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 מנהלה

1. 0Bכללי 

1.1. 19Bלספק , /יםהמסוגל /ספקים ספקעם  להתקשר) מעונינת "מכבי" :כבי שירותי בריאות (להלןמ 

 –(להלן  , נטענות ולא נטענותמערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב מכבימבוטחי  ל

 .) "המערכות/אלקטרודות"

1.2. 20B רזהמכמסמכי ב כמפורט מערכות ולאלקטרודותלמכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות .  

1.3. 21Bרז.המכשל מסמכי  'גנספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר 

1.4. 22B שתי-. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשנהשל ההתקשרות היא לתקופה 

 .) מיטיבים בתיאום עם הזוכה2) זהים או (1בתנאים (בכל פעם,  שנהתקופות נוספות בנות 

1.5. 23Bנתח כמותי מהפעילות השנתית של מכבי  70% -המציע בעל ההצעה המיטבית יזכה בלפחות

מפעילות ההשתלות הראשוניות תתפלג בין יתר  30%של עד היתרה בהשתלות ראשוניות בתחום. 

 המציעים . למען הסר ספק, מכבי רשאית שלא להתקשר עם כל המציעים. 

1.6. 24Bחולים  בישראל לשם יישום המכרז ובכלל זה נתחי מכבי תפעל ליישום מדיניותה מול יח' בתי ה

 הפעילות.

1.7. 25Bלפי שיקול דעתה, עם המציעים ומתן שאמכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מ , 

 במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.

1.8. 26B.מכבי מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא  

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

השונים וכתוצאה מכך  המציעיםלפצל את ההתקשרות בין תהא רשאית, אך לא חייבת, מכבי  .1.9

הכל על פי מספר ספקים, , או עם מערכות והאלקטרודותהלהתקשר עם ספק אחד לאספקת כל 

 של מכבי. והבלעדי שיקול דעתה המוחלט

 תלמערכוו מערכות ואלקטרודות נטענותנפרדת להינה הצעה המיטבית ההחלטה לגבי ה  .1.10

מיטבית תבחר הצעה מערכות ואלקטרודות נטענות לשכך שייתכן  ותלא נטענואלקטרודות 

 ב'. ות תבחר הצעה מיטבית מספקלא נטענמערכות ואלקטרודות מספק א', ול

1.11. 27B אסותא מרכזים רפואיים מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על

 בכך.  הרצת, אם בע"מ

 

2. 1Bהגדרות 

28B בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות

 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. ,104/2013 מספר רגיל פומבי מכרז – "המכרז"

 מסמך זה על נספחיו. – "מסמכי המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

29B למסמכי המכרז. 'אנספח  - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 

  



 

3. 2Bמנהלה 
3.1. 30Bרכישת מסמכי המכרז 

31Bבתמורה לתשלום 29.4.13ועד ליום  21.4.13החל מיום , המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש 

שלא יוחזר), את מסמכי ש"ח (  1000  בסךבאמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, 

ענת  , אצל הגב'14אביב, קומה -, תל27המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

-10:00     בין השעות ,ה'-בימים א' די מכבי, י, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על מנדל

14:00 .  

3.2. 32Bבירורים ופניות 

3.2.1. 65Bנציגתל ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז 

 ועדת המכרזים. רכזת, ענת מנדלמכבי: הגב' 

3.2.2. 66B על גבי טופס וזאת , 5.5.13 עד ליוםהגשת שאלות תתאפשרWORD   כדוגמאת נספח

על המציע מוטלת . mandel_an@mac.org.il: דואר אלקטרוניבאמצעות ', ה

 .03-5143643את דבר הגעת פנייתו בטלפון מס': לוודא האחריות 

3.2.3. 67B שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה.פניות 

3.2.4. 68B התשובות שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה את  בפנייתםעל הפונים לציין

 .וטלפון נייד לרבות מספר טלפון ,, וכן פרטי נציג הקשרממכבי

3.2.5. 69Bדואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על  

 .20.5.13 עד ליום

3.3. 33Bאופן ומועד הגשת ההצעות 

3.3.1. 70B את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות 

 104/2013מספר פומבי רגיל מכרז סגורה, עליה ירשם אך ורק "הדואר!) במעטפה 

או " (14, תל אביב, קומה 27ברח' המרד רכזת ועדת המכרזים,  - ענת מנדללידי גב' 

 למי שימונה כממלא מקומה במכבי).

3.3.2. 71B'להגשת המועד האחרון . 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א

הצעות שלא תוגשנה עד למועד  .12:00בשעה  28.5.13שלישי  יוםהוא  ההצעות

 !לא תתקבלנההאמור, 

3.3.3. 72B לאחר  ,'בכנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב 

  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כלחתימתה, והיא תוגש ביחד עם 

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

 וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.

3.3.4. 73Bבכריכתם מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ל

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

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

 ואת החתימות כנדרש.הנדרשים 

3.3.5. 74B המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם

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

 לה.ושעת קב

3.3.6. 75Bהצעות השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה
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 לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

3.3.7. 76Bהתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע

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

האמור  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,להתקשר עם מכבי בהסכם

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

 עקב כך.

 

4. 3B תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז 

4.1. 34Bיענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר: 

4.1.1. 77B בישראל.תאגיד רשום כחוק 

4.1.2. 78B.מנהל ספרים כדין 

4.1.3. 79Bיצרן או שבידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץהינו ה. 

4.1.4. 80B בעצמו, ולא ע"י קבלן מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב מסוגל לספק למכבי

 .משנה/אחר

4.1.5. 81Bעל ידו אישור ה ותהמוצע מערכות והאלקטרודותל-FDA  ו/אוCE  ו/או קנדה

HEALTH טרליה סו/או אוTGA ו/או רשות הבריאות ביפן. 

4.1.6. 82Bבישראל ו/או צפון  ,מכל דגם מוצע, המוצעות על ידו נמכרו מערכות והאלקטרודותה

 30אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה בכמות מצטברת של לפחות 

 2011 – 2012 ניםבש יחידות

4.1.7. 83Bותהאחרונתיים בישראל בשנבעל נסיון מוכח (בעצמו או באמצעות צוות מטעמו)  הינו 

בתמיכה בפעולת ומערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב  באספקת) 2011 - 2012לפחות (

 .כל השירותים הכרוכים בכךההשתלה ו

4.1.8. 84B.רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך 

4.2. 35B באחד יעמוד  שלאעמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע

 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

4.3. 36B ,ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך

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

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

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

 

5. 4Bהתחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה 
5.1. 37B(תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר

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

ובמקרה זה יהיה  כל אחת, (ששים) יום 60ת של עד ונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ

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

 .שלח על ידי מכבי בכתביבקשה כאמור ת

5.2. 38Bשלח למכבי על ידי המציע יהצעות, תהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ה



 

ימי  2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדלבכתב, לידי הגב' 

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

5.3. 39Bעל ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב 

5.4. 40B לעיל,  5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

6. 5Bחיםאישור עריכת ביטו 
6.1. 41Bאישור ההתקשרות (להלן:  אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם"

אישור עריכת ביטוחים של  טיוטא ,. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו)עריכת ביטוחים"

 חתום על ידי חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז.

6.2. 42B לעיל. 3.2 3 סעיף שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות 

6.3. 43Bאישור ההתקשרות הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ,

 עריכת ביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

 

7. 6Bבחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות 

7.1. 44Bכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי מ

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

7.2. 45Bלעיל. 1.7פי האמור בסעיף -לעשא ומתן אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל מ 

7.3. 46Bמחיר.  100%על פי  אמת המידה לבחירת הספק בעל ההצעה המיטבית תהיה 

7.4. 47B מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב, לאספקתציון המחיר ייקבע על ידי סכימה של הצעת המציע 

הדגמים שבטופס ההצעה, לגביהם לא צוין אומדן  בהתאם לאומדן הכמויות בטופס ההצעה. 

  כמות, ישוקללו לפי כמות של יחידה אחת.
7B ,על כל שנה של אחריות מלאה מעבר למינימום הנדרש, מכבי תפחיתלצורך קביעת ציון המחיר 

 9%-בגין סעיף זה לא יופחתו מציון המחיר יותר מ .רכיב מוצעלאותו  מהעלות המוצעת 3%

  ).למינימום הנדרששנות אחריות מעבר  3עד (שווה ערך לתוספת של 

7.5. 48Bרשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ועדת המכרזים תהא

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

 במסגרת שיקוליה.

7.6. 49B מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי 

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

7.7. 50B וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  שניועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה 

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

7.8. 51B.האומדן יופקד בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 

 

8. 8Bהתחייבויות המציע הזוכה במכרז 

8.1. 52B (שבעה)  7בתוך למסמכי המכרז,  'אכנספח המצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם

 על הזכייה במכרז.ימים מיום קבלת ההודעה 



 

53Bאישור עריכת ההתקשרות הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ,

 .י חברת הביטוחיד-לביטוחים חתום ומאושר ע

54B ההתקשרות ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם

 .' למכרזבכמופיע בנספח 

8.2. 55Bהזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.המכרז והצעת  מסמכי 

8.3. 56Bערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם

 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על

8.4. 57Bכי הגיש  ,, ימציא הזוכה במכרז למכבי אישורההתקשרות תוך שבוע ממועד חתימת הסכם

, והוא מתחייב להמציא אישור מערכות והאלקטרודות לשיכוך כאבאמ"ר ל בקשה לקבלת אישור

, ובכל מקרה טרם הפעלת ההתקשרות החתימה על הסכם חודשים ממועד(שלושה)  3אמ"ר תוך 

 השרות נשוא המכרז.

9. 9Bביטול המכרז 

9.1. 58Bמציע  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי

מערכות  הסכם לאספקתידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים -כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 ).'אנספח והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (  ,ואלקטרודות לשיכוך כאב

9.2. 59Bלבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית

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

 .כאמור

9.3. 60Bכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.אלקטרוני ל שלח בדואריהודעה על ביטול המכרז ת 

9.4. 61B רוכשי מסמכי מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי

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

 

10. 10Bעיון במסמכי המכרז 
, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון 1993-התשנ"ג ,(ו) לתקנות חובת המכרזים21בהתאם להוראות תקנה 

 ₪ 400כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה תמורת תשלום בסך של  ,של משתתף במכרז במסמכי המכרז

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

11Bצוי זכויותיו במסגרת הליך יעיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מ

 ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי.  ,ןאו מקצת ןהמכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כול

 

11. 12Bהמכרז בעלות על מסמכי 

13Bנם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין ימסמכי המכרז ה

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

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

 

12. 14Bמכות שיפוטס 

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה 
 תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב - יפו. 

 



 

 

 'אנספח 

 ה ס כ ם
 2013 ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי 
 227/99אגודה עותמנית מס'  
 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 _______________________ בע"מ___ 

 ____________________ח.פ.  

 מרח' __________________ 

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד 

 

 

מערכות ואלקטרודות לשיכוך אספקת ל, 104/2013ו שמספררגיל פומבי מכרז ומכבי פרסמה   הואיל
להסכם זה, ואשר מהווה   'כנספח א), אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" :(להלן כאב

 ;הימנוחלק בלתי נפרד 
 

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

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

 
בהתאם לתנאים המפורטים  מערכות והאלקטרודות לשיכוך כאבהאת  לספקהסכים והזוכה  והואיל

 ובכל נספחיו; בהסכם זה
 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,
 
 

 כללי .1

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

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

דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש ילמונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצבהסכם זה יהיו  .1.3
 :אחר



 

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם"

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

, הכל מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב אספקה של - "השירות/השירותים"
 הסכם זה על נספחיו.כמוגדר ב

 

 אנשי קשר .2

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע ______ ________ ממנה בזה אתמכבי  .2.1
 הסכם זה.

 היות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה.ל_______ ________הזוכה ממנה בזה את  .2.2

, יהיה זמין לכל מערכות והאלקטרודותלנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .2.3
י יד-לידרש לכך עיפניה מצד מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי (והמנהל), אם 

 מכבי.
 

 התקשרותתקופת ה .3

 ות/לא נטענותנטענ מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב אספקת ההתקשרות עם הזוכה לגבי  .3.1
  . )ההתקשרות""תקופת  :(להלןשתחילתה ביום חתימת ההסכם  שנה תהא לתקופה של

שתי תקופות נוספות בנות שנה בכל -למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב .3.2
  )."תקופות האופציה"(להלן:  הספק) מיטיבים בתיאום עם 2או ( ) זהים1בתנאים (פעם, 

 נתח שוק: .4
נתח מההשתלות השנתיות  70%יקבל לפחות  במערכות נטענותהזוכה בעל ההצעה המיטבית  .4.1

באם ההצעה אינה  של מכבי. הספק נבחר כבעל ההצעה המיטבית/ לא בעל ההצעה המיטבית.
 אין התחייבות לנתח שוק. מיטבית,

נתח מההשתלות  70%יקבל לפחות  נטענותלא במערכות הזוכה בעל ההצעה המיטבית  .4.2
מיטבית/ לא בעל ההצעה המיטבית. באם בעל ההצעה ה -השנתיות של מכבי. הספק נבחר כ 

 ההצעה אינה מיטבית, אין התחייבות לנתח שוק.

 התחשיב יבוצע בכל סוף שנת הסכם. .4.3

 יםהזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .5

), וכי "היצרן" (להלן: הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו סוכן מורשה של חברת _________ .5.1
 יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.הסכם הרשאתו מאת היצרן 

 מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן, .5.2
לפי המפורט הכרוכים בכך,  םשירותיאת כל הומסוגל לתת  ,מדגם __________________

 בהסכם זה על נספחיו.

שירות הוהמערכות והאלקטרודות לספק למכבי את  , בכל תקופת ההתקשרות,הזוכה מתחייב .5.3
ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים  ,ובהצעתו במכרזבהתאם למפורט בהסכם זה, הכרוך בכך 

 ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

מערכות אספקת הידע, הדרושים לשם וכי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים  ,מצהיר זוכהה .5.4
, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו השימוש בהםוהדרכת ואלקטרודות לשיכוך כאב 
ולמתן  המערכות והאלקטרודותה יבואיפי כל דין, ל-הנדרשים על כל האישורים וההיתרים

 .הכרוך באספקתםשירות ה

הזוכה מצהיר, כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג חלקי  .5.5
וכן צוות אנשים מיומנים לשם מתן השירותים האמורים  תמערכות ולאלקטרודולחילוף 

 בהסכם זה, למשך כל תקופת ההתקשרות.

יפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה שהיא, אם הזוכה מתחייב, כי  .5.6
יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את 

 זוכה, והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי ההתקשרות עם ה



 

  מערכות והאלקטרודותהאספקת  .6

, ישירות לבית החולים בו תתבצע ההשתלה, ןעל כל רכיביה מערכות והאלקטרודות את היספק  זוכהה .6.1

 בתיאום עם בית החולים והרופא המנתח.

 .הציודיחתים את הרופא המנתח על תעודת המשלוח בעת אספקת  זוכהה .6.2

   .אספקהו הובלהעלויות כולל  'בהנקוב בנספח המחיר  .6.3

 

 מערכות ולאלקטרודותל אחריות ושירות .7
ממועד ההשתלה  נספח ב', אשר תחל בהצעתוכוללת כאמור מתחייב לתקופת אחריות הזוכה  .7.1

 )."תקופת האחריות הכוללת"(להלן: 

 ות, יהיו תקינןשיסופקו על ידו, על כל רכיביה המערכות והאלקטרודותאחראי שה האזוכה יה .7.2
 ויפעלו בצורה שוטפת ותקינה ללא הפרעה או מגבלה כלשהן. 

חדשה ללא תמורה מערכת/אלקטרודה מתחייב לספק  זוכההבתקופת האחריות הכוללת,  .7.3
 במידת הצורך.

, למעט הובאביזרים הנלווים ל הבמערכת/באלקטרודהאחריות הינה כוללת ותכסה כל כשל  .7.4
 במקרה של זיהום.  

 המערכותמתחייב לדווח למכבי, בהקדם וללא דיחוי, על כל בעיה שתתגלה באיכות ה זוכהה .7.5
ו/או האלקטרודות ולהעביר למכבי את שמות המושתלים שעלולים להיפגע כתוצאה מהבעיה. 

ו/או משרד  CEו/או  FDA-השל  recallמתחייב להיענות במיידית ועל חשבונו לכל  זוכהה
או  מערכתההבריאות ו/או היצרן  לגבי המערכות ורכיביהן. במקרה ותידרש החלפה של 

על חשבונו, כולל עלויות בית החולים קרי, עלויות אשפוז  זוכהיבצע זאת ההאלקטרודה 
 כירורגי ככל שידרש, בהתאם לתעריף משרד הבריאות.

ינהל רשימה מסודרת של שמות המושתלים, סוג המכשיר המושתל, דגם המכשיר, מס'  זוכהה .7.6
 פי דרישתה.-סידורי של המכשיר וסוג האלקטרודות ויציגה בפני מכבי, על

ימים בשבוע, תמיכה, ייעוץ והדרכה  7שעות ביממה  24הזוכה יספק למושתלים שירות טלפוני  .7.7
רשות המושתלים מספר טלפון לקבלת התמיכה על ידי צוות תמיכה מוסמך. הזוכה יעמיד ל

 והייעוץ הטלפוני.

הזוכה יהיה אחראי לתכנות המערכת וכיוון רמות הזרם הנדרשות, איזון מחדש, בדיקת  .7.8
המערכת והחלפת ציוד לא תקין. שירות זה יתבצע בבית החולים במרפאת הכאב בה בוצעה 

תבצעה ההשתלה, בהקדם ההשתלה או בכל מרפאה אחרת כפי שתבקש מכבי באזור בו ה
 האפשרי.

הזוכה יהא אחראי להדריך את הצוותים הרפואיים על כל ההיבטים הקשורים למערכת, לרבות  .7.9
 ביצוע ההשתלה, כיול ואיזון המערכת. 

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

 
 התמורה ותנאי תשלום .8

פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .8.1
ידי מכבי -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-היחידה שניתנה בפועל ושאושרה על

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

ת כל התשלומים וההוצאות הכרוכים מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת א .8.2
 , והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה.המערכות והאלקטרודותהבאספקת 

למכבי שמורה הזכות לקבל בכל תקופת ההסכם את הדגמים המתקדמים ביותר, המשווקים  .8.3
 ., באותם תנאים ובאותם מחיריםזוכהע"י ה



 

כפי שידרש על ידי הגורם המשתיל ולשיקול דעתו הבלעדי, ידרש לשלב  –היה ולצורך השתלה  .8.4
יספקה ללא עלות או שמכבי תרכוש את  זוכהפריט / אביזר (כגון אלקטרודה) מספק אחר, ה

 בגובה עלות האביזר. זוכהאותו אביזר מהספק האחר ותפחית את התמורה מה

פי -עליתורגם לש"ח במט"ח  הנקובהתעריף ליחידה באם הספק בחר בהצעתו הצמדה למט"ח  .8.5
 . ההשתלהשער החליפין היציג ביום 

 תנאי תשלום .8.6

 66) יום (תום חודש + שישה(שישים ו 66התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .8.6.1
ידי נציג -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-יום) ממועד הפעילות, על

 מכבי. 

מועד  תוגש לאחראם . הפעילותימים מתום חודש  15 -יאוחר מהחשבונית תוגש לא  .8.6.2
 ידחה בהתאמה.יזה, אזי התשלום 

ובין אם ות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבונית, בין אם לפני תשלומה מבלי לגרוע מכללי .8.7
לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו 

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

 אחריות .9
מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או  .9.1

יגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או יהפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, ש
מערכות ואלקטרודות לשיכוך  אספקת עקב ו/או בקשר עם ,למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו

 כמפורט ומוגדר בהסכם זה.  כאב

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  .9.2
בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי רכי דין עור טרחת הוצאה, לרבות הוצאות ושכ

פי הסכם זה או -ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, עלוכה כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הז
 פי כל דין.-על

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .9.3
חים כדי לשחרר את יהיה בעריכת הביטו, ולא להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

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

מכל סכום שיגיע  להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו,לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .9.4
לגבותם  תרשאי תהאפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -בצירוף הצמדה וריבית על ,לזוכה הממנ

 בכל דרך אחרת.מהזוכה  

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  .9.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך -חסים לשירותים הניתנים על ידו עלההוראות והתקנים המתיי

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

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

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

לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .9.6
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-ו/או עלההסכם 

 .כהגדרתם להלן, בביטוחי הזוכהנזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 
 

 ביטוח .10

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-עלהזוכה גרוע מאחריות ומהתחייבות מבלי ל .10.1
לערוך ולקיים על הזוכה תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הסכם זה או ממועד 

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

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



 

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

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

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  הזוכה .10.2
תחודשנה  הזוכהלשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 

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

 .הזוכהמקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

לפני יום  14 -, לא יאוחר ממכבילהמציא ל הזוכהמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  .10.3
כאמור לעיל  וכההזאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,פי הסכם זה-מועד תחילת מתן השירותים על

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

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-על זוכההשל 

כדי לצמצם או לגרוע בצורה  הזוכהידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, .10.4
 הזוכהכל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

פי -אחראי לו על הזוכהש בגין כל נזקאו מי מטעמה ו/מכבי מחובתו לשפות ו/או לפצות את 
 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  הזוכהככל שתקופת ביטוחי  .10.5
לעיל בגין הארכת תוקפו  10.3אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכבילהפקיד בידי  הזוכה

 ההסכם.פי -קופת ההתקשרות עללתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל ת
להתאימם לערך הנקוב בש"ח הזוכה היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על כי  ,מובהר

 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

 10.5ו/או  10.3כנדרש בסעיפים הזוכהידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .10.6
היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע  , ביןמכבילעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

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

1970. 

 הזוכהידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על , לבדוק אתת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת .10.7
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על  כאמור לעיל, והזוכה

מצהיר  הזוכה. זה 10סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלמנת להתאים את הביטוחים 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי כי זכויות  ,ומתחייב

א אישור עריכת הביטוחים, וו כל אחריות לגבי הביטוחים נשכל חובה ו/אמכבי ו/או מי מטעמה 
טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

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

, וכי מכביידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  .10.8
. כמו כן, יתחייב המבטח מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

י אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום ליד ,שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה
 יום מראש.(שלושים)  30לפחות מכבי 

, לרבות אי מתן הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  .10.9
של , לא יפגעו בזכויותיה הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות

 לקבלת שיפוי. מכבי 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .10.10
והוא פוטר את או הנובע מנזק לרכושו, ו/מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו כנגד 

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

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

נשוא  בקשר עם מתן השירותיםכי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או  ,מתחייב הזוכה .10.11
הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך  ,חוזה זה



 

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת  10סעיף ולקיים את הביטוחים המפורטים ב
זה. לחלופין, רשאי  10סעיף פי המוגדר ב-הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר עלהתקשרותם עם 

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

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט  הזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .10.12
 הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 רישיונות והיתרים .11
 ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אומתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל הזוכה  .11.1

פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב -היתרים ו/או הרשיונות הדרושים עלה
לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, 

 .תקשרותבמשך כל תקופת הה

מערכות י הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר לכ ,הזוכה מתחייב להמציא למכבי אישור .11.2
 3, תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך והאלקטרודות

טרם הפעלת השרות נשוא הסכם  חודשים ממועד החתימה על ההסכם, ובכל מקרה(שלושה) 
 זה. 

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 
 מועסקי הזוכה .12

מערכות והאלקטרודות אספקת ההזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך  .12.1
יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, יולא  ,ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיולשיכוך כאב 

במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי 
 ות מיחסיו עימם.תביעותיהם הנובע

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם  .12.2
 החלים עליו.

במתן השירות ו/או הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו  .12.3
יגרם להם בעת מתן השירות או יבקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש ש

 בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל -כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על ,כן מצהיר הזוכה .12.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או -זכות שניתנת על

ה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צור
ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל 

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

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-התקשרות על

כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  ,הזוכה מתחייב .12.5
, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה

 למטרה כלשהי.

 תחייב לפצות ו/או לשפות את מכביו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה ממבלי לגרוע מכל זכות  .12.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 

 ופרסום שמירת סודיות .13

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר  .13.1
עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם 

 חר סיומה.או לא , לפני תחילתהתקשרותאו מתן השירות, תוך תקופת הה



 

לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .13.2
 .1977-העונשין, 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.

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .14

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות  .14.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית בנקאית 

אחוז  70%לזוכה שיזכה בכ ₪ 100,000של בסך , )"ערבות הביצוע"להסכם זה (להלן: 
שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם   ,לכל אחד מהזוכים האחרים₪  50,000 -ומהפעילות 

 .התקשרותיום לאחר תום תקופת ה(מאה ועשרים)  120וכלה בתום 

או  תקשרותכאמור לעיל, הסתיימה תקופת הההביצוע מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות  .14.2
ק בגין אי מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נז/ אספקת המוצר/ים הסתיים מתן השירות 

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

 .הביצועזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות תח ,מכבי כאמור

ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את  פי-ו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו עלבכל מקרה ב .14.3
, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, הביצוע ערבות

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

, יהא הזוכה חייב לחדש חלק מהםאו הביצוע השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות  .14.4
לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע את ערבות 

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

פי -תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על כדי לשמש כל הגבלה אוהביצוע ה ערבות אין בגוב .14.5
 ההסכם.

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .14.6

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

 

 הפרת הסכם .15
 .פי כל דין או ההסכם-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על .15.1

בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה או מי  .15.2
יסול עסקים באופן אחר, והליכים חמטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או 

 .יום(שלושים)  30אלו לא בוטלו תוך 

 - תהא מכבי רשאית ,הסכם הפרה יסודיתהפר הזוכה את ה .15.3

 לבטל את ההסכם לאלתר; או .15.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  .15.3.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב (שלושה)  3ההתחייבות תוך 

נגרמו ו/או פיצויים בגין הנזקים שבזה למלא אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה 
 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי מכביייגרמו לש

הזוכה למכבי פיצויים לעיל, ישלם  15.3 בנסיבות המתוארות בסעיףביטלה מכבי את ההסכם  .15.4
ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה  50,000מוסכמים בסך 

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



 

הפר הזוכה את ההסכם הפרה ו/או  ,לעיל 15.3.2 לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף .15.5
שה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ומכבי דר ,שאינה יסודית

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

י מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא יד-וזאת עלקיומו, -את ההסכם מחמת הפרתו או אי
וזאת בגין הנזקים  ש"ח), אלף (חמישים₪  50,000 חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך

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

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

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  .15.6
עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה 

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד -ול ההסכם עלביט .15.7
 שתקבע מכבי בהודעה.

 

 הסבת ההסכםאיסור  .16

פי ההסכם או -כויותיו עלזהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את  .16.1
 , אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.את החובות הנובעות ממנו

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  .16.2
 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .16.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .16.4
עניין" בו -מכבי הינה "בעלשהמהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או  גוף משפטי

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

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .16.5

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

 

 זכות קיזוז .17

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

 
 

 העדר בלעדיות .18

את  /למכורידי מכבי לספק-תנה לו עלימסכים לכך שההרשאה שנהזוכה מצהיר בזה, כי הוא 
אינה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לאחרים להפעיל  /המוצר/יםהשירות

  ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי.

 

 ויתור בכתב .19

 לפיו, אלא בכתב. הצדדיםאין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות  .19.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .19.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .19.3
 ים דומים בהמשך.על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקר

 
 



 

 סמכות שיפוט .20
בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -אביב-בתללמכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 
 ומתן הודעות כתובות הצדדים .21

 במבוא להסכם.כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות 

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

 
 
 
 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
 
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
    הזוכה מכבי 



 נספח להסכם

 _____________ תאריך:

 לכבוד

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

 ")מכבי(להלן ביחד ולחוד: "

 עריכת ביטוחיםאישור  הנדון:

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

הסכם שנערך ה בקשר עם וכן כל השירותים הנלווים  אספקת מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאבבקשר עם 

לתקופה המתחילה ביום _______ ") וזאת ההסכם" -" השירותים(להלן בהתאמה: " ספקביניכם לבין ה

 ").תקופת הביטוח(להלן: "ת ביום _______ ומסתיימ

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1
נזק  , בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או1980 -(נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

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

 .ספקמי מעובדי ה קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיבמקרה וי

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו  - ריות כלפי צד שלישיביטוח אח .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  ₪    6,000,000 ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של
ות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או שפורחב לת הפוליסה ביטוח. הובסה"כ לתקופת 

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

 .או בשליטת הספק

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

בשל מכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור .  טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה" ₪    4,000,000של אחריות 
נזקים שנגרמו בקשר עם להספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר למעשי ו/או מחדלי  האחריות

לו נערך בנפרד עבור כל אחד ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאי
רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות  תחולה. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת מיחידי המבוטח

ההסכם, אך לא לפני החלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםהספק בקשר עם 
 תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .___________

 וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים חודשים 6 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת
 נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע
סעיף זה הגדרת המוצרים על פי הפוליסה  לעניין. הביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין

 תמיכה מקצועית ו מורחבת לכלול גם: הדרכה
 כללי 

 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  ספקה .4
ו/או מי  מכבינערך ע"י בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח ה .5

 .הו/או מי מטעמ מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  המטעמ

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .6
 יום מראש. 30הודעה על כך בדואר רשום  מכבימבלי שניתנה ל

במהדורתו  "ביט"לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ ספקאת במפורש, כי נוסחי פוליסות המוסכם בז .7
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו

 

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

 רב בכבוד        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(       



 

 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 נומיתונוסח כללי של ערבות בנקאית אוט

 

 לכבוד

 227/99מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

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

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

 . וך כאבמערכות ואלקטרודות לשיכאספקת ל )104/2013מס' רגיל  פומבי מכרז

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

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

)  היסודי""המדד  :נקודות (להלן ____ :היינו, ______שפורסם ב __________עלה לעומת המדד בגין חודש 

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

 )."סכום הערבות המוגדל"

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

 

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

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

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

 

 ועד בכלל .  _________וקפה עד ליום  ערבות זו תישאר בת

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 בכבוד רב,

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:



 

62B'נספח ב 
15Bלכבוד 

16Bמכבי שרותי בריאות 

 
 , 104/2013מס'  רגיל פומבי טופס הצעה למכרז  הנדון:

  מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאבלאספקת         
 
 

            התאגיד המציע:
  

           : המערכת המוצעתשם 
 

 ___________________________________________________פירוט הציוד הנלווה  המוצע: 
 

       תוצרת:__________________________  דגם: 
 

 __________________________________________________________________הערות: 
 

1. 85Bכתב הצהרה והתחייבות המציע 

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

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

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

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

 מערכות והאלקטרודותלספק את החתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו  1.2
שבהצעתנו בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על 

 המצורף כלשונו.ההתקשרות הסכם 

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

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

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

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

האחרון  ימים מהמועד(תשעים)  90לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

  ההסכם.

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

 במכרז.

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

 

86B היציג נכון  )€(/ שער האירו  )$(ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדולר ארה"ב
  ליום האחרון להגשת ההצעות למכרז.



 

 :להלן הצעתנו .2
 

 הצעה למערכת נטענת 2.1
 

87B88 סוג פריטB אומדן
כמות 
 שנתית

89B עלות
ליחידה 

 לפני מע"מ

90B מטבע
 ההצעה

91B מספר שנות אחריות
 מלאות

 

92B93 אלקטרודותB1 שנה לפחות 

94Bקטבים 4 אלקטרודה זמנית     

95B 96 קטבים 8אלקטרודה זמניתB11    

97B 98 קטבים 16אלקטרודה זמניתB3    

99B קטבים 32אלקטרודה זמנית     

100Bקטבים 4 אלקטרודה קבועה     

101B102 קטבים 8 אלקטרודה קבועהB6    

103B104 קטבים 16 אלקטרודה קבועהB4    

105Bקטבים 32 אלקטרודה קבועה     

106Bקטבים 4 אלקטרודה כירורגית     

107B108  קטבים 8 אלקטרודה כירורגיתB2    

109Bקטבים 16 אלקטרודה כירורגית     

110Bקטבים 32 אלקטרודה כירורגית     

111B112 מערכותB5 שנים לפחות 

113B ערכה מלאה כולל מערכת נטענת)
מטען, שלט, מאריכים , קוצב נטען

 ללא אלקטרודות וכו')
114B20 

   

115B116 קוצב נטעןB1    

 
המחירים מתייחסים לכל הדגמים הנטענים שהספק משווק/ ישווק בישראל. בחירת הדגם המסוים תעשה על 

 פי שיקולים מקצועיים של מכבי ובית החולים.
 

 פרוט הדגמים הנטענים שהספק משווק בישראל :
         
         
         
         
         
         



 

 הצעה למערכת לא נטענת 2.2
 

117B 118 פריטסוגB אומדן
כמות 
 שנתית

119B עלות
ליחידה 

 לפני מע"מ

120B מטבע
 ההצעה

121B מספר שנות אחריות
 מלאות

122B)1 לפחות) שנה 

123Bאלקטרודות 

124Bקטבים 4 אלקטרודה זמנית     

125B 126 קטבים 8אלקטרודה זמניתB2    

127B 128 קטבים 16אלקטרודה זמניתB1    

129B קטבים 32אלקטרודה זמנית     

130Bקטבים 4 אלקטרודה קבועה     

131B132 קטבים 8 קבועה אלקטרודהB2    

133B134 קטבים 16 אלקטרודה קבועהB1    

135Bקטבים 32 אלקטרודה קבועה     

136Bקטבים 4 אלקטרודה כירורגית     

137Bקטבים 8 אלקטרודה כירורגית      

138Bקטבים 16 אלקטרודה כירורגית     

139Bקטבים 32 אלקטרודה כירורגית     

140Bמערכות 

141B ערכה מלאה מערכת לא נטענת)
שלט, , נטעןקוצב לא כולל 

 ללא אלקטרודות וכו')מאריכים 
142B3 

   

143B144 קוצב לא נטעןB1    

 
המחירים מתייחסים לכל הדגמים שהספק משווק/ ישווק בישראל. בחירת הדגם המסוים תעשה על פי 

 שיקולים מקצועיים של מכבי ובית החולים.
 

 שהספק משווק בישראל :הלא נטענים פרוט הדגמים 
         
         
         
         
         
         
         
 



 

 :הערות
 קשר לנתח הכמותי בו יזכה הספק.המחירים תקפים ללא  .1
  הצמדה: להלן אפשרויות ההצמדה לבחירת הספק. יש לבחור האפשרות המבוקשת: .2

אירו / לירה סטרלינג דולר /מטבע ההצעה יכול להיות  -למט"ח  100%ההצמדה  -אפשרות א' �
/USD   יפני / פרנק שוויצרי./ יין 

 ללא הצמדה. מחיר שקלי. –' באפשרות  �
. מכבי אינה מחויבת לכמות זו או לכל כמות 2012אומדן כמות מתבסס על כמויות שנרכשו בשנת  .3

 .אחרת. האומדן מתייחס לכל הספקים יחדיו
הצעה מעל שתי ספרות אחרי הנקודה,  אחרי הנקודה. ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות .4

 תעוגל.
 

3. 17Bרשימת מסמכים שיש לצרף להצעה: 

18Bיש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב-X שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך:  

אישור התאגדות, וכן אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר  �
החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד יפרט את מורשי 

 לכל דבר ועניין.

� 145B לפי  2011-2012בגין הכנסותיו בשנתיים האחרונות  על היקף פעילות כספית,אישור רואה חשבון
 כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדוחות הכספיים השנתיים שלו.

� 146B לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום אישור בדבר ניהול ספרים
 .1976-חובות מס), התשל"ו

 (אם המציע אינו היצרן). על היות המציע נציגו המורשה בארץאישור יצרן המעיד    �

, ו/או רשות הבריאות ביפן TGAו/או אוסטרליה  HEALTHו/או קנדה  CEו/או  FDAאישור  �
 למערכות ולאלקטרודות.

� 147Bתמונותיהן, ו/או האלקטרודות תווספקט צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור המערכפר 
 העיקריות.  ןותכונותיה

� 148B כשהוא מלא וחתום. –נספח ב'  –טופס ההצעה 

� 149B כשהוא מלא וחתום. -' גנספח  -טופס פרטי המציע 

� 150B למסמכי המכרז.דנספח  -תצהיר עשוי בפני עורך דין ' 

� 151Bהמכרז ממכבי. קבלה המעידה על רכישת מסמכי 

� 152B אישור ) 2(או  ;למערכות ולאלקטרודות המוצעותמשרד הבריאות מ אישור אמ"ר) 1( –אם קיים
 להסכם ההתקשרות נספח ב'). 11.2(ראה סעיף   תו מצוי בהליכי רישום לקבלת אמ"רעל היו

 

 
 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:

 
 ____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:

 
 __________________ טלפון: ________________________ כתובת:

 
 __________________________ :דואר אלקטרוני _____________________ תאגיד: 'מס

 
 

  



 

63B'נספח ג 

64Bטופס פרטי המציע 
 

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

 שם
 
 

 מס' עוסק מורשה

 מעמד משפטי (צורת התאגדות):
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
2.  

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  .2
 

 
 
 
 
 
 
 כוח אדם .3
 

 מספר אנשי שירות המועסקים על ידי המציע:  
 
 
 
 ניסיון קודם ולקוחות  .4
 

 ת:והמוצע למערכותמספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי אחזקה 
 
 

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

  



 

 
מערכות להם אנו מספקים בשנים האחרונות  / הגדולים ביותר להם סיפקנולהלן פירוט לקוחותינו  .5

 באופן סדירואלקטרודות לשיכוך כאב 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 ____________________  חותמת: ________________________ חתימת המציע:        

 
 ______________________תאריך: 



 ה'נספח 

 ר  י  ה  צ  ת
 
 
 

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

 
 

) "החברה"________________ (להלן: _____כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___תצהירי זה ניתן  .1

 .מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב , לאספקת104/2013פומבי למכרז 

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

 לספק למכבי מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר. תמסוגלהחברה  .3

נמכרו, מכל דגם מוצע, בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או  ידי החברההמערכות והאלקטרודות המוצעות על  .4

 .2011 – 2012יחידות בשנים  30מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה בכמות מצטברת של לפחות 

 - 2012בשנתיים האחרונות לפחות ( ,בישראלנסיון מוכח  תבעל) האו באמצעות צוות מטעמ ה(בעצמ החברה .5

כל השירותים הכרוכים בתמיכה בפעולת ההשתלה וומערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב  באספקת ,)2011

 .בכך

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.  .6

 

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 

 אישור

 

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

 עצמו על ברחוב __________ _________________, מר _______________, שזיהה
זהות מספר ______________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת  ידי תעודת

רתו הנ"ל אישר את נכונות הצה -וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 וחתם עליה בפני.

 

_____________________ 
  חתימה וחותמת עו"ד                                                          
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	1. כללי
	1.1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק /ספקים המסוגל/ים , לספק למבוטחי  מכבי מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב, נטענות ולא נטענות (להלן – "המערכות/אלקטרודות") .
	1.2. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות למערכות ולאלקטרודות כמפורט במסמכי המכרז.  
	1.3. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז.
	1.4. ההתקשרות היא לתקופה של שנה. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-שתי תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם, בתנאים (1) זהים או (2) מיטיבים בתיאום עם הזוכה.
	1.5. המציע בעל ההצעה המיטבית יזכה בלפחות- 70% נתח כמותי מהפעילות השנתית של מכבי בהשתלות ראשוניות בתחום. היתרה של עד 30% מפעילות ההשתלות הראשוניות תתפלג בין יתר המציעים . למען הסר ספק, מכבי רשאית שלא להתקשר עם כל המציעים. 
	1.6. מכבי תפעל ליישום מדיניותה מול יח' בתי החולים  בישראל לשם יישום המכרז ובכלל זה נתחי הפעילות.
	1.7. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
	1.8. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי  רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	1.11. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, אם תרצה בכך. 

	2. הגדרות
	בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.
	הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות - נספח א' למסמכי המכרז.

	3. מנהלה
	3.1. רכישת מסמכי המכרז
	המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 21.4.13 ועד ליום 29.4.13 בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, בסך  1000  ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' ענת מנדל, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה', בין השעות     10:00-14:00.  
	3.2. בירורים ופניות
	3.2.1. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז לנציגת מכבי: הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים.
	3.2.2. הגשת שאלות תתאפשר עד ליום 5.5.13, וזאת על גבי טופס WORD  כדוגמאת נספח ה', באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו בטלפון מס': 03-5143643.
	3.2.3. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה.
	3.2.4. על הפונים לציין בפנייתם את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון וטלפון נייד.
	3.2.5. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 20.5.13.

	3.3. אופן ומועד הגשת ההצעות
	3.3.1. את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 104/2013 לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14" (או למי שימונה כממלא מקומה במכבי).
	3.3.2. ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום שלישי 28.5.13 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
	3.3.3. ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח ב', לאחר חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בסעיף 5 להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.
	3.3.4. למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית כפי שנרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.
	3.3.5. המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.
	3.3.6. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.
	3.3.7. על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם, 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.


	4. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז 
	4.1. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
	4.1.1. תאגיד רשום כחוק בישראל.
	4.1.2. מנהל ספרים כדין.
	4.1.3. הינו היצרן או שבידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
	4.1.4. מסוגל לספק למכבי מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
	4.1.5. למערכות והאלקטרודות המוצעות על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
	4.1.6. המערכות והאלקטרודות המוצעות על ידו נמכרו, מכל דגם מוצע, בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה בכמות מצטברת של לפחות 30 יחידות בשנים 2012 – 2011
	4.1.7. הינו (בעצמו או באמצעות צוות מטעמו) בעל נסיון מוכח בישראל בשנתיים האחרונות לפחות (2012 - 2011) באספקת מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב ובתמיכה בפעולת ההשתלה וכל השירותים הכרוכים בכך.
	4.1.8. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.

	4.2. עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
	4.3. ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב 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.     

	5. התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
	5.1. המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 60 (ששים) יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תישלח על ידי מכבי בכתב.
	5.2. הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח למכבי על ידי המציע בכתב, לידי הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 2 ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.
	5.3. בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.
	5.4. ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף 5.2 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.3 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

	6. אישור עריכת ביטוחים
	6.1. אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות (להלן: "אישור עריכת ביטוחים"). המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז.
	6.2. שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף 33.2 לעיל.
	6.3. הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות, אישור עריכת ביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

	7. בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות
	7.1. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	7.2. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל משא ומתן על-פי האמור בסעיף 1.7 לעיל.
	7.3. אמת המידה לבחירת הספק בעל ההצעה המיטבית תהיה על פי 100% מחיר. 
	7.4. ציון המחיר ייקבע על ידי סכימה של הצעת המציע לאספקת מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב, בהתאם לאומדן הכמויות בטופס ההצעה.  הדגמים שבטופס ההצעה, לגביהם לא צוין אומדן כמות, ישוקללו לפי כמות של יחידה אחת. 

	לצורך קביעת ציון המחיר, על כל שנה של אחריות מלאה מעבר למינימום הנדרש, מכבי תפחית 3% מהעלות המוצעת לאותו רכיב מוצע. בגין סעיף זה לא יופחתו מציון המחיר יותר מ-9% (שווה ערך לתוספת של עד 3 שנות אחריות מעבר למינימום הנדרש). 
	7.5. ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
	7.6. מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.
	7.7. ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה  
	7.8. האומדן יופקד בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

	8. התחייבויות המציע הזוכה במכרז
	8.1. הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח א' למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
	הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות, אישור עריכת ביטוחים חתום ומאושר על-ידי חברת הביטוח.
	ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע בנספח ב' למכרז.
	8.2. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
	8.3. במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע התחייבויותיו על-פי הנוסח המצ"ב.
	8.4. תוך שבוע ממועד חתימת הסכם ההתקשרות, ימציא הזוכה במכרז למכבי אישור, כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למערכות והאלקטרודות לשיכוך כאב, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 3 (שלושה) חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא המכרז.
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