
 
 

  

  -מכבי שירותי בריאות  -
  

  שירותי גניזה אספקתל,  109/ 2009' מספומבי מכרז 
  

  
  

 :להלן מסמכי המכרז

  

  כללי   -מנהלה 

   מפרט  -' אנספח 

       הסכם התקשרות  - ' בנספח 

  טופס הצעה    -' גנספח 

  טופס פרטי מציע    - ' דנספח 

  נוסח כתב ערבות   -' הנספח 

  תצהיר     - ' ונספח 
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  כללי  .1

המסוגל לספק  אחד ספקמעונינת להתקשר עם ) "מכבי" - להלן (מכבי שירותי בריאות   1.1

  . הכל על פי התנאים המפורטים במכרז זה על נספחיו, גניזהלמכבי שירותי 

כולל (שפלה ודרום  -ירושלים, )כולל אילת(מרכז , שרון, צפון: מחוזות 5במכבי קיימים   

  .יעדים 1400 -מתקנים בהם כ 300 -כוללים כ המחוזות. מטה מכבי+  )יהודה ושומרון

  .כמפורט במכרז זה על נספחיו גניזההצעות מתאימות למתן שירותי לקבל מכבי מבקשת   1.2

להאריך את תקופת  אופציהלמכבי שמורה ה .היא לתקופה של שבע שניםתקשרות הה  1.3

   .בתנאים זהים שנתיים בנותנוספות תקופות שלוש  - ההסכם ב

פי - הכל על, או כל הצעה שהיא, אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותרמכבי   1.4

  .שיקול דעתה הבלעדי

יחולו על הגופים הנוספים  זוכהמכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין ה  1.5

        .אם ירצו בכך, כהגדרתם בהסכם

     .מ"לא יערך מו. ההצעה הינה סופית  1.6

  

  הגדרות  .2

"  .פומבי לאספקת שירותי גניזה על נספחיומכרז     -  "המכרז

   .למכרז "ב"נספח כמפרט מכבי המצורף        -  "המפרט"

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

  .או הגופים הנוספים\ו" מכבי שירותי בריאות"     -" מכבי"

  

  .הנהלת מכבי     –" הנהלה"

  

"  .ל חלק ממנו אשר לגביו דורשת מכבי שירותמבנה או כ/ כל מקום     -" סניף

  

  . ישות במכבי המרכזת את פעולות הסניפים שבאחריותה     -"המחוז"

  

"  או " השירות

, סימונם, איסוף מיכלי האחסון, בין היתר, כולליםהשירותי גניזה    - "השירותים

, ביעורם, שמירתם ,איחסונם, הפקדתם, העברתם למגנזה, רישומם

במסמכי המכרז ובהסכם  ,והשאלה והכל כמפורט במפרטהעמדתם לעיון 

  . ההתקשרות

"

בשותפות או , או בבעלות מלאה או חלקית/גופים שבשליטת מכבי ו   -"הגופים הנוספים"

 אגודה –או מכבי מגן /או עמותת קרן מכבי ו/בזכויות של מכבי ו

או /ומ "או מכבי אחזקות בע/ומ "יתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בעש

פואיים ראו אסותא מרכזים /ו, מ"בע ערד רקיסנאו /ומ "בע בלב בית

   .או מכבי קאר/או מכבי טבעי ו/מ ו"או מכבידנט בע/ו מ"בע

דברי , פלטי מחשב, תיק: כמו, כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר אחר     –" חומר ארכיוני

רמט צילומים מידע על מדיה מגנטית ואופטית וכל פו, חומר רפואי , דפוס

  .אגירת מידע עתידי ועוד

"
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 מנהלה  .3

 רכישת מסמכי המכרז  3.1

בתמורה  ,15.9.09ום עד לי 30.8.09החל מיום , המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

, "מכבי שירותי בריאות"את מסמכי המכרז במשרדי , )שלא יוחזר( ₪ 2,000של לתשלום 

או כל מי שימונה במקומה , חטמשרה ' אצל הגב, 14קומה , אביב- תל, 27המרד ' ברח

  .  10:00-15:00בין השעות ' ה- 'בימים א , די מכביילצורך זה על 

  בירורים ופניות  3.2

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

ועדת  רכזת, שרה מחט' הגב: מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה

 .המכרזים

דואר אלקטרוני   באמצעות , וזאת בכתב בלבד 15.9.09 ות תעשנה עד ליוםהפני 3.2.2

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

  .03 - 5143643 בטלפון

  .תענינה לא  3.2.2פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף   3.2.3

תשלחנה כתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את   3.2.4

  .וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון,  התשובות ממכבי

   דואר אלקטרוניבאמצעות , ידי מכבי-תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על

  .24.9.09 עד ליום

  אופן ומועד הגשת ההצעות      3.2

  באמצעות  ולא(ש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד ההצעה י את  3.3.1

, 109/2009מספר פומבי מכרז "  עליה ירשם אך ורק, במעטפה סגורה !) הדואר

                    .לאספקת שירותי גניזה

  לאחר , "ג"כנספח ב "ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ  3.3.2

  כי המכרז אשר טופס ההצעה והיא תוגש ביחד עם כל מסמ, חתימתה

, להלן 5בפרק  אמורכ, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, הוא חלק מהם

 .וזאת בעותק אחד, י הנדרש במכרז"וכמפורט עפ

  ).  מ"כולל מעלא (ח  "הצעת המחיר  תינקב בש  3.3.3

 בכריכתםמובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז , מען הסר ספקל  3.3.4

וכי ההצעה תכלול , ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, נרכשו ממכביש תמקוריה

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

 .הנדרשים ואת החתימות כנדרש

או מי שימונה כממלא , ועדת המכרזים רכזת, שרה מחט' ההצעות תוגשנה לידי הגב 3.2.5

 .14קומה , תל אביב, 27המרד ' ברח, מקומה במכבי

להגשת המועד האחרון . 10:00-15:00בין השעות ', ה- 'ההצעות תוגשנה בימים א 3.2.6

הצעות שלא תוגשנה עד למועד  .12:00בשעה   12.10.09-ה' ב יוםההצעות הוא 

 !לא תתקבלנה, האמור
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, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, המציעים שיגישו הצעות יוודאו 3.2.7

וייכתבו , או ממלא מקומה כאמור, י מזכירת ועדת המכרזים"עטפה עתוחתם המ

 .עליה תאריך ושעת קבלה

הצעות השל  לדחות את מועד ההגשה, לפי שיקול דעתה, ועדת המכרזים רשאית 3.2.8

 .ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם, נוספת  לתקופה 

יות המשפטיות בו וכל הזכו, התקשרותהל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע 3.2.9

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

האמור  המציע יברר את כל. להתקשר עם מכבי בהסכם במידה שהצעתו תזכה

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

  .עקב כך

  להשתתפות במכרזתנאים מוקדמים .       4

   :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר

  .תאגיד רשום כחוק בישראל  4.1

  .מנהל ספרים כדין  4.2

במתן שירותי  )2004-2008( שנים רצופות לפחות 5של בישראל בעל ניסיון מוכח  והינ  4.3

מצעות קבלן ולא בא הניסיון הוא של התאגיד(וכל השירותים הכרוכים בכך , גניזה

  .)אחר/משנה

וכפי שהם , לפי כללי חשבונאות מקובלים) 2007-2008(הכנסותיו בשנתיים האחרונות   4.4 

 .לפחות לשנה ₪  מיליון 3 הן, שלוחות הכספיים השנתיים "משתקפים  בדו

  .מיכלים לפחות 180,000מחזיק שטחים בהם מאוחסנים ופעילים   4.5 

טחים ומבני אחסון פנויים לאחסון של שחילת ההתקשרות ביום תתחייב כי בידיו מ      4.6

   .וכי שטחים אלו יותאמו בהתאם לצרכי מכבי מיכלים 100,000

   .להפעלת שירותי גניזה, רשיון עסק מטעם הרשות המקומיתברשותו   4.7

כיבוי , בטיחות: אישורים על בדיקות תקופתיות שנעשו בשנה האחרונה בתחומיברשותו   4.8
  . י תקנים ישראליים"עפ, הדברה וריסוס, חשמל, אש

  .מיכלים 75,000מספק שירות ללפחות לקוח אחד המארכב לפחות   4.9

    .בעל יכולת לספק שירות בפריסה ארצית  4.10

או בנוסח שאינו שונה ממנו  'הבנספח צרף ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח המפורט     4.11
  .באופן מהותי

  .ובידו קבלה המעידה על כך, ממכבי המכרזרכש את מסמכי      4.12

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

   .הצעתו תפסל –התנאיםמ
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  מסמכים שיש לצרף להצעה  .5

למסמכי  'גנספח  -על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים בטופס ההצעה   5.1

 . המכרז

אשר לא המציא עם הצעתו , לאפשר למציע, אך לא חייבת, רזים תהא רשאיתועדת המכ  5.2

להשלים את המצאת , י מכרז זה"רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ, היתר, אישור, מסמך

רשיון , היתר, אישור, ובלבד שכל מסמך, ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה"הנ

תחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה יהיו בעלי תוקף ו, כאמור, או כל נייר אחר

  .     להגשת ההצעות

  התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה  .6

יום מהמועד האחרון להגשת ) תשעים( 90המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך    6.1

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

, כ"ובסה(יום ) ששים( 60ריך את תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת של עד מהמציעים להא

רשאי   ובמקרה זה יהיה כל מציע, )מאה וחמישים יום( 150: ביחד עם התקופה הראשונה

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

  .הדואר באמצעות  המציעים או  של תשלח על ידי מכבי בכתב למספר הפקסימיליה 

תשלח למכבי על ידי המציע , הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות  6.2

 mahat_s@mac.org.ilבדואר אלקטרוני ת ועדת המכרזים רכז, שרה מחט' לידי הגב, בכתב

  .הרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלהימי עבודה מ 2זאת בתוך ו

  .תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע, העדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמורב  6.3

 6.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  6.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף   6.4

  .לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי, לעיל

  ערבות  .7

אלף  חמישים( ,ח"ש 50,000 הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל  7.1

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

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

  . הוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם המציע רש כיבמפו

אשר  2009אוגוסט  הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן כאשר כמדד בסיס ישמש מדד  7.2

  .ועד בכלל 10.1.2010 הערבות תהא בתוקף עד לתאריך 15.9.09 יפורסם ביום

ת לתקופה נוספת של עד צדדי את הערבו- תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד, נוסףב  7.3

ותהיה בתוקף , לעיל 6רק פפי - וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על, יום) שיםיש( 60

  .לתקופה נוספת זו

ערבות  חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים ועדת, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  7.4

וזאת מבלי לפגוע ביתר , כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש ,חלקה או כולה מציע של מכרז

 כל זאת אחרי, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, זכויות מכבי לסעדים אחרים
 :מאלה אחד בו התקיים אם ,טענותיו את הזדמנות להשמיע למציע  שנתנה

   .1 ;כפיים ניקיון או בחוסר בתכסיסנות ,בערמה המכרז במהלך נהג הוא
   .2 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה עמיד המכרזים לוועדת מסר הוא
   .3 ;במכרז ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא

 מוקדם תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא במכרז כזוכה שנבחר אחרי  .4
  .במכרז הזוכה עם הציבורי הגוף ההתקשרות של ליצירת

  .תיפסל על הסף –ה ערבות כאמור הצעה שלא תצורף ל  7.5
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  ומסגרת ההתקשרות זוכהבחירת ה  .8

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

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

ינה בדרך של שקלול הרכיבים אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהי  8.2

ובאופן שתבחר , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, המפורטים להלן

  :ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות

ייקבע על פי סך העלות השנתית הצפוייה על פי אומדן הכמויות  -  מחיר השירות 

מרשמי בתי מרקחת של ישום קליטה אריזה ור, והמחירים אותם מציע הספק לאירכוב

   .והמחיר לשעת עבודה

  :יבחנו – איכות

סדר , רמת הציוד הטכני לתפעול המחסן :עבודהבקרת האיכות תשתיות המתקן ותהליכי 

, ניראות ,)איתור החומר ויכולות הקליטה והשליפה, מיכלים/שיטת ארגון התיבות( וארגון

, אישורי קבלה, ממוחשבות/וח ידניותתהליךניהול הפקת תעודות משל, נקיון המחסןסדר ו

בחינת , 9002הסמכה לאיזו , פוטנציאל גידול יהווה יתרון+גודל מחסן נוכחי, חשבוניות

   .כמות וגיל-רכבכלי  –משלוח והחזרת חומרים , מערך לוגיסטי לאיסוף

יעילותה מול דרישות מכבי תהווה , בחינת תוכנית העבודה של הספק :תוכנית עבודה

  .יתרון

בחינת יכולות , יכולת הפקת דוחות ודיווחים על כל השירותים :רותי מיחשוב ותיקשובשי

תוכניות גיבוי , י משתמשי נקודות המוצא"הגיבוי למאגר הנתונים לשמירה והפקת מידע ע

תמיכה וסיוע באתר  תיכול, )שימוש במערך גיבוי הנתונים(שוטפות וטיפול בכשלים 

  .האינטרנט למשתמשי הקצה

התאמה בין המוזמן למתקבל , עמידה במפרטי השירות לאורך זמן :רצון לקוחות שביעות

, עמידה בלוחות זמני אספקות, מתן מענה לצרכים מיוחדים, )זמינות, כמות, סוג מוצר(

   .)מוניטין ונסיון, מומחיות, רמת שירות(שביעות רצון כללית 

  התרשמות כללית מהספק

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

, רמת השירות, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, משאביו, מומחיותו, המציע

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

יו של לקוחות וכן על סמך בדיקת המלצותמביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע 

י ועדת המכרזים או "י כל ממצא אחר שייאסף ע"וכן עפ, המציע מהתקשרויות קודמות

  .להלן 8.6כאמור בסעיף  , אם ימונה, י צוות בדיקה שימונה מטעמה"ע

או /או במקום בו הוא מספק שירותים ו/מכבי תהא רשאית לערוך ביקור אצל המציע ו  8.3

בדוק את כל האמור לעיל וכל פרט רלבנטי כדי ל, באמצעות צוות בודק, אצל לקוחותיו

  .אחר

    .30%לאיכות ציון , 70%למחיר  ציון : כדלקמן ציוני האיכות והמחיר ישוקללו  8.4

" עובר"סף של  ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון  8.5

, עת הגשת ההצעהוהכל על פי הנתונים שהציג ב, לעילדברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות 

או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע /ו

6 
 



 
 

על , או הבהרות נוספות/רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו ועדת המכרזים תהא    8.6

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

  .המציע והצעתו במסגרת שיקוליה

  הצוות .ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים    8.7

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

סול הצעה אם תהא ועדת המכרזים תהא רשאית לפ. או לשירות המוצע על ידו/למציע ו

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

, מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות  8.8

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

, לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה) אך לא חייבת(ועדת המכרזים תהא רשאית   8.9

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

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

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות   8.10

  .למכרז

  

  התחייבויות המציע במכרז  .9

ימים ) שבעה( 7בתוך , למסמכי המכרז "ב"כנספח במכרז יחתום על ההסכם המצורף  זוכהה  9.1

  .מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז

אישור עריכת ביטוחים , יום לפני מועד החתימה על ההסכם, להמציא למכביהזוכה מתחייב   9.2

  .לא כל הסתיגויותל, י חברת הביטוח"חתום ומאושר ע

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

הגדרתם כ, שירותי גניזהלצורך אספקת  אך ורקפי מכרז זה תהיה -על זוכהההתקשרות עם ה  9.4

  .במסמכי המכרז

ביצוע לת ערבות בנקאית אוטונומי מכביימסור המציע הזוכה ל, במעמד החתימה על ההסכם  9.5

   .ף כנספח להסכםרהמצונוסח י ה"התחייבויותיו עפ

 

  ביטול המכרז  .10

מציע  התחייבות כלשהי כלפי, או בבחינתן, או בקבלת הצעות, לא יהיה בעצם פרסום המכרז  10.1

והכל כמפורט , גניזהשירותי לאספקת   ידי מכבי והמציע  הסכם-כל עוד לא ייחתם על, כלשהו

  ).'גח נספ(בהסכם ההתקשרות 

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

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

  .הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר רשום לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז  10.3

רוכשי מסמכי מאו למי /לא תהא למי מהמציעים במכרז ו, י על ביטול המכרזהחליטה מכב  10.4

  . או כלפי מי מטעמה/או טענה כלפי מכבי ו/או דרישה ו/המכרז כל תביעה ו
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  בעלות על מסמכי המכרז  .11

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

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

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

  

  מכות שיפוטס  .12

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

  . יפו - ום מושבו בתל אביב זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמק
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  'אנספח       

 מ פ ר ט 
    

 כללי  .1
שירותי הגניזה כוללים מגוון של . כיום חומר ארכיוני אצל ספק שירותי גניזה חיצונימכבי מאחסנת  

 השליפ, רישום החומר עפי כללי מכבי ,איסוף החומר ,אספקת חומרי האריזה –מוצרים שירותים ו

, מערכת קבלת וניהול הזמנות מיעדי המוצא, החומרשל ניהול ומעקב  ,ביעור חומר, ת חומרוהחזר

כל השירותים ניתנים ומסופקים לכל  .י כללי מכבי"סידורם וניהולם עפ, אירגונם ,איסוף מרשמים

   .)יעדים 1400 - וכ  מתקנים 300( כולל יהודה ושומרון  תחום מדינת ישראל

  
בסעיף  להלן כמוגדר  פרטיים מרקחת בתי מרשמי ורישום אריזהשל קליטה  דהבנוסף נדרש ביצוע עבו

  .מפרטל 5

יובהר כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות , למען הסר ספק .השירותים הנדרשים מפורטים להלן

פי צרכי מכבי ושיקול -הכל על, יתכנו שינויים ושכלולים בתהליכי העבודה ובהיקף השירותים הנדרש

  . למסמכי המכרז 'בנספח  - הסכם ההתקשרות בוכמפורט  ,דעתה הבלעדי

 

  הגדרות ומושגים .2

 

 ידותליח) שקיות פסגור+ מיכלים (אחסון ריקים אמצעי אספקת , בין היתר, כוללים :שירותי גניזה

, העברתם למגנזה, רישומם, סימונם, כשהם מלאים בחומר ארכיוני האחסוןאמצעי איסוף , מכבי

במסמכי , העמדתם לעיון והשאלה והכל כמפורט במפרט זה, ביעורם, םשמירת ,אחסונם, הפקדתם

  . ספק הזוכהבתיאום עם ה ,נהלי העבודה במגנזה יקבעו על ידי מכבי. המכרז ובהסכם ההתקשרות

 

   .אשר יספק מענה לכל נושא הקשור במתן שירותי הגניזה ספק הזוכהמטעם האיש קשר  :נציג הזוכה

  .יעד אחד או יותר סניף מכבי ובו/מבנה :מתקן 

כל ישות ארגונית במכבי תיוצג על . או ישות ארגונית במכבי/או מתקן ו/או סניף ו/מחוז ו :יחידת מוצא

  . מחלקה/יחידה/פי מספר מרכז עלות

 

, דברי דפוס, פלטי מחשב, תיק ,דף: כמו, על גבי נייר או על גבי חומר אחר מידע כל  :חומר ארכיוני

    . מידע על מדיה מגנטית ואופטית וכל פורמט אגירת מידע עתידי ,צילומים, חומר רפואי

      

  .שנרשם כיחידה נפרדת לצורך גניזה, חומר ארכיוני מכל סוג שהוא: רשומה

    .)שקית/מעטפה/כרטיסיה/אוגדן/קלסר/קובץ/תיק/דף(

  

    .על פי כל דין ומבוקרת של חומר ארכיוני במגנזה מאובטחת ,אחסנה מסודרת :גניזה

      

על . ספק הזוכהומבוקר לאחסון חומר ארכיוני המופעל על ידי ה ,מאובטח ,מיתקן מאורגן: זהמגנ

    . בכל תקופת ההתקשרות ועל פי כל דין המיתקן לעמוד בדרישות כל תקן ישראלי מוצהר

        

) 1המיועד לאריזת ) כולל מכסה(27X31X40 מיכל מקרטון גלי שמידותיו בסנטימטר  :מיכל/תיבה

המצוי כיום  13 - אכנספח ב "מצראה דוגמא  -תיבה בצבע לבן (חומר היסטורי ) 2ני רגיל  חומר ארכיו

  . )בשימוש מכבי

 
 ,מ"מ 0.1 -בעובי מ"מ 385*320בגודל   שקוף ,LDיעודיות עשויות פוליאתילן  שקיות: "פסגור" שקיות

ב צילום "רצ(בי פי דרישת מכ- השקיות יהיו עם תווית מודפסת על .תרופות מרשמי ואחסנת לאריזת

    )14- אבנספח 
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מיכל /חומר ארכיוני המכיל כמות פחותה מתיבה - שקית/מעטפה/כרטיסיה/אוגדן/קלסר/קובץ/דף 

כרטיסיה או כל אריזה אחרת המכילה כמות קטנה /אוגדן/קלסר/רשומות/ומאוחסן בקובץ

     .מיכל/מתיבה

          

, לל עדכונים או כל נוהל אחר בנושאי גניזהכו ,2/2008 -עורן מינוהל שמירת רשומות וב :נוהל מכבי

, שמירתם ,אחסונם, הפקדתם, העברתם למגנזה, רישומם, סימונם, איסוף מיכלי האחסון ,שליפה

כל עדכון בנוהל יועבר לידי הספק   .למפרט 1-אנספח כב "העתק נוהל מכבי מצ. וכדומה, ביעורם

  .ויחייבו

  

 ריקים וחדשים מיכלים/הזמנה של  תיבות - ארכיוני לאחסון חומר שקיות פסגור/ מיכל/הזמנת תיבה

כנספח ב "דוגמת טופס הזמנת תיבות ריקות מצ. למתקן המזמין לצרכי משלוח חומר ארכיוני לגניזה

   .למפרט 5בפרק כמוגדר תתבצע הזמנת שקיות  .למפרט 2- א

  

בהתאם לנוהל  הדרישה תעשה. תיבות על פי רשימות הפקדה/או מיכלים/הזמנה של רשומות ו :דרישה

דוגמת . לכל דרישה יוקצה מספר דרישה ממוחשב. ספק הזוכהבתיאום עם ה ,שיקבע על ידי מכבי

   .למפרט 3- א כנספחב "טופס דרישה מצ

 

השליפה תעשה בהתאם לנוהל שיקבע על ידי מכבי בתיאום . איתור רשומה בעקבות הדרישה :שליפה

  ).3-אנספח ראה . (ספק הזוכהעם ה

  

, ובה יפורטו כמות המיכלים של חומר לאיחסון רשימה שתצורף לכל מיכל או משלוח :תעודת משלוח

  . למפרט 6- אכנספח ב "מפרט תעודת משלוח מצ. נתוני הרשומות ופרטי יחידת המוצא

  

חומר של , ולא באמצעות קבלני משנה בעצמו ספק הזוכהעל ידי ההובלה מאובטחת  :ישיר דיוור

הדיוור יעשה בהתאם לנוהל . המוצא וחזרה מיחידות המוצא אל המגנזהמהמגנזה אל יחידות ארכיוני 

     .ספק הזוכהשיקבע על ידי מכבי בתיאום עם ה

      

        .משלוח חומר בדואר הפנימי של מכבי:  דיוור פנימי

    

    .החזרת החומר הארכיוני שנשלף עי יחידת המוצא חזרה לגניזה :החזרת חומר ארכיוני

        

בלתי פעיל  חומר ארכיוני חוקית ומבוקרת של , השמדה מתוכננת. ת עי מכביהשמדה מאושר :ביעור

הביעור יעשה בהתאם לנוהל שיקבע על ידי מכבי בתיאום עם . גריסה או מיחזור, והעברתם לשריפה

  ).  6-אבנספח פורמט דוח ביעור ראה . (ספק הזוכהה

       

גריעה תתבצע בכל מקרה של . של החומר הפעילמבסיס המידע חומר השמטת רשומה של : גריעה

כלא ימשיך לתעד המיכל  ספק הזוכהה. חודשים 6תוך   ולא הוחזר ףנשל מיכלביעור ובכל מקרה בו 

  .ההיסטוריים םנתוניהכולל כל , פעיל

 

  ).תבוצע קליטה כמיכל חדש.(חדשים 6נשלף והוחזר לאחר מעל  ,מיכל שאוחסן – מיכל ממוחזר

 

ת גניזה /תחומי האחריות של מנהל. איש הקשר מטעם מכבי :ון מכבית של ארכי/ת גניזה ארצי/נהלמ

באופן מסודר , תחזוקה ועדכון, או ביצוע פעולות להכנת רשומות לגניזה/פיקוח ו :הם בין היתר, ארצית

קבלת רשומות , מעקב אחר הזמנה, הזמנת חומר ארכיוני מהמגנזה, של רישומי הרשומות הגנוזות

אישור רשימות הביעור של יחידת המוצא אותה , כבי בנהלי גניזת רשומותהדרכת עובדי מ, והחזרתן

בקרת שירותי הגניזה והתאמתם , הוצאת נהלים וכללים לתפעול ופיקוח על ביצועם, הוא מייצג

  .על פי תבחינים שיקבעו ספק הזוכהאישור חשבונות הו לדרישות ההסכם
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  שירותי גניזה  .3

  

  תפעול שירותי הגניזה   3.1

  

            :שרותי הגניזה כוללים  3.1.1

  .3.2כמפורט בסעיף , הסבת החומר הארכיוני המתקבל למגנזה  .א    

חומר ארכיוני ) 1ליחידות המוצא לאריזת  פסגור ושקיותמיכלים ריקים  אספקת  .ב  

  . )למפרט 5פרק כמוגדר ב(חומר מבתי מרקחת פרטיים )  3 חומר היסטורי) 2

 אריזתיעדי מכבי ללשימוש ב ספק הזוכהי ה"עו ויסופקירכשו " פסגור" שקיות  

בתי מרקחת פרטיים ' הפרטיים ובנוסף יסופקו למח המרקחת בתי מרשמי

 50,000 -כ : 2008 -אומדן כמות שנתית נכון ל. לפי דרישה, ורשתות במטה מכבי

    .שקיות

המתקנים ובתי  ,הסניפים ,הפקדה וקליטת חומר ארכיוני חדש מהמחוזות  .ג

  .כולל ירושלים המזרחית ,ל הארץהמרקחת בכ

 הפרטיים המרקחת מבתי החודשית המרשמים לקליטת הייחודי המנגנון הפעלת  .ד  

 הגדרות לפי הנקלט החומר פיצול תוך, ייעודיים זמנים לוחות פי על הארץ בכל

   . למפרט 5בפרק כמוגדר  ,ורשתות פרטיים מרקחת בתי מחלקת

  .ה של רשומותאו  גריע/או החזרה ו/שליפה ו  .ה      

  . ביעור חומר ארכיוני  .ו      

  .  דוחות ודיווחים על כל השירותים  .ז      

  . תקשוב ומחשוב כל הפעולות והתיעוד של השירותים  .ח      

  .)תשלום נפרד(עבודה במרכז הלוגיסטי של מכבי לפי שעות   .ט      
 

אים והודבקה דרישה של רשומה או מיכל תהפוך לשליפה רק לאחר שאותרה במיכל המת  3.1.2

   .השליפה' שליפה עם פרטי הרשומה ומס על הרשומה מדבקת

  

 רשימת נציגי מכבי ומיקומם לקבלת. את השליפות יש לשלוח לנציגי מכבי שיקבעו מראש  3.1.3

כל יעד רשאי להזמין חומר שנשלח על . ספק הזוכהיקבעו בתיאום עם המציע ה, השליפות

  .ידו בלבד 

  

   .ה חדשה לא תהיה כרוכה בתשלוםג או כתובת מסירגריעת נצי/הוספת   3.1.4

  

ת גניזה ארצית עפי בקשת מנהל /גריעה של נציג מכבי יבוצע עי מנהל/הוספה/אישור  3.1.5

  .יחידה/סניף/מתקן

    

     .מקורי אך ורק בדיוור ישיר מסירה אישית למזמין חובה יהיה להעביר חומר רפואי  3.1.6

ימי פנמיכל ניתן יהיה להעבירו בדואר /ם הקטן מתיבהמקרה של העברת חומר רפואי מצולב

מכבי שומרת לעצמה הזכות לדרוש בעתיד העברת החומר  .3.1.7של מכבי כמוגדר בסעיף 

   . במקרה זה יקבע נוהל בין מכבי לזוכה  .אלקטרוני דוארבהרפואי 

                                 

ומר חלצרכי משלוח  ספק הזוכהימי באתר המכבי תהיה רשאית להציב עמדת דואר פנ  3.1.7

איסוף ) כשק דואר  ליום  – בכפוף לנוהל דיוור פנימי במכבי. (מיכל/מתיבה ארכיוני קטן

   הדואר באחריות מכבי

  

אמצעי  דואר פנימי/שליפה בדיוור ישיר .משלוח החומר הרפואי באמצעות הדואר הפנימי  3.1.8

  . תלווה בתעודת משלוח

  

להחזיר העתק תעודת מצעות דיוור פנימי במכבי תחייב את מקבל השליפה שליפה בא  3.1.9

  . ספק הזוכהאו בדואר פנימי ל הפקסימיליהבאמצעות  המשלוח

  

11 
 



 
 

 -ראה מפרט תעודת משלוח . (י המזמין"יוודא קבלת תעודת משלוח חתומה ע ספק הזוכהה  3.1.10

  ).6-א נספח

  

  .בלכמות השליפות לכל יחידות המוצא לא תוג  3.1.11

  

במסירת דרישה ליחידת המוצא שלא נשלפה ונמסרה במלואה , ימי עבודה 3כל פיגור מעל   3.1.12

  .  לכל יום נוסף בפיגור למילוי הדרישה₪   300יגרור קנס כספי של , ספק הזוכהי ה"ע

  

. ימי עבודה מיום הדרישה להחזרה 3עד  ספק הזוכהי ה"החזרת חומר ארכיוני תעשה ע  3.1.13

החזרה פיזית למיכל המקורי תעשה תוך יום . לווה בדיווח על גבי תעודת משלוחההחזרה ת

      .עבודה אחד

  

      

  ספק הזוכההסבת החומר הארכיוני הגנוז במגנזה הנוכחית למגנזת ה  3.2

          

ממוקמת באזור התעשייה ( נותן השירות הנוכחי, העברת מיכלים שאוחסנו במגנזת ספק הארכיון  3.2.1

  .על ידי הספק הזוכה, ספק הזוכהנם במגנזת הואחסו) ברקן –

  

  . ספק הזוכהי עובד של ה"מנותן השירות הנוכחי תלווה ע ספק הזוכההעברת המיכלים עי ה  3.2.2

          

מיכלים המאוחסנים כיום במגנזה הנוכחית  100,000 -שינוע וקליטת כ, פינוי :ההסבה תכלול  3.2.3

נתונים שנצברו במערכות המחשב של המגנזה המרת וקליטת מסדי ה, זוכהספק הלמגנזת ה

ההסבה תעשה בהתאם לשיטה ולנהלים שיקבעו על . זוכהספק ההנוכחית למערכות המחשוב של ה

  . זוכהספק הבתיאום עם ה, ידי מכבי

 בתי מכל המרשמים קליטת של החודשי התהליך של המלאה הטמעתו את ההסבהתכלול  -ובנוסף 

 ורשתות פרטיים מרקחת בתי למחלקת מיידית להעברה כיםלמסמ והפרדתם הפרטיים המרקחת

 כיום פועל אשר פורמטבהתאם ל ,זוכהספק הה במתקני מיידית לאחסנה העוברים למרשמים וכן

 יצירת למנוע מנת על -הקודםספק שירותי הארכיון  עם מלא אוםית תוך, )למפרט 5ראה סעיף (

  .החדש זוכהספק הה על במלואה תחול וםאיהת לביצוע האחריות. התהליך של עצירה או פיגור

  

קליטה אריזה ורישום מרשמי בתי מרקחת פרטיים יבוצע  :למפרט 5בפרק לתהליך המוגדר 

  . הספק הזוכהחודשים מול  3פיילוט של 

    

ובקצב  ם מיום תחילת ההסכםיחודשים קלנדרי 10לסיים את ההסבה תוך  ספק הזוכהעל ה    3.2.4

אלא אם מסיבות שאינן תלויות בו הקצב יהיה נמוך (יכלים ליום מ 500 -א יפחת מהעברה  של

למיכל ₪  1זוכה לשפות את מכבי בסכום של ספק הז שיקבע תחייב את ה"אי עמידה בלו ).מכך

פעולה או אי פעולה של  בשלאלא הוכח כי הפיגור נגרם שלא , לכל שבוע של פיגוראשר לא פונה 

  .הנוכחי הספק

            

ספק , בתיאום עם מנהל מכבי ,בראשית ההסבה ספק הזוכההנתונים תעשה עי ההמרת מסדי   3.2.5

ספק מבנה מסדי הנתונים יימסר ל. הזוכההספק נמצאים המיכלים ו אצלוהגניזה הנוכחי ששירותי 

   . לאחר זכייתו במכרז ,כחיוהגניזה הנספק שירותי בתיאום עם  ,הזוכה

   .למפרט 8-אכנספח ב "מבנה שדות מאגר בסיסי מצ

  

במהלך , לפני: כולל בקרות תהליכים ,על המציע להכין תכנית עבודה מפורטת לביצוע ההסבה  3.2.6

       .  התכנית תוצג בפני מנהל מכבי לצורך אישור ביצוע. ובתום הפינוי של המיכלים

  : תכנית העבודה תכלול

ספק מ של המציע לקליטת המידע המחשוביכולת ולוח זמנים להתאמת מערכות  -  מחשוב  .א

  )ימי עבודה מקבלת המידע 10' מכס(  .שירותי הגניזה הנוכחי
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מינימום , כמות תיבות לזמן(יכולת העברה והסבה של תיבות מהחברה הקיימת למציע   .ב

  .)תיבות ליום עבודה 500

איסוף ( קליטת התיבות לאפשרות שירותי גניזה שוטפים מול משתמשי הקצה ארגון  .ג

  .)ימי עבודה מקליטת התיבה 2 קסימוםמתוך ( .)וביעור טניתשליפה פר ,שליפה, והחזרה

 .לוח זמנים להקמת מערכת שירות למשתמש כמוגדר במפרט לכל מסך ונושא בנפרד  .ד

  .)ממועד הזכייהקלנדריים חדשים   3 מקסימוםתוך נדרש (

  .10- נספח אלגבי תוכנית העבודה ראה 

  

ממלא את התחייבויותיו לפי תכנית  ק הזוכהספאם ה, בכל עת ,רשאית להחליטתהיה מכבי   3.2.7

, אינו ממלא את התחייבויותיו ספק הזוכהאם יתברר למכבי שה .העבודה לביצוע ההסבה כיאות

רשאית מכבי תהא , אם לא יתוקן הטעון תיקון תוך זמן סביר. להתרות על כךתהא מכבי רשאית 

  .  ספק הזוכהלבטל את תוקפו של ההסכם בהודעה בכתב ל

            

על פי  ,קליטת חומר ארכיוני ודוחות נוספים דוחות ספק הזוכהבמהלך ובתום ההסבה יפיק ה 3.2.8

  . )ח סיכום קליטת חומר ארכיוני"י הספק הזוכה דו"אחת לשבוע יועבר ע( רישת מכביד

    

  .  בהודעה בכתב בלבד, י מנהל מכבי בלבד או מי מטעמו"אישור ההסבה יעשה ע  3.2.9

  

  ארכיוני חדש הפקדה וקליטת חומר  3.3

             

  .מיד עם תחילת ההסכם ,יחל לקלוט חומר ארכיוני חדש ספק הזוכהה  3.3.1

  

. ספק הזוכהיקבל רשימה של כל יחידות המוצא הזכאיות לקבל את שירותי ה ספק הזוכהה  3.3.2

  .הרשות להוסיף או לגרוע יחידות מוצא נתונה לשיקול מנהל מכבי

           

  . לשם הפקדת מיכלים חדשים ספק הזוכהזכאית לפנות ישירות לכל יחידת מוצא תהא   3.3.3

          

תקשורת ב: תעשה בכל אחת מן הדרכים הבאות חומר ארכיונילאיסוף  ספק הזוכההזמנת ה  3.3.4

. ספק הזוכהבתיאום עם הואו בכל דרך אחרת שתקבע מכבי , פקסימיליה, אינטרנט, מחשבים

            ) 2-אנספח ראה (

  

 ייעודיות" פסגור" שקיות או) היסטורי/רגיל(סוגים  2-יידרש לנפק מיכלים ריקים  מ הספק הזוכה  3.3.5

יפיק  ספק הזוכהה ,בנוסף .למזמין בנקודת המוצא על פי הכמות בהזמנה ,מרשמים לאחסנת

  . כולל פרטי היחידה המפקידה ומספר המיכל במגנזה ,מס מרכז עלות ותקוד הכולל-מדבקות בר

ב "מצופורמט הזמנת מיכלים רגילים   4- א כנספחב "מצ היסטורילארכיון  פורמט הזמנת מיכלים

  . למפרט  2-א כנספח

                

, בהתאם להזמנה) המזמינה(ליחידת המוצא  והמדבקות "פסגור"ה שקיות ,אספקת המיכלים  3.3.6

  .  ימי עבודה ליחידות המוצא בדיוור ישיר 2תעשה תוך 

  

ימי עבודה ממועד  7יכלים מנקודת המוצא וקליטתם במגנזה תוך נדרש לאיסוף המ ספק הזוכהה  3.3.7

            . הזמנהה

  

איסוף המיכלים יעשה אך ורק . לתאם הגעתו לאיסוף המיכלים ביחידות המוצא ספק הזוכהעל ה  3.3.8

          .בשעות הפעילות של יחידת המוצא

  

ב "דוגמת דף תכולה מצ.  ליוודא לפני האיסוף קיום דף תכולה בתוך המיכ ספק הזוכהנציג ה  3.3.9

    . למפרט 5-אכנספח 
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ללא  ,להחזירו לנקודת המוצא ספק הזוכההעברת מיכל למגנזה ללא דף תכולה תחייב את ה  3.3.10

            . עלות תוספת

  

על גבי תעודת המשלוח ירשמו פרטי היחידה . איסוף המיכלים ילווה ברישום על גבי תעודת משלוח    3.3.11

תעודת . תעודת משלוח תופק בנפרד לכל יחידת מוצא. מיכלים להפקדההמפקידה ומספרי ה

העתק . ספק הזוכהי נציג יחידת המוצא במכבי ונציג ה"ע, המשלוח תחתם בחתימה וחותמת

 - פורמט תעודת משלוח  ( .לנציג יחידת המוצא במעמד איסוף המיכלים יימסרתעודת המשלוח 

. נית התשלום תהווה תנאי לתשלום החשבוניתצירוף תעודות המשלוח לחשבו )6-א נספח ראה

            

רכב איסוף . אך ורק ברכבים מסחריים סגורים ונעולים  ספק הזוכהי ה"ישונע ע החומר הארכיוני  3.3.12

החומר הגעת . חומר ארכיוני לא יושאר ללא השגחה כאשר יש בתוכו חומר ארכיוני של מכבי

  .תעשה ביום האיסוף ליעדו  הארכיוני 

  

אין . פריקת המיכלים ממכבי תעשה לתוך עריסות או כלובים במגנזה בהתאם ליחידות המוצא    3.3.13

מיכלי מכבי לא יונחו בשום תנאי על גבי הרצפה או . לערבב מיכלי מכבי עם מיכלי לקוחות אחרים

  .  במעברי המגנזה

  

קליטת התיבות  וןארגכולל ( מגנזההמשך הזמן משלב איסוף המיכלים עד לאחסונם במדפי     3.3.14

 שליפה פרטנית ,שליפה, איסוף והחזרה -  לאפשרות שירותי גניזה שוטפים מול משתמשי הקצה

תיבות לפני קליטתם /מכבי תהייה רשאית לבצע בקרה למיכלים .ימי עבודה 3לא יעלה על  . )וביעור

  . בתיאום מראש, ספק הזוכהבמתקן ה

  

  .קובץ התכולה/תכולתו ודף ,ל המיכלקליטת תכולת המיכלים תעשה מו/הקלדת  3.3.15

  

למרשמי בתי מרקחת פרטיים יבוצע רישום מלא  - קליטה ורישום מרשמי בתי מרקחת פרטיים    3.3.16

אפיון עבודה לאריזה ורישום מרשמי . י הנחיות מכבי"עפ, ספק הזוכהי ה"של תוכן התיבה ע

  . למפרט 5ראה בפרק תרופות 

  

, תיקים אישיים, תיקים רפואיים(שימות הקלדה בהתאם לתוכן התיבה במקרים מיוחדים יוכנו ר  3.3.17

  .) ועפי דרישת מכבי

  

יוחזר לשולח עם  ציון   שמירת רשומות וביעורן -מיכל שלא יעמוד בתנאי המשלוח עפי נוהל מכבי     3.3.18

  ).1 -א נספח ראה. (סיבת ההחזרה ללא עלות נוספת

  

 תנאי את תגדיר אשר מראש מוגדרת קוד לקבוצת קליטתם םע ישויכו פסגור שקית/כל מיכל   3.3.19

ספק אשר יאוחסן במגנזת הפריט  כל. הביעור תאריך אוטומטית ייקבע ולפיה, החומר אחסנת

     ).1 - א נספח ראה. (על פי נוהל מכבי, יכלול מועד ביעור הזוכה

  

 ספק הזוכהה, במקרה כזה. החומר לא יוקלד, אם אין מועד ביעור לסוג החומר שהופקד במגנזה    3.3.20

ימי  3וכל זאת בתוך , ת גניזה ארצי במכבי לשם קבלת מועד ביעור או הנחייה לביצוע/יפנה למנהל

  .  עבודה

  

עפי נוהל (סוג רשומה ותקופת האחזקה המוגדרת לביעור הרשומה /י קוד"עפ חושבמועד הביעור י    3.3.21

  "תאריך עד"ן החישוב יתבסס על הרשום ב אופ). 1-א נספח -שמירת רשומות וביעורן  –מכבי 

 המסמכים גבי על המופיע ביותר המאוחר התאריך פי על ייקבע המאוחסן החומר תאריך(

יחושב מועד הביעור מתאריך ההפקדה  "תאריך עד"בהעדר רישום  ).תיבה באותה המאוחסנים

   .על גבי תעודת המשלוח המצויןבמגנזה 

  

. או תכולת המיכלים יאוחסנו המיכלים על גבי המדפים/התכולה ו לאחר ההקלדה של רשימות  3.3.22
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    . יום עבודה אחדעד  , ספק הזוכהבמערכת המידע של ה של החומר יבוצעעדכון הקליטה   3.3.23

  

בתיאום מכבי  או בכל דרך אחרת,  מחשב דוחח תכולה מעודכן יועבר ליחידה המפקידה על גבי "דו  3.3.24

   .למפרט 6- א נספחכ ב "דוח התכולה מצפורמט . הזוכהספק וה

  

  . בנפרד יתומחרולפי שעות עבודה אשר  ספק הזוכהמכבי תהייה רשאית להזמין ביצוע עבודה מה  3.3.25

  

          

  גריעת חומר ארכיוני  , החזרה, שליפה, דרישה  3.4

  

 כל, תעודות המשלוח ל גביבצירוף חתימות ע ,לתעד באופן ממוחשב ספק הזוכהעל ה  3.4.1

י "שליפה בקובץ מחשב ע( –שליפה אלקטרונית  ,שליפה, הפקדה חדשה: פעולה כמפורט

תופק תעודת משלוח המפרטת . או פעולות  אחרות, גריעה וביעור, החזרה, )סריקת החומר

או , ת המשלוח תשמשנה אסמכתאות לחיובותעוד. מהות הפעולה וכמות הביצוע

ספק משלוח יסרקו למאגר המידע של התעודות ה. לבירורים עם מנהל הגניזה במכבי

-פורמט תעודות משלוח . (ספק הזוכהימי עבודה מיום קבלתם במגנזת ה 2תוך  הזוכה
  ) 6-א בנספח ראה

            

בכל עת ובכל מצב , יחידת המוצא תהא רשאית לבצע דרישה של רשומות שהגיעו למגנזה  3.4.2

  . השליפות מספר הגבלת וללא

            

 תמומש ותגיע למזמין בנקודת המוצא 15:00עד השעה  ספק הזוכהלגיע כל דרישה שת  3.4.3

ימומשו ויגיעו  15:00דרישות שיתקבלו לאחר השעה . ביום העבודה שלאחר יום הדרישה

  .ימי עבודה 2לאחר  למזמין

  

של קוד בית מרקחת פרטי / מרכז עלות' תדווח עפי מס אחסון/גניזהלהזמנה /כל דרישה  3.4.4

מזמין חומר  .)ספרור אוטומטי(תיבה ' יופיע בדף הממוחשב כולל מס' המזמין והמס

או \תעודת  משלוח ו' מס, מרכז עלות' לשליפה יציין נתונים אלה כאמור תוך ציון מס

  . החומר הארכיוני המבוקש

            

י שם רופא ושאינם "בשליפת חומר ממיכלים עם חומרים רפואיים המתועדים עפ  3.4.5

. )מיון וליקוט חומר פרטני מתוך המיכל(נדרשת שליפה ידנית  ,חי מבוט"מתועדים עפ

    .המצורף למפרט 11-אבנספח בדוח פעילות שנתי  נתונים לגבי שליפה ידנית ראה

    

רופאים שפרשו י "לגבי מבוטחים שטופלו  ע ידנייםלשליפה ידנית של תיקים רפואיים  3.4.6

התיקים הרפואיים (ונטיות יש  צורך לאתר את כרטסת הרופא והתיבות הרלו -ממכבי 

חלק מכרטסות הרופאים כתובים  ,'ב–'  לפי סדר אממוינים במערכת הממוחשבת 

הזוכה לחפש את התיק הרפואי הרלוונטי המבוקש  ספקהעל ). בעברית וחלקם בלטינית

פנימי של התיק בדואר  צילום או חומר סרוק  בלבד, בתיבות ולשלוח למזמין הדרישה

  .  מקור או קובץ מחשבאין לשלוח  -  מכבי

  י רשימת מורשים בלבד שתועבר לספק הזוכה "הזמנת שליפה ידנית של תיק זה  תבוצע  ע

  .למפרט    9 -כנספח אב "פורמט ההזמנה מצ

               

  

  העברה ומשלוח חומר רפואי  3.5

ישלח  חומר רפואי לא . או דואר פנימי מכבי/ו ישלח באמצעות דוור ישיר בלבד  חומר רפואי

ופקס או כל אמצעי , דואל, רשתות/תקשורת  מחשבים–באמצעי תקשורת אלקטרוניים 

  . אלקטרוני אחר

  .משלוח החומר/קבצי מחשב של מסמכים סרוקים ימחקו בגמר הטיפול

  .באמצעות דיוור ישיר בלבד ישלחו מרשמי בתי מרקחת פרטיים 
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אלקטרוני במקרה זה  דואראי במכבי שומרת לעצמה הזכות לדרוש בעתיד העברת החומר הרפו

  .יקבע נוהל בין מכבי לזוכה 

            

  ביעור   3.6

  

 ספק הזוכהבאחריות ה ,ביצוע ובקרה, ביעור מיכלים יבוצע מדי חודש על פי תכנון  3.6.1

  . ת גניזה ארצית במכבי/ובאישור מנהל

  

ולא יחויב חדשים יגרע ממאגר המיכלים המאוחסנים  6מיכל שנשלף ולא הוחזר לאחר   3.6.2

  .לאחר מועד זה

  

יידרש להפיק דוחות ביעור מדי חודש בשני העתקים בהתאמה למועד ביצוע  ספק הזוכהה  3.6.3

  .  עורילמנהל גניזה ארצית ברמת יחידת מוצא לקבלת אישור לב והדוחות יועבר הביעור 

    

י "את ביצוע עתועבר הור, ת גניזה ארצית במכבי/י מנהל"לאחר אישור הדוחות לביעור ע  3.6.4

ההוראה תכלול הנחייה מפורטת לביעור של , ספק הזוכהת גניזה ארצית במכבי ל/מנהל

      . מיכלים שלמים בלבד

.  ימי עבודה 7לא יעלה על   ספק הזוכהי ה"משך הביצוע של הוצאת המיכלים לביעור ע

      

לביצוע פרוטוקול  ת גניזה ארצית ארכיון מכבי/בתום הוצאת המיכלים לביעור יוזמן מנהל  3.6.5

      .)6- א נספח ראה(. ביעור

        

יופקו הדוחות המתאימים כולל גיבוי מעודכן , שנקבעובתום ביצוע הביעור בכל מועדים   3.6.6

לא . תעודכן בהתאמה ספק הזוכהמערכת המחשב של ה. על גבי תקליטור בפורמט אקסל

פיזי של מסדי הנתונים של ביעור . יבוצע ביעור פיזי של הרשומות אלא ביעור לוגי בלבד

ת גניזה ארצית /ביעור יעשה בתום שנה קלנדרית בלבד ובאישור מנהל בסטאטוסרשומות 

            .  במכבי

  

  ודיווחיםתיעוד פעולות   3.7

שליפת חומר , הפקדה חדשה ודפי תכולתה: יש לתעד עי סריקת מסמכים כל פעולה שתעשה

תופק תעודת . או כל פעולת גניזה אחרת, יעורגריעה וב, החזרה, שליפה אלקטרונית, ארכיוני

או /משלוח המפרטת מהות הפעולה וכמות הביצוע כאשר הפעולות יהיו חתומות עי המבצע ו

. או לבירורים עם נציגי מכבי, תעודת המשלוח תשמשנה אסמכתאות לחיוב. או המאשר/המקבל ו

מפתח הפעולות הוא . ק הזוכהספימי עבודה מיום קבלתם במגנזת ה 2תעודות המשלוח יסרקו תוך 

  )6-אנספח ראה (  .כל פעולה או שירות ילוו באמצעות תעודת משלוח חתומה. תעודת המשלוח

        

  דוחות    3.8

הדוחות . עפי דרישת מכבי, דוחות סטטיסטיים יופקו על בסיס הפעולות בנגזרות שונות  3.8.1

, לחילופין. Office Excelמט מידי חודש על גבי תקליטור בפור, אחת לרבעון ולשנה/יופקו

  . ניתן יהיה להפיקם דרך תקשורת אינטרנט לאחזור מידע עצמאי של כל יחידת מוצא

        

מנהלת גניזה ארצית תקבל דוח קליטה מפורט של כל יחידת מוצא לאחר הפקדת חומר   3.8.2

 ניתן יהיה לצפות בנתוני הקליטה באמצעים ממוחשבים המאפשרים אחזור. ארכיוני חדש

  ) 7-אנספח ראה . (מידע מתאים לצורכי מכבי

  

ימי  2שעות או תוך  48דוחות נדרשים לבקשת מכבי יסופקו עד  -מועדי אספקת דוחות   3.8.3

  .עבודה ממועד הבקשה
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  במחשוב ותקשו  3.9

  

מידע בכל  ואחזורנדרש לספק שירותי תקשוב  ספק הזוכהה -  ותיקשוב מחשובשירותי   3.9.1

      .ל ידי מכבי על חשבונוע שיידרשחתך 

  

יבצע תחזוקה שוטפת בזמן אמיתי לעדכון מאגרי המידע  ספק הזוכהה – תחזוקת המידע  3.9.2

      .עבור מכבי

  

פעולות גניזה ,נתוני הקלדה(מאגרי מידע  – המערכת הממוחשבת תעודכן באופן שוטף  3.9.3

וש מכבי בכל תקופת יהיו רכ) תדפיסים ודוחות, ביעור, שליפה החזרה, הפקדה: כמפורט

  . ספק הזוכהההתקשרות ולאחר סיום ההתקשרות עם ה

חיפוש בטקסט חופשי או בתוכן : המערכת תכלול מודולים לאחזור מידע בכל חתך אפשרי

  .  חיפוש לפי פעולות וכן אחזור מידע על פי מרכיבי החיוב, י קידוד"עפ, שדות מוגדר

          

כך שכל הפעולות  מחשובלהתקין ולהקים מערך נדרש  ספק הזוכהה - מחשובמערך   3.9.4

י יחידות המוצא יעודכנו בזמן אמיתי עי מערכת שירות למשתמש בנקודת "המבוצעות ע

          .  המוצא

  

גריעה ביעור וכל נתון שיתווסף בעתיד ינוהל כמאגר יחיד ,שליפה,הגניזה -  מאגר הנתונים  3.9.5

  . נפרד לכל המידע הישן והחדש של מכבי באחסון

          

 אינטרנטית לשימוש משתמשי הקצהשירות מערכת להפעיל  נדרש ספק הזוכהה  3.9.6

. השימושים יהיו בהתאם להרשאות שיקבעו בתיאום עם מכבי. בנקודות המוצא במכבי

    -.מערך ההפעלה ואפשרויות הממשק יקבעו בהתאם לצורכי מכבי

          

    תמיכה  3.10

  

. צריכה להיות בזמן אמיתי ומול מרכז סיוע מסודר התמיכה למקבלי השירות במכבי  3.10.1

כל פנייה בנושאי מחשוב . לטיפול בפניות ממכבי נציג שירות אישיימנה  ספק הזוכהה

מתחייב לספק שירותי  ספק הזוכהה. תתועד ויקבעו לה מאפייני שירות בתיאום עם מכבי

  . ומועדיםערבי חג , פרט לימי שישי  17:00עד  8:00תמיכה בימי חול בשעות 

        

נדרש להכין תוכנית מוסדרת  ספק הזוכהה- תוכניות גיבוי שוטפות וטיפול בכשלים  3.10.2

בנוסף יידרש . ספק הזוכהלמקרה של כשל מערכתי בתחום המחשוב והתקשוב שברשות ה

  . חודשית ושנתית, שבועית, להקפיד על פעולות גיבוי ברמה יומית ספק הזוכהה

        

יפיק דוחות שונים לרבות דוחות סטטיסטים לפי דרישת  ספק הזוכהה :יםווחיהפקת ד  3.10.3

      .    מכבי

    

    .י הקצהלמשתמשאינטרנטית מערכת שירות   3.11

  

למשתמשים , הקצה במכבי ילמשתמשאינטרנטית יקים מערכת שירות  ספק הזוכהה  3.11.1

  . מחוז/עפי מתקן) אחראי גניזה ביחידה(מורשים 

  

  : לולהמערכת תכ  3.11.2

נספח ראה (היסטוריות ) 2רגילות ) 1 מסך הזמנת תיבות למשלוח חומר ארכיוני  .א

  ) 6-אנספח ו 2- א

יקים מערכת משלוח מקודדת לשרות  ספק הזוכהה - מערכת משלוח מקודדת  .ב

  . משתמשי מכבי
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 ,12.1- א נספח ,12- א כנספחב "תיבות מקודד מצ/אפיון מסך משלוח חומרראה 

מכבי תהא רשאית לקבל את קוד , עם סיום ההתקשרות(. טלמפר 12.2-א נספח

      )המקור של המערכת ולהשתמש בה לצרכיה

  .)3-א נספח ראה (  .תיבה מהארכיון/מסך בקשה לשליפת חומר  .ג    

  .)2-אנספח ראה .  (מסך בקשה להחזרת חומר שנשלף  .ד    

 מערכת דווח ובקרה ,הדפסה והורדת קבצי דוחות ,תצוגה ,שרות חיפושמסך אפ  .ה

    . ומרכזי עלות ,מחוזות ,על כל הפעולות בנגזרות משולבות של זמנים

  .ת גניזה ארצית/לכניסה למסכים עפי הנחיות מנהל ניהול מערכת הרשאות  .ו

ל וע הרשאות כניסת משתמשיםת גניזה ארצית מכבי על /אפשרות שליטת מנהל  ז

טבלת . שירות/י מרכז עלות"שלוח חומרים עפמ לאישור הרשאות/טבלת הצלבות

  . למפרט 12.2-אכנספח ב "הצלבות מצ

      )15-אנספח ראה ( מסך הזמנת חומר ארכיוני של בתי מרקחת  .ח

  

יבצע הדרכה כיצד לעבוד מול מערכת האינטרנט שלו לרשימת  ספק הזוכהה -  הדרכה  3.11.3

  .מכביהנציגים המורשים של 

    

  י מכבי"דילול ובקרת תיבות ע  3.12

  

  .ספק הזוכהמכבי תבצע בקרה ודילול תיבות עפי צרכיה באתר ה  3.12.1  

  

    .ספק הזוכההמאוחסנות אצל ה ממאגר כלל התיבותדילול תיבות יתבצע   3.12.2  

  

 ולפני ,ספק הזוכהלפני קליטתם באתר ה לתיבות חדשותי מכבי תבוצע "בקרת תיבות ע  3.12.3

    .  לל התיבותכורישומה במאגר המידע של  אחסונה

  

    :י"לאפשר למכבי לבצע פעולות אלו ע ספק הזוכהעל ה  3.12.4

    . שליפת תיבות ממאגר התיבות המאוחסנות עפי נגזרות שיוגדרו עי מכבי  .א  

      .העברת התיבות החדשות המתקבלות אצלו לנציג מכבי לבקרה  .ב  

  :לביצוע הבקרה והדילול כמפורט מצעיםאיקצה למכבי  ספק הזוכהה  .ג  

קו טלפון , כסא, שולחן עבודה, תיבות 150של  לאחסוןנאות וממוזג אזור עבודה   

  . למשלוח פקסימיליה וסריקת מסמכים אפשרותווקו אינטרנט לחיבור מחשב 

        .ספק הזוכהיבוצעו בתיאום מכבי עם ה הללופעולות הכל 

    

  

  מתן שירות  כשירות מבנים ומתקנים עבור  .4

            

            כללי  4.1

או /תעשיה הפולטת פסולת רעילה ומאגרי חומרים דליקים ו: רחוק מגורמי נזק כגוןמבנה 

   .נפיצים

    .אין למקם באזורים המועדים להצפה -קרקע יציבה

            .המבנה ישמש אך ורק לאיחסון חומר ארכיוני    

  

            מרכיבי המבנה והציוד  4.2

שאינם , הרצפה והמחיצות יהיו עשויים מחומרים בלתי דליקים, תקרהה, הקירות -מבנה

הגג יבנה באופן שלא . תרמישאינם מאפשרים התעבות ועם בידוד , פולטים גזים רעילים

  .יצטברו בו מים ותהיה לו מערכת ניקוז

בטון חשופה תיצבע בשתי  רצפת. עשויה מחומרים שיעמדו באש במשך שעתיים -רצפה

  .למניעת אבק ושריטות ושיכבה למניעת חשמל סטטישכבה    .שכבות

בעומס הכפול ממשקל החומר   הרצפה תעמוד בעומס המדפים המלאים והציוד וכן - עומס

  . מערכת המתזים המאוחסן למקרה שתופעל
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  .מ  ר\ק  ג 2,400 -מ  ר לכונניות נעות \ק  ג1,200 - לכונניות נייחות :עומס שימוש נדרש

בהתאם לחוק החשמל  ושאר המרכיבים של מערכת החשמלהחיווט  -חשמל ותאורה

  . מפסק ראשי לאתר. ותקנותיו

התאורה מעל   מיקום גופי. לוקס 300תהא בטיחותית ובעוצמה שלא תעלה על  -תאורה

            . מ מהחומר"ס 40מעברים ובמרחק של לפחות ה

). הכיבוי למעט ממערכת( בחלל המבנה לא יעברו צינורות מים או ביוב -מערכות ניקוז

יש להימנע . במקום בטוח מאזור אחסון, צנרת חשמל ותקשורת תעבור באולמות האחסון

  .למעט ציוד הרמה יעודי ממונע מצברים, מהכנסת ציוד חשמלי לאולמות האחסון

  .הנוצרת מהתקנת גלריה לרבות תקרה, מטר 2.60 - גובה התקרה לא יפחת מ - תקרה

  .  ותקנו דלתות בטחוןבכניסה לאתר ובין האולמות י -פתחים
, מטר 2.00X1.20במידות  דלתות 2בכל אולם אחסון . עמידות בפני אש למשך שעה וחצי

  . כשאחת מהן תשמש כיציאת חירום

עליהם להיות מוגנים נגד קרינה ישירה ועמידים בפני אש למשך , אם יש חלונות -חלונות

  .משטח הקירות 10% שטח החלונות לא יעלה על. שעה

  

              י אחסוןתנא  4.3

  . ומזיקים  אור לחות, חומצות - חומרים הארכיוניים הגורמי קלקול מוגן בפני 

אוורור טבעי או  י"יר סדירה בכל שטח המגנזה עויש להבטיח תחלופת או -תחלופת אוויר

החלפה . את השיטה ואת כמות היחידות וסוגן יקבע מהנדס מיזוג אויר. י מאווררי חלון"ע

. הגבוה של הקירות כדי למנוע עובש יש למקם את המאווררים באזור .שעתיים אחת כל

  .להתקין מסננים באזורים בהם קיים חשש לזיהום אויר יש

  . 60% - 30%תחום הקבילות  - לחות יחסית

שבהם הערכים קיצוניים יש  במקום. מעלות צלזיוס 25 – 13תחום הקבילות  -טמפרטורה

          .ו מתקני לחלוחלחות א להשתמש במכשור מתאים כסופחי

 לחות יחסית. סינון אבק חומר מגנטי כולל הקלטות קול יש צורך במיזוג אויר עם מערכת

– 40%.  

  

  בטיחות אש  4.4

    .בין חדרי עבודה לבין אולמות אחסון) קירות ודלתות אש(הפרדה בטיחותית 

        .ביניהםללא אחסנה  –מסדרונות בין מדפי האחסון   

            .'מ 2.40 -מעברים לציוד שינוע  

  . י מכבי אש"כפי שנדרש ע - מעברים לאנשים 

        .הרחקת גורמי אש משטח המגנזה ומסביבתה  –מניעה   

    .ראה דרישות ממרכיבי המבנה והציוד -איסור עישון בשטח האחסון    

  .אם קיימים חלונות יש להתקין בהם סורגים ורשת אקספנדר    

. כל חלקיו על 1220תוחזקת לפי תקן ישראלי עשן מותקנת ומ/ מערכת גלאי אש –גילוי 

המטפים יבדקו על פי תקן  .מטר 25מותקנים במרחק של כל , ג"ק 6, מטפי כיבוי בגז הלון

  . בביקורת חודשית ושנתית, 129

מאושרת    PRE ACTION מערכת מתזים לכיבוי במים   -כיבוי אש ומניעת דליקות

        . 1928תקן ומתוחזקת לפי , התקנה על ידי מכון התקנים

    

מערך הסדרי גילוי וכיבוי האש יהיה נתון לביקורת של ממונה בטיחות מכבי שירותי 

תתקבל דעתו של ראש , במקרה של חילוקי דעות מקצועיים, בריאות בכל עת על פי תיאום

      .  מדור מניעת דליקות של רשות הכבאות בתחומה נמצאת המגנזה

      

צוות חירום מאומן בנושא גילוי וכיבוי אש ותדריך  החברה תקיים מקרב עובדיה במקום

  .אותם בהתאם
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          מים  4.5

        .צנרת מים תעבור רק מעל מעברים ומסדרונות –מניעה 

  .גלאי זרימה עם חייגן אוטומטי –גילוי   

      

            מלגזות וציוד נוסף  4.6

עמדה במקום ה עמדת הטענה למלגזות תשולט באופן ברור למניעת עבודה בחום בקרבתה

  .מאוורר למניעת דליפת מימן

י משרד "יעמדו לביקורת בודק מוסמך ומאושר ע, מלגזות ואמצעי הרמה ממונעים

  . י חוק"העבודה עפ

  

                        בטחון  4.7

      . מפסקים מגנטיים וגלאים כדוריים בפתחים מקושרים למוקד, גלאי נפח

      ).לפתיחה מבפניםדלתות ניתנות (דלתות פלדה הננעלות מבחוץ 

בקרת . העבודה מערכת התרעה למקרה של כניסת גורמים שאינם מורשים לאתר בשעות

  .                            לאולמות ולמחשבים, כניסה לאתר

                                                           

  עמידות וכשירות  4.8

  

המיועדים למתן השירותים (המתקנים במגנזה נדרש להוכיח עמידות  ספק הזוכהה  4.8.1

כולל אישורים של כל  ,בדרישות כל תקן ישראלי מוצהר או שפורסם בציבור). למכבי

, בינוי, מיזוג אויר, חשמל, כיבוי אש, עסק רישיון -עירייה(הגורמים המוסמכים לכך 

על בדיקות יש לצרף את כל האישורים (ובדיקות תקופתיות מבוקרות ) 'קונסטרוקציה וכו

      ).תקופתיות שנעשו בשנה האחרונה לפחות

        

ח כשירות המבנים והמתקנים על פי החוקים "נדרש להציג בפני מכבי דו ספק הזוכהה  4.8.2

י מעבדה מאושרת או מהנדס אזרחי הרשום בפנקסי "ח יוגש ע"הדו. והתקנים הישראליים

  .   המהנדסים והאדריכלים

        

:   לצרף את האישורים הבאים להוכחת יכולת כשירות מבנים ומתקניםנדרש  ספק הזוכהה  4.8.3

        

    4.8.2אישור מעבדה מוסמכת או מהנדס אזרחי כאמור בסעיף   .א

  . אישור מהנדס אזרחי לעמידות מתקני המידוף מפני כשל מערכתי  .ב
 .יש לצרף העתק משני המבדקים האחרונים. תהווה יתרון ISO 9002 - הסמכה ל  .ג

    

  א"רכב וככלי   4.9

  

  :כלי רכב  4.9.1  

גלגל , ונקייהלרבות חזות חיצונית מסודרת , לשם מתן השירות נדרשים כלי רכב תקינים •

במצב , ובתא הנהג ישמר בקביעות מטף כיבוי תקין, תקין) ק'ג(ציוד הרמה , רזרבי תקין

          . שמיש

וי תא מטען ללא רצ(חלונות תא המטען יהיו מוגפים כך שימנעו אפשרות פתיחה מבחוץ  •

  .ודלת תא המטען תנעל במשך כל זמן ביצוע השירות) חלונות

  .תא המטען יהיה אטום לחדירת מי גשם ונתזי שלוליות •

המיכלים המיועדים לאחסון המגנזה יונחו בתא המטען במצב שיצמצם למינימום את  •

  . הטלטולים והתנודות של המיכלים

    .יעת פיזור החומר אמצעי קשירה או עיגון להובלת מיכלים למנ •

  

  

      

20 
 



 
 

או חומרים מאכלים למיניהם \חומרים דליקים ו, בעת ביצוע השירותים, כמו כן לא יהיו •

    .בכלי הרכב

 ספק הזוכהאלא אם הם מועסקים מטעם ה, אין להוביל נוסעים בעת ביצוע השירותים •

    .במתן שירותים

   .2005מוקדמת משנת לא תהא ) שנת הייצור(שנת הדגם  –כלי הרכב יהיו ממודל חדיש  •

  .כלי הרכב יהיו סגורים ובעלי מערכת מיזוג אוויר תקינה •

      הנדרשים להפעלתם בהתאם לדרישות המכרז הרישיונותלכלי הרכב יהיו כל  •

          .כלי הרכב יענו על דרישות רשות הרישוי ודרישות כל דין •

  . בלבד) צהובה(כלי הרכב יישאו לוחיות זיהוי ישראלית  •

        . וסעים בהם והציוד המובל בהם יהיו מבוטחים כדיןהנ, כלי הרכב •

 .מכבי לא תישא בעלויות מיגון כלי רכב במידה ויהא צורך בכך •

 באזורבכל מקום הנמצא , יהיה בעל יכולת לגבות מיידית רכב בעת תקלה ספק הזוכהה •

  .כך שהדבר לא יפגע במתן השירות ובלוח הזמנים שנקבע , הגיאוגרפי של המסלולים

    

  כח אדם  4.9.2

עשרים ( 21שמלאו להם , דוברי עברית , נותני השירות נדרשים להיות אזרחי ישראל •

   .לא צורכים סמים, ללא עבר פלילי. שנים לפחות) ואחת

נהיגה תקפים ומתאימים  רישיונותהנהגים נותני השירות נדרשים להיות בעלי  •

  .פי תקנות משרד הרישוי-לעבודה על

במצב בריאות תקין ובעלי יכולת , דרשים להיות מיומניםהנהגים נותני השירות נ •

 .גבי כלי הרכב-פיסית להעמסת ציוד על
ובלבוש ) לרבות גילוח(להופיע בהופעה מסודרת , על הנהגים לנהוג באדיבות ובאחריות •

  . ולשמור על הציוד והרכוש השייך למכבי, הולם

כך , סיבה כלשהייהיה בעל יכולת לגבות נהגים בעת היעדרותם מ ספק הזוכהה •

  . שהדבר לא יפגע במתן השירות

יוכשרו לתפקיד אותו הם יבצעו על כל היבטיו , כל הנהגים נותני השירות שיועסקו •

    . ויתודרכו באופן שוטף לעבודה בטוחה כנדרש בחוק ובנוהל

אשר יש לו נגיעה במסגרת עבודתו בחומר ארכיוני של מכבי  ספק הזוכהכל עובד של ה •

התצהירים . יר שמירת סודיות לפני תחילת עבודתו עם חומרי מכבייוחתם על תצה

            .יוצגו לבקשת מכבי בכל מועד נדרש

את החלפתו של כל נהג מכל סיבה , מבלי לנמק זאת, למכבי שמורה הזכות לדרוש •

          .שהיא

  

  
  שירותי קליטה אריזה ורישום מרשמי בתי מרקחת פרטיים    .5

  :תאור מפורט של העבודה 

  :כללי  5.1

בתי מרקחת  700 - לחודש יגיעו לספק הזוכה מכ  10עד  1בתחילת כל חודש בין התאריכים   

 200עד : כמויות(פרטיים  מכל רחבי הארץ מרשמי החודש הקודם אשר נופקו לחברי מכבי 

  ).אריזות ליום 

קוד קבוע במכבי על פי ה אינדקס המנוהל ' בתי המרקחת מזוהים על פי שמם ועל פי מס

  .ידי מחלקת בתי מרקחת פרטיים ורשתותעל 

  )21-נספח אראה את רשימת האינדקס בקובץ אקסל (

  .בתי מרקחת פרטיים ורשתות' עדכון האינדקס במכבי הינו באחריות מח/ניהול

לספק הזוכה תהיה יכולת מיחשובית לקלוט את קובץ האקסל לרשומותיו לצורך קליטת 

  .החומר הרשום מטה
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  :מרשמים המתקבלים מבתי המרקחת הפרטייםתכולת משלוחי ה  5.2

  .החומר יגיע לספק הזוכה ארוז באריזות מגוונות ולא סטנדרטיות

 :כל אריזה אמורה להכיל  את החומר המפורט להלן

 ) 20- נספח א(. מרשמים בחבילה 100מרשמים לפי סדר רץ ובחבילות של עד   5.2.1

 )17-נספח א()  Hדוח (דוח סוף חודש   5.2.2

 )18 -נספח א (חשבוניות    5.2.3

נספח (. מכביל מכתבים מלווים או הודעות ספציפיות מבית המרקחת המיועדים  5.2.4

 )19- א

  

 : שינוע החומר הארכיוני לאתר הספק הזוכה  5.3

  :י "החומר יועבר לספק הזוכה באחריות בתי המרקחת הפרטיים  ע

 .ואחרים" אביב שיגור" "כץ", ג .י.ש: חברות הובלה  •

 .החומר יועבר לסניף הקרוב ביותר לספק הזוכה  –ר ישראל דוא •

 .כל חברה נוספת על פי החלטת מכבי •

 

   :מועדי ומהלכי  איסוף  החומר על ידי הספק הזוכה  5.4

 - זאת(אסוף בעצמו את החומר מהאתרים הבאים יהספק הזוכה  ,בנוסף לאמור לעיל

 ):להשלמת תהליך קליטת החומרלחודש או עד   12- לחודש עד ל 1 -במהלך כל יום בין ה

 .סניף הדואר הקרוב לספק הזוכה •

  .א"ת 27המרד ' מחלקת בתי מרקחת פרטיים ורשתות ברח •

  . 03-5143642רועי דוייב טלפון / בני קוגוס  :אנשי קשר

 

  מיון וארגון  5.5

ל יועבר על ידי הספק  מיידית לאתר הספק  שם הוא "אשר הגיע מכל האתרים הנ החומר

כפי שתואר , את הפעולה של פתיחת החומר ומיונו למרכיביו ,מיידית ובאותו יום ,יבצע

  .תוך עמידה הדוקה בלוחות הזמנים המפורטים במסמך זה , לעיל 5.2בסעיף 

ייתכנו גם מצבים בהם יגיע החומר ישירות מבתי מרקחת פרטיים למחלקת בית מרקחת 

יוצאו ממנו (אופן חלקי בלבד י המחלקה  ב"החומר יפתח  ע .במכביפרטיים ורשתות 

או באריזתו  ,ישלחו לספק הזוכה) מרשמים(שאר החומר  .)הדוחות והחשבוניות בלבד

שמולאו על ידי מחלקת בתי  ,ללא מדבקות"  גולמיות"המקורית או בשקיות פסגור 

  .במכבי מרקחת פרטיים

ח "י הדוהמציין כ, במכביבתי מרקחת פרטיים מחלקת י "בתוך האריזה יוכנס מסמך ע

הספק הזוכה  ימשיך את  ,במקרה כזה ).אריזה(והחשבוניות הוצאו מתוך המשלוח 

  .הפעולה של קליטת המרשמים מנקודה זו ועד לסיומה

 

  :לוחות הזמנים   5.6

ורשתות  י הספק הזוכה והעברת החומר למחלקת בתי מרקחת פרטיים"פעולת המיון ע

 .תעשה באופן שוטף ורציף במכבי 

מיונו והעברת המרכיבים החיוניים למחלקת בתי , ליטת החומרהתהליך של ק •

 .בכל חודש 12 - מרקחת פרטיים ורשתות חייב להסתיים עד ה
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גם בחודשים בהם  ,לחודש או לפניו 12-עד ה(ז הנדרש "על הספק הזוכה לעמוד בלו •

בחודשים בהם חלים חגים ומועדים יתגבר  ).חלים חגים ומועדים בזמן התהליך

א כך שתתאפשר פעולת העברת החומר למחלקת בתי המרקחת "כאת  זוכהה

  .ל"תוך עמידה בלוחות הזמנים הנ ,באופן רגילבמכבי הפרטיים והרשתות 

  

  :הפרדת החומר למרכיביו והטיפול בהם   5.7

  :החומר יופרד למרכיביו  ויטופל כלהלן   

  

קחת הרלוונטי של בית המר) Hח "דו(ח סוף חודש "כל חשבונית תוצמד לדו – חשבוניות

חומר זה  .ח"אם לחשבונית יש מסמכים מלווים יוצמדו גם הם לאותו דו .אליו היא שייכת

למחלקת , ובאופן שימנע את הפרדת החומר שכבר זוהה, יועבר כל יום בצורה מסודרת

  ).א"ת 27המרד ' ברח, במכביבתי מרקחת פרטיים ורשתות 

  

   .)14-'נספח אגדר במפרט כמו(המרשמים יאוחסנו בשקיות פסגור  :מרשמים

כל שקית תסומן על ידי הזוכה במדבקות אשר ינופקו באופן ממוחשב על ידי הספק 

 :ויכילו את השדות הבאים, לאחר שזיהה בוודאות את בית המרקחת, הזוכה

 שנה/חודש •

 ).המספר קבוע ומוגדר באינדקס בתי המרקחת( מספר קוד בית המרקחת במכבי •

 .שם בית המרקחת •

 ).שקיות  4מתוך  2לדוגמא שקית .( _ ___שקיות     yמתוך  _ X__שקית  •

בעת קליטת המרשמים מתוך אריזות בית המרקחת הפרטי והעברתן לאריזת פסגור יקפיד 

הספק הזוכה למלא את השקיות במרשמים באופן סביר אשר יאפשר סגירה נוחה של 

  .סגוראין לקלוט יותר מבית מרקחת אחד באותה שקית פ .שקית הפסגור

  

  .השקיות יונחו בתוך מיכלי הגניזה מתוך כוונה למלאם עד תום ולחסוך מקום אחסנה

  .מיכלי הגניזה עם השקיות יקוטלגו ויאוחסנו על פי נוהל מכבי 

שקיות בכך שיהיו מוכנים לשליפה  -הספק הזוכה יסיים  תהליך אחסון המרשמים 

 .בחודש 15 -החל מה" פסגור"

 

  :  ואחזקת רמה מספקת של מלאי" ורפסג"אספקת שקיות   5.8

שתספיק " פסגור"הספק הזוכה יוודא כל העת כי ברשותו רמת מלאי מספיקה של שקיות 

  .חודשים  4לצריכה של  

שקיות פסגור במכבי הספק הזוכה יספק למחלקת בתי מרקחת פרטיים ורשתות , כמו כן

 .ימי עבודה על פי דרישתה 7לשימוש שוטף תוך 

 

  :וחשבת של אינדקס בתי המרקחת הפרטיים קליטה ממ  5.9

הספק הזוכה  יהיה בעל יכולת מוכחת לבצע קליטה ממוחשבת של אינדקס בתי המרקחת 

אשר תעביר אליו מחלקת בתי  EXCELבאמצעות טבלאות , כפי שהינו מזוהה במכבי

שומות בתי רעל מנת לעדכן אצלו את , על פי החלטתה, מרקחת פרטיים ורשתות

  .ם זיהויים וקיטלוגם בתהליך הקליטהלש ,המרקחת
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מועדי העדכון יהיו על פי החלטת מחלקת בתי מרקחת פרטיים ורשתות או על פי בקשת 

  .הזוכה

  

 :מינוי אנשי קשר מטעם הספק הזוכה  5.10

הספק ימנה  מרקחת פרטייםהשירותי קליטה אריזה ורישום מרשמי בתי לטיפול  בתהליך 

לטיפול , אשר יהיה מיומן ובקיא בפרטים ,יף בהעדרוואיש מחל, הזוכה איש קשר קבוע

  .בתהליך ובנספחיו

יכיר היטב את , בכל עתבמכבי איש הקשר יהיה זמין למחלקת בתי המרקחת הפרטיים 

  .התהליך ויטפל  במהירות וביעילות בכל בקשותיה 

  

 :דוחות ודיווחים  5.11

 ח יומי "דו

 בתי מרקחת פרטיים ורשתות' ני  למחבסיום כל יום יעביר הספק הזוכה בדואר אלקטרו

 :ח אקסל ובו יופיעו הפרמטרים הבאים "דו במכבי

 ספרור רציף •

 קוד בית מרקחת במכבי •

 .שם בית המרקחת •

 .שמולאו למרשמיו של בית המרקחת" פסגור"מספר שקיות ה •

 Hהאם הגיע דוח  -ציון •

 .האם הגיעה החשבונית -ציון •

 

  ח חודשי מסכם "דו

 - אר אלקטרוני  למחלקת בתי מרקחת פרטיים ורשתותויעביר בדלחודש הזוכה  12 -ב

שיכלול את הרשימה המלאה של בתי , בפורמט של הדוח היומי לעיל, ח אקסל מסכם"דו

  .המרקחת שנקלטו אצל הספק הזוכה באותו חודש

  

  :דוחות נוספים 

  :יעביר הזוכה  באותו פורמט גם את הדיווחים הבאים , ח החודשי "בנוסף לדו

 .פתוח /למשל איזה בית מרקחת הגיע קרוע: וח תקלותדיו •

 )'שיג כץ וכו(מועדי הגעת החומר  ישירות לארכיון על ידי חברות השינוע  •

 .חומר של קופות חולים זרות שהגיע בתוך החומר של מכבי •

  .דוחות נוספים כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מחלקת בתי מרקחת פרטיים ורשתות •

  

וגם באמצעות , בתי מרקחת פרטיים ורשתות  באופן מיידי הספק יעדכן את מחלקת

  .בכל ארוע אשר עלול להצביע על שיבוש או תקלה בתהליך, הטלפון

 

  : סיום התהליך החודשי  5.12  

סיום התהליך יתרחש כאשר מחלקת בתי מרקחת פרטיים ורשתות תאשר לזוכה כי     

ם באותו חודש ערך  וכן קיבלה ממנו את כל  המרכיבים של כל בתי המרקחת הפעילי
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  :שליפות   5.13

, הספק הזוכה יבצע עבור מחלקת בתי מרקחת פרטיים שליפות  לפי בקשתה  5.13.1  

 .ללא הגבלת כמות

אר ופקס או ד ,ת החומר לשליפה תתבצע על ידי תקשורת מחשביםהזמנ  5.13.2

 - בתי מרקחת פרטיים ורשתות  במכבי לספק הזוכה ' אלקטרוני שישלח ממח

כפי שרשום  (קוד בית המרקחת הפרטי ' על פי מפתח זיהוי שיבוסס על מס

 .)15-אנספח ראה (ועל פי פורמט טופס מוגדר ) ברשימת האינדקס של מכבי

 27שליפות יגיעו למחלקת בתי המרקחת הפרטיים והרשתות  ברחוב המרד ה  5.13.3

 .יום עבודה ממועד קבלת  הבקשה לשליפתן/שעות 24תוך  2Cבתל אביב קומה 

הספק הזוכה יעמיד לרשות מחלקת בתי מרקחת פרטיים ורשתות  איש קשר   5.13.4

הבקשות  ל ייעודיות אשר ישמשו להעברת"טלפון וכתובת דוא ,מיוחד וכן פקס

  .רורים במקרה של הזמנות אשר לא הגיעוילשליפה ולב

  .מסירה אישית בלבד/החומר יועבר עי הספק הזוכה למזמין בדיוור ישיר  5.13.5

 

 : החזרת חומר שנשלף  5.14

י הספק "מרקחת פרטיים ורשתות יבוצע  ע יאיסוף חומר שנסתיימה בדיקתו במחלקת בת

אשר מינה הספק  ,לאיש הקשר ועבראשר ת, סוףשעות ממועד בקשת האי 24הזוכה תוך 

  . תקשורת מחשבים , אר אלקטרוניוד/באמצעות פקס   ,הזוכה

  

 : הובלה ושינוע  5.15  

הובלת והחזרת המרשמים הדוחות החשבוניות והמסמכים הייעודיים למחלקת   5.15.1

בתי מרקחת פרטיים ורשתות וממנה תבוצע בכלי רכב סגורים המתאימים 

אשר מהווים מסמכים רפואיים אשר חל  ,שקיות הפסגור/רגזיםלאחסון הא

 .עליהם חסיון מלא

  . לשם שמירה על סודיות רפואית, יהיו  מאובטחיםו ספקכלי הרכב יהיו בבעלות ה  5.15.2

  .שקיות הפסגור יונחו בתוך מיכלי אחסון על מנת למנוע את אובדנן בדרך  5.15.3

קת בתי מרקחת פרטיים ורשתות ואיסוף פריקת החומר האמור להגיע למחל  5.15.4

והעמסת החומר להחזרה מן המחלקה יבוצעו באופן מלא על ידי עובדי הארכיון 

  .ובאחריותם

  

  : שמירת סודיות  5.16  

על הצהרת סודיות אשר תחייב אותם  , בלי יוצא מן הכלל, עובדי הספק הזוכה יחתמו

ילות עאי ואם מידע כספי על פאם מידע רפו: בשמירת המידע אשר  יעבור תחת ידיהם 

 .בתי  המרקחת
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  1-א נספח
  וביעורן רשומות שמירת נוהל
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  2 -אנספח                      פורמט מסך
              תיבות ריקות לגניזה/ בקשה לאיסוף חומר ארכיוני 

 

1     תאריך 1 -בחר-
 

 :הסניף שם      

 :אלקטרוני דואר :הסניף המזמין פרטי
  

 :המזמין שם :מחוז
 

י/בחר
 

 מחלקה :כתובת
  

כולל (המזמין  טלפון
 :(קידומת

 :קומה
  

משעה: פתיחה שעות י/בחר :שעה עד -
 

י/בחר
 

י/בחר :שעה עד :משעה
 

י/בחר
 

עילותפ ימי : 
 

    

שימו הזמנת תיבות ריקות לארכיון ההיסטורי יש לעשות: לב
 .לכך באמצעות הטופס המיועד

  

לאיסוף  בקשה
 חומר

        

  
וףמזמין אתכם לאיס אני      X  ציין כמות התיבות(תיבות לגניזה ) 

לאספקת  בקשה
 תיבות ריקות

        

 
ציין כמות התיבות(תיבות ריקות  X מזמין אתכם לאספקת אני ) 

 
    

  (
 

 (כמות המכסים ציין    

 :הערות
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 נספח א'-3

 
 פורמט מסך

          הזמנת מסמך ארכיוני                                              
             

 :המזמין שם
•  

 :אלקטרוני דואר
•  

 :מחוז
• 

י/בחר
 

 :אגף /סניף
•  

 :מחלקה
•  

 :טלפון
 

י/בחר
 

 :למישלוח כתובת

 :רחוב

 :בית מספר
 

 :קומה
 

 :עיר
 

 :פתיחה שעות

י/בחר :משעה :שעה עד
 

י/בחר
 

י/בחר :משעה :שעה עד
 

י/בחר
 

מספר מספר והערות פרטים קוד תיבה  מחלקה

1. 
   

2. 
   

3. 
   

 :הערות
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 נספח א-4
 פורמט מסך

 בקשה לאספקת תיבות ריקות לארכיון היסטורי
  2: ט''מק

 
כרטסת ארצית לוד-ארכיון לכבוד   

1     תאריך 1 -בחר-
 

 :הסניף המזמין פרטי      

 :אלקטרוני דואר :הסניף שם
  

 :המזמין שם :מחוז
 

י/בחר
 

 מחלקה :כתובת
  

כולל (המזמין  טלפון
 :(קידומת

 :קומה
  

משעה: פתיחה שעות י/בחר :שעה עד -
 

י/בחר
 

י/בחר :שעה עד :משעה
 

י/בחר
 

 :פעילות ימי
 

    

        

  -תיבות ריקות  אספקת
 .ארכיון היסטורי
( ם בלבדלמורשי )  

      

י/בחר
 

 ציין כמות תיבות  אנא    

י/בחר
 

 כמות מכסים אנא ציין    

 :הערות
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  5-א נספח

 
 תיבה תוכן רישום פורמט
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  6 - אנספח 
שונים פורמטים  

 

פורמט   
 חשבונית

פורמט הפקדת 
 חומר ארכיוני 

ש "פורמט תמ
 ביעור

פורמט 
ש "תמ

 שליפה

  פורמט
ש "תמ

/ איסוף
החזרת 
  תיבות

 תיאור √       √
 √       √ סוג אריזה

 מספר מרכז עלות √   √   √ 
  ש"תמ √       √
  מתאריך עד תאריך    √ √ √
  ימים        √
 מחיר        √
 כמות √       √
 כ לתשלום"סה        √
 מספר תיבה √ √   √  
  מספר תיק  √   √  
 סטטוס תיק      √  
 נתון נוסף      √  
 פרטים  √   √  
 מספרור עד ספרור  √   √  
 מקצוע      √  
 עיר      √  
 שם רופא      √  
 ז רופא.ת      √  
 מספר מחוז √ √ √    

 √   √     שם מחוז
  שם מחלקה √ √ √     

 כמות תיבות √   √    
    √     תאריך אחרון בתיבה

 תאריך ביעור    √     
  √       ש"מספר תמ

 תאריך √ √       
 √ √       מספר מחלקה

 √ √        כתובת 
 הערות  √       

 מספר שליפה  √      
 פוכמות מיכלים שנשל        √

 כמות מיכלים שנגרעו
חדשים עקב  6לאחר 

 .שליפתם
√ 

  
  

  

 

 √       
כמות מיכלים שנגרעו 

  .מחשבית
  כמות מיכלים שבוערו     √
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  7 – אנספח 
 

ודוחות פורמט תעודות  
 

 
 

 .פורמט חשבוניות .1
 

. כ לתשלום"סה, כמות,מחיר, ימים, מתאריך עד תאריך, ש"תמ,מרכז עלות ' מס, סוג אריזה, תיאור      
 

  פורמט לקבלת דוח הפקדת חומר ארכיוני .2
 
עד  

 תאריך
עד 
 ספרור

נתון 
 נוסף

סטטוס 
 תיק

מספר 
 מספר תיבה פרטים מספרור מתאריך מקצוע עיר תיק

  
  2008מחודש ינואר עד נובמבר  2753כ "סה ---292  שליפות  .3
  ב "אפיון בתי מרקחת מצ .4
 לפי הפורמט  מט ביעור אנו מבצעים הפור .5

 
עד  

 תאריך
עד 
 ספרור

נתון 
 נוסף

סטטוס 
 תיק

מספר 
 מספר תיבה פרטים מספרור מתאריך מקצוע עיר תיק

  
 פורמט דוח ביצוע ביעור

ש ביעור לפי הנתונים "הגניזה שולחת אלינו תמ' לאחר הביעור התיבות חב  
. ותאריך אחרון בתיבה, כמות תיבות, שם מחלקה, עלות' מס, שם מחוז, מחוז' מס  

.תאריך ביעור, תאריך אחרון בתיבה , התיבות' מס  , שם מחלקה, עלות' מצורף דוח לפי מס ש "לתמ  
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  8 – אנספח 
 

 רשימת ומבנה שדות מאגר בסיסי
 

  
   

 תיבות

אורך סוג שדה שם שדה
  המספר תיב מספר 20
 מספר לקוח מספר 6
  מספר מחוז מספר 6
  מספר מחלקה מספר 12
 ש קליטה"מספר תמ מספר 20
 סטטוס תיבה מספר 3
  סוג אריזה מספר 3

    תאריך ביעור תאריך
   

    תיקים
   

אורך  סוג שדה שם שדה
  מספר תיבה  מספר 20
 מספר תיק  מספר 6
 סטטוס תיק מספר 3

  פרטים  טקסט 255
 מספרור מספר 22
 עד ספרור מספר 22
 מתאריך  תאריך  
  עד תאריך תאריך  

 שם רופא טקסט 60
  רופא. ז.ת מספר 20
 מקצוע טקסט 60
 עיר טקסט 60

 60 תיאור מסמך טבלת ערכים
   

  .בנוסף יכולים להיות שדות נוספים לתיקים על פי סוג החומר
 מספר וכדומה, תאריך  ,שדות טקסט 3יכולת להוסיף עוד ,נדרשת
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  9 – אנספח 

   292מחלקה  -הזמנת העתק תיק חולה

 .למלא טופס זה מנהלי סניפים ואחראי מידע רפואי בסניפים ובמחוזות בלבד רשאים
 י אחראי מסירת מידע"ע למילוי :'חלק א

בטיפולו הועברו  תיקי החולים שהיו בדקנו ומצאנו. להעביר לידי העתק התיק הרפואי של החבר שפרטיו להלן אבקש
 .בידינו הצהרת החולה על ויתור סודיות רפואית       .לגניזה

 :הזמנה מספר
 .בכרטסת ספרות לשם זיהוי טופס ההזמנה מול איש הקשר 5אנא ציין מספר אקראי בן 

 .אין לחזור על אותו מספר עבור בקשה חדשה

 

מסירת  ראיאח
 :מידע

      

 

פרטי ) שם מלא ישיר טלפון
 (ומשפחה

 :לדוגמא(אלקטרוני  דואר כתובת + סניף
someone@mac.org.il) 

 החבר פרטי

 עיר משפחה שם פרטי שם ז.ת 'מס

  הרופא פרטי

 המרפאה כתובת משפחה שם פרטי שם הרופא מקצוע

 :הערה

 292מחלקה-וכרטסת ארצית)מילוי ידני(י חברת הגניזה"למילוי ע: 'בחלק

 לא נמצא תיק רפואי ידני[ ]      רפואי ידני נמצא ונשלח קתי  [ ]
 

 ממוחשב]   [    ידני]    [          אותרה כרטסת הרופא לא 
 

 לבדיקה מועבר לכרטסת -קיימת כרטסת ממוחשבת 
 

 ממוחשב לא נמצא תיק רפואי  ]  [  תיק רפואי ממוחשב נמצא ונשלח [ ] 
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 10 – אנספח 
 
 

שירותי גניזהמכרז   
                                    י המציע"דגשים להגשת תכנית עבודה ע

                                             
 

:תכנית העבודה תכלול את  
 

  לקליטת המציע של המיחשוב מערכות להתאמת זמנים ולוח יכולת - מיחשוב 
תת סעיף א למפרט  3.2.6ממוגדר בסעיף ז לא יחרוג "הלו.הקיימת מהחברה המידע

  ).' נספח א( 

.א

. )לזמן תיבות כמות( למציע הקיימת מהחברה תיבות של והסבה העברה יכולת 
 .תיבות ליום עבודה 500נדרש מינימום 

.ב

 משתמשי מול שוטפים גניזה שירותי לאפשרות התיבות קליטת אירגון  .ג
ימי עבודה  2מקסימום ,  )וביעור,פרטנית שליפה,שליפה, והחזרה איסוף.(הקצה

  .מקליטת התיבה 
  

 . בנפרד ונושא מסך לכל במפרט כמוגדר למשתמש שירות מערכת להקמת זמנים לוח  .ד
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 נספח א- 11
2008דוח פעילות   

 
 
 

תיבות   
 מאוחסנות

כמות שורות 
 רישום

קליטת 
תיבות 
 חדשות

קליטת 
תיקים 
 חדשים

שליפות  ביעורים
 תיקים

 12,921 18,473 1,736,80616,963111,151 95,580  כ"סה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שליפות 
 תיבות

שליפות 
 - ידניות

צילום 
וסריקה 
 בלבד

 החזרות
תיבות 
כפולות 
מאוחסנות

תיבות 
כפולות 
 חדשות

אספקת 
תיבות 
 ריקות

כמות 
תיבות 

 20עד 
 תיקים

כמות 
תיבות 

 20מעל 
 תיקים

יעדים 
גאוגרפיים

כמות מס 
מרכזי 
עלות 
 פעילים

1,205 5,000 13,384 294 88 13,98680,36915,211 300 1400 

36 
 



 
 

37 
 

 
 נספח א-12

  
תיבות מקודד/מסך משלוח חומר אפיון  

 
 

.המציע יקים מערכת קליטת חומר ארכיוני  מקודד   
. המערכת תופעל באמצעות האינטרנט כך שתהיה גישה למערכת  לכל משתמש קצה במכבי  

 
של החומר הנשלח לארכיב  מוגדר ומסווג בסיס השיטה בנוהל מבוסס על ניתוב   

.עי מערכת משלוח מעקב ובקרה על הרשומות הנשלחות לארכיב  
 

תחום רשומות רפואיות  : לדוגמא  
1200 -תחום    

.רשומות בדבר הטיפול בתינוק – 1201תאור הרשומות   

 
 נתוני ההקלדה :

  )ספרות  6(יעד ' מס .1
  ) אריך בין תאריך לת( מועדי שליחת החור הארכיוני  .2
  .תחום הרשומות .3
  . פרטי החומר מתוך התחום שבחר .4
המערכת תתרגם לאחר הבחירה את תקופת האחזקה עפי הנתונים בקיזוז הזמן שהחומר שהה  .5

  .אצל המשתמש
 

  .המערכת תמנע לערב באותה תיבה חומר משנה שונה לביעור 
  )מס מכבי(עם אישור הנתונים עי המשתמש יקבע מס תיבה רץ  
אשר יוכנס לתיבה וילווה אותה עד הקליטה " תוכן תיבה" פס טופס לכל תיבה יוד 

  .בחברת הארכיב
בחומר היסטורי ירשם גם מס היעד  -ג התיבה "ירשם עי המשתמש ע) מכבי(מס תיבה רץ  
  .ג התיבה"ע

  
  .המידע ישמר במחשב המרכזי לבדיקת ומעקב על המשלוחים 
  .או להזמנת תיבות ריקות/ר מוכן והקובץ ישלח לחברת הארכיב ויהווה בקשה לאיסוף חומ 
  לאחר שחברת הארכיב תקבל פיזית את התיבה והחומר ייקלט תשלח הודעת דואל למשתמש 
  .ויעודכן קובץ המעקב הראשי 

  
 

 אפיון המסך
 

  רשיםדשדות נ
  )מכבי(מס תיבה רץ  
  מס מרכז עלות 
  שם מרכז עלות 
  :פרטי מדווח 
  שם פרטי ומשפחה 
  )חובה( דואל המשתמש   
  י החומרתאריכ 
  )תאריך(החל מ  
  )תאריך(עד   ל  

  קוד תחום 
  קוד פרטי חומר 
תקופת החזקת החומר בשנים  

  )מחושב(
מתוך טבלה (הערות פרטי המשלוח  

  )מנתבת ורישום ידני
כפתור אישור הטופס 

  
  שדות חובה

  )ספרות 6( מס יעד 
  שם משתמש 
  דואל משתמש 
  החל מ –תאריך החומר  

  עד –תאריך החומר  
  קוד תחום 
  י החומרפרט 
  

  
  



  :טבלאות מקושרות לטופס
 

  מס יעד עם כתובת 
  טבלת קודי שירות 
  מונה מס תיבה 
  טבלת תחום ופרטי חומר 
  טבלת קודי הזנה להערות 

 
 

 התניות ושדות מחושבים
  )ספרות אחרונות של מס היעד 2(נפתח בהתניה של קישור לסוג השירות  - קוד תחום   
  חומרים בתחוםנפתח בהתניה של קבוצת ה –פרטי החומר  
זמן האחסון הכולל מתקבל מנתוני פרטי החומר ומחושב עפי מועדי החומר בקיזוז מועדי  –מועד הגריעה  

  האחסון אצל המשתמש 
יפתחו שורות נתונים להקלדת המשתמש עפי בדיקת עי קישור של פרטי החומר לקוד  –הערות פרטי משלוח  

  )לא שדה חובה( השירות  
מועדי ביעור שונים (סך רישום תוכן תיבה לא תאפשר המערכת איחסון חומר מעורב בפתיחת שורה נוספת במ 

  )באותה תיבה
 

 תהליך מחישובי
משלוח חומר ארכיוני -כניסה לטופס ממוחשב   

)אוטומטי(תאריך   
)אוטומטי(מס תיבה רץ   

)באם ניתן גם טלפון(קבלת הכתובת המלאה בשדות הכתובת > ==הקלדת מס יעד   
תמש הקלדת שם המש  

 הקלדת כתובת דואל המשתמש
)ספרות אחרונות של היעד 2 –מוגבל עפי קוד השירות (בחירת תחום רשומות מתוך רשימה בטבלה   

)עם שליפת תחום הרשומות מתקבל גם נתון זמן האחסון המוגדר(   
____עד תאריך _____    הקלדת תחום תאריכי החומר בין תאריך   

מר מחשבת המערכת את תקופת האחזקה עפי הסעיף שהוקלדעם הקלדת התאריך האחרון של החו  
 בהקלדת שורה שנייה תגביל המערכת אפשרות חריגה של עירוב חומר עם מועדי גריסה שונים

.תפתח המערכת מס שורות להקלדת נתונים נדרשים –בסעיף הערות פרטי המשלוח   
 

ג"השליטה על קובץ המעקב המרכזי תבוצע עי משרדי הכרטסת במרל  
 
 

 אחזקה
 

  לצורך מתן פתרונות לשינויים וביקושים לצרכי מכבי
  :יש לתחזק טבלאות נתונים כמפורט

  .באחריות ופיקוח הכרטסת למעקב ובקרה –קובץ המעקב הראשי  
  באחריות הכרטסת  - חסימה  /פתיחה –טבלת תחומים וסעיפי פרטי חומר   
  תבאחריות הכרטס -חסימה  /פתיחה –טבלה להערות פרטי משלוח  
  באחריות הכרטסת –טבלת הגדרת תחומים וסעיפים לסוגי שירות  
 באחריות מכבי –מרכזי עלות  
  .גריעת משתמשים באחריות מכבי/אישור 

 
 

)בקובץ אקסאל /רצב פורמט מומלץ(לצורך זאת הוגדר אפיון מסך נדרש   
.בקובץ המצורף מסך תיבה –ראה לשונית   
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  12.1-א נספח

 מקודד תיבות חומר משלוח מסך
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12.2  -אנספח טבלת קישורים מוצלבים                                            
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 >>==ה קטגורי

 מנהלות 1       1 1   1   1       1 1     1 1   1         00
 מנהלות סניפים                                       1       1 1 01

-ירושלים.מ.מנ
                     1 1 1           1 1           04 משק

 לישכה משפטית                               1                   06
 מזכירות רפואית                                       1       1   07
 מעבדות                                           1       10
 רפואה כללית                                               1   11
 רפואה מקצועית                                               1   12
 רופא מנהלי                                           1       14
 מכון רנטגן                                         1         20
 אולטרסאונד                                         1       1 22
 בקרת אשפוז                                               1   23
 מרפאת אחיות                                               1   24
 'מכון פיזיו                                               1   26
 טיפול בית                                               1   28
 מכון לב                                               1   30
 מכון ריאות                                               1   31
 ריפוי בעיסוק.מ                                               1   32

יעוץ ארצי.מ
                                         1         33 לדימות

 התפתחות הילד                                                 1 34
                                               1   35 מוקדי חירום

 ושמיעה ודיב                                               1   36 
 האשה.ב                                               1   39
 אנדו+סכרת                                               1   40
 הפרעות קשב                                               1   41
 םמכון עיניי                                               1   42
 גריאטריה                                               1   43
 מכון גסטרו                                               1   44
 מוקד אורטופדי                                               1   45
 ה תעסוקתיתרפוא                                               1   46
 שיקום יום                                               1   47

                                               1   50 מרפאת תזונה
 EEGמכון                                               1   52  

טלפוני.מוקד ש
                                               1   54 ארצי

 טלרפואה                                               1   55
 טלרדיולוגיה                                               1   57
 חדר ניתוח                                               1   58

                                               1   59 ח"מלש
 קידום בריאות                   1                           1   61 

 רווחה.ש                                               1   63
 בריאות הנפש                                               1   64
 מיון נשים                                                 1 67
 מעון יום לקשיש                                               1   78

                                             1     82  בית מרקחת
 השאלת ציוד             1                                 1   87 

 אופטומטריה                                               1   91
 ן"שב     1           1                                 95
 כללי-מכבי מגן     1           1                                 96

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1     99 מכבי כללי
                                                 1 60 טיפת חלב 
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  31-א נספח
  

  תיבת ארכיון היסטוריצורת רמט ופ
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 41-א נספח           

  למרשמי תרופות" פסגור"תמונת שקית 

  

  

  

  : "פסגור" שקיות

   מ"מ 0.1 -מ בעובי"מ 385*320שקוף  בגודל , LDיאתילן שקיות יעודיות עשויות פול

  תרופות  מרשמי ואחסנת לאריזת
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 נספח א-15 
מנה הז פס  טו  

                               
 תאריך :___________

 לכבוד

  ______גברת 

 

  }03לחיץ {__________ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹפקס 

 CO.IL._____@_____: ל "דוא
  ___________ֹ- ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ: טלפון ישיר 

 

נ. ג.א  

 הנדון : הזמנת חומר

:נבקש לשלוח אלינו את החומר הבא   

 

שם המזמין

קוד מחלקהקוד מכביחודש ערךבית המרקחת

תודה

 

  :נא לשלוח את החומר לכתובתנו 
  C2 קומה , תל אביב   27רחוב המרד , מכבי שרותי בריאות

  }היכל הסיטי{
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 נספח א-16
 פורמט מסך

 

הספק הזוכה: אל  
 

 הזמנת חומר ארכיוני של בתי מרקחת פרטיים
 

44 

 

)אוטומטי(תאריך ושעה  מחלקה שם המזמין  טלפון דואל 

 XXX514-03 @ 24.02.2009 1234 בני קוגוס

 
לחץ 

לאישור 
ומשלוח 
 ההזמנה

  :נא לשלוח את החומר לכתובתנו 
   C2קומה , אביב  תל  27רחוב המרד , מכבי שרותי בריאות

  }היכל הסיטי{
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

קוד בית 
)ומטיאוט(המרקחת  

חודש  שם בית המרקחת
 נדרש

 קוד מחלקה קוד מכבי

1234     
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 17-אנספח 
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 18-אנספח 
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  19-אנספח 
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  21-אנספח 

  

  

  אינדקס רשימת בתי המרקחת הפרטיים
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  'בנספח 

   
  

  הסכם

  

  2009_________  בחודש ____  אביב ביום -שנערך ונחתם בתל

  

  בין
  
  בריאות-בי שירותימכ

  227/99' אגודה עותמנית מס          
  היכל הסיטי  –א "ת, 27מרחוב המרד 

          דואר אלקטרוני 
  )."מכבי": להלןאשר תקרא (

  
  ,מצד אחד

   לבין
  

  מ"בע___________________
           .פ.ח

          ' מרח
            דואר אלקטרוני          

  )"הזוכה": להלןאשר יקרא (    
  

  מצד שני

  

העתק ממנו אשר ) "המכרז"להלן ( גניזהשירותי  אספקתל, 109/2009 'מס פומבי י פרסמה מכרזומכב  הואיל

  ;זה הסכםחלק בלתי נפרד מלהסכם זה ומהווה ' מצורף כנספח אעל נספחיו 

ואשר , זה מכרזל" 'ג"אשר העתק ממנה מצורף כנספח , ")ההצעה" –להלן (והזוכה הגיש הצעה למכרז     והואיל 
  ;י נפרד מהסכם זהמהווה חלק בלת

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

  ;ובכל נספחיו בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה יםאת השירות העניקוהזוכה הסכים ל   :והואיל

  

  :והוסכם בין הצדדים כדלקמןהותנה לפיכך הוצהר 

  
  המבוא והנספחים  .1

מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם , וכן הנספחים להסכם, ם זה על ההצהרות הכלולות בוהמבוא להסכ
  .וייקראו ביחד עמו

  פרשנות  .2

  .או כדי להשפיע על תוכנם/אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו
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  הגדרות  .3

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

  

  .הסכם זה על נספחיו     -  "ההסכם"

 
מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר      - " מדד"

  .כלכלי או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה

  אנשי קשר  .4

  

 .הסכם זהלהיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע                  מכבי ממנה בזה את  4.1
 

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

יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי וישתתף , נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות 4.3

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

  

  רותהתקשתקופת ה  .5
  

 –להלן (שתחילתה ביום חתימת ההסכם  שבע שנים ההתקשרות עם הזוכה תהא לתקופה של 5.1
  .)"תקופת ההסכם"או /ו "תקופת ההתקשרות"
 

כל  שנתייםבנות  תקופות נוספות שלושלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב 5.2
 )."ות האופציהתקופ" –להלן ( ההסכםותנאי  הוראות יתרתוך שמירה על כל , אחת

 
  לענין מתן השירות הצהרות הזוכההתחייבויות ו  .6

  .ונספחיעל מסמכי המכרז האמור בספק את השירות למכבי על פי מתחייב להזוכה   6.1

ח האדם וסיון וכיהנ, המיומנות, הכישורים, הינו קבלן עצמאי וברשותו הידעמצהיר כי הזוכה   6.2

  .המתאימים למתן השירות, המקצועי

רותי יכל הרשיונות וההיתרים על פי דין הדרושים והנחוצים להפעלת שמתחייב כי ברשותו הזוכה   6.3

אם  –נוספים שיתווספו בעתיד  סניפים/מחוזותוכן ב, הקיימים סניפים/מחוזותבכל ה הגניזה

  .על פי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי, במהלך תקופת ההסכם –יתווספו 

או יחוקק חוק , תקן/רות או תקופות האופציה יתוקנו תקנותבמידה ובמהלך תקופת ההתקש  6.4

  .  פיהם- הזוכה מתחייב לעמוד בהם ולמלא את כל הדרישות על, בנושא שירותי גניזה

י "במסירת דרישה ליחידת המוצא שלא נשלפה ונמסרה במלואה ע, ימי עבודה 3כל פיגור מעל   6.5

  .וסף בפיגור למילוי הדרישהלכל יום נ₪  500יגרור קנס כספי של , ספק הזוכהה

מיכלי האחסון הקיימים ואלה שיתווספו במהלך ההסכם הינם בבעלותה של , למען הסר ספק  6.6

  .מכבי

  

  

במידה ומכבי תבחר להתקשר עם ספק אחר למתן , בתום תקופת ההסכם או תקופות האופציה  6.7
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  פעילותמתקנים נוספים ושינוי היקף ההוספת   .7

סניפים /מחוזותרשימת האו לגרוע אתרים מרשאית להוסיף במהלך תקופת ההסכם תהא מכבי   7.1

  . לפי שיקול דעתה הבלעדי, 'זבנספח המפורטת 

לספק להם את השירות  זוכהמתחייב ה, תאתרים נוספים של מכבי בהם יווצר צורך בקבלת השירו  7.2

החל מהרגע בו תימסר , באותם תנאים הקבועים לגבי יתר המתקנים ולפי תנאיו של הסכם זה

  .ידי האחראי מטעם מכבי-הודעה מתאימה על זוכהל

כי אין צורך במתן השירות למתקנים , לפי שיקול דעתה הבלעדי, במקרים בהם תקבע מכבי  7.3

. והסכם זה יחדל מלחול על אותו מתקן, לאותו מתקן זוכהשירותים שנותן היופסקו ה, מסוימים

בגין הפסקת שירותיו למתקנים , כספי או אחר, לא יהיה זכאי לכל פיצוי זוכהה, למען הסר ספק

  .מסוימים עליהם תחליט מכבי לפי שיקול דעתה הבלעדי

מכבי תהיה . וה כאמור אומדן בלבדמהו, המשוער שצוין במכרז זה) מיכליםכמות ה( פעילותהיקף ה  7.4

וזאת גם במהלך , מחוזלהגדיל או להקטין את היקף העבודה נשוא מכרז זה לכל , רשאית בנוסף

  .הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, תקופת ההסכם

   ותנאי תשלום התמורה  .8

  :שלם מכבי לזוכה את התשלומים הבאיםת, שירותי הגניזה אספקת בגין         

, או תנאים מיטיבים עם מכבי, למכרז 'גנספח  -זוכהה תהצעל בהתאם, יכל לשנהמחיר למ  8.1

המחיר כולל את כל הוצאות הספק במתן השירותים ובכלל  .ובלבד שיסוכמו בהסכמה הדדית

תשלומים  12 - י המחיר הנקוב מחולק ל"עפ זוכהמכבי תשלם ל. פי צרכי מכבי-על, זה שליפות

ישולם  –בגין מיכל המאורכב חלקיות התקופה , הסר ספקלמען  .עבור כל מיכל, חודשיים

  .החלק היחסי

  .לא יבוצע כל תשלום לזוכה בגין הוצאות המעבר הכרוכות בהעברת השירות לארכיון הזוכה  8.2

  .או כמותית היא מיכל/היחידה הבסיסית לצורך התחשבנות כספית ו  8.3             

יחידת המוצא תשמש תעודת המשלוח החתומה על ידי נציג , או כמותית/לצורך התחשבנות כספית ו  8.4

  .חותמת ושם מלא לזיהויהחתימה תכלול . זוכהונציג ה  או מחוז/או הסניף ו/ו

חות על השירותים שנתנו ועלויותיהם "דו, בנפרדולמטה מכבי לכל מחוז , זוכהבתום כל חודש יגיש ה  8.5

  .הזמנת העבודהבצירוף חשבוניות התואמות את 

  .מתאריך החשובנית יום 65+ שוטף תשלום של וכה בתנאי תשולם לזהתמורה   8.6

במידה  .לאחראי מטעם מכביולהעבירן  לכל מחוז ומחוז בנפרד ,מדי חודש על הזוכה להפיק חשבונית  8.7

כבי עד ברור הנושא מ דיייעוכב החשבון על , ותהיינה הערות בגין אי שביעות רצון מרמת השירות

      .מסמכי המכרזקויים הנדרשים עד להבאת רמת השרות כנדרש ועל פי המפורט בוטיפול בכל הלי

  .הספק הזוכה חשבוניות עבור החודש הקודםבתחילת כל חודש קלנדרי יגיש   8.8
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עד ליום האחרון של החודש (הכולל את כתב הכמויות וסיכום ימי האחסון  - וקליטה  אחסוןחשבוניות   8.9

ל מחוז כולל מכביפארם בנפרד בצירוף תעודות המשלוח ורשימה מפורטת יופקו לכ) הקלנדרי הקודם

  .       הפיננסית במכבי המחשובהחשבוניות יותאמו למערכת , עפי מרכזי עלות

  

כמות מיכלים , כמות מיכלים חדשים שהתקבלו באותו חודש לחיוב: יש לפרט בחשבוניות החיוב  8.10

, חדשים 6לאחר ) לא הוחזרו( כמות מיכלים שנגרעו , כיוןוחיוב כמות מיכלים מאוחסנים באר שנשלפו

  .  מיכלים שבוערו

והתיבה  חדשים לא תחוייב עלות אחסונם 6ולא הוחזרו במשך מעל מיכלים שנשלפו : שנשלפומיכלים 

  .ביתותגרע מחש

    

 למחלקת בתייוגשו עבור אירגון ורישום מרשמים  ורשתות פרטיים מרקחת בתי מחלקתחשבונית   8.11

    . מרקחת פרטיים במטה מכבי

 שינוי במדדל 70%חודשים מיום חתימת ההסכם בשיעור של  12- אחת להתמורה לזוכה תוצמד   8.12

מדד הבסיס לחישוב ההצמדה הראשונה הינו המדד הידוע  .המחירים לצרכן בין תחילת התקופה לסופה

ווה את מדד המדד אליו יוצמדו המחירים יה.     ביום הגשת ההצעות ואשר עמד על 

  .הבסיס לחישוב ההצמדות הבאות

  .ההכנסות מהמחזור יהיו לזכות הספק, במקרה של ביעור ומחזור   8.13

הנוספים כהגדרתם לגופים באותו המחיר ובאותם התנאים   שירותי הגניזההזוכה מתחייב לספק את   8.14

הסכם י תנאי "עפ זוכהה ינים להתקשר עםיאו מי מהם יהיו מעונ/הנוספים ו הגופיםבמידה ו, בהסכם

       .זה

, זוכהלהתקשר עם ה או מי מהם יהיו מעונינים/כי בכל מקרה שהגופים הנוספים ו, להסרת ספק מובהר  

יבואו במקומו הגופים הנוספים , "מכבי"בו נאמר  הסכםב בכל מקוםסכם זה ויחולו עליהם תנאי ה

כולל הוצאת חשבוניות , ו הם מכביכאילו הי, יחולו עליהם, זההסכם והוראות , בהתאמה, כאמור

  .תעודות ומסמכים לגוף הנוסף ישירות

זוכה במכרז יוכלו להתקשר עם ה, בכך םמעונייניכי הגופים הנוספים שיהיו , להסרת ספק, וד מובהרע  

י "והתקשרותם עפ, זוכהאו אחרת בינם לבין ה/אף אם קיימת התקשרות קודמת ו, זה הסכםי תנאי "עפ

  . האמור זוכהאו האחרת עם ה/התקשרותם הקודמת ו בוא במקוםזה תהסכם תנאי 

  

  אחריות  .9

   

לגוף , או הפסד/או פגיעה ו/או אובדן ו/הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו, מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה  9.1

או /או למי מטעמה ו/שיגרמו למכבי ו, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, או לרכוש/ו

כמפורט ומוגדר בהסכם  ,שירותי גניזה אספקתאו בקשר עם /או לצד שלישי כלשהו עקב ו/וטחיה ולמב

 ). "השירותים": להלן(זה 
 

, או הוצאה/בגין כל נזק ו, מיד עם דרישתה הראשונה, או לשפות את מכבי/הזוכה מתחייב לפצות ו  9.2

מו למכבי כתוצאה מאירוע שהינו שייגר, ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי"ט עו"לרבות הוצאות ושכ

 .על פי הסכם זה או על פי כל דין, או בשמו/או מי מטעמו ו/באחריותו של הזוכה  ו
 

כדי לצמצם או לגרוע בצורה הזוכה על ידי כמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר  9.3

ם כדי לשחרר את הזוכה  יהיה בעריכת הביטוחיולא , להסכםבהתאם  יוותויכל שהיא מהתחייב

או /אחראי לו על פי הסכם זה ו שהואבגין כל נזק או מי מטעמה /מכבי ולפצות את או /לשפות ו ומחובת

 .על פי כל דין
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 המכל סכום שיגיע ממנ ,להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותולנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא  9.4

בכל דרך מהזוכה  לגבותם  תרשאי תהאוכן , זמן שהואבכל , בצירוף הצמדה וריבית על פי חוקלזוכה 

 .אחרת
 

ההוראות , הצווים, התקנות, הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים  9.5

כי הזוכה , למעלה מן הצורך יובהר. והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם

 ואחר כל 1995 –ה "תשנ, נוסח משולב החוק לביטוח לאומי וראות למלא אחר כל דרישות והמתחייב 

כל , שהזוכהבאופן , אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ובעיקר, שהותקנו על פיותקנות וה הצווים

לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות , במתן השירותיםשיועסקו  או משמשיו/או שליחיו ו/ו ועובדי

זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק ההתקשרות היו בכל עת ובמשך כל תקופת י ,באופן מקרי או זמני

  .ל"הנ

 
לפי ההסכם הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  ,על כל סעיפי המשנה שבו, סעיף זהוראות ה  9.6

המכוסה ' הפסד וכד/אובדן/מאחריות כלשהי בגין נזקאת הזוכה ואין בהן כדי לשחרר או על פי כל דין /ו

  .בביטוחי הזוכהו שאינו מכוסה א

  

  ביטוח  .10

  

ממועד תחילת הסכם זה , או על פי כל דין/זה ו הסכםעל פי ומהתחייבות הזוכה מבלי לגרוע מאחריות   10.1  

בחברת , ולערוך ולקיים על חשבונהזוכה מתחייב , המוקדם לפי, או ממועד תחילת מתן השירותים

" אישור עריכת ביטוחים"המפורטים באת הביטוחים  ,ראלביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים ביש

או /ו" ביטוחי הזוכה" :להלן(המצורף כנספח להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה 

ואחריות  ולעניין אחריות מקצועית .ההסכםפי - עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת , )"הביטוחים"

  .רות ועד לתום תקופת ההתיישנותתום תקופת ההתקש אחרלתקופה נוספת כל למשך , מוצר

  

לשלם את , בין היתר, והוא מתחייב, בסעיף זה יםהנזכר הביטוחיםמתחייב למלא אחר כל תנאי הזוכה   10.2

לפי , תחודשנה מעת לעתהזוכה לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי , דמי הביטוח במלואם ובמועדם

או /לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו לא, ההתקשרותותהיינה בתוקף במשך כל תקופת , הצורך

כי הזוכה , יודגש. אישורים על תשלומי הפרמיהמכבי לבקשת  ולהמציאלהפקיע את תוקף הביטוחים 

 .י הזוכהבביטוח הנקוביםת וות העצמיויההשתתפ מיבכל מקרה בסכויישא 
  

מועד יום לפני  14 -מלא יאוחר , למכבילהמציא הזוכה מתחייב , מכביללא צורך בכל דרישה מצד   10.3

עריכת  לעיל בהתאם לנוסח אישור  כאמורהזוכה אישור בדבר עריכת ביטוחי , תחילת הסכם זה

 .כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, םביטוחי
  

אישור  מכבילהפקיד בידי הזוכה מתחייב , הזוכהיום לפני מועד תום תקופת ביטוחי  14 - לא יאוחר מ  10.4

ולמשך כל תקופת בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת  ,לעיל 10.3 בסעיףכאמור  ,יםעריכת ביטוח

 .ההתקשרות על פי ההסכם
 

כאמור הזוכה שיומצא על ידי  יםהביטוחעריכת לבדוק את אישור  ,אך לא חייבת, תרשאימכבי תהא   10.5

התאים על מנת ל ושיידרשאו הרחבה /או התאמה ו/ואו תיקון /ומתחייב לבצע כל שינוי והזוכה , לעיל

 .ו על פי הסכם זהלהתחייבויותיאת הביטוחים נושא האישור 
 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות מכבי מצהיר ומתחייב כי זכויות הזוכה   10.6

עריכת אישור הביטוחים נושא כל אחריות שהיא לגבי או /כל חובה ו האו מי מטעמ/מכבי ועל 

ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על , או לגבי העדרם, ותוקפם, םהיקפ, טיבם, יםהביטוח

ובין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל וזאת בין אם  ,או על פי כל דין/וזה  הסכםעל פי הזוכה  

 .ובין אם לאואת אישור עריכת הביטוחים בין אם בדקו , לאו
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 ,תאך לא חייב, תזכאימכבי  תהא, ןאו בחלק ןבכללותה ף זלפי סעי יותיובהתחייבוהזוכה לא עמד   10.7

כל סכום שהוא  ואו לשלם במקומ/ו וועל חשבונהזוכה של  מולערוך את הביטוחים או חלק מהם במקו

 .לכל סעד אחרמכבי של  הוזאת מבלי לגרוע מזכות
 

וכי המבטח , מכביידי  יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלהזוכה  ביטוחי   10.8

יתחייב המבטח שהפוליסות לא , כמו כן .מכבימוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף בביטוחי 

 .יום מראש 60לפחות מכבי מסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי יתצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם ת
  

ל לקבלת שיפוי "פי הביטוחים הנ על או מי מטעמה/מכבי ושל  היכללו סעיף לפיו זכותהזוכה ביטוחי   10.9

או /העדר רישוי ואו /או הוראות ו/או בהנחיות ו/אי עמידה בתקנות ולא תיפגע עקב או פיצוי /ו

 .אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים
  

 המכל סכום שיגיע ממנ ,להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותולנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא  10.10

בכל דרך מהזוכה  לגבותם  תרשאי תהאוכן , בכל זמן שהוא, בצירוף הצמדה וריבית על פי חוקוכה לז

 .אחרת
 

כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת דרישת , מוסכם בזאת  10.11

לבחון את על הזוכה . מינימום המוטלת על הזוכה  שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה

הזוכה מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע . חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם

או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים /או דרישה כלפי מכבי ו/מלהעלות כל טענה ו

 .או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/ו
  

או תביעה כנגד מכבי /או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, מצהיר הזוכה, רוע מן האמור לעילמבלי לג  10.12

או בשמה בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט /או מי מטעמה ו/ו

מכבי  והוא פוטר את, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, לעיל

 .או בשמה מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות/או מי מטעמה ו/ו
  

 .הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם  10.13
  

 רישיונות והיתרים  .11

או /ההיתרים ו  או /ורים ומתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישהזוכה 

ל יהיו בעלי "הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ. לצורך קיום השירות והפעלתו, הרשיונות הדרושים על פי הדין

 .תקשרותבמשך כל תקופת הה, על חשבונו הוא, תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם

  מועסקי הזוכה  .12

קו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו או כי כל האנשים שיועס, הזוכה מצהיר בזה  12.1

על חשבונו הוא , ויועסקו על ידו, במישרין או בעקיפין, שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי

  .ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם, בלבד

או הסכם החלים /החלים על מעביד בהתאם לכל דין והזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים   12.2  

  .עליו

או בקשר למתן /שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו, הזוכה אחראי כלפי עובדיו    12.3  

מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או בכל פעילות הקשורה , בגין נזק גופני, השירות

  . למתן השירות

וכי כל זכות שניתנת , פי ההסכם-ן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות עלכ    12.4

55 
 



 56

שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את . הזוכה מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד  12.5  

או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה , הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה

  .כלשהי

בגין כל , את מכביאו לשפות /הזוכה מתחייב לפצות ו, או סעד הנתונים למכבי/מבלי לגרוע מכל זכות ו    12.6

או העובדתי שונים /כי המצב המשפטי ו, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, או הוצאה שיגרמו לה/נזק ו

  .מהמוצהר בהוראות פרק זה

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

  שמירת סודיות  .13

כל ידיעה בקשר עם , או להביא לידיעת כל אדם/למסור ו, ולא להעביר, לשמור בסודהזוכה מתחייב   13.1

או אגב ביצוע ההסכם או מתן , או במהלך,  ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף

  .או לאחר סיומה לפני תחילתה , תוך תקופת ההסכם, השירות

, לחוק העונשין 118ת האמורה מהווה עבירה לפי סעיף כי ידוע לו שהפרת ההתחייבו, הזוכה מצהיר  13.2

  .1977 –ז "התשל

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

  ערבות בנקאית לביצוע ההסכם  .14

ערבות בנקאית , י מכבייפקיד הזוכה  ביד, כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם  14.1

 תייםמא(ח "ש  00,0002בסכום של  , המצורף להסכםבנוסח , צמודה למדד המחירים לצרכןאוטונומית 

יום לאחר תום תקופת  120שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום  , )שקלים חדשים אלף

  .התקשרותה

או הסתיים מתן  ה תקופת ההתקשרותהסתיימ, מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל  14.2

תהא  –והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם , השירות מכל סיבה שהיא

. מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של הערבות לתקופה שתיקבע

תחזיר מכבי לזוכה את כתב  –והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור  הסתיימה תקופת ההתקשרות

  .הערבות הבנקאית

, תהא מכבי רשאית לממש את הערבות, בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם  14.3

מ משפטי "למו, לבוררות, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, ולגבות את כספה, כולה או מקצתה

  .או למתן הוכחה כלשהי, כלשהו

יהא הזוכה חייב לחדש , י בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבותהשתמשה מכב  14.4

ימים ) שבעה( 7תוך , את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה

  .מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ממנה

  .כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכםאין בגובה הערבות כדי לשמש   14.5
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  .פי כל דין- האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על  14.6

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

  הפרת הסכם  .15

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

רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה  או מי מטעמו שיש , בנוסף לאמור לעיל  15.2

 30והליכים אלו לא בוטלו תוך , יסול עסקים באופן אחרחאו /הסדר נושים ו, כינוס נכסים, בהם פירוק

  .יום

  –כה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית הפר הזו  15.3

  או; לבטל את ההסכם לאלתר  15.3.1  

או ההתחייבות /לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו  15.3.2

וכמו , הזוכה מתחייב בזה למלא אחר הוראות מכבי. ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה 3תוך 

כתוצאה מההפרה האמורה  מכביייגרמו לאו ש/נגרמו ובגין הנזקים ש כן לשלם לה פיצויים

  .הקיום כאמור- או אי/ו

הזוכה למכבי פיצויים מוסכמים ישלם , לעיל 15.3בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם   15.4

קיום או אי ה/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו, ח"ש 00,0002בסך 

אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של . אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה, כאמור

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

הפר הזוכה את ההסכם הפרה שאינה או /לעיל ו 15.3.2כאמור בסעיף , לא תיקן הזוכה את ההפרה  15.5

או את ההתחייבות והזוכה /או לקיים את ההוראה ו/דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ויסודית ומכבי 

 ,כפי שנדרש על ידי מכבי, או ההתחייבות/או לא מילא אחרי ההוראות ו/לא תיקן את ההפרה ו

תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או , לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה

והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים , ידי מתן הודעה על כך בכתב- וזאת על, קיומו-אי

או אי הקיום /או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/וזאת בגין הנזקים שנגרמו וח "ש 00,0002 בסך

אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי  .כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה

  .או נוספים על פי כל דין/סעד או תרופה אחרים ולקבל מהזוכה כל 

כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר עלול , הצדדים מצהירים  15.6

וכי הזוכה יהיה מנוע , כמפורט לעיל, או הפרתו היסודית של ההסכם/להיגרם למכבי עקב הפרתו ו

  .מלטעון להיפוכו של דבר

והביטול ייכנס לתקפו במועד שתקבע , כם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכהביטול ההס  15.7

  .מכבי בהודעה

  הסבת ההסכםאיסור   .16

כויותיו על פי ההסכם או את זאו להמחות לאחר את , או להעביר לאחר, הזוכה איננו רשאי למסור  16.1

  .מכביאלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של ,  החובות הנובעות ממנו

תהא בטלה ומבוטלת וחסרת , כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה  16.2

  .כל תוקף

  .אסורות בשעבוד כלשהו, כולן או מקצתן, זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו  16.3

57 
 



 58

לכל גוף , ו חלקןא/פי הסכם זה ו-או להעביר את זכויותיה על/מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו  16.4

בו כהגדרתו של " עניין-בעל"או מכבי הינה /או חברת סמך של מכבי ו/משפטי המהווה חברה בת ו

  . 1968 –ח "תשכ, בחוק ניירות ערך" עניין-בעל"

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

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

  

  זכות קיזוז  .17

תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי להיות חב , ולה בלבד, כי למכבי, הצדדים להסכם מסכימים בזה

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

אי , טעויות, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, היה ויתגלו בחשבון, ות האמור לעילמבלי לגרוע מכללי  

מכל סכום , תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל, או ליקויים כלשהם/דיוקים ו

  .או שיגיע לזוכה ממכבי/המגיע ו

  

  ויתור בכתב  .18

  .אלא בכתב, לפיו הצדדיםת מזכויות ואין ויתור על זכו, אין שינוי בהסכם  18.1  

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים   18.2

  .ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר

לא ייחשב הדבר כויתור על  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על  18.3

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

  

 סמכות שיפוט  .19
או /בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

  . יפו -אביב-בתלתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו , למכרז

  

  

  ומתן הודעות כתובות הצדדים  .20

  .ים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכםכתובות הצדד  

ובהישלחן כך תחשבנה , שבמבוא להסכםאלקטרוני למען  פי הסכם זה תישלחנה בדואר- כל ההודעות על

  .שליחתן  שעות מעת 24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום 

  

  

                        ___________________                         __________________  

  ה ז ו כ ה                      מ כ ב י
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  נספח להסכם

  לכבוד
   או חברות שלובות/או חברות קשורות ו/וחברות בנות או /ו מכבי שירותי בריאות

  תל אביב, 27המרד ' מרח
  )מכבי: "להלן ביחד ולחוד (

  
  ביטוחיםאישור עריכת  :הנדון

 
 _______________ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין  יאת כהננו מאשרים בז

וזאת לתקופה  כמוגדר בהסכם זה על נספחיו") השירותים: "להלן( שירותי גניזהאספקת בעניין ") הזוכה"להלן (
  .________ ומסתיימת ביום _________ ביום  המתחילה

  
על פי פקודת הנזיקין , ומטעמאו /ו והמועסקים על יד וכלפי עובדי טח את חבות הזוכההמב - מעבידיםביטוח חבות  
לכל או נזק נפשי /ואו נזק גוף /בגין מוות ו, 1980 -ם "התש, או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים/ו) נוסח חדש(

 שלא יפחת מסך שלות בגבול אחרי, מתן השירותים המקצועייםעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב 
הביטוח כאמור אינו כפוף  .ביטוחהכ לכל תקופת "למקרה ובסה, לנפגע) ב"חמישה מיליון דולר ארה($ 5,000,000

תיונות ורעלים וכן בדבר יפ, קבלני משנה ועובדיהם, קבלנים, עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה לכל הגבלה בדבר
במידה וייחשבו למעבידם של עובדי  ואו הבאים מטעמ/ו מכביאת הביטוח כאמור הורחב לשפות  .העסקת נוער

  .ועובדיהם ואו קבלני המשנה של/ו או מי מהם הזוכה

.א

.ב   ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
או נזק שייגרמו /ואו אובדן /ובגין כל פגיעה , על פי כל דין, המבטח את חבות הזוכהביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

או במסגרת מתן /או מי מטעמה בקשר עם ו/לרבות מכבי ו, או גוף כלשהו/כל אדם ואו לרכושו של /לגופו ו
כ "לאירוע ובסה) ב"מיליון דולר ארה( 1,000,000$ -שלבגבול אחריות שלא יפחת מסך השירותים המקצועיים 

רי מכשי, התפוצצות, בהלה, הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש. ביטוחהלתקופת 
חבות , שביתה והשבתה, מתקנים סניטריים פגומים, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, הרעלה, פריקה וטעינה, הרמה

לשפות הביטוח כאמור הורחב  .וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי, קבלני משנה ועובדיהם, קבלנים בגין וכלפי 
וף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו וכל זאת בכפ, הזוכהאו מחדלי /למעשי ו ובגין אחריות מכביאת 

לא תחול כל הגבלה או מי מטעמה /ו האו עובדי/ומכבי רכוש  לעניין .נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
  .בואו רכוש שפועלים /ו הזוכהשל  ואו בהשגחת/ו ואו בשליטת/ו ואו בפיקוח/ו ובחזקת הנמצאבדבר רכוש 

.ג תביטוח אחריות מקצועי 

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

שני מיליון ($ 2,000,000או במסגרתם בגבול אחריות שלא יפחת מסך של /או במהלכם ו/או עקב מתן השירותים ו/ו
או /הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו. כ לתקופת ביטוח שנתית"לאירוע ובסה) ב"דולר ארה

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

נזק , אובדן השימוש, אובדן מסמכים ושחזור מסמכים: זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר הביטוח הניתן בסעיף
כמן כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק .פגיעה במוניטין, איחור או עיכוב בביצוע השירותים, תוצאתי

  .חריגה מסמכות, או שותפים/או מנהלים ו/בגין אי יושר עובדים ו

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

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

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

.ד  רכושביטוח  
או /או באחריותו ו/או כל רכוש אחר בבעלות הזוכה ו/או מתקנים ו/לביטוח ציוד ו" אש מורחב"מסוג ביטוח   

במלוא שוויים כנגד , או לצורך מתן השירותים/או לשימושו לאתר במסגרת ו/או עבורו ו/שהובאו על ידי הזוכה ו
, שיטפון, סופה, סערה, רעידת אדמה, התפוצצות, ברק, עשן, לרבות אש" אש מורחב"הסיכונים המקובלים בביטוח 

, פרעות, שביתות, פגיעה על ידי כלי טיס, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה תאונתית, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות
או נזק /מידע כתוצאה מאובדן ו/כן תורחב פוליסה זו לכסות   הוצאות לשחזור מסמכים .פריצה ושוד, נזקים בזדון
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כפוף  על בסיס נזק ראשון שאינו, למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח$ 500,000גבול האחריות בגין הרחבה זו הינו 
  .לביטוח חסר

או מי מטעמו ובלבד שהויתור לא יחול /הביטוח כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מכבי ו
  לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

  
.ה  ביטוח רכוש בהעברה 

כיסוי ל) ב"חמישים אלף דולר ארה($  50,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך של לרכוש  "כל הסיכונים"ביטוח 
מרגע קבלתם  ספקשבאחריות ה, כולל נזק תוצאתי מכל סיבה, מכל סוג שהוא, לטובין של מכבי בלבדאובדן או נזק 

בשטח מדינת ישראל הרכוש  או עבורו ועד מסירתם ביעד הסופי אליו מועבר/י מי מטעמו ו"או ע/ו ספקי ה"ע
פריקה והובלה בכל אמצעי מכני , טעינה, לילהחניית , בעת אחסנה או חניית ביניים ,השטחים המוחזקים לרבותו

סכומי הביטוח יהיו במלוא ערכם . הכיסוי מורחב וכולל כיסוי מפני גניבה ופריצה במלוא ערך המטען. ובכל כלי רכב
הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על כל זכות תחלוף כלפי . י מכבי"של המטענים כפי שיוצהר ע

ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך  כל הבאים מטעמהאו /ו מכבי
הפוליסה אינה כוללת . הכיסוי על פי פוליסה זו יורחב לכלול כנון אוטומטי של גבול האחריות לאחר נזק .כוונת זדון

מצבם הנפשי או , כישורי עובדי הספק, ביחס למשקל המטען, של כלי הרכב המוביל יכל הגבלה ביחס למצבו המכאנ
או מי /או נזק שנגרמו בכוונה תחילה על ידי עובדי הספק ו/או כל מגבלה אחרת המתייחסת לאובדן ו/הבריאותי ו

נקבעה כמוטב יחיד בלעדי מכבי  .  או כתוצאה של שיתוף פעולה עם מי מהם/שמועסק על ידו לרבות הנהג עצמו ו
  .אל אם כן תורה מכבי בכתב לשלם לגוף אחר מולי הביטוח לפי פוליסה זולצורך קבלת תגובלתי חוזר 

.ו  . הזוכה לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל 
וכי אנו מוותרים על כל מכבי י "בביטוחים המפורטים לעיל במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע 

  .מכבי או טענה בדבר שיתוף ביטוחי/דרישה ו
.ז

שניתנה  מבלימכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח או יצומצמו /אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו 
   . יום מראש 60על כך בדואר רשום לכם הודעה 

.ח

או כל נוסח שיחליף  2008כי נוסחי פוליסות הזוכה לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט , מוסכם בזאת במפורש 
  .בכפוף לשינויים הנקובים לעיל, אותו

.ט

  
  .כפוף לתנאיהן ולסייגיהן של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעילב
  

                  
  בכבוד רב                

___________  מ"חברה לביטוח בע
  

  ____________________על ידי 
 )שם החותם ותפקידו(       
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  נספח להסכם
  לשימוש הזוכה בלבד ערבות ביצוע

  
  
  

  נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטנומית
  

  לכבוד
  227/99' מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס

  תל אביב 27המרד ' רח
  ' ___________ערבות מס: הנדון

  
  .נ.א
  

כשהוא צמוד למדד ") סכום הערבות"לן לה(₪ __________ הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
  ____________המגיע או עשוי להגיע לכם מאת, כמפורט להלן

  .שירותי גניזהאספקת בקשר עם הסכם ל") החייב" –להלן (
  

  :משמעו" מדד"המונח  –לצרכי ערבות זו 
, קר כלכלי מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמח

בין אם יהיה בנוי , י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו"כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע
  .על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו

כי המדד החדש עלה ") המדד החדש" –להלן (אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו 
  ______שפורסם ב__________ לעומת המדד בגין חודש 

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

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

כל סכום בגבול , ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב 7בכל מקרה תוך , אנו נשלם לכם מפעם לפעם
ובלבד שהסכום , מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, סכום הערבות המוגדל

  .ו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדלהכולל שיהיה עלינ
  

  . ועד בכלל _________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  
  

  .ל לא תיענה"דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ
  

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה
                

  ,בכבוד רב
  

  __________:שם הבנק
  

  __________:שם הסניף
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  'גספח נ

 
  

 טופס הצעה 
  

  
                      : התאגיד המציע

              

                      : הערות

  

                      

                            

    
  

  כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

 
:מצהירים ומתחייבים כדלקמן______________________הרשאים להתחייב ולחתום בשם , מ"אנו הח  

 

נו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות ובהתאם לכך א, קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז  
  .אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו

  

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

הצעתנו בתנאים חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שב 1.2
 .לרבות חתימה על ההסכם המצורף כלשונו, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, המפורטים בכל תנאי המכרז

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

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

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

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

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

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

 
  . מ"כולל מעלא  ,₪ -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7
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 :להלן הצעתנו .2

דמי אחסון למיכל סטנדרטי לשנה וכן כולל את כל עלויות ההסבה והפינוי של  –המחיר הינו עבור שירותי גניזה 

  .המיכלים המאוחסנים אצל ספק הגניזה הנוכחי המספק כיום שירותי גניזה למכבי אל מגנזת הספק הזוכה

  

  

  : מ"המחיר הינו עבור מיכל אחד לשנה ואינו כולל מע. שלהלן כל רכיבי השירותהמחיר יכלול את   2.1

 A - מסומן ב  .אחסון שוטף של מיכל סטנדרטי למשך שנהדמי  •
אספקת , קלדהה, עלויות הובלה: עלות הטיפול הראשונה במיכל הכוללת - הוצאה חד פעמית  •

 . B -סומן במ. חות ומיקום במגנזה"דו
  .  C -מסומן ב. הוצאה חד פעמית למיכל ומכסה •

סריקתם סמכים בפקסמיליה או מאו העברת \ו, או מיכלים למכבי\ניפוק רשומות ו –שליפה  •

  . D -מסומן ב. בדואר אלקטרוניוהעברתם 

תכנון . מהמגנזה ולוגית ממסד הנתונים פעולה למחיקת הרשומה או המיכל פיזית –גריעה או ביעור  •

  . E - מסומן ב. וביצוע באחריות הזוכה ובאישור מנהל מכבי

  . F - מסומן ב. יבמשרדי מכב ,המקבילה לזו של המציע ,תקנת מערכת ממוחשבתה •

  .  G - מסומן ב. שוטפים במשרדי מכבי תחזוקה של מערכת מידע וביצוע עדכונים –תמיכה שנתית  •

  . H - מסומן ב. לדרישות מכבי שיכלול והתאמות אישיות של מערכת מידע –פיתוח  •

ו אריזת, איתור החומר הארכיוני: תוהכולל פעולות מקדימות לגניזה –הכנת חומר ארכיוני לגניזה  •

לנהלים שיקבעו על ידי  הכל בהתאם ,רישום החומר והפקדת רשימת הפקדה, במיכלים סטנדרטיים

  . I -מסומן ב. מכבי

. שירותי גניזה והעברת המיכלים למגנזת המציע ספק כיום למכביהמ ספקמה) הובלה(הסבה פינוי  •

  .  J - מסומן ב

עלות זו תכלול את כל . מיתחד פע עלות קליטה ותיעוד –הוצאות חד פעמיות לביצוע ההסבה  •

 . K - מסומן ב .חות ומיקום במגנזת המציע"דו, הקלדה, רישום: הפעילויות שלהלן
                                                     

  
  כולל שירותי הסבה ופינוי שירותי גניזה

A  דמי אחסון שנתיים למיכל  

B  חות"פקת דוהקלדה ואס, הובלה: הוצאות חד פעמיות למיכל  

C  מכסה+ מיכל : הוצאה חד פעמית למיכל  

D  שליפה  

E  עוריגריעה או ב  

F  התקנת מערכת והפעלתה במשרדי מכבי  

G  תמיכה שנתית ועדכוני גרסאות  

H   התאמות וחידושים –פיתוח  

I    הכנת חומר לגניזה  

J   עשירותי גניזה למגנזת המציהספק המספק כיום מ) הובלה(הסבה ופינוי.  

K  הוצאות חד פעמיות לביצוע ההסבה.  
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, ₪    הוא לעיל  2.1רכיבי השירות כמפורט בסעיף כל  הכולל את, לשירותי גניזההמחיר   2.2    

  .למיכל לשנה ,מ"לא כולל מע

  

  .מ"לא כולל מע, למיכל₪       מרשמי בתי המרקחת הואקליטה אריזה ורישום למחיר ה  2.3

  .שקיות פסגוראספקת כולל ו למפרט 5כמפורט בפרק  ,הנדרשים המחיר כולל את כל השירותים

  

שעות  720 - אומדן (לשעה ₪      :למפרט 3.3.25 - ו 'ט 3.1.1 פיםמחיר שעת עבודה כמוגדר בסעי  2.4

  .)לשנה

  

  
    

  _________________    :חתימה  __________________  :השם המלא

  _________________     :חותמת  __________________    :תפקיד

  __________________    :טלפון  __________________    :כתובת

  __________________    :פקס  __________________  :תאגיד 'מס

  
  
  
  

 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה 
  :שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך X-נא וודא וסמן ב. יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים

  .אישור תאגיד  [   ]  

ותשלום  אכיפת ניהול חשבונות(אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   [   ]
  .1976 –ו "תשל, )מס  חובות 

  .ד על היקף פעילות כספית"עו/ח"אישור רו  [   ]

   רישיונותעסק לשנה הפעילה והעתקי  רישיון – להפעלת שירותי גניזה אישור הרשות המקומית  [   ]
  .2007-2008לשנים                

, חשמל, כיבוי אש, בטיחות: אישורים על בדיקות תקופתיות שנעשו בשנה האחרונה בתחומי  [   ]
ח כשירות בנושאי קונסטרוקציות ומתקנים יוגש "דו. י תקנים ישראליים"עפ, הדברה וריסוס

  .י מעבדה מאושרת או מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים"ע

    .יש לצרף העתק משני המבדקים האחרונים. במידה ויש ISO 9002 - הסמכה ל  [  ]

  .למסמכי המכרז 'ונספח  –ד "תצהיר העשוי בפני עו  [   ]

  .למסמכי המכרז 'הנספח  –ערבות בנקאית  [   ]

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

  .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי  [   ]
  
  .טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום  ]  [ 
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  ' דנספח 

  טופס פרטי המציע

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

  
  

   פרטי המציע .1
  

  שם
  
 

 עוסק מורשה' מס/תאגיד' מס

  ):צורת התאגדות(מעמד משפטי 
  
 

:ת משנת/ פועל 

  :ההנהלהכתובת משרדי 
  
 

  :טלפונים
  
 

:פקס

  :הרכב הבעלות בתאגיד
1 .  
2.  
3.  
4 .  
 

 

  
  
  תיאור כללי של המציע  .2
  
 
 
 
  
  
  :י המציע"מספרם של המועסקים ע    כח אדם  .3

עובדים' מס  סוגי עובדים 

 ניהול התאגיד 

 עובדי מגנזה 

מובילים/נהגים   

 קלדניות 

הכנת מיכלים/רשמים   

ח"הנה   

ובעובדי מחש   

כ"סה   

  

65 
 



 66
  המשמשים תדיר להובלת חומר ארכיוני לגניזה כברכלי מצבת   .4

בבעלות או  פתוח או סגור תכולת אחסון
 בשכירות

גיל ממוצע של 
 הרכב

רכבכלי מספר  רכבכלי סוגי    

 )- (   )- ( )פרטי(רכב מנהלים       

)ואן(רכב מסחרי        

)'ג(רכב מסחרי        

 משאית     

      
 

  :בארץ כיום מציעמיקום אתרי הגניזה של ה    . 5

שכירות/ בעלות  מיכלים יתרת  
)צפי(לאחסון   

שטח פנוי 
 לאחסון

מספר 
מיכלים 
 מאוחסנים

)ר"מ(שטח   שם האתר ומיקומו 

      

      

      

      

כ"סה       

 

  _______________________________:  מכביהאתר המיועד לגניזת החומר הארכיוני של 

  

  :מספר כולל של לקוחות פעילים  .6

  

אחסון מצטבר 
שנים 3מעל   

אחסון מצטבר עד 
שנים 3  

אחסון מצטבר עד 
 שנה

היקף המיכלים  מספר לקוחות
 המאוחסן

1,000עד       

    1,001  - 5,000  

    5,001  - 10,000  

    10,001 - 20,000  

    20,001 - 40,000  

40,001מעל       

כ"סה      
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יכולת המערכת ודרישות המערכת , במכבילהתקין  מציעפירוט מערכת המחשוב שבאפשרות ה  .7
  :ודרישות החומרה והתוכנה

    

                       :שרתים

                     :עמדות עבודה  

                  ):?כמה ועל מה, מתי, איך(גיבויים   

                          

                          

                ): מערכת הפעלה, דגם, יצרן(רשת   

                          

                          

               ):מערכת הפעלה, דגם, יצרן(מסדי נתונים   

                        

                        

      ): ניתן לצרף מדריך הפעלה לתוכנה(תיאור התוכנה לניהול המגנזה ותכולתה   

                          

                          

                          

                          

              : גנזהמי כתב ומתחזק את התוכנה לניהול המ  

                          

         -מבשימוש הלקוחות החל         : - מבשימוש פנימי החל   

                : מהם אמצעי ומצעי הדיווח ללקוחות  

                          

                          

                          

          ): תקשוב/תחום המחשוב(תאר את מערך התמיכה בלקוחות   

                          

                          

                          

        : מערך המחסנים מרושת והפעילות בין המחסנים היא בזמן אמיתי האם  

                          

          : ?ממתי? איפה? איך? קוד- האם משתמשים בטכנולוגיית בר  

                          

                          

                          

, זמן תגובה, איך משקמים(הערכות של המציע למקרים של כשל מערכתי בתחום המחשוב 

                    ): יםשחזור/גיבויים

                        

                        

                       
  

              : מתי נערך תרגיל לבדיקת כשלים מערכתיים  
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  פרוט שיטות העבודה  .7

על סעיף זה יש להשיב ברמת פירוט גבוהה ככל הניתן לרבות הערכות והעמידה בדרישות המכרז בהתייחס 

  :לנושאים הבאים

  :הסבת החומר הארכיוני אל הזוכה  7.1

ספק שירותי הגניזה הנוכחי במכבי מגנזת מיכלים מ 100,000כ גיבוש תוכנית מפורטת של תהליך העברת   

שמות המבצעים והאמצעים שיופעלו לביצוע , כולל לוח זמנים מחייב לביצוע ,זוכהלאתר הגניזה של ה

  ":ההסבה"מבצע 

                            

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                            

    

  :אופן ביצוע תהליכי הגניזה במתקני הגניזה שברשותו ,פירוט שיטות העבודה  .7.2

  קליטת חומר ארכיוני חדש והפקדתו במגנזה  .א
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  מיכלים/ישום והקלדת רשומותר  .ב

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                          

  

  מיכלים/החזרה של רשומות/שליפה   .ג

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                          
  

  מיכליםאו  ביעור של רשומות/גריעה   .ד

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                          

  

  חות נתוני מחשב"הפקה ואספקת דו  .ה
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  עדכון מאגרי מידע אצל הלקוח   .ו

                        

                        

                        

                        

                        

                          

  

  :המציע למקרה של גידול במספר המיכלים שיועברו לגניזהתוכניות ואפשרויות   7.3

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                          

  
  2008-2003במתן השירותים נשוא המכרז בשנים סיון ינ  .8

  :מועדי הביצוע והיקפי אחסון, שמות ממליצים, זהגנירותי ישלהם הוא מספק על המציע לפרט לקוחות 

  

  :מיכלים 40,000לקוחות שלהם מעל 

 שם הלקוח  

 איש קשר  

 טלפון   

 נייד  

 פקסמיליה  

 מספר מיכלים בגניזה  

 משך אחסון בחודשים  

תוספת (הגידול השנתי   
 )מיכלים בשנה

 כמות שליפות שנתית  

 כמות ביעור שנתית  

  תהערו  
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  :מיכלים 40,000לקוחות שלהם מעל 

 שם הלקוח  

 איש קשר  

 טלפון   

 נייד  

 פקסמיליה  

 מספר מיכלים בגניזה  

 משך אחסון בחודשים  

תוספת (הגידול השנתי   
 )מיכלים בשנה

 כמות שליפות שנתית  

 כמות ביעור שנתית  

  הערות  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  .ים דלעיל נכוניםהננו מצהירים בזה שכל הפרט

  

  ________________________:   חותמת____________________  :חתימת המציע   

  

      : תאריך
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  'הנספח 

  כתב ערבות
  

 לכבוד 

  מכבי שירותי בריאות       

  27רחוב המרד        

  תל אביב       

  
                __________  כתב ערבות מספר : הנדון

  
  

  _______________________") המבקש: "להלן(_____________________  ____לבקשת 
  

  .₪ 50,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
  

  .)15.9.2009 שפורסם ביום 2009אוגוסט  מדד בגין חודש( 12.10.2009 :שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך
  

  .שירותי גניזהלאספקת , 109/2009 'סמפומבי בקשר עם מכרז , אשר תדרשו מאת המבקש
  

מבלי שתהיו חייבים לנמק את , ל תוך עשרה ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב"אנו נשלם לכם את הסכום הנ
  .או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש, דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם

  
  .עד בכללו 10.1.2010 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

  
  
  

___________________  __________________  _____________________    
  חתימה וחותמת                 שם מלא                 תאריך               
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  'ונספח 

  ר  י  ה  צ  ת
  
  

וכי  את האמת מרולאחר שהוזהרתי כי עלי ל _________________. ז.ת____________________ _מ "הח אני
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 109/ 2009 פומבי למכרז) "החברה": להלן(___________________ כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת תצהירי זה ניתן 
  ").המכרז:"להלן( שירותי גניזהלאספקת 

  

 .בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה_________________ משמש בתפקיד הנני  .1

וכל השירותים  גניזהבמתן שירותי  )2004-2008( ותשנים רצופות לפח 5של בישראל ניסיון מוכח  תבעלהחברה  .2

  .הכרוכים בכך

  .מיכלים לפחות 180,000שטחים בהם מאוחסנים ופעילים  המחזיקהחברה  .3

מיכלים  100,000טחים ומבני אחסון פנויים לאחסון של ש ביום תחילת ההתקשרות הכי בידיהחברה מתחייבת  .4

  .וכי שטחים אלה יותאמו בהתאם לצרכי מכבי

 .מיכלים 75,000ברה מספקת שירות ללפחות לקוח אחד המארכב לפחות הח .5

 החברה בעלת יכולת לספק שירות בפריסה ארצית .6

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

  

______________________  

 חתימה                                                                     

  

במשרדי ברחוב ____ _____________הופיע בפני עורך דין  __________כי ביום הנני מאשר בזה 
 ______________מספר זהות  ידי תעודת עצמו על ההישז_____ __________  מר_____________________, 

ת נכונות אישר א, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן
  .בפני ל וחתם עליה"הצהרתו הנ

        

                                               ______________________  

  חתימה וחותמת                             


	1.1 מכבי שירותי בריאות (להלן - "מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי גניזה, הכל על פי התנאים המפורטים במכרז זה על נספחיו. 
	 במכבי קיימים 5 מחוזות: צפון, שרון, מרכז (כולל אילת), ירושלים- שפלה ודרום (כולל יהודה ושומרון) + מטה מכבי. המחוזות כוללים כ- 300 מתקנים בהם כ- 1400 יעדים.
	1.2 מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות למתן שירותי גניזה כמפורט במכרז זה על נספחיו.
	1.3 ההתקשרות היא לתקופה של שבע שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב- שלוש תקופות נוספות בנות שנתיים בתנאים זהים. 
	1.4 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	1.5 מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם בהסכם, אם ירצו בכך.      
	1.6 ההצעה הינה סופית. לא יערך מו"מ.   
	3. מנהלה
	3.1 רכישת מסמכי המכרז
	המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 30.8.09 עד ליום 15.9.09, בתמורה לתשלום של 2,000 ₪ (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00.  
	3.2 בירורים ופניות 
	3.2.1 ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים.
	3.2.2 הפניות תעשנה עד ליום 15.9.09 וזאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני   mahat_s@mac.org.il . על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 5143643- 03.
	3.2.3 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף 3.2.2 לא  תענינה.
	3.2.4 על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.
	תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 24.9.09.

	3.2      אופן ומועד הגשת ההצעות
	3.3.1 את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!)  במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק  "מכרז פומבי מספר 109/2009, לאספקת שירותי גניזה.                  
	3.3.2 ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח "ג", לאחר חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כאמור בפרק 5 להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.
	3.3.3 הצעת המחיר  תינקב בש"ח  (לא כולל מע"מ).  
	3.3.4 למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית שנרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.
	3.2.5 ההצעות תוגשנה לידי הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14.
	3.2.6 ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב' ה-12.10.09  בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
	3.2.7 המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י מזכירת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.
	3.2.8 ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה   נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.
	3.2.9 על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.

	 4.4 הכנסותיו בשנתיים האחרונות (2007-2008) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 3 מיליון  ₪ לשנה לפחות.
	4.8 ברשותו אישורים על בדיקות תקופתיות שנעשו בשנה האחרונה בתחומי: בטיחות, כיבוי אש, חשמל, הדברה וריסוס, עפ"י תקנים ישראליים. 
	4.9 מספק שירות ללפחות לקוח אחד המארכב לפחות 75,000 מיכלים.
	4.10 בעל יכולת לספק שירות בפריסה ארצית. 
	4.11  צרף ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח המפורט בנספח ה' או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי.
	4.12     רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.

	6.1  המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת של עד 60 (ששים) יום (ובסה"כ, ביחד עם התקופה הראשונה: 150 (מאה וחמישים יום), ובמקרה זה יהיה כל מציע  רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול   הצעתו. בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב למספר הפקסימיליה של  המציעים או  באמצעות  הדואר.
	6.2 הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח למכבי על ידי המציע בכתב, לידי הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים בדואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il וזאת בתוך 2 ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.
	6.3 בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.
	6.4 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף 6.2 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 6.3 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.
	7.1 להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של 50,000 ש"ח, (חמישים אלף שקלים חדשים), על-פי הנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי (להלן: "הערבות"), אשר תשולם בתוך 10 ימים ממועד הדרישה. הערבות תציין במפורש כי הוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם המציע. 
	7.2 הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן כאשר כמדד בסיס ישמש מדד אוגוסט 2009 אשר יפורסם ביום 15.9.09 הערבות תהא בתוקף עד לתאריך 10.1.2010 ועד בכלל.
	7.3 בנוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד-צדדי את הערבות לתקופה נוספת של עד 60 (שישים) יום, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על-פי פרק 6 לעיל, ותהיה בתוקף לתקופה נוספת זו.
	7.4 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע כולה או חלקה, כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי שנתנה למציע  הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:
	1.  הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
	2.  הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
	3.  הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
	4. אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכרז.
	7.5 הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור – תיפסל על הסף.
	8.1 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין ונסיון בארץ, על סמך 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 המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף  8.6 להלן.

	8.4 ציוני האיכות והמחיר ישוקללו כדלקמן: ציון למחיר  70%, ציון לאיכות 30%.  
	8.5 ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון סף של "עובר" ברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 
	8.6  ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על  מנת לבחון את  המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
	8.7  ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות  שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.
	8.8 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.
	8.9 ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  שהסכם ההתקשרות עם המציע הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה שהיא, או יבוטל ע"י מכבי בתוך 3 חודשים מיום תחילתו.
	8.10 מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
	9. התחייבויות המציע במכרז
	9.1 הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף כנספח "ב" למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
	9.2 הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח, ללא כל הסתיגויות.
	9.3 מסמכי  המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
	9.4 ההתקשרות עם הזוכה על-פי מכרז זה תהיה אך ורק לצורך אספקת שירותי גניזה, כהגדרתם במסמכי המכרז.
	9.5 במעמד החתימה על ההסכם, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע התחייבויותיו עפ"י הנוסח המצורף כנספח להסכם. 
	10.1 לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע  הסכם  לאספקת שירותי גניזה, והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח ג').
	10.2 מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית - אך לא חייבת - לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז.
	10.3 הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר רשום לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.
	10.4 החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה. 
	11. בעלות על מסמכי המכרז
	נספח להסכם

	נספח ג'
	1. כתב הצהרה והתחייבות המציע

	שירותי גניזה כולל שירותי הסבה ופינוי
	הכנ  הכנת חומר לגניזה
	 [   ] אישור תאגיד.
	[   ] אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות   מס), תשל"ו – 1976.
	[   ] אישור רו"ח/עו"ד על היקף פעילות כספית.
	[   ] אישור הרשות המקומית להפעלת שירותי גניזה – רישיון עסק לשנה הפעילה והעתקי רישיונות                לשנים 2007-2008.
	[   ] אישורים על בדיקות תקופתיות שנעשו בשנה האחרונה בתחומי: בטיחות, כיבוי אש, חשמל, הדברה וריסוס, עפ"י תקנים ישראליים. דו"ח כשירות בנושאי קונסטרוקציות ומתקנים יוגש ע"י מעבדה מאושרת או מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
	[  ] הסמכה ל- ISO 9002 במידה ויש. יש לצרף העתק משני המבדקים האחרונים. 
	[   ] תצהיר העשוי בפני עו"ד – נספח ו' למסמכי המכרז.
	[   ] ערבות בנקאית– נספח ה' למסמכי המכרז.
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