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 מנהלה

 כללי .1

 המסוגל, לספק למכבי אחד עם ספק להתקשר( מעונינת "מכבי" :כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1

 . וצילום שיקוףחדר 

עם מגבר וצילום ניתן להציע חדר שיקוף . רזמכבמכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות כמפורט  .1.2

. ניתן להציע עד שני דגמים מכול סוג )סוג (FDעם גלאי שטוח )וצילום ( ו/או חדר שיקוף IIדמות )

– II ,FD) 

 רז.המכשל מסמכי  ג'נספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר .1.3

 3ושירותי תחזוקה לתקופה של  2112אחד בשנת וצילום לרכש חדר שיקוף ההתקשרות היא  .1.4

 . שנים נוספות 7שנים עם אופציה למכבי להארכת תקופת התחזוקה לעד 

 , לפי שיקול דעתה, עם המציעים שא ומתןמכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מ .1.5

 במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.

פי שיקול -הכל על י אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.מכב .1.6

 דעתה הבלעדי.

הערכת האיכות , ככל שרלבנטית, תבוצע על ידי בחינת מכשיר מהדגם המוצע אשר עובד בפועל.     .1.7

באם לא קיים מכשיר כאמור בארץ, תתאפשר נסיעה ליעד הקרוב ביותר מבין המדינות או 

 שני נציגים. הנסיעה תהא של אוסטרליהארה"ב ו/או קנדה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או 

מטעם מכבי על חשבון המציע )טיסה + שהות(. נסיעה תתקיים רק באם קיים סיכוי תאורטי 

  לזכייה.

אסותא מרכזים רפואיים מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על  .1.8

 בכך.  הרצת, אם בע"מ

 

 הגדרות .1

ת, השונה מההגדרות בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפי

 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז.מספר ____ רגיל פומבי  מכרז – "המכרז"

 מסמך זה על נספחיו. – "מסמכי המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

 

 למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

 בתמורה לתשלום 11.1.11ועד ליום  14.1.11החל מיום , המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

שלא יוחזר(, את מסמכי ש"ח )  1,111  שלבאמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, 

, אצל הגב' שרה 14אביב, קומה -, תל27המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 
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 :בין השעות ,ה'-בימים א' די מכבי, יחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על מ

11:11-14:11 .  

 בירורים ופניות .3.2

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

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

 המכרזים.

: דואר אלקטרוניבאמצעות , בכתב בלבד וזאת 11.1.11 הפניות תעשנה עד ליום .3.2.2

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

 .13-5143643 מס': בטלפון

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

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.4

 לרבות מספר טלפון. ,, וכן פרטי נציג הקשרהתשובות ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.5

 .12.1.11 עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

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

 114/ 2112מספר  רגילפומבי"מכרז  ורקהדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם אך 

ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי,  רכזת -לידי גב' שרה מחט 

 . 14, תל אביב, קומה 27ברח' המרד 

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

לא . הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, 12:11בשעה  12.1.11 הוא יום ההצעות

 !תתקבלנה

 לאחר  ,'גכנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.2

  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כלחתימתה, והיא תוגש ביחד עם 

להלן,  5 סעיף , כמפורט בהמסמכים שיש לצרף להצעה כלהוא חלק מהם, וביחד עם 

 וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.

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

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

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

 ואת החתימות כנדרש.הנדרשים 

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

ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך רכזת המעטפה ע"י 

 ושעת קבלה.

הצעות השל  זים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשהועדת המכר .3.3.5

 לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.6

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

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il
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האמור  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,קשר עם מכבי בהסכםלהת

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

 עקב כך.

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .0

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

 מורשה כחוק בישראל. תאגידיחיד או  .4.1.1

 מנהל ספרים כדין. .4.1.2

לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, שירותי  וצילום חדר שיקוף מסוגל לספק למכבי .4.1.3

 .בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר תמיכה מרחוק ותיקונים נדרשים

ו/או  HEALTHו/או קנדה  CEו/או  FDA-למערכת המוצעת על ידו אישור ה .4.1.4

 ביפן. ו/או רשות הבריאות TGAטרליה סאו

 בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ. .4.1.5

לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם  (2111-2111)האחרונות  יםתיבשנ הכנסותיו .4.1.6

 .לפחות לשנה ₪מיליון   1 משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן

 שיקוף ה ותחזוקת חדריבאספק ,שנים לפחות חמשבישראל של בעל נסיון מוכח  הינו .4.1.7

לפחות  שנים 5, או שהינו בעל ניסיון של וכל השירותים הכרוכים בכךצילום /או ו

באספקת ציוד רפואי למשתמש מקצועי ושברשותו לפחות שני טכנאים בעלי ניסיון 

והמוסמכים על ידי היצרן בהתקנת  צילום/או ו לפחות בתחום חדרי השיקוף 5של 

 . וצילום ותחזוקת חדרי שיקוף

וניתן  .אחד פעיל מהתוצרת המוצעתצילום /או וקיים בארץ לפחות חדר שיקוף  .4.1.8

ארה"ב ו/או קנדה בישראל ו/או כשהוא עובד  להתרשם מחדר מותקן מהדגם המוצע 

 .אוסטרליהו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או 

 21ולפחות  צילום/או ו שנים ביצור חדרי שיקוף 11לפחות ליצרן המערכות ותק של  .4.1.9

מתוצרתו מותקנים בישראל ו/או ארה"ב ו/או קנדה ו/או  ו/או שיקוף םצילו חדרי

 .אוסטרליהמערב אירופה ו/או יפן ו/או 

בהתאם לאמור ₪,  51,111  של ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .4.1.11

 להלן. 6  בסעיף

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

 רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך. .4.1.12

באחד יעמוד  שלאעמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  .2.4

 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

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

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

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר יתוך פרק זמן קצוב ש

 מור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     כא
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 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .2

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  91כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.1

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

ובמקרה זה יהיה  כל אחת, )ששים( יום 61ת של עד ונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ

רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו.  כל מציע

 .שלח על ידי מכבי בכתביבקשה כאמור ת

שלח למכבי על ידי המציע יההצעות, תהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול  .5.2

ימי  1זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכזבכתב, לידי הגב' שרה מחט, 

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. עבודה

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב .5.3

לעיל,  5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2 יע את הצעתו על פי האמור בסעיף ביטל המצ .4.2

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 הגשה ערבות .1

 )חמישים אלף₪  51,111 הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל .6.1

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו  ה' כנספחפי הנוסח המצורף -(, עלשקלים חדשים

. הערבות ימים ממועד הדרישה)עשרה(  11ך , אשר תשולם בתו("הערבות"באופן מהותי )להלן: 

 . מכבי שירותי בריאותהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם  כי ,תציין במפורש

 61ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .6.2

לעיל, ותהיה בתוקף  5 סעיף פי -, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך עלכל אחת )ששים( יום

 זו. נוספתלתקופה 

 של הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת .6.3

מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך  ה,חלק אוה כול, מציע

 למציע שנתנה לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי

 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם את להשמיע הזדמנות

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

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

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

 ;במכרז

 תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא, במכרז כזוכה שנבחר לאחר .6.3.4

 הזוכה. עםמכבי  ההתקשרות של ליצירת מוקדם

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

 

 אישור עריכת ביטוחים .1

"אישור ההתקשרות )להלן:  אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם .7.1
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אישור עריכת ביטוחים טיוטא של  ,. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו(עריכת ביטוחים"

 חתום על ידי חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז.

 לעיל. 3.2 3 סעיף שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות  .7.2

, אישור ההתקשרות הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם .7.3

 עריכת ביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.

 

  בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .2

מפורטים ה הרכיביםאמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול  .8.1

והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים,  ,31% –ואיכות  ;71% –: מחיר להלן

 .בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונותיובאופן שת

 יבוצע על סמך התרשמות מחדר עובד מהדגם המוצע. -פרוט האיכות:  .8.2

 .מציון האיכות 59%מהווה   - וצראיכות המ  .8.2.1

 כיבים הבאים:הר  נוייבח

 נוחיות תפעול 

 איכות עמדת פיקוד 

 איכות שולחן ובוקי עמידה 

  איכות תמונהIMAGE QUALITY  

 ( ככל שנמוךגובה מינימאלי ומקסימלי של משטח השולחן מהרצפה- )יתרון 

 התרשמות כללית 

  שיקוףFD) II/FD )יהווה יתרון 

 

מהווה  -( מחווי דעה חיצונייםסיון מכבי ו/או התרשמות מהספק  על פי ניאיכות הספק ) .8.2.2

 מציון האיכות 41%

 הרכיבים הבאים:  נוייבח

 מידת הניסיון בנשוא המכרז 

  שירות טכנימתן 

 הדרכה ותמיכה באפליקציות 

 עמידה בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן 

 התרשמות כללית מיכולת הספק בכלל ומיכולתו לספק מענה שירותי הולם לצרכי מכבי 

 

ניכוי הצעתו וצילום  חדר השיקוף אספקתלהמציע יקבע על ידי סכימה של הצעת יציון המחיר  .8.3

שנים  11 -תחזוקה ל בתוספת עלויות  הישן הקיים בסניף הדר, וצילום לרכישת חדר השיקוף 

, לצורך התחשיב ילקח בחשבון רכישה 3%ת( כשהן מהוונות בשיעור ריבית )כולל תקופת האחריו

 .9ו  5של שפופרות בשנים 

המציע,  את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של ועדת המכרזים תבחן .8.4
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מוניטין של היצרן מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

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

לקוחותיו של המציע מהתקשרויות  וכן על סמך בדיקת המלצות ,ות עם המציעשונות קודמ

פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה -לקודמות, וכן ע

 להלן. 8.7 מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 

 שעמדו בדרישות ההכרחיות. ההצעות  כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי ,יודגש .8.5

ברכיבים  איכות מזעריועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון  .8.6

על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר לעיל, והכל דהכלולים בסעיפי האיכות 

יקבע על ידה ולפי ינאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן ש

 שיקול דעתה הבלעדי. 

כהגדרתו להלן, מכבי תהא  ,באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע" .7.8

ע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד רשאית להעניק את הזכייה למצי

שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה 

 .11%-ביותר מ

המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או  ,לצורכי סעיף זה

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ועדת המכרזים תהא .8.8

יע והצעתו דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המצ

 במסגרת שיקוליה.

שימונה  הצוות המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים.ועדת  .8.9

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

אם תהא סבורה שמגיש  ,על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה המוצע /מוצרלשירות

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

 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .8.11

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

 וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני .8.11

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

 חודשים מיום תחילתו.)שלושה(  3 י מכבי בתוךיד-לשהיא, או יבוטל ע

באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין הצהרות היצרן.  .8.12

תוני היצרן בלבד או שתפסול את ההצעה, הכל על פי נתתגלה סתירה, מכבי תתייחס להיה ו

 שיקול דעתה הבלעדי.

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות  .8..7

 למכרז.

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .1

 )שבעה( 7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .9.1

 ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
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, אישור עריכת ההתקשרות הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם

 י חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.יד-לביטוחים חתום ומאושר ע

ההתקשרות גויות בנוסח הסכם ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים2הסתיי

 .כמופיע בנספח ב' למכרז

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי .9.2

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .9.3

 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על

כי הגיש  ,, ימציא הזוכה במכרז למכבי אישורההתקשרות הסכםתוך שבוע ממועד חתימת  .9.4

 3בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר/מערכת, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 

, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא ההתקשרות החתימה על הסכם חודשים ממועד)שלושה( 

 המכרז.

 

 ביטול המכרז .14

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .11.1

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

 .כאמור

 כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.אלקטרוני ל שלח בדואריהודעה על ביטול המכרז ת .11.2

רוכשי מסמכי מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  .8...

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

 

 עיון במסמכי המכרז .11

, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון 1993-התשנ"ג ,)ו( לתקנות חובת המכרזים21בהתאם להוראות תקנה 

 ₪ 044כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה תמורת תשלום בסך של  ,תף במכרז במסמכי המכרזשל משת

 כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך, לרבות צילומי מסמכים. ,לשעה. יודגש

צוי זכויותיו במסגרת הליך יעיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מ

  ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי. ן,או מקצת ןתוצאות אלה לציבור הרחב, כולהמכרז. אין לפרסם 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .11

נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין ימסמכי המכרז ה

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

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

 

 מכות שיפוטס .13

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

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

 מפרט
 

 דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרתכל הדרישות במפרט הינן 
 

 וצילוםמפרט לחדר שיקוף 
  

 
 אפיון כללי .1

 
וצילומים  חדשה ועדכנית לצורך ביצוע שיקופים אפיון זה מתייחס למערכת רנטגנית דיגיטלית .א

 .דיאגנוסטיים ומיועדת להתקנה במכון דימות במכבי 
 

 .דמות  רעל מגב מערכת לשיקופים המבוססתלהציע  יש .ב
 יהווה יתרון - FD -  להציע גם מערכת המבוססת על גלאי שטוחניתן 

 

 
 -את כל הדרוש לביצוע שיקופים וצילומים ובין היתר יכלולוצילום חדר השיקוף  .ג

 

 מערכת רנטגנית לשיקוף קבוע ושיקוף בפולסיםא.  
 גנרטור למתח גבוה עם יחידת פיקוד ובקרה ב. 

a. .יח' הרכשת תמונה ספרתית מהירה 

b.  לאגירת תמונה, אחזור תמונה, עיבודי תמונה ומדידותאמצעים 

c. שולחן שיקופים 

d.  אחת השפופרות תקרתית.  -ת כך שיתאפשר ביצוע שיקוף וצילוםושפופרשתי 

e. .בוקי עמידה והאביזרים הנלווים אליו 

f. אמצעי תצוגה ושליטה על המרכיבים השונים 

g. באם מדובר במערכת  ( עם שפופרת עילית לשיקוףFD)-  נלווים ומערכתפנלים 
REMOTE CONTROL 

 
למען הסר ספק , גם אם לא צוין מפורשות חלק, תסופק מערכת שלמה המספקת מענה לשיקוף וצילום, ללא כל 

 תוספת עלות מעבר למוצע בטופס ההצעה.
 

על מרכיביו יעמוד בדרישות התקנים הבינלאומיים והישראלים המקובלים, לרבות וצילום חדר השיקוף  .ד
 למערכות המוצעות יהיה אישור אמ"ר קבוע. בטיחות, הגנה מקרינה חשמל ועוד.תקני 

 
 לוחות דימות שבשימוש מכבי.וביצוע צילומי רנטגן בחדר יהיה באמצעות קסטות  .ה

 
המוצע על ידי היצרן ואשר מתאים לפירוט חדיש המוצע הינו דגם וצילום הספק יצהיר כי חדר השיקוף  .ו

 .הנדרש
רכש, יעמוד במבדק משרד הבריאות לקבלת יהמוצע, במידה ויוצילום הספק יצהיר כי חדר השיקוף  .ז

שיון הפעלה. הספק שיבחר ימסור כל מידע דרוש לקבלת אשור משרד הבריאות וישתף פעולה עם יר
 מכבי להשגת האישור ללא תוספת תמורה.

 
מלאה בה ימדדו כל הפרמטרים לאחר השלמת התקנה באתר ע"י הספק, יבצע הספק בדיקת קבלה  .ח

תוצאות בדיקה זו יימסרו למכבי  הטכניים והקרינתיים של המערכת לעמידה בספציפיקציות של היצרן.
 .. תנאי לתשלום הינו עמידה בספסיפקיציות של היצרןבכתב
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 פרטי האפיון

 
 יכיל את המפורט להלן:וצילום חדר השיקוף 

 
 שולחן בדיקות .א

 
בעל תנועתיות אורך ורוחב, שינוי גובה ממונע. יש להגדיר במפורש את הגובה קבוע לרצפה עם משטח צף 

 המינימלי והמקסימלי של משטח השולחן מהרצפה וכן את נתוני המשקל אותו יכול לשאת.
  .חובה להציע שולחן שיאפשר בדיקה לכל אורך גוף הנבדק

 
  מעלות לפחות -15+ מעלות ועד 91 -אפשרות הטיה מ

 ההטיה המרבית ואפשרות שינויה, יפורט הזמן ממצב אופקי למצב אנכי.תצוין מהירות 
 ר בעל שקיפות מרבית לקרינת רנטגןממשטח השולחן יהיה שטוח ויהיה עשוי מחו

  יצוין גודל שטח הקרינה בשולחן
 יצוין טווח תנועה אורכי ורוחבי של משטח השולחן.

 ככל שנמוך מהווה יתרון. -ומקסימלי של משטח השולחן מהרצפה יצוין גובה מינימלי
 גלאים. 3יצויד בתא לחשיפה אוטומטית עם -בוקי השולחן

 ואפשרות לשליפה. יפורטו נתוני הגריד המותקן בבוקי השולחן
 יפורט טווח התנועה של הבוקי לאורך משטח השולחן

 
 גנרטוריחידת פיקוד ו .ב

 
 .לפחות KW  51 מדור מתקדם בהספק של

ים תהיה ספרתית )דיגיטלית(. היחידה תכלול מערכת מוהבקרה לשיקופים ולצילו הפיקוד יחידת 
ייעודיות אשר מאפשרות ביצוע הבדיקות מחשוב ספרתית לעיבוד תמונה כולל חבילות תוכנה 

 המיועדות .
שרו ביצוע על הגנרטור יאפשר בחירת תכניות עבודה קבועות מראש. הגנרטור והמערכות הנלוות יאפ

  )יש להגדיר את קצב הפולסים השונים המוצעים(.  בפולסים  שיקוףושיקוף, 
  .יזכה ליתרון כלול מערכת לפיקוד סריג של שפופרת הרנטגןשיגנרטור 

 ת הקרינה והעברתה למערכת ממוחשבת באופן אוטומטי.נדרשת יכולת רישום של כמו
 עדיפות למערכות עם כמות קרינת שיקוף נמוכה

 
 בשולחן השיקופים שפופרת הרנטגן .ג

 
השפופרת תתאים מבחינת הספקה ואפיוניה לנתוני הגנרטור ותאפשר ביצוע מגוון פעולות ללא צורך  .1

 בהפסקות, תוך עומס עבודה כבד. 
חובה על המציע להציע את השפופרת בעלת הביצועים הרנטגניים הטובים ביותר, בעלת התכונות  .1

למערכות  החיים המוכרזת ארוכה ביותר, אותה יכול היצרן לספק הטרמיות הטובות ביותר ותוחלת
 . הנדונות

 מוקדים 2השפופרת תהיה בעלת  .3
 השפופרת תצויד בקולימטור אוטומטי אשר ישתנה לפי גודל הצילום. .4
 מהבדיקות.על המערכת לכלול אמצעי צמצום יעילים של קרני הרנטגן כנדרש -קולימטורה .5

 היעילים ביותר למטרה המבוקשת.חובה להציע את אמצעי הצמצום 
 שפופרת בעלת בקרת סריג תהווה יתרון.  .6
 תסונן להקטנת מנת הקרינה לחולה תוך שמירת איכות התמונה. -קרן הרנטגן .7

 חובה להציע את השילוב של כל אמצעי הסינון היעילים ביותר הניתנים להתקנה בציוד המוצע.
 

            
 לצילום שפופרת  עילית .ד

 

השפופרת תתאים מבחינת הספקה ואפיוניה לנתוני הגנרטור ותאפשר ביצוע מגוון פעולות ללא צורך  .1
 בהפסקות, תוך עומס עבודה כבד. 
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חובה על המציע להציע את השפופרת בעלת הביצועים הרנטגנאיים הטובים ביותר, בעלת  .2
 אותה יכול היצרן לספקהתכונות הטרמיות הטובות ביותר ותוחלת החיים המוכרזת ארוכה ביותר, 

 . למערכות הנדונות
 כוונים: אורכית , רוחבית, אנכית והטיות 4 -השפופרת תותקן על מתלה תקרה עם יכולת תנועה ל .3
 השפופרת תצויד בקולימטור מכני עם כיבוי אוטומטי של תאורת השדה. .4
 מוקדים 2השפופרת תהיה בעלת  .5
 קי באורך השולחן.תקרה תהיה תאורת סימון לאמצע הבוהבפיקוד מתלה  .6
              . נעילה חשמלית לאמצע הבוקי ברוחב השולחן .7
 .על המערכת לכלול אמצעי צמצום יעילים של קרני הרנטגן כנדרש  -הקולימטור .8

 חובה להציע את אמצעי הצמצום היעילים ביותר למטרה המבוקשת.
חובה להציע את תסונן להקטנת מנת הקרינה לחולה תוך שמירת איכות התמונה. -  קרן הרנטגן .9

 השילוב של כל אמצעי הסינון היעילים ביותר הניתנים להתקנה בציוד המוצע.
 
 

 , בעל המאפיינים הבאיםבוקי עמידה .ה
 
מעלה/מטה.  עמוד מאסיבי העשוי ממתכת קלה וחזקה עם תנועתיות טובה וחלקה של ארגז הבוקי  .1

 ס"מ. 41  בה מינימלי שלותפורט התנועתיות לרבות גובה מינימלי של מרכז הבוקי. נדרש ג
 35*43יכולת קליטת קסטות עד לגודל  .2
 גלאי כוונון חשיפה אוטומטית 3 .3
 ס"מ 181גריד המתאים לביצוע צילומי חזה ממרחק  .4
 35*43מחזיק קסטות לבוקי עמידה לצילום ללא גריד עד לגודל קסטה  .5
 וח תנועה גדול.עדיפות לטו .6

 

 אין חובה להציע -FD – מערכת ההדמיה .ו
המציע יציין במפורש גודל פיקסל ומספר פיקסלים של  הגלאי,  .מס" 43*43להציע גלאי בגודל של יש  

 ,  התחום הדינמי וקצב רכישת תמונות.DQEעקומת 
 התואמת את האפיון. , REMOTE CONTROLיש להציע מערכת 

 
  מגבר הדמות: .ז

 . שיש להגדירם שדות לפחות מספר, עם ביותר האפשריל וגדדיגיטלי ה להציע  את מגבר הדמותחובה 
שדה מדידת הקרינה בכניסה למגבר הדמות, יהיה גדול כך שאיכות התמונה לא תהיה שונה משמעותית 

 לבין שטחיו החיצוניים, ובכל זאת ללא הצורך לצמצם בכל פעם מחדש.  I.I –בין מרכז ה 
  יהוו יתרון. I.Iויעילות אפקטיבית גבוהות של  תמינימאליבליעת אנרגיה 

  נדרש מגבר דמות עם אפשרות עבודה בשלוש שדות
 

 מצלמת הטלביזיה .ח
 מתאימה למגבר הדמות המוצע .  SYSTEM  CCD  TVמסוג   

  המציע יגדיר במפורש תכונות מגבר הדמות ומטריצת התמונה.
 

  מערכת עיבוד תמונה ספרתית .ט
דינמי התחום ת הרכישה והמטריצ ,בזיכרון רכישת התמונות ושמירתןורצף  המציע יציין במפורש קצב

 הרכישה. של 
יש לתאר ולהציג את הפרמטרים של יחידת הזיכרון העצמית של  .המערכת תאפשר אחסון תמונות 

 .המערכת. זיכרון זה חייב להיות "בלתי נדיף" גם בעת הפסקות החשמל
במטריצת הפיקסל הגדולה ביותר שהוצעה ללא איבוד מידע  אחסוןהקיבולת  את המציע יציין

(LOSSLESS.)  בשלב אחזור התמונות, המערכת תאפשר הצגת מלוא מאגר הזיכרון בפורמט הפיקסל
  .בחדר הפיקוד בדיקה,המקורי וביצוע עיבוד הנתונים שלאחר ה

 211להרחבת הזיכרון. עם יכול ארכוב שיקופים של (. יפורטו האופציות HDיפורט גודל זיכרון קשיח ) 
 נבדקים בשיקוף לפחות, בזיכרון הקשיח של המערכת.

כגון הצגת מספר סדרות צילומים  בדיקות השיקוף,המערכת תאפשר בצוע מדידות וחישובים כנדרש ב
כה על מוניטור אחד, תוך אפשרות בחירה של סדרה אחת, הצגתה, עצירתה, הגדלת תמונה אחת מתו

 קווים לפחות. 1124כל מערכות יצירת התמונה ומסכי התצוגה יהיו בצפיפות של  מדידות שונות, וכו'.
 .להגנת המידע הנרכש UPSלהציע מערכת חובה 
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 תוכנות .י
כי הגרסה המוצעת של חבילת התוכנה הנה הגרסה המוכרזת האחרונה ע"י היצרן  המציע יצהיר

 מפורש לכל האלגוריתמים של המדידות אותן ניתן יהיה לבצע.התייחסות והסבר  והעדכנית ביותר.
ימצא המשתמש פגם באחד או יותר מהאלגוריתמים  הנדרשת הצהרה כי אם במהלך תקופת האחריות

המציע מתחייב  תוחלף התוכנה הלקויה בתוכנה מתוקנת ועדכנית על חשבון המציע )או היצרן(. –הנ"ל 
כי יציע למזמין להתקין ולהפעיל אצל המזמין את כל התוכנות שלא נרכשו על ידי המזמין ביחס 
למערכת וכן את כל העדכונים ו/או השדרוגים לתוכנות כאמור, וזאת במחיר ובתנאים הטובים ביותר 

 בהם נמכרו אותן תוכנות ו/או עדכונים ו/או שדרוגים לצד שלישי כלשהו. 

 

 

 )צגים( יטוריםמונ .יא
 
 (.LCDמסכים דקים )כמו כל מסכי התצוגה יהיו  .1
צריכה להיות  אינטש לפחות, ברמה דיאגנוסטית גבוהה. 22מוניטורים  של  2לחדר השיקוף נדרשים  .2

לצד תמונה משיקוף קודם, הצגת התמונות   ON LINE -אפשרות להציג בו זמנית את התמונה ה
 המאוחזרות והצגת העיבוד המלא כנדרש ממערכת עיבוד תמונה.

 יש לפרט.המוניטורים יהיו בעלי רזולוציה גבוהה,  .3
 עם יכולת הזזתו. נדרש מתלה תקרה מתכונן לשני מוניטורים .4
 תתאפשר יכולת כוונון אוטומטי של הבהירות במוניטורים. .5
אינטש בעל רזולוציה גבוהה וכוון ידני של הבהירות הקונטרסט של  22מוניטור  בחדר הבקרה נדרש .6

 התמונה.

 מגה פיקסל.  1  -בקרת איכות תמונה, דרישה מינימאלית בתחנת הרנטגנאי  FDבמערכת  .7
 
  

 הפעלה .יב
 
תפורט נוחיות ההפעלה של המערכת ליד שולחן הבדיקות, לרבות תכנון ארגונומי של פקדי המערכת  .1

 והשליטה בהפעלת השינויים המכניים ובביצוע תהליכי הדימות.
 יפורטו יכולות השליטה בנתוני ביצוע הצילום והשיקוף מחדר הבקרה ומחדר הבדיקות. .2
 נדרשת דוושת רגל לשיקוף וצילום ואפשרות כיבוי אורות חלק עם הפעלת השיקוף. .3

 
 
 

 קישוריות .יג

 

 ,RISמערכת המוצעת תתאים לעבודה בסביבת מערכות המחשוב במכבי לרבות מחשוב הדימות,  .1
PACS. 

מלאים לרבות   DICOMותאפשר שירותי   DICOMהמערכת תכלול קישוריות מלאה לפי תקני  .2
MODALITY WORKLIST ,MPPS'ארכוב וכיוב , 

)"כתובות"( במקביל לבחירה ע"י הרנטגנאי או  נדרשת אפשרות שליחת הבדיקות למספר יעדים .3
שליחה לארכוב יחד עם שליחה לצריבה  רדיולוג מתוך רשימה מוגדרת המוצגת למשתמש )כגון:ה

 יחד עם שליחה לעמדת עבודה(.
 .במערכת הבקרה  ישולב צורב דיסקים עם יכולת צריבת הבדיקה .4

 לצפייה בבדיקה.אשר נחוצים  VIEWERהדיסק הצרוב יכלול כל המרכבים כגון  .5
 צריך לפעול ללא התקנה מקומית או העתקה של קובץ / קבצים לעמדה. VIEWER –יש לציין שה  .6
 נדרשת יכולת שירות מרחוק למערכת. הספק יציין אפשרויות למיקום מרכזי שירות בארץ ובעולם.  .7

 על מידע,הספק יתחייב לשתף פעולה עם הגורמים המקצועיים במכבי בכל הנוגע לאבטחת סודיות ה
 פי העקרונות המקובלים על הגורמים המקצועיים במכבי.

הספק מתחייב לשיתוף פעולה מלא עם הגורמים המקצועיים במכבי ועם ספקי מערכות המחשוב  .8
 והתוכנות למכבי בכל הקשור למיצוי היכולות לממשק את המערכת למערכות המחשוב של מכבי.
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 ציוד הגנה מקרינה .יד

  
 הספק יכלול בהצעתו ציוד להגנת הצוות מקרינה. 

 , יצרן המערכת והן מתוצרת יצרנים אחריםת רמתוצהציוד יכיל את כל האמצעים להגנה מקרינה הן 
חייבת המערכת על שולחן הבדיקה.  החצאית עופרת תלויותלוי מהתקרה  קרינה ןמג :חובה לכלול בהצעה

  .הקרינהכלול תת מערכת למדידה והצגת כמות ל
 
 

 אביזרי עזר .טו
כחלק מהצעת שיקופים לבדיקות המערכת תכלול את אביזרי העזר הרנטגניים המקובלים בשימוש בחדר  

חזיקי רגליים מ  העזרים חייבים לכלול בין השאר את הפריטים הבאים: משטח עמידה לנבדק, כלל הציוד.
 .וכד'ידיות הנצמדות לצדי השולחן ,)לבדיקות גניקולוגיות(

 
 

 תקני יצור ובטיחות  .טז
 וכו'(.  IEC ,FDAיש לציין במפורש עמידה בתקנים המחייבים והנדרשים בארה'ב, אירופה וישראל )כגון  

 המערכת תכלול אישור אמ"ר קבוע.
 
 

 האתר .יז
ועל כן גודל המערכת צריך להתאים  בחדר שיקוףעל המציע לקחת בחשבון כי המערכת מיועדת להתקנה  

לממדי האתר. המציע ימציא למזמין  מפרטים ונתונים מדויקים של האתר הדרושים לצורך התקנת 
 למכביכ יספק "מ להתקין המערכת. כ"המערכת המוצעת על ידו, ויפרט את כל השינויים הדרושים באתר ע

שרטוט מערך  –, מצ"ב נספח ח' וכו' , תאורהמיזוג האוויר ,דרישות היצרן בכתב, בתחומי הספקת החשמל
 .חדר השיקוף, לצורך הצבה

 
 חובה על המציע לצרף להצעתו מסמך נלווה או נספח אשר יהווה חלק בלתי נפרד מההצעה, .יח

 ובו התייחסות מפורטת ומפורשת לקיום כל דרישות האפיון כסדרן בהתאם למספר כל סעיף        
 באפיון.       

 
 .ל"לעיל מהווים יחידה אחת שלימה שתאפשר בצוע כל הבדיקות המוגדרת "הנכל המרכיבים  .יט

 דרישת חובה! – נדרשת אינטגרציה מלאה של המערכת במפעל היצרן
על המציע מוטלת האחריות להציע מערכת שלימה כנדרש בפתיח ובאפיון לרבות יחידות אביזרים מובנים, 
תוכנות וכו' החיוניים לתפקוד המלא הנדרש, ואפילו לא צוינו במפורש באפיון. בכל מקרה תוצענה רק 

 מערכות איכותיות. 
המציע מוטלת האחריות להגיש הצעה היות ומדובר בציוד מסובך ומורכב ביותר מבחינה טכנולוגית, על 

העונה לדרישות הכלליות ולאפיון הנדרש. מכיוון ועלול להיות מצב בו בשלב העיון בהצעות, בבדיקתן 
ובעריכת ההזמנה, המזמין לא יהיה מסוגל לעמוד במדויק על משמעותם המלאה של כל פרטי ההצעה על כן 

י המערכת לא עומדת בדרישות האפיון תהיה חובת מובהר בזאת כי היה ובמשך תקופת האחריות יתברר כ
היצרן להביא, על חשבונו, את כל הציוד לרמת הבצועים הנדרשים במפרט זה. יודגש כי דרישות מפרט  זה 
תקפות גם אם ההצעה לא התאימה מלכתחילה לאפיון ובעת בדיקת ההצעה לא עמדו בודקי ההצעה על אי 

מעותית מהאפיון נשמרת הזכות לדרוש מהמציע פיצויים בגין הנזק התאמה זו. כמו כן במקרה של חריגה מש
 שיגרם כתוצאה מליקויים בביצועי המערכת.

 
 

 
 שירות תמיכה ונסיון

 
 שירות ותמיכה מקצועית .א

 
לחדר השיקוף, על כל רכיביו. השירות בתקופת  אחזקה שוטפתנדרשת התחייבות הספק למתן שירותי  .1

בין השאר, תיקון  את כל הדרוש לפעולתו התקינה של החדר ו האחריות ובתקופת הסכם השירות יכלול
לא יהיה כל תשלום  כל תקלה, ביצוע ביקורות וטיפולים מונעים, ביצוע ביקורת בטיחות מכנית וכיוב'.

 .נוסף מעבר לתשלום התחזוקה
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שירות המועסקים על ידו, אשר הוסמכו ע"י היצרן לתת שירות ההספק יפרט את שמותיהם של אנשי  .2
בתכנון והתקנת חדרי  שנים האחרונות לפחות, 5 -אחזקה למערכת המוצעת ובעלי ניסיון מוכח בתחום ב

 תחזוקתם השוטפת וכל השירותים הכרוכים בכך. שיקוף על כל רכיביהם,
 

הידע, הניסיון ,היכולת המקצועית, המומחיות והאפשרויות הטכניות, על מנת הספק יצהיר כי יש לו  .3
 לבצע את תחזוקת חדר השיקוף המוצע.

 
הספק מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים המומלצים ע"י היצרן והנדרשים למתן שירות אחזקה  .4

 מהיר.
 

ונתונים בדבר מספר תקלות    M.T.B.F. הספק יצרף נתוני יצרן בדבר 98%של   UPTIMEנדרש מינימום  .5
 משביתות בשנה למערכות דומות אשר סיפק בארץ.

 
הספק יחזיק ברשותו ציוד בדיקה ומדידה מתאים ותוכנת השרות הנדרשים למתן שירות אחזקה שוטף,  .6

 לרבות ביקורות תקופתיות.
 

 שעות מזמן איתור התקלה. 24התחייבות הספק להתקנת חלק חילוף דרוש בתוך  .7
 

ה' בין -ומתן מראש של מספרי טלפון ו/או סלולר של טכנאים הנכונים לקריאה בימים א'התחייבות  .8
. ומחויבות בשעות החורגות מהשעות 18:11-13:11ובימי ו' וערבי חג בין השעות  18:11-19:11השעות 

 שעות ובמשך כל ימות השנה, 24הנ"ל לשירות ע"י הספק עצמו. קביעת מספר טלפון להודעות במהלך 
 ת שבתות וחגים בקשר לתקלות וקלקולים בחדר השיקוף.לרבו

 
הספק יתחייב כי אנשי השירות מטעמו יענו לקריאות השירות של מכבי בגין תקלה המשביתה פעולת  .9

השרות יינתן  שעות לכל היותר ממועד מסירת ההודעה למוקד השירות של הספק 4חדר השיקוף תוך 
 באופן רציף עד לתיקון התקלה.

 
קופת האחריות ובתקופת התחזוקה בתשלום יכלול מענה טלפוני לשאלות המפעילים בשעות בת השירות .11

 ,ללא תשלום או תוספת תמורה.העבודה הרגילות ולאחריהן
 

הספק יבהיר דרכי התקשרות לאנשי השירות ולאנשי התמיכה ביישומים מטעמו בשעות העבודה  .11
 הרגילות ולאחריהן.

 
ואנשי התמיכה מטעמו ישתפו פעולה עם מכבי בתיעוד ביצוע ביקורות, הספק יתחייב כי אנשי השירות  .12

 טיפולים ואחזקה שוטפת, כנדרש על פי נוהלי מכבי.
 

יחד עם מכבי לחבר את חדר השיקוף למערכת אבחנה ותמיכה דרך האינטרנט ללא תוספת  הספק יפעל .13
 תשלום.

 
 ללא תוספת תשלום. הספק יאפשר למכבי ליצור קשר עם מוקד השירות של היצרן בחו"ל .14

 

 
הספק מתחייב לבצע ללא תשלום  כל שדרוג במערכת וכל שינוי אשר יוחלט ע"י היצרן, הספק יעביר  .15

 לאחראי אחזקת ציוד רפואי במכבי את הוראות היצרן לביצוע העבודות הנ"ל.
 
 
 

 חומר טכני ונספחים  .ב
 

יצרף חומר נלווה מטעם היצרן להבהרת ביצועי חדר השיקוף ולהוכחת קיום דרישות האפיון.  הספק .1
 ,נתונים טכניים, תוכנות הדגמה וכיוב'(. )פרוספקטים

 
כלל סכמה לדוגמא של החדר בו תותקן  ניות של היצרן,יהספק יצרף להצעתו המלצות התקנה אופ .2

 רי של תקרת החדר בו תותקן המערכת.המערכת. יש לציין במפורש גובה מרבי וגובה מזע
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כל הספרות הטכנית אשר תסופק עם הציוד תהווה חלק בלתי נפרד מהמערכת ותישאר באתר לאחר  .3
 ההתקנה והמסירה.

הספרות תכלול את: הוראות ההפעלה, הוראות כוון, תכניות של כל המערכות ודוחות יצרן וכן ספר 
 ל ידי הספק שייבחר.( אשר יעודכן עSERVICE MANUALשירות מלא )

 
 כל התוכנות של המערכות השונות ותוכנת השירות יישארו באתר לאחר ההתקנה והמסירה. .4

 
הספק יעביר את הדוחות הקשורים לטיפולים תקופתיים, ביקורות בטיחות ואחזקה שוטפת לאחראי  .5

 אחזקת ציוד רפואי במטה מכבי.
 

 

  הכשרת הצוות .ג
 

הדימות של מכבי באתר בו יותקן הציוד, על מנת שיוכלו להפעיל את הספק ידאג להכשיר את צוות מכון 
 הציוד באופן עצמאי על כל האפשרויות הקיימות בו.

עד אשר יוטמע השימוש במערכת על פי שיקול דעת מנהל מחלקת  היא תקופת ההכשרה הדרושה משך 
 דימות במכבי.

ל חלקי חדר השיקוף כפי שידרשו מעת כל המחירים יכללו הדרכת צוות המכון בהפעלה ויישומים של כ
 לעת במשך כל תקופת ההתקנה,ההרצה והאחריות. יש לציין אופן ותקופת הכשרת הצוותים.

 

 

 והתקנה מועד אספקה

 )לכל המאוחר( ממועד ההזמנה. ימים 61 בתוך
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  1-א' נספח

 

 מכרז חדרי שיקוף –מענה למפרט טכני 

 מגבר דמותלשיקופים המבוססת על  מערכתדגם 

 

 __________________ שם הספק: 

 :להלן הצעתנו בהתייחס לדרישות המפרט

)יש פרטים  יחידת מידה תכונה
 לסמן בעיגול(

)תיאור למילוי ע"י הספק דרישות המכרז
 הפריט והערות נוספות(

 שולחן בדיקות
 

+ מעלות 91 -מ  מעלות אפשרות הטיה 
מעלות  -15ועד 

 לפחות

 

מהירות ההטיה המרבית 
ואפשרות שינויה, יפורט 
הזמן ממצב אופקי למצב 

 אנכי

    שניות

 גודל שטח הקרינה בשולחן
 

    סמ"ר

טווח תנועה אורכי ורוחבי 
 של משטח השולחן

    ס"מ

גובה מינימלי ומקסימלי של 
 משטח השולחן מהרצפה

    ס"מ

יצויד בתא -בוקי השולחן
 3אוטומטית עם לחשיפה 

 גלאים

   יש/אין 

נתוני הגריד המותקן בבוקי 
 ואפשרות שליפה השולחן

   יש/אין 

טווח התנועה של הבוקי 
 לאורך משטח השולחן

    ס"מ

 יחידת פיקוד וגנרטור
 

    

 הספק
 

KW  51KW  לפחות  

 והבקרה הפיקוד יחידת 
 ספרתית

   יש/אין 

בחירת תכניות  ותאפשר
 עבודה קבועות מראש

   יש/אין 

 בפולסים שיקוףקצב 
   

    

מערכת לפיקוד סריג של 
 שפופרת הרנטגן

   יש/אין 

יכולת רישום של כמות 
הקרינה והעברתה למערכת 
 ממוחשבת באופן אוטומטי

   יש/אין 

 שפופרת הרנטגן
 בשולחן השיקופים

    

התאמת השפופרת להספקי 
 הגנרטור

 
 

   יש/אין 
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 קיבולת חום אנודה
 

KHU    

 פיזור חום
 

W    

 גודל המוקדים
 

    ס"מ

 קולימטור אוטומטי
 

   יש/אין 

 בקרת סריג
 

   יש/אין 

 שפופרת בעלת שני מוקדים
 

   יש/אין 

 לצילום שפופרת  עילית
 

    

התאמת השפופרת להספקי 
 הגנרטור

   יש/אין 

 קיבולת חום אנודה
 

KHU    

 פיזור חום
 

W    

 גודל המוקדים
 

    ס"מ

מתלה תקרה עם יכולת 
 כוונים 4 -תנועה ל

   יש/אין 

תאורת סימון לאמצע 
 הבוקי באורך השולחן

   יש/אין 

נעילה חשמלית לאמצע 
 הבוקי ברוחב השולחן

   יש/אין 

בקולימטור מכני עם כיבוי 
 אוטומטי של תאורת השדה

   יש/אין 

   יש/אין  מוקדים שפופרת בעלת שני
 181מעצור רגעי במרחק 

 ס"מ 111ס"מ ו
    

 בוקי עמידה
 

    

גובה מינימלי של מרכז 
 הבוקי

  ס"מ מינימום 41  

 טווח תנועה 
 

    ס"מ

יכולת קליטת קסטות עד 
 35*43לגודל 

   יש/אין 

גלאי כוונון חשיפה  3
 אוטומטית

 

   יש/אין 

גריד המתאים לביצוע 
 181ממרחק  צילומי חזה

 ס"מ

   יש/אין 

מחזיק קסטות לבוקי 
עמידה לצילום ללא גריד עד 

 35*43לגודל קסטה 

   יש/אין 

 טווח תנועה
 

 

    ס"מ

 מגבר הדמות
 

    

  שדות מספר
 

    יח'

 גודל השדות
 

    ס"מ
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      מצלמת הטלביזיה
SYSTEM  CCD  TV  

מתאימה למגבר הדמות 
 המוצע

   יש/אין 

עיבוד תמונה מערכת 
 ספרתית

    

יש לציין קצב ורצף רכישת 
 התמונות ושמירתן בזיכרון

 

FPS    

יש לציין מטריצת הרכישה 
 והתחום הדינאמי של הרכישה

    בפיקסל

יש לתאר את הפרמטרים של 
יחידת הזיכרון העצמית של 

 המערכת

    

יש לציין קיבולת אחסון 
במטריצת הפיקסל הגדולה 

 ביותר

    

להגנת המידע   UPSמערכת 
 הנרכש

 

    

 תוכנות
 

    

 על פי אפיון הדרישות
 

    יש/אין

 מוניטורים )צגים(
 

    

אינץ'  22מוניטורים של  2
  לפחות

    

 יש לפרט את הרזולוציה 
 

    

אפשרות הצגה בו זמנית את 
לצד  ON LINEהתמונה 

 תמונה משיקוף קודם

    יש/אין

לשני  מתלה תקרה מתכוונן
 מוניטורים עם יכולת הזזה

    יש/אין

יכולת כוונון אוטומטי של 
 הבהירות במוניטורים

    יש/אין

אינץ' בעל  22מוניטור 
רזולוציה גבוהה וכיוון ידני של 
הבהירות והקונטרסט של 

 התמונה בחדר הבקרה

    יש/אין

 הפעלה
 

    

פירוט נוחיות הפעלת המערכת 
לרבות ליד שולחן הבדיקות 

התכנון הארגונומי של פקדי 
המערכת והשליטה בהפעלת 

ובביצוע  השינויים המכניים
 תהליכי הדימות

    

פירוט יכולות השליטה בנתוני 
ביצוע הצילום והשיקוף מחדר 

 הבקרה ומחדר הבדיקות

    
 

דוושת רגל לשיקוף וצילום 
ואפשרות כיבוי אורות חלק 

 עם הפעלת השיקוף

    

 קישוריות
 

    

המערכת תתאים למערכת 
   RISהמחשוב של מכבי, 

 PACS-ו
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 קישוריות מלאה לפי תקני 

DICOM  מלאים לרבות
MODALITY WORKLIST 

MPPS ארכוב וכיו"ב 

    

שליחת הבדיקות למספר 
 יעדים )כתובות( במקביל 

 
 

    יש/אין

צורב דיסקים במערכת 
 הבקרה

 
 

    יש/אין

הדיסק הצרוב יכלול את כל 
 VIEWERהמרכיבים כגון 
 שנחוצים לצפייה

    

VIEWER  יפעל ללא התקנה
מקומית או העתקה של קובץ 

 לעמדה

    

 שרות מרחוק
 

 

   יש/אין
 

 
 

 ציוד הגנה מקרינה
 

    

מערכת מדידת והצגת כמות 
 קרינה

    יש/אין

 אביזרי עזר
 

    

    יש/אין עפ"י האפיון
 

 ייצור ובטיחות תקני
 

    

    יש/אין עפ"י האפיון
 

 אינטגרציה במפעל היצרן
 

    יש/אין

עפ"י  תמיכה טכנית ונסיון
 האפיון

 

    יש/אין

 

 שמות אנשי שירות/טכנאים שהוסמכו על ידי היצרן לביצוע פעולות אחזקה ותיקון חדרי צילום:

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 
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  1-א' נספח

 

 מכרז חדרי שיקוף –מענה למפרט טכני 

 FDלשיקופים המבוססת על  מערכתדגם 

 

 __________________ שם הספק: 

 

)יש פרטים  יחידת מידה תכונה
 לסמן בעיגול(

)תיאור למילוי ע"י הספק דרישות המכרז
 הפריט והערות נוספות(

 שולחן בדיקות
 

+ מעלות 91 -מ  מעלות אפשרות הטיה 
מעלות  -15ועד 

 לפחות

 

מהירות ההטיה המרבית 
ואפשרות שינויה, יפורט 
הזמן ממצב אופקי למצב 

 אנכי

    שניות

 גודל שטח הקרינה בשולחן
 

    סמ"ר

טווח תנועה אורכי ורוחבי 
 של משטח השולחן

    ס"מ

גובה מינימלי ומקסימלי של 
 משטח השולחן מהרצפה

    ס"מ

יצויד בתא -בוקי השולחן
 3לחשיפה אוטומטית עם 

 גלאים

   יש/אין 

נתוני הגריד המותקן בבוקי 
 ואפשרות שליפה השולחן

   יש/אין 

טווח התנועה של הבוקי 
 השולחןלאורך משטח 

    ס"מ

 יחידת פיקוד וגנרטור
 

    

 הספק
 

KW  51KW  לפחות  

 והבקרה הפיקוד יחידת 
 ספרתית

   יש/אין 

בחירת תכניות  ותאפשר
 עבודה קבועות מראש

   יש/אין 

 בפולסים שיקוףקצב 
   

    

מערכת לפיקוד סריג של 
 שפופרת הרנטגן

   יש/אין 

יכולת רישום של כמות 
והעברתה למערכת הקרינה 

 ממוחשבת באופן אוטומטי

   יש/אין 

 מערכת
 REMOTE  CONTROL 

בקרה משולחן הבקרה וליד 
 שולחן הבדיקה
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 שפופרת הרנטגן
 בשולחן השיקופים

    

התאמת השפופרת להספקי 
 הגנרטור

   יש/אין 

 קיבולת חום אנודה
 

KHU    

 פיזור חום
 

W    

 גודל המוקדים
 

    ס"מ

 קולימטור אוטומטי
 

   יש/אין 

 בקרת סריג
 

   יש/אין 

 שפופרת בעלת שני מוקדים
 

   יש/אין 

 שפופרת  עילית לצילום
 

    

התאמת השפופרת להספקי 
 הגנרטור

   יש/אין 

 קיבולת חום אנודה
 

KHU    

 פיזור חום
 

W    

 גודל המוקדים
 

    ס"מ

מתלה תקרה עם יכולת 
 כוונים 4 -תנועה ל

   יש/אין 

תאורת סימון לאמצע 
 הבוקי באורך השולחן

   יש/אין 

נעילה חשמלית לאמצע 
 הבוקי ברוחב השולחן

   יש/אין 

בקולימטור מכני עם כיבוי 
 אוטומטי של תאורת השדה

   יש/אין 

   יש/אין  שפופרת בעלת שני מוקדים
 181מעצור רגעי במרחק 

 ס"מ 111-ס"מ ו
    

 בוקי עמידה
 

    

גובה מינימלי של מרכז 
 הבוקי

  ס"מ מינימום 41  

 טווח תנועה 
 

    ס"מ

יכולת קליטת קסטות עד 
 35*43לגודל 

   יש/אין 

גלאי כוונון חשיפה  3
 אוטומטית

 

   יש/אין 

גריד המתאים לביצוע 
 181צילומי חזה ממרחק 

 ס"מ

   יש/אין 

מחזיק קסטות לבוקי 
עמידה לצילום ללא גריד עד 

 35*43קסטה לגודל 
 

   יש/אין 

 טווח תנועה
 
 

 

    ס"מ
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 FDמערכת הדמיה 
 

    

  ס"מ 43X43גלאי בגודל 
 

    

 פיקסלים על הגלאיגודל ציין 
 

    

ציין תחום דינאמי וקצב 
 רכישת התמונות

 
 

 

    

מערכת עיבוד תמונה 
 ספרתית

    

יש לציין קצב ורצף רכישת 
 התמונות ושמירתן בזיכרון

 

FPS    

יש לציין מטריצת הרכישה 
 והתחום הדינאמי של הרכישה

    בפיקסל

יש לתאר את הפרמטרים של 
יחידת הזיכרון העצמית של 

 המערכת

    

יש לציין קיבולת אחסון 
במטריצת הפיקסל הגדולה 

 ביותר

    

להגנת המידע   UPSמערכת 
 הנרכש

 

    

 תוכנות
 

    

 על פי אפיון הדרישות
 

    יש/אין

 מוניטורים )צגים(
 

    

אינץ'  22מוניטורים של  2
  לפחות

 

    

 יש לפרט את הרזולוציה 
 
 
 

 

    

אפשרות הצגה בו זמנית את 
לצד  ON LINEהתמונה 

 תמונה משיקוף קודם
 

 

    יש/אין

מתלה תקרה מתכוונן לשני 
 מוניטורים עם יכולת הזזה

 

    יש/אין

יכולת כוונון אוטומטי של 
 במוניטוריםהבהירות 

    יש/אין

אינץ' בעל  22מוניטור 
רזולוציה גבוהה וכיוון ידני של 
הבהירות והקונטרסט של 

 התמונה בחדר הבקרה
 

 

    יש/אין

איכות בתחנת רנטגנאי  FD-ב
 מגה פיקסל 1של תמונה 
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     הפעלה
פירוט נוחיות הפעלת המערכת 
ליד שולחן הבדיקות לרבות 

של פקדי התכנון הארגונומי 
המערכת והשליטה בהפעלת 

ובביצוע  השינויים המכניים
 תהליכי הדימות

    

פירוט יכולות השליטה בנתוני 
ביצוע הצילום והשיקוף מחדר 

 הבקרה ומחדר הבדיקות

    
 

דוושת רגל לשיקוף וצילום 
ואפשרות כיבוי אורות חלק 

 עם הפעלת השיקוף

    

 קישוריות
 

    

המערכת תתאים למערכת 
   RISהמחשוב של מכבי, 

 PACS-ו

    

קישוריות מלאה לפי תקני 
DICOM  מלאים לרבות

MODALITY WORKLIST 

MPPS ארכוב וכיו"ב 

    

שליחת הבדיקות למספר 
 יעדים )כתובות( במקביל 

 
 

    יש/אין

צורב דיסקים במערכת 
 הבקרה

 
 

    יש/אין

הדיסק הצרוב יכלול את כל 
 VIEWERהמרכיבים כגון 
 שנחוצים לצפייה

    

VIEWER  יפעל ללא התקנה
מקומית או העתקה של קובץ 

 לעמדה

    

 שרות מרחוק
 

   יש/אין
 

 
 

 ציוד הגנה מקרינה
 

    

מערכת מדידת והצגת כמות 
 קרינה

    יש/אין

 אביזרי עזר
 

    

    יש/אין עפ"י האפיון
 

 ייצור ובטיחותתקני 
 

    

    יש/אין עפ"י האפיון
 

 אינטגרציה במפעל היצרן
 

    יש/אין

עפ"י  תמיכה טכנית ונסיון
 האפיון

 

    יש/אין

 שמות אנשי שירות/טכנאים שהוסמכו על ידי היצרן לביצוע פעולות אחזקה ותיקון חדרי צילום:

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 
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 נספח ב'
 
 
 

 ה ס כ ם
 1411 ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי 
 111211אגודה עותמנית מס'  
 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 _______________________ בע"מ___ 

 ____________________ח.פ.  

 מרח' __________________ 

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד 

 

 

 וצילום חדר שיקוףאספקת ל, 114/2112 ושמספררגיל פומבי ומכבי פרסמה מכרז   הואיל
להסכם זה, ואשר מהווה חלק   'כנספח א(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" :)להלן 

 ;הימנובלתי נפרד 
 

ואשר  ,מכרזל 'גכנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:והזוכה הגיש הצעה למכרז )להל והואיל
 ;מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

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

 
בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם  ושרותים המוצראת  /למכור/לספקוהזוכה הסכים להעניק והואיל

 ובכל נספחיו; זה
 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן פיכך הוצהר,ל
 

 כללי .1

על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד  ,המבוא להסכם זה .1.1
 מההסכם וייקראו ביחד עמו.

 אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .1.2

דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש יהמוגדרים להלן הפירוש שבצבהסכם זה יהיו למונחים  .1.3
 :אחר
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 הגדרות .1

 

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם"

 .מכרזל 'גנספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה"

 וצילום  חדר שיקוף  - "מערכת2מערכות"

תמיכה טכנית והדרכה כוללים, השירותי אחזקה שוטפת  - "שירותי אחזקה שוטפת"
תיקוני שבר )כתוצאה משימוש תיקונים, כל ימות השנה, 

סביר(, טיפולים מונעים לפי הוראות יצרן, עדכוני תוכנה 
הדרושים לשמירת המערכת במצב תקין  אספקת חלפיםו

 .או לשם השבת המערכת לתפעול תקין

נועדו  ביקורת טכנית תקופתית ובדיקת בקרת איכות אשר - "ביקורת טכנית"
לבדוק ולוודא כי המערכת על כל מכלוליה ורכיביה 

 מתפקדת באיכות וברמת הביצועים הנדרשת.

המועד בו תוכח הפעלתה התקינה של המערכות באתרי   - "מועד מסירה"
המפרט  פי-למכבי, לשביעות רצונם של המשתמשים, ע

שהוגדר, לאחר שקיבלו הדרכה להפעלת המערכת וכפי 
 די מנהל אתר מכבי.שיאושר בכתב על י

 

 :ההסכם הינו לרכישת מכשיר מדגם .3

 ________________________ 

 

 אנשי קשר .0

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם __________  מכבי ממנה בזה את .4.1
 זה.

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

שירות, יהיה זמין לכל פניה מצד  למוצר/נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .4.3
 י מכבי.יד-לידרש לכך עימכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 
 

 התקשרותתקופת ה .2

 ושירותי תחזוקה לתקופה של  2112לרכש חדר שיקוף וצילום אחד בשנת ההתקשרות היא  5.1

 שנים נוספות.  7שנים עם אופציה למכבי להארכת תקופת התחזוקה לעד  3 

 , לפי שיקול דעתה, עם המציעים שא ומתןמכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מ 4.4

 

 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .1

(, וכי "היצרן" )להלן: הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו סוכן מורשה של חברת _________ .6.1
 הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.

__________ הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן, _______________ .6.2
 ,__________________________________________, מדגם __________________
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רות טכניות למערכות ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה מקצועית וביקו
 הנ"ל, לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו.

שירות למערכות בהתאם למפורט לספק למכבי  , בכל תקופת ההתקשרות,הזוכה מתחייב .6.3
ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם  ,ובהצעתו מפרטבהסכם זה, ב

 זה ובמסמכי המכרז. 

וח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים כי ברשותו מצוי כ ,מצהיר זוכהה .6.4
לשם התקנת המערכות, לשם תחזוקתן ולשם הדרכת הפעלתן, הכל כמתחייב מהוראות הסכם 

יבוא, לשירות ולאחזקת יפי כל דין, ל-הנדרשים על זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים
 המערכות והחומרים לביצוע הבדיקות במערכות.

מצהיר, כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, הזוכה  .6.5
וכי יש לו מעבדה  ,בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה, חלקי חילוף וציוד למערכות

המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת המערכות וכן צוות אנשים מיומנים לשם מתן 
 שך כל תקופת ההתקשרות.השירותים האמורים בהסכם זה, למ

יפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה שהיא, אם הזוכה מתחייב, כי  .6.6
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 

 מסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.ול

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות,  .6.7
 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

 

  המוצראספקת  .1

 (."אתר מכבי" :)להלן לאתר מכבי שמכבי תחליטוצילום חדר השיקוף הזוכה יספק את  .7.1

בכתב/פקס/הזמנה הזמנה מכבי, כפי שתמסור מכבי לזוכה בהמערכת לאתר הזוכה יספק את  .7.2
מתחייב לספק, להרכיב, להתקין, להוביל, לחבר כל מערכת לכל מקורות הזוכה  ממוחשבת.

 האנרגיה הנדרשים לצורך הפעלתה התקינה ולמסור אותה למכבי במצב פעולה מקובל ותקין.

על ידי מנהל  חתומהודת משלוח . תעעל תעודת משלוחהמערכת במכבי הזוכה יחתים את מקבל  .7.3
קרי אישור כי המערכת נתקבלה, הופעלה  –תהווה אישור ל"מסירה"  האתר או מי מטעמו,

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

הזוכה יעביר למכבי, מיד לאחר חתימת ההסכם, את כל הדרישות והסידורים הנוגעים להצבת  .7.4
כת באתרי מכבי, לרבות דרישות לאספקת חשמל, תוכנות ופרטים טכניים הדרושים המער

לקישור המערכת למערכות המחשוב במכבי, סידורים פיזיים הנוגעים להצבת המערכת וכו'. 
 באחריותה של מכבי לבצע את הסידורים והדרישות הנ"ל ועל חשבונה.

י מראש, בכפוף לכך שמכבי תקצה הזוכה יספק את המערכת בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכב .7.5
פי הנחיות היצרן, כפי -מקום מתאים ואת התשתיות הנדרשות בתיאום עם הזוכה ועל

 ידי הזוכה.-שתימסרנה על

 ימים ממועד הזמנת מכבי. 61 -מכבי לא יאוחר מ ותותקן באתרתסופק המערכת  .7.6

החומרה, חבילות וכוללת את כל רכיבי כשהיא חדשה הזוכה יספק את המערכת לאתרי מכבי  .7.7
(, כל החלקים והאביזרים וחומרים SERVICE MANUALהתוכנה, ספר שירות טכני מלא )

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

למהנדס  (SERVICE MANUALטכני מלא ) בנוסף, יספק הזוכה עותק נוסף של ספר שירות .7.8
 ציוד רפואי במטה מכבי.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.
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 הדרכה ותמיכה מקצועית .2

התקינה פעולתה ת ולהשגיח על המערכ את להפעיל המיועדים מכבי עובדי את ידריך הזוכה .8.1
ברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן בהפעלתה ובתחזוקתה בשימוש במערכת, 

באתר מכבי בה תוצב המערכת מיד לאחר התקנתה ותמשך עד אשר יוטמע השימוש במערכת, 
 לשביעות רצון מנהל האתר.

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

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

 
 
 

 מערכות קה לוחזתשירות  .1

ותחזוקה למערכת כמפורט בהצעתו הסופית )נספח ג' למסמכי  לתקופת אחריותמתחייב הזוכה  .9.1
(. הזוכה יהיה "תקופת האחריות" )להלן: תקופת האחריות תחל ממועד המסירה המכרז(.

אחראי שמערכת שתסופק על ידו תהיה תקינה על כל רכיביה ואביזריה ותפעל בצורה שוטפת 
 ותקינה ללא הפרעה ו/או מגבלה כלשהן.

מערכת, על כל רכיביה, היהיה אחראי לפעולתו התקינה של זוכה הלך תקופת האחריות הבמ .9.2
יעוץ והדרכה למשתמשים.  ,, שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכהללא תשלום נוסףויספק, 

 .למען הסר ספק בתקופת האחריות יסופקו גם שפופרות ללא תשלום

הזוכה יהיה אחראי כלפי מכבי, בתקופת האחריות והשירות כהגדרתה לעיל ובתקופת  .9.3
התחזוקה בתשלום אם תחול, שמערכת שתסופק על ידו תהיה תקינה על כל רכיביה ואביזריה 

פסק  -ותפעל בצורה שוטפת ותקינה ללא הפרעה ו/או מגבלה כלשהן. במידה והזוכה יספק אל
 האל פסק בתקופת האחריות והשירות יכלול גם את מערכתעם המערכת, מובהר כי השירות 

שירות התחזוקה ינתן באתר מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה, תיקונים, תיקוני שבר  .9.4
)כתוצאה משימוש סביר(, טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, אספקת חלפים הדרושים 

ת טכניות ועדכוני תוכנה לשמירת המערכת במצב תקין או לשם השבתה לתפעול תקין, ביקורו
למערכת, והכל ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי. השירות כולל את כל העבודות, 

 החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה .

ערבי חג בין בימי ו' וו 19:11עד  18:11קה ינתנו בימים א' עד ה', בין השעות וחזתשירותי ה .9.5
  .13:11עד  18:11השעות 

יספק הספק למכבי שירותי תחזוקה הנוספת, היה ומכבי תממש את האופציה, קופת הבמהלך ת .9.6
אחזקה מונעת –, אשר הינה המשך אחריות כוללת (אחזקה כוללת""הלן: ל) -כוללת  תחזוקה 

ותיקוני תקלות וקלקולים כולל חלקי חילוף, וכולל הדבקת מדבקות שמישות עם תאריך 
 ושם מבצע הטיפול.הטיפול שבוצע, תאריך הטיפול הבא 

הספק יתחייב כי אנשי השירות מטעמו יענו לקריאות השירות של מכבי בגין תקלה המשביתה  .9.7
שעות לכל היותר ממועד מסירת ההודעה למוקד השירות של הספק  4פעולת חדר השיקוף תוך 

 .השרות יינתן באופן רציף עד לתיקון התקלה

יענו באותו יום עבודה  14:11עד השעה : קריאות שתתקבלנה זמני תגובה לקריאות שירות
  שעות ממועד קבלת הקריאה אצל הזוכה.  4ובתוך 

 3 -ולא יאוחר מ , תיענה תמיד באותו יום העבודההשבתת מערכתקריאת שירות במקרים של 
 ., ותטופל עד לסיום התקלה, גם אם תגיע סמוך לסוף יום העבודהשעות מקבלת הקריאה

שירות ותחזוקה שאינם דחופים ושירותי תחזוקה מונעת יינתנו בשעות בהן אתרי מכבי  אינם  .9.8
 פעילים  ובעיקר בימי ו', בתיאום עם מנהלי אתרי מכבי. 

שעות מעת קריאת )ארבעים ושמונה(  48הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה תוך מקסימום  .9.9
 השירות, למעט שבתות וחגי ישראל.
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)ארבעים  48מערכת חלופית במידה והתקלה במערכת לא תתוקן בתוך  הזוכה יהיה ערוך לספק .9.11
שעות מהגעת הטכנאי לבדיקת המערכת. במקרה זה מתחייב הזוכה להעמיד לרשות ושמונה( 

 מכבי מערכת חלופית ברמה זהה או דומה לזו של המערכת נשוא הסכם זה ובאופן מיידי. 

)תשעים  98% -מערכת לא יפחת מהל ש (UP TIME) הזוכה מתחייב כי זמן ההפעלה התקין .9.11
 משעות העבודה הרגילות, בחישוב מצטבר שנתי.ושמונה אחוזים( 

הזוכה ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת מהמערכות ויציג אותו  .9.12
 פי דרישת מכבי. -למכבי בכל עת על

ת היצרן, ככל הדרוש פי המלצ-הזוכה מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על .9.13
לתיקון ולתחזוקת המערכות, לרבות תוכנות דרושות, וזאת לתקופה של שבע שנים לפחות 
ממועד המסירה של כל מערכת וכל עוד המערכות בשימוש מכבי. כמו כן, מתחייב הזוכה 

 להעסיק לפחות שני אנשי שירות לתחזוקת המערכות.

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

 
 

 ת מכבי יובויהתחי .14

מכבי מתחייבת להפעיל את המערכת בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות עובדים המיומנים  .11.1
 לכך. 

, טיפול בה בדיקתהמכבי תאפשר לזוכה, בתיאום מראש, גישה חופשית למערכת לצורך  .11.2
 .ותחזוקתה

 
 

 התמורה ותנאי תשלום .11

ידה בכמות פי מכפלת התעריף ליח-בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועלמכבי תשלם לזוכה  .11.1
ידי מכבי -בי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם עלי נציג מכיד-לשניתנה בפועל ושאושרה עהיחידה 

 (."התמורה" כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק )להלן:זוכה ל

וכוללת את כל התשלומים וההוצאות הכרוכים  ,מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת .11.2
לכל תמורה נוספת יהא זכאי לא והזוכה השירותים המקצועיים ו/או המוצרים,  /אספקתבמתן

 מעבר לתמורה.

 הצמדה  .11.3

 נספח ג'המחירים יוצמדו באחת מהדרכים המפורטות להלן, כפי שבחר הספק בטופס ההצעה 
 למסמכי המכרז.

 מערכת .11.3.1

התמורה בש"ח תיקבע על פי השער היציג בשקלים או מט"ח.  קבעוצילום יהמחיר לחדר שיקוף 
מטבע ההצמדה שנבחר בטופס  .ההזמנהשל המטבע הנבחר שיפורסם על ידי בנק ישראל ביום 

 ההצעה ______.

 -אחת משלוש הדרכים הבאות כפי שבחר בטופס ההצעה -שרותי אחזקה .11.3.2

ט"ח, התשלום השקלי יבוצע על פי אם הספק בחר להגיש הצעתו במ -הצמדה מלאה למט"ח .11.3.2.1
 שער החליפין הידוע ביום הראשון לכל רבעון.

להגיש את הצעתו בש"ח, ובחר בהצמדה  בחראם הספק   -למדד המחירים לצרכן 144% .11.3.2.2
למדד המחירים לצרכן פעם בשנה. ההצמדה תחושב לפי השינוי שחל במדד המחירים לצרכן 
אשר פורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בין תחילת התקופה לסופה. המדדים 
אליהם בוצעה ההצמדה יהוו את מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה הבאה. מדדי הבסיס 

הידוע ביום של חודש ושנה  _____ההצמדה הראשונה יהיו מדד המחירים לצרכן  לחישוב
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הצמדה ראשונה תחושב בתחילת השנה  הגשת ההצעה ואשר עמד על _______ נקודות.
 הקלנדרית עם תום תקופת האחריות.

 -אם הספק יבחר להגיש את הצעתו בש"ח , ובחר בהצמדה משולבת -הצמדה משולבת .11.3.2.3
ההצמדה תחושב  -למט"ח  71%-למדד המחירים לצרכן ו 31%מדה הצ שנהתבוצע אחת ל

לפי השינוי המשוקלל שחל במדד המחירים לצרכן ובמטבע ההצמדה הנבחר בין תחילת 
התקופה לסופה. המדד והשער אליו בוצעה ההצמדה יהוו את מדדי הבסיס לחישוב 

ועים ביום ההצמדה הבאה. מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה הראשונה יהיו המדדים היד
מדד מחירי לצרכן בגין חודש _____ שנה _______נקודות.  -  הגשת ההצעה ואשר עמדו על

. הצמדה ראשונה תחושב בתחילת השנה מטבע ההצמדה _______, שער _______
 הקלנדרית עם תום תקופת האחריות.

 

 תנאי תשלום .11.4

יום )שישים וחמישה(  66 + יבוצע בתנאי תשלום של שוטףבגין הרכישה התשלום  .11.4.1
. חשבונית תוצא לאחר הפעלת יום( ממועד הוצאת החשבונית 66)תום חודש + 

  החדר לשביעות רצון מכבי ועמידה במבדקים הנדרשים.

מסיום כל רבעון פעילות  66תשלום בגין האחזקה יבוצע בבתנאי תשלום של שוטף + .11.4.2
 ובכפוף לביצוע הטיפולים והדיווחים כנדרש.

מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבונית, בין אם לפני תשלומה ובין אם מבלי לגרוע  .11.5
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.

 
 
 

 אחריות .11

ו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבד .12.1
יגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או יהפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, ש

 חדר שיקוף ואחזקתה, אספקתעקב ו/או בקשר עם  ,למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו
 כמפורט ומוגדר בהסכם זה. 

ת מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות א .12.2
בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי רכי דין עור טרחת הוצאה, לרבות הוצאות ושכ

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

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה ידי -עלכמפורט להלן יטוחים כי אין בעריכת הב ,בהקשר זה מובהר .12.3
חים כדי לשחרר את יהיה בעריכת הביטו, ולא להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

-אחראי לו על שהואבגין כל נזק מכבי ו/או מי מטעמה לפצות את לשפות ו/או  ומחובתהזוכה 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על

מכל סכום שיגיע  להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו,לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .12.4
לגבותם  תרשאי תהאפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -בצירוף הצמדה וריבית על ,לזוכה הממנ

 בכל דרך אחרת.מהזוכה  

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  .12.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך -חסים לשירותים הניתנים על ידו עלהמתייההוראות והתקנים 

, (נוסח משולב)החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב יובהר, כי הזוכה 
אך מבלי לפגוע בכלליות  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 1995-תשנ"הה

 וו/או קבלני המשנה של ו ו/או שליחיו ו/או משמשיובדיכל עושהזוכה, האמור לעיל, באופן 
, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו 

 .פי החוק הנ"ל-זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,זמני

לפי הזוכה לגרוע מכל התחייבות של אינן באות  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .12.6
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-ו/או עלההסכם 

 ., כהגדרתם להלןבביטוחי הזוכהנזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 
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  ביטוח .13

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-עלהזוכה גרוע מאחריות ומהתחייבות מבלי ל .13.1
לערוך ולקיים על הזוכה הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב 

חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 
 :ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלןזה ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם 

פי ההסכם, -וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על (,"הביטוחים"ו/או  ביטוחי הספק""
לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת 

שנים מתום תקופת  (שלוש) 3-ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מ
 ההתקשרות.

וניתן להמירם לסכומים בדולר הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח,  כי סכומי ,מובהר
 .ההסכםבתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת  ,ארה"ב

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, הזוכה  .13.2
תחודשנה הזוכה ולוודא כי פוליסות ביטוחי לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג 

מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות 
יישא בכל הזוכה כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 

 .הזוכהמקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

לפני יום  14 -, לא יאוחר ממכבילהמציא להזוכה מתחייב  מכבי,צורך בכל דרישה מצד ללא  .13.3
כאמור לעיל הזוכה אישור בדבר עריכת ביטוחי  ,פי הסכם זה-מועד תחילת מתן השירותים על

מצהיר, כי הזוכה בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 
ישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי ידוע לו, כי המצאת א

מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-הזוכה עלשל 

צורה כדי לצמצם או לגרוע בהזוכה ידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, .13.4
הזוכה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

פי -הזוכה אחראי לו עלבגין כל נזק שאו מי מטעמה ו/מכבי מחובתו לשפות ו/או לפצות את 
 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

ה, מתחייב תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זהזוכה ככל שתקופת ביטוחי  .13.5
לעיל בגין הארכת תוקפו  8.8. אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכבילהפקיד בידי הזוכה 

 פי ההסכם.-קופת ההתקשרות עללתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל ת

להתאימם לערך הנקוב בש"ח הזוכה היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על כי  ,מובהר
 הביטוח.בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת 

 8.4. ו/או  8.8. כנדרש בסעיפים הזוכה ידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .13.6
, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע מכבילעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 לפי הסכם זה.זוכה ל

-לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"אכבי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למ
1971. 

הזוכה ידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על , לבדוק אתתלא חייב , אךתהא רשאימכבי ת .13.7
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על כאמור לעיל, והזוכה 

מצהיר הזוכה . זה 8. סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלמנת להתאים את הביטוחים 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי כי זכויות  ,ומתחייב

א אישור עריכת הביטוחים, וכל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשמכבי ו/או מי מטעמה 
תוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על טיבם, היקפם, ו

פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל -פי הסכם זה ו/או על-הזוכה על
 ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

, וכי מכביידי -ים לכל ביטוח אשר נערך עלנם קודמעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורשהזוכה ביטוחי  .13.8
. כמו כן, יתחייב המבטח מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי  ,שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה
 יום מראש.)שלושים(  31לפחות מכבי 
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, לרבות אי מתן הזוכהקיום בתום לב החובות המוטלות על  לפיו אי ,יכללו סעיףהזוכה ביטוחי  .13.9
של , לא יפגעו בזכויותיה הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות

 לקבלת שיפוי. מכבי 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .13.11
והוא פוטר את או הנובע מנזק לרכושו, ו/מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו כנגד 

מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מכבי ו/או מי מטעמה 
תכלולנה , כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי( ,בכוונת זדון. הספק מתחייב

)אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת מכבי ומי מטעמה ות שיבוב כלפי הפוליסות ויתור על זכוי
 פי הפוליסות.-, והזוכה מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו עלזדון(

כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא  ,מתחייבהזוכה  .13.11
בלני המשנה יתחייבו לערוך הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו ק ,חוזה זה

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת  8. סעיף ולקיים את הביטוחים המפורטים ב
זה. לחלופין, רשאי  8. סעיף וגדר בפי המ-הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר עלהתקשרותם עם 

 לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. הזוכה 

, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט זוכההמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .13.12
 הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 

 רישיונות והיתרים .10

 מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אוהזוכה  .14.1
והפעלתו. הזוכה מתחייב פי הדין, לצורך קיום השירות -היתרים ו/או הרשיונות הדרושים עלה

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

כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר/מערכת,  ,הזוכה מתחייב להמציא למכבי אישור .14.2
חודשים )שלושה(  3אמ"ר תוך  תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, והוא מתחייב להמציא אישור

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

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 

 מועסקי הזוכה .12

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך  .15.1
שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו  יחשבו כעובדיה אויולא  ,כעובדיו או שלוחיו

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

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

מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל  .15.3
יגרם להם בעת מתן השירות או יבקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש ש

 בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל -כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על ,כן מצהיר הזוכה .15.4
ם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או פי ההסכ-זכות שניתנת על

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 

ל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר והם לא יהיו זכאים לכ ,זכויות של עובדי מכבי
ום ההסכם, או סיום כל עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סי

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-התקשרות על
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כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  ,הזוכה מתחייב .15.5
מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או את הזוכה להופיע בשם 

 למטרה כלשהי.

 תחייב לפצות ו/או לשפות את מכבימבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ .15.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש

 מוצהר בהוראות פרק זה.העובדתי שונים מה

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

 
 
 

 ופרסום שמירת סודיות .11

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר  .16.1
שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה 

 או לאחר סיומה. , לפני תחילתהתקשרותאו מתן השירות, תוך תקופת הה

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

רבות בסימני המסחר שלה, כפופים כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, ל .16.3
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

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

 

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .11

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות  .17.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית בנקאית 

  ,שקלים חדשים( )חמישים אלף₪  51,111של בסך , ("ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
יום לאחר תום תקופת )מאה ועשרים(  121ההסכם וכלה בתום  שתוקפה החל ביום החתימה על

 .התקשרותה

או  כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרותהביצוע מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות  .17.2
ק בגין אי מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נז/ אספקת המוצר/ים הסתיים מתן השירות 

או לדרוש הביצוע בי רשאית לחלט את ערבות תהא מכ -פי ההסכם -מילוי התחייבויותיו על
והזוכה סיים לפצות את  לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרותה הארכה נוספת של

 .הביצועתחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות  ,מכבי כאמור

ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את  פי-ו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו עלבכל מקרה ב .17.3
כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, , הביצוע ערבות

 משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.שא ומתן לבוררות, למ

, יהא הזוכה חייב לחדש חלק מהםאו הביצוע השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות  .17.4
לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע את ערבות 

או כל הביצוע את ערבות מימשה )שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי  7תוך 
 .מתוכהסכום 

פי -תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על כדי לשמש כל הגבלה אוהביצוע אין בגובה ערבות  .17.5
 ההסכם.

 פי כל דין.-לפי ההסכם או עלהאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי  .17.6

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.
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 הפרת הסכם .12

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

ם נגד הזוכה או מי בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכי .18.2
יסול עסקים באופן אחר, והליכים חמטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או 

 יום.)שלושים(  31אלו לא בוטלו תוך 

 - תהא מכבי רשאית ,הסכם הפרה יסודיתהפר הזוכה את ה .18.3

 לבטל את ההסכם לאלתר; או .18.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות  .18.3.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר הוראות )שלושה(  3תוך 

כתוצאה מההפרה  מכביייגרמו לנגרמו ו/או שמכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .ם כאמורהקיו-האמורה ו/או אי

הזוכה למכבי פיצויים לעיל, ישלם  7.8. בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  .18.4
מו למכבי כתוצאה מההפרה ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגר 51,111מוסכמים בסך 

ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי 
 פי כל דין.-ד או תרופה אחרים ו/או נוספים עללגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סע

הפר הזוכה את ההסכם הפרה ו/או  ,לעיל 7.8.4. לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .18.5
ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את  ,שאינה יסודית

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

ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא -קיומו, וזאת על-את ההסכם מחמת הפרתו או אי
וזאת בגין הנזקים  ש"ח(, )חמישים אלף₪  51,111 חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך

שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי 
ד אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סע להוכיח נזקים אלה.

 פי כל דין.-או תרופה אחרים ו/או נוספים על

דנה זהירה של הנזק אשר הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומ .18.6
עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה 

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

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

 

 

 הסבת ההסכםאיסור  .11

פי ההסכם או -כויותיו עלזזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את ה .19.1
 , אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.את החובות הנובעות ממנו

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

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

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .19.4
עניין" בו -מכבי הינה "בעלשגוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 

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

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

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.
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 זכות קיזוז .14

חיוב כספי שהזוכה עשוי , תהיה זכות לקזז כל ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, 
 מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי. ,להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת

 
 

 ויתור בכתב .11

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

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

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .21.3
 על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 
 
 

 סמכות שיפוט .11

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -אביב-בתללמכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 
 

 ומתן הודעות כתובות הצדדים .13

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה י למען אלקטרונ פי הסכם זה תישלחנה בדואר-כל ההודעות על
 שליחתן . שעות מעת)עשרים(  24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 

 

 

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם

 

 

 לכבוד

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 

  אישור עריכת ביטוחיםהנדון: 

 

"(  הספקהננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ )להלן: "

השירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם בקשר עם מתן שירותי _______________________ וכן כל 

 " השירותיםשנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "

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

קודת הנזיקין ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פ -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק 1981 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

₪  6,111,111נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  
ב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה לתקופת הביטוח. הביטוח יורח₪  21,111,111לאירוע ובסה"כ 

 ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
שפועל מטעמה, בקשר עם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי 

לאירוע ₪     8,111,111ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 
ובסה"כ לתקופת הביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי 

לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, 
אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש 

 באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק.

בקשר עם  , לרבות נזק גרר, בגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .3
בגבול "( המוצרים)להלן:" ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצרו/או 

הנובע  נזקהפוליסה מורחבת לכסות גם  טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה" ₪   12,111,111של אחריות 
ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור .בפוליסהישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו 

הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו למעשי ו/או מחדלי  הבשל אחריותמכבי 
בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 

רטרואקטיבית מיום  תחולהוליסה תהא בעלת . בביטוח המפורט לעיל הפעבור כל אחד מיחידי המבוטח
ההסכם, אך לא החלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםתחילת פעילות הספק בקשר עם 

 בפוליסה כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .לפני ___________
 בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים חודשים 6 ךלמש, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול

 נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל
 הפוליסה פי על המוצרים הגדרת זה סעיף לעניין. הביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין

  תוכנה ועדכוני, תחזוקה שירותי, מקצועית תמיכה, הדרכה: גם לכלול מורחבת
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 כללי

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

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי  .5
 אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה. מטעמה וכי

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח  .6
 יום מראש. 31מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

ק, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט" במהדורתו מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספ .7
 הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

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

         

 בכבוד רב        

 בע"מ___________חברה לביטוח 

 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(       
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 נומיתונוסח כללי של ערבות בנקאית אוט

 

 לכבוד

 227/99מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ___________ערבות מס' הנדון: 

 

כשהוא צמוד למדד  ,("סכום הערבות" :)להלן₪  51,111הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

)מכח מכרז  ( בקשר עם הסכם"החייב" :)להלן כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________

 .חדר שיקוף וצילום אספקת ל , 114/2112מס' 

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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 

 ו.בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לא

כי המדד החדש  ,("המדד החדש" :פני התשלום על פי ערבות זו )להלןאם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה ל

(  "המדד היסודי" :נקודות )להלן ____ :היינו, עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

 :לעומת המדד היסודי )להלן אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש

 (."סכום הערבות המוגדל"

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

 

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

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

 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 . 

 

 תיענה.דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 בכבוד רב,         

 

 __________שם הסניף:__________שם הבנק:



 ד'נספח 
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 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
  חדר שיקוף וצילום, לאספקת 11021411טופס הצעה למכרז מס'   הנדון:

 למערכת המבוססת על מגבר דמות
 

 ________________________________התאגיד המציע: 
 

 ___________________________________________________המוצע: /השירות שם המכשיר/מערכת
 

 ________________________________________________________פירוט הציוד הנלווה  המוצע: 
 

 תוצרת:__________________________  דגם: __________________
 

 ____________________הערות: _____________________________________________________
 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

מצהירים ומתחייבים , ולחתום בשם ______________________אנו הח"מ, הרשאים להתחייב 
 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.
 

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

חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו  1.2
בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם 

 המצורף כלשונו.ההתקשרות 

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

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

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

 
אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  1.5

ימים מהמועד האחרון )תשעים(  91לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

  ההסכם.

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

 במכרז.

 
 , לא כולל מע"מ.(€) $( / אירו)/ דולר ארה"ב  ש"ח -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7

 

נכון היציג  (€)2 שער האירו  ($)ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדולר ארה"ב 
 ליום האחרון להגשת ההצעות למכרז.
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 להלן הצעתנו :

 
 ניתן להציע עד שני דגמים -FDמערכת המבוססת על גלאי לוח שטוח,  1.8

 
 דגם א'  1.8.1

 

 מטבע מחיר מחיר דגם יצרן מוצר2שרות

תקופת 
 -האחריות

 חודשיםב
 

 31מינימום 
2מקסימום 

14 

 מנגנון הצמדה
מלאה 

למט"ח2 
מדד  144%

מחירים 
לצרכן 2 
 משולבת

 -וצילום מערכת לשיקופים
הכוללת את כל הדרוש 

להפעלה ועל  פי המפורט 
 במסמכי המכרז

  

    

 

 

מתום  -לשנה כוללת אחזקה 
תקופת אחריות )כולל כל 
 החלקים למעט שפופרת(

  

    

  

מעבר  –שפופרת למערכת 
לשפופרות המסופקות עם 

ישמש בעת צורך  -המכשיר
בהחלפה לאחר תקופת 

 האחריות

  

    

  

 
 
 

 דגם ב'  1.8.2
 
 

 מטבע מחיר מחיר דגם יצרן מוצר2שרות

תקופת 
 -האחריות

 ודשיםבח
 

 31מינימום 
2מקסימום 

14 

 מנגנון הצמדה
מלאה 

למט"ח2 
מדד  144%

מחירים 
לצרכן 2 
 משולבת

 -וצילום מערכת לשיקופים
הכוללת את כל הדרוש 

להפעלה ועל  פי המפורט 
 במסמכי המכרז

  

    

 

 

מתום  -לשנה כוללת אחזקה 
תקופת אחריות )כולל כל 
 החלקים למעט שפופרת(

  

    

  

מעבר  –שפופרת למערכת 
לשפופרות המסופקות עם 

ישמש בעת צורך  -המכשיר
בהחלפה לאחר תקופת 

 האחריות
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 ניתן להציע עד שני דגמים I.Iעל מגבר דמות, מערכת המבוססת  1.9

 
 דגם א'   1.9.1

 

 מטבע מחיר מחיר דגם יצרן מוצר2שרות

תקופת 
 -האחריות

 ודשיםבח
 

 31מינימום 
2מקסימום 

14 

 מנגנון הצמדה
מלאה 

למט"ח2 
מדד  144%

מחירים 
לצרכן 2 
 משולבת

 -וצילום מערכת לשיקופים
הכוללת את כל הדרוש 

להפעלה ועל  פי המפורט 
 במסמכי המכרז

  

    

 

 

מתום  -לשנה כוללת אחזקה 
תקופת אחריות )כולל כל 
 החלקים למעט שפופרת(

  

    

  

מעבר  –שפופרת למערכת 
לשפופרות המסופקות עם 

ישמש בעת צורך  -המכשיר
בהחלפה לאחר תקופת 

 האחריות

  

    

  

 
 
 

 דגם ב'   1.9.2

 

 מטבע מחיר מחיר דגם יצרן מוצר2שרות

תקופת 
 -האחריות

 ודשיםבח
 

 31מינימום 
2מקסימום 

14 

 מנגנון הצמדה
מלאה 

למט"ח2 
מדד  144%

מחירים 
לצרכן 2 
 משולבת

 -וצילום מערכת לשיקופים
הכוללת את כל הדרוש 

להפעלה ועל  פי המפורט 
 במסמכי המכרז

  

    

 

 

מתום  -לשנה כוללת אחזקה 
תקופת אחריות )כולל כל 
 החלקים למעט שפופרת(

  

    

  

מעבר  –שפופרת למערכת 
לשפופרות המסופקות עם 

ישמש בעת צורך  -המכשיר
בהחלפה לאחר תקופת 

 האחריות
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 לא כולל השפופרות שלו אשר לא ימכרו -הצעה לרכישת חדר השיקוף הישן הקיים בסניף הדר 1.11

 
 ₪-בהמחיר המוצע  המוצר

חדר שיקוף תוצרת פיליפס  כע

 (1998  )שנת יצור

 

 

  כל המחירים כוללים אחריות 

 .לא יבוצע כל תשלום נוסף מעבר להצעת המחיר, גם אם חלק לא הוגדר באופן מפורש 

 .ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה 

 יש לציין בהצעה איזה מגנון מבוקש -בהסכם 14.3לסעיף  בהתאםו מנגנוני ההצמדה יקבע 
 
 
 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .1

  :שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך X-להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ביש לצרף 

 .ככל שהמציע הינו תאגיד -אישור תאגיד ]   [

 ו/או רשות הבריאות ביפן. TGAו/או אוסטרליה  HEALTHו/או קנדה  CEו/או  FDAאישור  ]   [

 על היקף פעילות כספית.אה חשבון אישור רו ]   [

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

 .ביצור חדרי שיקוףשנים לפחות   11 אישור יצרן על נסיון של  ]   [

אחד פעיל מהתוצרת ו/או צילום לפחות חדר שיקוף של בארץ ומו המעיד על קי המציעאישור     [ ] 
  .המוצעת

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

 .' למכרזהנספח  – ערבות בנקאית ]   [

 נספח ו' למסמכי המכרז. -רך דין תצהיר עשוי בפני עו ]   [

 ה ותכונותיה העיקריות. תמונתהמערכת, צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור  פרוספקט [   ]

 בדבר מורשי חתימה בחברה. אה חשבוןרו /רך דין אישור עו ]   [

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי. ]   [

 כשהוא מלא וחתום. -נספח ד'  -טופס פרטי המציע  ]   [

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

 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:
 
 

 ____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:
 
 

 __________________ טלפון: ________________________ כתובת:
 
 

 __________________________ :דואר אלקטרוני _____________________ תאגיד: 'מס
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 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
  , לאספקת חדר שיקוף וצילום11021411טופס הצעה למכרז מס'  הנדון: 

 FDלמערכת המבוססת על גלאי לוח שטוח 
 

 ________________________________התאגיד המציע: 
 

 שם המכשיר/מערכת/השירות המוצע: ___________________________________________________
 

 פירוט הציוד הנלווה  המוצע: ________________________________________________________
 

 ___תוצרת:__________________________  דגם: _______________
 

 הערות: _________________________________________________________________________
 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .3

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

 
האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות, קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל  

 ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.
 

 אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז. 3.1
 

חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו  3.2
המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם  בתנאים

 ההתקשרות המצורף כלשונו.

 
 ידוע לנו, כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. 3.3

 
במהלך הכנת הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף  3.4

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

 
אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  3.5

ימים מהמועד האחרון )תשעים(  91לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז  שנקבע

  ההסכם.

 
כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים  ,הננו מבינים ומוסכם עלינו 3.6

 במכרז.

 
 (, לא כולל מע"מ.€ש"ח / דולר ארה"ב )$( / אירו ) -המחירים בהצעה נקובים ב 3.7

 

היציג נכון  (2€ שער האירו ) ($)ו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדולר ארה"ב ידוע לנ
 ליום האחרון להגשת ההצעות למכרז.
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 להלן הצעתנו : .0

 
 ניתן להציע עד שני דגמים -FDמערכת המבוססת על גלאי לוח שטוח,  4.1

 
 דגם א'  4.1.1

 

 מטבע מחיר מחיר דגם יצרן מוצר2שרות

תקופת 
 -האחריות

 בחודשים
 

 31מינימום 
2מקסימום 

14 

 מנגנון הצמדה
מלאה 

למט"ח2 
מדד  144%

מחירים 
לצרכן 2 
 משולבת

 -וצילום מערכת לשיקופים
הכוללת את כל הדרוש 

להפעלה ועל  פי המפורט 
 במסמכי המכרז

  

    

 

 

מתום  -לשנה כוללת אחזקה 
תקופת אחריות )כולל כל 
 החלקים למעט שפופרת(

  

    

  

מעבר  –שפופרת למערכת 
לשפופרות המסופקות עם 

ישמש בעת צורך  -המכשיר
בהחלפה לאחר תקופת 

 האחריות

  

    

  

 
 
 

 דגם ב'  4.1.2
 
 

 מטבע מחיר מחיר דגם יצרן מוצר2שרות

תקופת 
 -האחריות

 בחודשים
 

 31מינימום 
2מקסימום 

14 

 מנגנון הצמדה
מלאה 

למט"ח2 
מדד  144%

מחירים 
לצרכן 2 
 משולבת

 -וצילום לשיקופיםמערכת 
הכוללת את כל הדרוש 

להפעלה ועל  פי המפורט 
 במסמכי המכרז

  

    

 

 

מתום  -לשנה כוללת אחזקה 
תקופת אחריות )כולל כל 
 החלקים למעט שפופרת(

  

    

  

מעבר  –שפופרת למערכת 
לשפופרות המסופקות עם 

ישמש בעת צורך  -המכשיר
בהחלפה לאחר תקופת 

 האחריות
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 ניתן להציע עד שני דגמים I.Iעל מגבר דמות, מערכת המבוססת  4.2

 
 דגם א'   4.2.1

 

 מטבע מחיר מחיר דגם יצרן מוצר2שרות

תקופת 
 -האחריות

 בחודשים
 

 31מינימום 
2מקסימום 

14 

 מנגנון הצמדה
מלאה 

למט"ח2 
מדד  144%

מחירים 
לצרכן 2 
 משולבת

 -וצילום מערכת לשיקופים
הכוללת את כל הדרוש 

להפעלה ועל  פי המפורט 
 במסמכי המכרז

  

    

 

 

מתום  -לשנה כוללת אחזקה 
תקופת אחריות )כולל כל 
 החלקים למעט שפופרת(

  

    

  

מעבר  –שפופרת למערכת 
לשפופרות המסופקות עם 

ישמש בעת צורך  -המכשיר
בהחלפה לאחר תקופת 

 האחריות

  

    

  

 
 
 

 דגם ב'   4.2.2

 

 מטבע מחיר מחיר דגם יצרן מוצר2שרות

תקופת 
 -האחריות

 בחודשים
 

 31מינימום 
2מקסימום 

14 

 מנגנון הצמדה
מלאה 

למט"ח2 
מדד  144%

מחירים 
לצרכן 2 
 משולבת

 -וצילום מערכת לשיקופים
הכוללת את כל הדרוש 

להפעלה ועל  פי המפורט 
 במסמכי המכרז

  

    

 

 

מתום  -לשנה כוללת אחזקה 
תקופת אחריות )כולל כל 
 החלקים למעט שפופרת(

  

    

  

מעבר  –שפופרת למערכת 
לשפופרות המסופקות עם 

ישמש בעת צורך  -המכשיר
בהחלפה לאחר תקופת 

 האחריות
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 לא כולל השפופרות שלו אשר לא ימכרו -הצעה לרכישת חדר השיקוף הישן הקיים בסניף הדר 4.3
 

 ₪-בהמחיר המוצע  המוצר

חדר שיקוף תוצרת פיליפס  כע

 (1998)שנת יצור  

 

 
  כל המחירים כוללים אחריות 

 .לא יבוצע כל תשלום נוסף מעבר להצעת המחיר, גם אם חלק לא הוגדר באופן מפורש 

 .ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה 

  בהצעה איזה מגנון מבוקשיש לציין  -בהסכם 14.3מנגנוני ההצמדה יקבעו בהתאם לסעיף 
 
 
 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .2

 שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך:  X-להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ביש לצרף 

 .ככל שהמציע הינו תאגיד -אישור תאגיד ]   [

 ו/או רשות הבריאות ביפן. TGAו/או אוסטרליה  HEALTHו/או קנדה  CEו/או  FDAאישור  ]   [

 על היקף פעילות כספית.אה חשבון אישור רו ]   [

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

 .שנים לפחות ביצור חדרי שיקוף  11 אישור יצרן על נסיון של  ]   [

ום אחד פעיל מהתוצרת אישור המציע המעיד על קיומו בארץ של לפחות חדר שיקוף ו/או ציל    [ ] 
  .המוצעת

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

 .נספח ה' למכרז – ערבות בנקאית ]   [

 נספח ו' למסמכי המכרז. -רך דין תצהיר עשוי בפני עו ]   [

 ה ותכונותיה העיקריות. תמונתהמערכת, צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור  פרוספקט ]   [

 אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר מורשי חתימה בחברה. ]   [

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי. ]   [

 כשהוא מלא וחתום. -נספח ד'  -טופס פרטי המציע  ]   [

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

 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:
 
 

 ____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:
 
 

 __________________ טלפון: ________________________ כתובת:
 
 

 __________________________ :דואר אלקטרוני _____________________ תאגיד: 'מס
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 טופס פרטי המציע
 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
 
  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מס' עוסק מורשה

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  

2.  

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  .1
 

 

 

 

 

 
 
 כוח אדם .3
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 
 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע: 
 
 

השירות הטכני, המועסקים ע"י המציע, והעוסקים בתחזוקת המערכת המוצעת ותמיכה ג. שמות אנשי 
 מקצועית:

 
 

______________________________               ______________________________ 
 

______________________________                 _____________________________ 
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 ניסיון קודם ולקוחות  .0
 

 מספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי אחזקה למערכת המוצעת:
 
 

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

 נות:ומספר כולל של מערכות פעילות כנ"ל, שנמכרו על ידי המציע בשנתיים האחר
 
 

 שמות הרוכשים המפורטים להלן:
 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3            ___________________________ .     4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 
 
 
 
להם אנו מספקים בשנים האחרונות  2 להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו .2

 באופן סדיר)___________( 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
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 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 
 

 מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.הננו 

 

 

 

 ____________________  חותמת: ________________________ חתימת המציע:        

 
 ______________________תאריך: 

 
 



 ה'נספח 
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 כתב ערבות הגשה
 

 לכבוד 
 מכבי שירותי בריאות

 27רחוב המרד 
 תל אביב

 
               כתב ערבות מספר __________  הנדון: 

 
 

אנו ערבים , ( _______________________"המבקש"לבקשת _________________________ )להלן: 

 114/2112 אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז מס'₪,  51,111  של בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

 .וצילוםחדר שיקוף  לאספקת

 

ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים  (עשרה) 11אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

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

 

 ועד בכלל. 27.9.2112ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 נות לסניף הבנק שכתובתו:דרישה על פי ערבות זו יש להפ
 
 

 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 

 
 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 
 

 _____________  ___________________  __________________________ 
 חתימה וחותמת  שם מלא תאריך 
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 ר  י  ה  צ  ת
 
 
 

ת א מרולאחר שהוזהרתי כי עלי ל ,_________________מס' ת.ז.  ,_____________________ ,הח"מ אני
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: האמת

 
 

( "החברה"________________ )להלן: _____חברת ___כחלק בלתי נפרד מהצעת תצהירי זה ניתן  .1
 ____________. חדר שיקוף וצילום לאספקת 114/ 2112למכרז 

 

 ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה. ,משמש בתפקיד _________________ בחברההנני  .2

לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, שירותי תמיכה  וצילום לספק למכבי חדר שיקוף תמסוגלהחברה  .3

 , ולא ע"י קבלן משנה/אחר.המרחוק ותיקונים נדרשים בעצמ

וצילום ה ותחזוקת חדרי שיקוף באספק ,שנים לפחות חמשבישראל של נסיון מוכח  תבעל ההינהחברה  .4

ואי למשתמש לפחות באספקת ציוד רפ שנים 5ניסיון של  תבעל ה, או שהינוכל השירותים הכרוכים בכך

לפחות בתחום חדרי השיקוף וצילום  5לפחות שני טכנאים בעלי ניסיון של  המקצועי ושברשות

 והמוסמכים על ידי היצרן בהתקנת ותחזוקת חדרי שיקוף וצילום .

צילום אחד פעיל מהתוצרת המוצעת. וניתן להתרשם מחדר מותקן /או קיים בארץ לפחות חדר שיקוף ו .5

מהדגם המוצע כשהוא עובד בישראל ו/או ארה"ב ו/או קנדה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או 

 .אוסטרליה

חדרים מתוצרתו  21שנים ביצור חדרי שיקוף וצילום ולפחות  11ליצרן המערכות ותק של לפחות  .6

 .אוסטרליהו/או קנדה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או מותקנים בישראל ו/או ארה"ב 

  על קיומו בארץ של לפחות חדר שיקוף ו/או צילום אחד פעיל מהתוצרת המוצעת. החברה מצהירה .7

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

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 אישור

 

__________ במשרדי ברחוב  ,עו"ד,________________הופיע בפני _ __________כי ביום  ,הנני מאשר בזה

 ,______________מספר זהות  ידי תעודת עצמו על ההישז ,_______________ _________________, מר

אישר את  - ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

 .בפני נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                     
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 נספח ז' 

 דוח אחזקה כוללת ומונעת  למכשירם

 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

          1 2 3 4 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

 
 


