4

 מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא .6.5

 במכרז ההצעות להגשת האחרון עדהמו חלוף לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו זרח הוא .6.6

 ליצירתם מוקד תנאי שהן במכרז עותהקבו  ההוראות לפי פעל לא הוא במכרז כזוכה שנבחר לאחר .6.7

 הזוכה. עם ההתקשרות

 תיפסל על הסף. –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .6.8

 

  בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל  .7.1
 פי שיקול דעתה הבלעדי.-חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

 לעיל. 1.7אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל מו"מ עפ"י האמור בסעיף 
 

  74 %מחיר: המפורטים להלן רכיביםאמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול ה .7.2

בחר ההצעה המעניקה ישת והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן 34%   תואיכו

 .למכבי את מירב היתרונות

 

 פרוט האיכות:   .7.3

 :נקודות(  40) ביצועים אנליטיים .7.3.0

 לנדרש במפרט ( מעבר   % CVהדירות ) .7.3.1.1

 ( בכפוף לתוצאות אבלואציהACCURACYדיוק ) .7.3.1.2

 ..) פרטים טכניים ומיחשוב - התאמת המכשיר לתהליכי העבודה במעבדה ולהיקף העבודה  .7.3.1

 :(  נקודות
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 הזרקות 411לקולונה ומעל  2511רון למספר ההזרקות מעל תלונה : יקו .7.3.2.1

 לפילטר        

 .יתרון להספק מעלדגימות בו זמנית בכל מערכת  91 -יתרון להטענה של יותר מ .7.3.2.2

 דגימות לשעה . 35       

 :גרמות חריגות )כגוןטומענה מיחשובי להתראות חדשות הקשורות לכרומו .7.3.2.3

 ות לאוכלוסיה הנבדקת ואינן מופיעות בהתראותיופיינהמוגלובינופתיות הא      

 (.המכשיר      

 אינטואיטיבי ,נוח ופשוט לשימוש , ממשק)מכשיר ותוכנה( ממשק משתמש  .7.3.2.4

 משתמש התומך בתהליכי העבודה הקיימים במעבדה והדורש מינימום פעולות      

 .  STATומאפשר הטענת דגימות ב       

 וצעות במערך אוטומציה עצמאי )אי עבודה ( עםאפשרות לחיבור המערכות המ .7.3.2.5

 .מחשב הפעלה אחד       

 :נקודות (  .)  בקרים , כיילים וריאגנטים .7.3.3

 .חודשים  6 -מ בעלי תוקף ארוך הבקרים יהיו  .7.3.3.1

  .הזמנת מגיבים בנפרד .7.3.3.2

 נקודות ( : 43)  התרשמות מהספק על פי ניסיון מכבי ו2או מחווי דעה חיצוניים  .7.3.0

 .שוטפים  מתן מענה לצרכים .7.3.4.1

 .מתן מענה לצרכים מיוחדים  .7.3.4.2

 .עמידה בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן  .7.3.4.3

ציון המחיר ייקבע על ידי סכימה של הצעת המציע לבדיקות, בהתאם לחלופת העסקה שמכבי תבחר.  .7.4

השנים הראשונות  בשלשמכבי תחשב את ההצעות עפ"י השקלול הבא: העלות לכמות הבדיקות   

. רביעיתת בשנה נוספת, בהנחה שלא יידרש מכשור חדש ו/או נוסף בשנה הוהעלות לכמות הבדיקו

 שנים. ארבעסה"כ הערך הנוכחי לתקופה של 

 :מבין החלופות הבאות  מכבי תבחר על פי שיקול דעתה את חלופת העסקה המועדפת עליה כלכלית .7.5

 שירותהריאגנטים,המכשור וה  -כל העלויות ובכלל זהתוצאה מדווחת כאשר  על פי חיוב  .7.5.1

 ת על מחיר הבדיקה .ומועמס    

 רכישה של המכשור הדרוש וחיוב על פי  תוצאה מדווחת כאשר כל העלויות למעט .7.5.2

 .המכשור מועמסות על מחיר הבדיקה   

 

, היא תביא בינוי, תוספת כ"א -ין המציעים השונים כגוןלגביהן יהיה שוני בבאם למכבי יהיו עלויות נוספות  .7.6

 על ידי הוספת הסכומים לעלות הבדיקות . -הצעהזאת בחשבון בבחירת ה

 

 .3%ריבית  ריהוונו על פי שע העלויות כל  .7.7

ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע, מומחיותו,  .7.8

רץ, על סמך משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין של היצרן ונסיון בא

הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע  וכן על 

סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן עפ"י כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת 

 הלן.ל 7.13 המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 
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 .שעמדו בדרישות ההכרחיותהצעות יודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי  .7.9

 ידו להדגמה-עלמוצע ה המכשירפי דרישת מכבי וללא תשלום, את -המציע במכרז יספק, על7.11

 מיום שהותקן ונמצא של חודש ימיםלספקה לתקופה  יום מדרישת מכבי 31ולנסיון, וזאת בתוך        

 תקין לעבודה.       

 רכיביםב איכות מזערי ות הצעה של מציע שלא יעמוד בציוןועדת המכרזים תהא רשאית לדח7.11

 הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשרהכלולים בסעיפי האיכות דלעיל, והכל על פי        

 ע על ידה ולפיההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקב נאספו במהלך בדיקת       

 שיקול דעתה הבלעדי.       

 פי ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על7.12

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

 והצעתו במסגרת שיקוליה.       

 והמציעים. הצוות  שימונה רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעותועדת המכרזים תהא 7.13

 וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע       

 המוצע על ידו.        

 שיתף פעולה ההצעה לא ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש 7.14

 עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.       

 כלפי   שווי ההתקשרות, מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן7.15

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

 שלישי וכן הלאה, ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה 7.16

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

 חודשים מיום תחילתו. 3מכבי בתוך  מכל סיבה  שהיא, או יבוטל ע"י              

 הטכני לבין הצהרות באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה 7.17

 היצרן בלבד או שתפסול את ההצעה, תונינצרן. היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס להי               

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.               

 האחרון להגשת זים עד למועדמסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכר 7.18

 למכרז. תההצעו               

 

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

 )שבעה( 7למסמכי המכרז, בתוך  כנספח "ב"יחתום על ההסכם המצורף הזוכה במכרז  .8.1

 ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.               

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

 חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות. ביטוחים              

 ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים2הסתייגויות בנוסח ההסכם              

 כמופיע בנספח ב' למכרז.             

 שייחתם. מסמכי  המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות .8.3

 נקאית אוטונומיתב במעמד החתימה על ההסכם, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות .8.4

 המצ"ב.לביצוע התחייבויותיו עפ"י הנוסח                

 כי הגיש בקשה אישור ,ימציא הזוכה במכרז למכבישבוע ממועד חתימת ההסכם, תוך  .8.5
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  3להמציא אישור אמ"ר תוך  , והוא מתחייבריאגנטיםלו ישור אמ"ר למכשיר א לקבלת               

 מקרה טרם הפעלת השרות נשוא המכרז. , ובכלחתימה על ההסכםה ממועדחודשים                

 

 ביטול המכרז .2

 התחייבות כלשהי כלפי לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, .9.1

 והכל כמפורט ,ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם-מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על               

 (.ב"נספח "בהסכם ההתקשרות )               

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

 חדש לאחר לפרסם מכרז –אך לא חייבת  –דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית                

 ביטול המכרז.               

 הצעות הגישו כל המציעים אשראלקטרוני ל הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר .9.3

 במכרז.               

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

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

 

 עיון במסמכי המכרז .04

 לאחר פרסום, 1993)ו( לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג 21התאם להוראות תקנה ב .11.1

 תוצאות המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז כמפורט בתקנה האמורה,                 

 לשעה. יודגש כי סכום זה ייגבה החל מהשעה ₪ 044ייעשה תמורת תשלום בסך של                 

 ., לרבות צילומי מסמכיםהשנייה ואילך               

 זכויותיו לעיל, נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מצוי עיון במסמכי המכרז כמפורט .11.2

 במסגרת הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולו או מקצתו ללא               

 קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי.               

 

 בעלות על מסמכי המכרז .00

. אין לעשות בלבדיעים לצורך הגשת ההצעות מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למצ

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.

 

 מכות שיפוטס .01

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

 .יפו -בתל אביב ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 ספח א'נ

 

 

  HbA1cדרישות עבור מאבחנים אוטומטיים לבדיקת מפרט 

 במעבדות מכבי

 

 (.אלא אם צוין אחרת )"יתרון" בעמודת "הערות" הכרחי כל הסעיפים במפרט הם תנאי 

 .וכל המתכלים הדרושים לביצוע הבדיקות  םריאגנטיאספקת  כולל A1cמכשיר לביצוע בדיקות המוגלובין 

 לכל אחד מהסעיפים בטבלה.  יש להתייחס

 

 
 הערות נושא2דרישה

התייחסות 

 המציע

1. 
 כללי

  

   .Ion Exchangeהמבוסס על  HPLCשיטת המדידה ע"י  1.1

   .מכשיר המוצעהשל הספק )של שנה לפחות( בהעמדת  ניסיון מוכח 1.2

    

   אישורי תקינה .2

לאומיים והישראלים -המאבחנים יעמדו בדרישות התקנים הבין 2.1

 המקובלים, לרבות תקני בטיחות, חשמל ועוד.

 ו/או HEALTH או קנדה ו/או  CEו/או  FDAנדרש אישור 

 ו/או רשויות הבריאות ביפן.TGAאוסטרליה 

וצעים אישור אמ"ר )או התחייבות לקבלו( עבור המכשירים המ ובנוסף

 והריאגנטים.

יסופקו מכשירים וריאגנטים  בעלי רישום בפנקס האמ"ר )אין 

חובה לקיום הרישום ביום הגשת ההצעה(.  תוך שבוע ממועד 

חתימת ההסכם, ימציא הזוכה למכבי, אישור כי הגיש בקשה 

לקבלת אישור אמ"ר לציוד, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר 

ל ההסכם, ובכל מקרה טרם חודשים ממועד החתימה ע 3תוך 

הפעלת השרות נשוא הבקשה. כמו כן הספק מתחייב  לקיום 

 הרישום במשך כל תקופת ההסכם ותקופות ההארכה באם יהיו. 
 

  

   ביצועים אנליטיים .3

3.1 
 .IFCC-ה-ו DCCT-עפ"י ה  בדיקתHbA1c  בדיקת  כיול

  

3.2 
 . NGSPאישור 

  

חותם של האנליטיים הבאים: בילירובין, ללא השפעת נוכ HbA1cמדידת  3.3

 אוריאה, ח'  אסקורבית,  אספירין וליפידים )עפ"י הצהרת יצרן(.

  

3.4 
 :( %CVההדירות )
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 הערות נושא2דרישה

התייחסות 

 המציע

1. Inter-Assay <5%. 
2. Intra-Assay <3%.  

3.5 
  External Quality Controlמערכת המופיעה בדו"חות 

 וכו'(.,CAP ,Neqas  Riqasהמקובלים בישראל כגון )

  

3.6 
 האנליט יעמוד במדדי איכות  עפ"י תוכניות 

 בקרת איכות חיצונית מקובלות.

  

4. 
 פרטים טכניים 2 התאמת המערכת לתהליכי עבודה במעבדה

  

4.1 
Cap piercing 

  

4.2 
המערכת תאפשר תהליך בדיקה אוטומטי מלא כולל הכנת המוליזט 

 ושימוש במבחנות ראשוניות.

  

 בדיקות לשעה . 35 -ערכת בנפרד לא יפחת מההספק של כל מ 4.3

 מספר המערכות המוצע יאפשר ביצוע נפח הפעילות היומית 

 שעות. 7במשמרת אחת של 

הספק גבוה 

יותר יהווה 

  יתרון

 

לפרק זמן שלא יפחת משעתיים וחצי  Walk-away-תהליך עבודה שהינו  4.4

במערכת למערכת, כתלות במספר המבחנות שניתן להטעין בו זמנית 

 (.91 -יחידה )מס' המבחנות לא יפחת מ

מס' מבחנות 

גדול יותר 

 יהווה יתרון

 

לפחות, במערך  7אפשרות לחיבור  המערכות המוצעות,  .א 4.5
 עבודה( עם מחשב הפעלה אחד.-אוטומציה עצמאי )אי

מערך אוטומציה זה, יוצע כחלק ממכלול ההצעה  באחריות  .ב
 .המלאה של המציע

  יתרון

 .2511 -ה: מס' ההזרקות לקולונה לא יפחת מקולונ 4.6

 .411-פילטר: מס' הזרקות לפילטר לא יפחת  מ

יתרון למס' 

גדול יותר של 

הזרקות 

לקולונה 

 ולפילטר.

 

4.7 
 המערכת תכלול אפשרות חיבור למערכות הביוב המרכזיות שבמעבדה.

  

4.8 
 המערכת תכלול קורא ברקוד אינטגראלי עבור דגימות.

  

   ערכת תאפשר דיגום גם מנפח דגימה קטן )דגימות ילדים(.המ 4.9

  יתרון .Stat  -המערכת תאפשר ביצוע דגימות ב 4.11

דקות ע"י הפעלה אוטומטית ובשליטת  15תחזוקה שוטפת: לא תעלה על  4.11

 המשתמש.

 תחזוקה תקופתית באחריות הספק.
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 הערות נושא2דרישה

התייחסות 

 המציע

4.12 
 מטר. X 2.1 5.4השטח העומד לרשות המערכות הוא 

 שטח זה כולל: מחשב המנהל את המכשיר, מרווח הדרוש לצורך 

 תפעול שוטף ותחזוקה סביב כל אחת מהמערכות

 וכן את מערך האוטומציה אם יוצע. 

  

5. 
 תוכנת הפעלה של המערכת המוצעת

  

 

 ממשק משתמש אינטואיטיבי, נוח ופשוט לשימוש. 5.1

דה והדורש ממשק משתמש התומך בתהליכי העבודה הקיימים במעב

 מינימום פעולות.

  יתרון

   חודשים לפחות. 3למשך  –תאפשר שמירת תוצאות ונתוני כרומטוגרמות  5.2

   חודשים לפחות. 3למשך  –תאפשר שמירה על יומן תקלות ואירועים  5.3

   חזורם.יתאפשר גיבוי קבצי אפליקציה למדיה חיצונית וא 5.4

 LIMSעם )ללא תוכנת ביניים( ת ישירה כיווני-נדרשת יכולת תקשורת דו 5.5

הקישור  אחרת בה תבחר מכבי בעתיד. LIMSת או כל תוכנ PGPמסוג 

 כמקובל במעבדה.LIMS -בין המכשיר ל

  

א. נדרשת התראה להמצאות וריאנטים )המוגלובינופתיות( או דריבטים  5.6

 של

 המוגלובין המשפיעים על אמינות התוצאה.

תת מענה מחשובי להתראות חדשות ב. החברה תהיה מסוגלת ל

 הקשורות

 ומטוגרמות חריגות  )כגון המוגלובינופתיות האופייניות לאוכלוסיהרלכ

 הנבדקת ואינן מופיעות בהתראות המכשיר(.

  יתרון

   בעלת יכולת התראה במקרי תקלות. 5.7

 אפשרות זיהוי של המכשיר בו בוצעה הבדיקה ע"י מערכות המחשוב. 5.8

 

  יתרון

   QCתכנת  .6

 ממשק משתמש אינטואיטיבי, נוח ופשוט לשימוש. 6.1

ממשק משתמש התומך בתהליכי העבודה הקיימים במעבדה והדורש 

 מינימום פעולות.

  יתרון

   למדיה חיצונית בפורמט ידידותי. QCתאפשר גיבוי ואחזור של קבצי  6.2

ים ע"י תאפשר  הגדרת ערכי מטרה )ממוצע וסטיית תקן( של בקר 6.3

 המשתמש.

  

נתוני בקרת האיכות הפנימית יוצגו בהשוואה לגבולות מוגדרים מראש  6.4

 ובהשוואה לגבולות נמדדים.
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 הערות נושא2דרישה

התייחסות 

 המציע

 SD( ומדדי פיזור כגון, meanתאפשר ניתוח תוצאות בקרים עפ"י ממוצע ) 6.5

 (.Levey-Jenningsוכן הצגה גראפית )CV% -ו

  

   חודשים. 6 -לפחות ל QCתאפשר שמירת תוצאות  6.6

6.7 
תאפשר הצגת נתונים מצטברים לטווחי זמן שיוגדרו ע"י 

 המשתמש גם בצורה גראפית, במסך ובתדפיס.

  

7. 
 בקרים

  

7.1 
  חודשים(. 6הבקרים יהיו בעלי תוקף ארוך )לפחות 

יתרון לתוקף 

 ארוך יותר

 

7.2 
 כל שינוי אצווה בקרים יסומן בבירור )ע"י היצרן או הספק(.

  

8. 
 כיולים

  

8.1 
 פעמי לקולונה..-תכיפות הכיולים לא תעלה על כיול חד

  

   כל שינוי אצווה כיילים יסומן בבירור )ע"י היצרן או הספק(. 8.2

   מגיבים )ריאגנטים( .9

  יתרון עדיפות להזמנת מגיבים בנפרד. 9.1
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 ב'נספח 

 

 ה ס כ ם
 

 2112יב ביום ____  בחודש _________אב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן                          

 

 בריאות-מכבי שירותי

 227/99אגודה עותמנית מס'                      

 היכל הסיטי –, ת"א 27מרח' המרד 

 "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי"–אשר תקרא להלן              

 

 

 , דמצד אח                         

 

 ל ב י ן

___________________________________ 

____________________________________ 

 ____________ח.פ._____________

 ____________________________כתובת: 

 

 ,"הזוכה"–אשר יקרא להלן 

 , מצד שני

 

 

 

ם אוטומטיים וריאגנטים  י/מכשיר לאספקת , 114/2112 שמספרופומבי רגיל ומכבי פרסמה מכרז  הואיל

  כנספח "א"(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף  "המכרז" -)להלן   HBA1Cלביצוע בדיקות 

 להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

 

למכרז   כנספח "ג'"(, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" –הגיש הצעה למכרז )להלן  הזוכהו והואיל

 נפרד מהסכם זה;ואשר מהווה חלק בלתי 
 
 

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

 

 הסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו; הזוכהו והואיל
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 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

 

 

 המבוא והנספחים .1

   א להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם המבו 

 וייקראו ביחד עמו. 

 

 פרשנות .2

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

 

 הגדרות .3

 –הכתוב מחייב פירוש אחר  בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם, אלא אם

 

 הסכם זה, על נספחיו.  - "ההסכם"

 

 .למכרז  נספח "ג'" –ההצעה האמורה במבוא להסכם   - "ההצעה"

 

 הכל כמוגדר הזוכהבהם זכה   HBA1Cבדיקות אספקת תוצאות   – "השירות2השירותים"

 על נספחיו. במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה                                   

 

 .  HBA1Cמכשירים אוטומטיים המבצעים בדיקות   - "כשירים2 "מ מכשיר"

 

 להאריך את תקופת  זכותה השנים. למכבי שמור שלשלקופת ההתקשרות ת – ות"רתקופת ההתקש"  

   שנים תוך שלשאו ל- לשתי אופציות בנות שנתיים כל אחת   ההתקשרות                                    

 החלפת המכשירים במכשירים חדשים והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של                                     

 מכבי.                                    

 

 השנה, לים, תמיכה טכנית והדרכה כל ימותשירותי אחזקה שוטפת הכול -"שירותי אחזקה שוטפת"        

 מונעים לפי הוראות  ר )כתוצאה משימוש סביר(, טיפוליםתיקונים, תיקוני שב                                              

 במצב תקין  מכשירלשמירת ה י תוכנה ואספקת חלפים הדרושיםיצרן, עדכונ                                              

 לתפעול תקין. מכשירשם השבת האו ל                                              

 רת איכות אשר נועדו לבדוק ולוודאביקורת טכנית תקופתית ובדיקת בק           -"ביקורת טכנית" 

                                  באיכות וברמת הביצועים מכשיר על כל מכלוליו ורכיביו מתפקדכי ה                                     

 נדרשת.ה        

 

 באתרי מכבי, לשביעות רצונם  כשיריםהמועד בו תוכח הפעלתה התקינה של המ           - "מועד מסירה"

  כשירהמפרט שהוגדר, לאחר שקיבלו הדרכה להפעלת המ "ישל המשתמשים, עפ                                   

 .אתר מכביבכתב על ידי מנהל  וכפי שיאושר                                             
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 יובהר   דגימה ביולוגית וצעת שבוצעה עלוצאה סופית לדיווח, לבדיקה מבת        -"מלאה בדיקה מדווחת"

 דיקותוב כי בדיקות   חוזרות של אותה דגימה  ובדיקות בקרת איכות                             

 מחיר הבדיקה המדווחת .תלא יכללו במספר הבדיקות המדווחו כיול                                      

  -את כל העלויות הדרושות למתן תוצאה ובכלל זההמלאה כולל                                       

 .מכשור, חומרים, שרות                                         

 

 המכשור.  בדיקה מדווחת מלאה ללא עלות      "בדיקה מדווחת"

 

 

 :אנשי קשר 0

 

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע _________מכבי ממנה בזה את  4.1

 הסכם זה.

 

 בכל הקשור לביצוע הסכם זה. ו ממנה בזה את ____________ להיות נציג הזוכה 4.2

 

יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פניה  הזוכהנציג  4.3

 שתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם ידרש לכך ע"י מכבי.מצד מכבי וי

 

 

 חלופת ההתקשרות: .

     

 __________חלופת ההתקשרות אשר נבחרה על ידי מכבי : 5.1

 .אה מדווחת מלאה / תוצאה מדווחתתוצ

 

 

 התקשרותתקופת ה 1

 

  ביצוע הבדיקות בפועל.והפעלת המכשירים תחל עם תחילת לבדיקות ההתקשרות  6.1

 שנים.  שלשתקופה של ל תהיהההתקשרות  6.2

 בדיקה מדווחת מלאה באם מכבי תבחר בחלופה של  6.2.1

  מדווחות בדיקות 0,444,444 ההתקשרות תהא לביצוע 

  שלש כמות זו הינה לתקופה משוערת של  .   HBA1Cבדיקות של  מלאות

 אשר תחל (,"תקופה ראשונה "ו/או "תקופת ההתקשרות" –)להלן  שנים

והוצאת תוצאות   פעלתם של המכשירים לשביעות רצונה של מכביממועד ה

ותסתיים ביום בו יושלם ביצוע כמות הבדיקות  בדיקות באמצעותם

 .המדווחות.

 באם מכבי תבחר בחלופה של בדיקה מדווחת שמורה לה  6.2.2

 יום. 91הזכות לסיים ההתקשרות בהודעה מוקדמת של 

ך את ההתקשרות באחת החלופות :למכבי שמורה האופציה להארי תקופת האופציה 6.3

 . ה"תקופה השניה", תוך שמירה על כל יתר הוראות ותנאי ההסכם –הבאות להלן 

 לשתי אופציות בנות   -או בדיקה מדווחת ללא החלפת מכשירים לחדשים 6.3.1
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           השווים למחירי בדיקה מדווחת )בדיקה מדווחת , במחירי  שנתיים כל אחת                

 מלאה בתקופה שניה(.                

  -ובדיקה מדווחת מלאה כולל החלפת מכשירים לחדשים 6.3.2

 שלמלאות בדיקות מדווחות  0,0.4,444 לביצוע  תהיה ההתקשרות 

נוספות שנים   שלשכמות זו הינה לתקופה משוערת של .  HBA1Cבדיקות 

 "(,אשר תחל ממועד סיום תקופה ראשונה. "תקופה שניה–)להלן 

  של מימוש אופציה הכולל החלפת מכשירים לחדשים במקרה 6.3.3

למכבי הזכות לקבלת המכשירים מהדגם המתקדם ביותר הקיים בחברה. 

המדווחת המלאה היה ויסופק ציוד כאמור בתקופה שנייה מחיר הבדיקה 

צדדים היהיה בהתאם למחיר בתקופה הראשונה, אלא אם יסכימו שני 

מחיר המכשירים ם לא יעלה על באם מכבי תרכוש המכשירים מחיראחרת. 

. ומחיר הבדיקה המדווחת /יהיה בהתאם תקופה הראשונהשהוצעו ל

 השניה.לתקופה 

 

מכשיר פעיל במעבדת מכבי, ואשר מכבי תהיה מעוניינת בהפעלתו חלף היה ולספק  6.4

מכשור חדש, שמורה למכבי הזכות להתחיל את ההסכם במחירי תקופה שנייה. במקרה 

וש החלפה למכשור חדש בתקופת ההסכם, יפעלו הצדדים כאמור זה , באם מכבי תדר

 6.3בסעיף 

 

ו/או  עם תום תקופת ההתקשרות הראשונה -באם מכבי תבחר בבדיקה מדווחת מלאה 6.5

 .יעברו המכשירים לבעלות מכבי ,  6.3.2תום תקופת האופציה  עפ"י סעיף עם 

 

 

 לעניין מתן השירות הזוכההתחייבויות והצהרות  7

 

(, "היצרן" –)להלן _________מורשה של חברת נציג היר ומתחייב, כי הינו מצ הזוכה 7.1

 וכי הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.

 

 

)בהתאם מכשירים וחומרים , מטעם היצרן מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל הזוכה 7.2

 (הזוכהלזכיית 

מיכה אחזקה שוטפת, שירותי תמסוגל לתת שירותי הוא כי  הזוכהכמו כן מצהיר 

 הנ"ל, לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו. מקצועית וביקורות טכניות למכשירים

 

 

, הציוד המכשירים מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק למכבי את  הזוכה 7.3

בהתאם למפורט בהסכם זה, במפרט ובהצעתו ולעמוד  כשיריםהמתכלה, והשירות למ

 וחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז.בכל הכמויות, התעריפים ול

 

מצהיר כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים  הזוכה 7.4

ל והכ הדרכת הפעלתם, ולשם כשירים, לשם תחזוקתםהדרושים לשם התקנת המ
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ן, כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים, הנדרשים על פי כל די

 .יבוא, לשירות ולאחזקת המכשירים והחומרים לביצוע הבדיקות במכשיריםל

 

מצהיר, כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו  הזוכה 7.5

וכי יש לו  כשיריםלהשיג, בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה, חלקי חילוף וציוד למ

וכן צוות אנשים  קת המכשיריםוכלים המתאימים לתחזומעבדה המצוידת במכשור 

 מיומנים לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה, למשך כל תקופת ההתקשרות.

 

 

מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל  הזוכה 7.6

למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית  הזוכהסיבה שהיא, יודיע 

החדש  הזוכהמתחייב לשתף פעולה עם  הזוכה, והזוכהאת ההתקשרות עם להפסיק 

 איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

 

מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה  הזוכה 7.7

 בטוחות, בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

 

נו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הי 7.8

 יסודית של ההסכם.

 

 

 אספקת המערכות 8

 

________מכשירים חדשים מדגם __________________למגה לאב יספק הזוכה 8.1

 .( "אתר מכבי" –)להלן 

 UP)באם תהא ירידה ב  מכשירים חדשים ללא עלות למכבי שמורה הזכות לקבל 8.2

TIME )  גידול שיצדיק זאת( על פי שיקול דעתה הבלעדי. ו/או נוספים )אם יהיה

במועד  הזוכההמכשירים החדשים שיתקבלו יהיו בקדמת הטכנולוגיה המוצעת על ידי 

וכך שיהיה מענה   98 %-של הציוד במעבדה לא יפחת מ UP TIMEקבלתם, כך ש 

באם מכבי תבחר בתוצאה מדווחת, במקרה של גידול  .הולם לגידול כמותי ככל שיהיה

 במכרז. הזוכהמכשירים ירכשו על חשבונה במחירים שאינם עולים על הצעת ה

 

בהזמנה  ספקלאתר מכבי, כפי שתמסור מכבי ל כשיריםיספק את המ הזוכה 8.3

מתחייב לספק, להרכיב, להתקין, להוביל, לחבר  הזוכהבכתב/פקס/הזמנה ממוחשבת. 

למכבי  וולמסור אותהתקינה  רות האנרגיה הנדרשים לצורך הפעלתולכל מקו כשירכל מ

 במצב פעולה מקובל ותקין.

 

על  במכבי על תעודת משלוח. תעודת משלוח חתומה מכשיריחתים את מקבל ה הזוכה 8.4

 כשיר נתקבלאישור כי המקרי  –תהווה אישור ל"מסירה"  ידי מנהל האתר או מי מטעמו,

 הופעל במעבדה. החתימה על תעודת המשלוח אינה מהווה אישור לכך שהמכשיר 

 , לשביעות רצונם.והמשתמשים בו קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש בו באופן תקין

 

יעביר למכבי, מיד לאחר חתימת ההסכם, את כל הדרישות והסידורים הנוגעים  הזוכה 8.5

באתרי מכבי, לרבות דרישות לאספקת חשמל, תוכנות ופרטים  כשיריםלהצבת המ
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במכבי, סידורים פיזיים למערכות המחשוב  כשיריםטכניים הדרושים לקישור המ

וכו'. באחריותה של מכבי לבצע את הסידורים והדרישות הנ"ל  כשירהנוגעים להצבת המ

 ועל חשבונה.

 

בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש, בכפוף לכך כשירים יספק את המ הזוכה 8.6

פי הנחיות -ועל הזוכהשמכבי תקצה מקום מתאים ואת התשתיות הנדרשות בתיאום עם 

 . הזוכהידי -כפי שתימסרנה על היצרן,

 

 הזמנת מכבי. ממועד ימים 45 -יסופקו לידי מכבי לא יאוחר מ כשיריםהמ 8.7

 

את כל רכיבי החומרה,  הם חדשים וכולליםלאתרי מכבי כש יספק את המכשירים הזוכה 8.8

(, כל החלקים SERVICE MANUALחבילות התוכנה, ספר שירות טכני מלא )

המלאה והתקינה  םשונית מתאימה, הנדרשים להפעלתוהאביזרים וחומרים בכמות רא

למערכת המחשוב של המכשירים למכבי בקישור  הזוכהשל המכשירים. כמו כן, יסייע 

 מכבי.

 עותק נוסף של ספר שירות טכני מלא  הזוכהבנוסף, יספק               

SERVICE MANUAL)                ).למהנדס ציוד רפואי במטה מכבי 

 

, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה עיף זהס 8.9

 יסודית של ההסכם.

 

 

 אספקת הריאגנטים: 2

 

 יסופקו ריאגנטים המאושרים על ידי יצרן המכשירים. 9.1

 

מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את הריאגנטים לצורך ביצוע  הזוכה 9.2

 .מהזמנתם ימי עבודה   באופן סדיר ושוטף, תוך שבעה הבדיקות

 

 .הריאגנטים יסופקו ללא חיוב 9.3

 

משלוחי הריאגנטים למכבי יהיו בהתאם לשעות הפעילות של כל אתר, וימסרו לכל אתר  9.4

 מזמין בלבד ולא יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות במכבי.

 

 ריאגנטים  בקירור יסופקו באריזה נפרדת, עליה מדבקת "קירור" בולטת. 9.5

 

יחתים את מקבל הסחורה תוך ציון שם מלא וחותמת המתקן  על תעודת משלוח  וכההז 9.6

 / /חשבונית במחיר אפס.

 

 6 -עם תאריך תפוגה ארוך ככל הניתן ולפחות ל הריאגנטיםמתחייב לספק את  הזוכה 9.7

 חודשים  מתאריך האספקה.
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 הדרכה ותמיכה מקצועית 04

 

 כשירים ולהשגיח על פעולתםאת המ המיועדים להפעילמכבי ידריך את עובדי  הזוכה 11.1

ברמת המפעיל, לפי הנחיות וקתם ובתחזבהפעלתם , כשיריםהתקינה בשימוש במ

ותמשך עד  יוצב מכשיר מיד לאחר התקנתובה  אתר מכביהיצרן. ההדרכה תנתן בכל 

 .אתר, לשביעות רצון מנהל המכשיראשר יוטמע השימוש ב

 

ה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן ספרות הפעלה מלא כשיריספק עם כל מ הזוכה 11.2

 תמצית הוראות אחזקה בעברית.

 

ובשיטות העבודה בהן  כשיריםתמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המ יספק הזוכה 11.3

 , לפי הצורך או לפי פניה של מכבי.כשיריםלמשתמשי המ

 

מתחייב כי במהלך כל תקופת ההתקשרות יעסיק אנשי  תמיכה מקצועית  הזוכה 11.4

 עודות הסמכה( בנושא אפליקציות למכשיר וסמכים ע"י היצרן )יש להציג תמיומנים ומ

 המוצע.

 

 הזוכהמתחייב לדאוג לנוכחות של מומחה אפליקציה ברמה הגבוהה ביותר ש הזוכה 11.5

 להעמיד  ,על מנת לסייע בהטמעת המכשירים  ,במידת הצורך. בארץ או בחו"ל  יכול

 

 

 שירות תחזוקה למערכות 00

 

 

 הזוכהותקופות האופציה  )בכל חלופה בה מכבי תבחר(  תקשרותהההבמהלך תקופת  11.1

, ללא תשלום נוסף, ויספק, ועל כל רכיבי מכשיר,התקינה של כל  ויהיה אחראי לפעולת

 שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה יעוץ והדרכה למשתמשים.

 

ני שבר שירות התחזוקה ינתן באתר מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה, תיקונים, תיקו 11.2

)כתוצאה משימוש סביר(, טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, אספקת חלפים הדרושים 

במצב תקין או לשם השבתה לתפעול תקין, ביקורות טכניות ועדכוני  כשירלשמירת המ

, והכל ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי. השירות כולל את כל כשירתוכנה למ

 שים לשם ביצוע התחזוקה .העבודות, החומרים והחלקים הדרו

 

מתחייב לספק למכבי את השירות, בתנאים, בציוד, בכוח האדם, באיכות וטיב  הזוכה 11.3

הכל כמפורט בהסכם זה, במכרז, במפרט,  –מעולים ותוך עמידה בלוחות הזמנים 

ידי המנהל הממונה מעת לעת, לשביעות רצונה -ובהוראות אחרות כפי שתינתנה לו על

 המלא של מכבי.

 

עד  18:11בימים א' עד ה', בין השעות במגה לאב  ינתנו השוטפים  ירותי התחזוקה ש 11.4

 . 13:11עד  18:11ובימי ו' וערבי חג בין השעות  19:11

 

בתקופת  במגה לאב  /יםכשירבממתחייב להיענות לקריאה לכל תקלה  הזוכה 11.5

קיבל  שעות מהמועד בו 3תוך פרק זמן מירבי שלא יעלה על   ההתקשרות והאופציות
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הודעה על תקלה, ובלבד שההודעה נמסרה בשעות השירות כאמור לעיל ועד השעה 

, תטופל התקלה עד 19:11קיבל הודעה על תקלה לאחר השעה  הזוכה. במידה ו19:11

 בבוקר ביום העבודה הבא. 18:11השעה 

 

 אתרבשעות בהן במגה שירות ותחזוקה שאינם דחופים ושירותי תחזוקה מונעת יינתנו  11.6

 .אתרי מכביובעיקר בימי ו', בתיאום עם מנהלי   פעיל ואינ בי מכ

 

מתחייב לעבוד באופן רציף עד לתיקון התקלה. יובהר, כי אם תיקון התקלה יארך  הזוכה 11.7

 מעבר לשעות העבודה האמורות לעיל, לא תיגבה בגינן כל תוספת.

 

שעות  48מתחייב לתקן כל תקלה תוך מקסימום  הזוכהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  11.8

 מעת קריאת השירות, למעט שבתות וחגי ישראל.

 

 48לא תתוקן בתוך  כשירבמידה והתקלה במ כשיר חלופייהיה ערוך לספק מ הזוכה 11.9

להעמיד לרשות   הזוכה. במקרה זה מתחייב כשירשעות מהגעת הטכנאי לבדיקת המ

 מיידי נשוא הסכם זה ובאופן כשירברמה זהה או דומה לזו של המ כשיר חלופימכבי מ

 .שעות  96עד  48תוך 

 

מאבחן  מיום התקנת של כל  UP TIME –מתחייב כי זמן ההפעלה התקין  הזוכה 11.11

משעות  98%-לא יפחת מ המכשירים וכל עוד מכבי מבצעת בדיקות במכשירים אלה, 

ו /או  95%היה ותהא ירידה מ   ., בחישוב מצטבר שנתיבמעבדה העבודה הרגילות

יבצע זאת  הזוכהספת מכשירים   נוספים בתקופה הראשונה יהיה צורך בהחלפת / הו

 6.2ר בסעיף ללא עלות נוספת. היה והצורך יהיה בתקופה שנייה, הנושא יטופל כאמו

 

ויציג  כשיריםמהמ דינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אח הזוכה 11.11

 פי דרישת מכבי.-אותו למכבי בכל עת על

 

מיכלים של באו  םת של המכשיר כרוכה בשימוש במארזיבמידה והפעילות השוטפ 11.12

מתחייב כי  הזוכה, למארז/מיכל ק"ג או יותר 3במשקל חומרים כלשהם )כולל מים( 

הטענת מארזי חומרים אלו במכשיר תבוצע באחריותו, באופן שיבטיח את הפעילות 

במשך  הזוכההרציפה של המכשיר במהלך כל יום העבודה וללא עיכובים ותמומן על ידי 

 .כל תקופת ההסכם

 

ן, ככל פי המלצת היצר-מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על הזוכה 11.13

, לרבות תוכנות דרושות, וזאת לתקופה של שבע הדרוש לתיקון ולתחזוקת המכשירים

בשימוש מכבי. כמו כן,  כשירים וכל עוד המ כשירשנים לפחות ממועד המסירה של כל מ

 .כשיריםלהעסיק לפחות שני אנשי שירות לתחזוקת המ זוכההמתחייב 

 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה  11.14

 יסודית של ההסכם.
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 ניהול מלאי 01

 

לשם מניעת  שבנספח א'חודשים מכל המוצרים   3יחזיק מלאי מינימאלי של  הזוכה 12.1

 תה  אצווה.בודה מאועמחסור ושמירת רצף 

 

 ידווח למכבי על כל מחסור הצפוי במי מן המוצרים, באופן מיידי וללא כל דיחוי. הזוכה 12.2

 

במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש את המוצר/ים מספק חלופי  12.3

 שפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו.י הזוכהכראות עיניה, ו

 

תחייב לספק י הזוכהש צורך באספקה דחופה במקרה חריגים של חסר בריאגנטים וי 12.4

 .אותם עוד באותו היום

 

 

 

 החלפה והחזרת  מוצרים 03

 

שבעת יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה של מוצרים  הזוכה 13.1

 הקבלה ע"י מכבי נמצאה פגומה, כפי שתודיע מכבי לספק מיד לאחר קבלת האריזה.

 

ימים  3על חשבונו, בתוך  הזוכהמוצר/ים יבצע זאת של  recallהיה ויידרש הליך של  13.2

ידי החוק או  -מנקודות המכירה של מכבי או ממחסניה אלא אם כן יוגדר אחרת על

  .בדרישות משרד הבריאות

 

 

 התחייבויות מכבי 00

 

, כשירמכבי מתחייבת לנקוט בכל הפעולות הסבירות לשם שימוש יעיל וחסכוני במ 14.1

 .הזוכהידי -ימסרו לה עלשיבהתאם להוראות היצרן, כפי 

 

בנושא זה ולהנחות את עובדיה בהתאם כפי  הזוכהמכבי מתחייבת לשתף פעולה עם  14.2

 הרכש במכבי, לפי הצורך.לבין אגף  הזוכהשיסוכם בין 

 

מכבי תמנה מטעמה צוות לבירור עניינים הנוגעים להסכם זה. הצדדים רשאים לצרף  14.3

 הותו.לדיונים נציגים נוספים לפי עניין הדיון ומ

 

 בכל אחד מהמקרים הבאים: הזוכהצוות זה ידון עם נציגי  14.4

 

 שלא עפ"י הנחיות היצרן.  מכשירעל שימוש ב הזוכהדיווח של  14.4.1

 

  דווחותהמומספר הבדיקות  סטיות מהותיות בין צריכת החומרים  14.4.2

  11%-(.במידה והצוות יסכים כי קיימת סטייה מהותית הגבוהה מ11%+ -)

  לדוגמא אחסון  אות של מכבינ  אכת החומרים כתוצאה משימוש לבצרי                

 , תשלם מכבי לספק את מחירי ריאגנטים שלא בהתאם להוראות היצרן                                  

 הריאגנטים בגין הסטייה .                                 
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 עניינים מהותיים אחרים הנוגעים להסכם ולתנאיו. 14.4.3

 

מכשירים לצורך בדיקתם , טיפול , בתיאום מראש, גישה חופשית לספקבי תאפשר למכ 14.5

 אינה פעילה.המעבדה בשעות בהן  בהם ותחזוקתם

 

 

 התמורה ותנאי תשלום  .0

 

 : בחלופה של "תוצאה מדווחת מלאה"במידה ומכבי תבחר  מחיר לבדיקה 15.1

 

 אגנטים ומחיריהן ורשימת הרי  מכשיררשימת הבדיקות  המבוצעות  על ידי ה 15.1.1

  הדרושים לביצוען, ונתוני הבסיס לחישוב עלות הבדיקות  יהיו כמפורט                

 .למכרז 'גבנספח                 

 

 : ללא תשלום נוסף הזוכהורה בתקופה הראשונה יספק בגין התמ                      

 .מכשירים בהתאם לצרכי מכבי 15.1.1.1

 

 לצרכי מכבי כגון  ציוד מתכלה לביצוע הבדיקות בהתאם 15.1.1.2

 ומתכלים נוספים ככל שידרשו. ריאגנטים, קונטרולות , קליברטורים           

 

 שירותי אחזקה שוטפת ותמיכה מקצועית לכל המכשירים נשוא  15.1.1.3

 הסכם זה ואחריות לפעילותם התקינה, בהתאם לצרכי המעבדות            

 ולהוראות היצרן.           

 

 ופה הראשונה, את הנדרש בתק הזוכהשנייה יספק גין התמורה בתקופה הב 15.1.2

 אם הסכימו הצדדים אחרת.למעט מכשירים, אלא                 

 

 סכומי התמורה  ישולמו על בסיס חודשי, לפי מספר התוצאות המדווחות  15.1.3

 לבדיקות אשר בוצעו במהלך כל חודש במעבדות מכבי. מכבי תעביר                  

 לחודש העוקב לחודש הפעילות. 5לספק דוח"ות ממוחשבים  עד ל                                  

 

               לשני הצדדים שמורה הזכות לבקר את מספרי הבדיקות המדווחות 15.1.4

                 באמצעות מערכות הדיווח המקובלות לרבות מונה הבדיקות בתכנת              

 המאבחן.              

 

 

 :בדיקה במידה ומכבי תבחר בחלופה של "תוצאה מדווחת " ל מחיר 15.2

 רשימת הבדיקות  המבוצעות  על ידי המכשיר  ומחיריהן ורשימת הריאגנטים  15.2.1

 עלות הבדיקות  יהיו כמפורטהדרושים לביצוען, ונתוני הבסיס לחישוב 

 למכרז. בנספח ג'

  אלל הזוכהיספק  בכל תקופות ההתקשרות ככל שתהיינהגין התמורה ב

 .תשלום נוסף
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 קונטרולות ,  ריאגנטים, ציוד מתכלה לביצוע הבדיקות בהתאם לצרכי מכבי כגון 15.2.2

 שידרשו.ומתכלים נוספים ככל  קליברטורים   

 

 זה  הסכם שירותי אחזקה שוטפת ותמיכה מקצועית לכל המכשירים נשוא   15.2.3

 מעבדות ולהוראות היצרן.הואחריות לפעילותם התקינה, בהתאם לצרכי    

 

 המדווחות  סכומי התמורה  ישולמו על בסיס חודשי, לפי מספר התוצאות  15.2.4

 לבדיקות אשר בוצעו במהלך כל חודש במעבדות מכבי. מכבי תעביר  לספק 

 לחודש העוקב לחודש הפעילות. 5דוח"ות ממוחשבים  עד ל 

 

   המדווחות לשני הצדדים שמורה הזכות לבקר את מספרי הבדיקות  15.2.5

                 יווח המקובלות לרבות מונה הבדיקות בתכנתבאמצעות מערכות הד

 המאבחן.

 

ימים  121יערך לעבודה בחשבונית מרכזת על פי אפיון אשר תעביר מכבי, תוך  הזוכה 15.3

 מהודעת מכבי על רצונה בכך.

 

 

של למכבי, בתנאים  הזוכההתמורה תשולם כנגד חשבוניות מס כחוק, אשר יוגשו ע"י  15.4

 עד תאריך כל חשבונית.יום ממו 66שוטף + 

 

המחירים יוצמדו באחת מהדרכים המפורטות להלן, כפי שבחר הזוכה בטופס ההצעה  15.5

 למסמכי המכרז. נספח ג'

 מטבע ההצעה יכול להיות אירו /  -למט"ח  111%ההצמדה   15.5.1

/ יין יפני / פרנק שוויצרי. התמורה בש"ח תיקבע על פי   USDלירה סטרלינג /

נבחר שיפורסם על ידי בנק ישראל ביום האחרון השער היציג של המטבע ה

 של חודש הפעילות.

 אם הזוכה יבחר להגיש  -למדד המחירים לצרכן  111%הצמדה  15.5.2

את הצעתו בש"ח, ובחר בהצמדה למדד המחירים לצרכן פעם בשנה. 

ההצמדה תחושב לפי השינוי שחל במדד המחירים לצרכן אשר פורסם ע"י 

ין תחילת התקופה לסופה. המדדים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ב

אליהם בוצעה ההצמדה יהוו את מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה הבאה. 

מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה הראשונה יהיו מדד המחירים לצרכן הידוע 

אשר בגין חודש___________שנת _________,ביום הגשת ההצעה ו

 עמד על _______ נקודות.

 להגיש את הצעתו בש"ח , אם הזוכה יבחר  -הצמדה משולבת 15.5.3

למדד המחירים  31%תבוצע אחת לחודש הצמדה  -ובחר בהצמדה משולבת

ההצמדה תחושב לפי השינוי המשוקלל שחל במדד  -למט"ח  71%-לצרכן ו

המחירים לצרכן ובמטבע ההצמדה הנבחר בין תחילת התקופה לסופה. 

ההצמדה המדד והשער אליו בוצעה ההצמדה יהוו את מדדי הבסיס לחישוב 

הבאה. מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה הראשונה יהיו המדדים הידועים ביום 

_______נקודות. מטבע -מדד מחירי לצרכן -הגשת ההצעה ואשר עמדו על  

 ההצמדה _______, שער _______
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 וביטוח אחריות 01

 

או יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/ הזוכהמבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה  16.1

הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למזמין ו/או לעובדיו ו/או 

ללקוחותיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם מתן שירותי 

___________________ )להלן:"השירותים" או "המוצרים"( ו/או במסגרתם, 

 כמפורט ומוגדר בהסכם זה.

 

תחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק מ הזוכה 16.2

ו/או הוצאה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו למזמין, לרבות הוצאות ושכ"ט 

, על פי הזוכהעו"ד בגין תביעה שתוגש נגד המזמין, כתוצאה מאירוע, שהינו באחריות 

י לגרוע מזכויות המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, והכל מבל

כל דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים ובלבד שניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל 

 דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמור.

 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד  הזוכהמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות  16.3

 הזוכהתחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב תחילת הסכם זה או ממועד 

לערוך ולקיים על חשבונו, בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את 

להסכם ומהווה חלק 1המצורף כנספח  אישור עריכת ביטוחים"הביטוחים המפורטים ב"

כל תקופת " ו/או "הביטוחים"(, וזאת למשך הזוכהבלתי נפרד הימנו )להלן "ביטוחי 

ההתקשרות על פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר למשך כל 

תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא 

 פחות משלוש שנים מתום תקופת ההתקשרות.

 

בדולר מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח וניתן להמירם לסכומים 

ארה"ב בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת 

 החוזה.

 

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין  הזוכה 16.4

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

ורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות תחודשנה מעת לעת, לפי הצ הזוכה

על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף 

יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים  הזוכההביטוחים. יודגש, כי 

 .הזוכהבביטוחי 

 

 

 14 -, לא יאוחר מלהמציא למזמין הזוכהללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב  16.5

יום לפני מועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי 

כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי  הזוכה

מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום  הזוכההמבטח. 

נו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי כדין על ידי המבטח הי

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. הזוכההמצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של 
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כדי לצמצם או לגרוע  הזוכהבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי  16.6

עריכת הביטוחים כדי בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה ב

מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל נזק  הזוכהלשחרר את 

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

 

 ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, 16.7

ביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת  להפקיד בידי המזמין, אישור עריכת הזוכהמתחייב 

 תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.

להתאימם לערך הנקוב בש"ח  הזוכהמובהר והיה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על 

 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

 

שגיאה! פק כנדרש בסעיפים ידי הס-מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 16.8

לעיל תחשב הפרה  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ו/או  מקור ההפניה לא נמצא.

יסודית של הסכם זה, ותזכה את המזמין, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לספק 

 י הסכם זה.לפ

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין לפי חוק החוזים )תרופות(, 

 .1971-התשל"א

 

המזמין יהא רשאי,  אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי  16.9

מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה  הזוכהכאמור לעיל, ו הזוכה

שו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על פי נספח זה. שיידר

מצהיר ומתחייב כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט  הזוכה

לעיל אינן מטילות על המזמין ו/או מי מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים 

היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין  הזוכהלגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת 

 הביטוחים ובין אם לאו.

 

ינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי יכללו תנאי מפורש על פיו ה הזוכהביטוחי  16.11

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

יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם  תימסר הודעה 

 יום מראש. 31בכתב בדואר רשום לידי המזמין לפחות 

 

, לרבות אי הזוכהיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על יכללו סעיף לפ הזוכהביטוחי  16.11

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

 בזכויותיו של המזמין לקבלת שיפוי.

 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  16.12

ו מי מטעמו בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי ביטוח הרכוש תביעה כנגד המזמין ו/א

, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא הזוכהעריכת ביטוחי  באישורשהתחייב לערוך כמפורט 

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, והוא פוטר את המזמין ו/או מי מטעמו כל 

 פי הפוליסות. אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על

 

מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן  הזוכה 16.13

השירותים נשוא חוזה זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני 
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המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה, על כל תנאיהם 

או לתקופה  הזוכהופת התקשרותם עם כמפורט בנספח זה, וזאת למשך כל תק

לכלול את קבלני  הזוכהמאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה. לחלופין, רשאי 

 המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל.

 

, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  16.14

 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. הביטוח הרלוונטי למועד עריכת 

 

 

 רישיונות והיתרים 07

 

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים  הזוכה 17.1

ו/או ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. 

כל התשלומים הכרוכים מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת ב הזוכה

 בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת ההתקשרות.

 

/  מתחייב להמציא למכבי אישור כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר הזוכה 17.2

 3, תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך מערכת

 השרות נשוא הסכם זה. פעלת, ובכל מקרה טרם החודשים ממועד החתימה על ההסכם

 

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. 17.3

 

 

 הזוכהמועסקי  08

 

מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך  הזוכה 18.1

כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, 

ד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלב

 מיחסיו עימם.

 

מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או  הזוכה 18.2

 הסכם החלים עליו.

 

אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או  הזוכה 18.3

ק גופני, מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות בקשר למתן השירות, בגין נז

 או בכל פעילות הקשורה למתן השירות.

 

 

פי ההסכם, וכי -כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על הזוכהכן מצהיר  18.4

פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על -כל זכות שניתנת על

מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא  ידם ו/או בשמם ו/או

ו/או לכל העובדים  ספקאמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה ל

המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או 

ל פיו, או בקשר עם הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה ע

 ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות על פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.
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מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש  הזוכה 18.5

להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי  הזוכהכמסמיך את 

 י.בעניין כלשהו או למטרה כלשה

 

 

מתחייב לפצות ו/או לשפות את  הזוכהמבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי,  18.6

מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב 

 המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

 

בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי  18.7

 יסודית של ההסכם.

 

 

 שמירת סודיות 02

 

מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  הזוכה 19.1

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

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

 סיומה.

 

 118מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  הזוכה 19.2

 .1977 –עונשין, התשל"ז ה לחוק

 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה  19.3

 של ההסכם.יסודית 

 

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם 14

 

בידי מכבי, ערבות   הזוכהלפי ההסכם, יפקיד  הזוכהטחון למילוי כל התחייבויותיו של כב 21.1

להסכם זה )להלן:  כמפורט בנספחבנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, 

  שקלים חדשים(אלף  מאה וחמישים)₪  151,111בגובה של  "(,ערבות הביצוע"

אחר תום תקופת ליום  121ום  שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בת

 ההתקשרות.

 

מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או  21.2

גרם למכבי נזק בגין אי מילוי  הזוכהן השירות מכל סיבה שהיא, ומתהסתיים 

תהא מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או  –התחייבויותיו על פי ההסכם 

וספת של הערבות לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות לדרוש הארכה נ

 את כתב הערבות הבנקאית. ספקסיים לפצות את מכבי כאמור תחזיר מכבי ל הזוכהו

 

בהתחייבויותיו על פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש  הזוכהבכל מקרה בו לא עמד  21.3

לפניה  את הערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק

 לערכאות, לבוררות, למו"מ משפטי כלשהו, או למתן הוכחה כלשהי.
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השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות, יהא  21.4

חייב לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני  הזוכה

ודעה כי מכבי גבתה את ה הזוכה)שבעה( ימים מהיום בו קיבל  7הגבייה האמורה, תוך 

 הערבות או כל סכום ממנה.

 

על פי  הזוכהאין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  21.5

 ההסכם.

 

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על 21.6

 

אשר הפרתו מהווה הפרה סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם,  21.7

 יסודית של ההסכם.

 

 

 הפרת הסכם 10

 

 פי כל דין או ההסכם.-כבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, עלמ 21.1

 

או   הזוכהבנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד  21.2

ם באופן אחר, מי מטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או חיסול עסקי

 יום. 31והליכים אלו לא בוטלו תוך 

 

 –את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  הזוכההפר  21.3

 

 לבטל את ההסכם לאלתר; או  21.3.1

 

 לתקן  הזוכהלעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מ 21.3.2

 ימים מיום שתימסר  3את ההפרה ו/או ההתחייבות תוך 

 לא אחר הוראות מכבי, מתחייב בזה למ הזוכה. ספקההודעה ל

 וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו 

 הקיום כאמור.-למכבי כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי

 

למכבי  הזוכהישלם  לעיל, 21.3בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות  21.4

/או שייגרמו למכבי ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו 311,111פיצויים מוסכמים בסך 

כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. 

כל סעד או תרופה  הזוכהאין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מ

 אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

 

את ההסכם  וכההז לעיל ו/או הפר 21.3.2ההפרה, כאמור בסעיף את  הזוכהלא תיקן  21.5

לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה  הזוכההפרה שאינה יסודית ומכבי דרשה מ

לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או  הזוכהו/או את ההתחייבות ו

ההתחייבות, כפי שנדרש על ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, 

ידי מתן -קיומו, וזאת על-הסכם מחמת הפרתו או איתהיה מכבי זכאית לבטל את ה

  311,111 יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך הזוכההודעה על כך בכתב, ו
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ש"ח וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום 

י לגרוע כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפסקה זו כד

 כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין. הזוכהמזכותה של מכבי לקבל מ

 

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק  21.6

אשר עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, 

 עון להיפוכו של דבר.יהיה מנוע מלט הזוכהוכי 

 

, והביטול ייכנס לתקפו ספקביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב ל 21.7

 במועד שתקבע מכבי בהודעה.

 

 

 איסור הסבת ההסכם 11

 

איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, או להמחות לאחר את זכויותיו על פי  הזוכה 22.1

 ף לאישור מראש ובכתב של מכבי.החובות הנובעות ממנו,  אלא בכפוההסכם או את 

 

לעשות בניגוד להוראות סעיף זה, תהא בטלה  הזוכהכל מסירה או העברה שיתיימר  22.2

 .ומבוטלת וחסרת כל תוקף

 

 לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. הזוכהזכויותיו של  22.3

 

הסכם זה ו/או פי -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 22.4

חלקן, לכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או מכבי הינה 

. פרט 1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -עניין" בו כהגדרתו של "בעל-"בעל

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

ה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה סעיף זה, על כל סעיפי המשנ 22.5

 יסודית של ההסכם.

 

 

 זכות קיזוז 13

 

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי  23.1

עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום  הזוכהש

 ממכבי. ספקשיגיע ל

 

כלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם מבלי לגרוע מ 23.2

לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים 

 ממכבי. ספקשיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע ל

 

 ויתור בכתב 10

 

 יות הצדדים לפיו, אלא בכתב.אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכו 24.1
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הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא  24.2

 תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 

לא ייחשב הדבר  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 24.3

 ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.כויתור על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים 

 

 

 סמכות שיפוט .1

 

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם 

 יפו. -אביב-ו/או למכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל

 

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות 11

 

 כפי שמופיעות במבוא להסכם. כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה

שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך אלקטרוני למען  פי הסכם זה תישלחנה בדואר-כל ההודעות על

 שליחתן . שעות מעת 24תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 

 

 

 

 

                                          ________________     ______________ 

 הזוכה                                                              מ כ ב י      
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 נספח  להסכם 

 תאריך:_____________

 לכבוד:

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

 )להלן ביחד ולחוד: "מכבי"(

  אישור עריכת ביטוחיםדון: הנ

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ )להלן: 

"הזוכה"(  בקשר עם מתן שירותי _______________________ וכן כל השירותים הנלווים כמפורט 

 וכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם לבין הזוכה )להלן בהתאמה: "השירותים"

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

ביטוח חבות הזוכה כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  -ביטוח חבות מעבידים .1

ו/או נזק גוף ו/או נזק , בגין מוות 1981 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  

לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו/או ₪  21,111,111לאירוע ובסה"כ ₪  6,111,111

 מי מטעמה במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הזוכה.

 פוליסה מספר _______________.

 

ביטוח חבות הזוכה 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 

₪     6,111,111וכה ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הז

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי 

ו/או מחדלי הזוכה ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך 

המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג  בנפרד עבור כל אחד מיחידי

 בגין רכוש באחריות או בפיקוח או בשליטת הזוכה.

 פוליסה מספר _______________.

 

כיסוי אחריותו של הזוכה עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק גרר,  בקשר עם   -ביטוח חבות מוצר .3

המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הזוכה ו/או הבאים מטעמו )להלן:"המוצרים"( בגבול ו/או עקב מוצר 

לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע ₪    8,111,111אחריות של 

ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה רלוונטי רק כאשר מתבצעת גם 

.הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הזוכה ו/או בשל  עבודה

אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף 

אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט 

הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הזוכה בקשר עם השירותים  לעיל

שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני ___________. במקרה שהביטוח 

בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת  6למשך  מוארכת,

הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו 

נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. לעניין סעיף זה הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול 

 ם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה ג

 המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

 פוליסה מספר _______________.
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 כללי

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

 ל.לעי

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי  .5

 מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.

פת הביטוח אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקו .6

 יום מראש.31מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט" במהדורתו  .7

 הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

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

 

 

 

 

 בכבוד רב                                                    

 

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 

 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(              
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 ספח להסכםנ

 הזוכה בלבד ערבות ביצוע לשימוש

 

 נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטנומית

 

 לכבוד

 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 

 הנדון: ערבות מס' ___________

 א.נ.

)להלן "סכום הערבות"( כשהוא צמוד למדד ₪  151,111הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 , המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________כמפורט להלן

 .HBA1Cלביצוע בדיקות  מכשירים אוטומטיים וריאגנטיםספקת א"החייב"( בקשר עם הסכם ל –)להלן 

 .114/2112עפ"י מכרז מס' 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

מדד "המדד החדש"( כי ה –אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן 

 החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

" המדד היסודי"(  אזי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור  –היינו ____ נקודות )להלן 

 "סכום הערבות המוגדל"(. –עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן 

ווה למדד היסודי או נמוך הימנו , לא יחול כל שינוי בסכום למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש ש

 הערבות.

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

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

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

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל .

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

 

 

 בכבוד רב,

 שם הבנק:__________

 שם הסניף:__________
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 ג'ספח נ

 לכבוד: מכבי שרותי בריאות

 

  04021401הנדון: טופס הצעה למכרז מס' 

 

 ___________________________התאגיד המציע: 

 

 :כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

 

אנו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________מצהירים ומתחייבים 

 כדלקמן:

 

 מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאימסמכי המכרז, אנו קראנו והבינונו כל האמור ב .א

  ההתקשרות ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה   

 והתחייבות זו. 

 

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

 

 לבצע את השירותים שבהצעתנו חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו  .ג

 בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על 

 ההסכם המצורף כלשונו.

 

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

 

 במהלךף באופן ישיר או עקיף הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחש .ה

 הכנת ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

 

 ויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זאנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבו .ו

ד ימים מהמוע 90בתוקפן, לא לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 

במשך כל תקופת  –האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

 ההתקשרות לפי ההסכם.

 

 הננו מבינים ומוסכם עלינו כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים  .ז

 אחרים במכרז. 

 

 ר ע"יהנבח היציג  המטח דוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער י .ח

 למכרז.הסופיות נכון ליום האחרון להגשת ההצעות  הזוכה 
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 השנים הבאות :  שלשאומדן הכמויות ל .2

 

 שנה 
כמות 

בדיקות 
 שנתית 

2011 306,495 

    

2012 321,820 

2013 337,911 

2014 354,806 

 1,014,537 סה"כ להסכם שלש שנים 

  

2015 372,547 

2016 391,174 

2017 410,733 

סה"כ להסכם שלש  שנים 
 1,174,453 נוספות 

 

 

 להלן הצעתנו : .3

 

 
 

 

רלוונטי לחלופה 

של "תוצאה 

-מדווחת מלאה"

 תקופה ראשונה

רלוונטי לחלופה 

של "תוצאה 

-מדווחת מלאה"

תקופה שנייה 

ולחלופה של 

 "תוצאה מדווחת "

 מחיר בדיקה שם הבדיקה
 1מדווחת 

 מחיר בדיקה
 2מדווחת 

 HBA1Cבדיקות 
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 : יש למלא את הטבלה הבאה - :המכשור המוצע .4

 

שם 

 המכשיר

כמות  דגם יצרן

 מכשירים

 נדרשת 

מחיר 

 מכשיר

ספק ה

כל 

 מכשיר

 )לשעה(

      

 

 

 הערות:

 

_______________________________________________________ 

 

 

  :)למידע(שימת הריאגנטים הדרושים לביצוע הבדיקות ר ..

   
 

      
 

      

 שם הריאגנט בדיקה
כמות 
 באריזה

אומדן כמות 
 שלשאריזות ל

שנים על פי 
 אומדן הכמויות 

 מקט יצרן
תנאי איחסון 

 וטמפ'
מחיר 
 לאריזה

             

             

 

 

 :)למידע(  מתכלים נוספים הדרושים לתפעול המכשירים.1

  
 

     

 כמות באריזה שם המתכלה

ות אומדן כמ
 אריזות ל

שנים שלש 
על פי אומדן 

 הכמויות

 מקט יצרן
תנאי איחסון 

 וטמפ'
 מחיר לאריזה

            

            

 

 

 

 מטבע ההצעה ______________

 הצמדות :

/ יין יפני /   USDמטבע ההצעה יכול להיות אירו / לירה סטרלינג / -למט"ח  111%ההצמדה 

בע על פי השער היציג של המטבע הנבחר שיפורסם על ידי פרנק שוויצרי. התמורה בש"ח תיק

 בנק ישראל ביום האחרון של חודש הפעילות.
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את הצעתו בש"ח, ובחר  אם הזוכה יבחר להגיש -רכן למדד המחירים לצ 111%הצמדה 

בהצמדה למדד המחירים לצרכן פעם בשנה. ההצמדה תחושב לפי השינוי שחל במדד המחירים 

"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בין תחילת התקופה לסופה. המדדים לצרכן אשר פורסם ע

אליהם בוצעה ההצמדה יהוו את מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה הבאה. מדדי הבסיס לחישוב 

בגין ההצמדה הראשונה יהיו מדד המחירים לצרכן הידוע ביום הגשת ההצעה ו

 .אשר עמד על _______ נקודותחודש___________שנת _________,

תבוצע  -חר בהצמדה משולבתובאם הזוכה יבחר להגיש את הצעתו בש"ח ,  -הצמדה משולבת

ההצמדה תחושב לפי השינוי  -למט"ח  71%-למדד המחירים לצרכן ו 31%אחת לחודש הצמדה 

המשוקלל שחל במדד המחירים לצרכן ובמטבע ההצמדה הנבחר בין תחילת התקופה לסופה. 

מדה יהוו את מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה הבאה. מדדי הבסיס המדד והשער אליו בוצעה ההצ

מדד  -לחישוב ההצמדה הראשונה יהיו המדדים הידועים ביום הגשת ההצעה ואשר עמדו על  

 ._______נקודות. מטבע ההצמדה _______, שער _______-מחירי לצרכן

 

 

 

 

 :סעיפים כלליים רלוונטיים  .7

 

 לה הבלעדי של מכביחלופת ההתקשרות הנבחרת הינה לשיקו. 

 

  אומדן הכמויות  הינו להערכה בלבד, מכבי אינה מתחייבת לבצע את סך הכמות. 

 

  כלולה בעלות הבדיקה  תחזוקה למכשיריםהבכל אחת מהחלופות עלות שרות. 

 

 טורים, חומרי מיהול,  וכל חומר / קונטרולות, קליבר -ספים ובכלל זהש להציג את כלל המתכלים הנוי

 בגינו יכולה להיות עלות. מתכלה אחר

 

 מחירים יתווסף מע"מ כחוק .ל 

 

 יתן להגיש הצעה עד שתי ספרות אחרי הנקודה.נ 

 

 

 

למילוי על ידי מכבי: תימסרנה למציעים במסגרת הליך  -עלויות נוספות לכל קבוצת בדיקות בנפרד 
 המו"מ

 סך העלות  חד פעמי 2 מתמשך הוצאה

  שנים 3-ל וט בכוח אדםתוספת כ"א ביחס לפתרון הדורש מיע

  חד פעמי בינוי

   אחר

 סה"כ:
 

 



  
38 

 
  

 

 רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה : .8

שהמסמכים הרשומים מטה צורפו  X-יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב

 להצעתך

 אישור תאגיד.  ]   [

 TGAו/או אוסטרליה  HEALTHו/או קנדה  CEאו ו/FDAאישור  ]   [

 למכשירים ולכל אחת מהבדיקות. הבריאות ביפן רשותו/או                       

 .לגבי כל אחת מהבדיקות  (Kit Insert)דפי מידע  ]   [

 אישור רו"ח על היקף פעילות כספית.        ]   [              .

 אישור יצרן המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ. ]   [

 לפחות בהעמדתשנים _______________ון של אישור יצרן על נסי ]   [

 בעולם. כשיר המוצעהמ              

 תעודות הסמכה )ע"י היצרן( לאנשי השרות ולאנשי התמיכה.  ]   [

אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  ]   [

 .1976 –חובות מס(, תשל"ו 

 מסמכי המכרז.ל' זהעשוי בפני עו"ד, נספח  תצהיר  ]   [

 .למכרז ה'נספח  – ערבות בנקאית     ]   [

 .העיקריות וותכונותי כשיר, תמונתופרוספקט צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור המ ]   [

 מורשי חתימה בחברה.בדבר אישור עו"ד/רו"ח  ]  [

 

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי. ]  [

 טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום.      [ ]  

 יותו מצוימשרד הבריאות לדגם המוצע או אישור על ה -אישור אמ"ר ]   [

 אמ"ר במידה ויש.בהליכי רישום לקבלת              

 

 השם המלא:__________________חתימה:_________________

 

 __חותמת: __________________:__________________תפקיד

 

 טלפון:_____________________:__________________כתובת

 

 :______________דואר אלקטרונימס' תאגיד:__________________
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 ד'ספח נ

 

 טופס פרטי המציע

 .המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן, ולחתום בסוף הטופס 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 

 

 

 פרטי המציע .0

 

 

 שם

 

 

 מורשה מס' עוסק

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:

 

 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:

 

 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:

 

 

 :דואר אלקטרוני

 הרכב הבעלות בתאגיד:

1.  

 

 

 

 תיאור כללי של המציע .1
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 כוח אדם .3

 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:

 

 

 ר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע :ב. מספ

 

 

 מכשיר המוצעג. שמות אנשי השירות הטכני, המועסקים ע"י המציע, והעוסקים בתחזוקת ה

 ותמיכה מקצועית:

 

 

               ______________________________

______________________________ 

 

          _____________________________       

______________________________ 

 

 

 

 

 

 ניסיון קודם ולקוחות .0

 

 : כשיר המוצעמספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי אחזקה למ

 

 

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

 

 

 נות :והמציע בשנתיים האחר כנ"ל, שנמכרו על ידי כשירים פעיליםמספר כולל של מ

 

 

 שמות הרוכשים המפורטים להלן:

 

1    ___________________________ . 

2____________________________ . 

 

3      ___________________________ . 

4____________________________ . 

 

5    __________________________ . 

6_______________________ ._____ 
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להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו2להם אנו מספקים  ..

 : סדירהאחרונותבאופן בשנים

 

 

 שם הלקוח:

 

 שם האיש הקשר:

 

 תפקידו:

 

 טלפון:

 

 תיאור השירות שניתן:

 

 תקופת מתן השירות:

 

 

 

 

 שם הלקוח:

 

 שם האיש הקשר:

 

 תפקידו:

 

 טלפון:

 

 תיאור השירות שניתן:

 

 תקופת מתן השירות:
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 שם הלקוח:

 

 שם האיש הקשר:

 

 תפקידו:

 

 טלפון:

 

 תיאור השירות שניתן:

 

 תקופת מתן השירות:

 

 

 

 

 

 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 חתימת המציע :____________________  חותמת: ________________________

 

 ______________________תאריך: 
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 ה'נספח 

 הגשה כתב ערבות

 

 לכבוד

 מכבי שירותי בריאות

 27רחוב המרד 

 תל אביב

 

 הנדון: כתב ערבות מספר __________

 

 

 לבקשת _________________________  )להלן: "המבקש"( _______________________

 

 ₪. 111,111 סךאנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד ל

 

לביצוע בדיקות  מכשירים אוטומטיים וריאגנטים, 114/2112 אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז מס'

HBA1C. 

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

 לוק הסכום האמור מאת המבקש.לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם, או לדרוש תחילה את סי

 

 ועד בכלל. 13.8.12 ערבות 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

 

 

 

__________________________________________________________ 

 תאריך            שם מלא          חתימה וחותמת
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 ו'נספח 

 ת  צ  ה  י  ר

 

 

את  מרלועלי אני הח"מ _____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי 

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: האמת

 תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___________________ )להלן: "החברה"( למכרז

 .HBA1Cלביצוע בדיקות  מכשירים אוטומטיים וריאגנטים, לאספקת 114/2112

 תצהיר זה בשמה. לתת________________ בחברה ומוסמך _הנני משמש בתפקיד  .1

 ולא ע"י קבלן משנה/אחר, הלספק למכבי הדרוש לביצוע הבדיקות בעצמ תמסוגלהחברה 

 שלשנסיון מוכח בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה, של  תבעל חברהה .2

 ל השירותים הכרוכיםוכ יתחום הדיאגנוסטיקה המעבדתשנים לפחות, באספקת מכשור וריאגנטים בת 

 בכך. 

בארץ  מבצע את כל הבדיקות הנדרשותפעיל ו בדגם המוצע או בדגם דומההמכשור מהתוצרת המוצעת  .3

לפחות  - אוסטרליה  בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/אובמעבדות מקובלות  ו/או 

 שנים. 3

 

 ______________חתימה

 

 

 

 

עורך דין _________________ במשרדי ברחוב  הופיע בפני __________הנני מאשר בזה כי ביום 

_____________________, מר _______________ שזיההעצמו עלידי תעודתזהות מספר 

 ______________ ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם

 .בפני לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה

 

 

 _______________וחותמתחתימה 

 


