מכרז פומבי מס'  ,127/2010לאספקת מערכות  USלביצוע אקו לב למבוגרים ,ילדים ,ילודים
ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאד (  ,)High Endותחזוקתן
להלן מסמכי המכרז:
 מנהלה  -כללי
 נספח א' -מפרט
 נספח ב'  -הסכם ההתקשרות
 נספח ג'  -טופס הצעה (בחוברת נפרדת)
 נספח ג' - 1-מענה טכני (בחוברת נפרדת)
 נספח ד'  -טופס פרטי המציע
 נספח ה' -נוסח כתב ערבות
 נספח ו'  -תצהיר
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מנהלה
 .1כללי
.1.1

מכבי שירותי בריאות (להלן " -מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי
מערכות על-קול (  )Ultra-Soundלביצוע אקו לב מבוגרים ,ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד
באיכות גבוהה מאד ( ( )High Endלהלן  " -מערכות  "USאו " מערכות אקו ") ,להתקינם
באתרי מכבי  ,ולספק שירותי תחזוקה שוטפת ותיקונים לכל רכיביהם.

.2.1

מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות ,בהתאם ליעדים ולכמויות המוערכות כמפורט במפרט
נספח א' ,ובמסמכי המכרז.

,

.3.1

את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז.

.4.1

התקשרות עם המציע הזוכה תהיה לשנים  .2010-2011להערכת מכבי ,בתקופה זו יירכשו כ3 -
מערכות  .USיודגש ,כי כמויות אלה הינן הערכה בלבד ,ומכבי תהא רשאית להפחית או להוסיף
עליהן על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי.

.5.1

למכבי שמורה האופציה להאריך את ההסכם בתנאים זהים ,לשתי תקופות נוספות בנות שנתיים
כל אחת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי ,כמפורט בהסכם ,נספח ב' למסמכי המכרז.

.6.1

מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ ,לפי שיקול דעתה ,עם המציעים במכרז שהצעותיהם
תמצאנה המתאימות ביותר.

.7.1

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

.8.1

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם
בהסכם ,אם ירצו בכך.

 .2הגדרות
בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית ,השונה מההגדרות שלהלן,
תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.
127/2010
"המכרז" – מכרז פומבי דו שלבי עם הליך תחרותי נוסף ,מספר
המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז.
"מסמכי המכרז" -

מסמך זה על נספחיו.

"מכבי" –

"מכבי שירותי בריאות".
– נספח "א'" למכרז.

"המפרט"  -המפרט הטכני של המכרז

מערכות אולטראסאונד לביצוע אקו לב מבוגרים,
"השירות/השירותים"  -אספקה של מערכות
)High End
ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאד (
לרבות אחריות ,שירות וביקורת ושירותי תחזוקה למערכות ,הכל
כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה על נספחיו.
"מערכת " /מערכות" -

מערכת דימות אולטרסוני לתחום הקרדיולוגיה (מכשירי אקו לב) דו
מימד באיכות גבוהה מאד (  ,)High Endהכוללת את כל רכיבי
החומרה הדרושים להפעלתה ,לרבות מתמרים יעודיים ,כל התוכנות
הדרושות לשימושים המיועדים ואת אמצעי התיעוד והממשקים
הדרושים לחיבורה למערכות המיחשוב של מכבי.
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"שירותי תחזוקה" או "שירותי אחזקה שוטפת"  -שירותי אחזקה שוטפת הכוללים ,תמיכה טכנית
והדרכה כל ימות השנה ,תיקונים ,תיקוני שבר (כתוצאה משימוש
סביר) ,החלפת מתמרים מושבתים לרבות החלפה עקב ירידה בביצוע
המתמר ,טיפולים מונעים לפי הוראות יצרן ,עדכוני תוכנה ו אספקת
חלפים הדרושים לשמירת המערכת במצב תקין או לשם השבת
המערכת לתפעול תקין.
"ביקורת טכנית"-

ביקורת טכנית תקופתית ובדיקת בקרת איכות אשר נועדו לבדוק
ולוודא כי המערכת על כל מכלוליה ורכיביה מתפקדת באיכות וברמת
הביצועים הנדרשת.

"הגופים הנוספים" –

אסותא מרכזים רפואיים בע"מ ,קרן מכבי ,מכבידנט בע"מ ,קבוצת
מכבי אחזקות בע"מ ,נ.ב.ט .ניסוי ,ביצוע וטכנולוגיה בע"מ ,נרקיס
ערד שירותי בריאות (  )1998בע"מ ,מכבי קאר בע"מ ,בית בלב בע"מ,
מכבי מגן – אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ ,מכבי
מקיף בע"מ ,שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע"מ,
הכל על-פי שיקול דעתם של הגופים.

.

הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  -נספח ב' למסמכי המכרז.

 .3מנהלה
 .1.3רכישת מסמכי המכרז
המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש  ,החל מיום  9.5.10עד ליום  20.5.10בתמורה לתשלום של
,27
 1,000ש"ח ( שלא יוחזר) ,את מסמכי המכרז במשרדי מכבי שירותי בריאות ,ברח' המרד
תל-אביב ,קומה  ,14אצל הגב' שרה מחט ,או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,
בימים א'-ה' בין השעות .10:00-15:00
 .2.3בירורים ופניות
.1.2.3

נציגת
ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז.
רכזת ועדת
מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה :הגב' שרה מחט,
המכרזים.

.2.2.3

 20.5.10וזאת בכתב בלבד  ,באמצעות דואר אלקטרוני
הפניות תעשנה עד ליום
 .mahat_s@mac.org.ilעל המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה
בטלפון .03-5143643

.3.2.3

פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  3.2.2לא תענינה.

.4.2.3

כתובת הדואר האלקטרוני שאליה
על הפונים לציין במכתב הפנייה את
התשובות ממכבי ,וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.

.5.2.3

תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי ,באמצעות
עד ליום .3.6.10
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תשלחנה

דואר אלקטרוני

 .3.3אופן ומועד הגשת ההצעות
.1.3.3

את ההצעה יש להגיש בשתי מעטפות ,הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת שתישא כותרת
"הצעת מחיר" ,באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה
סגורה ,עליה ירשם אך ורק "מכרז מספר  127/2010לידי גב' שרה מחט  -רכזת ועדת
המכרזים ,או מי שימונה כממלא מקומה במכבי ,ברח' המרד  ,27תל אביב ,קומה .14
ההצעות תוגשנה בימים א'-ה' ,בין השעות  .10:00-15:00המועד האחרון להגשת ההצעות
הוא  10.6.10בשעה  .12:00הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור ,לא תתקבלנה!

.2.3.3

כנספח " ג" ,לאחר חתימתה ,והיא
ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב
כל
תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם ,וביחד עם
המסמכים שיש לצרף להצעה ,כמפורט ב סעיף  3בטופס ההצעה להלן  ,וכמפורט עפ"י
הנדרש במכרז ,וזאת בעותק אחד.

.3.3.3

בכריכתם
למען הסר ספק ,מובהר  ,כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז
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.

.4.3.3

המציעים שיגישו הצעות יוודאו ,כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים ,תוחתם
המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים ,או ממלא מקומה כאמור ,וייכתבו עליה תאריך ושעת
קבלה.

.5.3.3

ועדת המכרזים רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה
נוספת ,ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

.6.3.3

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.

 .4תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
 1.4רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
1.1.4

תאגיד רשום כחוק בישראל.

2.1.4

מנהל ספרים כדין.

3.1.4

מסוגל לספק למכבי בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר מערכות  USלביצוע אקו לב
 ,)High Endלרבות
למבוגרים ,ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאד (
שירותי תחזוקה שוטפת ,שירותי תמיכה מרחוק ותיקונים נדרשים,

4.1.4

למערכת המוצעת על ידו אישור ה FDA-ו/או  ,CEו/או קנדה  HEALTHו/או אוסטרליה
 TGAו/או רשות הבריאות ביפן.

5.1.4

בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.

6.1.4

הכנסותיו בשנתיים האחרונות ( )2008-2009לפי כללי חשבונאות מקובלים ,וכפי שהם
משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו ,הן  2מיליון  ₪לשנה לפחות.

7.1.4

הינו בעל נסיון מוכח בישראל של חמש שנים ל פחות ,באספקת מערכות  USו/או ציוד
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רפואי למשתמש מקצועי הדורש אחזקה שוטפת ,על כל רכיביהם וכל השירותים הכרוכים
בכך.
8.1.4

בעל מערך שרות הכולל לפחות שני טכנאים בעלי הסמכה של היצרן ובעלי ניסיון של לפחות
 3שנות באחזקת מכשירי .US

9.1.4

ליצרן המערכות ותק של  5שנים לפחות ,בייצור מערכות .US

 01.1.4המציא ערבות בנקאית על סך של  ₪ 50,000בהתאם לאמור בסעיף  6להלן.
 11.1.4רכש את מסמכי המכרז ממכבי ,ובידו קבלה המעידה על כך.
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שלא יעמוד באחד

2.4

עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה .מציע
מהתנאים – הצעתו תפסל.

3.4

ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע ,אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,
אישור ,היתר ,רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה ,להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך
פרק זמן קצוב שיקבע על ידה ,ובלבד שכל מסמך ,אישור ,היתר ,רשיון או כל נייר אחר ,כאמור ,יהיו
בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.

התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
1.5

המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך ( 90תשעים) 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 ( 60ששים) יום (ובסה"כ ,ביחד עם התקופה הראשונה:
רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם
( 150מאה וחמישים יום) ,ובמקרה זה יהיה כל מציע
לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו .בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב .

2.5

הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות ,תשלח למכבי על ידי המציע
בכתב ,לידי הגב' שרה מחט ,רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני  ,וזאת בתוך  2ימי
עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.

3.5

בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור ,תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.

4.5

ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  5.2לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.3לעיל ,לא
תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.
ערבות
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1.6

להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית על סך כולל של ( ₪ 50,000חמישים אלף שקלים חדשים ) ,על-
פי הנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי (להלן:
"הערבות") ,אשר תשולם בתוך  10ימים ממ ועד הדרישה  .הערבות תציין במפורש כי הוצאה לבקשת
המציע והיא תהא על שם הניצע.

2.6

60
בנוסף ,תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד-צדדי את הערבות לתקופה נוספת של עד
פרק  5לעיל ,ותהיה בתוקף לתקופה
(ששים) יום ,וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על-פי
נוספת זו.

3.6

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
שנתנה למציע
לסעדים אחרים ,לרבות יבטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת ,כל זאת אחרי
הזדמנות להשמיע את טענותיו,אם התקיים בו אחד מאלה:
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4.6
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1.3.6

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

2.3.6

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

3.3.6

הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;

4.3.6

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

הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור – תיפסל על הסף.

בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות
1.7

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא  ,,הכל על-פי שיקול דעתה
הבלעדי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל מו"מ עפ"י האמור בסעיף  1.6לעיל.

2.7

אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים ה מפורטים להלן :
מחיר  65%ואיכות  ,35%והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ,ובאופן שתבחר
ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות .
ציון המחיר לכל מערכות  USלביצוע אקו לב מבוגרים ,ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד באיכות
גבוהה מאד (  )High Endייקבע על פי סך העלות הכוללת המהוונת (על פי  )3%לתקופה של 7
שנים  -מחיר מערכת ה US-על כל רכיביה ועלויות התחזוקה.
פרוט האיכות (מתוך  )35%ייבחנו:












איכות התמונה – :28.6%
מספר ערוצים דיגיטליים לחיבור מתמרים ,גווני אפור שהמערכת מפיקה ,שליטה על טווח
פוקוס ,רעשים בתמונה ,גרגור תמונה ,צורות  ,ZOOMINGדרגת רזולוציה בסוגי ZOOM
שונים , postprocessing ,שינוי צבע רקע.
איכות הדופלר – :20%
חד מימדי  -מהימנות ורגישות הבדיקה .PW, CW ,דו מימדי  -מהימנות ורגישות הבדיקה,
איכות הצבע.
מבנה כללי של המערכת – :5.7%
ממדי המכשיר ,גובה המסך מול הבודק ,יכולת כיוונון גובה ועמדת המסך ,גובה המקלדת מול
הבודק ,יכולת כיוונון גובה ועמדת המקלדת ,יכולת ניידות ,נתוני המסך לרבות רוזלוציה ,משך
 ,Cine Loopגודל הזיכרון במספר תמונות ,יכולת תמרון בזיכרון ,אופן העלאת תמונות
מהזיכרון ,פליטת חום ורעש סביבתי.
מתמרים – :5.7%
רזולוציה על פי נתוני יצרן ,טווח התדר במתמר ,ברירת מחדל של המתמר ,גודל פיזי של
המתמר ,משקל המתמר ,התאמת מבנה המתמר לתנאי עבודה ,מספר המתמרים המחוברים בו
זמנית למכשיר ,גמישות כבל המתמר ,מתמרי מטריקס  -אפשרות עתידית להפעלתם.
הנדסת אנוש – :5.7%
הכנסת נתונים דמוגרפים של החולה ,כיתוב הערות על הבדיקה ,אופן חלוקת המסך ( ,)DUAL
מדידת ממצאים – נוחות ,מהירות תגובה למקשים ,מספר הפעולות הנדרשות לביצוע משימה
נדרשת ,זמן מעבר מפרוטוקול לפרוטוקול ,טכניקת החלפת מתמרים ,זמן מעבר ממתמר
למתמר ,מתלה למתמרים (נוחות  +בטיחות) ,ארגון הכפתורים במקלדת ,סוג הכפתורים
במקלדת ,נוחות השימוש ,עריכת המתמר ,יכולת זיהוי ביומטרי ,מקום ל  Gel -וחימומו.
שמירה וארכוב הבדיקות – :5.7%
אמצעי גיבוי וצריבה ,אפשרות צריבת דיסק של בדיקה בודדת ,אפשרות גיבוי הבדיקות לצורך
ארכיון על גבי דיסק קשיח ,אפשרות להעברת התמונות לעמדת קריאה נוספת .
חוות דעת תפעולית:2.9% -
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איכות תמונה ,נוחות עבודה ואמינות איבחון.
תוספות מעבר למפרט הבסיס ונקודות המהוות יתרון (מעבר למצוין באופן פרטני) – .2.9%
איכות השירות ויכולות המציע – .22.8%

3.7

המציע,
ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע ,על פי הערכה כוללת של
מוניטין של היצרן
מומחיותו ,משאביו ,נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז ,רמת השירות,
ונסיון בארץ ,על ס מך 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  7.8להלן.

4.7

יודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי מערכות שעמדו בדרישות ההכרחיות.

5.7

המציע במכרז יספק ,על-פי דרישת מכבי וללא תשלום ,את מערכות ה US-המוצעות על-ידו להדגמה
ולנסיון ,וזאת בתוך  14יום מדרישת מכבי לספקן.

6.7

בניקוד איכות מזערי ברכיבים
ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד
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.

7.7

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.

9.7

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות ,כלפי מעלה
או כלפי מטה ,אם הסטיה אינה סבירה ,לדעת מכבי.

01.7

ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה ,למקרה
שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל ,מכל סיבה
או יבוטל ע"י מכבי בתוך  3חודשים מיום תחילתו.

11.7

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בבמעטפות בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז.

שהיא,

התחייבויות המציע הזוכה במכרז
1.8

הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף כנספח "ב" למסמכי המכרז ,בתוך ( 7שבעה) ימים מיום
קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
הזוכה מתחייב להמציא למכבי ,יום לפני מועד החתימה על ההסכם ,אישור עריכת ביטוחים חתום
ומאושר ע"י חברת הביטוח ,ללא כל הסתייגויות.

ידוע ומוסכם על הזוכה ,כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח ההסכם כמופיע
בנספח ב' למכרז .מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות
שייחתם.
7
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מכבי ערבות בנקאית אוטונומית

לביצוע

2.8

במעמד החתימה על ההסכם ,ימסור המציע הזוכה ל
התחייבויותיו עפ"י הנוסח שיהא מקובל על מכבי.

3.8

תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם ,ימציא הזוכה במכרז למכבי אישור ,כי הגיש בקשה לקבלת
אישור אמ"ר למערכת ,והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך חודש ממועד החתימה על ההסכם,
ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא המכרז .היה ולא יומצא אישור הגשת בקשה ו/או אישור
אמ"ר כאמור ,תהא מכבי רשאית לבטל את הזכייה ולהביא את הסכם ההתקשרות לידי סיום.
למען הסר ספק ,תהא למכבי הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת ו/או קבלת האישורים
והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ביטול המכרז
1.9

מציע
לא יהיה בעצם פרסום המכרז ,או בקבלת הצעות ,או בבחינתן ,התחייבות כלשהי כלפי
 ,והכל כמפורט
כלשהו ,כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת
בהסכם ההתקשרות (נספח "ב").

2.9

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.

 3.9הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.
4.9

החליטה מכבי על ביטול המכרז ,לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז
כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 01בעלות על מסמכי המכרז
מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי ,אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד .אין לעשות
במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות ,וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז
להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.
 11סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא
אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב  -יפו.
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נספח א'

מפרט למערכות אולטראסאונד אקו לב מבוגרים ,ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד באיכות
גבוהה מאד ()High End
.1

כללי
1.1
2.1
3.1
4.1

5.1

חובת המציע להגיש הצעה שלא תיפול מדרישת המפרט הנ"ל .למען הסר ספק ,דרישות המפרט הן
דרישות הכרחיות והמערכת המוצעת צריכה לעמוד בכולן ,אלא אם צויין אחרת בגוף המפרט
דרישות מכבי לגבי אספקת מערכות אולטרסאונד אקו לב מבוגרים ,ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד
באיכות גבוהה מאוד (.)High-End
מכבי מבקשת לקבל מספר הצעות מתאימות לאספקת מערכות אקו לב כהגדרתן לעיל ולהלן ,לרבות
הצעות לשדרוג בעתיד (תבחנה מערכות המאפשרות שדרוג עתידי לבדיקה  .4Dאפשרות כזאת תהווה
יתרון אך לא תנאי להשתתפות במכרז) .למען הסר ספק הספק רשאי להציע מערכות .4D
יתכן והצעה מסויימת תזכה בהעדפה כלשהי במידה וביצועי המערכת יהיו טובים יותר מהמבוקש
במפרט זה ,ובתנאי שיתרמו באופן משמעותי לאיכות הציוד ,לתהליכי הבדיקה ולפוטנציאל העתידי
שלו .המציע יפרט ,בנפרד מסעיפי ההצעה עצמה ,א ת הנקודות בהן עולים ,לדעתו ,ביצועי המערכת
המוצעת על הנדרש במפרט זה.
השיקול המרכזי בבחירת המערכת יהיה יכולת האבחנה ואיכות התמונה המתקבלת ,כפי שנבחנה
על-ידי הבודק .הגורם הקובע יהיה יכולת החדירה ויצירת תמונה ברורה על-ידי המערכת במיוחד
במקרים קשים לבדיקה.

.2

מבנה כללי
 1.2כל מערכת אולטרסאונד (להלן " :המערכת" או " הציוד") ,תהיה מובנית בעגלה ייעודית עם גלגלים,
אשר תכלול את כל רכיבי המערכת וחלקיה.
 2.2צג המערכת (להלן " :המסך") ישולב בעגלת המערכת בצורה נוחה למשתמש .אפשרות שינוי תנוחת
הצג על ידי המפעיל מהווה יתרון.
 3.2העגלה תכלול מתלים מתאימים לתליית המתמרים ,בצורה נוחה לשימוש המפעיל ובצורה המונעת
פגיעה אפשרית במתמרים או נפילתם בעת העברת המערכת ממקום למקום באותו מתקן.
 4.2העגלה תכלול מגירות מתאימות לאחסון אביזרי המערכת אשר אינם בשימוש וחומרים המיועדים
לשימוש במערכת.
 5.2בעגלת המערכת תשולב ,באופן מובנה מדפסת מתאימה.
 6.2קיומן של תכונות כלליות נוספות בדבר המבנה הכללי של המערכת והתכונות הארגונומיות שלה יתכן
ויהוו יתרון ,והכל על פי העניין.

.3

על הספק להתייחס לנקודות הבאות :
 1.3על הספק לפרט המחשב עליו מושתתת המערכת ,ומערכת ההפעלה.
 2.3מספר הערוצים לחיבור מתמרים שונים לא יפחת מ.8,000-
 3.3על המציע לפרט ,במסגרת ההצעה ,את כל הדרישות והסידורים הנוגעים להצבת כל מערכת
אולטראסאונד באתר מכבי ,לרבות דרישות לאספקת חשמל ודרישות להגנת מערכת האולטראסאונד
בהפעלה השוטפת ובהפסקות חשמל או שינויי מתחים וזרמים למערכת האולטראסאונד .למען הסר
ספק ,מכלולים אלו (אל פסק או כל מכלול אחר הדרוש) יהיו על חשבון הזוכה ובאחריותו .סידורים
פיזיים הנוגעים להצבת מערכת האולטראסאונד יהיו באחריות מכבי ועל חשבונה.
 4.3המערכת תופעל מרשת החשמל של  230 Vולא תושפע משינויים של  10%במתח הרשת .תקעי המתח
של המערכת ושל מכשירים הנכללים בה וכן שקעי מתח ,אם קיימים ,יהיו לפי התקן הישראלי.
 5.3למערכת יהיו אישורי תקינה לבטיחות חשמלית לפי תקן .IEC 601 -1
המציע יפנה לציון אישור התקינה ע"י היצרן בפרוספקט ו/או בפירוט הנתונים הטכניים או לחילופין,
יצרף אישור מכון תקינה מוסמך.
 6.3תכונות אלקטרוניות וחשמליות נוספות של המערכת יתכן ויהוו יתרון ,והכל על פי הענין.
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.4

צג או צגים
 1.4לכל סוג מערכת נדרש צג או צגים ברמה דיאגנוסטית גבוהה מתאימה ,כולל אפשרות הצגת תנועה או
זרימה בצבע .גודל מינימלי נדרש של הצג –  15אינטש.
 2.4למערכת תוצע אופציה לרכישת צג נוסף לשם הצגת מהלך הבדיקה לנבדקים.
 1.2.4גודל מינימלי נדרש של הצג הנוסף –  19אינטש
 2.2.4הצג הנוסף לא חייב להיות ברמה דיאגנוסטית.
 3.2.4מחיר הצג הנוסף יכלול מתלה המתאים להתקנה על קיר בנפרד מהמערכת ,את הכבלים
המתאימים לחיבורו למערכת ואת התקנתו.

.5

תוכנה יעודית וישומים
המערכות יכללו את התוכנות היעודיות המתאימות לשימוש שגרתי במערכת ולשימושים המיועדים לרבות
ביצוע המדידות המקובלות בישומים השונים.
 1.5יפורטו חבילות התוכנה היעודית ותכונותיהן העיקריות:
 2.5לגבי כל מערכת יש לפרט את התכונות הבאות:
 1.2.5פוקוס דינמי  /אקטיבי.
 2.2.5ניתוח הרמונייה שנייה.
 3.2.5מספר תדרים ועיצובם.
 4.2.5ביטול התדר הראשוני.
 5.2.5סינון החזרים ( - )SPECKLEאופציה .מהווה יתרון.
 6.2.5מנגנון הדגשת  /חידוד שולי עצם נבדק .אופציה .מהווה יתרון.
 7.2.5מנגנון שיפור מקסימלי של התמונה.
 8.2.5מנגנון דיגיטלי של אופטימיזצית תמונה.
 9.2.5דופלר לסיכום זרימות בכלי דם קטנים.
 01.2.5דופלר למדידת מהירויות זרימה ומפל לחצים
 11.2.5דופלר צבע כיווני לזרימות בכלים גדולים.
 21.2.5דופלר צבע רקמתי.
 31.2.5הרמוניה שנייה עם תדירויות מרובות.
 41.2.5יכולת ביצוע בדיקות  Duplexשל העורקים והורידים .אופציה .מהווה יתרון.
 3.5החבילה תכלול תוכנה וחומרה ייעודיים לביצוע הבדיקות המפורטות:
 1.3.5אקו לב מבוגרים.
 2.3.5אקו לב ילדים.
 3.3.5אקו לב ילודים.
 4.3.5אקו לב עובר
 5.3.5נדרשת אפשרות לביצוע אקו לב במאמץ .מכבי אינה מתחייבת לרכוש האופציה של ביצוע אקו
לב במאמץ.
 4.5מתמרים נדרשים :
 1.4.5מתמר לביצוע אקו לב מבוגרים :מתמר רחב סרט הכולל אפשרות ל-
 HARMONICהמותאם לבדיקות הנ"ל.
 2.4.5מתמר  PEDOF PROBEלביצוע בדיקת דופלר.

.6

SECOND

מתמרים
 1.6מתמרים למערכות :US
 1.1.6מתמרים נדרשים לכל מערכת  ,USהכלולים בהצעה:
 1.1.1.6מתמר לביצוע אקו לב מבוגרים :מתמר רחב סרט הכולל אפשרות לSECOND -
 HARMONICהמותאם לבדיקות הנ"ל.
 2.1.1.6מתמר  PEDOF PROBEלביצוע בדיקת דופלר.
 2.1.6על המציע להציע את המתמרים הבאים :
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 1.2.1.6אקו לב מבוגרים
 2.2.1.6אקו לב ילדים
 3.2.1.6אקו לב עובר
 4.2.1.6אקו לב ילודים
 3.1.6באם קיימת אפשרות או אפשרות עתידית להפעלת מתמרי מטריקס ,יש להגיש הצעה גם בגינם.
 2.6על המערכת להיות בעלת אפשרות לחיבור שלושה מתמרים בבת-אחת (שני מתמרים +
 .)Pedof Probeאפשרות חיבור יותר משלושה מתמרים יהווה יתרון.
 3.6למכבי נשמרת הזכות לדרוש החלפת מתמרים מדגם מסוים במתמרים מדגם אחר ,במערכות שנמסרו
למכבי על ידי ספק זוכה וזאת תוך שלושה חודשים ממועד מסירת המערכת הראשונה מאותו סוג
למכבי.
הספק יתחייב להחליף את המתמרים ,לפי דרישת מנהל מוסמך מטעם מכבי ,בהקדם האפשרי וללא
תוספת תמורה למחירי המערכות.
 4.6על המציע לצרף להצעתו רשימת מתמרים נוספים אשר יכולים להתחבר למערכת ה US -המוצעת על
ידו ,לרבות מחירי המתמרים ,לצורך רכש עתידי.
.7

אמצעי תיעוד במערכת
 1.7המערכת תכלול מדפסת מתאימה ,אשר תשולב באופן מובנה בעגלת המערכת.
 2.7המערכת תכלול דוושת רגל לביצוע ההדפסה.
 3.7המציע יפרט את שם היצרן המקורי של המדפסת ( ,)OEMדגם המדפסת ,גודל דפי ההדפסה וסוגם.
 4.7פונקציית ארכיב וניהול רשימת נבדקים  -נדרשים אמצעי גיבוי וצריבה  ,לרבות אפשרות צריבת דיסק
של בדיקה בודדת בפורמט ידידותי .נדרשת קיומה של אפשרות לגיבוי הבדיקות לצורך ארכיון על גבי
דיסק קשיח.
 5.7נדרשת אפשרות להעברת התמונות לעמדת קריאה נוספת ,בכדי לאפשר הקמת עמדת פיענוח.

.8

קישוריות וממשקים
נדרשת קישורית מלאה לאמצעי התיעוד במערכת ולאמצעי תיעוד נוספים ,כגון  ,VCRאשר מכבי עשויה
להוסיף למערכת .זאת ,ללא צורך בשינוי מחברים על ידי המפעיל באופן שיגרתי:
 1.8נדרשת יציאת וידאו סטנדרטית (  )VCRלקישור לעמדת מחשב .יש לפרט את סוג היציאה וסוג
המחבר הנדרש.
 2.8נדרשת יכולת העברת נתוני מדידה ממכשיר ה US -לעמדת המחשב :
 1.2.8נדרשת יציאה סטנדרטית להעברת נתונים (  USB ,RS232וכו') לצורך העברת נתונים בין
המערכת לבין מערכות מחשוב במכבי – נא לפרט.
 2.2.8פרוטוקול העברת נתונים – הפרוטוקול יוכן ע"י המציע לצורך חיבור למערכות מכבי .אחריות
הגדרת ופיתוח פרוטוקול זה תבוצע ע"י מכבי ועל חשבונה (באמצעות חברה חיצונית),
 3.8מכיוון שבמכבי נשמרות תמונות בדיקות אולטראסאונד בשרת מרכזי עצמאי והנתונים מועברים בין
מערכת האולטראסאונד ובין מערכות מחשוב במכבי ,נדרשת יכולת קליטת ת.ז של מטופל/ת ע"י
מכשיר ה.US -
 1.3.8ניתן לבצע באחת מהדרכים הבאות:
 1.1.3.8חיבור קורא כרטיסים ישירות למכשיר ה US -וקליטת ת.ז .בשדה רלוונטי – לצורך
חיבור קורא כרטיסים ניתן להשתמש ביציאת מקלדת סטנדרטית.
 2.1.3.8חיבור קורא ברקוד
 USזאת על ידי חיבור
 3.1.3.8יכולת קליטת ת.ז .מהמחשב הקרוב ישירות למכשיר ה-
המחשב למכשיר ה US -ע"י כבל נתונים .שדה ת.ז .יועבר מהמחשב אל מכשיר הUS -
ויוצג בשדה הרלוונטי .אחריות פיתוח פרוטוקול זה היא של מכבי ועל חשבונה
(באמצעות חברה חיצונית).
 2.3.8כמו-כן ,יציין המציע כדלקמן:
 1.2.3.8המציע יציין האם המערכת כוללת יציאת חוזי  VIDEO OUTPUTפנויה ,בנוסף
לחיבורים קיימים אפשריים למדפסת הכלולה במערכת .אם לא קיימת יציאת חוזי
פנויה ,על ההצעה לכלול בתוך מחיר המערכת מפצל חוזי מתאים.
 2.2.3.8המציע יתייחס למשמעויות העברת תמונות בדיקות אולטראסאונד מהמערכת אל
מחשב חיצוני ,בטכנולוגיה של  ,VIDEO CAPTUREהמתוכננת בשלב זה במכבי.
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4.8

5.8
6.8
7.8
8.8

9.8

.9

 3.2.3.8המציע יבהיר את תהליך לכידת התמונה על צג המערכת לשם העברתה למחשב
חיצוני .המציע יבהיר האם "לכידת תמונה" לשם העברתה למחשב חיצוני עשויה
להתבצע גם ללא הדפסת תמונה.
על המציע לפרט ,כדלקמן:
 )RISלמכשיר עצמו.
 1.4.8המציע יפרט יכולת העברת נתונים דמוגרפיים מן המערכת הניהולית (
תמיכה ב MODALITY WORKLIST -עם הצגת שמות המטופלים בעברית.
 2.4.8יפורטו אפשרויות העברת מדידות מהמכשיר עצמו למחשב.
 3.4.8יציין את מהירות העברת התמונות מהמכשיר אל ה – .PACS
 4.4.8נדרשת קישוריות מלאה ע"פ תקן  DICOMאו .DICOM COMPATIBLE
המציע יתחייב לשתף פעולה באופן הדוק ומלא עם מכבי ,בכל הקשור במסירת נתונים בדבר
הקישוריות ובדבר הפרוטוקולים לביצוע הממשקים הדרושים.
טבלאות מדידה – יכולת יצוא כל טבלאות המדידה שנמצאות במכשיר ה US -בפורמט סטנדרטי
מסוג DOC ,XLS ,XML :וכו'.
יכולת יצוא מידע  - RAW DATAיתרון.
המציע יתייחס לאפשרות קבלת שירות תמיכה מרחוק ,בצורה ממוחשבת ,לרבות הגורם הנותן את
השירות המרוחק ,לפי כללי אבטחת המידע של מכבי .קיומה של האפשרות מהווה יתרון.
על ההצעה לכלול:
 1.8.8חבילת קישוריות מלאה ושידור לכל סוגי הצילומים ,כולל וידאו ,לתקני  DICOMוכמו כן את
היכולת להתחבר למערכת הארכיון שקיים במכבי (  PACS PHILIPSאו .)GE
 2.8.8נדרשת אפשרות שידור למספר יעדים ,כגון :רובוט צריבה ,צריבה פנימית וכו'.
ההצעה מתייחסת לאפשרות עבודה עם:
 1.9.8אקדח קורא בר קוד – חובה.
 2.9.8קורא כרטיס מגנטי – חובה.
 3.9.8זיהוי ביומטרי – יתרון.

בטיחות ותקינה
 1.9המערכת והציוד הנלווה יעמדו בכל דרישות התקנים הישראליים והתקנים הבינלאומיים המקובלים
בנושאי בטיחות ובנושא תאימות אלקטרומגנטית.
 2.9למערכת המוצעת אישור מנהל המזון והתרופות של ארה"ב –  – FDAלשימוש במערכת ו/או סימון
תו הקהילה האירופאית – . CE
 3.9תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם ,ימציא הזוכה במכרז למכבי ,אישור כי הגיש בקשה לקבלת אישור
אמ"ר למערכת ,והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך חודש ממועד החתימה על ההסכם ,ובכל
מקרה טרם הפעלת השרות נשוא המכרז .היה ולא יומצא אישור הגשת בקשה ו/או אישור אמ"ר
כאמור ,תהא מכבי רשאית לבטל את הזכייה ולהביא את הסכם ההתקשרות לידי סיום .למען הסר
ספק ,תהא למכבי הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת ו/או קבלת האישורים והכל על פי
שיקול דעתה הבלעדי.

 .01ניסיון והדגמה
 1.01על המציע להתחייב להציב מערכת מוצעת להדגמה ולניסיון על ידי מומחה מטעם מכבי ,תוך  14יום
ממועד דרישה של מנהל מוסמך מטעם מכבי ,ללא תשלום ,באתר עליו תורה מכבי ולמשך זמן
שיידרש למכבי.
על מנת להסיר ספק יובהר כי דרישה להציב מערכת להדגמה היא זכותה הבלעדית של מכבי
והתחייבות המציע להציב מערכת מוצעת להדגמה לפי דרישה ,היא תנאי הכרחי במכרז.
יובהר עוד כי מכבי אינה מתחייבת לקבל מערכות להדגמה ,אך עשויה לדרוש זאת ,כאמור ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
 2.01המציע מתחייב להסכים ולסייע לבדיקת המכשירים זה לצד זה בו זמנית .כלומר ,להעמיד מערכת
לרשות בודקי מכבי במקביל למערכות מתחרות ,זאת לצורך השוואת איכות התמונה.
ההדגמה תתבצע במכוני הלב במכבי ,ע"פ דרישת מכבי או בכל אתר אותו תקבע מכבי.
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 .11אספקה ומסירה
 1.11מערכת שתוזמן תסופק למכבי כשהיא כוללת את כל המכלולים ,המתמרים ,האביזרים ,החלקים,
חבילות התוכנה וחומרים בכמות ראשונית מתאימה ,הוראות ההפעלה וכל יתר הדברים הנדרשים
להפעלתה המלאה והתקינה ,הכל שלם ומוכן לעבודה.
 2.11על הזוכה לבצע ,על חשבונו וללא כל עלות למכבי ,עיגון של המכשיר לרצפה ועיגון המתמרים
למכשיר ,על מנת למנוע אפשרות גניבה .מיגון המכשיר יהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו ,לפי דרישות
ביטחון מכבי.
 3.11המערכת תסופק תוך  45יום ממועד הזמנתה על ידי מכבי.
 .21ביקורות טכניות וטיפולים מונעים
 1.21המציע יפרט תדירות ביקורות טכניות המומלצת על ידי היצרן ומשך זמן ביצוע ביקורת טכנית ממצה.
 2.21המציע יפרט תדירות טיפולים טכניים מונעים מתוכננים על ידי היצרן.
 3.21המציע יציין מהם החלפים והחומרים העיקריים הנדרשים לביצוע טיפולים טכניים מונעים.
 4.21בתקופת האחריות והשירות ובתקופת התחזוקה בתשלום תבוצע ביקורת טכנית אחת לשנה לפחות,
לקראת סוף כל שנת אחריות או שנת תחזוקה בתשלום ,לפי העניין ולא פחות מהנחיות היצרן.
הביקורת הטכנית והטיפולים המונעים ,בתקופת האחריות והשירות ובתקופת התחזוקה בתשלום,
יבוצעו ללא תשלום או תוספת תמורה מצד מכבי.
 .31אחריות ושירות
 1.31תקופת האחריות והשירות תארך לפחות  24חודשים .על המציע לציין את משך תקופת האחריות
והשירות.
 2.31השירות בתקופת האחריות והשירות יכלול את כל שירות האחזקה הנדרש למערכת ,לרבות אחזקה
מתוכננת וטיפולים מונעים המומלצים ע"י היצרן ,ביקורות טכניות ,החלפת מתמרים מושבתים
ותיקון מתמרים מקולקלים (לברות ירידה בביצועי המתמר) ולרבות עדכוני תוכנה למערכת ,ללא
תשלום או תוספת תמורה מצד מכבי.
במידה והזוכה יספק אל-פסק (  )UPSעם המערכת ,מובהר כי השירות בתקופת האחריות והשירות
יכלול גם את מערכת האל-פסק.
 3.31השירות בתקופת האחריות והשירות יכלול הצבת מערכת חלופית במקום מערכת מושבתת ,אם לא
ניתן להביא המערכת המושבתת למצב פעולה תקין תוך  24שעות.
 4.31אם בעת מסירת המערכת ו/או בעת תקופת האחריות והשירות אחרי קבלתה יתברר כי המערכת
אינה מקיימת דרישה מדרישות האפיון ,תהיה זאת חובה הספק להביא את המערכת לרמת ביצועים
הנדרשת ללא תוספות תמורה מצד מכבי ,גם אם לשם כך יהיה עליו להחליף מכלולים במערכת ו/או
להחליף מתמרים ו/או להביא אנשי מקצוע מטעם היצרן מחו"ל לביצוע שינויים במערכת ולהדרכת
המשתמשים בהפעלתה.
 .41שירות ותמיכה
 1.41נדרש כי המציע יעסיק לפחות שני אנשי שירות המוסמכים על ידי היצרן לתת שירותי אחזקה
למערכת .המציע יפרט את שמותיהם של אנשי השירות כאמור.
 2.41המציע יתחייב להחזיק ברשותו ,במלאי בארץ ,מתמרים ,מכלולים וחלפים המומלצים על ידי היצרן
וכן חלפים נוספים ,ככל הנדרש ,למתן שירות אחזקה מהיר.
 3.41המציע יחזיק ברשותו ציוד בדיקה ומדידה מתאים ,כלי עבודה ותוכנות שירות אשר נדרשים או
מומלצים על ידי היצרן למתן שירות אחזקה ,לרבות ביקורת טכנית.
 4.41המציע יתחייב כי אנשי שירות מטעמו יענו לקריאות שירות של מכבי בגין תקלה המשביתה פעולת
המערכת תוך  6שעות ,לכל היותר.
 5.41השירות ,בין בתקופת האחריות והשירות ,בין בתקופת התחזוקה בתשלום ובין אם בזמן אחר ,יכלול
מענה טלפוני לשאלות המפעילים ,בשעות העבודה הרגילות ולאחריהן ,ללא תשלום או תוספת
תמורה .על המציע לציין את דרכי התקשרות לאנשי השירות ולאנשי התמיכה ביישומים מטעמו
בשעות העבודה הרגילות ולאחריהן.
 6.41המציע יתחייב כי אנשי השירות ואנשי התמיכה מטעמו ישתפו פעולה עם מכבי בתיעוד ביצוע
ביקורות ,טיפולים ותיקוני תקלות ,כנדרש על פי נוהלי מכבי.
 7.41המציע יפעל יחד עם מכבי לחבר את המכשירים למערכת אבחנה ותמיכה דרך האינטרנט ללא תוספת
תשלום.
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 8.41במידה ומכבי תבקש כן ,על המציע להסמיך ברמת
לצורך אחזקת הציוד ותיקון תקלות.

 Service Engineerשני אנשי שירות של מכבי

 .51שירות ואחזקה בתשלום
 1.51המציע נדרש להציע מחיר לשירות אחזקה שנתי ,בתום תקופת האחריות והשירות ,הכולל את כל
הפעולות והנושאים אשר מתייחסים לשירות בתקופת האחריות והשירות ,לרבות מתמרים ולרבות
עדכוני תוכנה.
 2.51המציע יציין מחיר שעת עבודה ומחיר שעת נסיעה של אנשי השירות מטעמו ,אם תחליט מכבי לא
לרכוש שירות אחזקה שנתי במחיר מוסכם .מכבי לא תחויב בתשלום נוסף עבור מרחק נסיעה
("קילומטרז").
 3.51המציע יפרט מחיר ביקורת טכנית תקופתית ,אם תחליט מכבי לא לרכוש שירות אחזקה שנתית
במחיר מוסכם.
 4.51המציע יציין מחיר חלפים וחומרים הנדרשים לביצוע טיפולים מונעים במערכת במשך שנה ,לרבות
טיפולים מונעים מתוכננים אשר לא נדרשת הכשרה טכנית בביצועם.
 .61שונות
המציע רשאי לפרט תכונות נוספות הקשורות למערכות האולטרסאונד המוצעות ,לתחזוקתן ולשירות
הניתן מטעמו.

14

נספח ב'

הסכם
שנערך ונחתם בתל-אביב ביום ____ בחודש _________ 2010
בין
מכבי שירותי-בריאות
אגודה עותמנית מס' 227/99
מרח' המרש  ,27ת"א – היכל הסיטי
________
__________
אשר תקרא להלן – "מכבי" או "מכבי שירותי בריאות"
מצד אחד ,
לבין
___________________________________
____________________________________
כתובת___________________________:
____________________________
_____________________________:
אשר יקרא להלן – "הזוכה",
מצד שני ,

הואיל

ומכבי פרסמה מכרז פומבי דו שלבי עם הליך תחרותי נוסף נוסף שמספרו ______ ,לאספקת
מערכות  USלביצוע אקו לב מבוגרים ,ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאד
( )High Endותחזוקתן (להלן " -המכרז") ,אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף כנספח "א"
להסכם זה ,ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל

והזוכה הגיש הצעה למכרז (להלן – "ההצעה") ,אשר העתק ממנה מצורף כנספח " ג'" ל מכרז
ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל

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

והואיל

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

.1

המבוא והנספחים
המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו ,וכן הנספחים להסכם ,מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם
וייקראו ביחד עמו.

.2

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

הגדרות

בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם ,אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר –
"ההסכם"  -ה
"ההצעה" -

סכם זה ,על נספחיו.
ההצעה האמורה במבוא להסכם – נספח "ג'" למכרז.

"מועד מסירה"  -המועד בו תוכח הפעלתה התקינה של המערכות באתרי מכבי ,לרבות
פעולה מלאה של הפרוטוקולים להעברת התמונות המדידות ומספר
ת.ז .של הנבדק ולאחר הדרכת המשתמשים בהפעלתה ,הכל לשביעות
רצונם של המשתמשים ,ע"פ המפרט שהוגדר ,וכפי שיאושר בכתב על
ידי מנהל אתר מכבי.

.4

.5

.6

אנשי קשר
1.4

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

2.4

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

3.4

נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות ,יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי
וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי (והמנהל) ,אם ידרש לכך ע"י מכבי.

תקופת ההתקשרות
1.5

ההתקשרות עם הזוכה לרכישת מערכות  USלביצוע אקו לב מבוגרים ,ילדים ,ילודים ועוברים
דו מימד באיכות גבוהה מאד (  )High Endותחזוקתן ,תהא לתקופה שתחילתה ביום חתימת
ההסכם (להלן – "תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת ההסכם" ) וסיומה ביום  31דצמבר
.2011

2.5

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים
כל אחת ,בתנאים זהים ,תוך שמירה על כל יתר הוראות ותנאי ההסכם (להלן – "תקופות
האופציה").

התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות
1.6

הזוכה מצהיר ומתחייב ,כי הינו סוכן מורשה של חברת _________ (להלן
הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.

2.6

מערכות  USלביצוע אקו לב
הזוכה מצהיר ,כי הוא רשאי לשווק בישראל ,מטעם היצרן,
מבוגרים ,ילדים ,ילודים ועוברים  ,מדגם ______________________________ ומסוגל
לתת שירותי אחזקה שוטפת ,שירותי תמיכה מקצועית וביקורות טכניות למערכות הנ"ל ,לפי
המפורט בהסכם זה על נספחיו.
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– "היצרן") ,וכי

3.6

הזוכה מתחייב ,בכל תקופת ההתקשרות ,לספק למכבי את המערכות ,הציוד המתכלה ו השירות
למערכות בהתאם למפורט בהסכם זה ,ב מפרט ובהצעתו ולעמוד בכל הכמויות ,התעריפים
ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז.

4.6

הזוכה מצהיר כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים ,הידע ,ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים
לשם התקנת המערכות ,לשם תחזוקתן ולשם הדרכת הפעלתן ,הכל כמתחייב מהוראות הסכם
זה ,וכי בידו כל האישורים וההיתרים ,הנדרשים על פי כל דין ,ליבוא ,לשירות ולאחזקת
המערכות והחומרים לביצוע הבדיקות במערכות.

5.6

הזוכה מצהיר ,כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן ,יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג,
בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה ,חלקי חילוף וציוד למערכות וכי יש לו מעבדה
המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת המערכות וכן צוות אנשים מיומנים לשם מתן
השירותים האמורים בהסכם זה ,למשך כל תקופת ההתקשרות.

6.6

הזוכה מתחייב ,כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו ,מכל סיבה
שהיא ,יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך .במקרה זה ,תהא מכבי רשאית להפסיק את
ההתקשרות עם הזוכה ,והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי
ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

7.6

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה ,תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות,
בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.
סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.

.7

אספקת המערכות
1.7

הזוכה יספק את המערכות והשירותים לסניפי מכבי השונים ברחבי מדינת ישראל ,לרבות רמת
הגולן ויו"ש ,כפי שתורה מכבי (להלן – "אתר מכבי").

2.7

הזוכה יספק את המערכות לאתר מכבי ,כפי שתמסור מכבי לזוכה ב הזמנה ממוחשבת .הזוכה
מתחייב לספק ,להרכיב ,להתקין ,להוביל ,לחבר כל מערכת לכל מקורות האנרגיה הנדרשים
לצורך הפעלתה התקינה ולמסור אותה למכבי במצב פעולה מקובל ותקין.

3.7

הזוכה יחתים את מקבל המערכת במכבי על תעודת משלוח .תעודת משלוח חתומה על ידי מנהל
האתר או מי מטעמו ,תהווה אישור ל"מסירה" – קרי ,אישור כי המערכת נתקבלה ,הופעלה
באופן תקין והמשתמשים בה קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש בה ,לשביעות רצונם .

4.7

הזוכה יעביר למכבי ,במסגרת ההצעה ,את כל הדרישות והסידורים הנוגעים להצבת כל מערכות
אולטרסאונד באתר מכבי ,לרבות דרישות לאספקת חשמל ודרישות להגנת מערכת
האולטרסאונד בהפעלה השוטפת ובהפסקות חשמל או שינויי מתחים וזרמים למערכת
האולטרסאונד ,תוכנות ופרטים טכניים הדרושים לקישור המערכות למערכות המחשוב במכבי,
סידורים פיזיים הנוגעים להצבת המערכת וכיו"ב .למען הסר ספק ,מכלולים אלו (אל-פסק או
כל מכלול אחר הדרוש) יהיו על חשבון הזוכה ובאחריותו .סידורים פיזיים הנוגעים להצבת
המערכת יהיו באחריותה של מכבי ועל חשבונה.

5.7

הזוכה יספק את המערכות בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש ,בכפוף לכך שמכבי תקצה
מקום מתאים ואת התשתיות הנדרשות בתיאום עם הזוכה ועל-פי הנחיות היצרן ,כפי
שתימסרנה על-ידי הזוכה.
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.8

.9

6.7

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

7.7

הזוכה יספק את המערכות לאתרי מכבי כשהן חדשות וכוללות את כל רכיבי החומרה ,חבילות
התוכנה ,ספר שירות טכני מלא (  ,)SERVICE MANUALכל החלקים והאביזרים וחומרים
בכמות ראשונית מתאימה ,הנדרשים להפעלתן המלאה והתקינה של המערכות וכן כל פרט נוסף
אשר צוין במפרט ובהסכם זה על נספחיו .כמו כן ,על הזוכה לקשר בין המערכות למערכת
המחשוב של מכבי ,כמפורט במפרט ובהסכם זה על נספחיו.
בנוסף ,יספק הזוכה עותק נוסף של ספר שירות טכני מלא (  )SERVICE MANUALלמהנדס ציוד
רפואי במטה מכבי.

8.7

הזוכה יספק את המערכות המוצעות על ידו ,יחד עם ספר הוראות הפעלה ואחזקה ברמת
המפעיל  OPERATING MANUAL -לרבות תמצית הוראות אחזקה ובטיחות ברמת המפעיל,
בעברית ,בעותק אחד ,לכל מערכת.

9.7

הזוכה יבצע ,על חשבונו וללא כל עלות למכבי ,עיגון של המכשיר לרצפה ועיגון המתמרים
למכשיר ,על מנת למנוע אפשרות גניבה .מיגון המכשיר יהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו ,לפי
דרישות ביטחון מכבי.

01.7

מועד המסירה של מערכת הוא מועד קבלתה על ידי מכבי במצב פעולה תקין כולל פעולה מלאה
של הפרוטוקולים להעברת התמונות המדידות ומספר ת.ז .של הנבדקת ולאחר הדרכת
המשתמשים בהפעלתה ,הכל לשביעות רצון מכבי .בכפוף לאישור הגורם המקצועי במתקן בו
הותקן המכשיר והגורם המקצועי הארצי (רדיולוג ראשי של מכבי).

11.7

תקופת האחריות והשירות למערכת תתחיל במועד המסירה.

21.7

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

הדרכה ותמיכה מקצועית
1.8

הזוכה ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את המערכות ולהשגיח על פעולתן התקינה
בשימוש במערכות ,בהפעלתן ובתחזוקתן ברמת המפעיל ,לפי הנחיות היצרן .ההדרכה תנתן בכל
אתר מכבי בו תוצב מערכת מיד לאחר התקנתה ותמשך עד אשר יוטמע השימוש במערכת,
לשביעות רצון מנהל האתר.

2.8

הזוכה יספק עם כל מערכת ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן תמצית
הוראות אחזקה ובטיחות בעברית.

3.8

הזוכה יספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המערכות ובשיטות העבודה בהן למשתמשי
המערכות ,לפי הצורך או לפי פניה של מכבי.

שירות תחזוקה למערכות
1.9

הזוכה מתחייב לתקופת אחריות ושירות של ____ חודשים (לפחות  24חודשים) לכל מערכת.
תקופת האחריות והשירות תחל ממועד המסירה (להלן – "תקופת האחריות" ) .הזוכה יהיה
אחראי שכל מערכת שתסופק על ידו תהיה תקינה על כל רכיביה ואביזריה ותפעל בצורה
שוטפת ותקינה ללא הפרעה ו/או מגבלה כלשהן.
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2.9

הזוכה יהיה אחראי כלפי מכבי ,בתקופת האחריות והשירות כהגדרתה לעיל ובתקופת
התחזוקה בתשלום אם תחול ,שכל מערכת אולטרסאונד שתסופק על ידו תהיה תקינה על כל
רכיביה ואביזריה ותפעל בצורה שוטפת ותקינה ללא הפרעה ו/או מגבלה כלשהן .במידה והזוכה
יספק אל-פסק (  )UPSעם המערכת ,מובהר כי השירות בתקופת האחריות והשירות ובתקופת
התחזוקה בתשלום יכלול גם את מערכת האל-פסק.

3.9

השירות בתקופת האחריות והשירות ובתקופת התחזוקה בתשלום יכלול תיקון ו/או החלפה של
חלקים פגומים בשל כל הפרעה ו/או פגם ו/או קלקול שיפריעו להפעלה תקינה של מערכת
האולטרסאונד ,לרבות ביקורת טכנית ,תחזוקה מתוכננת וטיפולים מונעים המומלצים על-ידי
היצרן ,החלפת מתמרים מושבתים ותיקון מתמרים מקולקלים לרבות החלפת מתמרים עקב
ירידה בביצועי המתמר ועדכוני תוכנה למערכת ,והכל ללא תוספת תשלום או תמורה מצד
מכבי .בתקופת האחריות והשירות ובתקופת התחזוקה בתשלום מכבי לא תשלם על כל קריאה
לשירות בשל זמן ו/או מרחק ו/או נסיעות של טכנאי שירות מטעם הזוכה.

4.9

שירותי התחזוקה בתקופת האחריות והשירות ובתקופת התחזוקה בתשלום ינתנו באתרי מכבי
בכל רחבי הארץ ,לרבות רמת הגולן ויו"ש  .תנאי שירות התחזוקה ,למעט התשלום ,יהיו זהים
בתקופת האחריות והשירות ובתקופת התחזוקה בתשלום.

5.9

הזוכה מתחייב לספק למכבי את השירות ,בתנאים ,בציוד ,בכוח האדם ,באיכות וטיב מעולים
ותוך עמידה בלוחות ה זמנים – הכל כמפורט בהסכם זה ,במכרז ,במפרט ,ובהוראות אחרות כפי
שתינתנה לו על-ידי המנהל הממונה מעת לעת ,לשביעות רצונה המלא של מכבי.
שירותי התחזוקה ינתנו בימים א' עד ה' ,בין השעות  08:00עד  19:00ובערבי חג בין השעות
 08:00עד  .13:00במקרה של תקלה משביתת מערכת ,מתחייב הזוכה לטפל בתקלה גם בימי ו'.

6.9

הזוכה מתחייב להיענות לקריאה לכל תקלה במערכת האולטרסאונד ,בתקופת האחריות
והשירות ובתקופת התחזוקה בתשלום ,תוך פרק זמן מירבי שלא יעלה על  6שעות מהמועד בו
קיבל הודעה על תקלה ,ובלבד שההודעה נמסרה בשעות השירות כאמור לעיל ועד השעה .12:00
במידה והזוכה קיבל הודעה על תקלה לאחר השעה  ,12:00תטופל התקלה עד השעה 10:00
בבוקר ביום העבודה הבא.

7.9

הזוכה מתחייב לעבוד באופן רציף עד לתיקון התקלה .יובהר ,כי אם תיקון התקלה יארך מעבר
לשעות העבודה האמורות לעיל ,לא תיגבה בגינן כל תוספת.

8.9

הזוכה יהיה ערוך לספק מערכת אולטרסאונד חלופית במידה והתקלה במערכת לא תתוקן
בתוך  24שעות מהגעת הטכנאי לבדיקת המערכת .במקרה זה מתחייב הזוכה להעמיד לרשות
מכבי מערכת אולטרסאונד חלופית ברמה זהה או דומה לזו של המערכת התקולה ,ובאופן
מיידי.

9.9

הזוכה מתחייב כי זמן ההפעלה התקין –  UP TIMEשל כל מערכת לא יפחת מ 98% -משעות
העבודה הרגילות ,בחישוב מצטבר שנתי.

01.9

בתום תקופת האחריות והשירות תהא מכבי רשאית ,אך לא חייבת ,לרכוש מהזוכה שירותי
תחזוקה בתשלום למערכות האולטרסאונד בתעריף שנתי כאמור בהצעה או כפי שסוכם במו"מ
שנוהל בין הצדדים (אם נוהל) ,לפי הנמוך ביניהם (לעיל ולהלן – "שירותי תחזוקה בתשלום").
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11.9

הזוכה יהא ערוך למתן שירותי תחזוקה בתשלום משך לפחות  7שנים ממועד הרכישה של כל
 7שנים ממועד
מערכת .ויובהר ,מחיר השירות והתחזוקה לאחר מועד האחריות ועד תום
הרכישה של כל מערכת לא יעלה על מחיר שנת השירות והתחזוקה כמצוין בטופס ההצעה,
נספח "ג'" למסמכי המכרז.

21.9

מובהר כי מכבי איננה מתחייבת לרכוש שירותי תחזוקה בתשלום ,בכל תקופת הה תקשרות או
בחלקה ,אולם אין בכך כדי לגרוע מחובתו של הזוכה (גם אם מכבי לא תרכוש שירות תחזוקה
שנתי) לספק שירותי תחזוקה בתשלום לכל קריאה  ,בתקופת ההסכם ,לפי דרישת מכבי ועפ"י
שיקול דעתה הבלעדי של מכבי .

31.9

הזוכה יספק על חשבונו ,בתקופת האחריות והשירות ובתקופת התחזוקה בתשלום ,אם תהיה,
שירות תחזוקה מונעת בהתאם להוראות היצרן .מועדי שירות התחזוקה המונעת יתואמו
מראש עם נציגי מכבי.

41.9

הזוכה ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת ממערכות האולטרסאונד
ויציג אותו למכבי בכל עת על-פי דרישת מכבי .כמו כן ,הספק יעביר לידי מחלקת האחזקה
במכבי את נספח הוראות אחזקה המפרט את הטיפול שיבוצע למכשירים ע"י הספק בהתאם
להוראות היצרן.

51.9

הזוכה מצהיר ,כי יש ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על-פי המלצת היצרן ,וכי הוא מסוגל
ליתן שירותים ותיקונים למערכות האולטרסאונד על-פי תנאי הסכם זה ועל-פי הוראות היצרן.
כמו כן ,מתחייב הזוכה להעסיק לפחות שני אנשי שירות לתחזוקת מערכות האולטרסאונד.

61.9

הזוכה מתחייב להחזיק ולספק למכבי למשך תקופה של  7שנים ממועד הפסקת ייצורה של
מערכת האולטרסאונד על-ידי היצרן ,את החלקים שידרשו לצורך תיקון המערכת ,ובכל מקרה
לא פחות מ 10-שנים ממועד המסירה של כל מערכת.

71.9

חודש ימים לפני תום תקופת האחריות והשירות ו/או תקופת התחזוקה בתשלום ,מתחייב
הזוכה ,כי טכנאי מטעמו יבדוק את תקינות כל מכלולי מערכת האולטרסאונד ,וכי יבוצעו כל
התיקונים הדרושים בה .הזוכה יעביר דו"ח רשמי ,כי מערכת האולטרסאונד סיימה את תקופת
האחריות והשירות ו/או תקופת התחזוקה בתשלום כשהיא תקינה לחלוטין.

81.9

הזוכה מתחייב ליידע את מכבי לגבי כל יציאת דגם חדש של מערכת אולטרסאונד מאותו סוג
ואת מחירו.

91.9

הזוכה מתחייב ,כי במידה ואחד המועסקים על ידו לא יתאים לשירות ו/או לא יעמוד בדרישות
המקצועיות הכרוכות במתן השירות ,תהא מכבי רשאית לדרוש את החלפתו.

02.9

הזוכה מתחייב ,כי במידה ומכבי תבקש כן ,הוא יסמיך על חשבונו ,ברמת Service Engineer
שני אנשי שירות של מכבי ,לצורך אחזקת הציוד ותיקון תקלות.
סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.
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.01

התחיבויות מכבי
1.01
2.01

11

מכבי מתחייבת להפעיל את המערכות בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות עובדים המיומנים
לכך.
מכבי תאפשר לזוכה ,בתיאום מראש ,גישה חופשית למערכות לצורך בדיקתן ,טיפול בהן
ותחזוקתן.

התמורה ותנאי תשלום
1.11

התמורה כמפורט בטופס ההצעה נספח "ג' " למסמכי המכרז ,או כמפורט בהצעה המשופרת
לאחר המו"מ (באם יתקיים) .התמורה כוללת את כל רכיבי מערכות ה US -וכל הנדרש להפעלתן
המלאה ,ובכלל זה כל הציוד הנלווה ,הוצאות ייבוא והובלה לאתר מכבי ,הוצאות הביטוח עד
השלמת האספקה ,ביצוע התקנה והדרכת המשתמשים במערכות ה US -עד הטמעת השימוש
בהן וכן תחזוקה בתקופת האחריות והשירות אשר תמשך ____ חודשים (  24חודשים לפחות).

2.11

הזוכה מצהיר בזה ,כי מחיר המערכת ,כמפורט בטופס ההצעה נספח "ג' " למסמכי המכרז,
מהווה תמורה מלאה וסופית וכי ה וא כולל בתוכ ו את כלל מרכיבי המערכת ,וכי לא תהיינה לו
כל דרישות ממכבי לתשלום נוסף.

3.11

חשבונית בגין אספקת כל מערכת ת ועבר למכבי לאחר לאחר מועד המסירה כהגדרתו בהסכם .
לכל חשבונית יצורפו כל האסמכתאות הרלוונטיות (תעודת משלוח והזמנה) וכן אישור קבלת
ציוד במתקני מכבי המצ"ב כנספח "ב" להסכם כשהן חתומות על-ידי נציגי מכבי.

4.11

מובהר בזאת כי במשך תקופת האחריות והשירות ינתן שירות התחזוקה ללא תוספת תשלום
או תמורה מצד מכבי.

5.11

הספק מתחייב לספק כל מערכת  USכאשר על גבי המערכת ,במקום ברור ,תודבק מדבקה
הכוללת את תאריך מסירת המערכת ,תאריך תום תקופת האחריות ומספר טלפון להתקשרות
במקרה של תקלה.

6.11

חשבוניות בגין שירותי תחזוקה בתשלום (באם מכבי תבחר לעשות כן) ישולמו ב 4 -תשלומים
רבעוניים ,לכל שנת שירות תחזוקה בתשלום .התשלום הראשון יחול לאחר תום תקופת
האחריות והשירות .החשבוניות תועברנה למכבי בסוף כל רבעון קלנדרי .הגשת חשבונית בגין
שירותי תחזוקה בתשלום ,תלווה בדו"ח שירות מצ"ב כנספח "ג" להסכם .תנאי לתשלום הינו
ביצוע האחזקה בהתאם לתכנית המאושרת על ידי מחלקת אחזקה והגשת דוחות מפורטים.

7.11

התמורה תשולם כנגד חשבוניות מס כחוק ,אשר יוגשו ע"י הזוכה למכבי ,בתנאים של שוטף +
 65יום ממועד תאריך כל חשבונית.

8.11

התמורה בש"ח תקבע על פי מנגנון ההצמדה אותו בחר הספק בהצעתו .________ -באם
ההצמדה היא למט"ח התשלום יבוצע על פי השער היציג הידוע של דולר ארה"ב ( / )$אירו
שיפורסם על ידי בנק ישראל ביום  1בינואר בכל שנה .באם ההצמדה הינה למדד המחירים
לצרכן ,יחושבו השינויים במדד בין תחילת התקופה לסופה ,בכל סוף שנה קלנדרית ,והמחירים
יעודכנו בהתאמה .באם ההצמדה הינה משולבת למט"ח ולמדד המחירים לצרכן ,יבוצעו
העדכונים ,כאמור לעיל ,לכל אחד מהמדדים/מטבעות באופן יחסי להצמדה אליהם .למען הסר
ספק ,המדדים אליהם התבצע העדכון מהווים את מדד הבסיס לביצוע העדכון הבא.
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אחריות ושירות
1.21

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ,הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או
הפסד ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל ,שיגרמו למכבי ו/או
למי מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם אספקת מערכות US
לביצוע אקו לב מבוגרים ,ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאד ( ,)High End
כמפורט ומוגדר בהסכם זה (להלן" :השירותים").

2.21

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל נזק ו/או
הוצאה ,לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי ,שייגרמו למכבי כתוצאה
מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו ,על פי הסכם זה או על פי כל
דין.

3.21

בהקשר זה מובהר  ,כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע
בצורה כל שהיא מהתחייב ויותיו בהתאם להסכם ,ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את
הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על פי
הסכם זה ו/או על פי כל דין.

4.21

מכבי תהא רשאי ת לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו ,מכל סכום שיגיע
תהא רשאי ת לגבותם
ממנה לזוכה בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק ,בכל זמן שהוא ,וכן
מהזוכה בכל דרך אחרת.

5.21

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים ,התקנות ,הצווים,
ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם .למעלה מן הצורך
יובהר ,כי הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב,
תשנ"ה –  1995ואחר כל הצווים וה תקנות שהותקנו על פיו  ,ובעיקר  ,אך מבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,באופן שהזוכה ,כל עובדי ו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה של ו
ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים  ,לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או
זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל .

6.21

הוראות סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי
את הזוכה מאחריות כלשהי בגין
ואין בהן כדי לשחרר
ההסכם ו/או על פי כל דין
נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה.
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הזוכה מתחייב לספק את המערכות באותו המחיר ובאותם התנאים לגופים הנוספים כהגדרתם
בהסכם ,במידה ו הגופים הנוספים ו/או מי מהם יהי ה מעונ יין להתקשר עם ה זוכה עפ"י תנאי
הסכם זה ,וכל התנאים שבהסכם זה יחולו עליהם.

ביטוח
1.31

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין  ,ממועד תחילת
הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים  ,לפי המוקדם ,מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על
חשבונו ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל  ,את הביטוחים המפורטים
ב"אישור עריכת ביטוחים" המצורף כנספח להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן:
"ביטוחי הזוכה" ו/או "הביטוחים ") ,וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על-פי ההסכם.
ולעניין אחריות מקצועית ואחריות מוצר  ,למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת
ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות.
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2.31

הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכר ים בסעיף זה ,והוא מתחייב ,בין היתר,
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה
מעת לעת ,לפי הצורך ,ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ,לא לעשות כל מעשה שיש
בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת מכבי אישורים על תשלומי
הפרמיה .יודגש ,כי הזוכה יישא בכל מקרה בסכו מי ההשתתפ ויות העצמי ות הנקובים בביטוח י
הזוכה.

3.31

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי ,מתחייב הזוכה להמציא למכבי ,לא יאוחר מ  14 -יום לפני
מועד תחילת הסכם זה  ,אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח אישור
עריכת ביטוחים ,כשהוא חתום כדין על ידי המבטח .

4.31

לא יאוחר מ  14 -יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הזוכה ,מתחייב הזוכה להפקיד בידי מכבי
אישור עריכת ביטוח ים ,כאמור בסעיף  12.3לעיל ,בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולמשך כל
תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.

5.31

מכבי תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הזוכה
כאמור לעיל ,והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על
מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה.

6.31

הזוכה מצהיר ומתחייב כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן
מטילות על מכבי ו /או מי מטעמ ה כל חובה ו /או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור
עריכת הביטוחים ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה
שהיא המוטלת על הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים
כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

7.31

לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו לפי סעי ף זה בכללותן או בחלק ן ,תהא מכבי זכאית ,אך לא
חייבת ,לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקו מו של הזוכה ועל חשבונ ו ו/או לשלם במקומ ו
כל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכותה של מכבי לכל סעד אחר.

8.31

ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי מכבי ,וכי
מכבי .כמו כן ,יתחייב המבטח
המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף בביטוחי
שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם ת ימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי
מכבי לפחות  60יום מראש.

9.31

ביטוחי הזוכה יכללו סעיף לפיו זכות ה של מכבי ו/או מי מטעמה על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת
שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב אי עמידה בתקנות ו/או בהנחיות ו/או הוראות ו/או העדר רישוי
ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים .

 01.31מכבי תהא רשאי ת לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו ,מכל סכום שיגיע
תהא רשאי ת לגבותם
ממנה לזוכה בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק ,בכל זמן שהוא ,וכן
מהזוכה בכל דרך אחרת.
 11.31מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת
דרישת מינימום המוטלת על הזוכה שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה .על הזוכה
לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .הזוכה מצהיר ומאשר בזאת
כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות
האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על
ידו.
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 21.31מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מצהיר הזוכה ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כנגד מכבי ו/או מי מטעמה ו/או בשמה בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים
שהתחייב לערוך כמפורט לעיל ,או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות
בפוליסות ,והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה ו/או בשמה מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב
לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות.
 31.31הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
41

51

רישיונות והיתרים
1.41

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

2.41

הזוכה מתחייב להמציא למכבי אישור כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר  /מערכת,
תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם ,והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך חודש ממועד
החתימה על ההסכם ,ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא הסכם זה.

3.41

הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

מועסקי הזוכה
1.51

הזוכה מצהיר בזה ,כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך
כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי ,במישרין או בעקיפין ,ויועסקו על
ידו ,על חשבונו הוא בלבד ,ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

2.51

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

3.51

הזוכה אחראי כלפי עובדיו ,שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או בקשר
למתן השירות ,בגין נזק גופני ,מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או בכל
פעילות הקשורה למתן השירות.

4.51

כן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על-פי ההסכם ,וכי כל זכות
שניתנת על-פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם
ו/או מטעמם ,לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות ,אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע
הוראות ההסכם במלואן ,ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות
של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלום ,פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע
ההסכם או הוראה שניתנה על פיו ,או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם ,או סיום כל התקשרות
על פי ההסכם ,מכל סיבה שהיא.

5.51

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

6.51

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי ,הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי,
בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה ,אם יקבע על ידי רשות מוסמכת ,כי המצב המשפטי ו/או
העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.
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סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.
 .61שמירת סודיות
1.61

הזוכה מתחייב לשמור בסוד ,ולא להעביר ,למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה בקשר
עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף ,או במהלך ,או אגב ביצוע
ההסכם או מתן השירות ,תוך תקופת ההסכם ,לפני תחילתה או לאחר סיומה.

2.61

 118לחוק

הזוכה מצהיר ,כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף
העונשין ,התשל"ז – .1977

סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.
 .71ערבות בנקאית לביצוע ההסכם
1.71

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם ,יפקיד הזוכה בידי מכבי ,ערבות
בגובה של
בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן ,בנוסח שיאושר בידי מכבי,
( 150,000מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה
בתום שנתיים לאחר תום תקופת ה התקשרות .למען הסר ספק ,האריכה מכבי את תקופת
ההתקשרות כאמור בסעיף  ,5.2יוארך תוקף הערבות בהתאם.

2.71

או הסתיים
מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל ,הסתיימה תקופת ההתקשרות
מתן השירות מכל סיבה שהיא ,והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי
ההסכם – תהא מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של הערבות
לתקופה שתיקבע .הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור תחזיר
מכבי לזוכה את כתב הערבות הבנקאית.

3.71

בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם ,תהא מכבי רשאית לממש את
הערבות ,כולה או מקצתה ,ולגבות את כספה ,מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות ,לבוררות,
למו"מ משפטי כלשהו ,או למתן הוכחה כלשהי.

4.71

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות ,יהא הזוכה חייב
7
לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה ,תוך
(שבעה) ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ממנה.

5.71אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם.
6.71

האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על-פי כל דין.
סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.
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 .81הפרת הסכם
1.81

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

2.81

בנוסף לאמור לעיל ,רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה או מי
מטעמו שיש בהם פירוק ,כינוס נכסים ,הסדר נושים ו/או חיסול עסקים באופן אחר ,והליכים
אלו לא בוטלו תוך  30יום.

3.81

הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית –
1.3.81

לבטל את ההסכם לאלתר; או

2.3.81

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או
ההתחייבות תוך  3ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה .הזוכה מתחייב בזה למלא
נגרמו ו/או ש ייגרמו
אחר הוראות מכבי ,וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
למכבי כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי-הקיום כאמור .

4.81

ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  18.3לעיל ,ישלם הזוכה למכבי פיצויים
מוסכמים בסך 300,000ש"ח ,וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה
ו/או אי הקיום כאמור ,אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה .אין באמור בפיסקה זו כדי
לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

5.81

לא תיקן הזוכה את ההפרה ,כאמור בסעיף  18.3.2לעיל ו/או הפר הזוכה את ההסכם הפרה
שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את
ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות ,כפי
שנדרש על ידי מכבי ,לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה ,תהיה מכבי זכאית לבטל את
ההסכם מחמת הפרתו או אי-קיומו ,וזאת על-ידי מתן הודעה על כך בכתב ,והזוכה יהא חייב
לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך  300,000ש"ח וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו
למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה .אין
באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או
נוספים על פי כל דין.

6.81

הצדדים מצהירים ,כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר
עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם ,כמפורט לעיל ,וכי הזוכה
יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

7.81

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

 .91איסור הסבת ההסכם
1.91

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

2.91

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

3.91

זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו ,כולן או מקצתן ,אסורות בשעבוד כלשהו.
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מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על-פי הסכם זה ו/או חלקן ,לכל
גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או מכבי הינה "בעל-עניין" בו
כהגדרתו של "בעל-עניין" בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח – .1968
פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך ,הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו.

4.91

סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.
.02

זכות קיזוז
הצדדים להסכם מסכימים בזה ,כי למכבי ,ולה בלבד  ,תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי
להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת  ,מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,היה ויתגלו בחשבון ,בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו ,טעויות,
אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם ,תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל ,מכל
סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה ממכבי.

 .12ויתור בכתב

.22

1.12

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

2.12

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

3.12

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

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם
ו/או למכרז ,תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב -יפו.

.32

כתובות הצדדים ומתן הודעות
כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.
כל ההודעות על-פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם ,ובהישלחן כך תחשבנה
כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף  24שעות מעת שליחתן .

ולראיה באו הצדדים על החתום :

__________________
הזוכה

___________________
מכבי
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נספח להסכם
אישור עריכת ביטוחים

לכבוד
מכבי שירותי בריאות
מרח' המרד  27תל-אביב
(להלן" :מכבי")
הנדון:אישור עריכת ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי,
ביטוח אחריות מוצר ,ביטוח אחריות מקצועית וביטוח רכוש

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ___________________ (להלן:
"הספק") בקשר עם מתן שירותי _________________________ בפרויקט
_________________________ וכן כל השירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם לבין
הספק (להלן בהתאמה " :השירותים" ו " -ההסכם") וזאת לתקופה המתחילה ביום _________ ומסתיימת
ביום ________ (להלן " :תקופת הביטוח").
.1

.2

.3

.4

ביטוח חבות מעבידים  -ביטוח חבות הספק כלפי כל עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין
(נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם  ,1980 -בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי
לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים ,בגבול אחריות שלא יפחת מסך של-
( $5,000,000חמישה מיליון דולר ארה"ב) לעובד ,לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח לא יהיה
כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה ,עבודות בגובה ובעומק ,פיתיונות ורעלים ,קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם והעסקת נוער .הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה ויחשבו כמעבידם של מי
מעובדי ו/או מועסקי הספק ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -ביטוח חבות הספק על פי כל דין ,בגין כל פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק
שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו ,לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה,
בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או כל הפועלים מטעמו ,בגבול אחריות שלא יפחת
מסך של( $2,000,000 -שני מיליון דולר ארה"ב) לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית .ביטוח זה לא יהיה
כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים
סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או במשקה ,חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם ,שביתות והשבתות ו/או תביעות השבה מצד המוסד לביטוח לאומי .שם המבוטח בפוליסה יורחב
לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת,
לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש
צד שלישי ,ויבוטל כל חריג בגין רכוש באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק.
ביטוח רכוש  -ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח רכוש ,מתקנים וציוד בבעלותו ו/או באחריותו של
מנהל הפרויקט ו/או שהובאו על ידו ו/או עבורו ו/או לשימושו בחצרי מכבי במלוא שווים ובערך כינון מלא
כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות עקב :אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה,
סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות ,פגיעה על ידי כלי רכב ,פגיעה על ידי כלי טיס ,התנגשות,
שביתות ,פרעות ,נזקים בזדון ,פריצה ושוד .הביטוח כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף
כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון .
ביטוח חבות מוצר  -כיסוי אחריותו של הספק עפ" י כל דין בגין נזק גוף ו/או רכוש  ,לרבות נזק תוצאתי,
בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר ,מטופל ,משווק ,מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו (להלן":המוצרים")
בגבול אחריות שלא יפחת מסך  ( $5,000,000חמישה מיליון דולר ארה" ב) לתביעה ובסה" כ לתקופת ביטוח
שנתית .הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר"
כהגדרתו בפוליסה .הביטוח כאמור מורחב לשפות א ת מכבי בשל אחריות ה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או
בשל כל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר נזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים ,וזאת בכפוף לסעיף
אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח  .בביטוח המפורט לעיל

28

הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם השירותים שבנדון ,גם אם
פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם ,אך לא לפני ____________  .במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או
לא יחודש מסיבה כלשהי ,מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת ,למשך  6חודשים
נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה
במהלך תקופת הגילוי המוארכת ,ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת
הביטוח.
לעניין סעיף זה הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם :הדרכה ,תמיכה מקצועית ,שירותי
תחזוקה ,ועדכוני תוכנה .הביטוח מורחב לכלול כיסוי ל recall -עד לגבול של .$ 50,000
 .5ביטוח אחריות מקצועית -המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית
ו/או טעות שמקורה ברשלנות ,מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים מטעמו,
אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות שלא יפחת מסך של
( $5,000,000חמישה מיליון דולר ארה"ב) לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח מורחב לשפות את
מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו
ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הביטוח יורחב לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים ו/או מנהלים ו/או שותפים ,חריגה
מסמכות.
הננו מאשרים בזאת ,כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח
לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור ,אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת
הפוליסה ,אך לא לפני ____________ .במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי,
מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת ,למשך  6חודשים נוספים מהמועד בו פג
תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי
המוארכת ,ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.
כללי
 .6הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.
 .7בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי
מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.
 .8אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או יצומצמו מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי
שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום  60יום מראש.
 .9הננו מאשרים ,כי בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום בתום לב החובות המוטלות על המבוטח ,לרבות אי
מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת
שיפוי.
 .01מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות הספק ,למעט ביטוח אחריות מקצועית ,לא יהיו נחותים מהנוסח
הידוע כביט  2008או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.
בכבוד רב
___________חברה לביטוח בע"מ
על ידי ____________________
(שם החותם ותפקידו)

___________חברה לביטוח בע"מ
על ידי ____________________
שם החותם ותפקידו________________________________________________________
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נספח להסכם
ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד
נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטנומית
לכבוד
מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס' 227/99
רח' המרד  27תל אביב
הנדון :ערבות מס' ___________
א.נ.
( ₪ 150,000להלן "סכום הערבות") כשהוא צמוד למדד
הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
כמפורט להלן ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________ (להלן – "החייב") בקשר עם הסכם לאספקת
ריהוט משרדי סטנדרטי נייד.
לצרכי ערבות זו – המונח "מדד" משמעו:
מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,
כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו ,בין אם יהיה
בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.
אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן – "המדד החדש") כי המדד החדש
עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______
היינו ____ נקודות (להלן – " המדד היסודי") אזי ,יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור
עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן – "סכום הערבות המוגדל").
למניעת ספק ,אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו  ,לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,בכל מקרה תוך  7ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום בגבול
סכום הערבות המוגדל ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב ,ובלבד
שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ ועד בכלל .
דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
בכבוד רב,
שם הבנק__________:
שם הסניף__________:
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נספח ב' להסכם
אישור קבלת ציוד במתקני מכבי  -עדכון ואימות פרטים
 )1כלל הפרטים בטבלה זו ימולאו ויעודכנו ע"י נציג מכבי מקבל הציוד
 )2נספח זה ,לאחר שמולא ונחתם ע"י נציג מכבי ,יועבר ע"י הספק בצירוף חשבונית מקור ותעודת משלוח
מקורית וחתומה למחלקת רכש ציוד רפואי במטה מכבי.
 )3מבלי לגרוע מהאמור במסמך הרכישה ,צירוף הטבלה ,לאחר שמולאה ע"י נציג מכבי ,הינו תנאי
לתשלום עבור הטובין שסופקו.

האם
סופקו
תיאור
מיקום
פונקציונלי

ציוד
(מס"ד
מכבי)

תיאור
ציוד

התאמה
בין ת.
משלוח
להזמנה

שם

ספרות

האם

כתובה,

בוצעה

עמידה

הנחיות

הדרכה

במפרט

יצרן

מעשית

והוראות
בטיחות
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ושם

מספר
הזמנת
רכש

משפחה
ספק

העובד
שקיבל
הציוד

חתימה

נספח ג' להסכם
דוח אחזקה כוללת ומונעת למכשירם
דגם
מס'
מכשיר

מס"ד
מכבי

 S.Nסניף

תאריך איש
קליטה קשר
במכבי מחוזי

איש
קשר
במתקן

מועד
יציאה
מאחריות

עלות
תחזוקה
לשנה

תכנון וביצוע
אחזקה רבעונית
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

32

2

3

4

נספח ג'
לכבוד :מכבי שרותי בריאות
הנדון :טופס הצעה (מספר  )1למכרז מס' 127/2010
לאספקת מערכות  USלביצוע אקו לב למבוגרים ,ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאד
( ,)High Endותחזוקתן
התאגיד המציע___________________________________________________ :
דגם מערכת ה US-המוצע_____________________________________________ :
יצרן __________________________ :ארץ יצור_________________________ :
הערות_________________________________________________________ :

.1

כתב הצהרה והתחייבות המציע
אנו הח"מ ,הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________מצהירים ומתחייבים
כדלקמן:
קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז ,אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות
ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.
1.1
2.1

3.1
4.1
5.1

6.1

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

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

ידוע לנו כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש ,מכל סיבה שהיא .

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

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפן,
 90ימים מהמועד האחרון
לא לבטלן ,לא לשנותן ,לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו
שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה ,ואם נהיה הזוכים במכרז – במשך כל תקופת ההתקשרות לפי
ההסכם .

המציע רשאי להציע מספר הצעות .יובהר ,כי לכל אחת מהמערכות המוצעות ,תוגש הצעה נפרדת,
על גבי טופס הצעה נפרד .

 1.6.1חובת המציע ואחריותו היא להציע את הציוד הנדרש במלואו ,לרבות חומרה ,תוכנה,
מתמרים ,אביזרים לשימוש ,ציוד עזר וכיוצא באלה ,אפילו אם בנספח זה לא הייתה
התייחסות מפורשת להם .

 2.6.1חובת המציע ואחריותו היא להציע את האופציות לרכישה המאופיינות במפרט ,בציון מחיר
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3.6.1

7.1

8.1

9.1

כל אופציה בנוסף למחיר המערכת .

חובת המציע ואחריותו היא להציע שירות אחזקה אשר יאפשר שימוש יעיל בציוד ושמירה
על רמת ביצועים גבוהה.

פירוט המחירים מהווה דרישה הכרחית ,לרבות שירות ואחזקה בתשלום .המציע רשאי לתת
פירוט מחירים של רכיבי המערכת.

מחיר המערכת יכלול ,בין השאר ,את ההוצאות ליבוא המערכת ו/או חלקים ממנה ,הוצאות
ההובלה לאתר שיקבע על ידי מכבי ,הוצאות הביטוח עד השלמת האספקה ,ביצוע ההתקנה
והדרכת המשתמשים במערכת עד הטמעת השימוש בה .אישור בדבר הטמעת השימוש יינתן על
ידי הגורם המקצועי ביחידה בה מותקן המכשיר לאחר תום ההטמעה .

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

המחירים בהצעה נקובים ב -ש"ח /דולר ארה"ב  / )$אירו ,לא כולל מע"מ .


ידוע לנו ,כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדולר ארה"ב  / $שער האירו היציג נכון
ליום האחרון להגשת ההצעות למכרז.
להלן הצעתנו :
.2
כל הפריטים אשר ישוקללו לצורך מתן ציון המחיר למערכת ,מסומנים ב( *-למען הסר ספק ,שקלול פריט
מסויים אין משמעו מחויבות לרכש)
מטבע מחיר
מחיר
פריט
* מערכת  USלביצוע אקו לב מבוגרים,
ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד באיכות
גבוהה מאד (  ,)High Endלרבות  2מתמרים
כאמור בסעיף  6.1.1למפרט.
מתמר לאקו לב מבוגרים (לצורך רכש עתידי)
* מתמר לאקו לב ילדים (לצורך רכש עתידי)
מתמר לאקו לב עובר (לצורך רכש עתידי)
מתמר לאקו לב ילודים (לצורך רכש עתידי)
מתמרי מטריקס (באם קיימת אפשרות או
אפשרות עתידית לרכישתם)
* תוכנה לביצוע אקו לב במאמץ
עלות שדרוג המערכת למערכת תלת וארבע
מימד (באם קיימת אפשרות שכזו)
* עלות רכישת חבילת קישוריות מלאה לפי
תקני  ,DICOMבמידה וחבילת קישוריות
 DICOMאינה כלולה במחיר המערכת
 4.2למפרט,
מחיר צג נוסף כאמור בסעיף
לרבות הובלה והתקנת הצג
--------------------------24
* תקופת האחריות והשירות (מינימום
חודשים)
 - USמתום
* אחזקה לשנה לכל מערכת
תקופת האחריות והשירות.
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הצמדת המחירים :בנוגע לעלויות האחזקה בלבד ,תתאפשר אחת ההצמדות הבאות על פי בחירת הספק מראש
לכל תקופת ההסכם ,וכמפורט בהסכם:
 הצמדה מלאה למט"ח -דולר או אירו.
 הצמדה בתחילת כל שנה קלנדרית –  70%למט"ח (דולר או אירו) 30% ,למדד המחירים לצרכן.
 הצמדה בתחילת כל שנה קלנדרית  100% -למדד המחירים לצרכן.
 ללא הצמדה
על הספק לציין במפורש את ההצמדה המבוקשת על ידו לכל תקופת ההסכם כולל מטבע ההצמדה:
_______________________________________________________________________

סידורים פיזיים הנדרשים לצורך הצבת המערכת _________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה :

.3

יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים .נא וודא וסמן ב-
להצעתך

 Xשהמסמכים הרשומים מטה צורפו

[ ] אישור תאגיד.
[ ]

אישור  FDAו/או  CEו/או קנדה  HEALTHו/או אוסטרליה  TGAו/או רשות הבריאות
ביפן.

[ ]

אישור רו"ח על היקף פעילות כספית.
אישור יצרן המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ.

[ ]

[ ] אישור יצרן על נסיון של

[ ]

____חמש שנים בייצור מערכות אולטרסאונד__________ .

[ ]

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

[ ]

תצהיר העשוי בפני עו"ד ,נספח ז' למסמכי המכרז.

ותשלום

ערבות בנקאית – נספח ו' למכרז.
[ ] פרוספקט

צבעוני באיכות נאותה ,המכיל תיאור המערכת ,תמונתה ותכונותיה העיקריות.

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

קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.

[ ] טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום.
[ ] אישור אמ"ר -משרד הבריאות לדגם המוצע או אישור על היותו מצוי בהליכי רישום לקבלת
אמ"ר במידה ויש.

השם המלא__________________:חתימה_________________:
תפקיד__________________:חותמת_________________ :
כתובת__________________:טלפון__________________:
מס' תאגיד __________________:דואר אלקטרוני__________________:
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נספח ג'1-
מענה למפרט טכני (מספר  )1למכרז 127/2010
לאספקת מערכות  USלביצוע אקו לב מבוגרים ,ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאד
( ,)High Endותחזוקתן
שם הספק__________________ :
דגם מערכת אולטראסאונד _____________________

חובה על המציע להתייחס למפרט הטכני באופן המפורט ביותר .המציע יפרט ,בנספח זה ,את התייחסותו לכל
הדרישות הטכניות המופיעות במפרט ,וכן הוא רשאי לפרט תכונות נוספות הקשורות למערכת ושירות שאינם
מופיעים במפרט הטכני .לכל מערכת יצורפו קטלוגים ספרות הפעלה ויישומים מלאה.
להלן הצעתנו בהתייחס לדרישות המפרט :

תכונה
כללי
קיומה של עגלה ייעודית עם
גלגלים
צג המערכת משולב בעגלה
אפשרות שינוי תנועת הצג
מתלים למתמרים משולבים
בעגלה
קיומן של מגירות אחסון בעגלה
שילוב מדפסת מתאימה בעגלה
המחשב ומערכת ההפעלה עליה
מושתתת המערכת
מספר ערוצים לחיבור מתמרים
שונים (או טכנולוגיה שוות ערך
לכך – נא לפרט).
הפעלת המערכת מרשת חשמל
של  230 Vללא השפעה
 10%במתח
משינויים של
הרשת.
אישורי תקינה לבטיחות
ICE 601-1
צגי המערכת
צג ברמה דיאגנוסטית גבוהה
אפשרות הצגת תנועה או זרימה
בצבע
גודל הצג
אפשרות לרכישה וחיבור של צג
נוסף בגודל  19אינטש לפחות,
להצגת הבדיקה לנבדקים
תוכנה ייעודית וישומים
פוקוס דינמי  /אקטיבי
ניתוח הרמונייה שנייה
מספר תדרים ועיצובם
ביטול התדר הראשוני
שליטה על מספר זויות הסריקה
שילוב ההרמוניה השנייה

יחידת
מידה

פרטים (יש דרישות המכרז

לסמן בעיגול)

יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין

סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין
8,000
יש/אין

יש/אין
יש/אין
יש/אין
 15אינטש
יש/אין

יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
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למילוי ע"י הספק (תיאור
הפריט והערות נוספות)

סינון החזרים ( )SPECKLE
מנגנון הדגשת  /חידוד שולי עצם
נבדק
מנגנון שיפור מקסימלי של
התמונה
מנגנון דיגיטלי של אופטימזציית
תמונה
דופלר לסיכום זרימות בכלי דם
קטנים
דופלר צבע כיווני לזרימות בכלים
גדולים
דופלר צבע ריקמתי
יכולת ביצוע בדיקות  Duplexשל
העורקים והורידים .אופציה.
מהווה יתרון.
הרמוניה שנייה עם תדירויות
מרובות
אפשרות לשילוב מתמרי מטריקס
מתמרים
 2מתמרים
ההצעה כוללת
כאמור בסעיף  6.1.1למפרט
מספר מתמרים הניתנים לחיבור מספר
מתמרים
למערכת בבת-אחת.
צורפה להצעה רשימת מתמרים
של היצרן ומחיריהם
הוצע מתמר לאקו מבוגרים
הוצע מתמר לאקו ילדים
הוצע מתמר לאקו עובר
הוצע מתמר לאקו ילודים
אמצעי תיעוד המערכת
מדפסת מתאימה כלולה
המערכת תכלול דוושת רגל
להדפסה
שם היצרן המקורי של המדפסת
()OEM
דגם המדפסת
גודל דפי ההדפסה וסוגם
אמצעי תיעוד נוספים
קישוריות וממשקים
קיום קישוריות מלאה לאמצעי
התיעוד במערכת
יציאת וידאו סטנדרטית ( )VCR
לקישור לעמדת המחשב
יציאה סטנדרטית להעברת
נתונים
יכולת קליטת ת.ז של מטופלת
ע"י מכשיר הUS -
הכנת פרוטוקול להעברת נתונים
לצורך חיבור למערכות מכבי
חיבור קורא כרטיסים ישירות
למכשיר ה US -וקליטת ת.ז.

סעיף יתרון
סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין

סעיף יתרון

יש/אין
סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין

 2מתמרים +
- pedof probe
מעבר לכך מהווה
יתרון
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין

יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
הכנת הפרוטוקול
ע"י הספק,
הגדרות ופיתוח
ע"י מכבי

יש/אין

יש/אין
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בשדה רלוונטי
חיבור ברקוד
יכולת קליטת ת.ז .מהמחשב
הקרוב ישירות למכשיר הUS -
זאת על ידי חיבור המחשב
למכשיר ה US -ע"י כבל נתונים
Video
קיימת יציאת חוזי
 Outputפנויה ו/או ההצעה
כוללת מפצל חוזי מתאים.
יכולת לכידת התמונה לשם
העברתה למחשב חיצוני גם ללא
הדפסת התמונה
יכולת העברת נתונים דמוגרפיים
מן המערכת הניהולית למכשיר
תמיכה בModality Workilist-
מהירות העברת התמונות
מהמכשיר אל הPACS-
קישוריות מלאה ע"פ תקן
DICOM
 DICOMאו
COMPATIBLE
יכולת להתחבר למערכת
הארכיון הקיימת במכבי ( GE
או )PACS PHILIPS
המציע ישתף פעולה עם מכבי
באופן מלא בכל הקשור במסירת
נתונים בשבר הקישוריות ובדבר
הפרוטוקולים לביצוע
הממשקים הדרושים.
יכולת יצוא כל טבלאות
המדידה .נא לפרט פורמטים.
RAW
יכולת יצוא מידע
DATA
קיום שירות תמיכה מרחוק
אפשרות שידור למספר יעדים
(כגון :רובוט צריבה ,צריבה
פנימית וכו')
אפשרות עבודה עם קורא בר-
קוד
אפשרות עבודה עם קורא כרטיס
מגנטי
אפשרות עבודה עם זיהוי
ביומטרי
בטיחות ותקינה
המערכת עומדת בכל דרישות
התקנים הישראליים והתקנים
הבינלאומיים המקובלים
בנושאי בטיחות ובנושא תאימות
אלקטרומגנטית.
אישור  FDAו/או CE
אישור אמ"ר למערכת
ניסיון
מספר מערכות מהדגם המוצע
הנמצאות בשימוש בארץ
שמות מומחים בארץ העושים

יש/אין
יש/אין

יש/אין
סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
כן/לא

יש/אין
יש/אין

סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין

סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין
סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין

יש/אין
יש/אין
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שימוש במערכת
ביקורות טכניות
תדירות ביקורות טכניות
מומלצות על ידי יצרן המערכת
משך זמן ביצוע ביקורת טכנית
ממצה
תדירות טיפולים טכניים מונעים
משך זמן העבודה הכולל הנדרש
לביצוע טיפולים טכניים
וטיפולים מונעים במשך שנה
אחת.
פירוט החלפים והחומרים
העיקריים הנדרשים לביצוע
טיפולים טכניים מונעים
לפחות שנתיים

תקופת אחריות ושירות

שמות אנשי שירות /טכנאים שהוסמכו על ידי היצרן לביצוע פעולות אחזקה ותיקון למערכת המוצעת:
________________________________________________________ .1
________________________________________________________ .2
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נספח ג'
לכבוד :מכבי שרותי בריאות
הנדון :טופס הצעה (מספר  )2למכרז מס' 127/2010
לאספקת מערכות  USלביצוע אקו לב למבוגרים ,ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאד
( ,)High Endותחזוקתן
התאגיד המציע___________________________________________________ :
דגם מערכת ה US-המוצע_____________________________________________ :
יצרן __________________________ :ארץ יצור_________________________ :
הערות_________________________________________________________ :

.4

כתב הצהרה והתחייבות המציע
אנו הח"מ ,הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________מצהירים ומתחייבים
כדלקמן:
קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז ,אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות
ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.
1.4
2.4

3.4
4.4
5.4

6.4

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

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

ידוע לנו כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש ,מכל סיבה שהיא .

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

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפן,
 90ימים מהמועד האחרון
לא לבטלן ,לא לשנותן ,לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו
שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה ,ואם נהיה הזוכים במכרז – במשך כל תקופת ההתקשרות לפי
ההסכם .

המציע רשאי להציע מספר הצעות .יובהר ,כי לכל אחת מהמערכות המוצעות ,תוגש הצעה נפרדת,
על גבי טופס הצעה נפרד .

 1.6.4חובת המציע ואחריותו היא להציע את הציוד הנדרש במלואו ,לרבות חומרה ,תוכנה,
מתמרים ,אביזרים לשימוש ,ציוד עזר וכיוצא באלה ,אפילו אם בנספח זה לא הייתה
התייחסות מפורשת להם .

 2.6.4חובת המציע ואחריותו היא להציע את האופציות לרכישה המאופיינות במפרט ,בציון מחיר
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3.6.4

7.4

8.4

9.4

כל אופציה בנוסף למחיר המערכת .

חובת המציע ואחריותו היא להציע שירות אחזקה אשר יאפשר שימוש יעיל בציוד ושמירה
על רמת ביצועים גבוהה.

פירוט המחירים מהווה דרישה הכרחית ,לרבות שירות ואחזקה בתשלום .המציע רשאי לתת
פירוט מחירים של רכיבי המערכת.

מחיר המערכת יכלול ,בין השאר ,את ההוצאות ליבוא המערכת ו/או חלקים ממנה ,הוצאות
ההובלה לאתר שיקבע על ידי מכבי ,הוצאות הביטוח עד השלמת האספקה ,ביצוע ההתקנה
והדרכת המשתמשים במערכת עד הטמעת השימוש בה .אישור בדבר הטמעת השימוש יינתן על
ידי הגורם המקצועי ביחידה בה מותקן המכשיר לאחר תום ההטמעה .

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

המחירים בהצעה נקובים ב -ש"ח /דולר ארה"ב  / )$אירו ,לא כולל מע"מ .


ידוע לנו ,כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדולר ארה"ב  / $שער האירו היציג נכון
ליום האחרון להגשת ההצעות למכרז.
להלן הצעתנו :
.5
כל הפריטים אשר ישוקללו לצורך מתן ציון המחיר למערכת ,מסומנים ב( *-למען הסר ספק ,שקלול פריט
מסויים אין משמעו מחויבות לרכש)
מטבע מחיר
מחיר
פריט
* מערכת  USלביצוע אקו לב מבוגרים,
ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד באיכות
גבוהה מאד (  ,)High Endלרבות  2מתמרים
כאמור בסעיף  6.1.1למפרט.
מתמר לאקו לב מבוגרים (לצורך רכש עתידי)
* מתמר לאקו לב ילדים (לצורך רכש עתידי)
מתמר לאקו לב עובר (לצורך רכש עתידי)
מתמר לאקו לב ילודים (לצורך רכש עתידי)
מתמרי מטריקס (באם קיימת אפשרות או
אפשרות עתידית לרכישתם)
* תוכנה לביצוע אקו לב במאמץ
עלות שדרוג המערכת למערכת תלת וארבע
מימד (באם קיימת אפשרות שכזו)
* עלות רכישת חבילת קישוריות מלאה לפי
תקני  ,DICOMבמידה וחבילת קישוריות
 DICOMאינה כלולה במחיר המערכת
 4.2למפרט,
מחיר צג נוסף כאמור בסעיף
לרבות הובלה והתקנת הצג
--------------------------24
* תקופת האחריות והשירות (מינימום
חודשים)
 - USמתום
* אחזקה לשנה לכל מערכת
תקופת האחריות והשירות.
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הצמדת המחירים :בנוגע לעלויות האחזקה בלבד ,תתאפשר אחת ההצמדות הבאות על פי בחירת הספק מראש
לכל תקופת ההסכם ,וכמפורט בהסכם:
 הצמדה מלאה למט"ח -דולר או אירו.
 הצמדה בתחילת כל שנה קלנדרית –  70%למט"ח (דולר או אירו) 30% ,למדד המחירים לצרכן.
 הצמדה בתחילת כל שנה קלנדרית  100% -למדד המחירים לצרכן.
 ללא הצמדה
על הספק לציין במפורש את ההצמדה המבוקשת על ידו לכל תקופת ההסכם כולל מטבע ההצמדה:
_______________________________________________________________________

סידורים פיזיים הנדרשים לצורך הצבת המערכת _________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה :

.6

יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים .נא וודא וסמן ב-
להצעתך

 Xשהמסמכים הרשומים מטה צורפו

[ ] אישור תאגיד.
[ ]

אישור  FDAו/או  CEו/או קנדה  HEALTHו/או אוסטרליה  TGAו/או רשות הבריאות
ביפן.

[ ]

אישור רו"ח על היקף פעילות כספית.
אישור יצרן המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ.

[ ]

[ ] אישור יצרן על נסיון של

[ ]

____חמש שנים בייצור מערכות אולטרסאונד__________ .

[ ]

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

[ ]

תצהיר העשוי בפני עו"ד ,נספח ז' למסמכי המכרז.

ותשלום

ערבות בנקאית – נספח ו' למכרז.
[ ] פרוספקט

צבעוני באיכות נאותה ,המכיל תיאור המערכת ,תמונתה ותכונותיה העיקריות.

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

קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.

[ ] טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום.
[ ] אישור אמ"ר -משרד הבריאות לדגם המוצע או אישור על היותו מצוי בהליכי רישום לקבלת
אמ"ר במידה ויש.

השם המלא__________________:חתימה_________________:
תפקיד__________________:חותמת_________________ :
כתובת__________________:טלפון__________________:
מס' תאגיד __________________:דואר אלקטרוני__________________:
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נספח ג'1-
מענה למפרט טכני (מספר  )2למכרז 127/2010
לאספקת מערכות  USלביצוע אקו לב מבוגרים ,ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאד
( ,)High Endותחזוקתן
שם הספק__________________ :
דגם מערכת אולטראסאונד _____________________

חובה על המציע להתייחס למפרט הטכני באופן המפורט ביותר .המציע יפרט ,בנספח זה ,את התייחסותו לכל
הדרישות הטכניות המופיעות במפרט ,וכן הוא רשאי לפרט תכונות נוספות הקשורות למערכת ושירות שאינם
מופיעים במפרט הטכני .לכל מערכת יצורפו קטלוגים ספרות הפעלה ויישומים מלאה.
להלן הצעתנו בהתייחס לדרישות המפרט :

תכונה
כללי
קיומה של עגלה ייעודית עם
גלגלים
צג המערכת משולב בעגלה
אפשרות שינוי תנועת הצג
מתלים למתמרים משולבים
בעגלה
קיומן של מגירות אחסון בעגלה
שילוב מדפסת מתאימה בעגלה
המחשב ומערכת ההפעלה עליה
מושתתת המערכת
מספר ערוצים לחיבור מתמרים
שונים (או טכנולוגיה שוות ערך
לכך – נא לפרט).
הפעלת המערכת מרשת חשמל
של  230 Vללא השפעה
 10%במתח
משינויים של
הרשת.
אישורי תקינה לבטיחות
ICE 601-1
צגי המערכת
צג ברמה דיאגנוסטית גבוהה
אפשרות הצגת תנועה או זרימה
בצבע
גודל הצג
אפשרות לרכישה וחיבור של צג
נוסף בגודל  19אינטש לפחות,
להצגת הבדיקה לנבדקים
תוכנה ייעודית וישומים
פוקוס דינמי  /אקטיבי
ניתוח הרמונייה שנייה
מספר תדרים ועיצובם
ביטול התדר הראשוני
שליטה על מספר זויות הסריקה
שילוב ההרמוניה השנייה

יחידת
מידה

פרטים (יש דרישות המכרז

לסמן בעיגול)

יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין

סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין
8,000
יש/אין

יש/אין
יש/אין
יש/אין
 15אינטש
יש/אין

יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין

43

למילוי ע"י הספק (תיאור
הפריט והערות נוספות)

סינון החזרים ( )SPECKLE
מנגנון הדגשת  /חידוד שולי עצם
נבדק
מנגנון שיפור מקסימלי של
התמונה
מנגנון דיגיטלי של אופטימזציית
תמונה
דופלר לסיכום זרימות בכלי דם
קטנים
דופלר צבע כיווני לזרימות בכלים
גדולים
דופלר צבע ריקמתי
יכולת ביצוע בדיקות  Duplexשל
העורקים והורידים .אופציה.
מהווה יתרון.
הרמוניה שנייה עם תדירויות
מרובות
אפשרות לשילוב מתמרי מטריקס
מתמרים
 2מתמרים
ההצעה כוללת
כאמור בסעיף  6.1.1למפרט
מספר מתמרים הניתנים לחיבור מספר
מתמרים
למערכת בבת-אחת.
צורפה להצעה רשימת מתמרים
של היצרן ומחיריהם
הוצע מתמר לאקו מבוגרים
הוצע מתמר לאקו ילדים
הוצע מתמר לאקו עובר
הוצע מתמר לאקו ילודים
אמצעי תיעוד המערכת
מדפסת מתאימה כלולה
המערכת תכלול דוושת רגל
להדפסה
שם היצרן המקורי של המדפסת
()OEM
דגם המדפסת
גודל דפי ההדפסה וסוגם
אמצעי תיעוד נוספים
קישוריות וממשקים
קיום קישוריות מלאה לאמצעי
התיעוד במערכת
יציאת וידאו סטנדרטית ( )VCR
לקישור לעמדת המחשב
יציאה סטנדרטית להעברת
נתונים
יכולת קליטת ת.ז של מטופלת
ע"י מכשיר הUS -
הכנת פרוטוקול להעברת נתונים
לצורך חיבור למערכות מכבי
חיבור קורא כרטיסים ישירות
למכשיר ה US -וקליטת ת.ז.

סעיף יתרון
סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין

סעיף יתרון

יש/אין
סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין

 2מתמרים +
- pedof probe
מעבר לכך מהווה
יתרון
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין

יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
הכנת הפרוטוקול
ע"י הספק,
הגדרות ופיתוח
ע"י מכבי

יש/אין

יש/אין
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בשדה רלוונטי
חיבור ברקוד
יכולת קליטת ת.ז .מהמחשב
הקרוב ישירות למכשיר הUS -
זאת על ידי חיבור המחשב
למכשיר ה US -ע"י כבל נתונים
Video
קיימת יציאת חוזי
 Outputפנויה ו/או ההצעה
כוללת מפצל חוזי מתאים.
יכולת לכידת התמונה לשם
העברתה למחשב חיצוני גם ללא
הדפסת התמונה
יכולת העברת נתונים דמוגרפיים
מן המערכת הניהולית למכשיר
תמיכה בModality Workilist-
מהירות העברת התמונות
מהמכשיר אל הPACS-
קישוריות מלאה ע"פ תקן
DICOM
 DICOMאו
COMPATIBLE
יכולת להתחבר למערכת
הארכיון הקיימת במכבי ( GE
או )PACS PHILIPS
המציע ישתף פעולה עם מכבי
באופן מלא בכל הקשור במסירת
נתונים בשבר הקישוריות ובדבר
הפרוטוקולים לביצוע
הממשקים הדרושים.
יכולת יצוא כל טבלאות
המדידה .נא לפרט פורמטים.
RAW
יכולת יצוא מידע
DATA
קיום שירות תמיכה מרחוק
אפשרות שידור למספר יעדים
(כגון :רובוט צריבה ,צריבה
פנימית וכו')
אפשרות עבודה עם קורא בר-
קוד
אפשרות עבודה עם קורא כרטיס
מגנטי
אפשרות עבודה עם זיהוי
ביומטרי
בטיחות ותקינה
המערכת עומדת בכל דרישות
התקנים הישראליים והתקנים
הבינלאומיים המקובלים
בנושאי בטיחות ובנושא תאימות
אלקטרומגנטית.
אישור  FDAו/או CE
אישור אמ"ר למערכת
ניסיון
מספר מערכות מהדגם המוצע
הנמצאות בשימוש בארץ
שמות מומחים בארץ העושים

יש/אין
יש/אין

יש/אין
סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
כן/לא

יש/אין
יש/אין

סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין

סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין
סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין

יש/אין
יש/אין
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שימוש במערכת
ביקורות טכניות
תדירות ביקורות טכניות
מומלצות על ידי יצרן המערכת
משך זמן ביצוע ביקורת טכנית
ממצה
תדירות טיפולים טכניים מונעים
משך זמן העבודה הכולל הנדרש
לביצוע טיפולים טכניים
וטיפולים מונעים במשך שנה
אחת.
פירוט החלפים והחומרים
העיקריים הנדרשים לביצוע
טיפולים טכניים מונעים
לפחות שנתיים

תקופת אחריות ושירות

שמות אנשי שירות /טכנאים שהוסמכו על ידי היצרן לביצוע פעולות אחזקה ותיקון למערכת המוצעת:
________________________________________________________ .3
________________________________________________________ .4

46

נספח ג'
לכבוד :מכבי שרותי בריאות
הנדון :טופס הצעה (מספר  )3למכרז מס' 127/2010
לאספקת מערכות  USלביצוע אקו לב למבוגרים ,ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאד
( ,)High Endותחזוקתן
התאגיד המציע___________________________________________________ :
דגם מערכת ה US-המוצע_____________________________________________ :
יצרן __________________________ :ארץ יצור_________________________ :
הערות_________________________________________________________ :

.7

כתב הצהרה והתחייבות המציע
אנו הח"מ ,הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________מצהירים ומתחייבים
כדלקמן:
קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז ,אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות
ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.
1.7
2.7

3.7
4.7
5.7

6.7

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

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

ידוע לנו כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש ,מכל סיבה שהיא .

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

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפן,
 90ימים מהמועד האחרון
לא לבטלן ,לא לשנותן ,לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו
שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה ,ואם נהיה הזוכים במכרז – במשך כל תקופת ההתקשרות לפי
ההסכם .

המציע רשאי להציע מספר הצעות .יובהר ,כי לכל אחת מהמערכות המוצעות ,תוגש הצעה נפרדת,
על גבי טופס הצעה נפרד .

 1.6.7חובת המציע ואחריותו היא להציע את הציוד הנדרש במלואו ,לרבות חומרה ,תוכנה,
מתמרים ,אביזרים לשימוש ,ציוד עזר וכיוצא באלה ,אפילו אם בנספח זה לא הייתה
התייחסות מפורשת להם .

 2.6.7חובת המציע ואחריותו היא להציע את האופציות לרכישה המאופיינות במפרט ,בציון מחיר
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3.6.7

7.7

8.7

9.7

כל אופציה בנוסף למחיר המערכת .

חובת המציע ואחריותו היא להציע שירות אחזקה אשר יאפשר שימוש יעיל בציוד ושמירה
על רמת ביצועים גבוהה.

פירוט המחירים מהווה דרישה הכרחית ,לרבות שירות ואחזקה בתשלום .המציע רשאי לתת
פירוט מחירים של רכיבי המערכת.

מחיר המערכת יכלול ,בין השאר ,את ההוצאות ליבוא המערכת ו/או חלקים ממנה ,הוצאות
ההובלה לאתר שיקבע על ידי מכבי ,הוצאות הביטוח עד השלמת האספקה ,ביצוע ההתקנה
והדרכת המשתמשים במערכת עד הטמעת השימוש בה .אישור בדבר הטמעת השימוש יינתן על
ידי הגורם המקצועי ביחידה בה מותקן המכשיר לאחר תום ההטמעה .

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

המחירים בהצעה נקובים ב -ש"ח /דולר ארה"ב  / )$אירו ,לא כולל מע"מ .


ידוע לנו ,כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדולר ארה"ב  / $שער האירו היציג נכון
ליום האחרון להגשת ההצעות למכרז.
להלן הצעתנו :
.8
כל הפריטים אשר ישוקללו לצורך מתן ציון המחיר למערכת ,מסומנים ב( *-למען הסר ספק ,שקלול פריט
מסויים אין משמעו מחויבות לרכש)
מטבע מחיר
מחיר
פריט
* מערכת  USלביצוע אקו לב מבוגרים,
ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד באיכות
גבוהה מאד (  ,)High Endלרבות  2מתמרים
כאמור בסעיף  6.1.1למפרט.
מתמר לאקו לב מבוגרים (לצורך רכש עתידי)
* מתמר לאקו לב ילדים (לצורך רכש עתידי)
מתמר לאקו לב עובר (לצורך רכש עתידי)
מתמר לאקו לב ילודים (לצורך רכש עתידי)
מתמרי מטריקס (באם קיימת אפשרות או
אפשרות עתידית לרכישתם)
* תוכנה לביצוע אקו לב במאמץ
עלות שדרוג המערכת למערכת תלת וארבע
מימד (באם קיימת אפשרות שכזו)
* עלות רכישת חבילת קישוריות מלאה לפי
תקני  ,DICOMבמידה וחבילת קישוריות
 DICOMאינה כלולה במחיר המערכת
 4.2למפרט,
מחיר צג נוסף כאמור בסעיף
לרבות הובלה והתקנת הצג
--------------------------24
* תקופת האחריות והשירות (מינימום
חודשים)
 - USמתום
* אחזקה לשנה לכל מערכת
תקופת האחריות והשירות.
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הצמדת המחירים :בנוגע לעלויות האחזקה בלבד ,תתאפשר אחת ההצמדות הבאות על פי בחירת הספק מראש
לכל תקופת ההסכם ,וכמפורט בהסכם:
 הצמדה מלאה למט"ח -דולר או אירו.
 הצמדה בתחילת כל שנה קלנדרית –  70%למט"ח (דולר או אירו) 30% ,למדד המחירים לצרכן.
 הצמדה בתחילת כל שנה קלנדרית  100% -למדד המחירים לצרכן.
 ללא הצמדה
על הספק לציין במפורש את ההצמדה המבוקשת על ידו לכל תקופת ההסכם כולל מטבע ההצמדה:
_______________________________________________________________________

סידורים פיזיים הנדרשים לצורך הצבת המערכת _________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה :

.9

יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים .נא וודא וסמן ב-
להצעתך

 Xשהמסמכים הרשומים מטה צורפו

[ ] אישור תאגיד.
[ ]

אישור  FDAו/או  CEו/או קנדה  HEALTHו/או אוסטרליה  TGAו/או רשות הבריאות
ביפן.

[ ]

אישור רו"ח על היקף פעילות כספית.
אישור יצרן המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ.

[ ]

[ ] אישור יצרן על נסיון של

[ ]

____חמש שנים בייצור מערכות אולטרסאונד__________ .

[ ]

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

[ ]

תצהיר העשוי בפני עו"ד ,נספח ז' למסמכי המכרז.

ותשלום

ערבות בנקאית – נספח ו' למכרז.
[ ] פרוספקט

צבעוני באיכות נאותה ,המכיל תיאור המערכת ,תמונתה ותכונותיה העיקריות.

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

קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.

[ ] טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום.
[ ] אישור אמ"ר -משרד הבריאות לדגם המוצע או אישור על היותו מצוי בהליכי רישום לקבלת
אמ"ר במידה ויש.

השם המלא__________________:חתימה_________________:
תפקיד__________________:חותמת_________________ :
כתובת__________________:טלפון__________________:
מס' תאגיד __________________:דואר אלקטרוני__________________:
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נספח ג'1-
מענה למפרט טכני (מספר  )3למכרז 127/2010
לאספקת מערכות  USלביצוע אקו לב מבוגרים ,ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאד
( ,)High Endותחזוקתן
שם הספק__________________ :
דגם מערכת אולטראסאונד _____________________

חובה על המציע להתייחס למפרט הטכני באופן המפורט ביותר .המציע יפרט ,בנספח זה ,את התייחסותו לכל
הדרישות הטכניות המופיעות במפרט ,וכן הוא רשאי לפרט תכונות נוספות הקשורות למערכת ושירות שאינם
מופיעים במפרט הטכני .לכל מערכת יצורפו קטלוגים ספרות הפעלה ויישומים מלאה.
להלן הצעתנו בהתייחס לדרישות המפרט :

תכונה
כללי
קיומה של עגלה ייעודית עם
גלגלים
צג המערכת משולב בעגלה
אפשרות שינוי תנועת הצג
מתלים למתמרים משולבים
בעגלה
קיומן של מגירות אחסון בעגלה
שילוב מדפסת מתאימה בעגלה
המחשב ומערכת ההפעלה עליה
מושתתת המערכת
מספר ערוצים לחיבור מתמרים
שונים (או טכנולוגיה שוות ערך
לכך – נא לפרט).
הפעלת המערכת מרשת חשמל
של  230 Vללא השפעה
 10%במתח
משינויים של
הרשת.
אישורי תקינה לבטיחות
ICE 601-1
צגי המערכת
צג ברמה דיאגנוסטית גבוהה
אפשרות הצגת תנועה או זרימה
בצבע
גודל הצג
אפשרות לרכישה וחיבור של צג
נוסף בגודל  19אינטש לפחות,
להצגת הבדיקה לנבדקים
תוכנה ייעודית וישומים
פוקוס דינמי  /אקטיבי
ניתוח הרמונייה שנייה
מספר תדרים ועיצובם
ביטול התדר הראשוני
שליטה על מספר זויות הסריקה
שילוב ההרמוניה השנייה

יחידת
מידה

פרטים (יש דרישות המכרז

לסמן בעיגול)

יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין

סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין
8,000
יש/אין

יש/אין
יש/אין
יש/אין
 15אינטש
יש/אין

יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
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למילוי ע"י הספק (תיאור
הפריט והערות נוספות)

סינון החזרים ( )SPECKLE
מנגנון הדגשת  /חידוד שולי עצם
נבדק
מנגנון שיפור מקסימלי של
התמונה
מנגנון דיגיטלי של אופטימזציית
תמונה
דופלר לסיכום זרימות בכלי דם
קטנים
דופלר צבע כיווני לזרימות בכלים
גדולים
דופלר צבע ריקמתי
יכולת ביצוע בדיקות  Duplexשל
העורקים והורידים .אופציה.
מהווה יתרון.
הרמוניה שנייה עם תדירויות
מרובות
אפשרות לשילוב מתמרי מטריקס
מתמרים
 2מתמרים
ההצעה כוללת
כאמור בסעיף  6.1.1למפרט
מספר מתמרים הניתנים לחיבור מספר
מתמרים
למערכת בבת-אחת.
צורפה להצעה רשימת מתמרים
של היצרן ומחיריהם
הוצע מתמר לאקו מבוגרים
הוצע מתמר לאקו ילדים
הוצע מתמר לאקו עובר
הוצע מתמר לאקו ילודים
אמצעי תיעוד המערכת
מדפסת מתאימה כלולה
המערכת תכלול דוושת רגל
להדפסה
שם היצרן המקורי של המדפסת
()OEM
דגם המדפסת
גודל דפי ההדפסה וסוגם
אמצעי תיעוד נוספים
קישוריות וממשקים
קיום קישוריות מלאה לאמצעי
התיעוד במערכת
יציאת וידאו סטנדרטית ( )VCR
לקישור לעמדת המחשב
יציאה סטנדרטית להעברת
נתונים
יכולת קליטת ת.ז של מטופלת
ע"י מכשיר הUS -
הכנת פרוטוקול להעברת נתונים
לצורך חיבור למערכות מכבי
חיבור קורא כרטיסים ישירות
למכשיר ה US -וקליטת ת.ז.

סעיף יתרון
סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין

סעיף יתרון

יש/אין
סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין

 2מתמרים +
- pedof probe
מעבר לכך מהווה
יתרון
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין

יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
הכנת הפרוטוקול
ע"י הספק,
הגדרות ופיתוח
ע"י מכבי

יש/אין

יש/אין
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בשדה רלוונטי
חיבור ברקוד
יכולת קליטת ת.ז .מהמחשב
הקרוב ישירות למכשיר הUS -
זאת על ידי חיבור המחשב
למכשיר ה US -ע"י כבל נתונים
Video
קיימת יציאת חוזי
 Outputפנויה ו/או ההצעה
כוללת מפצל חוזי מתאים.
יכולת לכידת התמונה לשם
העברתה למחשב חיצוני גם ללא
הדפסת התמונה
יכולת העברת נתונים דמוגרפיים
מן המערכת הניהולית למכשיר
תמיכה בModality Workilist-
מהירות העברת התמונות
מהמכשיר אל הPACS-
קישוריות מלאה ע"פ תקן
DICOM
 DICOMאו
COMPATIBLE
יכולת להתחבר למערכת
הארכיון הקיימת במכבי ( GE
או )PACS PHILIPS
המציע ישתף פעולה עם מכבי
באופן מלא בכל הקשור במסירת
נתונים בשבר הקישוריות ובדבר
הפרוטוקולים לביצוע
הממשקים הדרושים.
יכולת יצוא כל טבלאות
המדידה .נא לפרט פורמטים.
RAW
יכולת יצוא מידע
DATA
קיום שירות תמיכה מרחוק
אפשרות שידור למספר יעדים
(כגון :רובוט צריבה ,צריבה
פנימית וכו')
אפשרות עבודה עם קורא בר-
קוד
אפשרות עבודה עם קורא כרטיס
מגנטי
אפשרות עבודה עם זיהוי
ביומטרי
בטיחות ותקינה
המערכת עומדת בכל דרישות
התקנים הישראליים והתקנים
הבינלאומיים המקובלים
בנושאי בטיחות ובנושא תאימות
אלקטרומגנטית.
אישור  FDAו/או CE
אישור אמ"ר למערכת
ניסיון
מספר מערכות מהדגם המוצע
הנמצאות בשימוש בארץ
שמות מומחים בארץ העושים

יש/אין
יש/אין

יש/אין
סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
יש/אין
כן/לא

יש/אין
יש/אין

סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין

סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין
סעיף יתרון

יש/אין
יש/אין

יש/אין
יש/אין
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שימוש במערכת
ביקורות טכניות
תדירות ביקורות טכניות
מומלצות על ידי יצרן המערכת
משך זמן ביצוע ביקורת טכנית
ממצה
תדירות טיפולים טכניים מונעים
משך זמן העבודה הכולל הנדרש
לביצוע טיפולים טכניים
וטיפולים מונעים במשך שנה
אחת.
פירוט החלפים והחומרים
העיקריים הנדרשים לביצוע
טיפולים טכניים מונעים
לפחות שנתיים

תקופת אחריות ושירות

שמות אנשי שירות /טכנאים שהוסמכו על ידי היצרן לביצוע פעולות אחזקה ותיקון למערכת המוצעת:
________________________________________________________ .5
________________________________________________________ .6
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נספח ד'
טופס פרטי המציע


.1

המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן ,ולחתום בסוף הטופס.
המציע רשאי לצרף כל חומר משלים.
פרטי המציע

שם

מס' עוסק מורשה

מעמד משפטי (צורת התאגדות):

פועל  /ת משנת:

כתובת משרדי ההנהלה:

מייצג את יצרן הציוד משנת:

טלפונים:

דואר אלקטרוני:

הרכב הבעלות בתאגיד:
.1
.2

תיאור כללי של המציע

.3

כוח אדם

א .מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
ב .מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע :
ג .שמות אנשי השירות הטכני ,המועסקים ע"י המציע ,והעוסקים בתחזוקת המערכת המוצעת
ותמיכה מקצועית:
______________________________

______________________________

_____________________________

______________________________
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ניסיון קודם ולקוחות

.4

מספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי אחזקה למערכת המוצעת :
מספר מערכות מהדגמים המוצעים במכרז ,שנמכרו ע"י המציע בשנתיים האחרונות:
מספר כולל של מערכות פעילות כנ"ל ,שנמכרו על ידי המציע בשנתיים האחרנות :
שמות הרוכשים המפורטים להלן:
___________________________ .1

____________________________ .2

___________________________ .3

____________________________ .4

__________________________ .5

____________________________ .6

.5

להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו/להם אנו מספקים בשנים
 2007-2008באופן סדיר

שם הלקוח:
שם האיש הקשר:
תפקידו:
טלפון:
תיאור השירות שניתן:
תקופת מתן השירות:

שם הלקוח:
שם האיש הקשר:
תפקידו:
טלפון:
תיאור השירות שניתן:
תקופת מתן השירות:
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שם הלקוח:
שם האיש הקשר:
תפקידו:
טלפון:
תיאור השירות שניתן:
תקופת מתן השירות:

הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

חתימת המציע  ____________________:חותמת ________________________ :

תאריך______________________ :
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כתב ערבות

נספח ה'

לכבוד
מכבי שירותי בריאות
רחוב המרד 27
תל אביב
הנדון :כתב ערבות מספר __________
לבקשת _________________________ (להלן" :המבקש") _______________________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך .₪ 50,000
אשר תדרשו מאת המבקש ,בקשר עם מכרז מס'  ,127/2010לאספקת מערכות  USלביצוע אקו לב מבוגרים,
ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאד (  )High Endותחזוקתן.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך עשרה ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק
את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך  12.9.10ועד בכלל.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
__________________________________________________________
כתובת הבנק
שם הבנק
מספר הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

__________________________________________________________
חתימה וחותמת
שם מלא
תאריך
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נספח ו'

ת צ ה י ר
אני הח"מ _____________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי ל ומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___________________ (להלן" :החברה") למכרז ,127/2010
High
לאספקת מערכות  USלביצוע אקו לב מבוגרים ,ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאד (
 )Endותחזוקתן.
 .1הנני משמש בתפקיד _________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה.
 .2החברה מסוגלת לספק למכבי בעצמה ולא ע"י קבלן משנה/אחר ,מערכות  USלביצוע אקו לב מבוגרים,
ילדים ,ילודים ועוברים דו מימד באיכות גבוהה מאד (  ,)High Endלרבות שירותי תחזוקה שוטפת ,שירותי
תמיכה מרחוק ותיקונים נדרשים.
 .3החברה הינה בעל ת נסיון מוכח בישראל של חמש שנים לפחות ,באספקת מערכות  ,USעל כל רכיביהם
ואחזקתם השוטפת ,וכל השירותים הכרוכים בכך.
 .4ליצרן המערכות ותק של  5שנים לפחות ,בייצור מערכות .US
 .5מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

______________________
חתימה

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפני עורך דין _ ____________ ____ במשרדי ברחוב
_____________________ ,מר _______________ שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר
______________ ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
______________________
חתימה וחותמת
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