
  

 לאספקת ריאגנטים  הצעת מחיר בקשה לקבלת
 ("הבקשה" –)להלן    לניטור תרופות לביצוע בדיקות 

 
 כללי .1

לביצוע בדיקות  ריאגנטיםוניינת לקבל הצעות לאספקת ( מע"מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

"המוצרים  :במגה לאב )להלן תוצרת בקמן קולטר המוצב 5800AUבמכשיר לניטור תרופות 

 (, כמפורט בבקשה.והשירותים"

 לדואר האלקטרוני   בקי כיראת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל  .1.2

 kir_beki@mac.org.il  20.08.2019עד ליום 

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי  .1.3

לפחות לשלש בדיקות רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד. כל ספק יכול להגיש הצעה 

  .או יותרמהרשימה 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.4

המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר שקלול היות מציע בעל ההצעה הכלכלית  .1.5

 המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

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

אבלואציות במגה לאב . ריאגנטים לאבלואציה במידה הצורך, המציע מתחייב לספק, ללא חיוב,  .1.7

 ל המעבדה .תבוצענה עפ"י שיקול דעתה המקצועי ש

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם לשיקול דעתה  .1.8

הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או 

לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן 

 קיימות.

ימים מקבלת הודעה על רצונה של מכבי  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על הסכם משפטי  תוך  .1.9

 להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
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 דרישות המפרט  .2

 יש להתייחס לכל אחד מהסעיפים בטבלה.

 של הריאגנטים המוצעים כמפורט להלן. מהיצרן לגבי המאפיינים כים מסמ יש לצרף

 יש לצרף עלוני הבדיקות עבור כל אחד מהאנליטים.

 
 TDM ( Therapeutic drug monitoring ) בדיקת  מפרט דרישות עבור ערכות לביצוע 

 תוצרת בקמן קולטר - AU5800במאבחן אוטומטי מסוג 
 

התייחסות  הערות נושא/דרישה מס"ד

 המציע

   תיאור המוצר הנדרש 1

מתוצרת בקמן  AU5800במכשיר   TDMערכות לביצוע בדיקות  1.1

 קולטר.

וקיימת  AU5800 -המוצעות נמצאות בשימוש במכשיר הערכות ה

 מכשיר זה.ייעודית ל אפליקציה
 רשימת הבדיקות הדרושות:

1. Digoxin 
2. Valproic Acid 
3. Lithium 
4. Carbamazepine 
5. Phenobarbital 
6. Theophylline 
7. Phenytoin 

  

יש לפרט את המעבדות בארץ המשתמשות בערכות המוצעות  1.2

    וכן לצרף פרטים של אנשי קשר. לביצוע בדיקות הנ"ל

  

 :אישורי תקינה 1.3

לערכות  הבינלאומיים הקיימים יש לפרט את  אישורי התקינה

 (FDA  ,CE לדוגמה)

  

   מידע כללי 2
  

יש לפרט את סוג הדגימה הנדרש, תנאי לקיחת הדגימה, תנאי  2.1

אחסון הדגימה עד לביצוע הבדיקה. משך הזמן בו האנליט 

הנמדד יציב בדגימות המאוחסנות במבחנות בעלות תו תקן 

 בינלאומי.  

  

     .מגבלות לביצוע  הבדיקותהיש לפרט את  2.2

 ערכי הייחוס:  2.3
 ועל מה הם מבוססים. יש לפרט את ערכי הייחוס לכל אנליט

  

הקיימות  External Quality Controlיש לפרט את תכניות   2.4

   NEQAS, , Riqas   CAPלבדיקות  )

 (.לפחות סקרים אחרונים 3וכדומה(. יש לצרף דוחות )של 

  

 ביצועים אנליטיים: 2.5

 עבור כל אחד מהאנליטים יש לפרט את:

 תחום המדידה

LOQ) Lower Limit of Quantitation ) 

 .הדירות בין ובתוך הרצות

  



  

 בקרים 2.6

יש להציע בקרים עבור כל אחד מהאנליטים בשני ריכוזים 

 חודשים לפחות . 3לפחות. הבקרים יהיו בעלי תוקף ארוך, 

 יש לפרט את ריכוז האנליטים בבקרים המוצעים.  

 בצורה ברורה ע"ג מארז הבקר. יסומןכל שינוי אצוות בקרים 

  

 : יש לפרט את תכיפות הכיולים הנדרשת.  כיולים  2.7

כל שינוי באצוות הכיילים יסומן בצורה ברורה ע"ג מארז 

 הכיילים.

 

  

 מגיבים )ריאגנטים( 2.8

 לביצוע הבדיקות. הנדרשים יש לפרט את רשימת כל הריאגנטים 

ת תהליך א -לשימוש, ואם לאמוכנים הריאגנטים יש לפרט האם  

 הכנתם

יש לפרט את יציבות הריאגנטים לאחר פתיחת מארז הערכה, 

 .   on boardלאפשרות לאחסון ולהתייחס 

 עבור כל החומרים . MSDSיש לצרף 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 (:שייחתם  טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם. 3

 

                                                                                 התאגיד המציע:  3.1

 

 __                                                                                          : יצרן 3.2

 

 _________________________________________.שם המוצר:  3.3

 

 ___________________________________________  :ארץ ייצור 3.4

 

 :למערכת לקוחות מרכזיים  3.5

ותק במכירת  חברה

נשוא  ריאגנטיםה

 הבקשה

 טלפון איש קשר

    

    

    

 

 אין למלא בכתב יד -מחיר  3.6
 המציע ייתן מענה לכל אחת מהבדיקות בטבלה הרצ"ב :

אומדן  שם הבדיקה 

כמות 

 לשנה

מחיר לבדיקה 

 מדווחת 

 הערה מטבע 

Digoxin 4,000    

Lithium 5,000   

Carbamazepine 5,000   

Phenobarbital 450   

Valporic Acid 9,800   

Phenytoin 1,200   

Theophylline 70   

כלול את כל הנדרש ום לפי תוצאה מדווחת כאשר המחיר לבדיקה י, תשלשנתיים מדובר בעסקה ל

 .והמתכלים הדרושים לביצוע הבדיקות, הבקרים ריאגנטיםות לרבות עלות הלביצוע הבדיק
 

 *יינתן יתרון לספק שייתן מענה לכל הבדיקות ברשימה לעיל .

 בדיקות . 3ינימום מ –ניתן להגיש הצעה רק לחלק מהבדיקות 

   ____________הבדיקות:  לת ביצועע"י הספק לשם תחי נדרשתהרכות היעתקופת ה 3.7

 

 הערות 3.8

  .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 

  המחירים אינם כוללים מע"מ 

 פרות אחרי הנקודה.ס 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 

  ניתן להציע הצעות בש"ח/$ ארה"ב/אירו/ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי/דולר אוסטרלי, למעט

 ח. לכל מטבע אחר יש לבקש אישור מראש.קריאת שרות אשר תתומחר בש"

  שיכול לשמש לעזר בנושא יש לצרף כל מסמך 

  ימים. 90תוקף ההצעה 

 

 



  

 תאריך : ___________

 

 )לזוכה בלבד( הסכם

 (  להלן: "מכבי"בין מכבי שרותי בריאות )

 ("הספק")להלן:                      לבין חברת ______________ ח.פ.

  אולימפוס "( במכשיר"הבדיקות )להלן: ____________  לביצוע בדיקות   ריאגנטים  לאספקתההסכם הינו 

AU5800   , המרכזית במעבדה מוצבהתוצרת בקמן קולטר . 

 תקופת ההסכם .1

    ועד יום __________     _החל מיום_____שנתיים הסכם זה יעמוד בתוקף למשך  1.1

 "(.להלן: "תקופת ההסכם)

מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל , 1.1על אף האמור לעיל בסעיפים  1.2

יום מראש. במקרה זה תשלם מכבי לספק את  60דעה בכתב ידי משלוח הו-סיבה שהיא, וזאת על

הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או הספק יחזיר למכבי את 

 ר התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.הסכומים ששולמו עבו

בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הספק להעביר לרשות  1.3

מכבי )ככל הניתן ובמידת האפשר( את המידע על מבוטחי מכבי האגור במערכותיו. אם וככל 

מבוטחי מכבי נשאר שהספק אינו מחוייב על פי דין למחוק את המידע הנ"ל, וככל שמידע על 

במערכות המידע של הספק לאחר תום תקופת ההתקשרות, מתחייב הספק להמשיך ולנקוט את 

פי -אותם אמצעי אבטחת המידע והגנת הפרטיות כנדרש בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ועל

 ההנחיות התקפות על פיהן הספק פועל כל עוד הוא ממשיך לעסוק בפעילותו .

 .לספק מכבי כך על תודיע ,המקצועיות האיכות בדרישות יעמוד לא הספק ידי על המוצע המוצר אם        1.4
 מכבי תוכל ,מכבי של רצונה לשביעות הליקוי את לתקן ימים חודש תוך יצליח לא והספק היה

 .לכך כתובה הנמקה תוך ההסכם של המיידי לסיומו להביא
 

 

 תמורה .1

  :, יספק הספק למכביתקופת ההסכם במהלך  1.1

ציוד מתכלה לביצוע הבדיקות בהתאם לצרכי מכבי כגון ריאגנטים, קונטרולות, קליברטורים  1.1.1

 "(;המתכלה הציודומתכלים נוספים ככל שידרשו )להלן: "

 .ולהוראות היצרן ה, בהתאם לצרכי המעבדבדיקותלואפליקטיבית תמיכה מקצועית  1.1.2

 סכם זה.הבדיקות יהיו כמפורט בטופס ההצעה שיהווה כנספח א' להמחירי  1.2

למעבדה המרכזית של  מכבי, הדרכה  ריאגנטיםהתמורה כוללת את עלויות ההובלה, אספקת ה 1.3

 בתקופת ההסכם.אפליקטיבית 

 תמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע במועד ההזמנה.ה –מחירים הנקובים במט"ח  1.4

ר בוצעו במהלך כל אש התמורה תשולם על בסיס חודשי, לפי מספר התוצאות המדווחות לבדיקות 1.5

קב לחודש לחודש העו 5 -חודש במעבדות מכבי. מכבי תעביר לספק דוח"ות ממוחשבים עד ל

 הפעילות, המפרטים את מספר התוצאות המדווחות לבדיקות.

לשני הצדדים שמורה הזכות לבקר את מספרי הבדיקות המדווחות באמצעות מערכות הדיווח  1.6

 המכשיר.המקובלות לרבות מונה הבדיקות בתכנת 

 

 תנאי תשלום .2

 יום.  66התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף +  2.1

 החשבוניות יוגשו למחלקת רכש ציוד וחומרים במטה מכבי. 2.2



  

יון שם מלא וברור ידי המקבל בצ-כל חשבונית לתשלום תלווה בתעודת משלוח מקורית חתומה על 2.3

את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג  של המקבל, תאריך קבלה וחתימה. על הספק לציין

 החשבונית.

 –הספק יציג בפני מכבי אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו  2.4

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או פטור מניהול זה, על  1976

 נסותיו וכן נוהג לדווח על  עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק.כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכ

 אספקת המוצרים .3

  7הספק מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף, תוך  3.1

 ימים כקבוע בהסכם זה.

 הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום. 3.2

הפעילות של האתר המזמין, וימסרו  משלוח הריאגנטים השוטפים למכבי יהיה בהתאם לשעות 3.3

 לאתר המזמין בלבד ולא יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות במעבדה.

ידו -הספק מתחייב כי המוצרים שיסופקו על.האספקה תתבצע בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי  3.4

 קה.חודשים מתאריך האספ 6 -למכבי יהיו בעלי תאריך תפוגה ארוך ככל האפשר ולפחות ל

הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה ותבחר מכבי  3.5

 באופציה זו. 

. 

 

 ניהול מלאי  .4

 חודשים מכל המוצרים שבנספח א' לשם מניעת מחסור .  3הספק יחזיק מלאי מינימאלי של    4.1

 וללא כל דיחוי.  הספק ידווח למכבי על כל מחסור הצפוי במי מהמוצרים, באופן מיידי 4.2

במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש את המוצר/ים מספק חלופי כראות עיניה,  4.3

 פערי העלויות, אם יהיו. עלויות אבלואציה וכן בגין וספק ההסכם ישפה את מכבי בגין 

 

 החלפה והחזרת  מוצרים .5

אשר תוחזר על ידי  או מוצר תקול /הספק יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה ו 5.1

 מכבי.

ימים ממתקני מכבי,  7של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך  recallהיה ויידרש הליך של  5.2

דרישות משרד הבריאות. בגין סחורה שתוחזר, ישלח בידי החוק או -אלא אם כן יוגדר אחרת על

 זמנת החזרה (.הספק זיכוי לפי ערך הזמנת ההחזרה שהוקמה )לפי שער ה

למכבי שמורה הזכות להחזיר מוצרים לספק, בהתאם לשיקול דעתה. הספק ידאג לאסוף את  5.3

 המוצרים תוך שבוע מקבלת הזמנת ההחזרה, ולהוציא זיכוי בהתאם

 

 הדרכה ותמיכה מקצועית .6

ובשיטות העבודה ,  בהטמעת הבדיקות במכשיר למשתמשים תן תמיכה מקצועית שוטפת יהספק י 6.1

 ך או לפי פניה של מכבי. לפי הצור

 

 אפליקטיבית אחריות ושירות תחזוקה .7

במעבדה המרכזית של אפליקטיבית הספק מתחייב לספק, ללא תשלום נוסף, שירותי תחזוקה   7.1

 מוסכם כי התמורה בגין שירות התחזוקהתחילת ההסכם .מכבי במשך תקופת ההסכם, ממועד 

 הבדיקות .במחיר  ההסכם כלולהבתקופת  האפליקטיבית 

 , בימי17:00 - 8:00 ה, בין השעות-ים אידי הספק בימ-יינתנו על האפליקטיבית  שירותי התחזוקה 7.2

והשירות לא יסתיים בשעות אלה, מכבי לא תחויב  . במידה8:00-13:00ו' ובערבי חג בין השעות 

 בתוספת כל שהיא בעבור שעות שמעבר למפורט לעיל. 

שעות עבודה מקבלת הקריאה במוקד השירות של הספק.  4ד זמן תגובה לקריאת שירות יהיה ע 7.3

 יענו באותו יום.  10:00קריאות השירות שיתקבלו עד שעה 



  

בהטמעת הבדיקות הבקיאים  אפליקציההספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות  7.4

יות , על כל רכיביהם, ובעלי הכישורים הנדרשים לצורך מילוי התחייבונשוא ההסכם במכשירים 

 פי הסכם זה.-הספק על

את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות  עבודה בטוחות,  לתתהספק מתחייב  7.5

 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

 

 זכויות קנין רוחני .8

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת הציוד וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת  הספק 8.1

המונעת ממנו לספק בכל דרך את הציוד למכבי וכי אין באספקת הציוד משום הפרת פטנט ו/או 

 פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או גוף לרבות אדם אחר כלשהו.

הפרת זכויות וטענות של צד שלישי בציוד, מתחייב  יןידי גורם כלשהו בג-היה ותתבע מכבי על 8.2

 לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לה כתוצאה מתביעה שכזו. הספק

 

 מועסקי הספק .9

הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו  9.1

קיפין, ויועסקו על ידו באופן בלעדי, על חשבונו הוא כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בע

 בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי  תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

לרכוש  נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק 9.2

בעת אספקת הציוד ו/או  שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם

 מתן שרות התחזוקה למכבי.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי  הספק 9.3

  רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

 

 אנשי קשר .10

 איש הקשר הישיר עם  הספק. מכבי ממנה בזאת את בקי כיר להיות 10.1

 הספק ממנה בזאת את  ____________ להיות איש הקשר הישיר עם  מכבי. 10.2

 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 

 הסבת הסכם .11

את זכויותיו על פי ההסכם, או את החובות הנובעות ממנו, הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, 

 אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות וביטוח  .12

מועד תחילת הסכם פי כל דין, מ-או על/פי הסכם זה ו-בלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק עלמ 12.1

ים על חשבונו זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקי

בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת 

ביטוחים" המסומן כנספח ב' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: "ביטוחי הספק" ו/או 

ולעניין י ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, פ-"הביטוחים"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על

ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת 

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

 ההתקשרות.

מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב,  12.2

 יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת ההסכם.בתנאי שלא 

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם  12.3

את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה מעת לעת, 

ל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כ



  

שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הספק יישא בכל מקרה בסכומי 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני מועד  12.4

ימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת חת

ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת 

הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על ידו, ואולם

ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על 12.5

שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו 

פי הסכם זה ו/או -את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על לשפות ו/או לפצות

 פי כל דין.-על

ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הספק  12.6

לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת  12.4להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 פי ההסכם.-ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם  12.7

 כת הביטוח.לשער הידוע ביום חידוש ערי

לעיל  13.4או/ו  13.3רש בסעיפים ידי הספק כנד-מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 12.8

תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לספק 

 לפי הסכם זה.

 .1970-פות(, התשל"אאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרו 12.9

ור ידי הספק כאמ-מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על 12.10

לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים 

ר ומתחייב, כי זכויות זה. הספק מצהי 13י סעיף פ-את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על

מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל 

חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או 

פי -הסכם זה ו/או על יפ-לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על

כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת 

 הביטוחים ובין אם לאו.

י ידי מכבי, וכ-ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על 12.11

יתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר ש

שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי 

 )שלושים( יום מראש. 30לפחות 

ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי מתן  12.12

או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/

 לקבלת שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  12.13

מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר את מכבי ו/או 

מה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מי מטע

מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות 

שיבוב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והספק מתחייב לפעול 

 פי הפוליסות.-כויותיו עללמיצוי ז

הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא  12.14

חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך 

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת  14ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 

זה. לחלופין, רשאי  14עיף פי המוגדר בס-ופה מאוחרת יותר עלהתקשרותם עם הספק או לתק

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

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים  12.15

 הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת 



  

 

 

 

 

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע .13

 

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

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

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

לחוק העונשין,  118הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  13.2

 .1977-התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  13.3

 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 

 ישות לסודיות:דר .14

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל מידע על ושל  14.1

מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע 

ר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אש

 י האמור במסמכי הסכם זה )להלן: "המידע"(.פ-הספק על

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל אישור  14.2

 ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדי לעשות את כל הסידורים  14.3

הספק המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הספק, נותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו 

מו על כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי פי ההסכם יחת-לצורך ביצוע התחייבויותיו על

לעמוד בהתחייבויות הספק לשמירת סודיות המפורטות  הספק )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם

ובהר בזאת, ידי מכבי(. מ-בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

או הפועלים מטעמו /ידי עובדיו ו-למען הסר ספק, כי הספק יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על

 או עבורו.

 לעיל לא תחול על: חובת שמירת הסודיות המפורטת 14.4

מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם ההתקשרות  14.4.1

 בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

 מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; 14.4.2

 לסודיות של הספק.מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות  14.4.3

י צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד שהספק פ-פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 14.4.4

 הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הספק לא יהא  14.4.5

 נו לצורך ביצוע ההסכם.רשאי לעשות בו כל שימוש שאי

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  14.4.6

התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, 

ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים 

ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הספק מודע לכך שהמידע הינו והפסדים 

 חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  14.4.7

האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי 



  

יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, מעובדיו מי מטעמו 

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-התשמ"א

 

 

 

 

 דרישות אבטחת מידע: .15

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

  בהתאם  לעת מעת לספק מכשיר המאפשר לממש את מענהו למפרט אבטחת המידע וכפי שיעודכנו 15.1

 המכרז. לנושא הרלוונטיות רגולטוריות לדרישות      

ל(  מוגבל לא כולל )אך מידע אבטחת סיכוני מבדק תהא רשאית לבצע מכבי ההטמעה, משלב כחלק 15.2

 הזוכה פנימיים וחיצוניים. חדירה ממשקים ומבדק ברשת, ביישום, מידע אבטחת סיכוני בחינת

 ורגולציה.    חוק, תקן מכבי בדרישות עמידת המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב

 כי נקט באמצעים הדרושים על מנת להבטיח שהמכשיר בעת התקנתו במכבי יהיה נקי מקוד זדוני. 15.3

עדכוני תוכנה שיבוצעו על ידו כוללים תוכנה אותנטית של היצרן. תהליך העדכון המבוצע על ידו,  15.4

 קוד זדוני במהלך העדכון. מאושר ע"י היצרן ומבטיח )ככל הניתן( שלא יחדור

 לשדרג את מערכת ההפעלה ע"פ הוראות יצרן המכשיר ככל שהדבר יידרש במהלך תקופת ההסכם.   15.5

בתפעול בגרסת   CYBERים סיכון יודיע כי קי FDA-לספק את כל המידע הנחוץ למכבי במידה וה 15.6

 המכשיר שתרכש ע"י מכבי במסגרת הסכם זה.

 

 שונות .16

  הספק מצהיר כי נשוא ההסכם רשום בפנקס אמ"ר וכי הוא מתחייב לקיום הרישום משך כל תקופת  16.1

 . בריאגנטיםההסכם ותקופות ההארכה באם יהיו ולאורך כל תקופת השימוש         

באם נדרשת אבלואציה, חובה שלציוד אישור אמ"ר בתוקף או שהוא מותר לשיווק במדינה מוכרת  16.2

 ור אמ"ר עבורו.ושהוגשה בקשה לאיש

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק עשוי  16.3

 להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לספק ממכבי.

ה הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את השרות אינ 16.4

 בלעדית.

לכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, בית  16.5

בי אחזקות בע"מ, קאר בע"מ, מכ-בלב בע"מ, מכבידנט בע"מ, עמותת קרן מכבי ומכבי טבעי, מכבי

אגודת מכבי מגן, מכבי יזמות וכד' תהא שמורה הזכות לרכוש את המוצרים מהספק על פי 

 חירים, ושאר תנאי ההסכם הקבועים בהסכם זה. המ

, תוך חודש מהודעת מכבי על רצונה בכך ולכל המסרים B2Bלדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי   16.6

 שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי ובמימון הספק.

מרכזת, בליווי  לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית 16.7

 קובץ ממוחשב,  במבנה שתגדיר מכבי.

כתובות הצדדים הן כמפורט להלן. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד  16.8

ימים  3למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 ה בפועל.המסיר בעת -מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד 

 68125תל אביב,  27ח' המרד ר –מכבי שירותי בריאות  16.9

                                                                                        רח'               הספק

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 16.10

           מכבי:

          הספק:



  

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 

                                              _______________   _______________ 

 הספק     מכבי שרותי בריאות                                                                     

    שם מלא של החותם:       

     חותמת: 

 

 

 

 

 אישור

 
אני הח"מ, _____________________________________________, עו"ד, מאשר כי מר/גב' 

____________________________, נושא/ת ת.ז. מס' ______________________, ומר/גב' 

___________________________, נושא/ת ת.ז. מס' ________________________, הינו/ם 

זה מטעמה של _______________________________________,  מוסמכים לחתום על הסכם

ח.פ./שותפות/עמותה רשומה מס' _____________________________________________, וכי 

 חתימתו/ם, בצרוף חותמת התאגיד הנ"ל, מחייבת ומזכה את התאגיד הנ"ל לכל דבר ועניין.

 _____________________ 
 

 _____________, עו"ד 
 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 מחירון  –נספח א' 

 

אומדן  שם הבדיקה 

כמות 

 לשנה

מחיר לבדיקה 

 מדווחת 

 מטבע 

Digoxin 4,000   

Lithium 5,000   

Carbamazepine 5,000   

Phenobarbital 450   

Valporic Acid 9,800   

Phenytoin 1,200   

Theophylline 70   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 אישור עריכת ביטוחי הספק -  נספח ב'

     

 תאריך:________ 

 לכבוד

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

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

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

עם בהסכם  לרבות בקשר עם מתן שירותי _______________________ וכן כל השירותים הנלווים בקשר

_____ "( וזאת לתקופה המתחילה ביום __ההסכם" -" והשירותיםשנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "

 "(.תקופת הביטוחומסתיימת ביום _______ )להלן: "

 

יטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין ב -בידיםביטוח חבות מע .1
וות ו/או נזק גוף ו/או נזק מ, בגין 1980 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

 6,000,000נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  
לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי ₪  20,000,000לאירוע ובסה"כ  ₪ 

 במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

 __________________פוליסה מספר 

 

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

לאירוע ₪   6,000,000ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 
תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה 

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

 ו בשליטת הספק.בפיקוח א

 __________________פוליסה מספר 

 

וף ו/או רכוש, לרבות נזק גרר,  בקשר עם כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק ג  -ביטוח חבות מוצר .3
"( בגבול המוצריםו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו )להלן:"

לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כאמור מורחב לשפות את   ₪_____________  של אחריות 
מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו 

ד בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפר
עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום 
תחילת פעילות הספק בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא 

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

וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא 
ים על פי הפוליסה מורחבת לכלול ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. הגדרת המוצר
 גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה )לפי העניין .

למקרה   ₪___________  ( בגבול אחריות של     recall הביטוח מורחב לכלול כיסוי להשבת מוצרים )

 ולתקופת הבטוח. 

 __________________פוליסה מספר      

עשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מהמבטח את חבות הספק בגין  -ביטוח אחריות מקצועית .4
מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים 

ת מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריו
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה   ₪____________ של

למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך 
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח אך למעט חבות מכבי כלפי הספק. 

הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, איחור או עיכוב הביטוח  



  

בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו 

 בתום לב.  כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים.

אשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח הננו מ

לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת 

שהי, הפוליסה, אך לא לפני ____________ . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כל

חודשים נוספים מהמועד בו פג  6מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 

 וח.המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביט

 __________________פוליסה מספר 

 

יטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח מבנים, מתקנים ציוד ומלאי  בבעלותו ו/או באחריותו ב  -ביטוח רכוש  .5
של הספק ו/או שהובאו על ידו ו/או עבורו ו/או לשימושו בחצרי מכבי בערך כינון מלא כנגד הסיכונים 

ן תוצאתי. המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות במפורש פריצה, שוד ונזקי רעידת אדמה וכן בטוח אבד
הביטוח כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ובלבד שהויתור 

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 __________________פוליסה מספר 

 כללי 

 ות הביטוח המפורטות לעיל. הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליס .6

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי מטעמה  .7
 וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.

ל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכ .8
 יום מראש. 30שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח  .9
 חליף אותם.הידוע כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שי

 

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

 

 חברה לביטוח בע"מ

_____________________ 

 )שם החותם ותפקידו(       

 


