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 מנהלה
 כללי .1

המסוגלים לספק ספקים  4עד ( מעוניינת להתקשר עם מכבי"להלן "מכבי שירותי בריאות ) .1.1

) להלן :  בתנאי שכירותבביתם לחברי מכבי  אחזקה שוטפת, ציוד נלווה ומערכות העשרת חמצן

 .("השירות/שירותים"

 מערכות העשרת חמצן מחולקות לשלוש קבוצות:  .1.2

 מחוללי חמצן נייחים, גלילי חמצן נייחים וניידים;  - קבוצה א' .1.2.1

 מערכות חמצן נוזלי;  - קבוצה ב' .1.2.2

 מחוללי חמצן ניידים.  - קבוצה ג' .1.2.3

רד ספק אחד בלבד לכל אחת מהקבוצות. לקבוצה ג' ייבחרו עד ב' ייבחר בנפ-לקבוצות א' ו

 .שני ספקים

, ליעדים והכמויות המוערכות, כמפורט מערכותמכבי מבקשת לקבל הצעות בהתאם לרשימת ה .1.3

  מסמכי המכרז.ב

להאריך את תקופת ההסכם בשתי  שנים. למכבי שמורה האופציה 5ההתקשרות היא לתקופה של  .1.4

 ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה.2( זהים; או )1תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת, בתנאים: )

 ההצעה הינה סופית. לא ייערך משא ומתן. .1.5

להסכם ההתקשרות )נספח ב'  4לזוכה במכרז תתאפשר תקופת התארגנות כמפורט בסעיף  .1.6

 למסמכי המכרז(.

 

 הגדרות .2

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

 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 2019/134מכרז פומבי רגיל מספר  – "המכרז"

 למסמכי המכרז. נספח ב' -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות 

 

 להמנה .3

 קבלת מסמכי המכרז  .3.1

אביב, -בתל 27המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

, 10:00-14:00ה', בין השעות -, בימים א'מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדל, אצל גב' 14קומה 

ויהא זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנגד מסירת פרטי  ,17.11.19ועד ליום  4.11.19החל מיום 

הגוף המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות )דואר אלקטרוני + טלפון(. במועד מסירת 

ידי רכזת ועדת המכרזים בחותמת המעידה -חוברת מסמכי המכרז, יש לוודא כי היא תוחתם על

 על מועד מסירתה לידי נציג המציע.

 בירורים ופניות .3.2

בשעה  19.11.19עד ליום תן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו ני .3.2.1
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 אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, כאמור לעיל., 12:00

, באמצעות דואר אלקטרוני: 'וכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ 

Mandel_An@mac.org.il האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו . על המציע מוטלת

 .03-5143643בטלפון מס': 

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

על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה  .3.2.3

 התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.

 ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני -נה לפונים עלתשובות לפניות האמורות תינת .3.2.4

 .28.11.19עד ליום 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

ההצעה תוגש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם  .3.3.1

ועדת המכרזים,  רכזת -, לידי גב' ענת מנדל 2019/134מכרז פומבי רגיל מספר אך ורק "

 ".14, תל אביב, קומה 27ברח' המרד 

. המועד האחרון להגשת 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2

הצעות שתוגשנה לאחר המועד  האמור  .12:00בשעה  16.12.19יום ההצעות הוא 

 לעיל, לא תתקבלנה!

 חר , לאכנספח ג'ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.3

חתימתה, ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל 

פי הנדרש -בטופס ההצעה, וכמפורט על 3המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בסעיף 

 במכרז, וזאת בעותק אחד.

ההצעה תוגש על גבי חוברת המכרז המקורית שהתקבלה למען הסר ספק, מובהר כי  .3.3.4

החוברת תכלול את כל מסמכי המכרז ואת כל הפרטים . על כךעם חותמת המעידה 

אל החוברת הנדרשים ואת החתימות כנדרש, על ידי מורשה חתימה אצל המציע. 

 כל המסמכים הנלווים הנדרשים מהמציע.יצורפו בנפרד 

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.3.5

דת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת המעטפה ע"י רכזת וע

 קבלה.

ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות  .3.3.6

תישלח לכל  –לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם 

 המכרז  משתתפי

הזכויות המשפטיות בו וכל דבר  על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, .3.3.7

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

עם מכבי בהסכם, אם וככל שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על 

 חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.
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 להשתתפות במכרז תנאים מוקדמים  .4

 דרישות כלליות לכל הקבוצות: .4.1

 או תאגיד מורשה כחוק בישראל. ;יחיד .4.1.1

 .1976-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.1.2

 בידו אישור מפעל חיוני ממשרד העבודה והרווחה.  .4.1.3

 ידי קבלן משנה/אחר.-מסוגל לספק למכבי את השירותים בעצמו, ולא על .4.1.4

להלן ובציוני האיכות  ) נספח א'(בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט עמד  .4.1.5

 המזעריים הנדרשים. 

 נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך. .4.1.6

 דרישות נוספות לקבוצה א' בלבד )מחוללי חמצן נייחים, גלילי חמצן נייחים וניידים(: .4.2

על ידו סופקו בכמות מצטברת של לפחות  מחוללי החמצן הנייחים מהתוצרת המוצעת .4.2.1

  בישראל ו/או ארה"ב ו/או במערב אירופה ו/או ביפן 8201יחידות בשנת  2,500

עד המועד האחרון להגשת  שלוש שנים לפחות מוכח בישראל של רציף בעל ניסיון הינו  .4.2.2

 חמצן מקבוצה א' למטופלים בבתיהם. העשרת, באספקת מערכות במכרז זההצעות ה

מטופלים  1000חמצן  מקבוצה א' עבור לפחות  העשרת מערכות 2018בשנת סיפק  .4.2.3

  בביתם בישראל בפרישה ארצית.

המוצעים על ידו קיים אישור אמ"ר תקף נכון למועד האחרון הנייחים למחוללי חמצן  .4.2.4

 להגשת ההצעה כולל: 

 א. תיעוד בדבר עמידה בהתניות הרגולטוריות שהותנו בו, ככל שהותנו.

 .מאושר לשימוש ביתיב.  מצויין במפורש באישור האמ"ר כי הציוד המוצע על ידו 

 דרישות נוספות לקבוצה ב' בלבד )מערכות חמצן נוזלי(: .4.3

עד המועד האחרון להגשת שלוש שנים לפחות מוכח בישראל של רציף הינו בעל ניסיון  .4.3.1

 באספקת מערכות חמצן נוזלי מקבוצה ב' למטופלים בבתיהם.הצעות 

ו/או שירותי מילוי חמצן נוזלי מקבוצה ב' עבור נוזלי מערכות חמצן  2018סיפק בשנת  .4.3.2

 מטופלים בביתם בישראל בפרישה ארצית.  70לפחות 

 :תקפים נכון למועד האחרון להגשת ההצעהבידיו האישורים/הרישיונות שלהלן,  .4.3.3

אגף הרוקחות של משרד הבריאות על רישום החמצן הנוזלי בפנקס מאישור  .4.3.3.1

 רופות, על שם יצרן החמצן או המציע. הת

 קיים אישור אמ"ר כולל: למערכות החמצן הנוזלי המוצעות  .4.3.3.2

 א. תיעוד בדבר עמידה בהתניות הרגולטוריות שהותנו בו, ככל שהותנו.

 .מאושר לשימוש ביתיב.  מצויין במפורש באישור האמ"ר כי הציוד המוצע על ידו      

  )מחוללי חמצן ניידים(:דרישות נוספות לקבוצה ג' בלבד  .4.4

עד המועד האחרון להגשת שלוש שנים  לפחות מוכח בישראל של רציף הינו בעל ניסיון  .4.4.1

 באספקת מחוללי חמצן ניידים למטופלים בבתיהם.במכרז זה, הצעות 

 100מחוללי חמצן ניידים למטופלים בבתיהם עבור לפחות  2018סיפק בשנת  .4.4.2

  מטופלים בישראל בפרישה ארצית.

 בידיו האישורים/הרישיונות שלהלן, תקפים נכון למועד האחרון להגשת ההצעה: .4.4.3

 (. FAAלשימוש בטיסה )אישור  Federal Aviation Administration אישור .4.4.3.1

 כולל:למחוללי החמצן הניידים המוצעים אישור אמ"ר  .4.4.3.2

 תיעוד בדבר עמידה בהתניות הרגולטוריות שהותנו בו, ככל שהותנו. .א

מאושר על ידו  תהמוצע מערכתשימוש בבאישור האמ"ר כי המצויין במפורש  .ב

 י.לשימוש   בית

מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ובמצטבר התנאים אחד מבכל  עמידת המציע  .4.4.4

 הצעתו תפסל. – כאמור אחד מהתנאיםכל ההצעה. מציע שלא יעמוד ב

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם  .4.4.5
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הצעתו מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את 

המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, 

היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון 

 שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

 

  התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

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

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

ובמקרה זה יהיה כל מציע  )ששים( יום כל אחת, 60את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 

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

 כאמור תישלח על ידי מכבי בכתב.

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

 ימי 2בכתב, לידי הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 

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

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

לעיל,  5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  3.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.4

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 אישור עריכת ביטוחים  .6

אישור עריכת להלן "אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות ) .6.1

טא של אישור עריכת הביטוחים, חתומה על "(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוהביטוחים

 ידי חברת הביטוח.

יובהר, כי לא יתקבלו בטיוטא החתומה שתוגש שינויים בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים  .6.2

נוספים. במקרה של שינויים מסוג זה, לרבות אי קיומה של איזו מהפוליסות הנדרשות, תיפסל 

 הצעת המציע.

כאמור, תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לתקן את למרות האמור לעיל, במקרים  .6.3

 אישור עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז.

גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של -שינויי נוסח שאינם מהותיים שייעשו על .6.4

 מכבי, שתהא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור.

אמור לעיל, מקום בו איזה מביטוחי המציע הנדרשים כאמור נערכים באמצעות מבטח על אף ה .6.5

שאינו ישראלי, רשאי יהיה המציע, בכפוף לאישור מראש מאת ועדת המכרזים, להמציא אישור 

עריכת ביטוחים בנוסח המקובל באותה מדינה בה נערך הביטוח. ועדת המכרזים תהא רשאית 

 קונו, לאשרו ו/או לדחותו. לבדוק האישור, להורות על תי

על אף הדרישה באישור עריכת הביטוחים לפוליסות נפרדות לכל אחד מהענפים המפורטים שם  .6.6

)צד ג', חבות מוצר, אחריות מקצועית(, המציע יהיה רשאי להמציא אישור עריכת ביטוחים על פיו 

ית ועדת המכרזים, נערך ביטוח משולב לענפי ביטוח אלה, כולם או חלקם. במקרה זה, תהא רשא
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לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר במקרים מסוימים קביעת גבול אחריות משולב נמוך יותר מאשר 

 סכימת הגבולות הבודדים ששולבו כאמור.

  .סכומי הביטוח באישור ערכית הביטוחים הינם בש"ח .6.7

נקוב מובהר, כי היה וסכומי הביטוח של הזוכה הינם בדולרים, על הזוכה להתאימם לערך ה

 בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

 לעיל. 3.2שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  .6.8

את אישור  ,הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות .6.9

 יטוח.עריכת הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הב

 

  בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות  .7

 ב' ייבחר בנפרד ספק אחד בלבד. לקבוצה ג' ייבחרו עד שני ספקים.-קבוצות א' וכל אחת מל .7.1

בחירת הזוכה/ים, בכל קבוצה בנפרד, תעשה בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים להלן, והכל  .7.2

שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן 

 מירב היתרונות:

  . 30% -, איכות 70% -מחיר            

 ציון המחיר: .7.3

ייקבע על ידי סכימה של מכפלות הצעת המחיר של המציע לכל לכל קבוצה בנפרד ציון המחיר 

אחת מהיחידות באומדן כמות היחידות, כאמור בטופס ההצעה )נספח ג'(. המציע בעל הסכימה 

 מוכה ביותר יקבל את מלוא ציון המחיר, והמציעים האחרים יקבלו ציון מחיר ביחס אליו.הנ

 ציון האיכות:  .7.4

 .כנספח ז'ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב  .7.4.1

ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של  .7.4.2

וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו 

מוניטין של היצרן ונסיון בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון 

במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע, וכן על סמך בדיקת המלצות 

ידי -פי כל ממצא אחר שייאסף על-לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן על

 7.4.3ידי צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף -ועדת המכרזים או על

 להלן.

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות  .7.4.3

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

על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה, אם תהא למציע ו/או לשירות המוצע 

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

לעיל,  4יודגש כי הציון המשוקלל יינתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו בתנאים המוקדמים שבסעיף  .7.5

 בציוני האיכות המזעריים ובדרישות ההכרחיות במפרט.

המכרזים תדחה הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי  ועדת .7.6

לעיל. הכל על פי  4האיכות דלעיל, בדרישות ההכרחיות במפרט ובתנאים המוקדמים שבסעיף 
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הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי 

 שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.  ועדת המכרזים באופן

באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא  .7.7

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

 שלמכבי לא היה "ניסיון גרוע" עם מציע זה.

 ה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן: לצורכי סעיף ז .7.8

 א. אי שביעות רצון מאיכות המוצרים ו/או השירותים; .7.9

 ב. מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .7.10

פי שיקול -ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על .7.11

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

 שיקוליה.

 במכרז זה קיים אומדן. .7.12

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

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

לכל אחת וכן הלאה, ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי  .7.14

למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן מקבוצות מערכות העשרת החמצן, 

 , מכל סיבה שהיא.או יבוטל הלאה לא ייצא אל הפועל

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

 
)שבעה(  7הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז, בתוך  .8.1

  עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.ימי 

ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות 

, למעט ככל שאושרו במסגרת מסמך השאלות והתשובות שיישלח כמופיע בנספח ב' למכרז

 .לעיל 3.2.4לכל משתתפי המכרז כאמור בסעיף 

הזוכה מתחייב להמציא למכבי, לפחות עד יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת  .8.2

 ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.

לקבל מהזוכה דגמים מובהר בזאת, כי במהלך תקופת ההתקשרות תהא מכבי רשאית  .8.3

הדגם המשודרג"(, בכפוף להלן "נשוא מכרז זה ) מערכותחדשים/משודרגים יותר של ה

 להתקיימות כל התנאים המצטברים שלהלן:

 הדגם המשודרג אינו נופל באיכותו מהדגם בו זכה הזוכה במכרז; .8.3.1

 הדגם המשודרג אינו נופל באיכותו מהדגם בו זכה הזוכה במכרז; .8.3.2

    ;הדגם המשודרג עונה על כל התנאים המוקדמים והתנאים ההכרחיים הקבועים במכרז  .8.3.3

    מחיר השכירות של הדגם המשודרג אינו עולה על המחיר שלגביו נקבעה זכייתו של הזוכה  .8.3.4

 במכרז. 

 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. .8.4
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ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית במעמד החתימה על הסכם  .8.5

 .(נספח ב'להסכם ההתקשרות ) פי הנוסח המצ"ב-לביצוע התחייבויותיו על

-בהגשת הצעה במכרז הזה המציע מתחייב לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .8.6

ותקנותיו והנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, הרלבנטיות למערכות  1981

המידע ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זה, וכן הוראות והנחיות משרד הבריאות לעניין הגנת 

 הפרטיות ואבטחת המידע. 

 

 טול המכרזבי .9

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

 (.נספח ב'ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם ההתקשרות )-כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  .9.2

 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור. -אך לא חייבת  -יה מכבי רשאית הבלעדי, וכן תה

הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים / המציעים אשר הגישו הצעות  .9.3

 במכרז.

החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מממשתתפי המכרז כל  .9.4

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

 

 עיון במסמכי המכרז .10

, לאחר פרסום תוצאות 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה  .10.1

המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה לאחר תיאום 

לשעה או חלק ממנה  ₪ 500מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של 

 במתן זכות העיון כאמור.למכבי לכיסוי העלות הכרוכה 

עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת  .10.2

הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש 

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .11

מכבי, אשר מועבר למשתתפים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין  מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של

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

 במכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 סמכות שיפוט .12

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

 . יפו -בתל אביב אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 נספח א'
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 מפרט

 

 אחרת צוין אם אלא, ההצעות הגשת לשלב הכרחיותהדרישות במפרט  כל

 

 כמפורט להלן:תכונות/יכולות /בעל לפחות המאפיינים  -ציוד רפואי שיסופק  .1

 
  כללי

 המפרט מתייחס לאספקת ארבעה סוגי שירותים, המחולקים לשלוש קבוצות: .1

 :קבוצה א' .1.1

 מחוללי חמצן נייחים. .1.1.1

 גלילי חמצן נייחים וניידים. .1.1.2

 :קבוצה ב' .1.2

 נוזלי.מערכות חמצן  .1.2.1

 קבוצה ג': .1.3

 .מחוללי חמצן ניידים .1.3.1

 

 :  הגדרת השירות .2

חברי על הספק להיות בעל יכולת לספק על פי דרישה את המערכות הבאות והשירותים הנלווים לבתי 
 לפי חלוקה לקבוצות הבאות:מכבי 

 : קבוצת א' .2.1

 :מחולל חמצן נייח .2.1.1

מצן חהמחוללי י פינוי החנקן. יד-לע רמכשיר הפועל על חשמל. מרכז את החמצן מן האווי
 .  ובקרת חמצן רציפה יזריכוללים אנל

 יסופקו המכשירים הבאים על פי דרישת מכבי:

 בקטגוריות הבאות: קיבולת ספיקה מקסימלית המספקמחולל חמצן  .א

o דקהלליטר  0-5 של מחולל חמצן נייח. 

o  דקהלליטר  0-10 שלנייח מחולל חמצן. 

 . db 50לא תעלה על אלה בזמן הפעלתם מכשירים המותרת ממת רעש מירבית ר .ב

כלפי מעלה או  3% ) עם סטייה מותרת של עד   95%  של לפחות ריכוז חמצן בשיעור .ג

 . חמצן אלה מחוללימ ביציאה כלפי מטה( 

שעות. גליל הגיבוי  4-לפחות ל אספקת החמצן בנוסף למחולל יסופק גליל חמצן לגיבוי ד .
 החשמל רשת יציבות כגון, ולמאפיינים נוספים  למקום המגורים של המטופל יותאם 
 (ההתקשרות הסכם לשלב הכרחי) באזורו

 הסכם לשלב הכרחי) שנים 5 מעל שגילם חמצן מחוללי מכבי חברי ברשות יהיו לא .ה
 (ההתקשרות
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  :גלילי חמצן נייחים וניידים  .2.1.2

   בקטגוריות הבאות: אלה מגלילים חמצן ביציאה 99.5% לפחות המספקים גלילי חמצן

 יטר ל 5 עד 3-מהמתאימים לניידות בנפחים גלילים  .1

 . יטרל 22עד  10 -מבנפחים המתאימים לשימוש ביתי גלילם  .2

הגיאוגרפי, ויסופקו על פי ומיקומו  העדפותיו לפי ,טופלהגלילים יותאמו לצרכי המ
 .דרישת מכבי

 

   לשלב הסכם הכרחי)גלילי החמצן יעמדו בדרישות הבאות  .2.1.2.1
 (:ההתקשרות

 ת"יבתקן עמידה בדבר  מכון התקנים הישראלי )מת"י( שלתקף  אישור .2.1.2.1.1
 )במידה ומדובר בגלילי פלדה בלבד(: 712

ת"'    )למעט גלילי אלומיניום גלילים מטלטלים לגאזים: כללי בטיחות

  הדרישות להלן:המפרט את  (3חלק  712

 גלילי הגז,  מילוי הגלילים דן בדרישות למילוי - כללי בטיחות )פרק ד' .א
 עוסק בתקני בטיחות לאחסון הגלילים(. - פרק ו'

טלים לגזים, בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילים מטל  - 1חלק  .ב
 גלילי   פלדה.

טלים לגזים, בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילים מטל  - 3חלק  .ג
 גלילי   סגסוגת אלומיניום ללא תפר.

 ימון לזיהוי גזים רפואיים.ס – 8 חלק .ד

שהברזים המורכבים  מכון התקנים הישראלי )מת"י( שלתקף  אישור .ה
 :637על גלילי הגז עומדים בת"י 

 637ת"י  שסתומים לגלילי גז:דרישות ובדיקות טיפוס -1חלק  .1

פחמימני  שסתומים לגלילי גז:שסתומים לגלילי גז  2.1חלק  .2
  ידנית( תומים המופעליםשס -מעובה גפ"מ( 

)לצרף  -מסוכנים חומרים לאחסון הסביבה לאיכות המשרד מאת היתר .2.1.2.1.2
 (. בפועלאחסון /מילוי המבצעת חברת של אישור

של משרד הבריאות או אישור המכון לביקורת  GDPתעודת /אישור .2.1.2.1.3

)לצרף  (.GMP) -תנאי יצור חמצן נאותים  לגביותקנים של חומרי רפואה 
 .מילוי/אחסון בפועל(אישור של חברת המבצעת 

 האספקה מיום לפחות לשנה יהיה ההידרוסטטית הבדיקה תוקף .2.1.2.1.4

  קבוצה ב': .2.2

 מערכת חמצן נוזלי: .2.2.1

 ליטר. 1-0.5.5ליטר ומיכלים ניידים בגודל של  06-30המערכת כוללת מיכל נייח בנפחים של 

 (:ההתקשרות הכרחי לשלב הסכם)למציע  אישורים הבאים  .2.2.1.1

)לצרף אישור של . מסוכנים חומרים לאחסון הסביבה לאיכות המשרד מאת היתר .2.2.1.1.1
 .חברת המבצעת מילוי/אחסון בפועל(

או אישור המכון לביקורת ותקנים של של משרד הבריאות  GDPאישור/תעודת  .2.2.1.1.2

)לצרף אישור של  (.GMPנאותים ) של חמצן נוזלי חומרי רפואה לגבי תנאי יצור
 .חברת המבצעת מילוי/אחסון בפועל(

הסכם  הכרחי לשלב ) שנים 5 מעל שגילן נוזלי חמצן מערכות מכבי חברי ברשות יהיו לא .2.2.1.2
 .(ההתקשרות
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 קבוצה ג': .2.3

 בלבד. הפועל בשיטת הפולסיםנייד מחולל חמצן  .2.3.1

 .מחולל חמצן נייד המסוגל לפעול הן בשיטת הפולסים והן בשיטת זרימה רציפה .2.3.2

ע"י פינוי  ראת החמצן מן האווי יםמרכז. על סוללה פנימיתים הפועל יםחשמלי יםמכשיר
יותר בספיקה רציפה ) ליטר/דקה 1 לפחותקיבולת ספיקה מקסימלית של  יםמספקו החנקן

 (יהווה יתרוןליטר לדקה  1-מ

 דרישות למחוללי החמצן הניידים: 

  3%) עם סטייה מותרת של עד   מהמחולל ביציאה לפחות 85% בשיעורריכוז חמצן  .2.3.2.1
  בכל אחת מהשיטות - כלפי מעלה או כלפי מטה(

אינו  (כולל סוללה פנימית אחת) הפולסים בשיטת רקהפועל  מחולל חמצןמשקל *  .2.3.2.2
 (.  יהווה יתרון יותר נמוך משקל). ק"ג 5עולה על 

כולל סוללה פנימית ) רציפה זרימה והן בשיטת הפולסים בשיטתהן   הפועל חמצן מחולל משקל* 
 .(יהווה יתרון יותר נמוך משקל ) "גק 10 על עולה אינו (אחת

 שעה וחצי.לפחות  – עם סוללה פנימית רצוף זמן פעולה .2.3.2.3

 למשתמש.וקריא חיווי  מצב סוללה ברור צג הנותן  .2.3.2.4

 .צלזיוסות מעל 40עד  -טווח טמפרטורת עבודה .2.3.2.5

 מטר מעל פני הים. 1500לפחות  -תמרבי הפעלהגובה  .2.3.2.6

התראה קולית במצבים  ו/אועל צג המכשיר התראה  חיווי החמצן יכלול מחולל .2.3.2.7
 : כאשר הבאים

  של הסוללהטעינה נמוכה. 

 אינו מזהה נשימה במשך דקה המחולל. 

  יתרון.הווה י -נשימות לדקה  25עולה על של המטופל קצב נשימה 

 .התחממות יתר של הסוללה הפנימית 

 .סטייה מגובה הפעלה מרבי 

  .תקלה כללית 

 

 עם: יסופק  מחולל החמצן   .2.3.2.8

 תואם תיק נשיאה 

  מטען לרשת חשמלAC – 220/ 110 

 למצת רכב מתאים להתחברות עם שקע  מטעןVDC 11-16 

 

 הכרחי) שנים 3 מעל שגילן  ניידים חמצן מחוללי מכבי חברי ברשות יהיו לא .2.3.2.9
 (.ההתקשרות הסכם בשלב

 
 

 .ההתקשרות הסכם בשלב הכרחי - מכבי המטופלים חברי, מילוי והובלה לבתי אספקהירותי ש .3

חמצן   יריקים בגלילהחמצן החמצן ו/או מכלי השירותי המילוי וההובלה יתבצעו באמצעות החלפת גליל 
 ו/או מכלי חמצן מלאים.

הדרוש לשימוש במערכת,  כל הציודכחלק מאספקת השרות יסופק על פי הצורך וללא תמורה נוספת,  .3.1
 : מפורט להלןכ

 )או מסיכת טרכיאוסטומיה(.פל המטמשקפי חמצן ו/או מסיכת חמצן לפי דרישת הרופא  .3.1.1

 .מטופללפי צרכי ה מטר 8עד מטר ו 4 לפחותשל צינור מאריך לחמצן  .3.1.2

 להעשרת לחות.בקבוק  .3.1.3
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 יוחלף על ידי הספק לפחות אחת לחצי שנה ועל פי הצורך גם קודם לכן. לעיל 3.1כאמור בסעיף הציוד  .3.2

 נוספת. ללא תמורההשירות ובמסגרת שימוש במערכת, בובני ביתו,   טופלמידריך את ההספק   .3.3

 מערכות אלו תישאר באופן בלעדי בידי הספק.ל עהמערכות תסופקנה בתנאי שכירות בלבד, והבעלות  .3.4

 

 ההתקשרות הסכם בשלב הכרחי – שירותי אחזקה ותיקונים .4

א יגבה ל -למען הסר ספקם ללא כל תשלום נוסף, טופליהספק יתקן כל תקלה במערכות שיסופקו לבתי המ .4.1
 ולא ממכבי אלא בכפוף ובתנאי לקבלת  אישור מראש ובכתב ממכבי. מטופלסכום, לא מהכל 

ע"י הספק, נכללים שתסופקנה לבתי חברי מכבי  תיקונים למערכות החמצן האחזקה והביצוע שירותי   .4.2
 דמי השכירות הכוללת בעלות 

 

 ההתקשרות הסכם בשלב הכרחי - ביקורת תקופתית למחוללי חמצן נייחים .5

לפי הוראות היצרן, על פי כללי  הבטיחות, שסיפק חמצן ההספק יבצע בדיקות תקופתיות למערכות העשרת 

  ועפ"י התאריכים המצוינים על כל מערכת

. הביקורת התקופתית תבוצע חברי מכבימחוללי חמצן אשר סופקו לבתי להספק יבצע ביקורות תקופתיות  .5.1
. במסגרת הביקורת יבצע ולא פחות מהנחיות והמלצות  היצרן ים בשנה לכל מחולל חמצןילפחות פעמ

, כולל ההנחיות, ההוראות וההמלצות של יצרן מחוללי החמצן על פי הספק טיפולים ובדיקות טכניות 
. במסגרת הביקורת יבוצעו כל הפעולות הדרושות על מנת Db 50בדיקה כי רמת הרעש אינה עולה על  

 db 50מכשיר לא תקין, או שרמת עוצמת הרעש שלו עולה על  ינה רפואית.יעילות הטיפול מבחאת להבטיח 
 יוחלף לאלתר במכשיר מתאים.

ותאריך  הבדיקה שבוצעהתאריך שם הבודק וחתימתו עם  "שמיש"על כול ציוד שנבדק תהיה מדבקת  .5.2
  –. בדיקה הבאהה

, לרבות לניהול אחזקהבאמצעות תוכנה  ע"י הספק במחשבביצוע כל ביקורת תקופתית ופרטיה יתועדו  .5.3
למכבי,  ויוצג והתקלות עוד הביקורתית קבצי שעות העבודה של מחולל החמצן.מס"ד של המכשיר  ורישום 

מחולל חמצן שעבר יותר מתקלה אחת בשנה יוחלף ע"י הספק, ולא יסופק יותר בכל עת, לפי דרישת מכבי. 
 מכבי. חבריל

, את מכלי החמצן, שיסופקו לגיבוי למחולל לשנה בנוסף לביקורות התקופתיות, יחליף הספק, אחת  .5.4
 החמצן, במכלי חמצן המכילים חמצן טרי.

להסרת ספק יובהר כי ביצוע ביקורת תקופתית נכללת בעלות השכירות של מחוללי החמצן, ולא תינתן כל  .5.5
עבור ביצועה, לרבות החלפת חלקים ואביזרים במחוללי החמצן, כאמור לעיל, ולא ישולם  נוספת תמורה

  בגינם כל תשלום נוסף.
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 מענה טכניטופס 

 

סעיף  מערכת/ציוד קבוצה

 במפרט

דרישה  דרישות המכרז

 הכרחית

 

מענה 

הספק 

 )נא 

סמן 

בעיגול

) 

 מכבי לשימוש

 

 

 

 

 

 

 'א

 

 

 

 

מחולל חמצן 

 נייח

 

 

 

 

2.1.1 

המספק נייח חמצן  מחולל ב.

קיבולת ספיקה מקסימלית 

 בקטגוריות הבאות:

o *  0-5מחולל חמצן נייח של 

 ליטר לדקה.

o * 0-10מחולל חמצן נייח של 

 ליטר לדקה.

-- 

 

ירבית מרמת הרעש 

ממכשירים אלה בזמן 

 50על אינה עולה  הפעלתם 

db 

 

 

 

 

 כן

 

 כן

 

 

 

 

 כן

 

 

 

 

 כן/לא

 

 כן/לא

 

 

 

 

 כן / לא

 

יכוז חמצן בשיעור של לפחות  ר
) עם סטייה מותרת של   95%
כלפי מעלה או כלפי  3%עד  

 מטה(  ביציאה

 

 כן

 

 כן / לא

 

 

 

גלילי חמצן 

נייחים 

 וניידים

2.1.2 

 

 

 

 

 נייחים וניידים גלילי חמצן
 99.5%המספקים לפחות 

 :חמצן ביציאה
 
גלילים בנפחים המתאימים  .1

 ליטר  5עד  3-לניידות מ
 
בנפחים המתאימים  גלילם .2

עד  10 -שימוש ביתי מל
  ליטר 22

 

 

 

 כן

 

 כן

 

 

 

 כן/לא

 

 כן / לא

 

ערכת מ 'ב

 חמצן נוזלי

המערכת כוללת מיכל נייח  2.2
 ליטר 30-60בנפחים של 

-0.5ומיכלים ניידים בגודל של 
 ליטר 1.5

 –כן 

לציין 

 נפח

 – כן

 

 כן/לא

 

 כן / לא
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לציין 

 נפח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ג'

מחוללי 

 ניידיםחמצן 

 85%חמצן בשיעור  ריכוז 2.3
 לפחות ביציאה מהמחולל

) עם סטייה מותרת של עד   
 כלפי מעלה או כלפי מטה( 3%

 ותבכל אחת מהשיט -
 ים. פולס1
 . זרימה רציפה2

   

 

 

 

 כן

 כן

 

 

 

 לא / כן

 כן / לא

 

קיבולת ספיקה מקסימלית של 
יקה בספ ליטר/דקה 1-יותר מ
 רציפה

 

 יתרון

 

 כן / לא

 

משקל מחולל חמצן הפועל רק 
כולל ) בלבד בשיטת הפולסים

אינו  (סוללה פנימית אחת 
 ק"ג. 5עולה על 

  כן / לא יתרון

המסוגל מחולל חמצן משקל 
 והןבשיטת הפולסים הן  לפעול

כולל )זרימה רציפה בשיטת 
אינו  (סוללה פנימית אחת

 ק"ג. 10עולה על 

  כן / לא יתרון

פעולה רצוף עם סוללה זמן   זמן 

 ציוחפחות שעה ל –פנימית 

  כן / לא כן

הנותן חיווי מצב סוללה צג 
 ברור וקריא למשתמש

 

  כן / לא כן

עד  -טווח טמפרטורת עבודה
 מעלות צלזיוס. 40

  כן / לא כן

לפחות  -גובה הפעלה מרבית
 מטר מעל פני הים. 1500

  כן / לא כן

חיווי  מחולל החמצן יכלול
התראה על צג המכשיר ו/או 

התראה קולית במצבים 
 הבאים כאשר:

 .טעינה נמוכה של הסוללה 
 

  המחולל אינו מזהה נשימה
 במשך דקה.

 

  קצב נשימה של המטופל
 נשימות לדקה  25עולה על 

 

  התחממות יתר של הסוללה
 הפנימית.

 

 .סטייה מגובה הפעלה מרבי 
 

 

 

 

 כן

 כן

 

 יתרון

 

 כן

 

 כן

 

 

 

 

 כן / לא

 כן / לא

 

 כן / לא

 

 כן / לא

 

 כן / לא
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  .כן תקלה כללית 

 

 כן / לא

 

 תיק נשיאה תואם
 

  כן / לא כן

 - ACמטען לרשת חשמל 
220/ 110 

 

  כן / לא כן

מטען עם שקע מתאים 
 VDCלהתחברות למצת רכב 

11-16 
 

  כן / לא כן
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 1נספח א'

 דרישות אבטחת מידע

  אלא אם צוין אחרתהכרחי במעמד הגשת ההצעה המענה 

 

 המציע : ____________________________חותמת  /שם 

 מכבי במערכות המחשוב של המציע: חבריעל המציע לענות על השאלון שלהלן במקרה שיישמר מידע של 

מאשר  דרישה נושא #

לא  /

 מאשר

 יתרון פירוט

 בתקן עמידה 1

 מידע אבטחת

מאשר כי הוא עומד  המציע

בדרישות תקן אבטחת מידע 

ISO27001  ו/אוISO27799. 

לצרף בעת הגשת ההצעה  נא לא/כן

צילום תעודות הסמכה 

המעידה כי ההסמכה בתוקף. 

המציע מתחייב לשמר את 

הסמכתו במהלך תקופת 

ההסכם ובכל תקופת הארכה 

אבטחת  למנהלולהודיע 

המידע בארגון על אי הארכת 

הסמכתו הסמכתו או ש

 נשללה ממנו.

 אינו הסעיף

 יתרון מהווה

 אבטחת אחראי 2

 מידע

 אבטחת אחראי קיים האם

 פרטים לציין נא? מידע

 .הפירוט בעמודת

: מלא שם לא/כן

___________________ 

: מייל

___________________

: טלפון

__________________ 

 אינו הסעיף

 יתרון מהווה

 חתומים המציע עובדי כי אשר סודיות  מסמכי 3

 .סודיות מסמכי על

 אינו הסעיף  לא/כן

 יתרון מהווה

 אבטחת נהלי 4

 מידע

 אבטחת נהלי קיימים כי אשר

 .וזמינים מעודכנים מידע

 אינו הסעיף  לא/כן

 יתרון מהווה

 

 ההסכם בסיס על שמתקבלהגנה על תשתית מערכות המחשוב המאחסנות מידע  

 מערכת 5

 ההפעלה

 והמחשוב

מערכת ההפעלה אשר כי 

פועלת ברישיון מהיצרן, 

ותעודכן במהלך תקופת 

 ההסכם ע"פ הנחיות יצרנה.

"כן" מזכה  מענה  כן / לא 

נקודות  2.5 -ב

 יתרון
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מאשר  דרישה נושא #

לא  /

 מאשר

 יתרון פירוט

-Anti תכנת 6

Virus  במחשבי

 הספק

 AVכי מותקנת תוכנת  אשר

המתעדכנת בצורה שוטפת 

 במערכות המציע.

"כן" מזכה  מענה  לא/  כן

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

 סביבה הפרדת 7

 לוגית

 או השרתים כי אשר

 מידע המאחסנים המחשבים

 לא ההסכם בסיס על

 לרשת ישיר באופן מחוברים

 חיצוניות ולרשתות האינטרנט

 (.ן"בנל או בחיוג)

"כן" מזכה  מענה  לא/  כן

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

 סביבה הפרדת 8

 לוגית

 על שמתקבל מידע כי אשר

 באופן מאוחסן, ההסכם בסיס

 של ממידע לוגית שמופרד

 .הלקוחות שאר

"כן" מזכה  מענה  לא/  כן

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

 מידע שמירת 9

 ניידות במערכות

 על שמתקבל מידע כי אשר

 נשמר לא, ההסכם בסיס

 באופן אישיים במחשבים

 .נייד בהתקן או מקומי

 אינו הסעיף  לא/  כן

 יתרון מהווה

 הסכם בסיס על שמתקבלהגנה על אפליקציות המאחסנות מידע 

אשר כי בגישה למידע נדרשת  הזדהות 10

 /וסיסמההזדהות )משתמש 

OTP/ ביומטרי.) 

 "כן" מזכהמענה   לא/  כן

נקודות  1.6 –ב 

 יתרון

 מדיניות קיימתאשר כי  הזדהות 11

 המוגדר פי על סיסמאות

 .הפירוט בעמודת

 :מצטבר באופן לא/  כן

מורכבות סיסמה  קיימת .1

תווים,  7)לפחות 

Microsoft complex 

password) 

 תפוגה תאריך קיים .2

 החלפה ויכולת לסיסמה

 כל המשתמש"י ע יזומה

 יום 90

 משתמש נעילת קיימת .3

 כושלים ניסיונות 5 לאחר

 להתחברות

"כן" מענה 

 מזכה)במצטבר( 

נקודות  2 –ב 

 יתרון
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מאשר  דרישה נושא #

לא  /

 מאשר

 יתרון פירוט

 ניהול 12

 משתמשים

 והרשאות

אשר כי קיים  מידור פנימי 

בגישה לקבצים המכילים 

 בסיס על שמתקבלמידע 

. אשר כי הגישה ההסכם

לקבצים אלה תתאפשר רק 

 זאת. מחייבתפקידם שלמי 

 "כן" מזכהמענה   לא/  כן

נקודות  1.6 –ב 

 יתרון

 ניהול 13

 משתמשים

 והרשאות

 ניהול תהליך ישנו כי אשר

)הוספה,  במערכת משתמשים

 (.וגריעה תפקיד שינוי

 "כן" מזכהמענה   לא/  כן

נקודות  1.6 –ב 

 יתרון

 "כן" מזכהמענה   לא/  כן שר כי קיים לוג אירועים.א ולוגים  חיווים 14

נקודות  1.6 –ב 

 יתרון

 onlineאשר כי הלוג יועבר ב  ולוגים  חיווים 15

 .לארגון

 "כן" מזכהמענה   לא/  כן

נקודות  1.6 –ב 

 יתרון

 הסכם בסיס על שמתקבלשמירה על סודיות, שלמות וזמינות המידע 

 מידע העברת 16

 מסווג

כי קבצים המכילים מידע  אשר

המסווג כ"חסוי" או "חסוי 

ביותר" שמתקבל על בסיס 

 הסכם, נשלחים באופן מוצפן.

 4 סעיף ראה הסיווג להגדרת

 :הבריאות משרד בחוזר

https://www.health.gov.il/h

ozer/mk12_2015.pdf 

"כן" מזכה  מענה  לא/  כן

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

על  מתקבלאשר כי מידע ש גיבויים 17

בסיס ההסכם מגובה כחלק 

 מההתקשרות.

"כן" מזכה  מענה  לא/  כן

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

גריטת ציוד  18

 מחשובי

אשר כי הוצאת דיסקים לצורך 

תיקון או לכל מטרה אחרת, 

מבוצעת רק לאחר מחיקת 

 בסיס על שהתקבלהמידע 

 ופרמוט הדיסק. ההסכם

"כן" מזכה  מענה  לא/  כן

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

https://www.health.gov.il/hozer/mk12_2015.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk12_2015.pdf
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מאשר  דרישה נושא #

לא  /

 מאשר

 יתרון פירוט

 ומבדקי סקרים 19

 חדירה

אשר כי מבוצעים סקרי 

אבטחת מידע ע"פ תכנון 

 .םשנתי והממצאים מטופלי

"כן" מזכה  מענה  לא/  כן

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

 ו מהווה יתרוןפרק זה אינ –בשירותי ענן  שימוש

 :הבאים הסעיפים על לענות נא השירות לטובת בענן שימוש מבצע הזוכה באם

 לסמן נא: בענן השירות רמת כללי מידע 20

 האם הפירוט בעמודת

 או במלואו מסופק השירות

 .ענן בשירותי בחלקו

 בענן מסופק השירות כל .1 -

 מסופק מהשירות חלק .2

 איזה לפרט נא. בענן

: חלק

________________

________________

________________ 

 אינו הסעיף

 יתרון מהווה

 סוג את הפירוט בעמודת סמן כללי מידע 21

 .לענן יועבר אשר השירות

 

- SaaS 

PaaS 

LasS 

 אינו הסעיף

 יתרון מהווה

 הספק פרטי את לציין נא כללי מידע 22

 קיים שבהם המיקום ופרטי

 בסיס על שמתקבל מידע

 .ההסכם

: הענן שירות ספק שם .1 

________________

______ 

יבשת: /מדינה שם .2

________________

______ 

 אינו הסעיף

 יתרון מהווה

 שמוקציתאשר כי הסביבה  ארכיטקטורה 23

לשירות על בסיס ההסכם, 

מלקוחות אחרים של  מופרדת

 ספק שירות הענן.

 אינו הסעיף  לא/כן

 יתרון מהווה

 על שמתקבל המידע כי אשר ארכיטקטורה 24

 בענן נשמר ההסכם בסיס

 .מוצפן באופן

 אינו הסעיף  לא/כן

 יתרון מהווה

לתקנים  הסמכה 25

 וביצוע מבדקים 

אשר כי ספק הענן מוסמך 

מתקני אבטחת מידע לאחד 

27001  /27017  /27018 

 וציין לאלו מהם.

 במקרה תעודות לצרף נא

 .שיש

 אינו הסעיף  לא/כן

 יתרון מהווה
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 נספח ב'

 הסכם ההתקשרות

 

 2020___, _____ש _______  בחוד__אביב, ביום __-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאותמכבי שירותי  
 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'  
 אביב-, היכל הסיטי, תל27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  מכבי"להלן "אשר תיקרא  

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 ________________________ בע"מ_______ 

 _________________________________ח.פ.  

 מרח' _________________________________ 

 הזוכה"להלן "אשר ייקרא  
 ;מצד שני

 

 

לחברי מכבי מערכות העשרת חמצן לאספקת  ,134/2019רגיל שמספרו פרסמה מכרז פומבי ומכבי   הואיל
 להסכם זה, ואשר מהווה  א'כנספח (, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף המכרז"להלן ") בבתיהם

 חלק בלתי נפרד הימנו;

 

 למכרז, ואשר כנספח ג'ממנה מצורף (, אשר העתק ההצעה"להלן "והזוכה הגיש הצעה למכרז ) והואיל

בהתאם לתנאים לספק את השירותים/המוצר/ים מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ובכך הסכים 

 המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו;

 

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

 

 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 
 כללי .1

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

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

 בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: .1.3
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 הסכם זה, על נספחיו.- ההסכם"" .1.3.1

 למכרז. נספח ג' -הסכם ההצעה האמורה במבוא ל- "ההצעה" .1.3.2

  , הכללחברי מכבי בבתיהםבשכירות מערכות העשרת חמצן אספקה - "השירות/המוצר" .1.3.3
 כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה על נספחיו.

כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה על מערכות העשרת חמצן  -" "המערכת .1.3.4
 נספחיו

שוטפת הכוללים, תמיכה טכנית והדרכה כל ימות  שירותי אחזקה- "שירותי אחזקה שוטפת" .1.3.5
השנה, תיקונים, תיקוני שבר, טיפולים מונעים לפי הוראות יצרן, עדכוני תוכנה ואספקת חלפים 

 לתפעול תקין. מערכתבמצב תקין או לשם השבת ה מערכותהדרושים לשמירת ה

איכות אשר נועדו לבדוק ולוודא כי קורת טכנית תקופתית ובדיקת בקרת בי- "ביקורת טכנית" .1.3.6
 על כל מכלוליה ורכיביה מתפקדת באיכות וברמת הביצועים הנדרשת. נערכתה

ואספקה שוטפת  מערכות העשרת חמצןהמועד בו תוכח הפעלתה התקינה של   - "מועד מסירה" .1.3.7
של ציוד המתכלה הנדרש לבית חבר מכבי , לשביעות רצונו של החבר ו/או בני משפחתו, ע"פ 

המוצב בבית  וכפי  מערכתהמפרט שהוגדר, לאחר שקיבלו כל הדרכה הדרושה להפעלת ה
 שיאושר בכתב על ידי החבר ו/או בני משפחתו.

 אנשי קשר .2

_____ להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע ________מכבי ממנה בזה את _____ .2.1
 הסכם זה.

 יג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה._____ להיות נצ_________הזוכה ממנה בזה את _____ .2.2

, יהיה זמין לכל פניה מצד יםמוצר/יםנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות .2.3
 די מכבי.י-מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם יידרש לכך על

 
 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .3

 תקופת"להלן _____ )_______שנים, שתחילתה ביום ___ 5בת ההתקשרות עם הזוכה הינה לתקופה  .3.1
 "(.  תקופת ההתקשרות" ו/או "ההסכם

כל אחת,  תייםתקופות נוספות בנות שנ 2-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .3.2
( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, והכל תוך שמירה על כל יתר הוראות ותנאי 2( זהים; או )1בתנאים )
 "(.תקופות האופציה"להלן ההסכם )

 :התארגנות תקופת   .4

 ציודהאת המערכות ו להחליף במכרז הזוכה נדרש, ההתקשרות תקופת של הראשונים החודשים ששת במהלך .4.1
כמוגדר  זה במכרז ואושרו ידו על שהוצעו במערכותחברי מכבי המטופלים, בביתם של  םמיהקייהמתכלה 

 בטופס ההצעה הסופית.

את השירות  אין בקיומה של תקופת ההתארגנות כאמור כדי לגרוע מחובתו של הזוכה לספקלמען הסר ספק,  .4.2
 בתחילת תקופת ההתקשרות.   החל בביתם של מטופלים חדשים מיד 

 
 התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות .5

ומסוגל לתת בהצעתו  ותהמפורט המערכות הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן, את כל  .5.1
הנ"ל, לפי המפורט בהסכם זה על  ציודשירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה מקצועית וביקורות טכניות ל

 נספחיו.

מפורט בהסכם זה, הציוד המתכלה ו שרותהזוכה מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק לחברי מכבי את ה .5.2
 במפרט ובהצעתו, ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

במידה ודגם מבין הדגמים נשוא הסכם זה יפסיק להיות משווק ע"י הזוכה, למכבי תהיה הזכות לקבל את  .5.3
 המפרט. הדגם החדש במקומו באותם תנאים, ובלבד שהדגם החדש עומד בכל תנאי 

 היה באישורה של מכבי.ה של דגם חדש ואספקתו לחבר מכבי יכל הכנס
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 הזוכה מתחייב להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין שליטה לגביהן. .5.4

הזוכה מצהיר, כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים לשם התקנת  .5.5
, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל האישורים וולשם הדרכת הפעלת ו, לשם תחזוקתמערכותה

 .מערכותוהחומרים לביצוע הבדיקות ב מערכותי כל דין, לייבוא, לשירות ולאחזקת הפ-וההיתרים הנדרשים על

ם זה, חלקי חילוף יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, בזמנים ובמועדים המפורטים בהסככי הזוכה מצהיר,  .5.6
וכן צוות אנשים  מערכות, וכי יש לו מעבדה המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת המערכותל

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

דים בודה בטוחות ובצוות עובהזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות ע .5.7
 מיומן.

 יסופק ציוד תקין, העונה לכל הדרישות המקצועיות , מתוחזק ברמה גבוהה, בעל חזות אסטטית. .5.8

להסרת ספק מובהר כי הזוכה לבדו הינו אחראי בלעדי כלפי מכבי לאספקת השירותים / המוצרים נשוא הסכם  .5.9
 זה.

הווה הפרה יסודית של סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מ .5.10
 ההסכם.

 

 אספקת השרות  .6

, מזרח שומרוןושיידרש, כולל יהודה כפי כל מקום בארץ פרישה ארצית, בנדרש לספק את השרות ב זוכהה .6.1
 ואילת. רמת הגולן ירושלים,

החלקים המערכות, ידע, אמצעים, בעל מיומן, וכוח אדם מקצועי  זוכהרשות הבכל תקופת ההתקשרות יעמוד ל .6.2
התקנים הוראות היצרן, על פי עפ"י וכן גבוהה  ת איכותכלל השירותים ברממתן לו הוהחומרים לאספק

 , ועל פי הנחיות משרד הבריאות.בישראל

 (."מכבי חבר"  –)להלן  לחברי מכבי בבתיהםבתנאי שכירות  המערכות והחומרים יספק את  זוכהה .6.3

 הזוכה בכתב/פקס/הזמנה ממוחשבת.הזמנה ב זוכהל י מכבי, כפי שתמסור מכביחברהשרות ליספק את  זוכהה .6.4
לכל מקורות האנרגיה הנדרשים לצורך הפעלתו  מערכתמתחייב לספק, להרכיב, להתקין, להוביל, לחבר כל 

 מכבי במצב פעולה מקובל ותקין. חברהתקינה ולמסור אותה ל

 _______________________________מקבוצה / קבוצות:   מערכותהנבחר לספק את  זוכהה .6.5

 .זוכההזמנות מכבי יבוצעו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני או פקס למשרדי ה .6.6

יצורף אישור של גורם אחראי במחוז הכולל את הפרטים  חברכל התחייבות לאספקת שרות לביתו של ל .6.7
 :הבאים

 שם המרפאה/סניף, שם המחוז וכתובתו.  .6.7.1

 שם החולה, כתובתו, מס' תעודת זהות ומספר טלפון שלו.  .6.7.2

 .והקודים המתאימים לטיפול מערכתהסוג   .6.7.3

 שם הספק. .6.7.4

 סוג החמצן והקודים המתאימים לטיפול .6.7.5

 להתחייבות תצורף המלצת הרופא המטפל אשר תכלול: .6.7.6

 נתוני ספיקה. .6.7.6.1

 מס' שעות שימוש ביממה .6.7.6.2

 סוג המערכת המוזמנת .6.7.6.3

 ההתחייבות תופק אחת לשנה באישור גורם אחראי במחוז. .6.8

 ואל מערכותים, יסופקו בתנאי שכירות בלבד, וכי הבעלות בחברשיסופקו לבתי ההמערכות מוסכם ומובהר כי  .6.9
  זוכה.תישאר באופן בלעדי בידי ה

ההודעה  עד המועד בו נתקבלה מכבי  חברבביתו של  תהמערכות הנמצאעבור  תשלוםיגבה  זוכהמוסכם כי ה .6.10
רשאי  הזוכהו/או עד המועד בו יתקבל אישור ממכבי, כי  חברמבית ה מערכתממכבי כי עליו ליטול את ה

 כמפורט לעיל, לפי המוקדם מבין השניים. ממערכתהאת  חברליטול מבית ה
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על  חבר מכבילהחתים את  זוכהרשאי ה , יהיה התקשרותה בתום , זוכהלהמערכות לצורך הבטחת השבת  .6.11
"(, התחייבות החברלהלן "נפרד הימנו )ומהווה חלק בלתי  כנספח זההתחייבות בנוסח המצורף להסכם 

 ים.חברל שרות, וזאת כתנאי לאספקת החברולקבל מהם בטחונות כמפורט בנוסח התחייבות ה

 סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. .6.12

 זמני תגובה, מורשי הזמנה והיערכות למתן השרות:  .6.13

בערבי חג וימי  10:00ביום רגיל, ועד השעה  13:00עד השעה  שרות חדשיאה לאספקת כל קר .6.13.1
שישי תטופל ביום הקריאה. קריאות שיתקבלו מאוחר יותר יטופלו ביום העבודה העוקב. דין 

 חול המועד כדין יום עבודה רגיל.

שה על ידי שעות מקריאה )אשר תע 6סיום תיקון כל תקלה הפוגעת במתן הטיפול לחבר,  תוך   .6.13.2
שעות  24ימים בשבוע,  7מטעמו(. למען הסר ספק סעיף זה יבוצע מכבי או המטופל או מי 

 ביממה.

 24ימים בשבוע,  7מקרים חריגים הן באספקת שרות חדש והן בטיפול בתקלה יטופלו מידית. ) .6.13.3
 שעות ביממה, כולל שבתות וחגים(.

כבי ללא הפסקה, היחידות מ -רשאים להזמין שרות למטופל חדש, גורמי מכבי הבאים  .6.13.4
המחוזיות  לטיפולי בית, מתארים, אחיות קש"ב של מכבי בבתי החולים, אחים מתאמי טיפול 
בקהילה, מתאמות שרות רפואי, רכזות יחסי חבר .לטיפול בתקלות אצל מטופל קיים רשאים 

 להזמין בנוסף לגורמי מכבי, המטופל או מי מטעמו.

 ותהמפורט מערכותומכבי תבחר בספק אחר לאספקת הבתום תקופת ההתקשרות, ובמידה  .6.13.5
, מותקיי מערכותלהמשיך ולספק לבתיהם של חברי מכבי שברשותם  הזוכהבבקשה, מתחייב 

  את כלל השירותים הנדרשים, למשך של  כשלושה חודשים נוספים.

 לעיל. האמוריםחברי מכבי שירות מוקד טלפוני בזמנים להעמיד לטובת הזוכה מתחייב  .6.13.6

 שירות' תחזוקה, עדכוני גרסאות ואחריות .6.14

בבתי החברים, במשך כל ימות השנה,  מערכותיספק למכבי שירותי תחזוקה ותיקונים ל הזוכה .6.14.1
 לרבות ימי חג ומועדים, למעט יום  הכיפורים.

 .שיסופקו לבתי החברים ללא כל תשלום נוסף מערכתיתקן כל תקלה ב הזוכה .6.14.2

על חשבונו ללא דרישה  רכתמעיטפל ב הזוכהלל נזק בלתי הפיך( )כו מערכתנזק ל במקרה של  .6.14.3
 לתשלום כלשהו מצד מכבי ו/או חבריה.

יהיה רשאי לדרוש מחבר מכבי תשלום בהתאם לכתב  הזוכה מערכתהבמקרה של אובדן  .6.14.4
 התחייבות שנחתם על ידו במועד קבלת המכשיר.

בשכירות, נכללים  הזוכהי שיסופקו למכבי ע" מערכותלתיקונים האחזקה והביצוע שירותי  .6.14.5
 השכירות הכוללת.בעלות 

 שירות תיקונים יבוצע על ידי טכנאים מוסמכים על ידי היצרן. .6.14.6

 בתי החברים, לפי הוראות היצרן וכללי  ב מערכותליבצע בדיקות תקופתיות  הזוכה .6.14.7

ויידע את מכבי על ביצוע הבדיקות  מערכתהבטיחות, ועפ"י התאריכים המצוינים על כל  .6.14.8
 התקופתיות.

יהיה אחראי לפעולתו התקינה של כל המערכת, על כל רכיביה,  הזוכהבמהלך תקופת ההסכם  .6.14.9
 יעוץ והדרכה.  , שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכהללא תשלום נוסףויספק, 

נים, תיקוני שבר, י מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה, תיקוחברשירות התחזוקה ינתן בבתי  .6.14.10
במצב תקין  מערכותטיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, אספקת חלפים הדרושים לשמירת ה

, והכל ללא תוספת מערכתאו לשם השבתו לתפעול תקין, ביקורות טכניות ועדכוני תוכנה ל
תשלום או תמורה מצד מכבי. השירות כולל את כל העבודות, החומרים והחלקים הדרושים 

 וע התחזוקה.לשם ביצ

שעות  24ים, חברבבתי הש מערכותספק למכבי שירותי אחזקה ותיקונים למתחייב ל זוכהה .6.14.11
 מעט יום הכיפורים.לימי חג ומועדים, ערבי חג, במשך כל ימות השנה, לרבות ביממה 

 לעיל. 7.3י מכבי שירות מוקד טלפוני בזמנים המתוארים בסעיף חברמתחייב לספק ל זוכהה .6.14.12
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שעות מקריאה )אשר תעשה על ידי  4, תוך חברתקלה הפוגעת במתן הטיפול לסיום תיקון כל  .6.14.13
שעות  24ימים בשבוע,  7מכבי או המטופל או מי מטעמו(. למען הסר ספק סעיף זה יבוצע 

 ביממה.

שעות ביממה, כולל שבתות  24ימים בשבוע,  7) ריגים בטיפול בתקלה יטופלו מידיתמקרים ח .6.14.14
 וחגים(.

לא ניתנת לטפול במקום.  מערכתבמידה והתקלה ב תחלופי מערכתיהיה ערוך לספק זוכה ה .6.14.15
ברמה שאינה נופלת  תחלופי מערכתמכבי  חברלהעמיד לרשות  הזוכהבמקרה זה מתחייב 

 , ובכל מקרה דגם אשר אושר על ידי מכבי. פתאשר מוחל מערכתמה

משעות  98% -לא יפחת מ מערכתשל כל  UP TIME –מתחייב כי זמן ההפעלה התקין  זוכהה .6.14.16
 העבודה הרגילות, בחישוב מצטבר שנתי.

ברמת מס"ד  מערכותינהל קובץ רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת מה זוכהה .6.14.17
 רישת מכבי.פי ד-ויציג אותו למכבי בכל עת על

 ותמיכה מקצועית הדרכה .6.15

ועדים להפעיל את מכבי ו/או בני משפחתו ו/או מלווה האישי המי חברידריך את  זוכהה .6.15.1
ברמת  הובתחזוקת ה, בהפעלתמערכתבשימוש ב ,התקינה הולהשגיח על פעולת מערכתה

מיד לאחר  מערכתוצב התמכבי בו  חברהמפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן בבית 
 ו/או בני משפחתו. חבר, לשביעות רצון הבמערכתהתקנתן ותמשך עד אשר יוטמע השימוש 

ובשיטות העבודה בו למשתמשי  מערכותיספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת ה זוכהה .6.15.2
 , לפי הצורך או לפי פניה של מכבי.מערכותה

 
 התמורה ותנאי תשלום .7

ריף ליחידה בכמות פי מכפלת התע-מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .7.1
ידי מכבי -י, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם עלידי נציג מכב-היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על

מאושר לעבוד על בסיס מזומן  הזוכהם א לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק ; או חשבונית עסקה 
להלן והתקנות, ובמקרה כאמור, לאחר התשלום יעביר למכבי חשבונית מס בהתאמה ) לפי החוק

 "(.התמורה"

מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות, המיסים, ההיטלים  .7.2
לכל תמורה נוספת מעבר  הכרוכים באספקת השירותים ו/או המוצרים, והזוכה לא יהא זכאיוהאגרות 
 לתמורה.

 תנאי תשלום .7.3

אחריו, יערוך ויגיש הזוכה דרישת תשלום, באופן בחודש של 10 -בסיום כל חודש ולא יאוחר מה .7.3.1
שתורה לו מכבי,  אשר תכלול את כל הפרטים אשר ייקבעו על ידי מכבי ולרבות פירוט כמות 

מהלך החודש, ועלותם על פי וסוג השירותים השונים אשר בוצעו או סופקו לחברי מכבי ב
 דיווח חודשי"(.להלן "התמורה המוסכמת בנספח ג' )

על בסיס הדיווח החודשי, יגיש הזוכה למכבי חשבון חודשי לתשלום מלווה בחשבונית מס כדין  .7.3.2
 )להלן ביחד: "החשבון"(.

הזוכה ישתמש במערכת דיווח החשבונות האינטרנטית של מכבי )מד"ח( כמפורט בנספח   .7.3.3
 זה.להסכם 

ום החודש בו הוגש החשבון ימים מת 65הזוכה יהיה זכאי לקבל ממכבי את התמורה, תוך  .7.3.4
חשבון שלא  (. זאת, בכפוף לכך שהחשבון נכון ותואם את כל תנאי הסכם זה.65שוטף + למכבי )

 הוגש במועדו, יידחה התשלום למועד התשלום הבא.

נו תואם את המוסכם בהסכם זה, היה והחשבון לא יאושר לתשלום על ידי מכבי, מחמת שאי .7.3.5
יוחזר לזוכה החלק בחשבון שאינו תואם ולמכבי קיימת הזכות לעכב, או לקזז תשלומים לספק, 

 לפי העניין. הזוכה יפיק חשבונית זיכוי על החלק שאינו תואם את המוסכם בהסכם זה כאמור. 

ע עד למועד שינוי שפוז ופטירה. תשלום יבוצא -ובכלל זה מערכתשינוי בהזדקקות המטופל ל .7.3.6
 סטטוס המטופל בהתאם לחלק התקופה היחסי. הזוכה יגיש דרישת תשלום בהתאם.
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תשלומים אשר הזוכה קיבל בטעות, או תשלומים אשר הנם חלק ממחיר השרות על פי המפרט,  .7.3.7
או שהתברר בדיעבד לזוכה שהם חלק מהשירותים על פי המפרט, יהיו ניתנים לקיזוז על ידי 

 ם המגיעים לספק על פי הדיווח החודשי שהגיש הזוכה.מכבי מהתשלומי

 
 אחריות .8

זק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, פי דין לכל נ-מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .8.1
לישי לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או לחבריה ו/או לצד ש

ובלבד שלא נגרמו כתוצאה זה,  כלשהו, עקב ו/או בקשר עם אספקת השירותים כמפורט ומוגדר בהסכם
 . י דיןפ-מממעשה או מחדל שמכבי ו/או מי מטעמה אחראים לו על

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה, לרבות  .8.2
רוע שהינו הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה מאי

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

חובת הפיצוי והשיפוי כפופה לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב לזוכה אודות התביעה, למתן 
 האפשרות לזוכה לנהל את התביעה הנידונה ולכך שמכבי לא תתפשר בתביעה ללא הסכמת הזוכה.

י לצמצם או לגרוע בצורה כל ידי הזוכה כד-הקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן עלב .8.3
שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה מחובתו לשפות 

 פי כל דין.-ו עלי הסכם זה ו/אפ-ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על

מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע ממנה לזוכה,  .8.4
 י חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהזוכה  בכל דרך אחרת.פ-בצירוף הצמדה וריבית על

קנות, הצווים, ההוראות והתקנים הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, הת .8.5
. למעלה מן הצורך יובהר, כי הזוכה מתחייב למלא אחר כםפי ההס-המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

הצווים והתקנות שהותקנו  ואחר כל 1995-כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה
יו אמור לעיל, באופן שהזוכה, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשעל פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות ה

במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו 
 י החוק הנ"ל.פ-ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל מקרי או זמני, יהיו בכל עת

פי -כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי ההסכם ו/או עלהוראות סעיף זה, על  .8.6
ה כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוס

 בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.

 
 ביטוח  .9

י כל דין, ממועד תחילת הסכם זה או פ-או על/פי הסכם זה ו-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על .9.1
, מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית תחילת מתן השירותים, לפי המוקדםממועד 

המסומן כנספח להסכם  כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים"
(, וזאת למשך כל תקופת "הביטוחים"ו/או  ביטוחי הספק""להלן זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )

בות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר למשך כל תקופה נוספת לאחר פי ההסכם, לר-ההתקשרות על
)שלוש( שנים מתום תקופת  3-מתום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות 

 ההתקשרות.

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

בין היתר, לשלם את דמי  הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, .9.2
 הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה

בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את 
 סכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה.תוקף הביטוחים. יודגש, כי הזוכה יישא בכל מקרה ב

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני מועד חתימת  .9.3
הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא 

כה מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין חתום כדין על ידי המבטח. הזו
על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-מהתחייבויותיו של הזוכה על

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא -לבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל ע .9.4
מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה מחובתו לשפות ו/או 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהזוכה אחראי לו על
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שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, ככל  .9.5
לעיל בגין הארכת  9.3הסכם זה, מתחייב הזוכה להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 פי ההסכם.-תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

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

לעיל תחשב הפרה  9.5ו/או  9.3ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .9.6
 ם המגיע לזוכה לפי הסכם זה.יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלו

 .1970-אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א

ידי הזוכה כאמור לעיל, -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על .9.7
ו הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/א

זה. הזוכה מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה  9פי סעיף -נשוא האישור להתחייבויותיו על
נויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי ולדרישת השי

הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל 
ת שינויים פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכ-פי הסכם זה ו/או על-חובה שהיא המוטלת על הזוכה על

 כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

י המבטח מוותר ידי מכבי, וכ-ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על .9.8
לא תשוננה לרעה, אלא על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות 

 )שלושים( יום מראש. 30אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחות 

י אביטוחי הזוכה יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, לרבות אי מתן הודעה ו/או  .9.9
 בי לקבלת שיפוי. הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכ

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או  .9.10
מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל 

לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב, כי ככל שערך ביטוח  אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם
רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי 

 פי הפוליסות.-מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והזוכה מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על

חוזה זה, הוא  בקשר עם מתן השירותים נשואקבלני משנה במסגרת ו/או הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם  .9.11
יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים 

, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הזוכה. לחלופין, הנדרשים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות מולם
 קבלני המשנה בשם החבר בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל.  רשאי הזוכה לכלול את

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, , לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד  .9.12
 עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 
 רישיונות והיתרים .10

ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל  .10.1
רך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל פי הדין, לצו-הרשיונות הדרושים על

יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת 
 ההתקשרות.

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. .10.2

 
 ועסקי הזוכהמ .11

   לכל צורך כעובדיו       ידו לצורך מתן השירות ייחשבוהזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על  .11.1
ונו או שלוחיו, ולא ייחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשב

 סיו עימם.הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיח

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם החלים  .11.2
 עליו.

פי דין, כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או -הזוכה אחראי, על .11.3
בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או בכל פעילות 

טעמה אחראים ובלבד שלא נגרמו כתוצאה מממעשה או מחדל שמכבי ו/או מי מהקשורה למתן השירות, 
 . פי דין-לו על
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י כל זכות שניתנת פי ההסכם, וכ-כן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על .11.4
בי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, פי ההסכם למכ-על

בטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואן, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי לה
ם ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי, והם לא יהיו זכאי

לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר 
 י ההסכם, מכל סיבה שהיא.פ-עלעם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות 

מסמיך את הזוכה מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כ .11.5
הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה 

 כלשהי.

ב לפצות ו/או לשפות את מכבי בגין כל נזק מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחיי .11.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים -ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על

 לעיל.  8.2מהמוצהר בהוראות פרק זה. על פיצוי/שיפוי כאמור יחולו התנאים הקבועים בסעיף 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  .11.7
 ההסכם.

 
 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .12

ני המסחר שלה, כפופים כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימ .12.1
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .12.2

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל ידיעה  .12.2.1
, שיטות עבודתה, וחברי מכבי בקשר עם ביצוע הסכם זה ולכל מידע על ושל מכבי, עובדיה

נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב 
נתונים, אשר יגיעו לידיעתו בתוקף או במהלך או אגב או במסגרת ביצוע התחייבויות הזוכה 

י האמור במסמכי הסכם זה, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה פ-על
 (.המידע"להלן ")

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, ולא למסור ו/או  .12.2.2
להעביר את מהידע לכל צד שלישי כלשהו, אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, 

 בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

ע אך ורק לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למיד .12.2.3
לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים והמועסקים על 

מו על כתב התחייבות אישי פי ההסכם יחת-ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הזוכה 

המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח לשמירת סודיות 
 ידי מכבי(. -שיומצא על

ידי עובדיו -מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הזוכה יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על
 ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .12.2.4

כה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם מידע שהיה בידי הזו .12.2.4.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .12.2.4.2
 סודיות;

 מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של הזוכה. .12.2.4.3

י צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד פ-פי דין או על-על מידע שחובה לגלותו .12.2.4.4
 שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הזוכה לא יהא  .12.2.5
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.
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שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  כי ידוע לו .12.2.6
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 

דיות, וכי הזוכה מודע לכך שהמידע הינו והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסו
 חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  .12.2.7
האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי 

( הוראות חוק הגנת הפרטיות, מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק
-, חוק העונשין, התשל"ז1996-ו, חוק זכויות החולה, התשנ"וותקנותי 1981-התשמ"א

 רלבנטי נוסף., וכל דין 1977

 דרישות אבטחת מידע .12.3

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: הזוכה

 כללי .12.3.1

יוגדר איש קשר אחראי לאבטחת המידע שבאחריותו לוודא את יישומן של  הזוכהאצל  .12.3.1.1

 .הדרישות שיובאו להלן

כבי מידע המכיל פרטים אודות לקוחותיה ו/ואו מ-מקבל מ הזוכהבמקרים שבהם  .12.3.1.2
מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות  הזוכהעובדיה, 

ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות  וכי היא נוקטת באמצעי אבטחה
 , תיקוניו ותקנותיו.1981ה'תשמ"א 

מתחייב להחתים את עובדיו ושלוחיו הרלוונטיים על הצהרות סודיות, הכוללים,  הזוכה .12.3.1.3
בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של מכבי. למען הסר ספק, 

, ואין צורך לבצע שימוש במסמך הסודיות כההזוניתן לבצע שימוש במסמך הסודיות של 
 של מכבי עצמה.

ומי מטעמו יישמר ולא ייעשה בו שימוש שלא לצורך  הזוכהלידי כל מידע המגיע  .12.3.1.4
 הפעילות מול מכבי.

קוחותיה לא יועבר לצד ג' ללא מכבי ו/או ל -כל מידע שייחשף במסגרת העבודה הנוגע ל .12.3.1.5
 מכבי.-אישור בכתב ממנהל אבטחת המידע ב

במסמך זה כדי לגרוע או להפחית מאחריותו של כל עובד אצלו  הזוכהין בהתחייבות א .12.3.1.6
 .עובדיו ושלוחיולמילוי הוראותיו ע"י כל  הזוכהלגבי דרישות מסמך זה, ו/או לאחריות 

מכבי תהא רשאית לקבל פעם בשנה מידע על מבדק אבטחת מידע/מבדק חדירה שנעשה  .12.3.1.7
. במידה והמבדק יציג ממצאים המסכנים רפואילמכשור ה (הזוכהע"י היצרן )באמצעות 

( להציג תכנית לתיקון הליקויים הזוכהאת המידע של מכבי יידרש היצרן )באמצעות 
 וזאת בהתאם לחומרת הממצא.

יודיע כי קיים סיכון  FDA-את כל המידע הנחוץ למכבי במידה והיספק  הזוכה .12.3.1.8
CYBER .בתפעול בגרסת המכשירים הנרכשים ע"י מכבי במסגרת הסכם זה 

( כתוצאה הזוכהבמידה והמידע של מכבי שנאגר אצל יצרן המערכת )המיוצג ע"י  .12.3.1.9
מהסכם זה נגיש או מועבר לגורמי צד ג' מטעמו, או ייהפך לכזה במהלך תקופת ההסכם 

וש אבטחת מידע עם מכבי, הוא מתחייב לקבוע בהסכמים שהוא עורך אתם חובת מימ
והגנת סייבר מתאימים, כשם שהוא עצמו נדרש לקיימם, וביצוע ביקורת על ידו או 

מטעמו בנושא אבטחת מידע וסייבר אצלם. בפרט כאשר המידע של מכבי נאגר אצל 
 ספק שירות ענן.   

מנהל אבטחת המידע של מכבי על כל אירוע/חשד לאירוע אבטחת דווח לל הזוכהעל  .12.3.1.10
חשד לחשיפת מידע או נחשף מידע של מכבי לגורמים שאינם מורשים,  מידע שבו קיים

(. סעיף זה תקף גם הזוכהוזאת בטווח זמן סביר מרגע איתורו ע"י היצרן )המיוצג ע"י 
לגורמי צד ג' מטעם היצרן הרלוונטיים לנושא וגם לאחר תום ההסכם במידה ומידע של 

 טעמו.מכבי נותר במערכות היצרן או אצל גורמי צד ג' מ

לערוך ביקורת אבטחה בכל עת. הביקורת תבוצע  מכבי מתחייב לאפשר לנציג הזוכה .12.3.1.11
 .הזוכהבתאום עם 
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  אבטחת מידע לוגית .12.3.2
או מי מטעמו יחזיק מידע של מכבי על  הזוכהבמקרה שבמהלך מתן השירותים למכבי  .12.3.2.1

כאמור  הזוכהאמצעי מחשוב נייח או נייד שאינו ברשת המחשוב של מכבי, אזי יפעל 
 בסעיפים שלהלן :

מעבד מידע עבור מכבי המסווג כ"חסוי או חסוי ביותר" ע"פ מדיניות  הזוכהבמידה ו .12.3.2.2
סיווג המידע של מכבי, השרתים או המחשבים המכילים מידע של מכבי לא יחוברו 

(. חריגה מתנאי זה באופן ישיר לרשת האינטרנט ולרשתות חיצוניות )בחיוג או בנל"ן
מחייבת אישור מראש של מנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר של מכבי. למען הסר 

אשר אינם משמשים לאחסון המידע של מכבי לרשת  הזוכהספק, ניתן לקשר את מחשבי 
 האינטרנט.

יישם מידור פנימי בגישה לקבצים המכילים מידע של מכבי. הגישה לקבצים אלה  הזוכה .12.3.2.3
מחייבים זאת, ולמי שחתמו על  הזוכהי שעבודתם ותפקידם אצל תתאפשר רק למ

 התחייבות לשמירת סודיות מול מכבי.
יוודא הצפנה של קבצים המכילים מידע של מכבי המסווג כ"חסוי או חסוי  הזוכה .12.3.2.4

 ביותר" ע"פ מדיניות סיווג המידע של  מכבי.
ע"פ מדיניות סיווג קבצים המכילים מידע של מכבי המסווג כ"חסוי או חסוי ביותר"  .12.3.2.5

 אל מכבי באופן מוצפן. הזוכההמידע של  מכבי יועברו מ
אין להעביר קבצים המכילים מידע של מכבי בדוא"ל ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר  .12.3.2.6

 לגורמים אחרים ללא אישור בכתב ממכבי.
 תשמר אבטחת המידע באופן הבא: הזוכהבתחנות העבודה של  .12.3.2.7

קשיח של התחנה )למעט לגבי חברה או יחיד ללא א יישמרו קבצי מכבי על הדיסק הל .12.3.2.7.1
 רשת משתמשים(.

 וסיסמא אישית.  USER IDהכניסה לתחנה תהיה באמצעות  .12.3.2.7.2
 אורך הסיסמא יהיה לפחות שבעה תווים. .12.3.2.7.3
 הסיסמאות יוחלפו כל שלושה חודשים לפחות. .12.3.2.7.4
 שגיאות רצופות בהקשת הסיסמא . 5תחנה תינעל אוטומטית לאחר ה .12.3.2.7.5
 דקות לכל היותר. 20מסך עם סיסמא שיופעל לאחר בכל תחנה יותקן נועל  .12.3.2.7.6

 תותקן תכנת הגנה תקנית ומעודכנת כנגד וירוסים. .12.3.2.7.7
מערכת ההפעלה המותקנת על התחנה מעודכנת בעדכוני האבטחה האחרונים שהופצו  .12.3.2.7.8

 על ידי היצרן.

או ממחשבים אישיים )למעט לגבי חברה או יחיד ללא  הזוכהלא יוצאו דיסקים משרתי  .12.3.2.8
ם( לתיקון או לכל מטרה אחרת כשעליהם נמצאים קבצים המכילים רשת משתמשי

 מידע של מכבי. במקרה כזה יש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק.
מדיה מגנטית או אופטית כנ"ל תאוחסן בתאום עם מכבי במקום שהגישה אליו  .12.3.2.9

 תתאפשר למורשי גישה בלבד.
ל עם גישה לאחראי על גיבויים יבוצעו בצורה מסודרת וישמרו במקום סגור ונעו .12.3.2.10

 לקיים נוהל שחזור תקופתי לגיבויים. הזוכההגיבויים בלבד. כמו כן על 
אין להעביר קלטות עם גיבויים של קבצים המכילים מידע של מכבי לגופים חיצוניים  .12.3.2.11

 ללא יידוע מראש.

כל מדיה מגנטית או אופטית או דוח המהווים תוצרי עיבוד מנתוני מכבי יאוחסנו בארון  .12.3.2.12
 ר וכן יושמדו וייגרסו לאחר השימוש.סגו

מתחייב להודיע מידית למנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר במכבי בגין כל חשש  הזוכה .12.3.2.13
 לפגיעה, אובדן ו/או חשיפה של קבצים המכילים מידע של מכבי.

מתחייב לאפשר לנציג מכבי לערוך ביקורת אבטחה בכל עת. הביקורת תבוצע  הזוכה .12.3.2.14
 .הזוכהבתאום עם 

לכל  הרשת תאובטח  ,(wifiרשת אלחוטית )במידה וקיים שימוש בטכנולוגיה של  .12.3.2.15
 הפחות ע"י שימוש בהגדרות הבאות:

 תוגדר במצב מוסתר שאינו גלוי לכל.(  (ssidרשת )ה .12.3.2.15.1
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 .WPA 2יבוצע שימוש בפרוטוקול  .12.3.2.15.2
 תבוצע לכל הפחות על בסיס הגדרות האבטחה הבאות: הזוכהישה מרוחקת למערכת ג .12.3.2.16

 "זיהוי חזק" כפול בעת הגישה לשירות.יבוצע  .12.3.2.16.1
 יוגדר לוג אירועים על השימוש בשירות. .12.3.2.16.2

 .הגישה לשירות תבוצע על ידי שימוש בהצפנה על בסיס הסטנדרטים המקובלים בשוק .12.3.2.17

 ומחשבים ניידים: mobile שימוש באמצעי .12.3.3

 ,DOKא: באמצעי מחשוב ניידים )לדוגמ מכבי יוחזק מידע של במקרה שבמהלך מתן השירותים למכבי

Laptop, Mobile Phone, Tablet  לפעול כדלקמן הזוכה(, מחויב עובד: 

כל כללי אבטחת המידע החלים על עמדת העבודה בסעיף יחולו גם על אמצעי המחשוב  .12.3.3.1
  .דהניי

ת בכל עת. במידה והעובד אינו לוקח א הזוכהיימצא בהשגחת עובד  mobile-אמצעי ה .12.3.3.2
 .הי, עליו לנעול אותו במקום בטוחאמצעי המחשוב הנייד עמו מסיבה כלש

מנהל לדווח מידית ל הזוכהאבד, על העובד או איש הקשר מטעם  mobile-אם אמצעי ה .12.3.3.3
שהיה על  מכבי מידע והגנת הסייבר ו/או לקב"ט ולפרט את סוג המידע שלהאבטחת 

 .אמצעי המחשוב שאבד וכיצד הוא מוגן ומגובה

ו/או  מכביו/או עסקי  מכבי על לקוחותבמידה וייעשה שימוש בקבצים המכילים מידע  .12.3.3.4
או יוצפן /ולוודא כי מסמכים אלה יוצפנו פרטנית  הזוכהעל  – מכבינתונים על מערכות 

 .כל התקן זיכרון

כרון מאמצעי המחשוב הנייד לתיקון או לכל מטרה אחרת יככלל, לא יוצאו התקני ז .12.3.3.5
פעולה כזו, על  במקרה שתבוצע .מכבי כשעליהם נמצאים קבצים המכילים מידע של

 .המשתמש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק

לגופים חיצוניים ללא  מכבי אין להעביר אמצעי גיבוי של קבצים המכילים מידע של .12.3.3.6
 .הסייבר במכבי והגנתאישור מראש ובכתב ממנהל אבטחת המידע 

לערוך ביקורת על אבטחת אמצעי המחשוב הנייד  מכבי מתחייב לאפשר לנציג הזוכה .12.3.3.7
 .הזוכהעת. הביקורת תבוצע בתאום מראש מול  בכל

   מכבי גישה לרשת ולמערכות .12.3.4

שם משתמש לרשת  הזוכהיוקצה למי מטעם  מכבי-במהלך מתן השירותים לובמקרה  .12.3.4.1

לכך שמשתמש זה יפעל כאמור בסעיפים  אחראי הזוכהיהיה אזי   מכבי ולמערכות
 :מכבי , מכל אתר ומכל מחשב ממנו יתחבר לרשתשלהלן

למערכת. יש לפעול על פי הנחיות  הזוכהבמקרה הצורך יוגדר אופן הגישה מרחוק של  .12.3.4.1.1

 מכבי בלבד.

משתמש וסיסמא שישמשו לטובת  י, מכב-במסגרת תפקידו ב יוגדרו הזוכהלעובד  .12.3.4.1.2
אישית וסודית. אין  הסיסמא הינה -  במכביאימות פרטי הזיהוי אל מול מערכות המידע 

. אם יימסרו לידי עובד  סיסמא ושם הזוכהלהעביר את הסיסמא לאיש, כולל עובדי 
 .בהם להשתמשמשתמש שאינם שלו, חל איסור מוחלט 

אין לרשום את הסיסמא במקום שאינו מאובטח. במידת הצורך יש לבצע שימוש במקום  .12.3.4.1.3
 .ניר, ושימוש בהצפנה לקובץ מחשבפיזית ל אחסון בכספת -אחסון מאובטח 

מנוטרות באמצעות  מכבי תוהפעולות המבוצעות בעמדת עבודה המחוברת למערכ .12.3.4.1.4
 . מכבי-מערכות הניטור והבקרה ב

הנעדר מעמדת העבודה, להקפיד לנעול אותה באמצעות שומר מסך מוגן  הזוכהעל עובד  .12.3.4.1.5
 .סיסמא

מודמים, נגני מדיה וכן כל ,  USBאין לחבר לעמדת העבודה התקנים חיצוניים כגון כונני .12.3.4.1.6
 ד.ועו Bluetooth, Wireless, Infrared אמצעי באמצעות תווך תקשורת אלחוטי

 .אין לבצע כל שינוי בעמדת העבודה באורח עצמאי על ידי העובד כולל התקנת תוכנות .12.3.4.1.7

אין לשמור קבצים באופן מקומי על עמדת העבודה. הקבצים ישמרו על כונני הרשת  .12.3.4.1.8
 .קומות ייעודיים ע"פ רמת הסיווג שלהםהפנימית במ

חושד כי נעשה שימוש לא מורשה בעמדת עבודתו, עליו לדווח מידית  הזוכהבאם עובד  .12.3.4.1.9
 .לאבטחת המידע
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 :בענן מידע אבטחת .12.3.5

 .ענן מחשוב בסביבת מתארחת הזוכה מערכת אם גם יחולו הנספח סעיפי כל .12.3.5.1

 .הזוכה של היא המידע על האחריות, ענן בשירות מאוחסן מכבי של שמידע במקרה .12.3.5.2

 של פעילות כל על במכבי הסייבר והגנת המידע אבטחת למנהל להודיע מתחייב הזוכה .12.3.5.3
 .ענן לשירותי שמוצאת מכבי

זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  12סעיף  .12.4
 ההסכם.

 
 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .13

בנקאית  כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות .13.1
להלן אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף להסכם זה )

, שתוקפה החל במועד תחילת תקופת מסכום ההצעה הזוכה 10%(, בסך של ערבות הביצוע""
 חודשים לאחר סיומה. 4ההתקשרות וכלה בתום 

לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או הסתיים מתן מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור  .13.2
-השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על

אית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש הארכה נוספת שלה לתקופה תהא מכבי רש -פי ההסכם 
פצות את מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים ל

 כתב ערבות הביצוע.

א מכבי רשאית לממש את ערבות פי ההסכם, תה-בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .13.3
הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, למשא 

 כלשהי.ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה 

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש את  .13.4
 7ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך 

 )שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל סכום מתוכה.

 י ההסכם.פ-ין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה עלא .13.5

 י כל דין.פ-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .13.6

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  .13.7
 ההסכם.

 
 ההסכם סיום .14

לעיל, מכבי תהא רשאית, בכל עת, להביא הסכם זה, כולו או ביחס  3.1-ו 3.1על אף האמור בסעיפים  .14.1
פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ובלבד שהודיעה על כך -, לסיומו, עללשירותים מסויימים

 חודשים מראש. 6לזוכה בכתב לפחות 

במקרה כאמור, לא תהא לזוכה כל טענה ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי בקשר עם סיום 
 ההסכם.

מכבי רשאית לבטל את ההסכם מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא  .14.2
ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי שלזוכה תהא טענה ו/או דרישה כלשהי 

 בקשר לכך:

 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; .14.2.1

אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק ו/או צו  .14.2.2
יכים או מונה כונס נכסים לנכסי הזוכה, לרבות כונס נכסים זמני, והליכים כאמור להקפאת הל

 ימים;  60לא בוטלו בתוך 

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה או ללא  .14.2.3
 מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 –ת תהא מכבי רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודי .14.3
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 לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל; או .14.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות  .14.3.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר הוראות מכבי,  3תוך 

ייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או ש
 הקיום כאמור.-האמורה ו/או אי

לעיל, ישלם הזוכה למכבי פיצויים  14.2ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את  .14.4
וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או ₪,  100,000מוסכמים בסך של 

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

לעיל ו/או הפר הזוכה את ההסכם הפרה שאינה  14.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .14.5
יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות והזוכה 
לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי שנדרש על ידי מכבי, 

י זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכב
וזאת בגין הנזקים ₪,  100,000קיומו, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך של -אי

שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח 
ל מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה זו כדי לגרוע מזכותה ש נזקים אלה. אין באמור בפסקה
 אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר עלול  .14.6
להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה יהיה מנוע 

 ר.מלטעון להיפוכו של דב

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  .14.7
 שתקבע מכבי בהודעה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  .14.8
י הוראות פ-, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1970-הסכם(, התשל"א

 פי דין. -ההסכם או על

 
 איסור הסבת ההסכם .15

ת אפי ההסכם או -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על .15.1
החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי, שלא תסרב לתיתו אלא 

 מנימוקים סבירים.

ה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכ .15.2
 כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .15.3

או חלקן, לכל גוף /פי הסכם זה ו-מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .15.4
גדרתו של עניין" בו כה-ל מכבי ו/או שמכבי הינה "בעלמשפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך ש

, ו/או לכל גוף מקבוצת מכבי ובלבד שזכויות הזוכה על 1968 –יירות ערך, תשכ"ח נעניין" בחוק -"בעל
 פי הסכם זה לא תיפגענה.

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .15.5

זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  15סעיף  .15.6
 ההסכם.

 

 העדר בלעדיות .16

די מכבי לספק את השירות אינה הרשאה י-הזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על
  בלעדית, וכי ישנם זוכים נוספים במכרז המפעילים ומקיימים שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי.

 

 זכות קיזוז .17
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 הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה .17.1
 עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה

 ממכבי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם .17.2
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי.

 
 ויתור בכתב .18

 ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב.אין שינוי בהסכם, ואין  .18.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא  .18.2
 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור על  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .18.3
 בי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.זכויותיו, לא לג

 
 סמכות שיפוט .19

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

 
 כתובות הצדדים ומתן הודעות .20

 ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם. כתובות הצדדים לצורך

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

 

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 ___________________ ___________________ 

 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה
 

 תאריך:_____________

 לכבוד

  מכבי שירותי בריאות

 , תל אביב27המרד 

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים  

 

"(  לרבות בקשר הספק"להלן ________________ )הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
ם הנלווים בקשר עם וכן כל השירותי בתנאי שכירותמערכות העשרת חמצן לחברי מכבי בבתיהם אספקת עם מתן שירותי 

פה "( וזאת לתקוההסכם" -" והשירותיםשנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: " 134/2019הסכם מכח מכרז 
 "(.תקופת הביטוח"להלן _______ ומסתיימת ביום _______ )המתחילה ביום 

 
יטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או ב -ביטוח חבות מעבידים .1

תוצאה מתאונה , בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כ1980 -על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
לתקופת ₪  20,000,000לאירוע ובסה"כ  ₪  6,000,000או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  

 הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.
 __________________פוליסה מספר 

 

ו ספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושהביטוח חבות  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
ל של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים ע

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב   ₪ 6,000,000בגבול אחריות של  ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו,
 לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 __________________פוליסה מספר 

 

 

מוצר ש, לרבות נזק גרר,  בקשר עם ו/או עקב כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכו  -ביטוח חבות מוצר .3
₪   6,000,000"( בגבול אחריות של המוצריםהמיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו )להלן:"

ו/או  הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספקובסה"כ לתקופת הביטוח.  אירועל
בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת 

. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, 
אך לא לפני ___________. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע  6קים ותביעות מוארכת, למשך תקופת גילוי נז
בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה 

ול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי ההודעה במהלך תקופת הביטוח. הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכל
 תחזוקה.

 למקרה ולתקופת הבטוח.   ₪ 50,000( בגבול אחריות של recallהביטוח מורחב לכלול כיסוי להשבת מוצרים )

 __________________פוליסה מספר  .4
 

 כללי
 הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  .5

י בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מנהלי ועובדיה וכ .6
 או מנהלי ועובדיה.אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי שניתנה  .7
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 יום מראש. 30למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

למועד  מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית .8
 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,

 

 

 _______________________ _______________________ 
 הביטוחחתימה וחותמת חברת  שם ותפקיד החותם 
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 נספח להסכם

 לשימוש הזוכה במכרז -יצוע ערבות ב -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד

 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותומאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

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

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

  לחברי מכבי בבתיהםמערכות העשרת חמצן ( לאספקת /2019134

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד המחירים לצרכן 

מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים 

 עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

(, כי המדד החדש עלה המדד החדש"להלן "י התשלום על פי ערבות זו )אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפנ

(  אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה המדד היסודי"להלן "לעומת המדד בגין חודש __________ )

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

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

 

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

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

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

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 בכבוד רב,

 

 שם הבנק:__________

 הסניף:__________שם 



 
 

 
37 

 נספח להסכם

 

 

 לכבוד

 מכבי שירותי בריאות

 

 "התחייבות החבר"הנדון:   

 

 אני הח"מ________________________ ת.ז. _______________________

 תוקף-או מיופה כוחי אשר יציג ייפוי כוח בר

של __________________  ת.ז. _______________________המשמש כאפוטרופוס טבעי שלו עקב  או: אביו או אימו

 היותו קטין

 

 

 ים הבאים:מכשירבאמצעות חברת ___________את ה בהשאלה  אני מאשר בזאת כי קיבלתי מ"מכבי" .1

 

1          ________________________2________________________ 

 

 

3________________________ 

 

 

בהתאם להוראות הרפואיות שאקבל מהרופאים המטפלים ונציג חברת  ים/אני מתחייב להפעיל את המכשיר .2
 , בהתאם להוראות היצרן ובזהירות הראויה.___________

 

, לשלמותו ופעילותו התקינה הנני מתחייב בכל מקרה של תקלה ים/הנני מתחייב להיות אחראי למכשיר .3
 ו/או בציוד המתכלה לפנות אך ורק לספק הציוד. ים/מכשירב

 

המספקת את  _________רכוש של מכבי, כי אם של חברת  ם/אינו ים/ידוע לי ומקובל עלי שהמכשיר .4
מכבי, ואשר הושאל לשימושי האישי בלבד ואין לי רשות להעבירו לאחר ו/או לאפשר חברי ל ים/המכשיר

 שימוש בו לאחר.

 

פוג י "להננותנת לחברת_________ עבור אספקת  המכשיר/ים  שמכביתוקף התחייבות הכספית ש לי ידוע .5

 בכפוף, סיומה מועד לפני כחודשייםמכבי,  בסניף, לצורך בהתאם הבתאריך ___________ וכי עלי לחדש

 המעיד על הצורך להמשך השימוש במכשיר. רפואי לאישור
 

או לחילופין לשלם ישירות  כנדרש אאלץ להשיב המכשיר לספק.ידוע לי כי אם לא אחדש את ההתחייבות  .6

 לספק עבור המשך השאלתו
 

 5 -,מיד ולא יאוחר מ בין באמצעותי ובין באמצעות בני משפחתי ספקליצירת קשר עם ההנני מתחייב לדאוג  .7

קת יש להביא אישור רפואי עדכני על הפס .ים כדי לדאוג לאיסוף המכשיר/ימים מתום השימוש במכשיר
לספק יחייב את מכבי בתשלום קנס  ים/ידוע לי כי כל איחור מצידי בהשבת המכשיר השימוש במכשיר.  

 לספק.
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ללא  עלות המכשירבמלוא יהיה עלי לשאת  מסיבה כלשהי מכשירבמקרה של אובדן הידוע לי כי אם  .8

 מכבי.השתתפות 

 

 ___________________________    תאריך:____________מיופה כוחו  וחתימתו:  /טופלשם המ

 

 עצמו יש לבקש לחתום על ההתחייבות המצ"ב: מטופלבמידה שהחותם על כתב ההתחייבות אינו ה

 

  אני הח"מ ______________________________  מתחייב/ת כי במידה שיבצר 

 

 בתום השימוש, אדאג באופן אישי להשבתו למכבי.ר/גב'________________________________ להשיב המכשיר ממ

 

 

 

 רכזת יחסי חבר מחוזית, מכבי שירותי בריאות עותקים:

 מטופלה

 08-8618813/2ם: -לפרטים נוספים ניתן לפנות: רכזת יחסי חבר מחוז השפלה וי

 03-7333334רכזת יחסי חבר מחוז מרכז: 

 04-8808523רכזת יחסי חבר מחוז צפון: 

 03-5484711רכזת יחסי חבר מחוז השרון: 

 08-6267459רכזת יחסי חבר מחוז דרום: 
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 נספח להסכם

 מערכת דיווח חשבונות אינטרנטית

 

 מגנטית מדיה גבי עלף מצור
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 נספח להסכם

 

 חברה ת/עובד של והתחייבויות הצהרות

 

 מגנטית מדיה גבי עלף מצור
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 נספח ג'
 

 לכבוד
 רותי בריאותימכבי ש

 

 2019/134טופס הצעה למכרז מספר הנדון: 
 

 
 התאגיד המציע: ________________________________

 

 שם השירות המוצע: _____________________________________________

 

 : ______________________________________________קבוצה / קבוצות 

 

 והתחייבות המציעכתב הצהרה  .1

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

קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות,  1.1
 זו.ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות 

 
 אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז. 1.2

 
חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו בתנאים  1.3

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

 ידוע לנו, כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. 1.4
 

 הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת 1.5
 ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  1.6
)תשעים( ימים מהמועד האחרון  90לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
משך כל תקופת ההתקשרות לפי ב –שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

  ההסכם.

הננו מבינים ומוסכם עלינו, כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים  1.7
 במכרז.

 "ח, לא כולל מע"מ. ש -המחירים בהצעה נקובים ב 1.8
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 :להלן הצעתנו .2
 

 ניתן להציע הצעה עבור קבוצה אחת או יותר.  2.1

 עבור כל דגם. העמודותו השורותבתוך כל קבוצה, חובה למלא את כל 
 .באותו מחירדגמים לאותו סוג הציוד  עד שניניתן להציע      

 

 שרות מס'
 ושם הדגם המוצע יצרן הציודשם 

 )נא לרשום מספר/שם דגם(

אומדן כמות 
יחידות ה

הממוצעת ליום 
 במשך שנה

עלות שכירות 
 ליחידה ליום
 )לפני מע"מ(

  קבוצה א' 1

1.1 

מחולל חמצן נייח עם קיבולת 
 5-0ספיקה מקסימלית של 

ליטר לדקה + גליל גיבוי ויתר 
 מרכיבי השרות

 
1    

6200 

 

 
2 
 

1.2 

מחולל חמצן נייח עם קיבולת 
 0-10ספיקה מקסימלית של 

ליטר לדקה + גליל גיבוי ויתר 
 מרכיבי השרות

1   
 
 

150 

 

 
2 
 

1.3 
10-בנפח  נייחיםחמצן בגלילים 

 ויתר מרכיבי השרות יטרל 22
 
 

260  

1.4 
 5-3בנפח  ניידיםחמצן בגלילים 

 ויתר מרכיבי השרות יטרל
 
 

1800  

  קבוצה ב' 2

2.1 
 
 
 

מערכת חמצן נוזלי ויתר מרכיבי 
 השרות

1   

90 

 

2 

     קבוצה ג' 3

3.1 

מחולל חמצן נייד הפועל 
 בלבד בשיטת הפולסים

 
1 

 
200 

 

 
2 

3.2 

המסוגל מחולל חמצן נייד 
 והןבשיטת הפולסים הן  לפעול

  זרימה רציפהבשיטת 

1 
 
 65 

 

 
2 
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 הערות: 2.2

 שיעור גידול ללמועד מכרז זה. קיים צפי  מטופלים הקיימים אומדן כמות היחידות מבוסס על מספר
 בכל סוגי הציוד. 10%-כשל  –שנתי 

 המכרז.כוללות את כל האמור במסמכי  המחיר הצעות 

  תהיה אחידה וזהה עבור כול הדגמים של אותו הציוד.  שרותעלות ליח' ליום עבור 

 ספרות 2-מ יותר עם מחיר הצעת. העשרונית הנקודה לאחר ספרות 2 עד המחיר בהצעת לציין ניתן 
 .המחיר ציון מתן לצורך מעלה כלפי תעוגל העשרונית הנקודה לאחר

 
 רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה:  .3

 שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך:  X-וודא וסמן ב נא

 .תעודת התאגדות 

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה
בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. אישור זה יישא 

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3עד תאריך של 

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

 והרווחהממשרד העבודה  אישור מפעל חיוני.  

 מנהלה.בפרק ה 4.4.3-ו 4.3.3, 4.2.4עיפים כל האישורים הנדרשים כמפורט בס 

  למציע לקבוצה א' –בפרק המנהלה  4.2.1המעיד על עמידה בסעיף  –אישור מהיצרן.  

  ם / מפרטיםותכונותיה ם, תמונתהדגמיםבאיכות נאותה, המכיל תיאור מוצע( )לכל דגם קטלוג צבעוני 
  אישור מהיצרן . / ת המפרט יש לצרף הצהרתשבקטלוג מענה לדרי באם אין .בהתאם לדרישות המכרז

  'כשהוא מלא וחתום. -מענה טכני  –נספח א 

 'כשהוא מלא וחתום. – 1נספח א 

  כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –טופס הצעה 

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

  למסמכי המכרז.הנספח  -תצהיר עשוי בפני עורך דין ' 

 .טיוטה של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח 

  ועל רישום למכרז מקורית עם חותמת המעידה על כךחוברת מכרז. 

 

 

 : ___________________חתימה ______________   __: ____מטעם המציעמגיש ההצעה מלא של שם         
 )מורשה חתימה אצל המציע(        

 

 

 ___________________ תאריך:                                   : ____________________    חותמת המציע        
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 נספח ד'

     2019/134מספר מכרז  -טופס פרטי המציע 

 
  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
  פרטי המציע .1

 שם
 
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 משנת:פועל / ת 

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 טלפון נייד:
 
 

 טלפון נייח:
 

 
 גודל העסק של המציע .2

 (√-יש לסמן )ב הסבר הגדרה

 עסק זעיר
שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו עולה  אומעסיק עד חמישה עובדים 

 מיליון שקלים חדשים. 2על 
 

 עסק קטן
שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה  ואעובדים  20-מעסיק בין שישה ל

מיליון שקלים חדשים,  20מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  2על 
 ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר".

 

 עסק בינוני
שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על  ואעובדים  100-ל 21מעסיק בין 

מיליון שקלים חדשים,  100מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  20
 ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר" או "עסק קטן".

 

  כל אחד אחר מהאמור לעיל עסק גדול
 

 ג)ג( לחוק חובת המכרזים.2לא לשקלול. למידע בלבד מכח הוראת סעיף 

 
 
  שנים האחרונות באופן סדיר 3-ממליצים )לפחות( ב 2להלן פירוט  .3
 

 הלקוח:שם 
 

 :ותפקידו שם האיש הקשר
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
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 שם הלקוח:
 

 :ותפקידו שם האיש הקשר
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 

 שם הלקוח:
 

 :ותפקידו שם האיש הקשר
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 השירות שניתן: תיאור
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 : ___________________חתימה ______________   __: ____מטעם המציעמגיש ההצעה מלא של שם         
 )מורשה חתימה אצל המציע(        

 

 

 

 ___________________ תאריך:                                   : ____________________    חותמת המציע        
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 נספח ה'
 

 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 

אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 מצהיר בזה בכתב כדלקמן:וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  האמת

 
להלן תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ ) .1

 .לחברי מכבי בבתיהםמערכות העשרת חמצן לאספקת  134/2019( למכרז הספק""

 הנני משמש בתפקיד _________________ אצל הספק, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. .2

 די קבלן משנה/אחר.י-השירותים בעצמו, ולא עלמסוגל לספק למכבי את  .3

 מחוללי חמצן נייחים, גלילי חמצן נייחים וניידים(:)לקבוצה א' בלבד  הספק המציע .4
הינו בעל ניסיון רציף מוכח בישראל של לפחות שלוש שנים  עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה,  -

 יהם.באספקת מערכות העשרת חמצן מקבוצה א' למטופלים בבת

מטופלים בביתם בישראל  1000מערכות העשרת חמצן  מקבוצה א' עבור לפחות  2018סיפק בשנת  -

 בפרישה ארצית. 

 )מערכות חמצן נוזלי(: לקבוצה ב' בלבד הספק המציע .5
בעל ניסיון רציף מוכח בישראל של לפחות שלוש שנים עד המועד האחרון להגשת הצעות באספקת מערכות 

 ב' למטופלים בבתיהם.חמצן נוזלי מקבוצה 

 )מחוללי חמצן ניידים(:  לקבוצה ג' בלבד הספק המציע .6
בעל ניסיון רציף מוכח בישראל של לפחות שלוש שנים  עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה,  -

 באספקת מחוללי חמצן ניידים למטופלים בבתיהם.

מטופלים בישראל בפרישה  100ות מחוללי חמצן ניידים למטופלים בבתיהם עבור לפח 2018סיפק בשנת  -

  ארצית.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.  .7
 ______________________ 

 חתימה 

 אישור

 
הופיע בפני _________________,עו"ד, במשרדי ברחוב  _____________הנני מאשר בזה, כי ביום 

זהות  ידי תעודת עצמו על __, שזיהה_____________________, גב' / מר ________________________

____, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ____מספר ________

 ישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.א -אם לא יעשה כן 

 ______________________ 
 חתימה וחותמת 
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 ו'נספח 

 מבנה טופס להצגת שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם
  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      
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 נספח ז'

 
 אמות מידה

 קבוצה א'
 

 
 

 קבוצה ב'
 

 
 
 
 

מערך איכות
תיעוד ודיווח של שרות לקוחות ודוחות טיפולים שנתיים לציוד המושכר 

20במערכת ממוחשבת. אין = 0 יש = 10

הגנה על תשתית מערכות המחשוב המאחסנות מידע שמתקבל על 

2בסיס ההסכם

2הגנה על אפליקציות המאחסנות מידע שמתקבל על בסיס הסכם

1שמירה על סודיות, שלמות וזמינות המידע שמתקבל על בסיס הסכם

25

20עמידה בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן

15שירותיות ויחס אישי למטופל

20איכות השרות לאורך זמן

10גמישות ומענה לצרכים מיוחדים

10התרשמות כללית מהספק

         52.5 75

100סה"כ

אבטחת מידע*

סה"כ שביעות רצון

סה"כ מערך איכות ואבטחת מידע

שביעות רצון 

לקוחות )מכבי 

ו/או מחווי דעה 

חיצוניים(

פירוט מדדיםקטגוריה

ציון איכות 

מזערי 

לקטגוריה

משקל ב-%
ציון מ 0 עד 

10

מערך האיכות
תיעוד ודיווח של שרות לקוחות ודוחות טיפולים שנתיים לציוד המושכר 

20במערכת ממוחשבת. אין = 0 יש = 10

הגנה על תשתית מערכות המחשוב המאחסנות מידע שמתקבל על 

2בסיס ההסכם

2הגנה על אפליקציות המאחסנות מידע שמתקבל על בסיס הסכם

1שמירה על סודיות, שלמות וזמינות המידע שמתקבל על בסיס הסכם

25

20עמידה בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן

15שירותיות ויחס אישי למטופל

20איכות השרות לאורך זמן

10גמישות ומענה לצרכים מיוחדים

10התרשמות כללית מהספק

         52.5 75

100סה"כ

סה"כ מערך איכות ואבטחת מידע

שביעות רצון 

לקוחות )מכבי 

ו/או מחווי דעה 

חיצוניים(

סה"כ שביעות רצון

אבטחת מידע*

פירוט מדדיםקטגוריה

ציון איכות 

מזערי 

לקטגוריה

משקל ב-%
ציון מ 0 עד 

10
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 קבוצה ג'

 

 

משקל המכשיר הפועל רק בשיטת הפולסים כולל הסוללה הפנימית 

אחת   נמוך 5 ק"ג  .משקל מכשיר עד 2 ק"ג יקבל 10 נקודות , בין 2.1 

ק"ג עד 3 ק"ג יקבל 8 נקודות מ- 3.1 ק"ג עד 4.9 ק"ג יקבל 6 נקודות .
10

משקל המכשיר כולל הסוללה הפנימית, הפועל הן בשיטת זרימה 

רציפה והן בשיטת הפולסים - מ-10 ק"ג ומטה :

משקל 6 ק"ג  ומטה יקבל 10 נקודות , 8 ק"ג ומטה יקבל 8 נקודות , 

1010 ק"ג ומטה יקבל 6 נקודות .

4ספיקה רציפה מעל 1 ליטר/דקה

מכשיר מאפשר קצב נשימה העולה על 25 נשימות לדקה או יותר יקבל 

106 נקודות .

30

מערך האיכות
תיעוד ודיווח של שרות לקוחות ודוחות טיפולים שנתיים לציוד המושכר 

10במערכת ממוחשבת. אין = 0 יש = 10

הגנה על תשתית מערכות המחשוב המאחסנות מידע שמתקבל על 

2בסיס ההסכם

2הגנה על אפליקציות המאחסנות מידע שמתקבל על בסיס הסכם

1שמירה על סודיות, שלמות וזמינות המידע שמתקבל על בסיס הסכם

15

10עמידה בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן

15שירותיות ויחס אישי למטופל

10איכות השרות לאורך זמן

10גמישות ומענה לצרכים מיוחדים

10התרשמות כללית מהספק

         38.5 55

100סה"כ

פירוט מדדיםקטגוריה

ציון איכות 

מזערי 

לקטגוריה

משקל ב-%
ציון מ 0 עד 

10

סה"כ מערך איכות ואבטחת מידע

שביעות רצון 

לקוחות )מכבי 

ו/או מחווי דעה 

חיצוניים(

סה"כ שביעות רצון

אבטחת מידע*

איכות הציוד

סה"כ איכות הציוד


