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  מנהלה

כללי.1

ציוד  למכבילספק , ל המסוגאחד עם ספק להתקשרמעונינת ) "מכבי"-להלן(כבי שירותי בריאות מ.1.1

.ארץברחבי ה, מתקני מכבילרפיהתפיזיוואביזרים בתחום ה

.'כמפורט בנספח ט,  מכוני פיזיותרפיה בפריסה ארצית76כיום במכבי ישנם .1.2

.מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות לנדרש  במסמכי המכרז.1.3

-ועל גבי מדיה מגנטית, רזהמכשל מסמכי 'גנספח –יש להגיש על גבי טופס ההצעה את הצעות המחיר.1.4

הגיליון החתום מהווה . חתימה וחותמת בכל עמוד- יודפס ויחתם על ידי הספק 1-'גנספח . 1- 'גנספח

.'האמור בנספח גיקבע, 1-'גלנספח ' במקרה של סתירה בין נספח ג. 1-'חלק מנספח ג

ופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי  למכבי שמורה הא. שנים3ההתקשרות היא לתקופה של .1.5

.בתנאים זהים, תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם

.מ עם ההצעות המתאימות"מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו.1.6

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

, הגופים הנוספים כהגדרתם להלןמכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על .1.8

.בכךירצו אם 

הגדרות.2

, השונה מההגדרות שלהלן, ממסמכי המכרז הגדרה ספציפיתבכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק

.תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך

המתקיים על פי הקבוע לאספקת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה, 109/2010' פומבי מס  מכרז–"המכרז"

  .במסמכי המכרז

  ".מכבי שירותי בריאות"–"מכבי"

  .1-'כמפורט בנספח ג–"ציוד ואביזרים"

או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות של מכבי /ו, בקבוצת מכביגופים –"הגופים הנוספים"

או אסותא /ו, מ"דדי נגד מחלות בעאגודה שיתופית לביטוח ה- או אגודת מכבי מגן/או עמותת קרן מכבי ו/ו

מכבי או /ו, מ"ערד בע  נרקיסאו/מ ו"או בית בלב  בע/ו, מ"או מכבידנט בע/ו, מ"מרכזים רפואיים בע

  . פי שיקול דעתם של הגופים-הכל על,מ"בעאחזקות

  .למסמכי המכרז'בנספח -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  

מנהלה.3

רכישת מסמכי המכרז.3.1

  שלבאמצעות המחאה בתמורה לתשלום, 13.5.10עד ליום , להשתתף במכרז זכאי לרכושהמעונין 

- תל, 27המרד ' ברח, "מכבי שירותי בריאות"את מסמכי המכרז במשרדי , )שלא יוחזר(ח "ש2,000

' ה-'בימים א, די מכבייאו כל מי שימונה במקומה לצורך זה על , חטמשרה ' אצל הגב, 14קומה , אביב

.10:00-15:00עות בין הש

בירורים ופניות.3.2
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מכבי אליה נציגת.ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז.3.2.1

.ועדת המכרזיםרכזת, שרה מחט' הגב: יש להפנות את השאלות והבירורים הינה

    דואר אלקטרוני באמצעות , בכתב בלבדוזאת 13.5.10הפניות תעשנה עד ליום.3.2.2

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

5143643-03.

.תענינהלא 3.2.2פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף .3.2.3

,  מכביתשלחנה התשובות מכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את .3.2.4

.וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון

  דואר אלקטרוניבאמצעות , ידי מכבי-תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על.3.2.5

.27.5.10עד ליום

אופן ומועד הגשת ההצעות.3.3

במעטפה !) הדוארבאמצעותולא(יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד ההצעהאת.3.3.1

לידי "לאספקת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה2010/109מכרז מספר "עליה ירשם אך ורק, סגורה

תל , 27המרד ' ברח, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, המכרזיםועדתרכזת- שרה מחט' גב

.14קומה , אביב

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

!לא תתקבלנה, הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור. 12:00בשעה27.6.10', א

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

מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כלביחד עם '1-'גנספח ועל גבי המדיה המגנטית ,חתימתה

.דעותק אחת בוזא, י הנדרש במכרז"וכמפורט עפ, להלן5ט בפרק כמפור, הוא חלק מהם

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

מסמכי המכרז ואת תכלול את כלוכי ההצעה, סמסמך מודפולא על גבי צילום או ,ינרכשו ממכבש

.ואת החתימות כנדרשוכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים , כנדרשהמסמכים המצורפים

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

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

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

.מועד כאמור תפורסםובלבד שההודעה על דחיית ה

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

חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי , לדעת המציע, שיש לו

והוא יהיה מנוע , על חשבונו, האמור בעצמוהמציע יברר את כל. בהסכם במידה שהצעתו תזכה

  .עקב כך, או מי מטעמה/עורר כל טענה כלפי מכבי ומל

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז.4

:יענה על כל הדרישות שלהלןרשאי להגיש הצעות ספק אשר.4.1

.תאגיד רשום כחוק בישראל.4.1.1

.מנהל ספרים כדין.4.1.2

ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה נשוא , או באמצעות קבלני משנה/ובעצמומסוגל לספק למכבי .4.1.3

. ושירותי תיקונים, לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, המכרז

.יכולת אספקה ומתן שירות בפריסה ארציתבעל .4.1.4
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או /וTGAאו אוסטרליה /וHEALTHאו קנדה /וCEאו /וFDA- לציוד החשמלי אישורי  ה.4.1.5

.רשויות הבריאות ביפן

.כי הוא נציגו המורשה בארץ, ר מהיצרן או מנציגו של היצרןבידיו אישו.4.1.6

וכפי שהם משתקפים  , לפי כללי חשבונאות מקובלים) 2009, 2008(האחרונות בשניםהכנסותיו.4.1.7

.לפחותלשנהח  "מלש1הן, חות הכספיים השנתיים שלו"בדו

.באספקת ציוד פיזיותרפיהפחותשנים ל3בישראל של בעל נסיון מוכח .4.1.8

בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במתן שירותי תחזוקה  לציוד פיזיותרפיה או לחילופין מעסיק .4.1.9

או שעומד , שני עובדים לפחות בעלי נסיון מוכח במתן שירותי תחזוקה בשנתיים האחרונות

.לרשותו קבלן משנה שעונה על דרישות אלו

.בייצור ציוד פיזיותרפיה, פחותשנים ל5ותק של , ליצרני הציוד החשמלי אותו מציע הספק.4.1.10

מערב , ישראל: הציוד החשמלי המוצע נמכר באופן שוטף באחת או יותר מהמדינות הבאות.4.1.11

.יפן ואוסטרליה, קנדה, ב "ארה, אירופה

.להלן6בהתאם לאמור בסעיף,30,000₪ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך.4.1.12

.לה המעידה על כךובידו קב, רכש את מסמכי המכרז ממכבי.4.1.13

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

.הצעתו תפסל–התנאיםמ

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

ל למכבי תוך פרק זמן "ת המצאת הנלהשלים א, י מכרז זה"רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ, היתר

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

  .ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות

התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה.5

לאחר . יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות) תשעים(90המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך .5.1

מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף רשאית, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, תום תקופה זו

מאה (150: ביחד עם התקופה הראשונה, כ"ובסה(יום ) ששים(60של עד נוספתהצעותיהם לתקופה 

י להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע רשא  ובמקרה זה יהיה כל מציע, ))וחמישים יום

.בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב. למכבי על ביטול הצעתו

, תשלח למכבי על ידי המציע בכתב, הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות.5.2

מהרגע ימי עבודה2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, שרה מחט' לידי הגב

.שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה

.על ידי המציעכהצעה שבוטלהתראה הצעתו , העדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמורב.5.3

לא , לעיל5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף .5.4

.ביתהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכ

ערבות.6

אלף שקלים שלושים (₪ 30,000הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל.6.1

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי 'הכנספחפי הנוסח המצורף -על, )חדשים

הוצאה הערבות תציין במפורש כי. ימים ממועד הדרישה10אשר תשולם בתוך , )"הערבות": להלן(

.ניצעלבקשת המציע והיא תהא על שם ה

60צדדי את הערבות לתקופה נוספת של עד -תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד, נוסףב.6.2
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נוספתותהיה בתוקף לתקופה , לעיל5רק פפי -וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על, יום) ששים(

.זו

שלערבות מכרזחילוטעללהורותרשאיתתהיההמכרזיםועדת, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל.6.3

וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים , כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, חלקהאוכולהמציע

הזדמנות למציע שנתנהכל זאת אחרי, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, אחרים

:אלהמאחדבוהתקייםאם, טענותיואתלהשמיע

;כפייםניקיוןבחוסראובתכסיסנות, בערמההמכרזבמהלךנהגהוא.6.3.1

;מדויקבלתימידע מהותיאומטעהמידעהמכרזיםלוועדתמסרהוא.6.3.2

;במכרזההצעותלהגשתהאחרוןהמועדחלוףלאחרלמכרזשהגישמההצעהבוחזרהוא.6.3.3

ליצירתמוקדםתנאישהןבמכרזהקבועותההוראותלפיפעללאהואבמכרזכזוכהשנבחראחרי.6.3.4

.במכרהזוכהעםהציבוריהגוףשלההתקשרות

.תיפסל על הסף–הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור .6.4

בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות.7

.או כל הצעה שהיא, כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותרמ.7.1

: שקלול הרכיבים המפורטים להלןאמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של.7.2

ובאופן שתבחר ההצעה , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, 30%ואיכות 70%מחיר 

.המעניקה למכבי את מירב היתרונות

  ' 1- 'מציון המחיר יינתן על פי סך העלות הנובעת ממכפלת הכמויות כפי המופיע בנספח ג98%-מחיר.7.3

  .במחירים המוצעים על ידי המציע                 

  .מציון המחיר יינתן בהתאם למחיר קריאת שרות1%            

  .י הספק לחלקי חילוף"מציון המחיר יינתן בהתאם לאחוז ההנחה המוצע ע1%            

          

7.4.

-איכות.7.4.1

:64%-חזות, חדשנות, נוחות שימוש, רמת גימור-התרשמות מהציוד המוצע כמפורט בהמשך .7.4.2

הליכון , אמבטית מערבולת, ביופידבק, חלקים3מיטת טיפול חשמלית , מיכניתMETמערכת 

אולטרסאונד , מכשיר מתיחה מותנית, CROSS TRAINERהליכון חשמלי , חשמלי לפיזיותרפיה

התרשמות מציוד נוסף כפי שתבקש מכבי , טרסאונד נייד לפיזיותרפיהאול, נייח לפיזיותרפיה

על , התרשמות כללית מתדירות הטיפולים הנדרשת, )כולל אביזרים(לראות לאחר הגשת ההצעות 

). תהווה יתרון-תדירות טיפולים נמוכה(פי הוראות יצרן 

  :26%–המציע .7.4.3

, מערך השירות העומד לרשות המציע, מידת הניסיון בתחום הפיזיותרפיה של המציע וצוותו

ISOעמידת המציע בתקני איכות  מעבדת תיקון , מתקני המציע כולל מחסן העומד לרשותו,9001

.התרשמות כללית מהמציע, העומדת לרשות המציע

7.4.4..

  :10%-)או ממליצים/על פי נסיון מכבי ו(שביעות רצון .7.5

, דיוק בהתחשבנות, איכות ומהירות מתן מענה לצרכים חריגים, איכות ומהירות טיפול בשוטף

.המציעעל פי הערכה כוללת של, ויכולתו של המציעאיכות השירותאת ועדת המכרזים תבחן.7.6
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מוניטין של היצרן ונסיון , רמת השירות, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, משאביו, מומחיותו

על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות , מך הנתונים שצרף להצעהסעל,ץבאר

י "וכן עפ, לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמותוכן על סמך בדיקת המלצותקודמות עם המציע 

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

.ןלהל7.4.4בסעיף  

.שעמדו בדרישות ההכרחיותהצעות יודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי .7.7

כל פריט אשר הציע ושמכבי תבקש לצורך , פי דרישת מכבי וללא תשלום-על, המציע במכרז יספק.7.8

.יום מדרישת מכבי לספקה לתקופה של חודש ימים14וזאת בתוך , בדיקת האיכות

ברכיבים בניקוד איכות מזעריית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד ועדת המכרזים תהא רשא.7.9

או אשר נאספו /ו, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, לעילדהכלולים בסעיפי האיכות 

במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי שיקול דעתה 

. הבלעדי

מכבי תהא , כהגדרתו להלן" נסיון גרוע"מכרז הינו ספק עימו יש למכבי באם המועמד לזכייה ב.7.10

ובלבד שלמכבי , רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה

  .12%-עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה ביותר מ" נסיון גרוע"לא היה 

או מחדלים /אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו: פירושן" נסיון גרוע"ילים לצורכי סעיף זה המ

.העולים כדי הפרת חוזה, אחרים של הספק

על פי , או הבהרות נוספות/רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים וועדת המכרזים תהא.7.11

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

.במסגרת שיקוליה

שימונה   הצוות.ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים.7.12

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

יש ההצעה לא שיתף ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמג. המוצע על ידו

.פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש

כלפי , מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות.7.13

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

למקרה , הלאהלבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן ) אך לא חייבת(ועדת המכרזים תהא רשאית .7.14

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

.חודשים מיום תחילתו3י מכבי בתוך"יבוטל ע

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו במעטפות בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת .7.15

.ם לסוג המכרזמעטפות אלה יפתחו במועדם בהתא, ההצעות למכרז

התחייבויות המציע הזוכה במכרז.8

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

.קבלת ההודעה על הזכייה במכרז

אישור עריכת ביטוחים חתום , יום לפני מועד החתימה על ההסכם, הזוכה מתחייב להמציא למכבי

  .ללא כל הסתייגויות, הביטוחי חברת "ומאושר ע

' הסתייגויות בנוסח ההסכם כמופיע בנספח ב/כי לא יתקבלו כל שינויים, ידוע ומוסכם על הזוכה

.למכרז

.המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  שייחתםמסמכי.8.2

ביצוע לת ערבות בנקאית אוטונומימכביימסור המציע הזוכה ל, במעמד החתימה על ההסכם.8.3
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מכביעלמקובלשיהאנוסחי ה"התחייבויותיו עפ

אישורלקבלתבקשההגישכיאישור, למכביבמכרזהזוכהימציא, ההסכםחתימתממועדשבועתוך.8.4

אישורלהמציאמתחייבוהוא, כמפורט במפרט, ציוד חשמלי ומיטותAציוד מקבוצה / למכשירר "אמ

.המכרזנשואהשרותהפעלתטרםמקרהובכל, ההסכםעלהחתימהממועדחודשים3תוךר "אמ

ביטול המכרז.9

כל , מציע כלשהוהתחייבות כלשהי כלפי, או בבחינתן, או בקבלת הצעות, לא יהיה בעצם פרסום המכרז.9.1

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

.)"ב"נספח (

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

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

.כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרזאלקטרוני להודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר.9.3

רוכשי מסמכי המכרז כל מאו למי /י מהמציעים במכרז ולא תהא למ, 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/במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו

  .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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  'ספח אנ

  

  מפרט

  

  :כללי.1

מפרט זה מאפיין את דרישות מכבי לציוד ואביזרים בתחום הפיזיותרפיה המיועדים למכוני מכבי בפריסה 

.ארצית

:הציוד והאביזרים חולקו לשתי קבוצות.2

  .ציוד חשמלי ומיטות–Aקבוצה .2.1

.יתרת הציוד ואביזרים  - Bקבוצה .2.2

או /וTGAאו אוסטרליה /וHEALTHאו קנדה /וFDAאו /וCEאישור נדרש Aקבוצה פריטי כלעבור .3

תוך שלושה חודשים מיום חתימת ההסכם וטרם ר"אמאישורי ביום הגשת ההצעות ו, רשויות הבריאות ביפן

. אספקה

.למסמכי המכרז' 1-'גמפרט הדרישות לציוד מופיע בנספח .4

מכבי . עליו לפרט במה אינו עומד- לאבאם . האם עומד בדרישות, על הספק לציין במקום המתאים בנספח

.שומרת לעצמה הזכות לקבל או לא לקבל הצעות הסוטות מהמפרט

- אספקה ומסירה.5

:ובכלל זה. כל הציוד והאביזרים יסופקו עם כל הנדרש להפעלתם המלאה והתקינה

.חבילות התוכנה הנדרשים להפעלתם המלאה והתקינהלרבות כל החלקים .5.1

ובכל ציוד Aות ואחזקה ברמת משתמש בעברית בכל הציוד מקבוצה ספר הוראות הפעלה בטיח.5.2

.בו יכול לסייע לתפעול הציודBמקבוצה 

. service manualספרות יצרן .5.3

התקנה מלאה בהתאם .הדרכת המשתמש באופן ההפעלה ובפעולות תחזוקתיות ברמת המשתמש.5.4

.להנחיות היצרן עד למצב הפעלה כולל אישור התקנה בתום ההתקנה

. סיום האחריות והשרות של הספק המציינת את תאריך ) תקינות(תוויתנושאיגיעציודה.5.5

.בטיחותי ויעיל בציוד, כל פעולה נדרשת אחרת לשם אבטחת שימוש נכון.5.6

אחריות ושירות.6

  . חודשים ממועד ההפעלה של הציוד12תקופת האחריות והשירות לכל ציוד מסופק תהא.6.1

לרבות אחזקה , והשירות יכלול את כל שירות האחזקה הנדרשת למכשירהשירות בתקופת האחריות .6.2

ללא תשלום או, עדכוני תכנה, ביקורות טכניות, מתוכננת וטיפולים מונעים המומלצים על ידי היצרן

.תוספת תמורה מצד מכבי

המציע ידאג להחזיק בארץ מלאי חלקי חילוף אשר יאפשר את מתן השרות משך כל תקופת .6.3

.ההתקשרות

שירות ואחזקה בתשלום.7

למכבי שמורה .בתום תקופת האחריות והשירות, המציע נדרש להציע מחיר לשירות אחזקה שנתי.7.1

.אם לאו, הזכות להחליט אם לרכוש שירותי אחזקה מהמציע בהתאם להצעתו
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שעת עבודה ושעת נסיעה של אנשי עלות קריאת שרות כוללת מחיר. עלות קריאת שרותהמציע יציין .7.2

מכבי לא תחויב . תחליט לא לרכוש שירות אחזקה שנתי במחיר מוסכםומכבי במידה, מטעמוהשירות

"). קילומטרז("בתשלום נוסף עבור מרחק נסיעה 

.המציע יציין מחיר חלקי חילוף הנדרשים לביצוע טיפולים מונעים במכשיר במשך שנה.7.3

.המחירים יפורטו בטופס ההצעה.7.4

  

הדרכה.8

במשך כל , עובדי מכון הפיזיותרפיה בשימוש והפעלת המכשירעבורלמכבי שמורה האופציה לקבל הדרכה 

מצד מכבי , ללא תשלום או תוספת תמורה, תקופת ההסכם

אתר אינטרנט המכיל תמונות של המוצרים והוראות יצרן עבור הציוד , הספק יעמיד לרשות עובדי מכבי.9

.החשמלי והמיטות

שונות.10

  .תחזוקתו והשירות שניתן מטעמו, רשאי לפרט עניינים נוספים הקשורים לציודהמציע
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  'בנספח 
  

  ה ס כ ם
  2010_________ בחודש ____  אביב ביום -שנערך ונחתם בתל  

  

  ב י ן

  בריאות-מכבי שירותי                       
  227/99' אגודה עותמנית מס

  היכל הסיטי–א "ת, 27המרד ' מרח                       
  

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

                   
  ,מצד אחד        

  

ל ב י ן                                        

___________________________________  

____________________________________  

  

  כתובת                                                                             
  
  

  ,"הזוכה"–אשר יקרא להלן                        
  ,מצד שני                                                                                                                      

  

  

  
  .אספקת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיהל, 2010/109ו שמספרפומבי ומכבי פרסמה מכרז   הואיל

ואשר מהווה , להסכם זה  "א"כנספח צורף  אשר העתק ממנו על נספחיו מ, )"המכרז"- להלן (
  ;חלק בלתי נפרד מהסכם זה

  

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

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

  
  ;ובכל נספחיווהזוכה הסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה  והואיל

  
  
  

  :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
  .עמווייקראו ביחד 
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  פרשנות.2

  .או כדי להשפיע על תוכנם/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"
  

הכל כמוגדר במכרז ולפי אספקה של ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה   –"השירותים/השירות"
  .בהסכם זה על נספחיוהמפורט במפרט ו

  
' 1-'פריטים המיועדים לשימוש במכוני הפיזיותרפיה כמפורט בנספח ג  - "או אביזרים/ציוד ו"

  .לעתלמכרז וכפי שמכבי תבקש להוסיף או לגרוע מעת 
  

    
תמיכה טכנית והדרכה כל ימות , כולליםהשירותי אחזקה שוטפת   -" שירותי אחזקה שוטפת"

טיפולים , )כתוצאה משימוש סביר(תיקוני שבר , תיקונים, השנה
הדרושים אספקת חלפיםעדכוני תוכנה ו, מונעים לפי הוראות יצרן

  .לתפעול תקיןציודבמצב תקין או לשם השבת הציודלשמירת ה

  

ביקורת טכנית תקופתית ובדיקת בקרת איכות אשר נועדו לבדוק   - "ביקורת טכנית"  
כל מכלוליה ורכיביה מתפקדת באיכות וברמת ציודולוודא כי ה

  .הביצועים הנדרשת

  

לשביעות , באתרי מכביציודהתקינה של הוהמועד בו תוכח הפעלת  -"מועד מסירה"
לאחר שקיבלו הדרכה , פ המפרט שהוגדר"ע, רצונם של המשתמשים

  .מכבי באתרנציגוכפי שיאושר בכתב על ידי ו להפעלת

  

בשותפות או , או בבעלות מלאה או חלקית/גופים שבשליטת מכבי ו  –"הגופים הנוספים"
אגודה–או מכבי מגן /או עמותת קרן מכבי ו/בזכויות של מכבי ו

מ "או מכבי אחזקות בע/ ומ "יתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בעש
או אסותא מרכזים /ו, מ"בעערדרקיסנאו /ומ "בעבית בלבאו /ו
  .מ"או מכבי קאר בע/ו, מ"או מכבידנט בע/ומ"פואיים בער

  
  אנשי קשר.4
  

הקשור להיות המנהל הממונה מטעמה בכלמנהל תחום פיזיתרפיה במכבימכבי ממנה בזה את 4.1
.לביצוע הסכם זה

  
.להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה____________הזוכה ממנה בזה את 4.2
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יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי , נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות4.3
.י מכבי"אם ידרש לכך ע, )והמנהל(וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי 

  
  התקשרותהתקופת .5
  

  ההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה  5.1

או /ו"תקופת ההתקשרות"–להלן (_______ שנים  שתחילתה ביום 3תהא לתקופה של 
.)"תקופת ההסכם"

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שתי  5.2
תקופות "–להלן (ההסכםותנאי הוראותיתרתוך שמירה על כל , בתנאים זהים, שנים כל אחת

)."האופציה
  

  הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות .6
  

_________________________מורשה של חברת נציגו הכי הינו , הזוכה מצהיר ומתחייב6.1
או /ווכי הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות, )"היצרן"–להלן (

.תקופות האופציה

' 1-'ציוד פיזיותרפיה בדגמים המתוארים בנספח ג, כי הוא רשאי לשווק בישראל, הזוכה מצהיר6.2
הכל כאמור ', שירותי תחזוקה וכו, רבות תמיכהומסוגל לתת את כלל השירותים לציוד זה ל

  .  במכרז ובהסכם זה
  

הציוד לספק למכבי את , לרבות בתקופות האופציהההתקשרותתקופתבכל, הזוכה מתחייב6.3
, מפרט ובהצעתו ולעמוד בכל הכמויותב, זהבהסכםלמפורטבהתאםשירותהו, והאביזרים

  . מכי המכרזהתעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמס

ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים , הידע, כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאיםרמצהיזוכהה6.4
הכל כמתחייב מהוראות , םולשם הדרכת הפעלתםלשם תחזוקת, מכשיריםלשם התקנת ה

לשירות ולאחזקת , ליבוא, הנדרשים על פי כל דין, וכי בידו כל האישורים וההיתרים, הסכם זה
. הציוד והמכשירים

  
.עסיק לפחות שני אנשי שירות המוסמכים למתן שירותי אחזקה לציודמזוכהנדרש כי ה       6.5               

  כלי עבודה ותוכנות שירות אשר נדרשים או, חזיק ברשותו ציוד בדיקה מתאיםמזוכהה     6.6

  .רבות ביקורת טכניתל, על ידי היצרן למתן שירות אחזקה  מומלצים           

  היה ולא ניתן לתקן בזמן . תחייב כי כל תקלה תתוקן תוך שלושה ימי עבודה לכל היותרמזוכהה     6.7

  .מכשיר חלופי ברמה דומה עד לסיום התיקוןזוכהיעמיד ה, זה          

  , בין בתקופת התחזוקה בתשלום ובין אם בזמן אחר, בין בתקופת האחריות והשירות, השירות    6.8

  ללא תשלום או תוספת , בשעות העבודה הרגילות, יכלול מענה טלפוני לשאלות עובדי מכבי          

.תמורה            

  ._____________דרכי התקשורת לאנשי השירות ולאנשי התמיכה      6.9

יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו , כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן, הזוכה מצהיר   6.10
וכי למכשיריםחלקי חילוף וציוד , בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה, להשיג

וכן המכשירים מעבדה המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת עומדת לרשותו
למשך כל תקופת , האמורים בהסכם זהצוות אנשים מיומנים לשם מתן השירותים

.או תקופות האופציה באם תמומשנה/וההתקשרות
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מכל , כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, הזוכה מתחייב   6.11
תהא מכבי רשאית , במקרה זה. יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך, סיבה שהיא

והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש , ם הזוכהלהפסיק את ההתקשרות ע
.איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש

   תוך שימוש בשיטות עבודה , הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה   6.12
  .בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין, בטוחות

  
האחריות המלאה על טיב , ייעזר בקבלני משנהזוכההיה והיובהר כילמען הסר ספק   6.13

.המוצרים והשרות חלה עליו

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

  
  מכשירי פיזיותרפיה וציוד מתכלהאספקת .7

  
לרבות , ברחבי מדינת ישראלהזוכה יספק את הציוד למכוני הפיזיותרפיה של מכבי השונים 7.1

  ").אתר מכבי: "להלן(כפי שתורה מכבי , ש"אילת ויו, רמת הגולן 
  

הזוכה . כפי שתמסור מכבי לזוכה בהזמנה ממוחשבת, הזוכה יספק את הציוד לאתר מכבי7.2
לחבר כל מכשיר חשמלי לכל מקורות האנרגיה , להוביל, להתקין, להרכיב, מתחייב לספק

  .הפעלתו התקינה ולמסור אותו למכבי במצב פעולה מקובל ותקיןלצורך , הנדרשים
  

בכפוף לכך שמכבי תקצה , בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראשציוד הזוכה יספק את ה7.3
כפי , פי הנחיות היצרן-מקום מתאים ואת התשתיות הנדרשות בתיאום עם הזוכה ועל

.ידי הזוכה-שתימסרנה על
  

כאשר על גבי הציוד במקום ', כמפורט במפרט נספח אAבוצה הספק מתחייב לספק כל ציוד מק7.4
תאריך תום תקופת האחריות ומספר , תודבק מדבקה הכוללת את תאריך מסירת הציוד, ברור

  טלפון להתקשרות עם הספק במקרה של תקלה
  

ימים ממועד הזמנת 14-יסופק למכבי לא יאוחר מ', כמפורט במפרט נספח אAהציוד מקבוצה 7.5
.מכבי

ימים ממועד הזמנת 7- יסופק למכבי לא יאוחר מ', כמפורט במפרט נספח אBציוד מקבוצה ה
  .מכבי

חבילות , הזוכה יספק את הציוד לאתרי מכבי כשהוא חדש  וכולל את כל רכיבי החומרה7.6
כל החלקים והאביזרים וחומרים , )SERVICE MANUAL(ספר שירות טכני מלא , התוכנה

יסייע , כמו כן. הנדרשים להפעלתו המלאה והתקינה של הציוד, בכמות ראשונית מתאימה
  .הזוכה למכבי בקישור הציוד למערכת המחשוב של מכבי

למהנדס ציוד ) SERVICE MANUAL(יספק הזוכה עותק נוסף של ספר שירות טכני מלא , בנוסף
  .רפואי במטה מכבי

עיגון של הציוד לרצפה או , נוספתעל חשבונו וללא עלות , על הזוכה לבצע, במידה ומכבי תדרוש7.7
.לקיר לפי דרישות הבטיחות במכבי

בסיומה יחתים את הגורם , לפני תחילת השימוש בציוד תתבצע על ידי הזוכה בדיקת תקינות7.8
.להסכם1-'נספח בהמקבל בסניף על 
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תעודת משלוח חתומה על ידי . הזוכה יחתים את מקבל הציוד מכבי על תעודת משלוח, בנוסף7.9
הופעל , אישור כי הציוד נתקבל, קרי-"מסירה"תהווה אישור ל, או מי מטעמו, הל האתרמנ

במקרה של  . לשביעות רצונם, באופן תקין והמשתמשים בו קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש בו
.להסכם1-'נספח בנדרש כי הזוכה יחתים את מקבל הציוד גם על Aאספקת ציוד מקבוצה 

.וא מועד הפעלתו התקינה באתר מכבי וביצוע הדרכת המשתמשמועד המסירה של הציוד ה7.10

.תקופת האחריות והשירות לציוד תתחיל במועד המסירה7.11
  

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

  

  ותמיכה מקצועיתהדרכה.8
  

ילווה את הפעלתו ו  Aמקבוצה ציודהבהפעלתמשתמשי הציוד במכבי הזוכה ידריך את 8.1
כל זאת , ברמת המפעילובתחזוקת, ציודבאופן הפעלת -ההדרכה תכלול בין היתר. הראשונית

ותמשך עד והתקנתהציוד במועד וצב יבה אתר מכביההדרכה תנתן בכל . פי הנחיות היצרןעל 
  .אתרלשביעות רצון מנהל הציוד אשר יוטמע השימוש ב

  
ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן תמצית ציודיספק עם כל הזוכה 8.2

  .  הוראות אחזקה בעברית
  

, הציודלמשתמשי וובשיטות העבודה בציודתמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת ההזוכה יספק8.3
  .לפי הצורך או לפי פניה של מכבי

  
  ציודקה לוחזתשירות .9
  

תקופת האחריות תחל . חודשים לכל הציוד והאביזרים 12מתחייב לתקופת אחריות של הזוכה 9.1
ציוד ואביזר שיסופק הזוכה יהיה אחראי שכל ). "תקופת האחריות"–להלן . (ממועד המסירה

  .או מגבלה כלשהן/בצורה שוטפת ותקינה ללא הפרעה ועל כל רכיביו ויפעל , על ידו יהיה תקין
  

תיקוני שבר , תיקונים, ינתן באתר מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכהשירות התחזוקה 9.2
אספקת חלפים הדרושים , טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, )כתוצאה משימוש סביר(

ביקורות טכניות ועדכוני תוכנה , לתפעול תקיןובמצב תקין או לשם השבתציודלשמירת ה
, השירות כולל את כל העבודות. מכביוהכל ללא תוספת תשלום או תמורה מצד, ציוד ל

הזוכה יחתים את נציג מכבי בסניף על .החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה 
  .להסכם2-'נספח בביצוע שירות התחזוקה על גבי 

  
באיכות וטיב מעולים , בכוח האדם, בציוד, בתנאים, זוכה מתחייב לספק למכבי את השירותה9.3

ובהוראות אחרות כפי , במפרט, במכרז, הכל כמפורט בהסכם זה–זמנים תוך עמידה בלוחות הו
.לשביעות רצונה המלא של מכבי,מעת לעתהממונה ידי המנהל -שתינתנה לו על

  . 17:00עד 08:00בין השעות ', עד ה' שירותי התחזוקה ינתנו בימים א

והשירות ובתקופת בתקופת האחריות , הזוכה מתחייב להיענות לקריאה לכל תקלה בציוד9.4
ימי עבודה  מהמועד בו קיבל הודעה 3תוך פרק זמן מירבי שלא יעלה על  , התחזוקה בתשלום

במידה . 12:00ובלבד שההודעה נמסרה בשעות השירות כאמור לעיל ועד השעה , על תקלה
בבוקר 10:00תטופל התקלה עד השעה , 12:00והזוכה קיבל הודעה על תקלה לאחר השעה 

.דה הבאביום העבו
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כי אם תיקון התקלה יארך מעבר , יובהר. הזוכה מתחייב לעבוד באופן רציף עד לתיקון התקלה9.5
.לא תיגבה בגינן כל תוספת, לשעות העבודה האמורות לעיל

שעות מעת קריאת 72הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה תוך מקסימום , מבלי לגרוע מהאמור לעיל9.6
  .למעט שבתות וחגי ישראל, השירות

  
שעות מהגעת 72לא תתוקן בתוך בציודבמידה והתקלה ציוד חלופי הזוכה יהיה ערוך לספק 9.7

ברמה מכשיר חלופי במקרה זה מתחייב הזוכה להעמיד לרשות מכבי . ציודהטכנאי לבדיקת ה
  . ובאופן מיידיהמכשיר התקול זהה או דומה לזו של 

  
משעות 98%-לא יפחת מהציודשל כל UP TIME–הזוכה מתחייב כי זמן ההפעלה התקין 9.8

  .בחישוב מצטבר שנתי, העבודה הרגילות
  

ויציג אותו המכשיריםמאחד הזוכה ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל 9.9
  . פי דרישת מכבי-למכבי בכל עת על

ויציגו אותו למכבי בכל , להסכם3- 'בהזוכה ימלא דוח אחזקה כוללת ומונעת למכשירים נספח 9.10
  . עת על פי דרישת מכבי

  
ככל הדרוש , פי המלצת היצרן-הזוכה מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על9.11

לפחות ממועד שניםשבעוזאת לתקופה של , לרבות תוכנות דרושות, הציוד לתיקון ולתחזוקת 
לפחות שני מתחייב הזוכה להעסיק, כמו כן. בשימוש מכביציוד וכל עוד הציוד המסירה של כל 

.הציודאנשי שירות לתחזוקת 

או לא יעמוד בדרישות /הזוכה מתחייב כי במידה ואחד מהמועסקים על ידו לא יתאים לשירות ו9.12
.תהא מכבי רשאית לדרוש את החלפתו, המקצועיות הכרוכות במתן השירות

  

, אחרעם  תום תקופת האחריות מכבי שומרת לעצמה הזכות להעביר את אחזקת הציוד לספק 9.13
מתחייב הזוכה לשתף , באם תבחר מכבי לעשות זאת. אשר מבצע עבור מכבי אחזקה כוללת

כל זאת בתנאים . הוראות יצרן, אספקת חלקי חילוף, פעולה עם הספק נותן השירות במתן מידע
.שאינם נופלים מאלו אשר הוצעו למכבי במסגרת מכרז זה

  

שומרת לעצמה הזכות לקבל שירותי אחזקה מכבי , עם תום תקופת האחריות, על אף האמור9.14
  .מהזוכה בהתאם להצעתו

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

  
  ת מכבי יובוהתחי.10
  

כפי שהובאו לידיעתה על ידי הזוכה בהתאם להוראות היצרן הציוד מכבי מתחייבת להפעיל את 10.1
.ובאמצעות עובדים המיומנים לכך

  .תוותחזוקו טיפול ב,ולצורך בדיקתציוד גישה חופשית ל, בתיאום מראש, מכבי תאפשר לזוכה10.2
  

התמורה ותנאי תשלום11
  

.מחיר הציוד כמפורט בהצעת הזוכה במכרז
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+בתנאים של שוטף , י הזוכה למכבי"אשר יוגשו ע, התמורה תשולם כנגד חשבוניות מס כחוק11.1

.יום ממועד תאריך כל חשבונית66
  

ה ראו ציוד מתכלה תועבר למכבי לאחר מועד המסי/ופיזיותרפיהחשבונית בגין אספקת ציוד 11.2
תעודת משלוח והזמנת (לכל חשבונית יצורפו כל האסמכתאות הרלוונטיות . כהגדרתו בהסכם

.כשהן חתומות על ידי נציגי מכבי) רכש
  

שה חודשים מהודעה לעבודה באמצעות חשבונית מרכזת יערך הספק תוך שלו, לדרישת מכבי 11.3
.זאת ללא תוספת עלות. במבנה כפי אשר תגדיר מכבי

  

ח תקבע על פי השער היציג של דולר "התמורה בש, ח"באם הספק בחר להצמיד את הצעתו למט11.4
המטבע אליו תבוצע ההזמנה הינו .שיפורסם על ידי בנק ישראל ביום ההזמנהאירו) / $(ב "ארה

.  התאם להצהרת הזוכה מראש בהצעתו למכרזב
  

מחירו המכסימלי , למכרז' 1- 'היה ומכבי תבקש לרכוש ציוד או אביזר אשר אינו מופיע בנספח ג11.5
בנוסף , יהיה על פי המחירון המוסדי התקף של הספק בניכוי אחוז ההנחה עליו הצהיר הזוכה

  .מכבי שומרת לעצמה הזכות לקיים בגינו הליך רכש נפרד
  

מובהר בזאת כי במשך תקופת האחריות יינתן לציוד שירות תחזוקה ללא תוספת תשלום או 11.6
.תמורה מצד מכבי 

  

הנוספים כהגדרתם לגופים הזוכה מתחייב לספק את הציוד באותו המחיר ובאותם התנאים 11.7
י תנאי "עפזוכהלהתקשר עם הןמעונייהאו מי מהם יהי/הגופים הנוספים ובמידה ו, בהסכם

.עליהםיחולוזהשבהסכםהתנאיםוכל, זההסכם
  

  אחריות12
  

או /או פגיעה ו/או אובדן ו/הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו, מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה12.1
או /שיגרמו למכבי ו, מכל סוג וללא יוצא מן הכללתוצאתינזקלרבות , או לרכוש/לגוף ו, הפסד

ציוד אספקתאו בקשר עם /שהו עקב ואו לצד שלישי כל/או למבוטחיה ו/למי מטעמה ו
). "השירותים": להלן(כמפורט ומוגדר בהסכם זה ואביזרים לפיזיותרפיה


או /בגין כל נזק ו, מיד עם דרישתה הראשונה, או לשפות את מכבי/הזוכה מתחייב לפצות ו12.2

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/מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה  ו

  .דין

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה על ידי כמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים ,בהקשר זה מובהר12.3
יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את ולא , להסכםבהתאם יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

אחראי לו על שהואבגין כל נזק או מי מטעמה /מכבי ולפצות את או /לשפות וומחובתה  הזוכ
.או על פי כל דין/פי הסכם זה ו

מכל סכום שיגיע ,להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותולנכות סכומים תרשאימכבי תהא12.4
לגבותם תרשאיתהאוכן , בכל זמן שהוא, בצירוף הצמדה וריבית על פי חוקלזוכה הממנ

.בכל דרך אחרתמהזוכה  
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, הצווים, התקנות, הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים12.5
למעלה מן הצורך . ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם

, סח משולבנוהחוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב כי הזוכה , יובהר
אך מבלי לפגוע בכלליות ,ובעיקר, שהותקנו על פיותקנות וההצוויםואחר כל1995–ה "תשנ

ואו קבלני המשנה של/וויאו משמש/או שליחיו ו/ו וכל עובדי, שהזוכהבאופן , 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

לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של ,על כל סעיפי המשנה שבו, סעיף זהוראות ה12.6
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר או על פי כל דין /וההסכם 

.בביטוחי הזוכהשאינו מכוסה המכוסה או' הפסד וכד/אובדן/נזק

  
  ביטוח 13

  
ממועד תחילת , או על פי כל דין/זה והסכםעל פי ומהתחייבות הזוכה מבלי לגרוע מאחריות 13.1

לערוך ולקיים על הזוכה מתחייב , המוקדםלפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםהסכם זה 
המפורטים ביטוחים את ה,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" ביטוחי הזוכה"

תום תקופת אחרלתקופה נוספת כל למשך , ואחריות מוצרולעניין אחריות מקצועית
  .לתום תקופת ההתיישנותההתקשרות ועד 

  
, בין היתר, והוא מתחייב, בסעיף זהיםהנזכרהביטוחיםמתחייב למלא אחר כל תנאי הזוכה 13.2

תחודשנה הזוכה לדאוג 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 ולהמציאאו להפקיע את תוקף הביטוחים /בו כדי לצמצם ו
י בביטוחהנקוביםת וות העצמיויההשתתפמיבכל מקרה בסכוכי הזוכה יישא , יודגש. הפרמיה

.הזוכה
  

יום לפני 14-יאוחר מלא, למכבילהמציא הזוכה מתחייב ,מכביללא צורך בכל דרישה מצד 13.3
לעיל בהתאם לנוסח אישור כאמורהזוכה אישור בדבר עריכת ביטוחי ,מועד תחילת הסכם זה

.כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, םביטוחיעריכת  
  

מכבילהפקיד בידי הזוכה מתחייב , הזוכהיום לפני מועד תום תקופת ביטוחי 14-לא יאוחר מ13.4
ולמשך כל בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ,לעיל13.3ר בסעיףכאמו,יםאישור עריכת ביטוח

.תקופת ההתקשרות על פי ההסכם
הזוכה שיומצא 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 והזוכה , כאמור לעיל
.ו על פי הסכם זהלהתחייבויותיאת הביטוחים נושא האישור ם מנת להתאי

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מכבי מצהיר ומתחייב כי זכויות הזוכה 13.6
אישור הביטוחים נושא כל אחריות שהיא לגבי או /כל חובה והאו 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 הזוכה  שהיא המוטלת על 

.ובין אם לאואת אישור עריכת הביטוחים בין אם בדקו , ובין אם לאוכמפורט לעיל 
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אך לא , תזכאימכבי תהא, ןאו בחלקןבכללותף זה י סעילפיותיובהתחייבוהזוכה לא עמד 13.7
ואו לשלם במקומ/ווועל חשבונהזוכה של מולערוך את הביטוחים או חלק מהם במקו,תחייב

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

וכי , מכביעל ידי יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערךהזוכה  ביטוחי 13.8
יתחייב המבטח , כמו כן.מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף בביטוחי 

מסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי ישהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם ת
.יום מראש60לפחות מכבי 

  
ל לקבלת "י הביטוחים הנעל פאו מי מטעמה/מכבי ושל היכללו סעיף לפיו זכותהזוכה ביטוחי 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

  
מכל סכום שיגיע ,להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותולנכות סכומים תרשאימכבי תהא13.10

לגבותם תרשאיתהאוכן , בכל זמן שהוא, בצירוף הצמדה וריבית על פי חוקלזוכה הממנ
.בכל דרך אחרתמהזוכה  

כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת , מוסכם בזאת13.11
על . דרישת מינימום המוטלת על הזוכה  שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה

הזוכה מצהיר ומאשר . שיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאםהזוכה לבחון את ח
או מי מטעמה בכל הקשור /או דרישה כלפי מכבי ו/בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו

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

  
או תביעה /או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, מצהיר הזוכה, למבלי לגרוע מן האמור לעי13.12

או בשמה בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים /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 /עמה ואו מי מט/והוא פוטר את מכבי ו, בפוליסות
.לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות

  
  .הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם13.13

  
  רישיונות והיתרים14

  או /מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים והזוכה 14.1
הזוכה מתחייב . לצורך קיום השירות והפעלתו, או הרשיונות הדרושים על פי הדין/וההיתרים 

, על חשבונו הוא, ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם"לגרום לכך שכל הנ
.תקשרותבמשך כל תקופת הה

  
ציוד / ר למכשיר "הזוכה מתחייב להמציא למכבי אישור כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ14.2

3ר תוך "והוא מתחייב להמציא אישור אמ, תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, Aמקבוצה 
.  ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא הסכם זה, חודשים ממועד החתימה על ההסכם

  

.הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית14.3
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  מועסקי הזוכה15
  

השירות ייחשבו לכל צורך כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן , הזוכה מצהיר בזה15.1
ויועסקו על , במישרין או בעקיפין, כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי

  .ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם, על חשבונו הוא בלבד, ידו
  

או הסכם /דין והזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל 15.2
  .החלים עליו

  
או בקשר /שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו, הזוכה אחראי כלפי עובדיו15.3

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

  
וכי כל זכות , פי ההסכם-עצמאי בביצוע מתן השירות עלכן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן 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 , לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, או מטעמם/ו

בדים המועסקים על ידו כל זכויות או לכל העו/ולא תהיינה לזוכה ו, הוראות ההסכם במלואן
פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע , של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלום

או סיום כל התקשרות , או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, ההסכם או הוראה שניתנה על פיו
  .מכל סיבה שהיא, על פי ההסכם

  
שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך . מו בלבדהזוכה מתחייב כי ייתן את השירות בש15.5

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

  
, או לשפות את מכבי/הזוכה מתחייב לפצות ו, או סעד הנתונים למכבי/מבלי לגרוע מכל זכות ו15.6

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
  .של ההסכם

  
  שמירת סודיות.16
  

דיעה בקשר יכל , כל אדםאו להביא לידיעת /למסור ו, ולא להעביר, זוכה מתחייב לשמור בסודה16.1
או אגב ביצוע , במהלךאו ,  עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף

  .או לאחר סיומהלפני תחילתה , תוך תקופת ההסכם, ההסכם או מתן השירות
  

לחוק 118כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף , הזוכה מצהיר16.2
  .1977–ז "התשל, העונשין

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

  .של ההסכם
  
  ערבות בנקאית לביצוע ההסכם.17
  

ערבות , יפקיד הזוכה  בידי מכבי, כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם17.1
בגובה של , בנוסח שיאושר בידי מכבי, צמודה למדד המחירים לצרכןאוטונומית בנקאית 
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120שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום    )מאה אלף שקלים חדשים(  100,000
  .התקשרותיום לאחר תום תקופת ה

  
או הסתיים הסתיימה תקופת ההתקשרות, מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל17.2

והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי , מתן השירות מכל סיבה שהיא
תהא מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של הערבות –ההסכם 

והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור תחזיר הסתיימה תקופת ההתקשרות. לתקופה שתיקבע
  .כתב הערבות הבנקאיתמכבי לזוכה את

  
תהא מכבי רשאית לממש את , בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם17.3

, לבוררות, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, ולגבות את כספה, כולה או מקצתה, הערבות
  .או למתן הוכחה כלשהי, מ משפטי כלשהו"למו

  
יהא הזוכה חייב , ות או סכום כלשהו של הערבותהשתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערב17.4

7תוך , לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה
.ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ממנה) שבעה(

  

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

  .פי כל דין-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על17.6
  

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

  
  

  הפרת הסכם.18
  

  .כל דין או ההסכםפי -על, מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית18.1
  

רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה  או מי , בנוסף לאמור לעיל18.2
והליכים , יסול עסקים באופן אחרחאו /הסדר נושים ו, כינוס נכסים, מטעמו שיש בהם פירוק

  .יום30אלו לא בוטלו תוך 
  

  –הסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאיתהפר הזוכה את ה18.3
  

  או; את ההסכם לאלתרלבטל 18.3.1
  

או /לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו18.3.2
הזוכה מתחייב בזה למלא . ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה3ההתחייבות תוך 

ייגרמו או ש/נגרמו ווכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש, אחר הוראות מכבי
.הקיום כאמור-או אי/וכתוצאה מההפרה האמורה מכביל
  

הזוכה למכבי פיצויים ישלם , לעיל18.3בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם 18.4
או שייגרמו למכבי כתוצאה /וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו, ח"ש100,000מוסכמים בסך 

אין באמור . אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה, או אי הקיום כאמור/מההפרה ו
או נוספים /בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו

  .על פי כל דין
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הפר הזוכה את ההסכם הפרה או /לעיל ו18.3.2כאמור בסעיף , לא תיקן הזוכה את ההפרה18.5
או את /או לקיים את ההוראה ו/שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו

כפי , או ההתחייבות/או לא מילא אחרי ההוראות ו/והזוכה לא תיקן את ההפרה וההתחייבות
תהיה מכבי זכאית לבטל את , לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה,שנדרש על ידי מכבי

והזוכה יהא חייב , ידי מתן הודעה על כך בכתב-וזאת על, קיומו- ההסכם מחמת הפרתו או אי
או שיגרמו /וזאת בגין הנזקים שנגרמו וח"ש100,000כמים בסךלשלם למכבי פיצויים מוס
אין .או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה/למכבי כתוצאה מההפרה ו

או /באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו
  .נוספים על פי כל דין

  
כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר , הצדדים מצהירים18.6

וכי הזוכה , כמפורט לעיל, או הפרתו היסודית של ההסכם/עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו
  .יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר

  
עד והביטול ייכנס לתקפו במו, ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה18.7

.שתקבע מכבי בהודעה

  

  הסבת ההסכםאיסור .19
  

כויותיו על פי ההסכם או זאו להמחות לאחר את , או להעביר לאחר, הזוכה איננו רשאי למסור19.1
  .אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי,  את החובות הנובעות ממנו

  
בטלה ומבוטלת תהא , כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה19.2

  .וחסרת כל תוקף
  

  .אסורות בשעבוד כלשהו, כולן או מקצתן, זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו19.3
  

לכל , או חלקן/פי הסכם זה ו- או להעביר את זכויותיה על/מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו19.4
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 
  .הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו, פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך

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

  .של ההסכם
  

  זכות קיזוז.20
  

תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי , ולה בלבד, כי למכבי, הצדדים להסכם מסכימים בזה
  .מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי,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

  
  ויתור בכתב.21

  .אלא בכתב, לפיוהצדדיםואין ויתור על זכות מזכויות , אין שינוי בהסכם21.1
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במקרה מסוים לא תשמש הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם21.2
  .תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר

  
לא ייחשב הדבר כויתור –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על21.3

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

סמכות שיפוט.22
  

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 הודעותכתובות הצדדים.23
  

  .כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם
  

ובהישלחן כך תחשבנה , שבמבוא להסכםני למען אלקטרופי הסכם זה תישלחנה בדואר-כל ההודעות על
  .שליחתן שעות מעת24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

  
  
  
  
  
  

  :לראיה באו הצדדים על החתום
  
  
  
  
  

          __________________                                               ___________________  
  ה ז ו כ ה                                                                  מ כ ב י
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  נספח להסכם

  

  םאישור עריכת ביטוחי

  
  לכבוד

  מכבי שירותי בריאות
  אביב- תל27המרד ' מרח

  ")מכבי: "להלן(
  
  
  

  ,אחריות כלפי צד שלישיביטוח , חבות מעבידיםביטוח אישור עריכת :הנדון
  ביטוח אחריות מקצועית וביטוח רכוש, ביטוח אחריות מוצר

  
  

ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין יהננו מאשרים בזאת כ
וזאת ") השירותים: "להלן(_______________בעניין אספקת") הזוכה"להלן (_______________

  .________ומסתיימת ביום _________ ביום לתקופה המתחילה
  
  ביטוח חבות מעבידים  .א

או מועסקיו שבגינם נדרש הזוכה לשלם ביטוח /פיו מבוטח הזוכה כלפי עובדיו ו-עלביטוח חבות מעבידים
בגין , 1980-ם "התש, או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים/ו) נוסח חדש(על פי פקודת הנזיקין לאומי 
בגבול ביצוע השירותים לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ק נפשי או נז/ואו נזק גוף /מוות ו

  . כ לתקופת ביטוח שנתית"אירוע ובסהל, נפגעל) ב"דולר ארה____($ - ______שלאחריות שלא יפחת מסך 
מועסקי /במקרה ויחשבו כמעבידם של מי מעובדיעובדיה ומנהליהאו /ומכבי ורחב לשפות את מהביטוח 

  .מועסקיו כמוגדר לעילאו /וההזוכ
  
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .ב

בגין כל , על פי דין, או מטעמו/פיו מבוטח הזוכה וכל הפועלים בשמו ו-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 /או מי שפועל מטעמה בקשר עם ו/עובדי מכבי ו
  . כ לתקופת ביטוח שנתית"לאירוע ובסה) ב"דולר ארה_____  $-של

פריקה , מכשירי הרמה, בהלה, התפוצצות, כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאשאינוביטוח זה 
מצד השבה או תביעות /שביתות והשבתות ו,הרעלה, מתקנים סניטריים פגומים, הספקת מוצרים, וטעינה

  .המוסד לביטוח לאומי
םכמבוטחים נוספים בגין אחריותעובדיה ומנהליה או /ומכבי ורחב לכלול את משם המבוטח בפוליסה 

לפיו ייחשב הביטוח כאילו , צולבתוזאת בכפוף לסעיף אחריותאו מי מטעמו /והזוכהאו 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
  .הזוכה

  
  ביטוח אחריות מוצר  .ג

או בשליחותו בגין/או בעבורו ו/או בשמו ו/וכל הפועלים מטעמו ו, פיו מבוטח הזוכה-ביטוח אחריות מוצר על
אבדן או נזק פיזי לרכוש או /ואו נפשית מכל סוג/ופגיעה גופנית או /ומחלהאו/ומוותאו /והיזק גופני 

חלקי , לרבות רכיביהם, המסופקים בקשר עם ההסכם________או בקשר עם /עקב ותוצאתילרבות אבדן 
)_______________$ _____________חת מסך של בגבול אחריות שלא יפ, תוכנות וחומרים, החילוף

.כ לתקופת ביטוח שנתית"לארוע ובסה) ב"דולר ארה
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הזוכה וזאת או מחדלי /למעשי והמטעמה בשל אחריותמיאו /ומכבי ת לכלול אורחב מהביטוח כאמור 
  .המבוטחבכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

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

  . מועד תחילת הפוליסה
כי  הפוליסה תכלול אופציה לתקופת , מוסכם, בה כלשהימסי, 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

  .ה ההודעה במהלך תקופת הביטוחנושא ועניין כאירוע עליו נמסר
  

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

._____________ $עד לגבול של  recall-הביטוח מורחב לכלול כיסוי ל
  

ביטוח אחריות מקצועית  .ד
או בשליחותו /או בעבורו ו/או בשמו ו/וכל הפועלים מטעמו ו, פיו מבוטח הזוכה-ביטוח אחריות מקצועית על

, טעות, שמקורם ברשלנותכולל כל הנזקים , או חולי/או מחלה ו/או מוות ו/או היזק נפשי ו/בגין נזק גוף ו
לרבות , או במסגרתם/מהלכם ואו ב/או עקב מתן השירותים על ידם ו/אשר ארע תוך כדי ומחדל או השמטה 

יפחת בגבול אחריות שלא , תמיכה מקצועית שירותי תחזוקה ועדכוני תוכנה, תוך כדי ועקב מתן הדרכה
  . כ לתקופת ביטוח שנתית"לאירוע ובסה) ב"מיליון דולר ארהחמישה($ _______________-שלמסך 

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

  . מועד תחילת הפוליסה
כי בפוליסה תחול תקופת גילוי , מוסכם, מסיבה כלשהי, במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע 6למשך , ארכתנזקים ותביעות מו
ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע , בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת

  .עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח
הזוכה וזאת או מחדלי /למעשי והחריותמטעמה בשל אמיאו /ומכבי ת לכלול אורחב מהביטוח כאמור 

  .בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
, אובדן מסמכים, או העיכוב/אובדן השימוש ו: הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר

  .נזק תוצאתי וחריגה מסמכות
אי יושר עובדים או בשמו בגין /רחב לכסות את אחריותו של הזוכה וכל הפועלים מטעמו והביטוח כאמור מו

  .והוצאות שחזור מסמכיםאו שותפים/או מנהלים ו/ו
  
  ביטוח רכוש  .ה

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, של הזוכהשבבעלותו, ומערכות חלופיות

  .או בעת העברתו/בחצרי מכבי וולרבות 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 , עובדיה ומנהליהלרבות , או כל הבאים מטעמה/אדם הנלווים אליהם ו
  . זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון

  
  )ח"ש_____________(__________$ ההשתתפות העצמית לא תעלה על סך של , ג, ב, לעניין סעיפים א  .ו
סות הביטוח המפורטות הזוכה לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפולי  .ז

  . לעיל
וכי אנו מוותרים מכבי י "בביטוחים המפורטים לעיל במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע  .ח

  .מכביאו טענה בדבר שיתוף ביטוחי/על כל דרישה ו
ימבלמכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח או יצומצמו /אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו  .ט

  . יום מראש60על כך בדואר רשום שניתנה לכם הודעה 
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בכפוף , 2006כי נוסחי פוליסות הזוכה לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט , מוסכם בזאת במפורש  .י
  .לשינויים הנקובים לעיל

  

  

  .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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  1-'בנספח

  
  
  
  
  
  

  עדכון ואימות פרטים-אישור קבלת ציוד במתקני מכבי 
  

  י נציג מכבי מקבל הציוד"ויעודכנו עכלל הפרטים בטבלה זו ימולאו )1
י הספק בצירוף חשבונית מקור ותעודת משלוח "יועבר ע, י נציג מכבי"לאחר שמולא ונחתם  ע, נספח זה)2

  .מקורית וחתומה למחלקת רכש ציוד רפואי במטה מכבי
הינו תנאי ,  י נציג מכבי"לאחר שמולאה ע, צירוף הטבלה, מבלי לגרוע מהאמור במסמך הרכישה)3

  .שלום עבור הטובין שסופקולת
    
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תיאור 

מיקום 

  פונקציונלי

ציוד 

ד "מס(

)מכבי

תיאור 

הציוד

התאמה 

. בין ת

משלוח 

להזמנה 

האם סופקו 

ספרות 

, כתובה

נחיות יצרן 

והוראות 

בטיחות

האם 

בוצעה 

הדרכה 

מעשית

עמידה 

במפרט

' מס

הזמנת 

רכש

ספק

שם 

העובד 

במכבי 

שקיבל 

הציוד 

  וחתימה



27

  
  
  

    2-'בנספח 

  

  ____________למכשירשרותדוח 

  

  :נתוני כותרת

  

  ____________:תאריך  ____________: חברה  ____________: שם הטכנאי

  

    ____________: דגם    ____________: יצרן

  

    ____________: של המכשירSerial number  ____________: מכביד "מס

  

  ____________: מחוז  ____________: שם הסניף

  

  

  :גוף הדוח

  

  

פרוט הבדיקות והתיקונים שבוצעו והחלקים שהוחלפו במהלך התיקון

  _______________________________________________________________________:טיפול

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

  

  ____________: חתימת הטכנאי

  

  :אישור נציג הסניף

  

  ____________: חתימה    ____________: תפקיד  ____________: שם
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  3-'בנספח 

  
  

  
  םידוח אחזקה כוללת ומונעת  למכשיר

  

'מס
דגם 

מכשיר 

ד "מס

מכבי
S.Nסניף

תאריך 

קליטה 

במכבי

איש 

קשר 

מחוזי

איש 

קשר 

במתקן

מועד 

יציאה 

מאחריות

עלות 

תחזוקה 

לשנה

תכנון וביצוע 

אחזקה 

  רבעונית

1234

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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  נספח להסכם

  לשימוש הזוכה בלבדערבות ביצוע 

  

  נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטנומית

  

  לכבוד

  227/99' מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס

  תל אביב27המרד ' רח

  ' ___________ערבות מס: הנדון

  .נ.א

כשהוא צמוד למדד ") סכום הערבות"להלן (₪ 100,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

  ____________המגיע או עשוי להגיע לכם מאת, כמפורט להלן

  .ציוד ואביזרים לפיזיותרפיהאספקת בקשר עם הסכם ל") החייב"–להלן (

  

  :משמעו" מדד"המונח –לצרכי ערבות זו 

, כזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המר

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

כי המדד החדש ") 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, החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו אם יתברר כי המדד, למניעת ספק

  

כל סכום בגבול , ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב7בכל מקרה תוך , אנו נשלם לכם מפעם לפעם

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

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

  

  . 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

  __________________:   הסניףשם 
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  'נספח ג

  מכבי שרותי בריאות: לכבוד

  
  ואביזרים לפיזיותרפיה לאספקת ציוד ,2010109/'טופס הצעה למכרז מס: הנדון

  
                : התאגיד המציע

  
                    : הערות

  
_______________________________________________________  

  
  

  המציעכתב הצהרה והתחייבות .1

מצהירים ומתחייבים ______________________הרשאים להתחייב ולחתום בשם , מ"אנו הח
  :כדלקמן
  

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

  
  .ירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרזאנו מצה1.1

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

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

  
.מכל סיבה שהיא, כולה או חלקה, מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגשידוע לנו כי מכבי אינה1.3

  
הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת 1.4

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

לא , נו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפןאנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותי1.5
ימים מהמועד האחרון שנקבע 90לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו , לא לשנותן, לבטלן

.במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם–ואם נהיה הזוכים במכרז , להגשת ההצעות במכרז זה

זו תיחשף למתמודדים אחרים והצעתנוהננו מבינים ומוסכם עלינו כי מתוקף הליכי המכרז יתכן 1.6
.במכרז

.מ"המחירים בהצעה אינם כוללים מע1.7

  

    .האירו היציג  ביום הגשת ההצעות למכרז/ ישמש שער הדולר , כבסיס להשוואת מחיר ההצעות
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  :להלן הצעתנו .  2
  
  

  .ח"ש______________1-'כ מחיר לכל הפריטים המפורטים בנספח ג"סה         

הדרכה ושירות תחזוקה בתקופת , אחריות, התקנה, אספקה, פריט  הכולל הובלה/ מחיר מכשיר  2.1
.1-'יש למלא על גבי המדיה המגנטית נספח  ג.האחריות

  
  : חובה למלא במחירון הפריטים את המידע הבא- הנחיה למילוי מחירון הפריטים   2.2  
  .וסוג המטבעמ"ללא מעיחידה מחיר , ארץ ייצור, דגם, יצרן, תקינות בהם עומד המוצר    

  
  ).מלא מודפס וחתום, המדיה מגנטית–' 1-'גנספח (  הפריטיםמחירון –להלן הצעתנו   2.3  
–לחתום עליו ולצרפו לטופס הצעה זה , להדפיס אותו, '1- 'גנספח –יש למלא את מחירון הפריטים     

  .'יקבע האמור בנספח ג', 1-'גלנספח ' במקרה של סתירה בין נספח ג.'נספח ג

הספק יכול לבחור .הצמדת המחירים תתאפשר על פי בחירת הספק במנגנון המתואר בהסכם  2.4  
הצמדה / ב "הצמדה לדולר ארה/ ללא הצמדה : ניתן לבחור . לפריטים שונים מטבעות הצמדה שונים

  .מראש' 1-'והכל כפי שייבחר הספק בנספח ג, ליורו
  

לא לחישובלמידע בלבד-'1-'שאינם מופיעים בנספח גפריטים   2.5
  

 שאינם וחלפיםפריטיםעבור , ממחירון המציע ללקוחות מוסדייםאחוז ההנחה המינימאלי
  %__________: '1-'גמופיעים בנספח 

באם מכבי תבחר לבצע , עבור תיקון ציוד עם תום תקופת האחריות, עלות קריאת שירות
  :תיקונים באמצעות הזוכה

  
  ח"ש_____________שעת עבודה 

  
  

  ח"ש_____________שעת נסיעה 
  
  

תהא לו הזכות ,  תבחר לבצע אחזקה כוללת לציוד הפיזיותרפיה באמצעות ספק אחרבאם מכבי 
  .במחירים שאינם עולים על הצעתו למכרז זה, לרכוש מהזוכה חלפים עבור מכבי

  

שמורה לצדדים הזכות להגיע בהסכמה הדדית לאחוז הנחה פרטני גבוה יותר.

הספק יצרף להצעתו מחירון לגופים מוסדיים.
  

  
  
  

  _________________:חתימה__________________:המלאהשם 
  

  _________________: חותמת       __________________:תפקיד
  

  __________________:טלפון       __________________:כתובת
  

  __________________:דואר אלקטרוני__________________:תאגיד'מס
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:רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .2

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

  להצעתך 

  

  

  .אישור תאגיד  [   ]  

  או רשויות/וTGAאו אוסטרליה /וHEALTHאו קנדה /וCEאו /וFDAאישור   [   ]      

  .הבריאות ביפן                                          

  .ר באם קיימים"אמיאישור  [   ]              

  .ח על היקף פעילות כספית"אישור רו  [   ]            

  .המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץאישור יצרן  [   ]  

  ותשלוםאכיפת ניהול חשבונות(אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   [   ]

  .1976–ו "תשל, )חובות מס             

  .למכרז'הנספח –ערבות בנקאית    [   ]

  .למסמכי המכרז' ונספח , ד"תצהיר העשוי בפני עו          [   ]

  . ה ותכונותיה העיקריותתמונת, ציודההמכיל תיאור , צבעוני באיכות נאותהפרוספקט  [   ]

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

  .כשהוא מלא וחתוםטופס פרטי המציע   [   ]      

  .1-'תדפיס נספח ג  [   ]               

  .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי  [   ]    
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  ' ספח דנ

  

  טופס פרטי המציע

  
 בסוף הטופסולחתום, את כל הפרטים להלןלמלאהמציע נדרש.
המציע רשאי לצרף כל חומר משלים.

  
  

  פרטי המציע.1
  

  שם
  

מורשהעוסק ' מס

  ):צורת התאגדות(מעמד משפטי 
  

:ת משנת/ פועל 

  :כתובת משרדי ההנהלה
  

  :טלפונים
  

:פקס

  דואר אלקטרוני

  :הרכב הבעלות בתאגיד
1 .  
2.  
3.  
4 .  

  
  
  
  תיאור כללי של המציע .2
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כוח אדם.3

  
  

וומחסנימציעמתקני ה.4

  

):קבלן משנה, עצמאית(מערכת ההפצה .5
  

  _________פקס _________טלפון______________כתובת_________ שם קבלן המשנה
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע. א
  

  : מספר אנשי שירות המועסקים על ידי המציע . ב
  

  א"כ  )ר"מ(שטח   כתובת  תאור המתקן  'מס

        : מחסן פעיל   1

2          

3          

  כמות  הרכב ומספרםתאור כלי 

    

    

    

    

  : תאור כללי של מערכת ההפצה ואמצעי השינוע 

  

  

  

  :סיוןישנות נ
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תאור מערכת המידע ותשתיות תקשורת .6
  

לקוחות , ניסיון קודם.7
  

  ____________________________: ניסיון באספקת ציוד משרדי מספר שנות  .7.1

  

  ___________________________________: כולל של לקוחות פעילים מספר  . 7.2

  

  ____________________________________: לקוחות במגזר הציבורי 

  

  לקוחות   . 7.3

  : אנו מספקים באופן סדיר ציוד משרדי/לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו5להלן פירוט        

  

  : שם הלקוח. 1

  : טלפון  :תפקידו  : איש קשר

  :תאור פריטי הציוד המסופק

  :תקופת אספקה

  :היקף כספי שנתי

  

  

  

  

  

  

  

  

  :כללי

  

  

  :פלטפורמת המחשוב

  

  :שוריותיק

  ):'וכו, משאבים(תאור יחידות המחשב 
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  : שם הלקוח. 2

  : טלפון  :תפקידו  : איש קשר

  : תאור פריטי הציוד המסופק

  :אספקהתקופת 

  :היקף כספי שנתי

  

  

  

  : שם הלקוח. 3

  : טלפון  :תפקידו  : איש קשר

  : תאור פריטי הציוד המסופק

  :תקופת אספקה

  :היקף כספי שנתי

  

  

  : שם הלקוח. 4

  : טלפון  :תפקידו  : איש קשר

  : תאור פריטי הציוד המסופק

  :תקופת אספקה

  :היקף כספי שנתי

  

  : שם הלקוח. 5

  : טלפון  :תפקידו  : איש קשר

  : תאור פריטי הציוד המסופק

  :תקופת אספקה

  :היקף כספי שנתי

  

  

  
  

  .הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים

  ________________________: חותמת____________________  :חתימת המציע 

  ______________________: תאריך                
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  'נספח ה
  ערבותכתב 

  
  לכבוד 

  מכבי שירותי בריאות       

  27רחוב המרד        

  תל אביב       

  
                __________  כתב ערבות מספר : הנדון

  
  

  _______________________") המבקש: "להלן(_________________________  לבקשת 
  

  .₪  30,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
  
  

  .לאספקת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה109/ 2010'  מספומבי בקשר עם מכרז , אשר תדרשו מאת המבקש
  

מבלי שתהיו חייבים לנמק , ל תוך עשרה ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב"אנו נשלם לכם את הסכום הנ
  .מבקשאו לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת ה, את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם

  
  .ועד בכלל26.9.10ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

  
  

  :דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו
  
  
  
  

__________________________________________________________  
  מספר הסניף                    שם הבנק                                  כתובת הבנק       

  
  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה

  
  
  
  
  

__________________________________________________________  
  חתימה וחותמת תאריך                                שם מלא                               
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  'וספח נ

  ר  י  ה  צ  ת
  
  

את האמתלאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר_________________. ז.ת____________________ _מ "החאני
:מצהיר בזה בכתב כדלקמן, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

פומבי  למכרז  ") רההחב: "להלן(___________________ כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת תצהירי זה ניתן 
  .לאספקת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה  109/  2010

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

  ותלרב, לפיזיותרפיה נשוא המכרזאביזריםציוד ו, או באמצעות קבלני משנה/ובעצמומסוגל לספק למכבי . 2

  , היה והמציע ייעזר בקבלני משנהיובהר כילמען הסר ספק. ושירותי תיקונים, שירותי תחזוקה שוטפת   

.האחריות המלאה על טיב המוצרים והשרות חלה עליו    

.יכולת אספקה ומתן שירות בפריסה ארציתבעל . 3

.באספקת ציוד פיזיותרפיהפחותשנים ל3בישראל של בעל נסיון מוכח . 4

  בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במתן שירותי תחזוקה  לציוד פיזיותרפיה או לחילופין מעסיק שני עובדים . 5

  או שעומד לרשותו קבלן משנה שעונה על , לפחות בעלי נסיון מוכח במתן שירותי תחזוקה בשנתיים האחרונות    

.דרישות אלו     

.בייצור ציוד פיזיותרפיה, שנים לפחות5ותק של , פקליצרני הציוד החשמלי אותו מציע הס. 6

  , ב"ארה, מערב אירופה, ישראל: הציוד החשמלי המוצע נמכר באופן שוטף באחת או יותר מהמדינות הבאות. 7

.יפן ואוסטרליה, קנדה    

  .זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת, מצהיר כי זה שמי. 8  

  

        ______________________  

חתימה                                                                                                                           

  

  

במשרדי ברחוב ____ _____________הופיע בפני עורך דין __________הנני מאשר בזה כי ביום 
מספר זהות ידי תעודתעצמו עלההישז_____ __________מר_____________________, 

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

  

______________________  

חתימה וחותמת                                                                                                                                     
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  'זנספח

  

  
  מכבי שירותי בריאות- רשימת מכוני פיזיותרפיה

סניףכתובתשם מתקןמחוז

דרום

אופקים3הרצל , אופקים אופקים "מכבי"

גאשדוד רובע  "מכבי" אשדוד ג20ח "הפלמ' שד, אשדוד '

אשקלון3הגבורה , אשקלון אשקלון "מכבי"

שבע-באר4התקווה , באר שבע באר שבע "מכבי"

דימונה1יגאל אלון , דימונה דימונה "מכבי"

יבנה1גיבורי החיל , יבנה יבנה "מכבי"

רמון. מצ9נחל גרופית , מצפה רמון מצפה רמון "מכבי"

נתיבות8ירושלים , נתיבות נתיבות "מכבי"

ערד18שמעון , ערד לבאות ערד "מכבי"

קרית גת64העצמאות , קרית גת קרית גת "מכבי"

רחובות27סמילנסקי , רחובות רחובות "מכבי"

שדרות0קיבוץ סעד , סעד קיבוץ סעד "מכבי"

שדרות7הורד , שדרות שדרות "מכבי"
  

  

סניףכתובתשם מתקןמחוז

שרון

אריאל1הערבה , אריאל אריאל "מכבי"

הרצליה7השרון , הרצליה הרצליה "מכבי"

חדרה13הלל יפה , חדרה חדרה "מכבי"

טירה20המוביל , טירה טירה "מכבי"

צור יגאל-כוכב יאיר0מצפה ספיר , צור יגאל צור יגאל-כוכב יאיר "מכבי"

סבא- כפר56רוטשילד , כפר סבא סבאכפר  "מכבי"

נתניה15סמילנסקי , נתניה נתניה "מכבי"

תקוה-פתח3שפיגל , פתח תקוה פתח תקוה "מכבי"

ראש העין17דרך הציונות , ראש העין ראש העין "מכבי"

רמהש3הנצח , רמת השרון רמת השרון "מכבי"

רעננה124אחוזה , רעננה רעננה "מכבי"

מונד אבן יהודה- תל4השקד , תל מונד תל מונד "מכבי"
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סניףכתובתשם מתקןמחוז

צפון

אום אל פחם0מסחרי אלהרם . מ, אום אל פחם אום אל פאחם "מכבי"

בית שאן61שאול המלך , בית שאן בית שאן "מכבי"

יעקב. ז49המייסדים , זכרון יעקב זכרון יעקב "מכבי"

הדר- חיפה73הרצל , חיפה חיפה הרצל "מכבי"

טבריה1אילת , טבריה טבריה "מכבי"

טירת הכרמל39הרצל , טירת הכרמל טירת הכרמל "מכבי"

יקנעם9רבין ' שד, יקנעם יוקנעם עילית "מכבי"

אבו סנא-יאסיף.כ0כפר יאסיף , כפר יאסיף כפר יאסיף "מכבי"

כרמיאל3חבצלת , כרמיאל כרמיאל "מכבי"

כרמל0שמחה גולן , חיפה כרמל גרנד קניון "מכבי"

העמק. מ1משעול הכרמים , מגדל העמק מגדל העמק "מכבי"

מעלות42ג המעפילים "מ, מעלות תרשיחא מעלות "מכבי"

משגב0מועצה אזורית , ( אתגר)משגבמשגב "מכבי"

נהריה8אחד העם , נהריה נהריה "מכבי"

.נצרת על14מעלה יצחק רבין , נצרת עילית נצרת עילית "מכבי"

.נצרת על0כפר טורען , טורעאן טורעאן "מכבי"

נשר16דרך השלום , נשר נשר "מכבי"

עכו41דרך הארבעה , עכו עכו "מכבי"

עפולה18ארלוזורוב , עפולה עפולה "מכבי"

צפת72ירושלים , צפת צפת "מכבי"

טבעון. ק1הרימונים , קרית טבעון קרית טבעון "מכבי"

שמונה. ק1ארלוזורוב , קרית שמונה קרית שמונה "מכבי"

מוצקין.ק76החשמונאים , קרית מוצקין בית אילדן "מכבי"

קרית אתא61העצמאות , קרית אתא קרית אתא "מכבי"

שפרעם0שכונת אלעין , שפרעם שפרעם "מכבי"

  

  

סניףכתובתשם מתקןמחוז

מרכז

אור יהודה1אופירה , אור יהודה אור יהודה "מכבי"

אילת39התמרים ' שד, אילת אילת "מכבי"

אלעד94יהודה הנשיא , אלעד אלעד מזרח "מכבי"

בלפור10בלפור , תל אביב א בלפור"ת "מכבי"

ברק-בני34רבי עקיבא , בני ברק בני ברק "מכבי"

גבעתיים45עמישב , גבעתיים גבעתיים "מכבי"

השלה7ה "השל, תל אביב ה"א השל"ת "מכבי"

אליהו- יד58לה גרדיה , תל אביב יד אליהו "מכבי"

יפו36התקומה , תל אביב יפו "מכבי"

אונו. ק39ירושלים , קרית אונו קרית אונו "מכבי"

אביב ג-רמת27אחימאיר , תל אביב 'רמת אביב ג "מכבי"

גן-רמת4אורה , רמת גן רמת גן "מכבי"

שוהם30עמק איילון ' שד, שוהם שוהם "מכבי"
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סניףכתובתשם מתקןמחוז

ם ושפלה- י

אפרת0גבעת רימון , אפרתה אפרת "מכבי"

בית שמש15יצחק רבין , בית שמש בית שמש "מכבי"

ביתר עלית1ישמח ישראל , עלית ביתר 'ביתר עילית ב "מכבי"

ראשלצ-גן העיר63הרצל , ראשון לציון ראשון לציון "מכבי"

ראשלצ-גן העיר12הסחלב , ראשון לציון מגדלי שמש "מכבי"

חולון36אילת , חולון חולון "מכבי"

ירושלים40אגריפס , ירושלים ירושלים "מכבי"

לוד31שפירא , לוד לוד "מכבי"

מבשרת ציון3החושן , מבשרת ציון מבשרת ציון "מכבי"

מודיעין0מרכז רננים , מכבים מכבים "מכבי"

מודיעין53גינת דותן , מודיעין מודיעין "מכבי"

מודיעין עילית3רבי עקיבא , קרית ספר מתתיהו מרפאת ברכפלד "מכבי"

מודיעין עילית2יחזקאל ' שד, מודיעין עילית מודיעין עילית "מכבי"

ם-מזרח י8אספהני -אל, ירושלים מזרח ירושלים "מכבי"

מעלה אדומים891ככר היהלום , מעלה אדומים מעלה אדומים "מכבי"

נוה ים30הנחשול , ראשון לציון נוה ים "מכבי"

זאב-פסגת45חיים תורן , ירושלים פסגת זאב "מכבי"

בת ים-קדושי קהיר 20קדושי קהיר , בת ים בת ים "מכבי"

רמות801כיסופים , ירושלים רמות "מכבי"

רמלה11וייצמן ' שד, רמלה רמלה "מכבי"
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- מכבי שירותי בריאות -



מכרז פומבי מס' 2010/ 109,  לאספקת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה 



להלן מסמכי המכרז: 

· מנהלה - כללי

· נספח א' -מפרט

· נספח ב' - הסכם 

· נספח ב'-1 -  אישור קבלת ציוד מתקני מכבי

· נספח ב'-2- דוח שירות למכשיר

· נספח ב'-3- דוח אחזקה כוללת ומונעת למכשירים

· נספח ג' - טופס הצעה

· נספח ג'-1 –  הצעה על גבי מדיה מגנטית

· נספח ג'-2 - מענה טכני

· נספח ד' -   טופס פרטי המציע

· נספח ה' -נוסח כתב ערבות

· נספח ו' -תצהיר

· נספח ז'- רשימת מכוני פיזיותרפיה

















מנהלה

1. כללי

1.1. מכבי שירותי בריאות (להלן - "מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל , לספק למכבי ציוד  ואביזרים בתחום הפיזיותרפיה למתקני מכבי, ברחבי הארץ.

1.2. כיום במכבי ישנם 76 מכוני פיזיותרפיה בפריסה ארצית,  כמפורט בנספח ט'.

1.3. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות לנדרש  במסמכי המכרז.

1.4. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז, ועל גבי מדיה מגנטית- נספח ג'-1. נספח ג'-1 יודפס ויחתם על ידי הספק - חתימה וחותמת בכל עמוד. הגיליון החתום מהווה חלק מנספח ג'-1. במקרה של סתירה בין נספח ג' לנספח ג'-1, יקבע האמור בנספח ג'.

1.5. ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי  תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, בתנאים זהים.

1.6. מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם ההצעות המתאימות.

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

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

2. הגדרות

בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

"המכרז" – מכרז  פומבי מס' 109/2010, לאספקת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה  המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז.

"מכבי" – "מכבי שירותי בריאות".

"ציוד ואביזרים" – כמפורט בנספח ג'-1.

"הגופים הנוספים" – גופים בקבוצת מכבי, ו/או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות של מכבי ו/או עמותת קרן מכבי ו/או אגודת מכבי מגן-אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ, ו/או אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, ו/או מכבידנט בע"מ, ו/או בית בלב  בע"מ ו/או נרקיס  ערד בע"מ, ו/או מכבי אחזקות בע"מ, הכל על-פי שיקול דעתם של הגופים. 

הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  - נספח ב' למסמכי המכרז.



3. מנהלה

3.1. רכישת מסמכי המכרז

המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, עד ליום 13.5.10, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה  של  2,000 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00.

3.2. בירורים ופניות

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

3.2.2. הפניות תעשנה עד ליום 13.5.10 וזאת בכתב בלבד, באמצעות  דואר אלקטרוני     mahat_s@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 5143643- 03.

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

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

3.2.5. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני 
עד ליום 27.5.10.

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 2010/ 109 לאספקת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה" 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 א', 27.6.10 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, ועל גבי המדיה המגנטית נספח ג'-1' ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, 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:

4.1.1. תאגיד רשום כחוק בישראל.

4.1.2. מנהל ספרים כדין.

4.1.3. מסוגל לספק למכבי בעצמו ו/או באמצעות קבלני משנה, ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה נשוא המכרז, לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, ושירותי תיקונים. 

4.1.4. בעל יכולת אספקה ומתן שירות בפריסה ארצית.

4.1.5. לציוד החשמלי אישורי  ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשויות הבריאות ביפן. 

4.1.6. בידיו אישור מהיצרן או מנציגו של היצרן, כי הוא נציגו המורשה בארץ.

4.1.7. הכנסותיו  בשנים האחרונות (2008, 2009)  לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן  1 מלש"ח  לשנה לפחות.

4.1.8. בעל נסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות באספקת ציוד פיזיותרפיה. 

4.1.9. בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במתן שירותי תחזוקה  לציוד פיזיותרפיה או לחילופין מעסיק שני עובדים לפחות בעלי נסיון מוכח במתן שירותי תחזוקה בשנתיים האחרונות, או שעומד לרשותו קבלן משנה שעונה על דרישות אלו. 

4.1.10. ליצרני הציוד החשמלי אותו מציע הספק, ותק של 5 שנים לפחות, בייצור ציוד פיזיותרפיה.

4.1.11. הציוד החשמלי המוצע נמכר באופן שוטף באחת או יותר מהמדינות הבאות: ישראל, מערב אירופה, ארה"ב , קנדה, יפן ואוסטרליה.

4.1.12. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 30,000 ₪, בהתאם לאמור בסעיף 6 להלן.

4.1.13. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.

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. התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה

5.1. המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת של עד 60 (ששים) יום (ובסה"כ, ביחד עם התקופה הראשונה: 150 (מאה וחמישים יום)), ובמקרה זה יהיה כל מציע  רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב.

5.2. 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.

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

5.4. 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.

6. ערבות

6.1. להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של 30,000 ₪ (שלושים 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 הניצע.

6.2. 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.

6.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע כולה או חלקה, כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי שנתנה למציע  הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:

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

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

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

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

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

7. בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות

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

7.2. אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן: 

מחיר 70% ואיכות 30%,  והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.

7.3. מחיר- 98% מציון המחיר יינתן על פי סך העלות הנובעת ממכפלת הכמויות כפי המופיע בנספח ג'-1' 
                  במחירים המוצעים על ידי המציע.
            1% מציון המחיר יינתן בהתאם למחיר קריאת שרות.
            1% מציון המחיר יינתן בהתאם לאחוז ההנחה המוצע ע"י הספק לחלקי חילוף.
          

7.4. 

7.4.1. איכות - 

7.4.2. התרשמות מהציוד המוצע כמפורט בהמשך - רמת גימור, נוחות שימוש, חדשנות, חזות- 64%:

מערכת MET מיכנית, מיטת טיפול חשמלית 3 חלקים, ביופידבק, אמבטית מערבולת, הליכון חשמלי לפיזיותרפיה, הליכון חשמלי CROSS TRAINER, מכשיר מתיחה מותנית, אולטרסאונד נייח לפיזיותרפיה, אולטרסאונד נייד לפיזיותרפיה, התרשמות מציוד נוסף כפי שתבקש מכבי לראות לאחר הגשת ההצעות (כולל אביזרים), התרשמות כללית מתדירות הטיפולים הנדרשת, על פי הוראות יצרן (תדירות טיפולים נמוכה- תהווה יתרון). 

7.4.3. המציע – 26%:
 מידת הניסיון בתחום הפיזיותרפיה של המציע וצוותו, מערך השירות העומד לרשות המציע, עמידת המציע בתקני איכות ISO 9001, מתקני המציע כולל מחסן העומד לרשותו, מעבדת תיקון העומדת לרשות המציע, התרשמות כללית מהמציע.

7.4.4. .

7.5. שביעות רצון (על פי נסיון מכבי ו/או ממליצים)- 10%:
איכות ומהירות טיפול בשוטף, איכות ומהירות מתן מענה לצרכים חריגים, דיוק בהתחשבנות, 

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  7.4.4 להלן.

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

7.8. המציע במכרז יספק, על-פי דרישת מכבי וללא תשלום, כל פריט אשר הציע ושמכבי תבקש לצורך בדיקת האיכות, וזאת בתוך 14 יום מדרישת מכבי לספקה לתקופה של חודש ימים.

7.9. ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בניקוד איכות מזערי 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. באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע" כהגדרתו להלן, מכבי תהא רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה ביותר מ-12%.
לצורכי סעיף זה המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

7.11. 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.

7.12. 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.

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

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

7.15. מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו במעטפות בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, מעטפות אלה יפתחו במועדם בהתאם לסוג המכרז.

8. התחייבויות המציע הזוכה במכרז

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

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

8.3. במעמד החתימה על ההסכם, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע התחייבויותיו עפ"י הנוסח שיהא מקובל על מכבי

8.4. תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, ימציא הזוכה במכרז למכבי, אישור כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר / ציוד מקבוצה A ציוד חשמלי ומיטות, כמפורט במפרט, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 3 חודשים ממועד החתימה על ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא המכרז.

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 הזוכה/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 תהיה 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.

































נספח א'



מפרט



1. כללי:

מפרט זה מאפיין את דרישות מכבי לציוד ואביזרים בתחום הפיזיותרפיה המיועדים למכוני מכבי בפריסה ארצית.

2. הציוד והאביזרים חולקו לשתי קבוצות:

2.1.  קבוצה A – ציוד חשמלי ומיטות.

2.2.  קבוצה B-  יתרת הציוד ואביזרים.

3. עבור כל פריטי קבוצה A נדרש אישור CE ו/או  FDA ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשויות הבריאות ביפן, ביום הגשת ההצעות ואישורי אמ"ר תוך שלושה חודשים מיום חתימת ההסכם וטרם אספקה. 

4. מפרט הדרישות לציוד מופיע בנספח ג'-1' למסמכי המכרז.

על הספק לציין במקום המתאים בנספח, האם עומד בדרישות. באם לא- עליו לפרט במה אינו עומד. מכבי שומרת לעצמה הזכות לקבל או לא לקבל הצעות הסוטות מהמפרט.

5. אספקה ומסירה-

כל הציוד והאביזרים יסופקו עם כל הנדרש להפעלתם המלאה והתקינה. ובכלל זה:

5.1. כל החלקים לרבות חבילות התוכנה הנדרשים להפעלתם המלאה והתקינה.

5.2. ספר הוראות הפעלה בטיחות ואחזקה ברמת משתמש בעברית בכל הציוד מקבוצה A ובכל ציוד מקבוצה B בו יכול לסייע לתפעול הציוד.

5.3. ספרות יצרן service manual  .

5.4. הדרכת המשתמש באופן ההפעלה ובפעולות תחזוקתיות ברמת המשתמש.התקנה מלאה בהתאם להנחיות היצרן עד למצב הפעלה כולל אישור התקנה בתום ההתקנה.

5.5. הציוד יגיע נושא תווית (תקינות) של הספק המציינת את תאריך סיום האחריות והשרות . 

5.6.  כל פעולה נדרשת אחרת לשם אבטחת שימוש נכון, בטיחותי ויעיל בציוד.

6. אחריות ושירות

6.1. תקופת האחריות והשירות לכל ציוד מסופק תהא 12 חודשים ממועד ההפעלה של הציוד. 

6.2. השירות בתקופת האחריות והשירות יכלול את כל שירות האחזקה הנדרשת למכשיר, לרבות אחזקה מתוכננת וטיפולים מונעים המומלצים על ידי היצרן, ביקורות טכניות, עדכוני תכנה, ללא תשלום או תוספת תמורה מצד מכבי.

6.3. המציע ידאג להחזיק בארץ מלאי חלקי חילוף אשר יאפשר את מתן השרות משך כל תקופת ההתקשרות.

7. שירות ואחזקה בתשלום

7.1. המציע נדרש להציע מחיר לשירות אחזקה שנתי, בתום תקופת האחריות והשירות. למכבי שמורה הזכות להחליט אם לרכוש שירותי אחזקה מהמציע בהתאם להצעתו, אם לאו.

7.2. המציע יציין עלות קריאת שרות. עלות קריאת שרות כוללת מחיר שעת עבודה ושעת נסיעה של אנשי השירות מטעמו, במידה ומכבי תחליט לא לרכוש שירות אחזקה שנתי במחיר מוסכם. מכבי לא תחויב בתשלום נוסף עבור מרחק נסיעה ("קילומטרז"). 

7.3. המציע יציין מחיר חלקי חילוף הנדרשים לביצוע טיפולים מונעים במכשיר במשך שנה.

7.4. המחירים יפורטו בטופס ההצעה.



8. הדרכה

למכבי שמורה האופציה לקבל הדרכה עבור עובדי מכון הפיזיותרפיה בשימוש והפעלת המכשיר, במשך כל תקופת ההסכם, ללא תשלום או תוספת תמורה, מצד מכבי 



9. הספק יעמיד לרשות עובדי מכבי, אתר אינטרנט המכיל תמונות של המוצרים והוראות יצרן עבור הציוד החשמלי והמיטות.



10. שונות

המציע רשאי לפרט עניינים נוספים הקשורים לציוד, תחזוקתו והשירות שניתן מטעמו.













































נספח ב'



ה ס כ ם

  שנערך ונחתם בתל-אביב ביום ____  בחודש _________ 2010



ב י ן

                       מכבי שירותי-בריאות

אגודה עותמנית מס' 227/99

                       מרח' המרד 27, ת"א – היכל הסיטי


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



                 

        מצד אחד ,



                                        ל ב י ן

___________________________________

____________________________________




                                                                             כתובת





                       אשר יקרא להלן – "הזוכה",

                                                                                                                      מצד שני ,







הואיל 	ומכבי פרסמה מכרז פומבי שמספרו 2010/109, לאספקת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה.
 (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'" למכרז  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.



3. הגדרות

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





"ההסכם" -			הסכם זה, על נספחיו.



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



"השירות/השירותים" –	אספקה של ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה על נספחיו.



"ציוד ו/או אביזרים "-	פריטים המיועדים לשימוש במכוני הפיזיותרפיה כמפורט בנספח ג'-1' למכרז וכפי שמכבי תבקש להוסיף או לגרוע מעת לעת.



	

"שירותי אחזקה שוטפת" -	שירותי אחזקה שוטפת הכוללים, תמיכה טכנית והדרכה כל ימות השנה, תיקונים, תיקוני שבר (כתוצאה משימוש סביר), טיפולים מונעים לפי הוראות יצרן, עדכוני תוכנה ואספקת חלפים הדרושים לשמירת הציוד במצב תקין או לשם השבת הציוד לתפעול תקין.



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



	"מועד מסירה" - 	המועד בו תוכח הפעלתו התקינה של הציוד באתרי מכבי, לשביעות רצונם של המשתמשים, ע"פ המפרט שהוגדר, לאחר שקיבלו הדרכה להפעלתו וכפי שיאושר בכתב על ידי נציג מכבי באתר.



"הגופים הנוספים" – 	גופים שבשליטת מכבי ו/או בבעלות מלאה או חלקית, בשותפות או בזכויות של מכבי ו/או עמותת קרן מכבי ו/או מכבי מגן – אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ ו/ או מכבי אחזקות בע"מ ו/או בית בלב בע"מ ו/או נרקיס ערד בע"מ, ו/או אסותא מרכזים רפואיים בע"מ ו/או מכבידנט בע"מ, ו/או מכבי קאר בע"מ. 



4. אנשי קשר



4.1 מכבי ממנה בזה את מנהל תחום פיזיתרפיה במכבי להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה.



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



4.3 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.



5. תקופת ההתקשרות



5.1 ההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה  
תהא לתקופה של 3 שנים  שתחילתה ביום _______ (להלן – "תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת ההסכם"). 

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



6. התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות



6.1 הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו נציגו המורשה של חברת _________________________ (להלן – "היצרן"), וכי הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות האופציה.



6.2 הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, ציוד פיזיותרפיה בדגמים המתוארים בנספח ג'-1' ומסוגל לתת את כלל השירותים לציוד זה לרבות תמיכה, שירותי תחזוקה וכו', הכל כאמור במכרז ובהסכם זה.  



6.3 הזוכה מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות לרבות בתקופות האופציה, לספק למכבי את הציוד והאביזרים, והשירות בהתאם למפורט בהסכם זה, במפרט ובהצעתו ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 



6.4 הזוכה מצהיר כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים לשם התקנת המכשירים, לשם תחזוקתם ולשם הדרכת הפעלתם, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים, הנדרשים על פי כל דין, ליבוא, לשירות ולאחזקת הציוד והמכשירים.  



               6.5       נדרש כי הזוכה מעסיק לפחות שני אנשי שירות המוסמכים למתן שירותי אחזקה לציוד.

6.6     הזוכה מחזיק ברשותו ציוד בדיקה מתאים, כלי עבודה ותוכנות שירות אשר נדרשים או

            מומלצים  על ידי היצרן למתן שירות אחזקה, לרבות ביקורת טכנית.

6.7     הזוכה מתחייב כי כל תקלה תתוקן תוך שלושה ימי עבודה לכל היותר. היה ולא ניתן לתקן בזמן 
          זה, יעמיד הזוכה מכשיר חלופי ברמה דומה עד לסיום התיקון.

6.8    השירות, בין בתקופת האחריות והשירות, בין בתקופת התחזוקה בתשלום ובין אם בזמן אחר, 
          יכלול מענה טלפוני לשאלות עובדי מכבי, בשעות העבודה הרגילות, ללא תשלום או תוספת 
            תמורה.

6.9       דרכי התקשורת לאנשי השירות ולאנשי התמיכה _____________. 

6.10   הזוכה מצהיר, כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה, חלקי חילוף וציוד למכשירים וכי עומדת לרשותו מעבדה המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת המכשירים  וכן צוות אנשים מיומנים לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה, למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות האופציה באם תמומשנה.



6.11   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.



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



6.13   למען הסר ספק יובהר כי היה והזוכה ייעזר בקבלני משנה, האחריות המלאה על טיב המוצרים והשרות חלה עליו.



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



7. אספקת מכשירי פיזיותרפיה וציוד מתכלה 



7.1 הזוכה יספק את הציוד למכוני הפיזיותרפיה של מכבי השונים ברחבי מדינת ישראל, לרבות רמת הגולן , אילת ויו"ש, כפי שתורה מכבי (להלן: "אתר מכבי").



7.2 הזוכה יספק את הציוד לאתר מכבי, כפי שתמסור מכבי לזוכה בהזמנה ממוחשבת. הזוכה מתחייב לספק, להרכיב, להתקין, להוביל, לחבר כל מכשיר חשמלי לכל מקורות האנרגיה הנדרשים, לצורך הפעלתו התקינה ולמסור אותו למכבי במצב פעולה מקובל ותקין.


7.3 הזוכה יספק את הציוד 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.



7.4 הספק מתחייב לספק כל ציוד מקבוצה A כמפורט במפרט נספח א', כאשר על גבי הציוד במקום ברור, תודבק מדבקה הכוללת את תאריך מסירת הציוד, תאריך תום תקופת האחריות ומספר טלפון להתקשרות עם הספק במקרה של תקלה



7.5 הציוד מקבוצה A כמפורט במפרט נספח א', יסופק למכבי לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד הזמנת מכבי.

הציוד מקבוצה B כמפורט במפרט נספח א', יסופק למכבי לא יאוחר מ- 7 ימים ממועד הזמנת מכבי.



7.6 הזוכה יספק את הציוד לאתרי מכבי כשהוא חדש  וכולל את כל רכיבי החומרה, חבילות התוכנה, ספר שירות טכני מלא (SERVICE MANUAL), כל החלקים והאביזרים וחומרים בכמות ראשונית מתאימה, הנדרשים להפעלתו המלאה והתקינה של הציוד. כמו כן, יסייע הזוכה למכבי בקישור הציוד למערכת המחשוב של מכבי.

בנוסף, יספק הזוכה עותק נוסף של ספר שירות טכני מלא (SERVICE MANUAL) למהנדס ציוד רפואי במטה מכבי.

7.7 במידה ומכבי תדרוש, על הזוכה לבצע, על חשבונו וללא עלות נוספת, עיגון של הציוד לרצפה או לקיר לפי דרישות הבטיחות במכבי.



7.8 לפני תחילת השימוש בציוד תתבצע על ידי הזוכה בדיקת תקינות, בסיומה יחתים את הגורם המקבל בסניף על נספח ב'-1 להסכם.



7.9 בנוסף, הזוכה יחתים את מקבל הציוד מכבי על תעודת משלוח. תעודת משלוח חתומה על ידי מנהל האתר, או מי מטעמו, תהווה אישור ל"מסירה"- קרי, אישור כי הציוד נתקבל, הופעל באופן תקין והמשתמשים בו קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש בו, לשביעות רצונם. במקרה של  אספקת ציוד מקבוצה A נדרש כי הזוכה יחתים את מקבל הציוד גם על נספח ב'-1 להסכם.



7.10 מועד המסירה של הציוד הוא מועד הפעלתו התקינה באתר מכבי וביצוע הדרכת המשתמש.

7.11 תקופת האחריות והשירות לציוד תתחיל במועד המסירה.



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



8. הדרכה ותמיכה מקצועית



8.1 הזוכה ידריך את משתמשי הציוד במכבי בהפעלת הציוד מקבוצה A  וילווה את הפעלתו הראשונית. ההדרכה תכלול בין היתר- אופן הפעלת בציוד, בתחזוקתו ברמת המפעיל, כל זאת על פי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן בכל אתר מכבי בה יוצב הציוד במועד התקנתו ותמשך עד אשר יוטמע השימוש בציוד  לשביעות רצון מנהל האתר.



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



8.3 הזוכה יספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת הציוד ובשיטות העבודה בו למשתמשי הציוד, לפי הצורך או לפי פניה של מכבי.



9. שירות תחזוקה לציוד



9.1 הזוכה מתחייב לתקופת אחריות של 12 חודשים לכל הציוד והאביזרים . תקופת האחריות תחל ממועד המסירה. (להלן – "תקופת האחריות"). הזוכה יהיה אחראי שכל ציוד ואביזר שיסופק על ידו יהיה תקין, על כל רכיביו ויפעל  בצורה שוטפת ותקינה ללא הפרעה ו/או מגבלה כלשהן.



9.2 שירות התחזוקה ינתן באתר מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה, תיקונים, תיקוני שבר (כתוצאה משימוש סביר), טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, אספקת חלפים הדרושים לשמירת הציוד במצב תקין או לשם השבתו לתפעול תקין, ביקורות טכניות ועדכוני תוכנה לציוד , והכל ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי. השירות כולל את כל העבודות, החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה . הזוכה יחתים את נציג מכבי בסניף על ביצוע שירות התחזוקה על גבי נספח ב'-2 להסכם.



9.3 הזוכה מתחייב לספק למכבי את השירות, בתנאים, בציוד, בכוח האדם, באיכות וטיב מעולים ותוך עמידה בלוחות הזמנים – 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 08:00 עד 17:00.   



9.4 הזוכה מתחייב להיענות לקריאה לכל תקלה בציוד, בתקופת האחריות והשירות ובתקופת התחזוקה בתשלום, תוך פרק זמן מירבי שלא יעלה על  3 ימי עבודה  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 12:00, תטופל התקלה עד השעה 10:00 בבוקר ביום העבודה הבא.



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



9.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה תוך מקסימום 72 שעות מעת קריאת השירות, למעט שבתות וחגי ישראל.



9.7 הזוכה יהיה ערוך לספק ציוד חלופי  במידה והתקלה בציוד לא תתוקן בתוך 72 שעות מהגעת הטכנאי לבדיקת הציוד. במקרה זה מתחייב הזוכה להעמיד לרשות מכבי מכשיר חלופי  ברמה זהה או דומה לזו של המכשיר התקול ובאופן מיידי. 



9.8 הזוכה מתחייב כי זמן ההפעלה התקין – UP TIME של כל הציוד לא יפחת מ- 98% משעות העבודה הרגילות, בחישוב מצטבר שנתי.



9.9 הזוכה ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחד מהמכשירים ויציג אותו למכבי בכל עת על-פי דרישת מכבי. 


9.10 הזוכה ימלא דוח אחזקה כוללת ומונעת למכשירים נספח ב'-3 להסכם, ויציגו אותו למכבי בכל עת על פי דרישת מכבי. 



9.11 הזוכה מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על-פי המלצת היצרן, ככל הדרוש לתיקון ולתחזוקת הציוד , לרבות תוכנות דרושות, וזאת לתקופה של שבע שנים לפחות ממועד המסירה של כל ציוד  וכל עוד הציוד בשימוש מכבי. כמו כן, מתחייב הזוכה להעסיק לפחות שני אנשי שירות לתחזוקת הציוד.



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



9.13 עם  תום תקופת האחריות מכבי שומרת לעצמה הזכות להעביר את אחזקת הציוד לספק אחר, אשר מבצע עבור מכבי אחזקה כוללת. באם תבחר מכבי לעשות זאת, מתחייב הזוכה לשתף פעולה עם הספק נותן השירות במתן מידע, אספקת חלקי חילוף, הוראות יצרן. כל זאת בתנאים שאינם נופלים מאלו אשר הוצעו למכבי במסגרת מכרז זה.



9.14 על אף האמור, עם תום תקופת האחריות, מכבי שומרת לעצמה הזכות לקבל שירותי אחזקה מהזוכה בהתאם להצעתו.



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



10. התחיבויות מכבי 



10.1 מכבי מתחייבת להפעיל את הציוד בהתאם להוראות היצרן כפי שהובאו לידיעתה על ידי הזוכה ובאמצעות עובדים המיומנים לכך.



10.2 מכבי תאפשר לזוכה, בתיאום מראש, גישה חופשית לציוד  לצורך בדיקתו, טיפול בו ותחזוקתו.



11 התמורה ותנאי תשלום 


מחיר הציוד כמפורט בהצעת הזוכה במכרז.



11.1 התמורה תשולם כנגד חשבוניות מס כחוק, אשר יוגשו ע"י הזוכה למכבי, בתנאים של שוטף + 66 יום ממועד תאריך כל חשבונית.



11.2 חשבונית בגין אספקת ציוד פיזיותרפיה ו/או ציוד מתכלה תועבר למכבי לאחר מועד המסירה כהגדרתו בהסכם. לכל חשבונית יצורפו כל האסמכתאות הרלוונטיות (תעודת משלוח והזמנת רכש) כשהן חתומות על ידי נציגי מכבי.



11.3 לדרישת מכבי , יערך הספק תוך שלושה חודשים מהודעה לעבודה באמצעות חשבונית מרכזת במבנה כפי אשר תגדיר מכבי. זאת ללא תוספת עלות.



11.4 באם הספק בחר להצמיד את הצעתו למט"ח, התמורה בש"ח תקבע על פי השער היציג של דולר ארה"ב ($) / אירו שיפורסם על ידי בנק ישראל ביום ההזמנה. המטבע אליו תבוצע ההזמנה הינו בהתאם להצהרת הזוכה מראש בהצעתו למכרז.  



11.5 היה ומכבי תבקש לרכוש ציוד או אביזר אשר אינו מופיע בנספח ג'-1' למכרז, מחירו המכסימלי יהיה על פי המחירון המוסדי התקף של הספק בניכוי אחוז ההנחה עליו הצהיר הזוכה, בנוסף מכבי שומרת לעצמה הזכות לקיים בגינו הליך רכש נפרד.



11.6 מובהר בזאת כי במשך תקופת האחריות יינתן לציוד שירות תחזוקה ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי .



11.7 הזוכה מתחייב לספק את הציוד באותו המחיר ובאותם התנאים לגופים הנוספים כהגדרתם בהסכם, במידה והגופים הנוספים ו/או מי מהם יהיה מעוניין להתקשר עם הזוכה עפ"י תנאי הסכם זה, וכל התנאים שבהסכם זה יחולו עליהם.



12 אחריות


12.1 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 ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה כמפורט ומוגדר בהסכם זה (להלן: "השירותים"). 



12.2 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.


12.3 בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו 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.



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



12.5 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 – 1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהזוכה, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו 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.


12.6 הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה.





13 ביטוח 



13.1 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.



13.2 הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים 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 בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה.



13.3 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.



13.4 לא יאוחר מ- 14 יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הזוכה, מתחייב הזוכה להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים, כאמור בסעיף 13.3 לעיל, בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.

13.5 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.



13.6 הזוכה מצהיר ומתחייב כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה 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.



13.7 לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו לפי סעיף זה בכללותן או בחלקן, תהא מכבי זכאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הזוכה ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכותה של מכבי לכל סעד אחר.



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



13.9 ביטוחי הזוכה יכללו סעיף לפיו זכותה 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.



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



13.11 מוסכם 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.



13.12 מבלי 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.



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




14 רישיונות והיתרים 


14.1 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.



14.2 הזוכה מתחייב להמציא למכבי אישור כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר / ציוד מקבוצה A, תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 3 חודשים ממועד החתימה על ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא הסכם זה.  



14.3 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.







15 מועסקי הזוכה



15.1 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.



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



15.3 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. 



15.4 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.



15.5 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.



15.6 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.



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



16. שמירת סודיות



16.1 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.



16.2 הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.



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



17. ערבות בנקאית לביצוע ההסכם 



17.1 כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה  בידי מכבי, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, בנוסח שיאושר בידי מכבי, בגובה של 100,000  (מאה אלף שקלים חדשים)  שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום  120 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.



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



17.3 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.



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



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



17.6 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.





18. הפרת הסכם



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



18.2 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 30 יום.



18.3 הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית – 



18.3.1 לבטל את ההסכם לאלתר; או



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



18.4 ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף 18.3 לעיל, ישלם הזוכה למכבי פיצויים מוסכמים בסך 100,000 ש"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.



18.5 לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף 18.3.2 לעיל 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 100,000  ש"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.



18.6 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.



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





19. איסור הסבת ההסכם



19.1 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.



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



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



19.4 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.



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



20. 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.


21. ויתור בכתב



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



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



21.3 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.



22. 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. 



23. 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 24 שעות מעת שליחתן .













לראיה באו הצדדים על החתום :











          ___________________                                               __________________

מ כ ב י                                                                  ה ז ו כ ה





























נספח להסכם



אישור עריכת ביטוחים 



לכבוד

מכבי שירותי בריאות

מרח' המרד 27 תל-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 בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין _______________ (להלן "הזוכה") בעניין אספקת_______________ (להלן: "השירותים") וזאת לתקופה המתחילה ביום _________ ומסתיימת ביום ________.



1. ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים על-פיו מבוטח הזוכה כלפי עובדיו ו/או מועסקיו שבגינם נדרש הזוכה לשלם ביטוח לאומי 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______- $ (____ דולר ארה"ב) לנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. 

הביטוח מורחב לשפות את מכבי ו/או עובדיה ומנהליה במקרה ויחשבו כמעבידם של מי מעובדי/מועסקי הזוכה ו/או מועסקיו כמוגדר לעיל.



2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על-פיו מבוטח הזוכה וכל הפועלים בשמו ו/או מטעמו, על פי דין, בגין כל פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מבוטחי מכבי, עובדי מכבי ו/או מי שפועל מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של- $_____  דולר ארה"ב) לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. 

ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הספקת מוצרים, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, שביתות והשבתות ו/או תביעות השבה מצד המוסד לביטוח לאומי.

שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את מכבי ו/או עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הזוכה 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 ו/או מבוטחיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, במידה ואינו בפיקוח ו/או בשליטה של הזוכה.



3. ביטוח אחריות מוצר

ביטוח אחריות מוצר על-פיו מבוטח הזוכה, וכל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו בגין היזק גופני ו/או מוות ו/או מחלה ו/או פגיעה גופנית ו/או נפשית מכל סוג ו/או אבדן או נזק פיזי לרכוש לרבות אבדן תוצאתי עקב ו/או בקשר עם ________ המסופקים בקשר עם ההסכם, לרבות רכיביהם, חלקי החילוף, תוכנות וחומרים, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של _____________$ _______________) דולר ארה"ב) לארוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

הביטוח כאמור מורחב לכלול את מכבי ו/או מי מטעמה בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הזוכה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

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

במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל  ולא יחודש, מסיבה כלשהי, מוסכם, כי  הפוליסה תכלול אופציה לתקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 6 חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח שלא חודשה 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 _____________ $.



4. ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית על-פיו מבוטח הזוכה, וכל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו בגין נזק גוף ו/או היזק נפשי ו/או מוות ו/או מחלה ו/או חולי, כולל כל הנזקים שמקורם ברשלנות, טעות, מחדל או השמטה אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים על ידם ו/או במהלכם ו/או במסגרתם, לרבות תוך כדי ועקב מתן הדרכה, תמיכה מקצועית שירותי תחזוקה ועדכוני תוכנה, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של- _______________ $ (חמישה מיליון דולר ארה"ב) לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. 

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

במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש, מסיבה כלשהי, מוסכם, כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 6 חודשים 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.

הביטוח כאמור מורחב לכלול את מכבי ו/או מי מטעמה בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הזוכה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

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

הביטוח כאמור מורחב לכסות את אחריותו של הזוכה וכל הפועלים מטעמו ו/או בשמו בגין אי יושר עובדים ו/או מנהלים ו/או שותפים והוצאות שחזור מסמכים.



5. ביטוח רכוש

	ביטוח מסוג "אש מורחב" במלוא שווי ובערך כינון מלא לרכוש ו/או לציוד, לרבות המערכות והציוד מתכלה ומערכות חלופיות, שבבעלותו של הזוכה, המצוי בשימושה ו/או המיועד לשימושה של מכבי במסגרת מתן השירותים, לרבות בעת הימצאו בחצרי מכבי ו/או בעת העברתו.

הביטוח כאמור כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי מכבי ו/או מבוטחי מכבי ו/או בני אדם הנלווים אליהם ו/או כל הבאים מטעמה, לרבות עובדיה ומנהליה, ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.  



6. לעניין סעיפים א, ב, ג, ההשתתפות העצמית לא תעלה על סך של __________$ (_____________ש"ח)

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

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

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

10. מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט 2006, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.





בכפוף לתנאיהן ולסייגיהן של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.













בכבוד רב





___________חברה לביטוח בע"מ

על ידי ____________________

שם החותם ותפקידו________________________________________________________









































נספח ב'- 1 













אישור קבלת ציוד במתקני מכבי - עדכון ואימות פרטים



1) כלל הפרטים בטבלה זו ימולאו ויעודכנו ע"י נציג מכבי מקבל הציוד

2) נספח 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.

3) מבלי לגרוע מהאמור במסמך הרכישה, צירוף הטבלה, לאחר שמולאה ע"י נציג מכבי,  הינו תנאי לתשלום עבור הטובין שסופקו.

	







		תיאור מיקום פונקציונלי

 

		ציוד (מס"ד מכבי)

		תיאור הציוד

		התאמה בין ת. משלוח להזמנה 

		האם סופקו ספרות כתובה, נחיות יצרן והוראות בטיחות

		האם בוצעה הדרכה מעשית

		עמידה במפרט

		מס' הזמנת רכש

		ספק

		שם העובד במכבי שקיבל הציוד וחתימה



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		













































נספח ב'-2  



דוח שרות למכשיר____________



נתוני כותרת:



שם הטכנאי: ____________	חברה: ____________	תאריך:____________



יצרן: ____________		דגם: ____________	



מס"ד מכבי: ____________	Serial number של המכשיר: ____________	



שם הסניף: ____________	מחוז: ____________





גוף הדוח:





פרוט הבדיקות והתיקונים שבוצעו והחלקים שהוחלפו במהלך התיקון טיפול:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



חתימת הטכנאי: ____________



אישור נציג הסניף:



שם: ____________	תפקיד: ____________		חתימה: ____________



















נספח ב'-3





 

דוח אחזקה כוללת ומונעת  למכשירים



		מס'

		דגם מכשיר 

		מס"ד מכבי

		S.N

		סניף

		תאריך קליטה במכבי

		איש קשר מחוזי

		איש קשר במתקן

		מועד יציאה מאחריות

		עלות תחזוקה לשנה

		 תכנון וביצוע אחזקה רבעונית
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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 27 תל אביב

הנדון: ערבות מס' ___________

א.נ.

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 100,000 ₪ (להלן "סכום הערבות") כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________

(להלן – "החייב") בקשר עם הסכם לאספקת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה .



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 7 ימים 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:   __________________

נספח ג'

לכבוד: מכבי שרותי בריאות



הנדון: טופס הצעה למכרז מס' 109/2010, לאספקת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה  



התאגיד המציע: 							



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



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



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



1.4 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

1.5 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.

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

1.7 המחירים בהצעה אינם כוללים מע"מ.



כבסיס להשוואת מחיר ההצעות, ישמש שער הדולר / האירו היציג  ביום הגשת ההצעות למכרז. 	

















2.  להלן הצעתנו :

 

         סה"כ מחיר לכל הפריטים המפורטים בנספח ג'-1 ______________ש"ח.





2.1	מחיר מכשיר/ פריט  הכולל הובלה, אספקה, התקנה, אחריות, הדרכה ושירות תחזוקה בתקופת האחריות. יש למלא על גבי המדיה המגנטית נספח  ג'-1.



	2.2	הנחיה למילוי מחירון הפריטים - חובה למלא במחירון הפריטים את המידע הבא: 

		תקינות בהם עומד המוצר, יצרן, דגם, ארץ ייצור, מחיר יחידה ללא מע"מ וסוג המטבע.



	2.3	להלן הצעתנו – מחירון  הפריטים  (נספח ג'-1' – המדיה מגנטית, מלא מודפס וחתום).

		יש למלא את מחירון הפריטים – נספח ג'-1', להדפיס אותו, לחתום עליו ולצרפו לטופס הצעה זה – נספח ג'. במקרה של סתירה בין נספח ג' לנספח ג'-1', יקבע האמור בנספח ג'.



	2.4	הצמדת המחירים תתאפשר על פי בחירת הספק במנגנון המתואר בהסכם. הספק יכול לבחור לפריטים שונים מטבעות הצמדה שונים. ניתן לבחור : ללא הצמדה / הצמדה לדולר ארה"ב / הצמדה ליורו, והכל כפי שייבחר הספק בנספח ג'-1' מראש.





2.5	פריטים שאינם מופיעים בנספח ג'-1' - למידע בלבד לא לחישוב



· אחוז ההנחה המינימאלי ממחירון המציע ללקוחות מוסדיים, עבור פריטים וחלפים שאינם מופיעים בנספח ג'-1': __________%

· עלות קריאת שירות, עבור תיקון ציוד עם תום תקופת האחריות, באם מכבי תבחר לבצע תיקונים באמצעות הזוכה:



שעת עבודה _____________ש"ח





שעת נסיעה _____________ש"ח



באם מכבי תבחר לבצע אחזקה כוללת לציוד הפיזיותרפיה באמצעות ספק אחר,  תהא לו הזכות לרכוש מהזוכה חלפים עבור מכבי, במחירים שאינם עולים על הצעתו למכרז זה.



· שמורה לצדדים הזכות להגיע בהסכמה הדדית לאחוז הנחה פרטני גבוה יותר.

· הספק יצרף להצעתו מחירון לגופים מוסדיים.









השם המלא:__________________חתימה:_________________



תפקיד:__________________       חותמת: _________________



כתובת:__________________       טלפון:__________________



מס' תאגיד:__________________דואר אלקטרוני:__________________







2. 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 ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשויות

                                          הבריאות ביפן.

		          [   ]	אישורי אמ"ר באם קיימים.

            [   ]	אישור רו"ח על היקף פעילות כספית.

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

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

              חובות מס), תשל"ו – 1976.

[   ]		ערבות בנקאית – נספח ה' למכרז.

[   ]	        תצהיר העשוי בפני עו"ד, נספח ו' למסמכי המכרז. 

[   ]	פרוספקט צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור הציוד, תמונתה ותכונותיה העיקריות. 

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

			[   ]	טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום.

		       		[   ]	תדפיס נספח ג'-1.

		[   ]	קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.

		























נספח ד' 



טופס פרטי המציע



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

· המציע רשאי לצרף כל חומר משלים.





1. פרטי המציע 



		שם





		מס' עוסק מורשה



		מעמד משפטי (צורת התאגדות):





		פועל / ת משנת:



		כתובת משרדי ההנהלה:





		



		טלפונים:





		פקס:



		דואר אלקטרוני

		



		הרכב הבעלות בתאגיד:

1. 

2.

3.

4. 



		











2. תיאור כללי של המציע 



		



		



		



		



		





























3. כוח אדם



		א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:







		ב. מספר אנשי שירות המועסקים על ידי המציע : 













4. מתקני המציע ומחסניו



		מס'

		תאור המתקן

		כתובת

		שטח (מ"ר)

		כ"א



		1

		מחסן פעיל : 

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		







5. מערכת ההפצה (עצמאית, קבלן משנה):



שם קבלן המשנה_________ כתובת______________טלפון_________פקס _________





		תאור כלי הרכב ומספרם

		כמות



		

		



		

		



		

		



		

		



		תאור כללי של מערכת ההפצה ואמצעי השינוע : 







שנות ניסיון:































6. תאור מערכת המידע ותשתיות תקשורת 



		כללי:



		



		



		פלטפורמת המחשוב:



		



		קישוריות:



		תאור יחידות המחשב (משאבים, וכו'):



		



		



		







7. ניסיון קודם, לקוחות 



7.1.	מספר שנות ניסיון באספקת ציוד משרדי : ____________________________



7.2. 	מספר כולל של לקוחות פעילים : ___________________________________

לקוחות במגזר הציבורי : ____________________________________



7.3. 	לקוחות  

	     להלן פירוט 5 לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו/אנו מספקים באופן סדיר ציוד משרדי: 



		1. שם הלקוח: 



		איש קשר: 

		תפקידו:

		טלפון: 



		תאור פריטי הציוד המסופק:

תקופת אספקה:

היקף כספי שנתי:





















		2. שם הלקוח: 



		איש קשר: 

		תפקידו:

		טלפון: 



		תאור פריטי הציוד המסופק: 

תקופת אספקה:

היקף כספי שנתי:











		3. שם הלקוח: 



		איש קשר: 

		תפקידו:

		טלפון: 



		תאור פריטי הציוד המסופק: 

תקופת אספקה:

היקף כספי שנתי:









		4. שם הלקוח: 



		איש קשר: 

		תפקידו:

		טלפון: 



		תאור פריטי הציוד המסופק: 

תקופת אספקה:

היקף כספי שנתי:







		5. שם הלקוח: 



		איש קשר: 

		תפקידו:

		טלפון: 



		תאור פריטי הציוד המסופק: 

תקופת אספקה:

היקף כספי שנתי:













הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

חתימת המציע :____________________  חותמת  : ________________________

                תאריך: ______________________













נספח ה'

כתב ערבות



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 30,000  ₪.





אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז פומבי מס'  2010/ 109 לאספקת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה.



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 26.9.10 ועד בכלל.





דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:









__________________________________________________________

      מספר הסניף                    שם הבנק                                  כתובת הבנק 





ערבות זו אינה ניתנת להעברה











__________________________________________________________

   תאריך                                שם מלא                            חתימה וחותמת 





















נספח ו'

ת  צ  ה  י  ר





אני הח"מ _____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר 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  פומבי  2010/  109  לאספקת ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה.

1. הנני משמש בתפקיד _________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה.

2. מסוגל לספק למכבי בעצמו ו/או באמצעות קבלני משנה, ציוד ואביזרים לפיזיותרפיה נשוא המכרז, לרבות
    שירותי תחזוקה שוטפת, ושירותי תיקונים. למען הסר ספק יובהר כי היה והמציע ייעזר בקבלני משנה, 
    האחריות המלאה על טיב המוצרים והשרות חלה עליו.

3. בעל יכולת אספקה ומתן שירות בפריסה ארצית.

4. בעל נסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות באספקת ציוד פיזיותרפיה. 

5. בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במתן שירותי תחזוקה  לציוד פיזיותרפיה או לחילופין מעסיק שני עובדים 
    לפחות בעלי נסיון מוכח במתן שירותי תחזוקה בשנתיים האחרונות, או שעומד לרשותו קבלן משנה שעונה על 
     דרישות אלו. 

6. ליצרני הציוד החשמלי אותו מציע הספק, ותק של 5 שנים לפחות, בייצור ציוד פיזיותרפיה.

7. הציוד החשמלי המוצע נמכר באופן שוטף באחת או יותר מהמדינות הבאות: ישראל, מערב אירופה, ארה"ב, 
    קנדה, יפן ואוסטרליה.

  8. מצהיר 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



















נספח ז'





		 

		רשימת מכוני פיזיותרפיה- מכבי שירותי בריאות





		 

		

		 

		 



		מחוז

		שם מתקן

		כתובת

		סניף



		דרום

		"מכבי" אופקים

		אופקים , הרצל 3

		אופקים



		

		"מכבי" אשדוד רובע ג'

		אשדוד , שד' הפלמ"ח 20

		אשדוד ג



		

		"מכבי" אשקלון

		אשקלון , הגבורה 3

		אשקלון



		

		"מכבי" באר שבע

		באר שבע , התקווה 4

		באר-שבע



		

		"מכבי" דימונה

		דימונה , יגאל אלון 1

		דימונה



		

		"מכבי" יבנה

		יבנה , גיבורי החיל 1

		יבנה



		

		"מכבי" מצפה רמון

		מצפה רמון , נחל גרופית 9

		מצ. רמון



		

		"מכבי" נתיבות

		נתיבות , ירושלים 8

		נתיבות



		

		"מכבי" לבאות ערד

		ערד , שמעון 18

		ערד



		

		"מכבי" קרית גת

		קרית גת , העצמאות 64

		קרית גת



		

		"מכבי" רחובות

		רחובות , סמילנסקי 27

		רחובות



		

		"מכבי" קיבוץ סעד

		סעד , קיבוץ סעד 0

		שדרות



		

		"מכבי" שדרות

		שדרות , הורד 7

		שדרות









		מחוז

		שם מתקן

		כתובת

		סניף



		שרון

		"מכבי" אריאל

		אריאל , הערבה 1

		אריאל



		

		"מכבי" הרצליה

		הרצליה , השרון 7

		הרצליה



		

		"מכבי" חדרה

		חדרה , הלל יפה 13

		חדרה



		

		"מכבי" טירה

		טירה , המוביל 20

		טירה



		

		"מכבי" כוכב יאיר-צור יגאל

		צור יגאל , מצפה ספיר 0

		כוכב יאיר-צור יגאל



		

		"מכבי" כפר סבא

		כפר סבא , רוטשילד 56

		כפר-סבא



		

		"מכבי" נתניה

		נתניה , סמילנסקי 15

		נתניה



		

		"מכבי" פתח תקוה

		פתח תקוה , שפיגל 3

		פתח-תקוה



		

		"מכבי" ראש העין

		ראש העין , דרך הציונות 17

		ראש העין



		

		"מכבי" רמת השרון

		רמת השרון , הנצח 3

		רמהש



		

		"מכבי" רעננה

		רעננה , אחוזה 124

		רעננה



		

		"מכבי" תל מונד

		תל מונד , השקד 4

		תל-מונד אבן יהודה

















		מחוז

		שם מתקן

		כתובת

		סניף



		צפון

		"מכבי" אום אל פאחם

		אום אל פחם , מ. מסחרי אלהרם 0

		אום אל פחם



		

		"מכבי" בית שאן

		בית שאן , שאול המלך 61

		בית שאן



		

		"מכבי" זכרון יעקב

		זכרון יעקב , המייסדים 49

		ז. יעקב



		

		"מכבי" חיפה הרצל

		חיפה , הרצל 73

		חיפה-הדר



		

		"מכבי" טבריה

		טבריה , אילת 1

		טבריה



		

		"מכבי" טירת הכרמל

		טירת הכרמל , הרצל 39

		טירת הכרמל



		

		"מכבי" יוקנעם עילית

		יקנעם , שד' רבין 9

		יקנעם



		

		"מכבי" כפר יאסיף

		כפר יאסיף , כפר יאסיף 0

		כ.יאסיף-אבו סנא



		

		"מכבי" כרמיאל

		כרמיאל , חבצלת 3

		כרמיאל



		

		"מכבי" כרמל גרנד קניון

		חיפה , שמחה גולן 0

		כרמל



		

		"מכבי" מגדל העמק

		מגדל העמק , משעול הכרמים 1

		מ. העמק



		

		"מכבי" מעלות

		מעלות תרשיחא , מ"ג המעפילים 42

		מעלות



		

		"מכבי" משגב

		משגב)אתגר( , מועצה אזורית 0

		משגב



		

		"מכבי" נהריה

		נהריה , אחד העם 8

		נהריה



		

		"מכבי" נצרת עילית

		נצרת עילית , מעלה יצחק רבין 14

		נצרת על.



		

		"מכבי" טורעאן

		טורעאן , כפר טורען 0

		נצרת על.



		

		"מכבי" נשר

		נשר , דרך השלום 16

		נשר



		

		"מכבי" עכו

		עכו , דרך הארבעה 41

		עכו



		

		"מכבי" עפולה

		עפולה , ארלוזורוב 18

		עפולה



		

		"מכבי" צפת

		צפת , ירושלים 72

		צפת



		

		"מכבי" קרית טבעון

		קרית טבעון , הרימונים 1

		ק. טבעון



		

		"מכבי" קרית שמונה

		קרית שמונה , ארלוזורוב 1

		ק. שמונה



		

		"מכבי" בית אילדן

		קרית מוצקין , החשמונאים 76

		ק.מוצקין



		

		"מכבי" קרית אתא

		קרית אתא , העצמאות 61

		קרית אתא



		

		"מכבי" שפרעם

		שפרעם , שכונת אלעין 0

		שפרעם









		מחוז

		שם מתקן

		כתובת

		סניף



		מרכז

		"מכבי" אור יהודה

		אור יהודה , אופירה 1

		אור יהודה



		

		"מכבי" אילת

		אילת , שד' התמרים 39

		אילת



		

		"מכבי" אלעד מזרח

		אלעד , יהודה הנשיא 94

		אלעד



		

		"מכבי" ת"א בלפור

		תל אביב , בלפור 10

		בלפור



		

		"מכבי" בני ברק

		בני ברק , רבי עקיבא 34

		בני-ברק



		

		"מכבי" גבעתיים

		גבעתיים , עמישב 45

		גבעתיים



		

		"מכבי" ת"א השל"ה

		תל אביב , השל"ה 7

		השלה



		

		"מכבי" יד אליהו

		תל אביב , לה גרדיה 58

		יד-אליהו



		

		"מכבי" יפו

		תל אביב , התקומה 36

		יפו



		

		"מכבי" קרית אונו

		קרית אונו , ירושלים 39

		ק. אונו



		

		"מכבי" רמת אביב ג'

		תל אביב , אחימאיר 27

		רמת-אביב ג



		

		"מכבי" רמת גן

		רמת גן , אורה 4

		רמת-גן



		

		"מכבי" שוהם

		שוהם , שד' עמק איילון 30

		שוהם







		מחוז

		שם מתקן

		כתובת

		סניף



		י-ם ושפלה

		"מכבי" אפרת

		אפרתה , גבעת רימון 0

		אפרת



		

		"מכבי" בית שמש

		בית שמש , יצחק רבין 15

		בית שמש



		

		"מכבי" ביתר עילית ב'

		ביתר עלית , ישמח ישראל 1

		ביתר עלית



		

		"מכבי" ראשון לציון

		ראשון לציון , הרצל 63

		גן העיר-ראשלצ



		

		"מכבי" מגדלי שמש

		ראשון לציון , הסחלב 12

		גן העיר-ראשלצ



		

		"מכבי" חולון

		חולון , אילת 36

		חולון



		

		"מכבי" ירושלים

		ירושלים , אגריפס 40

		ירושלים



		

		"מכבי" לוד

		לוד , שפירא 31

		לוד



		

		"מכבי" מבשרת ציון

		מבשרת ציון , החושן 3

		מבשרת ציון



		

		"מכבי" מכבים

		מכבים , מרכז רננים 0

		מודיעין



		

		"מכבי" מודיעין

		מודיעין , גינת דותן 53

		מודיעין



		

		"מכבי" מרפאת ברכפלד

		קרית ספר מתתיהו , רבי עקיבא 3

		מודיעין עילית



		

		"מכבי" מודיעין עילית

		מודיעין עילית , שד' יחזקאל 2

		מודיעין עילית



		

		"מכבי" מזרח ירושלים

		ירושלים , אל-אספהני 8

		מזרח י-ם



		

		"מכבי" מעלה אדומים

		מעלה אדומים , ככר היהלום 891

		מעלה אדומים



		

		"מכבי" נוה ים

		ראשון לציון , הנחשול 30

		נוה ים



		

		"מכבי" פסגת זאב

		ירושלים , חיים תורן 45

		פסגת-זאב



		

		"מכבי" בת ים

		בת ים , קדושי קהיר 20

		קדושי קהיר - בת ים



		

		"מכבי" רמות

		ירושלים , כיסופים 801

		רמות



		

		"מכבי" רמלה

		רמלה , שד' וייצמן 11

		רמלה
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