
  

   108/2009 'מס, פומבי עם הליך תחרותי נוסףמכרז 

 בבתיהםמבוטחי מכבי לחמצן העשרת  מערכותלאספקת 
  

  : להלן מסמכי המכרז

  כללי - מנהלה •

  מפרט-' אנספח  •

  הסכם ההתקשרות -' בנספח  •

  טופס הצעה -' גנספח  •

   טופס פרטי המציע   -' דנספח  •

  נוסח כתב ערבות- 'הנספח  •

 תצהיר – 'ונספח  •

 אופן בחירת הזוכה –' ז נספח •

  תרשים מחוזות מכבי –' נספח ח •
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  מנהלה

 כללי .1

לספק  ים/המסוגל ספקים/ ספקעם  להתקשר תמעוניינ") מכבי" -  להלן(בריאות מכבי שירותי     .1.1

חמצן , גלילי חמצן, י חמצןמחולל - הכוללותחמצן  העשרתמערכות למבוטחי מכבי בבתיהם ל

מילוי  ,שירותי אחזקה ותיקונים למערכות וכן שירותי הובלה, הנלווים כל האביזרים, נוזלי

 . ")םשירותיה: "להלן(הכל כמפורט במסמכי המכרז  ,החמצן

גלילי חמצן , מחוללי חמצן -כוללת' קבוצה א: ות לשתי קבוצותקמערכות העשרת החמצן מחול   .1.2

  .ה ייבחרו עד שני ספקיםלכל קבוצ .כוללת מערכות חמצן נוזלי' קבוצה ב. נייחים וניידים

, פרטבמכמפורט  והכמויות המוערכותיעדים בהתאם ל מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות .1.3

  . 'אנספח 

  .רזהמכשל מסמכי  'גנספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר .1.4

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  .שנים 5 שלההתקשרות היא לתקופה  .1.5

  .ופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם בתנאים זהיםבשתי תק

עם המציעים במכרז שהצעותיהם , לפי שיקול דעתה, מ"מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו .1.6

  .תמצאנה המתאימות ביותר

        . חלק מההצעה או כל הצעה שהיא, מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר .1.7

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

השונים וכתוצאה מכך  המציעיםלפצל את ההתקשרות בין , אך לא חייבת, תהא רשאיתמכבי  .1.8

או /מערכות בכל הארץ או לפצל ההתקשרות גיאוגרפית והלהתקשר עם ספק אחד לאספקת כל 

לפחות מחוז אחד ללספק השרות ספק ייבחר , בעת פיצול . 1.2על פי הקבוצות המתוארות בסעיף 

  .בלפחות קבוצה אחת, ט בהמשךממחוזות מכבי כמפור

הגופים הנוספים כהגדרתם יחולו על  הספקמכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין  .1.9

          .בכךירצו אם , בהסכם

שמורה  , כגון מחוללי חמצן ניידים, היה ומכבי תחליט להוסיף מערכות נוספות להעשרת חמצן .1.10

  .ובלבד שהצעתם אינה נופלת מהצעות אחרות, לה הזכות לעשות כן עם הספקים אשר יבחרו

  

    הגדרות .2

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

  .הספציפית הנזכרת באותו מסמךתגבר ההגדרה , שלהלן

"  .המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז 108/2009מספר , חרותי נוסףפומבי עם הליך ת מכרז – "המכרז

  .מסמך זה על נספחיו -  "מסמכי המכרז"

"  .התנאים המפורטים במסמכי המכרז - "תנאי המכרז

  ".מכבי שירותי בריאות" – "מכבי"
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מחולל , יםנייחים ונייד חמצןגלילי  -ובכלל זה מערכת להעשרת חמצן                - " מערכות/ "מערכת "

וכל האביזרים הנלווים , יכלי חמצן נוזלי ומ ,,  גיבויחמצן עם גליל 

  .אליהם

הדרכה , אספקה של מערכות להעשרת חמצן למבוטחי מכבי בבתיהם   -  םשירותי"

, ביצוע טיפולים מונעים ביקורות תקופתיות ותיקונים, ותמיכה טכנית

שהמערכות על כך , כל זאת כל ימות השנה, אספקת חומרים מתכלים 

וכי מטופלי מכבי או מי , כל מכלוליהן יפעלו ברמת הביצועים הנדרשת

. כך שתתאפשר רציפות טיפול, מטעמם בקיאים באופן השימוש בהן

  .כל זאת בהתאם לאמור במפרט

המצהיר כי הוא  ,מערכות העשרת חמצןתאגיד העוסק באספקת /יצרן   - "ספק"

המוצעות על ידו במכרז בישראל מערכות העשרת חמצן  רשאי לספק

לצורך , הציוד והחומרים, הידע, מצוי כח אדם המתאים וכי ברשותו

   .מתן כלל השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה

  .מבוטח במכבי שירותי בריאות    -"מבוטח"

"  .גלילי חמצן נייחים וניידים ומחוללי חמצן               -"'קבוצה א

  .מערכות חמצן נוזלי    - "'קבוצה ב"

או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או /ו, גופים בקבוצת מכבי   – "הגופים הנוספים"

אגודה - או אגודת מכבי מגן/או עמותת קרן מכבי ו/בזכויות של מכבי ו

או אסותא מרכזים רפואיים /ו ,מ"שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע

או /ו, מ"בעאו נרקיס /מ ו"או בית בלב בע/ו, מ"או מכבידנט בע/ו, מ"בע

  . פי שיקול דעתם של הגופים-הכל על, מ"מכבי אחזקות בע

  .למסמכי המכרז 'בנספח  - כהגדרתן בהסכם  הגדרות נוספות 

  

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

 בתמורה לתשלום, 30.8.09 עד ליום 20.8.09החל מיום , המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

מכבי "את מסמכי המכרז במשרדי , )וחזרתא של( ח"ש 2,000  שלבסך באמצעות המחאה 

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

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

  בירורים ופניות  .3.2

 נציגת .סמכי  המכרזניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למ .3.2.1

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

  .המכרזים

    דואר אלקטרוני  באמצעות , בכתב בלבדוזאת  ,30.8.09 הפניות תעשנה עד ליום .3.2.2

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

  .03 -5143643      בטלפון

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

תשלחנה כתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.4
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   דואר אלקטרוניבאמצעות , ידי מכבי- ם עלתשובות לפניות האמורות תינתנה לפוני .3.2.5

  .7.9.09 עד ליום

  אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

  באמצעות  ולא(יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד  ההצעה את .3.3.1

שרה ' ידי גבל  , 108  /2009מספר מכרז "  עליה ירשם אך ורק, במעטפה סגורה !) הדואר

תל , 27המרד ' ברח, כממלא מקומה במכבי או מי שימונה, ועדת המכרזים רכזת - מחט

  .14קומה , אביב

 ההצעותלהגשת המועד האחרון . 10:00-15:00בין השעות ', ה- 'בימים אנה ההצעות תוגש

 !לא תתקבלנה, הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור. 12:00 בשעה 14.9.09-ה' ב יוםהוא 

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

   מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כלוהיא תוגש ביחד עם , חתימתה

, להלן 5כמפורט בפרק , המסמכים שיש לצרף להצעה כלוביחד עם , הוא חלק מהם

 .וזאת בעותק אחד, י הנדרש במכרז"וכמפורט עפ

בכריכתם מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז , מען הסר ספקל .3.3.3

   וכי ההצעה תכלול את כל, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, כשו ממכבינרש תמקוריה

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

 .ואת החתימות כנדרש

תוחתם , כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, המציעים שיגישו הצעות יוודאו .3.3.4

וייכתבו עליה תאריך ושעת , או ממלא מקומה כאמור ,ועדת המכרזיםרכזת י "המעטפה ע

 .קבלה

  הצעות לתקופה השל  לדחות את מועד ההגשה, לפי שיקול דעתה, ועדת המכרזים רשאית .3.3.5

 .ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם, נוספת

הזכויות המשפטיות בו וכל דבר , התקשרותהל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.6

חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר , לדעת המציע, יש לואחר ש

, על חשבונו, האמור בעצמו המציע יברר את כל. עם מכבי בהסכם במידה שהצעתו תזכה

  .עקב כך, או מי מטעמה/והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו

  

  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

 :יענה על כל הדרישות שלהלן אשררשאי להגיש הצעות ספק  4.1

 :דרישות כלליות  

 .תאגיד רשום כחוק בישראל 4.1.1

 .מנהל ספרים כדין 4.1.2

 .CEאו /ו FDA-על ידו אישור ה תהמוצע תומערכל 4.1.3

 . יבואני המערכות המורשים כי הוא נציג מורשה שלהם בארץ/מיצרני בידיו אישור  4.1.4

וכפי שהם , ת מקובליםלפי כללי חשבונאו )2007-2008( האחרונות יםתבשנ הכנסותיו 4.1.5

 .לפחות לשנה ₪מיליון   1  הן, חות הכספיים השנתיים שלו"משתקפים  בדו
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 .ובידו קבלה המעידה על כך, רכש את מסמכי המכרז ממכבי 4.1.6

 ):גלילי חמצן נייחים וניידים, מחוללי חמצן(' דרישות לקבוצה א

' יח 4000ות מחוללי החמצן מהתוצרת המוצעת על ידו נמכרו בכמות מצטברת של לפח 4.1.7

 .מערב אירופה ויפן, ב"ארה, בישראל 2008בשנת 

באספקת מערכות להעשרת חמצן , הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות 4.1.8

 למטופלים בבתיהם' מקבוצה א

עבור ספק , מטופלים 1500ללפחות ' מערכות להעשרת חמצן מקבוצה א 2008סיפק ב  4.1.9

 .לכל מחוז 300מספר המטופלים הינו  –י אשר ייבחר לאספקה לחלק ממחוזות מכב

 ):מערכות חמצן נוזלי(' דרישות לקבוצה ב

באספקת מערכות להעשרת חמצן , הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות 4.1.10

 .למטופלים בבתיהם' מקבוצה ב

עבור ספק אשר , מטופלים 75ללפחות ' מערכות להעשרת חמצן מקבוצה ב 2008סיפק ב  4.1.11

 .לכל מחוז 15מספר המטופלים הינו  –קה לחלק ממחוזות מכבי ייבחר לאספ

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

 .הצעתו תפסל –התנאיםמ

, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, לאפשר למציע, אך לא חייבת, ועדת המכרזים תהא רשאית 4.3

ל למכבי תוך "להשלים את המצאת הנ, י מכרז זה"נייר אחר כנדרש עפ רשיון או כל, היתר, אישור

, כאמור, רשיון או כל נייר אחר, היתר, אישור, ובלבד שכל מסמך, פרק זמן קצוב שיקבע על ידה

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

 

  ערבות .5

חמישים אלף  )  50,000  ( ,ח"ש  טונומית על סך כולל שלהצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אול .5.1

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

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

 .מציעהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם ה

יפורסם ש 2009  ד יולימדהערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן כאשר כמדד בסיס ישמש  .5.2

 .עד בכללו 13.12.09 ךהערבות תהא בתוקף עד לתארי 15.8.09 ביום

 60צדדי את הערבות לתקופה נוספת של עד - תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד, נוסףב .5.3

ותהיה בתוקף לתקופה , לעיל 5רק פפי - עת המציע תוארך עלוזאת בכפוף לכך שהצ, יום) ששים(

 .זו נוספת

, )'בנספח (זוכה שלא יחתום על הסכם ההתקשרות עם מכבי , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .5.4

וזאת , קבוע ומוערך מראש, כפיצוי מוסכם, תחולט הערבות שמסר עם הצעתו, להלן 8כאמור בסעיף 

 .בלת ההצעה וקבלת הצעה אחרתקיטול בלרבות , לסעדים אחרים מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי

  .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .5.5

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .6

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

מכבי לבקש מהמציעים להאריך  רשאית, סתייםאם הליך בחירת הספק לא י, לאחר תום תקופה זו

: ביחד עם התקופה הראשונה, כ"ובסה(  יום ) ששים( 60של עד  נוספתאת תוקף הצעותיהם לתקופה 
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, תשלח למכבי על ידי המציע בכתב, הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות .6.2

 ימי עבודה 2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, שרה מחט' לידי הגב

 .מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה

 .על ידי המציע כהצעה שבוטלהתראה הצעתו , ציע בתוך הזמן האמורהעדר תשובה מהמב .6.3

לא , לעיל 5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .6.4

  .תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי

 

 בחירת הספק במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

מכבי . חלק מההצעה או כל הצעה שהיא, תרכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביומ .7.1

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

 .לעיל 1.6י האמור בסעיף "מ עפ"אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל מו .7.2

: הלןמפורטים לה אמות המידה לבחירת ההצעה הספק במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים .7.3

ובאופן שתבחר , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ,20%ואיכות  80%מחיר 

 .למכבי את מירב היתרונות ,ות במצורף/המעניקה ות/ההצעה

  :פרוט המחיר .7.4

ציון המחיר יקבע על פי סך העלות החודשית למכבי על פי מכפלת אומדן הכמויות לשירותים השונים 

 .במחירים המוצעים על ידי הספק) כמפורט בטופס ההצעה(

 :פרוט איכות .7.5

 .המוצעותהחמצן  מערכותהתרשמות כללית מ .7.5.1

 .רמת הרעש, נוחות השימוש, פשטות הפעלה: יבחנו .7.5.2

 –ספק איכות ה .7.5.3

להעשרת חמצן      באספקת מערכות מידת הניסיון בשנים ובכמות המטופלים ו .7.5.3.1

 .לבתי המטופלים

 )יציםאו ממל/פ ניסיון מכבי ו"ע(איכות השרות  .7.5.3.2

 .רלוונטי ISOעמידה בתקן  .7.5.3.3

 .מערך התפעל והשרות העומד לרשות הספק .7.5.3.4

 התרשמות כללית מהספק .7.5.3.5

, המציע על פי הערכה כוללת של, את איכות השירות ויכולתו של המציע ועדת המכרזים תבחן .7.6

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

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

וכן , לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות וכן על סמך בדיקת המלצות קודמות עם המציע 

, אם ימונה, י צוות בדיקה שימונה מטעמה"י ועדת המכרזים או ע"י כל ממצא אחר שייאסף ע"עפ

 .להלן 7.1יף  כאמור בסע

 .ת שעמדו בדרישות ההכרחיותויודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי מערכ .7.7

, ידו להדגמה ולנסיון-המוצע על ______את , פי דרישת מכבי וללא תשלום-על, המציע במכרז יספק .7.8

 .יום מדרישת מכבי לספקה לתקופה של חודש ימים 14וזאת בתוך 
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ברכיבים הכלולים בסעיפי " עובר"יע שלא יעמוד בציון סף של הצעה של מצתפסול ועדת המכרזים  .7.9

או אשר נאספו במהלך בדיקת /ו, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, לעילדהאיכות 

 .ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי

שיקול  על פי, או הבהרות נוספות/רטים נוספים ורשאית לדרוש מהמציעים פ ועדת המכרזים תהא .7.10

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

 .שיקוליה

שימונה יהא   הצוות .ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים .7.11

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

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה . על ידו

 .עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש

מעלה  כלפי , מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות .7.12

 .לדעת מכבי, אם הסטיה אינה סבירה, לפי מטהאו כ

 למקרה , לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה) אך לא חייבת(ועדת המכרזים תהא רשאית  .7.13

, שהיא מכל סיבה , הפועל שהסכם ההתקשרות עם הספק הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל 

 .חודשים מיום תחילתו 3 י מכבי בתוך"או יבוטל ע

, ות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרזמסמך אמ .7.14

 .מעטפות אלה יפתחו במועד פתיחת ההצעות למכרז 

 

 התחייבויות המציע הספק במכרז .8

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

 .קבלת ההודעה על הזכייה במכרז
אישור עריכת ביטוחים חתום , יום לפני מועד החתימה על ההסכם, מתחייב להמציא למכבי הספק

  .ללא כל הסתייגויות, י חברת הביטוח"ומאושר ע

 .יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם הספקהמכרז והצעת   מסמכי .8.2

ביצוע לומית ערבות בנקאית אוטונ מכביל הספקימסור המציע , במעמד החתימה על ההסכם .8.3

 .ב כנספח להסכם"המצנוסח י ה"התחייבויותיו עפ

לקבלת אישור  אישור כי הגיש בקשה, במכרז למכבי הספקימציא , תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם .8.4

חודש ממועד החתימה על  ר תוך"והוא מתחייב להמציא אישור אמ, תומערכ/ ר למכשיר "אמ

שמורה למכבי האופציה , היה ולא יעשה כן .רזובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא המכ, ההסכם

 .לבטל את זכייתו

 

 ביטול המכרז .9

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

והכל כמפורט בהסכם  ,ים הסכם לאספקת/ים הספק/ידי מכבי והמציע- כל עוד לא ייחתם על

 )."ב"נספח (ההתקשרות 

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכוןמכ .9.2

 .לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -וכן תהא מכבי רשאית 

 .כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרזאלקטרוני ל הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר .9.3
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רוכשי מסמכי המכרז כל מאו למי /תהא למי מהמציעים במכרז ולא , החליטה מכבי על ביטול המכרז .9.4

 .או כלפי מי מטעמה/או טענה כלפי מכבי ו/או דרישה ו/תביעה ו

 

 בעלות על מסמכי המכרז .10

אין לעשות . בלבדאשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות , מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי

וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז , או הגשת ההצעות/כנת ובמסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך ה

 .או העתק מהם לידי אחר/להעביר אותם ו

   מכות שיפוטס .11

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

 .יפו - בתל אביב אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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  'פח אנס
  
 מפרט

  

  כללי

 :שתי קבוצותהמחולקים ל, ההסכם מתייחס לאספקת שלושה סוגי שירותים .1

 :'קבוצה א .1.1

 .גלילי חמצן .1.1.1

 .מחוללי חמצן .1.1.2

 :'קבוצה ב .1.2

 .חמצן נוזלימערכות  .1.2.1

כולה או  לספק את המערכות וכלל השירותים לכל מבוטחי מכבי בבתיהם לפי הפריסה הבאה נדרשהספק  .2

 :חלקה

 .מחוז הדרום  .2.1

 הצפוןמחוז  .2.2

 )הזוכה יהא רשאי ליתן השירות באילת באמצעות ספק משנה(כולל אילת  מחוז המרכז .2.3

 .מחוז ירושלים והשפלה .2.4

 .מחוז השרון .2.5

  .כולל יהודה שומרון ורמת הגולן ,דרשישי ארץב מקום למען הסר הספק נדרש לספק את השרות בכל

 )בהתאם להנחיות משרד הבריאות( .יסופק חמצן הרשום בפנקס התרופות .3

  .ר תקף"יסופק ציוד בעל אישור אמ .4

 ולא יהי. ית  טאסט בעל חזות, מתוחזק ברמה גבוהה, העונה לכל הדרישות המקצועיות , יסופק ציוד תקין .5

 .שנים 10מעל  םברשות מבוטחי מכבי מחוללי חמצן שגיל

קת מערכות החלקים והחומרים לאספ, אמצעים, ידע, מיומןוכוח אדם מקצועי נדרש כי ברשות הספק יהיה  .6

ועל , המקובלים בישראלי התקנים "החמצן ומתן כלל השירותים וכי כלל השירותים יינתנו ברמה גבוהה עפ

 .פי הנחיות משרד הבריאות

במידה ואין ו, ממשרד העבודה והרווחה, לספק שירותים בשעת חירום, להציג אישור מפעל חיונינדרש הספק  .7

 .בתוך חצי שנה ממועד התקשרותו עם מכבי ולהציגו בפני מכבילהשיג אישור כאמור , בידיו אישור כאמור

 .שמורה למכבי הזכות לסיים ההתקשרות עימו, היה והספק לא יציג אישור כאמור

באמצעות מערכת  למתן גזים לשימוש ברפואה: אישור ממשרד הבריאות בנושאהספק מתחייב להמציא  .8

 ).ראלאישור התכשירים שנרשמו בפנקס התרופות ביש( הנשימה
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  :פרוט
  

 : שרותוהיערכות למתן ה מורשי הזמנה,זמני תגובה  1

בערבי חג וימי שישי  10:00ועד השעה , ביום רגיל 13:00כל קריאה לאספקת שרות חדש עד השעה  1.1

דין חול המועד . קריאות שיתקבלו מאוחר יותר יטופלו ביום העבודה העוקב. ביום הקריאה טופלת

 .יום עבודה רגילכדין 

על ידי אשר תעשה (שעות מקריאה  4תוך ,  תיקון כל תקלה הפוגעת במתן הטיפול למבוטח סיום 1.2

 .שעות ביממה 24, ימים בשבוע 7למען הסר ספק סעיף זה יבוצע ). מכבי או המטופל או מי מטעמו

 24, ימים בשבוע 7. (מקרים חריגים הן באספקת שרות חדש והן בטיפול בתקלה יטופלו מידית 1.3

 ).כולל שבתות וחגים, שעות ביממה

היחידות המחוזיות  , מכבי ללא הפסקה -גורמי מכבי הבאים, רשאים להזמין שרות למטופל חדש 1.4

מתאמות , מתאמות טיפול בקהילה, ב של מכבי בבתי החולים"אחיות קש, מתארים, , לטיפולי בית

המטופל או   ,מטופל קיים רשאים להזמין בנוסף לגורמי מכביאצל לטיפול בתקלות . שרות רפואי

 .מי מטעמו

יהיה עליו להחליף את מערכות החמצן ,  כיום ספק שאינו מספק השרות למכבייבחר במכרז  אםב 1.5

למבוטחים במחוזות בהם נבחר לספק השרות בקצב של שבועיים למחוז החל ממועד חתימת 

 .בתאום עם הספק הקיים ועם המנהל הממונה מטעם מכבי, ההסכם

, חמצן העשרתמערכות לבמידה ומכבי תבחר בספק אחר לאספקת ו, בתום תקופת ההתקשרות 1.6

 חמצן העשרתמערכות ללהמשיך ולספק לבתיהם של מבוטחי מכבי שברשותם  הספקמתחייב 

 . למשך של  כשלושה חודשים נוספים, את כלל השירותים הנדרשים במכרז, קיימות

 

 : הגדרת השרות 2

לבתי והשירותים הנלווים הבאות המערכות  לספק על פי דרישה אתעל הספק להיות בעל יכולת  2.1

 :לפי חלוקה לקבוצות הבאות המבוטחים

 :'קבוצת א 2.2

  :גלילי חמצן 2.2.1

 )'ל 5 - ו 3(  המתאימים לניידותבנפחים  ,חמצן ביציאה 100%המספקים  גלילי חמצן

הגלילים יותאמו לצרכי המבוטח  .)'ל 22, 10(  ובנפחים המתאימים לשימוש ביתי

 .ויסופקו על פי דרישת מכבי, הגיאוגרפי ריחוקו, העדפותיו

 :מחולל חמצן רגיל 2.2.2

' ל 1/8-5י פינוי החנקן בהספק "ע רמרכז את החמצן מן האווי. מכשיר הפועל על חשמל

המספיק חמצן לגיבוי בנוסף למחולל יסופק גליל . יזרימחוללי חמצן כוללים אנל.  דקהל

ולמאפיינים נוספים , גרפי של המטופלגליל הגיבוי יותאם לריחוקו הגיאו. שעות 4לפחות ל 

  .כגון יציבות רשת החשמל באזורו

 :'קבוצה ב 2.3

 :חמצן נוזלי 2.3.1

המערכת . חמצן ביציאה 100%והמספקת . לדקה' ל 5מערכת המיועדת לצריכת חמצן מעל 

 .ליטר 0.5-1ליטר ומיכל ניידות בגודל של  55/44/ 40כוללת מיכל נייח בנפחים של 
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  :לדקה ליטר 10 בהספק  מחולל חמצן 2.3.2

יכול הספק להציע בסעיף  .לא זקוקים לניידותאשר לחולים  לחמצן הנוזלי כחלופהמחולל 

  .שעות 4 לפחות דקה מגובה בגליל חמצן המספיק ללליטר   10ולל חמצן בהספק של זה מח

  שירותי מילוי והובלה לבתי מבוטחי מכבי 2.4

או מיכלי חמצן ריקים בגליל חמצן  /צן ושירותי המילוי וההובלה יתבצעו באמצעות החלפת גליל חמ

 .או מיכלי חמצן מלאים/ו

 חודשית עלות. הצעות המחיר תכלולנה עלות חודשית לחולה על פי סוג המערכת בה הוא משתמש 2.5

שרותי הובלה ומילוי ואספקת ציוד , שירותי אחזקה ותיקונים, שכירות חודשית: כוללתכאמור 

 .בהתאם לסוג המערכת כוללעה תכלול  מחיר ההצ .והכל על פי צרכי המטופל מתכלה

הדרוש , כל הציוד המתכלה, כחלק מאספקת השרות יסופק על פי הצורך וללא תמורה נוספת 2.6

  :מפורט להלןכ, לשימוש במערכת

 ).או מסיכת טרכיאוסטומיה(או מסיכת חמצן לפי דרישת הרופא /משקפי חמצן ו 2.6.1

 .רמט 5 - ולא פחות מ מטר 8צינור מאריך לחמצן עד  2.6.2

 .להעשרת לחותבקבוק  2.6.3

 .יוחלף אחת לחצי שנה אלא אם קיים צורך לפני כןהמתכלה הציוד 

 

 .נוספת ללא תמורה, שימוש במערכתב,  מבוטח ובני ביתוהאת ידריך הספק  2.7

למשרדי של טופס ההתחייבות  ,או פקס דואר אלקטרוניהזמנות מכבי יבוצעו באמצעות משלוח  2.8

לביתו של מבוטח תכלול את הפרטים  חמצן העשרתל מערכתכל התחייבות לאספקת  .הספק

 :הבאים

  -.הסניף של טלפון' מס, סניף/שם המרפאה 2.8.1

 .תעודת זהות ומספר טלפון שלו' מס, כתובתו, שם החולה 2.8.2

 סוג החמצן והקודים המתאימים לטיפול 2.8.3

 :להתחייבות תצורף המלצת הרופא המטפל אשר תכלול 2.8.4

 .נתוני ספיקה 2.8.4.1

 שעות שימוש ביממה' מס 2.8.4.2

 המערכת המוזמנתסוג  2.8.4.3

באופן בלעדי בידי  מערכות אלו תישארשל והבעלות , המערכות תסופקנה בתנאי שכירות בלבד 2.9

 .הספק

אשר יאלא אם הגורם האחראי במכבי , לא יסופקו מערכות השונות מאלו אשר הציע הספק למכרז 2.10

  .מאלו אשר הוצעה למכרז בטיבן זאת בכתב ובלבד שהמערכות אינן נופלות

 

 חזקה ותיקוניםשירותי א 3

, במשך כל ימות השנה, הספק יספק למכבי שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות בבתי המבוטחים 3.1

 .למעט יום  הכיפורים, לרבות ימי חג ומועדים
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למעט תקלות , הספק יתקן כל תקלה במערכות שיסופקו לבתי המבוטחים ללא כל תשלום נוסף 3.2

ובלבד שאלה הוכחו , או מפעולה בזדון/ו רשלני וא/או נזקים אשר מקורם בשימוש בלתי סביר ו/ו

, במקרים אלה יהיה הספק רשאי לגבות את עלות התיקון מהמבוטח. לשביעות רצונה של מכבי

 - למען הסר ספק .י מכבי"ואשר יאושרו ע, ללקוח מוסדי גדול בהתאם לתעריפים המקובלים אצלו

 .סכום מהמבוטח ללא אישור בכתב ממכביכל לא יגבה 

נכללים , י הספק בשכירות"תיקונים למערכות החמצן שיסופקו למכבי עהאחזקה והוע שירותי ביצ  3.3

 .השכירות הכוללתבעלות 

 לפי הוראות היצרן וכללי  , בתי המבוטחיםבחמצן  העשרת מערכותלהספק יבצע בדיקות תקופתיות  3.4
             .מערכתי התאריכים המצוינים על כל "ועפ, הבטיחות

 

 תית למחוללי חמצןביקורת תקופ 4

הביקורת . אשר סופקו לבתי המבוטחים מחוללי חמצן להספק יבצע ביקורות תקופתיות  4.1

. ולא פחות מהנחיות והמלצות  היצרן ים בשנה לכל מחולל חמצןיהתקופתית תבוצע לפחות פעמ

ההוראות וההמלצות של , ההנחיות על פי במסגרת הביקורת יבצע הספק טיפולים ובדיקות טכניות 

הביקורת יבוצעו  במסגרת. Db 38 אינה עולה על  רמת הרעשכי  הכולל בדיק, יצרן מחוללי החמצן

או , מכשיר לא תקין .יעילות הטיפול מבחינה רפואיתאת כל הפעולות הדרושות על מנת להבטיח 

 .יוחלף במקום db 38שרמת הרעש שלו עולה על 

 .בדיקה הבאההצוע הבדיקה ותאריך עם תאריך בי "שמיש"על כול ציוד שנבדק תהיה מדבקת  4.2

, באמצעות תוכנה לניהול אחזקה י הספק"ע במחשביתועדו ביצוע כל ביקורת תקופתית ופרטיה  4.3

 ויוצג והתקלות עוד הביקורתית קבצי .שעות העבודה של מחולל החמצןד ו"מסלרבות רישום 

, י הספק"ה יוחלף עמחולל חמצן שעבר יותר מתקלה אחת בשנ. לפי דרישת מכבי, בכל עת, למכבי

 .י מכביבוטחולא יסופק יותר למ

 שיסופקו, את מיכלי החמצן, אחת לשישה חודשים, יחליף הספק, בנוסף לביקורות התקופתיות 4.4

 .במיכלי חמצן המכילים חמצן טרי, לגיבוי למחולל החמצן

לא ו, להסרת ספק יובהר כי ביצוע ביקורת תקופתית נכללת בעלות השכירות של מחוללי החמצן 4.5

כאמור , לרבות החלפת חלקים ואביזרים במחוללי החמצן, עבור ביצועה נוספת תינתן כל תמורה

 .ולא ישולם בגינם כל תשלום נוסף, לעיל
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  על פי מחוז וסוג  חמצן העשרתמערכות לכמות הערכת 
  

  
*גלילים נייחים**לילים ניידיםמחולל חמצןחמצן נוזלי' מע מחוז ג 

 18 103 259 16  צפון

 31 80 269 14 השרון

 415  20  מרכז

16 

101 

4 

58 

 אילת

 43 108 462 16ם-י -שפלה

 27 85 387 14 דרום

:כ"סה  80 1808 481 177 

  
  
-10%ליטר ו  22בנפח  90%הערכה כי כיום , לא כולל גלילי הגיבוי המסופקים עם מחוללי חמצן -גלילים נייחים*
  .ליטר 10 -

  ליטר  3בנפח  50%ו , ליטר 5בנפח  50%כי כיום  הערכה  -גלילים ניידים** 
  

  .ל הינן משוערות בלבד ואין בהן כדי לחייב את מכבי"כי הכמויות הנ, להסרת ספק מובהר
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  'בנספח 
  

  ה ס כ ם
    2009_________  בחודש ____  ביום אביב -שנערך ונחתם בתל

  

  ב י ן

  בריאות-מכבי שירותי                       
  227/99' עותמנית מס אגודה

  היכל הסיטי –א "ת, 27המרד ' מרח                       
  ________:  דואר אלקטרוני
  __________        :דואר אלקטרוני

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

                   
  , מצד אחד        

  

                                         ל ב י ן

___________________________________  

____________________________________  

 
  

  כתובת                                                                             
  

  ____________________________:  ונידואר אלקטר
  _____        ________________________:דואר אלקטרוני

  

  ,"הספק" –אשר יקרא להלן                        
  , שני מצד                                                                                                                      

  

  

  
מערכות אספקת ל, 108/2009ו שמספרפומבי עם הליך תחרותי נוסף ומכבי פרסמה מכרז    הואיל

    .בבתיהםמבוטחי מכבי לחמצן  העשרת  
ואשר מהווה , להסכם זה  "א"כנספח אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף  , )"המכרז" -להלן ( 

  ;חלק בלתי נפרד מהסכם זה
  

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

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

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

 
  המבוא והנספחים .1

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

  .וייקראו ביחד עמו

 
  פרשנות .2

  .כנםאו כדי להשפיע על תו/אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו

 
  הגדרות .3

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

  .על נספחיו, סכם זהה      -  "ההסכם"

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

 ,מכבי בתי מבוטחיהתקינה של המערכות ב פעולתןהמועד בו תוכח      - "מועד מסירה

לאחר שקיבלו הדרכה , פ המפרט שהוגדר"ע, לשביעות רצונם

   .םוכפי שיאושר בכתב על יד  םלהפעלת

  "

הכולל את פרטי , י מכבי לספק"מסמך בעל ערך כספי המונפק ע         -"התחייבות

תאריכי מתן השירות , הטיפול הנדרש, פרטי השירות, המבוטח

  .והסכום לחיוב

  "

      גביית ההשתתפות . משלם המבוטח לספקו הסכום לתשלום אות -  "המבוטח השתתפות עצמית של

 .כפי שתורה מכבי י הספק"העצמית תתבצע ע
               "

 
  אנשי קשר .4

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם _________את מכבי ממנה בזה  4.1

 .זה

 .הסכם זהבכל הקשור לביצוע  הספקלהיות נציג  ____________ממנה בזה את  הספק 4.2

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

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

 
  התקשרותתקופת ה .5

 –להלן (שתחילתה ביום חתימת ההסכם  שנים 5 שלתהא לתקופה  הספקעם  ההתקשרות 5.1
  .)"תקופת ההסכם"או /ו "שרותתקופת ההתק"

כל שנתיים תקופות נוספות בנות  2- למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב 5.2

תקופות " –להלן ( ההסכםותנאי  הוראות יתרתוך שמירה על כל , בתנאים זהים, אחת

 )."האופציה
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  לעניין מתן השירות הספקוהצהרות התחייבויות  .6

/  "היצרן" –להלן ( _________ת וחברההינו סוכן מורשה של כי , מצהיר ומתחייב הספק 6.1

 .וכי הסכם הרשאתו יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות, )" היבואן"

 שהציע את המערכות  או היבואן מטעם היצרן, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מצהיר הספק 6.2

 .לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו, ל"למערכות הנ לספקים השירותיםומסוגל 

שירות בהתאם ה, המערכותמכבי את מבוטחי לספק ל ,בכל תקופת ההתקשרות, מתחייב הספק 6.3

התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש , ולעמוד בכל הכמויותובהצעתו  מפרטב, למפורט בהסכם זה

  . בהסכם זה ובמסמכי המכרז

שים ציוד הבדיקה והחלפים הדרו, הידע, מצהיר כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים הספק 6.4

כמתחייב מהוראות הסכם  להכו, לשם תחזוקתן ולשם הדרכת הפעלתן, לשם התקנת המערכות

שירות ולאחזקת  ,שיווק ,ליבוא, הנדרשים על פי כל דין, וכי בידו כל האישורים וההיתרים, זה

 .המערכות והחומרים לביצוע הבדיקות במערכות

יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו , ואןאו היב כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן, מצהיר הספק 6.5

עומדת חלקי חילוף וציוד למערכות וכי , בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה, להשיג

מעבדה המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת המערכות וכן צוות אנשים  לרשותו 

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

, או במידה והייצוג ישלל ממנו או היבואן כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן, תחייבמ הספק 6.6

תהא מכבי רשאית , במקרה זה. למכבי מיד כשיוודע לו על כך הספקיודיע , מכל סיבה שהיא

מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו  הספקו, הספקלהפסיק את ההתקשרות עם 

 .ע הטכני הדרושתתקשר מכבי ולמסור לו את כל המיד

, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה הספק 6.7

 .בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין

אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה 6.8

 .של ההסכם

 

 אספקת המערכות  .7

 .__________________במחוזות ___________ מקבוצה הספק נבחר לספק את מערכות  7.1

שעות  24בתוך , כל הזמנה של המערכת, הספק מתחייב לספק לבתיהם של מבוטחי מכבי 7.2

 .להסכם זה 2כהגדרתה בסעיף , של ההתחייבות ממועד הקבלה

 .פקס למשרדי הספקאו  דואר אלקטרוניהזמנות מכבי יבוצעו באמצעות משלוח  7.3

 :ת מערכת לביתו של מבוטח תכלול את הפרטים הבאיםכל התחייבות לאספק 7.4

 .שם המחוז וכתובתו, סניף/שם המרפאה 7.4.1

 .תעודת זהות ומספר טלפון שלו' מס, כתובתו, שם החולה 7.4.2

 סוג החמצן והקודים המתאימים לטיפול 7.4.3

 .סכום ההשתתפות העצמית לגבייה מהחולה 7.4.4

 :להתחייבות תצורף המלצת הרופא המטפל אשר תכלול 7.5

 .נתוני ספיקה 7.5.1

 .שעות שימוש ביממה' מס 7.5.2
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 .סוג המערכת המוזמנת 7.5.3

וכי , יסופקו בתנאי שכירות בלבד, מוסכם ומובהר כי המערכות שיסופקו לבתי המבוטחים 7.6

 .הבעלות במערכות אלו תישאר באופן בלעדי בידי הספק

אלא אם הגורם האחראי במכבי , לא יסופקו מערכות השונות מאלו אשר הציע הספק למכרז 7.7

  תב ובלבד שהמערכות אינן נופלות בטיבן מאלו אשר הוצעה למכרזיאשר זאת בכ

כי התחייבותו של הספק לאספקת מערכות לבתי המבוטחים מתייחסת למערכות , מובהר 7.8

 :הבאות ולאלה בלבד

ובנפחים המתאימים לשימוש ביתי  )'ל 5', ל 3( המתאימים לניידותגלילי חמצן בנפחים  7.8.1

 .לענות לבקשת המבוטח ולספק גליל בגודל המבוקש הספק יעשה מאמץ) . 'ל 22', ל 10(

___________ : מדגם___________ מתוצרת גיבוי עם גליל  מחוללי חמצן ביתיים 7.8.2

 .הכוללת אנלייזר

 3בעלת __________ : דגם_________ : נוזלי מתוצרת חמצן העשרתמערכות ל 7.8.3

 .וניידהכוללת מיכל נייח  )'ל 55' , ל 44', ל 40(רמות מילוי 

ללא , ל פי דרישת מכבי יסופקו גלילי החמצן והחמצן הנוזלי עם שתסומי דרישהע 7.8.4

 .תוספת עלות

י הספק בהתאם להנחיות "גביית ההשתתפות העצמית עבור מערכת העשרת חמצן תתבצע ע 7.9

 .הסכום לגביית ההשתתפות העצמית יצויין על גבי ההתחייבות שתוצא לספק. מכבי

 :מידי חודש באמצעות ית של המבוטח לספק יתבצעהתשלום עבור ההשתתפות העצמחיוב  7.10

 .המחאות או שוברי תשלום, מזומן, כרטיס אשראי, הוראת קבע

יבצע , י מכבי"במידה שהמבוטח מסרב לשלם את ההשתתפות העצמית לספק כפי שנקבע ע 7.11

 או חידוש התחייבות/של סרוב תשלום ו בכל מקרה. הספק מאמצי גבייה ויידע על כך את מכבי

   .ציא הספק את מערכת העשרה בחמצן מבית המבוטח ללא אישור ממכבילא יו

 .יתבצע מידי שנהחידוש התחייבות  7.12

 מכבי תעדכן את ספק, מכבי תחליט לשנות את גובה ההשתתפות העצמית של המבוטחובמידה  7.13

 .בכתב גובה ההשתתפות על שינוי

  פיה הטיפול באמצעות  על, או הודעה טלפונית ממבוטח/עם קבלת ההודעה בכתב מאת מכבי ו 7.14

  לאחר קבלת אישור מפקידת יחסי , ייטול הספק את המערכת מבית המבוטח, המערכת הסתיים

 .  אישור חתום למבוטח על לקיחת המערכת על  ידו ןייתהספק  .לכך מחוזית במכבי חבר

ונטילת , על סיום הטיפול, ימים ממועד קבלת הודעה מהמבוטח 3תוך , הספק יודיע למכבי 7.15

  .ערכתהמ

מוסכם כי הספק יגבה דמי שכירות עבור מערכת המצויה בבית המבוטח עד המועד בו נתקבלה  7.16

או עד המועד בו /או מהמבוטח כי עליו ליטול את המערכת מבית המבוטח ו/ההודעה ממכבי ו

, כי הספק רשאי ליטול מבית המבוטח את מערכת החמצן כמפורט לעיל, יתקבל אישור ממכבי

 .ין השנייםלפי המוקדם מב

יהיה רשאי הספק , עם גמר השכירות, לצורך הבטחת השבת המערכות לספק ממבוטחי מכבי 7.17

ומהווה חלק " ג"להחתים את המבוטחים על התחייבות בנוסח המצורף להסכם זה כנספח 

ולקבל מהם בטחונות כמפורט בנוסח , )"התחייבות המבוטח": להלן(בלתי נפרד הימנו 

 .לאספקת המערכת למבוטחים כתנאיוזאת , התחייבות המבוטח
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  ותמיכה מקצועית הדרכה .8

המיועדים להפעיל את המערכות ולהשגיח על  בני ביתוו /או מבוטחי מכביידריך את  הספק 8.1

. לפי הנחיות היצרן, בהפעלתן ובתחזוקתן ברמת המפעיל, פעולתן התקינה בשימוש במערכות

לאחר התקנתה ותמשך עד אשר יוטמע תוצב המערכת מיד  וב מכבי בבית מבוטחההדרכה תנתן 

 .המשתמשלשביעות רצון , השימוש במערכת

  .על טופס הדרכה פעם בשנהיחתים את המבוטח  הספק 8.2

יספק עם כל מערכת ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן תמצית  הספק 8.3

  .   בעברית כל המסמכים , הוראות אחזקה

ת בהפעלת המערכות ובשיטות העבודה בהן למשתמשי תמיכה מקצועית שוטפ יספק הספק 8.4

  .לפי הצורך או לפי פניה של מכבי, המערכות

 
  מערכות קה לוחזתשירות  .9

, העל כל רכיבי, ערכתיהיה אחראי לפעולתו התקינה של כל מ הספק ההסכםבמהלך תקופת  9.1

  . שיםשירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה יעוץ והדרכה למשתמ, ללא תשלום נוסף, ויספק

תיקוני , תיקונים, מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה בתי מבוטחישירות התחזוקה ינתן ב 9.2

אספקת חלפים הדרושים לשמירת המערכת במצב , טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, שבר

והכל ללא , ביקורות טכניות ועדכוני תוכנה למערכת, תקין או לשם השבתה לתפעול תקין

החומרים והחלקים , השירות כולל את כל העבודות. ורה מצד מכביתוספת תשלום או תמ

  .הדרושים לשם ביצוע התחזוקה 

שעות  24, בבתי המבוטחיםשספק למכבי שירותי אחזקה ותיקונים למערכות מתחייב ל הספק 9.3

 .מעט יום הכיפורים, ימי חג ומועדים, ערבי חגלרבות , במשך כל ימות השנהביממה 

  .לעיל 9.3וטחי מכבי שירות מוקד טלפוני בזמנים המתוארים בסעיף הספק מתחייב לספק למב 9.4

 4כל תקלה   תיפתר  תוך  ,לכל קריאה לתיקון תקלה בבתי המבוטחים תלהיענומתחייב  הספק

ימים  7למען הסר ספק סעיף זה יבוצע ). על ידי מכבי או המטופל או מי מטעמו(שעות מקריאה 

  .שעות ביממה 24, בשבוע

            

 .ניתנת לטפול במקוםוהתקלה במערכת לא   יהיה ערוך לספק מערכת חלופית במידה הספק 9.5

שאינה נופלת מכבי מערכת חלופית ברמה  מבוטח להעמיד לרשות הספקבמקרה זה מתחייב 

  . .ובכל מקרה דגם אשר אושר על ידי מכבי, מהמערכת אשר המוחלפת

משעות  98% -כל מערכת לא יפחת מ של UP TIME –מתחייב כי זמן ההפעלה התקין  הספק 9.6

  .בחישוב מצטבר שנתי, העבודה הרגילות

 ד"ברמת מס רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת מהמערכות קובץינהל  הספק 9.7

   .דרישת מכביפי -ויציג אותו למכבי בכל עת על

 
  ת מכבי יובוהתחי .10

 , ת לצורך בדיקתןגישה למערכו, עם המבוטחים בתיאום מראש, מכבי תאפשר לזוכה 10.1

  .טיפול בהן ותחזוקתן
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  התמורה ותנאי תשלום 11

  על פי סוג המערכת בה הוא משתמש , מכבי תשלם לספק תשלומים חודשיים עבור כל חולה 11.1

 .בהתאם להצעתו הסופית, ואשר אושרה על ידי מכבי             

+ של שוטף בתנאים  ,למכבי הספקי "אשר יוגשו ע ,התמורה תשולם כנגד חשבוניות מס כחוק 11.2

 .יום ממועד תאריך כל חשבונית 65

 .יוגש חשבון וישולם בגין החלק היחסי, בגין שרות אשר החל או הסתיים במהלך חודש 11.3

אליה  ,כדיןמרכזת לכל מבוטחי מכבי חשבונית מס , לכל חודש 10 - עד ה,  ימסור למכבי הספק 11.4

' ווח בקובץ החיובים את מסיודגש כי חובה לד  'ז בנספחמפורט כחשבון קובץ יצורף 

  .יקוזז החיוב, ללא דיווח זה. י מכבי"ההתחייבות שניתנה ע

המחירים יחושב השינוי במדד אחת לשנה   -להצמיד המחירים ,בחר הספק בטופס ההצעהבאם  11.5

המדדים , למען הסר ספק. והמחירים יעודכנו בהתאמה,  בין תחילת התקופה לסופה -לצרכן 

מדד הבסיס לבחינת  .מהווים את מדד הבסיס לביצוע העדכון הבאאליהם התבצע העדכון 

 .נקודות_____הינו המדד הידוע ביום חתימת ההסכם ואשר עמד על , ההצמדה הראשונה

כהגדרתם הנוספים  לגופים מתחייב לספק את המערכות באותו המחיר ובאותם התנאים  הספק 11.6

י תנאי "עפ הספקלהתקשר עם  ןוניימע האו מי מהם יהי/הנוספים ו הגופיםבמידה ו, בהסכם

  .וכל התנאים שבהסכם זה יחולו עליהם, זה הסכם

 
  אחריות 12

או /או פגיעה ו/או אובדן ו/לבדו אחראי לכל נזק ו הספק, מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה 12.1

או לצד שלישי /או למבוטחיה ו/או למי מטעמה ו/שיגרמו למכבי ו, או לרכוש/לגוף ו, הפסד

: להלן(כמפורט ומוגדר בהסכם זה  ,חמצן העשרתמערכות ל אספקתו בקשר עם א/כלשהו עקב ו

 ). "השירותים"

או /בגין כל נזק ו, מיד עם דרישתה הראשונה, או לשפות את מכבי/מתחייב לפצות ו הספק 12.2

שייגרמו למכבי כתוצאה , ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי"ט עו"לרבות הוצאות ושכ, הוצאה

על פי הסכם זה או על פי כל , או בשמו/או מי מטעמו ו/ו  הספקותו של מאירוע שהינו באחרי

 .דין

כדי לצמצם או לגרוע  הספקעל ידי כמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר 12.3

יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את ולא , להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

אחראי לו על פי  שהואבגין כל נזק או מי מטעמה /מכבי וצות את לפאו /לשפות ו ומחובת  הספק

 .או על פי כל דין/הסכם זה ו

מכל סכום שיגיע  ,להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותולנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא 12.4

לגבותם  תרשאי תהאוכן , בכל זמן שהוא, בצירוף הצמדה וריבית על פי חוקלזוכה  הממנ

 .חרתבכל דרך א  הספקמ

, הצווים, התקנות, מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים הספק 12.5

למעלה מן הצורך . ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם

, נוסח משולב החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב  הספקכי , יובהר

אך מבלי לפגוע בכלליות  ,ובעיקר, שהותקנו על פיותקנות וה הצווים כלואחר  1995 –ה "תשנ

 ואו קבלני המשנה של/ו או משמשיו/או שליחיו ו/ו וכל עובדי, הספקשבאופן , האמור לעיל

לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או , במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו 

 .ל"זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,זמני
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לפי  הספקאינן באות לגרוע מכל התחייבות של  ,על כל סעיפי המשנה שבו, סעיף זהוראות ה 12.6

מאחריות כלשהי בגין  הספקאת ואין בהן כדי לשחרר או על פי כל דין /וההסכם 

 .הספקבביטוחי המכוסה או שאינו מכוסה ' הפסד וכד/אובדן/נזק

 
  חטויב 13

ממועד תחילת , או על פי כל דין/זה ו הסכםעל פי  הספקומהתחייבות מבלי לגרוע מאחריות  13.1

לערוך ולקיים על  הספקמתחייב , המוקדם לפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםהסכם זה 

המפורטים את הביטוחים  ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, וחשבונ

 :להלן(ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה להסכם כנספח  מצורףה" אישור עריכת ביטוחים"ב

 .ההסכםפי - עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת , )"הביטוחים"או /ו" הספקביטוחי "

תום תקופת  אחרלתקופה נוספת כל למשך , ואחריות מוצר ולעניין אחריות מקצועית

  .ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות

, בין היתר, והוא מתחייב, בסעיף זה יםהנזכר הביטוחיםחר כל תנאי מתחייב למלא א הספק 13.2

תחודשנה  הספקלדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי , לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם

לא לעשות כל מעשה שיש , ההתקשרותותהיינה בתוקף במשך כל תקופת , לפי הצורך, מעת לעת

אישורים על תשלומי מכבי לבקשת  ולהמציאוחים או להפקיע את תוקף הביט/בו כדי לצמצם ו

י בביטוח הנקוביםת וות העצמיויההשתתפ מיבכל מקרה בסכויישא  הספקכי , יודגש. הפרמיה

 .הספק

יום לפני  14 -לא יאוחר מ, למכבילהמציא  הספקמתחייב  ,מכביללא צורך בכל דרישה מצד  13.3

לעיל בהתאם לנוסח אישור  אמורכ הספקאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,מועד תחילת הסכם זה

 .כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, םביטוחיעריכת  

 מכבילהפקיד בידי  הספקמתחייב , הספקיום לפני מועד תום תקופת ביטוחי  14 -לא יאוחר מ 13.4

ולמשך כל בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת  ,לעיל 12.3 כאמור בסעיף ,יםאישור עריכת ביטוח

 .ההסכם תקופת ההתקשרות על פי

 הספקשיומצא על ידי  יםהביטוחעריכת לבדוק את אישור  ,אך לא חייבת, תרשאימכבי תהא  13.5

על  ושיידרשאו הרחבה /או התאמה ו/ואו תיקון /ומתחייב לבצע כל שינוי  הספקו, כאמור לעיל

 .ו על פי הסכם זהלהתחייבויותיאת הביטוחים נושא האישור מנת להתאים 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מכבי כויות מצהיר ומתחייב כי ז הספק 13.6

אישור הביטוחים נושא כל אחריות שהיא לגבי או /כל חובה ו האו מי מטעמ/מכבי ומטילות על 

ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה , או לגבי העדרם, ותוקפם, היקפם, טיבם, יםהביטוחעריכת 

דרשו עריכת שינויים וזאת בין אם  ,או על פי כל דין/וזה  הסכםעל פי   הספקשהיא המוטלת על 

 .ובין אם לאואת אישור עריכת הביטוחים בין אם בדקו , ובין אם לאוכמפורט לעיל 

אך לא , תזכאימכבי  תהא, ןאו בחלק ןבכללותף זה לפי סעי יותיובהתחייבו הספקלא עמד  13.7

 ואו לשלם במקומ/ו וחשבונ ועל הספקשל  מולערוך את הביטוחים או חלק מהם במקו ,תחייב

 .לכל סעד אחרמכבי של  הכל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכות

וכי , מכבייכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי   הספקביטוחי  13.8

יתחייב המבטח , כמו כן .מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף בביטוחי 

מסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי יא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם תשהפוליסות ל

 .יום מראש 60לפחות מכבי 

ל לקבלת "על פי הביטוחים הנ או מי מטעמה/מכבי ושל  היכללו סעיף לפיו זכות הספקביטוחי  13.9

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

 .או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים/ו
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מכל סכום שיגיע  ,להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותולנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא 13.10

לגבותם  תרשאי תהאוכן , בכל זמן שהוא, בצירוף הצמדה וריבית על פי חוקלזוכה  הממנ

 .בכל דרך אחרת  הספקמ

האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת  כי קביעת גבולות, מוסכם בזאת 13.11

 הספקעל . שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה  הספקדרישת מינימום המוטלת על 

מצהיר ומאשר בזאת כי  הספק. לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם

ו מי מטעמה בכל הקשור לגבולות א/או דרישה כלפי מכבי ו/הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו

או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על /או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/האחריות האמורים ו

 .ידו

או תביעה /או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, הספקמצהיר , מבלי לגרוע מן האמור לעיל 13.12

י על פי הביטוחים או בשמה בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפו/או מי מטעמה ו/כנגד מכבי ו

או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות , שהתחייב לערוך כמפורט לעיל

או בשמה מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב /או מי מטעמה ו/והוא פוטר את מכבי ו, בפוליסות

 .לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות

 .הפרה יסודית של ההסכם הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה 13.13

 

 רישיונות והיתרים 14

  או /מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו הספק 14.1

מתחייב  הספק. לצורך קיום השירות והפעלתו, הדרושים על פי הדין תהרישיונואו /ההיתרים ו

, על חשבונו הוא, רוכים בהםל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכ"לגרום לכך שכל הנ

 .תקשרותבמשך כל תקופת הה

תוך שבוע , למערכותר "מתחייב להמציא למכבי אישור כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ הספק 14.2

ר תוך  חודש ממועד החתימה על "והוא מתחייב להמציא אישור אמ, ממועד חתימת ההסכם

  . פעלת השרות נשוא הסכם זהובכל מקרה טרם ה, ההסכם

  .ת סעיף זה תהווה הפרה יסודיתהפר 14.3

 

  הספקמועסקי  15

כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך , מצהיר בזה הספק 15.1

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

  .יעותיהם הנובעות מיחסיו עימםועליו תחול האחריות לגבי תב, על חשבונו הוא בלבד, ידו

או הסכם /מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו הספק 15.2

  .החלים עליו

או בקשר /שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו, אחראי כלפי עובדיו הספק 15.3

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

  . פעילות הקשורה למתן השירות

וכי כל זכות , פי ההסכם- כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על הספקכן מצהיר  15.4

או בשמם /או למי שהתמנה על ידם ו/או לנציגיה ו/או למנהל ו/פי ההסכם למכבי ו- שניתנת על

אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע , השירותלפקח ולהתערב בכל צורה במתן , או מטעמם/ו

או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות /ולא תהיינה לזוכה ו, הוראות ההסכם במלואן

פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע , של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלום
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שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך . מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד הספק 15.5

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

  .למטרה כלשהי

, או לשפות את מכבי/מתחייב לפצות ו הספק, ים למכביאו סעד הנתונ/מבלי לגרוע מכל זכות ו 15.6

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

 .העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה

אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה 15.7

  .כםשל ההס

 
  שמירת סודיות .16

דיעה בקשר יכל , או להביא לידיעת כל אדם/למסור ו, ולא להעביר, מתחייב לשמור בסוד הספק 16.1

או אגב ביצוע , במהלךאו ,  עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף

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

לחוק  118י ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף כ, מצהיר הספק 16.2

 .1977 –ז "התשל, העונשין

של , י  החוק"כמתחייב עפ, או מי מטעמו ישמרו על סודיות רפואית/הספק מתחייב כי הוא ו 16.3

 .מידע הרפואי אודות מבוטחי מכבי אשר יגיע לידיו במתן השרות

אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית , ינו סעיף עיקרי בהסכםה, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה 16.4

  .של ההסכם

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .17

ערבות , יפקיד הזוכה  בידי מכבי, כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם 17.1

בסכום של  , בנוסח שיאושר בידי מכבי, צמודה למדד המחירים לצרכןאוטונומית בנקאית 

שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם , )שקלים חדשים אלף ה וחמישיםמא( ח"ש  000150,

 .התקשרותיום לאחר תום תקופת ה 120וכלה בתום  

או הסתיים  הסתיימה תקופת ההתקשרות, מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל 17.2

ו על פי והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותי, מתן השירות מכל סיבה שהיא

תהא מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של הערבות  - ההסכם

תחזיר  -והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור  הסתיימה תקופת ההתקשרות. לתקופה שתיקבע

 .מכבי לזוכה את כתב הערבות הבנקאית

י רשאית לממש את תהא מכב, בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם 17.3

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

 .או למתן הוכחה כלשהי, מ משפטי כלשהו"למו

יהא הזוכה חייב , השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות 17.4

 7תוך , לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות

 .ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ממנה) שבעה(

 .אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם 17.5

 .פי כל דין- עלהאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או  17.6
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אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה

  .ההסכם

  

  הפרת הסכם .18

  .פי כל דין או ההסכם- על, מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית 18.1

מי  או  הספקרשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד , בנוסף לאמור לעיל 18.2

והליכים , יסול עסקים באופן אחרחאו /הסדר נושים ו, כינוס נכסים, מטעמו שיש בהם פירוק

  .יום 30אלו לא בוטלו תוך 

  –את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  הספקהפר  18.3

  או; לבטל את ההסכם לאלתר 18.3.1

או /לתקן את ההפרה ו הספקלעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מ 18.3.2

מתחייב בזה למלא  הספק. ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה 3תוך  ההתחייבות

ייגרמו או ש/נגרמו ווכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש, אחר הוראות מכבי

  .הקיום כאמור-או אי/האמורה וכתוצאה מההפרה  מכביל

ם למכבי פיצויי הספקישלם , לעיל 17.3בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  18.4

או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה /וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו, ח"ש100,000מוסכמים בסך 

אין באמור בפיסקה זו כדי . אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה, או אי הקיום כאמור/ו

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

את ההסכם הפרה  הספקהפר או /לעיל ו 17.3.2כאמור בסעיף , את ההפרה פקהסלא תיקן  18.5

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

כפי , או ההתחייבות/או לא מילא אחרי ההוראות ו/לא תיקן את ההפרה ו הספקההתחייבות ו

תהיה מכבי זכאית לבטל את , המועד שנדרש על ידהלשביעות רצונה ובתוך  ,שנדרש על ידי מכבי

יהא חייב  הספקו, ידי מתן הודעה על כך בכתב- וזאת על, קיומו-ההסכם מחמת הפרתו או אי

או שיגרמו /וזאת בגין הנזקים שנגרמו וח "ש  100,000לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך

אין  .כבי להוכיח נזקים אלהאו אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מ/למכבי כתוצאה מההפרה ו

או /כל סעד או תרופה אחרים ו הספקשל מכבי לקבל מ באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה

  .נוספים על פי כל דין

כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר , הצדדים מצהירים 18.6

 הספקוכי , כמפורט לעיל, סכםאו הפרתו היסודית של הה/עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו

  .יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר

והביטול ייכנס לתקפו במועד , ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה 18.7

  .שתקבע מכבי בהודעה

 
  הסבת ההסכםאיסור  .19

או  כויותיו על פי ההסכםזאו להמחות לאחר את , או להעביר לאחר, איננו רשאי למסור הספק 19.1

  .אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי,  את החובות הנובעות ממנו

תהא בטלה ומבוטלת , לעשות בניגוד להוראות סעיף זה הספקכל מסירה או העברה שיתיימר  19.2

  .וחסרת כל תוקף

  .אסורות בשעבוד כלשהו, כולן או מקצתן, לפי ההסכם ומכוחו הספקזכויותיו של  19.3

 23



לכל , או חלקן/פי הסכם זה ו-או להעביר את זכויותיה על/ה ומכבי תהא רשאית להסב הסכם ז 19.4

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

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

 .כלשהו הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר, פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך 19.5

אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה 19.6

  .של ההסכם

  זכות קיזוז .20

עשוי  הספקתהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ש, ולה בלבד, כי למכבי, הצדדים להסכם מסכימים בזה

  .גיע לזוכה ממכבימכל סכום שי ,להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת

, טעויות, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, היה ויתגלו בחשבון, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

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

  .או שיגיע לזוכה ממכבי/סכום המגיע ו

  העדר בלעדיות .21

אינה השירות ידי מכבי לספק את  - תנה לו עליכי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ, בזה מצהיר הספק

או /להתיר גם לאחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו, בכל עת, וכי מכבי תהא רשאית, הרשאה בלעדית

   .מקביל עבור מכבי

  ויתור בכתב .22

  .אלא בכתב, לפיו הצדדיםואין ויתור על זכות מזכויות , אין שינוי בהסכם 22.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  22.2

  .תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 22.3

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

 טסמכות שיפו .23

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

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

 ומתן הודעות כתובות הצדדים .24

  .כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם

ובהישלחן כך תחשבנה , שבמבוא להסכםאלקטרוני למען  פי הסכם זה תישלחנה בדואר-ודעות עלכל הה

  .שליחתן  שעות מעת 24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

  

  

  : ולראיה באו הצדדים על החתום

  
  
  

            ________________                                               _____________________  
  ה ז ו כ ה                                                                    מ כ ב י
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  נספח להסכם

   םאישור עריכת ביטוחי

  
  

  לכבוד
   או חברות שלובות/או חברות קשורות ו/וחברות בנות או /ו מכבי שירותי בריאות

  תל אביב, 27המרד ' מרח
  )מכבי: "להלן ביחד ולחוד (

  
  

   יםביטוחאישור עריכת  :ןהנדו
  

  
ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין  יהננו מאשרים בזאת כ

: להלן( חמצן לצרכים רפואיים לבתי מבוטחי מכבי בעניין אספקת") הספק"להלן ( _______________
  .________ ומסתיימת ביום_________ ביום  וזאת לתקופה המתחילה") השירותים"
  
  

.א  ביטוח חבות מעבידים 
לשלם ביטוח  הספקאו מועסקיו שבגינם נדרש /כלפי עובדיו ו הספק פיו מבוטח-על ביטוח חבות מעבידים

בגין , 1980 -ם "התש, או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים/ו) נוסח חדש(על פי פקודת הנזיקין לאומי 
בגבול ביצוע השירותים ד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב לכל עובאו נזק נפשי /ואו נזק גוף /מוות ו

כ לתקופת ביטוח "אירוע ובסהל, נפגעל) ח"עשרים מיליון ש( ח"ש -20,000,000 שלאחריות שלא יפחת מסך 
  . שנתית

מועסקי /במקרה ויחשבו כמעבידם של מי מעובדי עובדיה ומנהליהאו /ומכבי ורחב לשפות את מהביטוח 
  .מועסקיו כמוגדר לעילאו /ו הספק

  
  

.ב   ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
בגין כל , על פי דין, או מטעמו/וכל הפועלים בשמו ו הספק פיו מבוטח-עלביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

, לרבות מבוטחי מכבי, או גוף כלשהו/או לרכושו של כל אדם ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/ואו אובדן /ופגיעה 
בגבול אחריות שלא יפחת מסך או במסגרת מתן השירותים /מי שפועל מטעמה בקשר עם ו או/עובדי מכבי ו

  . כ לתקופת ביטוח שנתית"לאירוע ובסה )ח"שישה מיליון ש(ח "ש 6,000,000 - של
פריקה , מכשירי הרמה, בהלה, התפוצצות, כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש אינוביטוח זה 

מצד השבה או תביעות /שביתות והשבתות ו ,הרעלה, קנים סניטריים פגומיםמת, הספקת מוצרים, וטעינה
  .המוסד לביטוח לאומי

 םכמבוטחים נוספים בגין אחריותעובדיה ומנהליה או /ומכבי ורחב לכלול את משם המבוטח בפוליסה 
כאילו  לפיו ייחשב הביטוח, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבתאו מי מטעמו /ו הספקאו מחדלי /למעשי ו

  .נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
או בשליטה של /במידה ואינו בפיקוח ו, או מבוטחיה ייחשבו כרכוש צד שלישי/או עובדיה ו/רכוש מכבי ו

  .הספק
  
  

.ג  ביטוח אחריות מוצר 
 יןאו בשליחותו בג/או בעבורו ו/או בשמו ו/וכל הפועלים מטעמו ו, הספקפיו מבוטח -ביטוח אחריות מוצר על

אבדן או נזק פיזי לרכוש או /ו או נפשית מכל סוג/ופגיעה גופנית או /ו מחלה או/ו מוותאו /והיזק גופני 
חלקי , לרבות רכיביהם, המסופקים בקשר עם ההסכם ________או בקשר עם /עקב ו תוצאתילרבות אבדן 
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וזאת  הספקאו מחדלי /למעשי ו המטעמה בשל אחריות מיאו /ומכבי ת לכלול אורחב מהביטוח כאמור 
  .בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

או למבוטחי מכבי לפני חתימת /למכבי ו הספקרותים כלשהם על ידי כי אם ניתנו שי, הננו מאשרים בזאת
אף אם חל מועד זה לפני , השירותים כאמור ההסכם יחול הביטוח לפי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן

  . מועד תחילת הפוליסה
לתקופת  כי  הפוליסה תכלול אופציה, מוסכם, מסיבה כלשהי, במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל  ולא יחודש

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע  6למשך , גילוי נזקים ותביעות מוארכת
ייחשב לכל , שאירע בתקופת הביטוח שלא חודשה ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת

  .נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח
  

שירותי , תמיכה מקצועית, הדרכה: הפוליסה מורחבת לכלול גםזה הגדרת המוצרים על פי  לעניין סעיף
  .ועדכוני תוכנה, תחזוקה

  .)ח"מאה אלף ש(₪  100,000עד לגבול של   recall -הביטוח מורחב לכלול כיסוי ל
 

  
.ד ביטוח אחריות מקצועית 

או בשליחותו /או בעבורו ו/או בשמו ו/וכל הפועלים מטעמו ו, הספקפיו מבוטח -מקצועית עלביטוח אחריות 
, טעות, שמקורם ברשלנותכולל כל הנזקים  ,או חולי/או מחלה ו/או מוות ו/או היזק נפשי ו/בגין נזק גוף ו

לרבות , או במסגרתם/או במהלכם ו/או עקב מתן השירותים על ידם ו/אשר ארע תוך כדי ומחדל או השמטה 
יפחת בגבול אחריות שלא , עית שירותי תחזוקה ועדכוני תוכנהתמיכה מקצו, תוך כדי ועקב מתן הדרכה

  . כ לתקופת ביטוח שנתית"לאירוע ובסה) ח"שמיליון  ארבעה( ח"ש 4,000,000 -שלמסך 
או למבוטחי מכבי לפני חתימת /למכבי ו הספקכי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי , הננו מאשרים בזאת

אף אם חל מועד זה לפני , מתן השירותים כאמור פרע ממועד תחילתהביטוח לפי פוליסה זו למההסכם יחול 
  . מועד תחילת הפוליסה

כי בפוליסה תחול תקופת גילוי , מוסכם, מסיבה כלשהי, במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש
ארע חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שי 6למשך , נזקים ותביעות מוארכת

ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע , בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת
  .עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח

וזאת  הספקאו מחדלי /למעשי ו המטעמה בשל אחריות מיאו /ומכבי ת לכלול אורחב מהביטוח כאמור 
  .יטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחבכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הב

, אובדן מסמכים, או העיכוב/אובדן השימוש ו: הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר
  .נזק תוצאתי וחריגה מסמכות

דים אי יושר עובאו בשמו בגין /וכל הפועלים מטעמו ו הספקהביטוח כאמור מורחב לכסות את אחריותו של 
  .והוצאות שחזור מסמכים או שותפים/או מנהלים ו/ו
  

  
.ה  ביטוח רכוש 
לרבות המערכות והציוד מתכלה , או לציוד/במלוא שווי ובערך כינון מלא לרכוש ו" אש מורחב"מסוג ביטוח   

או המיועד לשימושה של מכבי במסגרת מתן /המצוי בשימושה ו, הספקשבבעלותו של , ומערכות חלופיות
  .או בעת העברתו/בחצרי מכבי ו ולרבות בעת הימצא, השירותים

או בני /או מבוטחי מכבי ו/מכבי ולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי והביטוח כאמור כ
ובלבד שהאמור בדבר הויתור על , לרבות עובדיה ומנהליה, או כל הבאים מטעמה/אדם הנלווים אליהם ו

   . שגרם לנזק מתוך כוונת זדוןזכות התחלוף לא יחול לטובת אדם 
  

  
לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  הספק 

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

  

.ז

 מבלימכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח או יצומצמו /אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו 
   . יום מראש 60על כך בדואר רשום שניתנה לכם הודעה 

  

.ח

לא יהיו נחותים מהנוסח  ,למעט ביטוח אחריות מקצועית, הספקכי נוסחי פוליסות , מוסכם בזאת במפורש 
  .או כל נוסח אחר שיחליף אותם, 2008הידוע כביט 

  
  
  

.ט

  

  .כפוף לתנאיהן ולסייגיהן של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעילב

  

  

  

  

  

  

  

  

               בכבוד רב

  

___________  מ"חברה לביטוח בע

  

  ____________________על ידי 

  )שם החותם ותפקידו(
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  נספח להסכם

  לשימוש הזוכה בלבדת ביצוע ערבו

  

  נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטנומית

  

  לכבוד

  227/99' מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס

  תל אביב 27המרד ' רח

  ' ___________ערבות מס: הנדון

  .נ.א

דד כשהוא צמוד למ") סכום הערבות"להלן (₪  150,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

  ____________המגיע או עשוי להגיע לכם מאת, כמפורט להלן

  . ערכות להעשרת חמצן למבוטחי מכבי שירותי בריאות בבתיהםאספקת מבקשר עם הסכם ל") החייב" –להלן (

  

  :משמעו" מדד"המונח  –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

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

  ______שפורסם ב__________ עלה לעומת המדד בגין חודש 

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

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

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

  

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

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

  .שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדלשהסכום הכולל 

  

  . ועד בכלל _________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

  

  .ל לא תיענה"דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ

  

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

                

  ,בכבוד רב

  

  __________:שם הבנק

  __________:שם הסניף
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  'גנספח 

  מכבי שרותי בריאות: לכבוד

  
  '  ________________ טופס הצעה למכרז מס: הנדון

  
   :התאגיד המציע

  
  :פרוט המערכות המוצעות

  
  :מחולל חמצן

  
  __________________: דגם__________________________  :תוצרת

  
  : הערות

  
_______________________________________________________  

  
  
  

  מיכלי חמצן נוזלי
  __________________: דגם__________________________  :תוצרת

  
  : הערות

  
_______________________________________________________  

  
  :חמצן רגיל ונוזלי

  
  _________________________  _:תוצרת

  
  : הערות

  
_______________________________________________________  

  
  
  

  כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

מצהירים ומתחייבים ______________________הרשאים להתחייב ולחתום בשם , מ"נו החא
  :כדלקמן
  

אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות , קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז  
  .ים על כתב הצהרה והתחייבות זוובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמ

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

  
חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו  1.2

לרבות חתימה על ההסכם , והכל אם נהיה הזוכים במכרז, בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז
 .המצורף כלשונו

  
 .מכל סיבה שהיא, כולה או חלקה, ידוע לנו כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש 1.3
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הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך  1.4
 .בינינו לבין מכבי, אם תהא, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, הכנת ההצעה ולאחריה

  

חייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה אנו מת 4.1

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

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

  .תקופת ההתקשרות לפי ההסכם

  
ם ומוסכם עלינו כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים הננו מביני 1.5

  .במכרז
  

 .מ"לא כולל מעח "ש - המחירים בהצעה נקובים ב 1.6
  
  
    :להלן הצעתנו  .2
  

  .מתבקש להציע הצעות גם למחוזות ,ספק המציע הצעה בפריסה ארצית •

 )מ"לפני מע₪ (מחיר מוצע לחודש למטופל  
מחוז  

ירושלים 
 והשפלה

מחוז 
  המרכז

מחוז 
 הצפון

מחוז 
 דרום

סה בפרי
 ארצית

מרכיב 
 שרות

כולל 
 אילת

מחוז
 השרון

 'קבוצה א
אספקת 
מחולל 

+ חמצן 
גליל 
גיבוי 
ויתר 

מרכיבי 
 .השרות

         

אספקת 
חמצן 

בגלילים 
נייחים 
ויתר 

מרכיבי 
 השרות
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אספקת          
חמצן 

בגלילים 
ניידים 
ויתר 

מרכיבי 
 השרות

  
  
  
  

  'קבוצה ב
אספקת 
מערכת 

חמצן 
נוזלי 
ויתר 

מרכיבי 
 השרות

         

אספקת 
מחולל 
 10חמצן 

ליטר 
+ לדקה 

גליל 
גיבוי 
ויתר 

מרכיבי 
 השרות

         

 .מכרזבהתכולה הקובעת  הינה כמפורט . ל הינה כללית "תכולת השרות הנ •
 .ינה מתחייבת לכמות זאת או כמות כלשהימכבי א, .כמפורט במפרטהכמויות אומדן  •
 

על פי בחירת הספק מראש לכל תקופת ההצמדה למדד המחירים לצרכן תתאפשר : דת המחיריםהצמ
  .אלא בחר הספק שלא להצמיד, במנגנון המפורט בהסכם , ההסכם

  _____________________________________:בחירת הספק
 

  
  
  
  

  _________________:ימהחת__________________:השם המלא
  
  

  _________________: חותמת       __________________:תפקיד
  
  

  __________________:טלפון        __________________:כתובת
  
  

  __________________:דואר אלקטרוני __________________:תאגיד 'מס
  
  
  

 31



 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה  .3

שהמסמכים הרשומים מטה צורפו  X-נא וודא וסמן ב. מכים הבאיםיש לצרף להצעה את המס

  להצעתך 

  .אישור תאגיד  [   ]  

  .CEאו  FDAאישור   [   ]      

  .ח על היקף פעילות כספית"אישור רו  [   ]            

  .המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ אישור יצרן  [   ]   
  באמצעות מערכת הנשימה למתן גזים לשימוש ברפואה: הבריאות בנושא אישור ממשרד[   ]                     

                          ). התרופות בישראל אישור התכשירים שנרשמו בפנקס(                          

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

  .מסמכי המכרזל 'ונספח , ד"תצהיר העשוי בפני עו    [   ]

   .ה ותכונותיה העיקריותתמונת, המערכתהמכיל תיאור , צבעוני באיכות נאותה פרוספקט  [   ]      

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

  .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי  ]   [  

  .טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום  [   ]      

  משרד הבריאות לדגם המוצע או אישור על היותו מצוי בהליכי רישום לקבלת     -ר"אישור אמ  [   ]

  .ר במידה ויש"אמ      
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   'דנספח 

  

  טופס פרטי המציע

 .בסוף הטופס ולחתום, את כל הפרטים להלן למלאהמציע נדרש  
 .יםהמציע רשאי לצרף כל חומר משל 

  
  

   פרטי המציע .1
  

  שם
  
 

עוסק מורשה' מס

  ):צורת התאגדות(מעמד משפטי 
  
 

:ת משנת/ פועל 

  :כתובת משרדי ההנהלה
  
 

 :מייצג את יצרן הציוד משנת

  :טלפונים
  
 

:דואר אלקטרוני

  :הרכב הבעלות בתאגיד
1.  

 

  
  
  תיאור כללי של המציע  .2
  
 
 
 
 
 
  
  כוח אדם .3
  
  
  :על ידי המציעמספרם הכולל של המועסקים . א
  
 
  : מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע . ב
  
 
והעוסקים בתחזוקת המערכת המוצעת , י המציע"המועסקים ע, שמות אנשי השירות הטכני. ג

  :ותמיכה מקצועית
  
  

______________________________               ______________________________  
  

____________________________________________                 _______________  
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  ניסיון קודם ולקוחות  .4
  
  

  :כירה ובמתן שירותי אחזקה למערכת המוצעת מספר שנות ניסיון של המציע במ
  
 

  :י המציע בשנתיים האחרונות"ע סופקוש, מספר מערכות מהדגמים המוצעים במכרז
  
 

  :על ידי המציע בשנתיים האחרנות  סופקוש, ל"מספר כולל של מערכות פעילות כנ
  
 

  :שמות הרוכשים המפורטים להלן
  
1 .       ___________________________          2 .____________________________  
  
3 .                 ___________________________4 .____________________________  
  
5 .                   __________________________6 .____________________________  
 
  
  
  
מספקים בשנים  להם אנו/להם סיפקנו מוסדייםלהלן פירוט לקוחותינו ה .5

 סדירבאופן  האחרונות___________
  

  :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

  

  

  

  ________________________:   חותמת____________________  :חתימת המציע         

  
  ______________________: תאריך
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  'הנספח 
  תב ערבותכ

  
  לכבוד 

  מכבי שירותי בריאות       

  27רחוב המרד        

  תל אביב       

  
                __________  כתב ערבות מספר : הנדון

  
  

  _______________________") המבקש: "להלן(_________________________  לבקשת 
  

  .)₪ חמישים אלף(₪  50,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
  

  ).15.8.09 שפורסם ביום 2009יולי מדד בגין חודש : (שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך
  

חמצן לצרכים  לאספקת 108/2009' מספומבי עם הליך תחרותי נוסף בקשר עם מכרז , אשר תדרשו מאת המבקש
  .רפואיים לבתי מבוטחי מכבי

  
מבלי שתהיו חייבים לנמק , ים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתבל תוך עשרה ימ"אנו נשלם לכם את הסכום הנ

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

  .ועד בכלל 13.12.09 ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 
  
  

  :דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו
  
  

__________________________________________________________  
  כתובת הבנק                                   שם הבנק                   מספר הסניף       

  
  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה

  
  
  

__________________________________________________________  
  חתימה וחותמת                    שם מלא                             תאריך               
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  'ונספח 

  ר  י  ה  צ  ת
  
  

 את האמת לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר _________________. ז.ת____________________ _מ "הח אני
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 ,108/2009למכרז ") החברה: "להלן(___________________ כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת צהירי זה ניתן ת
  .חמצן לצרכים רפואיים לבתי מבוטחי מכבי לאספקת

 .בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה_________________ משמש בתפקיד הנני  .1

 'דרישות לקבוצה א .2
 2008בשנת ' יח 5000נמכרו בכמות מצטברת של לפחות  מחוללי החמצן מהתוצרת המוצעת על ידו 3.1

  .מערב אירופה ויפן, ב"ארה, בישראל

' באספקת מערכות להעשרת חמצן מקבוצה א, הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות 3.2
 .למטופלים בבתיהם

בחר עבור ספק אשר יי, מטופלים 1500ללפחות ' מערכות להעשרת חמצן מקבוצה א 2008סיפק ב  3.3
  .300מספר המטופלים הינו  –לאספקה לחלק ממחוזות מכבי 

 ):מערכות חמצן נוזלי(' דרישות לקבוצה ב .3

' באספקת מערכות להעשרת חמצן מקבוצה ב, הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות 4.1

 .למטופלים בבתיהם

ספק אשר ייבחר עבור , מטופלים 75ללפחות ' מערכות להעשרת חמצן מקבוצה ב 2008סיפק ב  4.2

 .15מספר המטופלים הינו  –לאספקה לחלק ממחוזות מכבי 

   .זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת, מצהיר כי זה שמי .4

  

        ______________________  

  חתימה                                                                                                                                                    

  

במשרדי ברחוב ____ _____________הופיע בפני עורך דין  __________הנני מאשר בזה כי ביום 
מספר זהות  ידי תעודת עצמו על ההישז_____ __________  מר_____________________, 

מת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את הא ______________
  .ל וחתם עליה"אישר את נכונות הצהרתו הנ, יעשה כן

  

______________________  

 ותמתחתימה וח                                                                                                                                     
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  'נספח ז

  

  

  

  אופן בחירת הזוכה

  

  

 :כך ייערך נוסף תחרותי הליך עם רגיל פומבי מכרז

 ;נוסף הליך תחרותי ייערך שבהתקיימם תנאים ייקבעו המכרז במסמכי (1)

 תנאים פי על שנקבעו למציעים ועדת  המכרזים תודיע,  (1) משנה בפסקת כאמור התנאים התקיימו (2)
 עם מיטיבים בתנאים למחיר הצעתם ביחס ,סופית הצעה ,הוועדה שתורה במועד ,ים להגישרשא הם כי,אלה
  .סופית הראשונה הצעה הצעתו תהיה ,נוספת הצעה מציע הגיש לא ;הצעתם המקורית לעומת המכרז עורך
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	3.2.3. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף 3.2.2 לא  תענינה.
	3.2.4. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.
	3.2.5. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 7.9.09.

	3.3. אופן ומועד הגשת ההצעות
	3.3.1. את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!)  במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק  "מכרז מספר 2009/  108 ,  לידי גב' שרה מחט - רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14. 
	ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב' ה-14.9.09 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
	3.3.2. ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח "ג", לאחר חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בפרק 5 להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.
	3.3.3. למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית שנרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.
	3.3.4. המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.
	3.3.5. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה   נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.
	3.3.6. על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.

	4. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז 
	4.1 רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
	 דרישות כלליות:
	4.1.1 תאגיד רשום כחוק בישראל.
	4.1.2 מנהל ספרים כדין.
	4.1.3 למערכות המוצעת על ידו אישור ה-FDA ו/או CE.
	4.1.4 בידיו אישור מיצרני /יבואני המערכות המורשים כי הוא נציג מורשה שלהם בארץ. 
	4.1.5 הכנסותיו בשנתים האחרונות (2007-2008) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן  1 מיליון  ₪ לשנה לפחות.
	4.1.6 רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
	דרישות לקבוצה א' (מחוללי חמצן, גלילי חמצן נייחים וניידים):
	4.1.7 מחוללי החמצן מהתוצרת המוצעת על ידו נמכרו בכמות מצטברת של לפחות 4000 יח' בשנת 2008 בישראל, ארה"ב, מערב אירופה ויפן.
	4.1.8 הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות, באספקת מערכות להעשרת חמצן מקבוצה א' למטופלים בבתיהם
	4.1.9 סיפק ב 2008 מערכות להעשרת חמצן מקבוצה א' ללפחות 1500 מטופלים, עבור ספק אשר ייבחר לאספקה לחלק ממחוזות מכבי – מספר המטופלים הינו 300 לכל מחוז.
	דרישות לקבוצה ב' (מערכות חמצן נוזלי):
	4.1.10 הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות, באספקת מערכות להעשרת חמצן מקבוצה ב' למטופלים בבתיהם.
	4.1.11 סיפק ב 2008 מערכות להעשרת חמצן מקבוצה ב' ללפחות 75 מטופלים, עבור ספק אשר ייבחר לאספקה לחלק ממחוזות מכבי – מספר המטופלים הינו 15 לכל מחוז.
	4.2 עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  שלא יעמוד באחד מהתנאים– הצעתו תפסל.
	4.3 ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב 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.
	5. ערבות 
	5.1. להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של  ש"ח, (  50,000  ) חמישים אלף שקלים חדשים), על-פי הנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי (להלן: "הערבות"), אשר תשולם בתוך 10 ימים ממועד הדרישה. הערבות תציין במפורש כי הוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם המציע.
	5.2. הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן כאשר כמדד בסיס ישמש מדד יולי  2009 שיפורסם ביום 15.8.09 הערבות תהא בתוקף עד לתאריך 13.12.09 ועד בכלל.
	5.3. בנוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד-צדדי את הערבות לתקופה נוספת של עד 60 (ששים) יום, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על-פי פרק 5 לעיל, ותהיה בתוקף לתקופה נוספת זו.
	5.4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, זוכה שלא יחתום על הסכם ההתקשרות עם מכבי (נספח ב'), כאמור בסעיף 8 להלן, תחולט הערבות שמסר עם הצעתו, כפיצוי מוסכם, קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת.
	5.5. הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור – תיפסל על הסף.
	6. התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
	6.1. המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הספק לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת של עד 60 (ששים) יום   (ובסה"כ, ביחד עם התקופה הראשונה: 150 (מאה וחמישים יום), ובמקרה זה יהיה כל מציע  רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול   הצעתו. בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב .
	6.2. הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח למכבי על ידי המציע בכתב, לידי הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 2 ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.
	6.3. בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.
	6.4. ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף 5.2 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.3 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.
	7. בחירת הספק במכרז ומסגרת ההתקשרות
	7.1. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	7.2. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל מו"מ עפ"י האמור בסעיף 1.6 לעיל.
	7.3. אמות המידה לבחירת ההצעה הספק במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן: מחיר 80% ואיכות 20%, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתבחר ההצעה/ות המעניקה/ות במצורף, למכבי את מירב היתרונות.
	7.4. פרוט המחיר: 
	ציון המחיר יקבע על פי סך העלות החודשית למכבי על פי מכפלת אומדן הכמויות לשירותים השונים (כמפורט בטופס ההצעה) במחירים המוצעים על ידי הספק.
	7.5. פרוט איכות:
	7.5.1. התרשמות כללית ממערכות החמצן המוצעות.
	7.5.2. יבחנו: פשטות הפעלה, נוחות השימוש, רמת הרעש.
	7.5.3. איכות הספק –
	7.5.3.1. מידת הניסיון בשנים ובכמות המטופלים ובאספקת מערכות להעשרת חמצן      לבתי המטופלים.
	7.5.3.2. איכות השרות (ע"פ ניסיון מכבי ו/או ממליצים)
	7.5.3.3. עמידה בתקן ISO רלוונטי.
	7.5.3.4. מערך התפעל והשרות העומד לרשות הספק.
	7.5.3.5. התרשמות כללית מהספק
	7.6. ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין של היצרן ונסיון בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות 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  7.1 להלן.
	7.7. יודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי מערכות שעמדו בדרישות ההכרחיות.
	7.8. המציע במכרז יספק, על-פי דרישת מכבי וללא תשלום, את ______ המוצע על-ידו להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך 14 יום מדרישת מכבי לספקה לתקופה של חודש ימים.
	7.9. ועדת המכרזים תפסול הצעה של מציע שלא יעמוד בציון סף של "עובר" ברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
	7.10. 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.
	7.11. 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.
	7.12. מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.
	7.13. ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  שהסכם ההתקשרות עם הספק הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל  הפועל, מכל סיבה  שהיא, או יבוטל ע"י מכבי בתוך 3 חודשים מיום תחילתו.
	7.14. מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, מעטפות אלה יפתחו במועד פתיחת ההצעות למכרז .
	8. התחייבויות המציע הספק במכרז
	8.1. הספק במכרז יחתום על ההסכם המצורף כנספח "ב" למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
	8.2. מסמכי  המכרז והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
	8.3. במעמד החתימה על ההסכם, ימסור המציע הספק למכבי ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע התחייבויותיו עפ"י הנוסח המצ"ב כנספח להסכם.
	8.4. תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, ימציא הספק במכרז למכבי, אישור כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר / מערכות, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך חודש ממועד החתימה על ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא המכרז. היה ולא יעשה כן, שמורה למכבי האופציה לבטל את זכייתו.
	9. ביטול המכרז
	9.1. לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע/ים הספק/ים הסכם לאספקת, והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח "ב").
	9.2. מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהא מכבי רשאית - אך לא חייבת - לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז.
	9.3. הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.
	9.4. החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.
	10. בעלות 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.
	11. סמכות שיפוט 
	סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב - יפו.

	 "מועד מסירה" -   המועד בו תוכח פעולתן התקינה של המערכות בבתי מבוטחי מכבי, לשביעות רצונם, ע"פ המפרט שהוגדר, לאחר שקיבלו הדרכה להפעלתם  וכפי שיאושר בכתב על ידם. 
	נספח ג'

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

	3. רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה :
	יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב-X שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך 
	 [   ] אישור תאגיד.
	   [   ] אישור FDA או CE.
	            [   ] אישור רו"ח על היקף פעילות כספית.
	 [   ] אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו – 1976.
	[   ]  תצהיר העשוי בפני עו"ד, נספח ו' למסמכי המכרז.
	   [   ] פרוספקט צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור המערכת, תמונתה ותכונותיה העיקריות. 
	   [   ] 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.
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	4.1 הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות, באספקת מערכות להעשרת חמצן מקבוצה ב' למטופלים בבתיהם.
	4.2 סיפק ב 2008 מערכות להעשרת חמצן מקבוצה ב' ללפחות 75 מטופלים, עבור ספק אשר ייבחר לאספקה לחלק ממחוזות מכבי – מספר המטופלים הינו 15.


