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 מנהלה
 

 כללי .1

 אוטוקלבים  ( מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבימכבי"להלן "מכבי שירותי בריאות ) .1.1

 .וכן שירותי אחזקה בתקופת השירות והאחריות "( הציודלהלן ")

 נספח א' ,והכמויות המוערכות כמפורט במפרט בהתאם ליעדיםבקשת לקבל הצעות מתאימות מכבי מ .1.2

 של מסמכי המכרז. 

 שתישנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב שלוש ההתקשרות היא לתקופה של .1.3

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

 לא יתקיים משא ומתן.ההצעות הינן סופיות.  .1.4

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם להלן,  .1.5

המתחייבים, בין  אם ירצו בכך, ובמקרה כאמור ייחתם בנפרד הסכם ההתקשרות )נספח ב'(, בשינויים

 הזוכה לבין הגוף הנוסף. 

 
 הגדרות .2

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

 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 י הקבוע במסמכי המכרז.המתקיים על פ 132/2019מכרז פומבי רגיל מספר  – "המכרז"

אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, מכבידנט בע"מ, מכבי יזמות וניהול בע"מ, בית בלב  – הנוספים""הגופים 

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

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

 
 מנהלה .3

 קבלת מסמכי המכרז  .3.1

, 14אביב, קומה -בתל 27המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

לא כולל ימי חג  ,10:00-14:00ה', בין השעות -, בימים א'מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדלאצל גב' 

ד מסירת פרטי הגוף ויהא זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנג 14.7.19ועד ליום  4.7.19החל מיום  ומועד,

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

ידי רכזת ועדת המכרזים בחותמת המעידה על מועד מסירתה לידי -המכרז, יש לוודא כי היא תוחתם על

 נציג המציע.

 
 בירורים ופניות .3.2

, 12:00בשעה  15.7.19עד ליום ר למכרז או מסמכיו ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקש .3.2.1

 אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, כאמור לעיל.

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

Mandel_An@mac.org.ilעל המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו בטלפון . 

 .03-5143643מס': 
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 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה. .3.2.2

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

 ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.

 טרוני ידי מכבי, באמצעות דואר אלק-תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4

 .23.7.19עד ליום 

 
 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

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

רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד  -לידי גב' ענת מנדל  ,132/2019"מכרז פומבי רגיל מספר 

 ".14, תל אביב, קומה 27

המועד האחרון  , לא כולל ימי חג ומועד.10:00-14:00ה', בין השעות -א'ים ההצעות תוגשנה בימ .3.3.2

הצעות שתוגשנה לאחר המועד  האמור לעיל,  .12:00בשעה  29.7.19יום להגשת ההצעות הוא 

 לא תתקבלנה!

, לאחר חתימתה, ביחד עם כל מסמכי המכרז כנספח ג' המצורףההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה  .3.3.3

 3חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בסעיף  אשר טופס ההצעה הוא

 פי הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.-בטופס ההצעה, וכמפורט על

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

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

אל החוברת יצורפו בנפרד כל המסמכים החתימות כנדרש, על ידי מורשה חתימה אצל המציע. 

 הנלווים הנדרשים מהמציע.

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

 זים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.ע"י רכזת ועדת המכר

ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת,  .3.3.5

 תישלח לכל משתתפי המכרז. –ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם 

הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות,  .3.3.6

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

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

 תאגיד מורשה כחוק בישראל.יחיד ; או  .4.1.1

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

 אם המציעאו, לחילופין, לציוד המוצע על ידו  בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ .4.1.3

 . הצהרה על כך בתצהיר )נספח ה' למסמכי המכרז( -הוא היצרן 

בעצמו, ולא ע"י קבלן קה וחזתואת שירותי ההציוד המוצע על ידו מסוגל לספק למכבי את  .4.1.4

 משנה/אחר.

השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת  3-סיון מוכח בישראל לפחות ביהינו בעל נ .4.1.5

תו וכל השירותים הכרוכים בכך לבתי חולים ו/או ההצעות במכרז זה, באספקת הציוד ותחזוק

 טוקלבים בפרישה ארצית. וא 150קופות חולים בהיקף מצטבר של לפחות 

 לציוד המוצע על ידו רישום בתוקף בפנקס האמ"ר.  .4.1.6

 .IEC 61010-2-040לעמידה בדרישות תקן חשמל  -לציוד המוצע על ידו תו תקן  .4.1.7

 במפרט להלן.המופיעים מד בכל התנאים ההכרחיים וע .4.1.8

 נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.  .4.1.9

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

 .הצעתו תפסל –מהתנאים 

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

היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב 

י תוקף ותחולה שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו בעל

 נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

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

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

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

את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תישלח על ידי מכבי 

 בכתב.

כבי על ידי המציע בכתב, הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח למ .5.2

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

 שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.

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

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

 תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.
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 אישור עריכת ביטוחים  .6

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

הביטוחים,  חתומה על ידי (. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת הביטוחים"

 חברת הביטוח.

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

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

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

 עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז.

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

 שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור.

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

 עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז.

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

 שתהא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור.

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

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

ת על בנוסח המקובל באותה מדינה בה נערך הביטוח. ועדת המכרזים תהא רשאית לבדוק האישור, להורו

 תיקונו, לאשרו ו/או לדחותו. 

על אף הדרישה באישור עריכת הביטוחים לפוליסות נפרדות לכל אחד מהענפים המפורטים שם )צד ג',  .6.6

חבות מוצר, אחריות מקצועית(, המציע יהיה רשאי להמציא אישור עריכת ביטוחים על פיו נערך ביטוח 

תהא רשאית ועדת המכרזים, לפי שיקול דעתה משולב לענפי ביטוח אלה, כולם או חלקם. במקרה זה, 

הבלעדי, לאשר במקרים מסוימים קביעת גבול אחריות משולב נמוך יותר מאשר סכימת הגבולות הבודדים 

 ששולבו כאמור. 

 .כת הביטוחים הינם בש"חיסכומי הביטוח באישור ער .6.7

לערך הנקוב בש"ח  להתאימםהמציע מובהר, כי היה וסכומי הביטוח של הזוכה הינם בדולרים, על 

 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

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

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

 הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

תעשה בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים להלן, והכל על פי שיקול דעתה בחירת הזוכה במכרז  .7.1

 הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות:

  . 40% -, איכות 60% -מחיר 
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 :ציון המחיר .7.2

של זקה( )הן לרכישה והן לאחליחידה ת הצעות המחיר מחיר ייקבע על ידי סכימה של מכפלציון ה

 כאמור בטופס ההצעה) לשנה באומדן כמות היחידות הרלבנטיים אוטוקלביםהמסוגי  דהמציע לכל אח

 ,(נספח ג' -

וכן ההצעה לתעריף לשעה  עלות האחזקה תחושב בהתאם להצעת המחיר לאחזקה מתוכננת כאשר

האחריות  , ובהתאם לתקופתלשנה 3%מהוונת בשיעור של , שנים 10 לתקופה של עבור אחזקת שבר

 המוצעת.

המציע בעל הסכימה הנמוכה ביותר יקבל את מלוא ציון המחיר, והמציעים האחרים יקבלו ציון מחיר 

 ביחס אליו.

 : ציון האיכות .7.3

 .ז'כנספח ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב  .7.3.1

ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של  .7.3.2

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

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

ות עם המציע, וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של מביצוע התקשרויות שונות קודמ

פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י -המציע מהתקשרויות קודמות, וכן על

 להלן. 7.3.4בסעיף צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור 

חידה יחודש ימים, כפי דרישת מכבי וללא תשלום, לתקופה של -המציע במכרז יספק, על .7.3.3

ימים מדרישת מכבי. היחידות  14ידו להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך -על אחת מכל דגם מוצע

 המכרז.סיום הנ"ל תוחזרנה למציע לאחר 

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות  .7.3.4

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

מוצר המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה, אם תהא ללמציע ו/או 

 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  .7.4

 רט.בדרישות ההכרחיות במפו

ועדת המכרזים תדחה הצעה של מציע שלא יעמוד בדרישות ההכרחיות במפרט ובתנאים המוקדמים  .7.5

על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת  ,לעיל. הכל 4שבסעיף 

 באופן שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.  ,ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים

המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא רשאית באם  .7.6

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

 "ניסיון גרוע" עם מציע זה.

 לצורכי סעיף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן: 

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

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .ב
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פי שיקול דעתה -ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על .7.7

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

רז זה קיים אומדן. מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי במכ .7.8

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

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  שהסכם  .7.9

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

 )שלושה( חודשים מיום תחילתו. 3ידי מכבי בתוך 

באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני, לרבות בדבר יכולות אבטחת  .7.10

(. היה MDS2-יצרן במסמך הידי הספק, לבין הצהרות היצרן )לרבות מענה ה-המידע המסופקות על

ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או שתפסול את ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה 

הבלעדי. ככל שהספק חושש שלא יוכל לעמוד בדרישות האבטחה המצויינות במפרט, עליו להביע 

 לעיל. 3.2הסתייגויותיו בשלב השאלות כאמור בסעיף 

 

 זוכה במכרזהתחייבויות המציע ה .8

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

 עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע  .8.2

 .לעיל 3.2.4כאמור בסעיף  במסמך השאלות והתשובות, למעט כפי שיצויינו בנספח ב' למכרז

הזוכה מתחייב להמציא למכבי, לפחות עד יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת ביטוחים  .8.3

 חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.

דש/משודרג מובהר בזאת, כי במהלך תקופת ההתקשרות תהא מכבי רשאית לרכוש מהזוכה דגם ח .8.4

"(, בכפוף להתקיימות כל התנאים המצטברים הדגם המשודרגלהלן "נשוא מכרז זה )  ציודיותר של ה

 שלהלן:

 הדגם המשודרג אינו נופל באיכותו מהדגם בו זכה הזוכה במכרז; .8.4.1

 הדגם המשודרג עונה על כל התנאים המוקדמים והתנאים ההכרחיים הקבועים במכרז ובמפרט; .8.4.2

 מחירו של הדגם המשודרג אינו עולה על המחיר שלגביו נקבעה זכייתו של הזוכה במכרז.  .8.4.3

 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. .8.5

במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע  .8.6

 צ"ב.פי הנוסח המ-התחייבויותיו על

 

 ביטול המכרז .9

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

 (.נספח ב'ידי מכבי והמציע הזוכה הסכם ההתקשרות )-עוד לא ייחתם על

מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן  .9.2
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 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור. -אך לא חייבת  -תהיה מכבי רשאית 

 

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

 ה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.תביעה ו/או דריש

 

 עיון במסמכי המכרז .10

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

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

לשעה או חלק ממנה למכבי לכיסוי העלות ₪  500תשלום סך של רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה ב

 הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

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

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

 כבי. ממ

 

 בעלות על מסמכי המכרז .11

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

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

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

 . יפו -בתל אביב ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 

 נספח א'

 מפרט

 , אלא אם צוין אחרתלשלב ההצעה  כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות
 

 מפרט טכני לציוד: .1

כיסוי  כולל , עם גמר אלקטרו פוליש הנותן הגנה מפני בלאי316Lבעל תא ודלת עשויים מפלב"ם  אוטוקלבה 1.1

 מחומר מבודד, המונע העברת חום לסביבה ונזק למשתמש בו.

 , אין אפשרות לפתיחת הדלת.הציוד במידה ויש לחץ כלשהו בתא - מערכת אבטחת פתיחת דלת 1.2

לציוד  C °134 -ו C °121בטמפרטורות של  עיקורמחזורי  לבצע מערכת פיקוד ממוחשבת המאפשרת 1.3

 כמפורט להלן:

 מוצקים 1.3.1

 מוצקים עטופים  1.3.2

 , זמן ייבוש.עיקורמן ז טמפ', -תכניות העיקור ניתנות לשינוי  1.4

 מסונן.דלת סגורה באמצעות משאבת אוויר  ייבוש עם 1.5

טמפ', נתון, לפחות: נמדדים בכל רגע הצגת פרמטרים  הכוללתתצוגה אלפאנומרית ברורה של תהליך העיקור  1.6

 התראות לגבי תקלות. נו, כולל או כישלו; אישור לתקינות התהליך  . בתום התהליך מוצגלחץ, זמן

 :הנתונים הבאיםאת כולל בקובץ הבזמן אמת  פיזיקלים נתוניםלתיעוד  USBכניסת   אוטוקלבל 1.7

 גרסת התכנה  1.7.1

 שעה ותאריך 1.7.2

 התכנית שנבחרה 1.7.3

 ., זמן ייבושעיקורטמפ', לחץ, זמן  1.7.4

מקום, שם המפעיל, מס' התהליך, מס'  את הנתונים הבאים: סיכום שיכיל יופק העיקור תכניתבסוף  1.7.5

 אישור המערכת לתקינות התהליך או אי תקינות כולל סוג התקלה. ,האוטוקלב

)בסוללה או בשיטה  גיבוי לזיכרון קיים, למכשיר העיקור תכנית במהלך חשמל במידה ומתרחשת נפילת מתח 1.8

הנקודה בה נעצרה )החזרה לעבודה תתבצע  לפעול מאותהחזרת המתח המערכת תחזור כך שבעת  ,אחרת(

 מצב הדלת, טמפרטורה בתא וכדומה(. בצורה חלקה תוך כדי לקיחה בחשבון של זמן הנפילה, 

 שסתום בטחון פורק לחץ, למניעת יצירת לחץ יתר מסוכן, במקרה של תקלה. 1.9

 משחרר אויר רציף המונע היווצרות כיסי אויר בתוך תא העיקור. 1.10

 3,500הינו  לאוטוקלב מגשיםהשטח סך מעובדים ולאחר טיפול אלקטרו פוליש.  316Lם מגשים עשויים פלב" 1.11

 לפחות. ס"מ רבוע

אופציה לעבודה עם סנסורים של טמפרטורה וסנסורים של לחץ )לאפשר להזמין סנסור טמפרטורה נוסף  1.12

 .נספח ז'באמות מידה  יהווה יתרוןלא חובה.  המיוחד לתמיסות להחדרה לתוך בקבוק( .

 

 הגנות חשמליות .2

 הגנה של המערכת נגד קצר חשמלי או עומס יתר. .2.1

הטמפרטורה עולה מעל ככל  שתרמוסטט בטחון המנתק את גופי החימום , חימום יתרלמניעת הגנה  .2.2

 .תהנדרשהטמפרטורה המוגדרת/

 

 סוגי אוטוקלבים נדרשים : .3

  להלן סוגי האוטוקלבים הנדרשים :      

 

 

 

 גרביטציוני  – ליטר 30עד  23

 פרה ואקום – ליטר 30עד  23
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 1נספח א'

 מענה טכני

 לשלב הגשת ההצעות הכרחיותכל הדרישות 

 אלא אם צוין "מהווה יתרון" צעה על הסףיביא לפסילת הה סימון "אין"

 

 _________________  חתימת המציע:חותמת ו

  

 תכונה                     
 התייחסות המציע:

 לסמן בעיגול סביב התשובה הנכונה 

ן , עם גמר אלקטרו פוליש316Lהאוטוקלב בעל תא ודלת עשויים מפלב"ם  י א / ש  י

 מערכת אבטחת פתיחת דלת
ן י א / ש  י

 
 Cבטמפרטורות של  עיקורמחזורי  לבצע מערכת פיקוד ממוחשבת המאפשרת

 לציוד C °134 -ו °121
ן י א / ש  י

ן מן ייבוש., זעיקורזמן  טמפ', -תכניות העיקור ניתנות לשינוי  י א / ש  י

ן מסונן.דלת סגורה באמצעות משאבת אוויר  ייבוש עם י א / ש  י

נמדדים הצגת פרמטרים  הכוללתתצוגה אלפאנומרית ברורה של תהליך העיקור 
 נתוןבכל רגע 

ן י א / ש  י

התראות לגבי נו, כולל או כישלו; אישור לתקינות התהליך  בתום התהליך מוצג
 תקלות.

ן י א / ש  י

ים בזמן אמת בקובץ הכולל את ילתיעוד נתונים פיזיקל USBלאוטוקלב כניסת  
 הנתונים הבאים:

 גרסת התכנה  .1
 שעה ותאריך .2
 התכנית שנבחרה .3
 טמפ', לחץ, זמן עיקור, זמן ייבוש. .4
העיקור יופק סיכום שיכיל את הנתונים הבאים: מקום, שם  תכניתבסוף . 5

המפעיל, מס' התהליך, מס' האוטוקלב, אישור המערכת לתקינות התהליך 
 או אי תקינות כולל סוג התקלה

ן י א / ש  י

 קיים, למכשיר העיקור תכנית במהלך חשמל נפילת מתח במידה ומתרחשת
 גיבוי לזיכרון

ן י א / ש  י

ן שסתום בטחון פורק לחץ י א / ש  י

ן משחרר אויר רציף המונע היווצרות כיסי אויר בתוך תא העיקור י א / ש  י

ן מעובדים ולאחר טיפול אלקטרו פוליש 316Lמגשים עשויים פלב"ם  י א / ש  י

ן במפרט 2סעיף הגנות חשמליות בהתאם ל י א / ש  י

ן )מהווה יתרון( אופציה לעבודה עם סנסורים של טמפרטורה וסנסורים של לחץ י א / ש  י
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 נספח א'2

 מסמך אבטחת מידע 
 ההצעות שלב הגשתמענה על נספח זה הינו הכרחי ב

 

 

 שם וחותמת המציע : ________________________________

 

 במידה ומוצעת תוכנה להתקנה במחשב מכבי יש לענות על השאלונים הבאים:

 התוכנה שתסופק לביצוע השירות .1

 שם בית התוכנה : ________________________________________________ .1.1

 מותקנת מערכת הפעלה מומחשבת, נא לציין סוג, שם יצרן ודגם: אוטוקלבאם ב   .1.2

 

_____________________________________________________________ 

 ISOהסמכה לתקני  .2

)שניהם( ובתעודת  ISO 27001:2013-ו  ISO 9001:2015 הבאים: ISOבית תוכנה המוסמך לתקני  .2.1

 ההסמכה נרשם שהיא לתחומי "פיתוח תוכנה וניהול מערכות מידע":

 יצרף את תעודות ההסמכה המעידות כי הסמכתו בתוקף. .2.1.1

2.1.2.   ISO 13485   :2015מהווה חלופה לתקן :ISO 9001 

 ותת סעיפיו(. 1, שאלות סעיף  2)פרק  .בפרק זהפטור מלענות על השאלות  .2.1.3

 כמצוין לעיל, יענה על השאלון הבא:  ISOן בעל הסמכה לתקאם איננו  .2.2

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 ח מתודולוגיית פיתו -פיתוח יישומים  .1

נעשה שימוש במתודולוגיה המבטיחה פיתוח תוכנה על  .1.1

 בסיס תקן/מתודולוגיה מקובלת.

 פרט מהי המתודולוגיה.

 מאשר    /    לא מאשר
 פירוט:

___________________ 
___________________ 

 נעשה שימוש במתודולוגיה של פיתוח מאובטח.  .1.2

 פרט מהי המתודולוגיה

 מאשר    /    לא מאשר
 פירוט:

___________________ 
___________________ 

מבוצע תיעוד מוסדר של מחזור חיי פיתוח התוכנה החל  .1.3

משלב הייזום ועד לשלב ביטול התוכנה תוך מתן דגש 

דרישות לעדכון/תיקוני תקלות מלקוחות ועד לקבלת 

 להתקנת התיקון/גרסה עדכנית אצל הלקוח/הלקוחות.

 מאשר    /    לא מאשר

 מאשר    /    לא מאשר מבוצע תיעוד לקוד המקור.  .1.4
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כדוגמת  Cyber Securityלנושא  מבדקים ייעודייםמבוצעים  .1.5

Code review/Pen. Tests  לקוד טרם שחרורו לשימוש

לקוחות. הממצאים שהתגלו מטופלים ומבוצע מבדק חוזר 

 לבחינה שהממצאים טופלו.

פרט מהם הכלים/תוכנות )ייעודיים לבדיקת היבטי סייבר, 

 לא אבטחת איכות( שבהם נעשה שימוש

 מאשר    /    לא מאשר
 פירוט:

___________________ 
___________________ 

 

 דרישות אבטחת מידע לתוכנה:מפרט  .3

 שם התוכנה : ____________________________________________________ .3.1

 ייעוד התוכנה : ___________________________________________________ .3.2

 מענה המציע )לסמן בעיגול( נושא

 מנגנון זיהוי משתמשים ווידוא זיהוי  .2

 אשר כי בגישה למידע נדרשת הזדהות .2.1
 באמצעות שם משתמש וסיסמא אישיים.

 מאשר / לא מאשר

 מאשר / לא מאשר Active Directoryנתן לשילוב במסגרת  .2.2

 מנגנוני הענקת הרשאות/מתן זכויות פעילות למשתמשים .3

אשר כי הגישה למידע מוגנת באמצעות  .3.1
 הרשאות גישה מתאימות.

 מאשר / לא מאשר

 תיעוד פעילות/לוגים .4

 מאשר / לא מאשר למידע קיים תיעוד בלוג.אשר כי בגישה  .4.1

 לא רלוונטי. הסבר מדוע:

________________ 

 ( ליישום המוצע למכביPenetration Testביצוע מבדק חוסן ) .5

לגרסה המוצעת מבדק חוסן האם בוצע  .5.1
 לפרט למכבי?.

 :כלהלן מאשר + פרטים/   לא מאשר

 תאריך בצוע: ____________

 חמורים: ___________האם נתגלו ממצאים 

 האם הממצאים טופלו:_______________

האם בוצעה בדיקה חוזרת לווידוא הטיפול 
 בממצאים:______________

 

 מצורף דוח ביצוע מבדק החוסן. .5.2

 

 / לא רלוונטי  מצורף / לא מצורף
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 נספח ב'

 הסכם ההתקשרות

 

 2019____, ______ש _______  בחוד__אביב, ביום __-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 מכבי שירותי בריאות

 (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

 

 

 להלן) ותחזוקתם אוטוקלבים, לאספקת 132/2019 ומכבי פרסמה מכרז פומבי רגיל  שמספרו  הואיל

להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד   כנספח א'(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף המכרז""

 הימנו;

 

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

מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ובכך הסכים למכור את המוצר/ים בהתאם לתנאים המפורטים 

 בהסכם זה ובכל נספחיו;

 

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

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

 בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: .1.3

 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם" .1.3.1
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 למכרז. נספח ג' -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2

הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט  ,אוטוקלביםאספקה של  - המוצר" " .1.3.3
 במפרט ובהסכם זה על נספחיו.

שירותי אחזקה שוטפת הכוללים, תמיכה טכנית והדרכה כל  - "שירותי אחזקה שוטפת" .1.3.4
ימות השנה, תיקונים, תיקוני שבר )כתוצאה משימוש סביר(, 
טיפולים מונעים לפי הוראות יצרן, עדכוני תוכנה ואספקת 

המערכת במצב תקין או לשם השבת חלפים הדרושים לשמירת 
 המערכת לתפעול תקין.

ובדיקת בקרת איכות אשר נועדו ביקורת טכנית תקופתית  - "ביקורת טכנית" .1.3.5
לבדוק ולוודא כי המערכת על כל מכלוליה ורכיביה מתפקדת 

 באיכות וברמת הביצועים הנדרשת.

באתרי מכבי,  ציודהתקינה של ה והמועד בו תוכח הפעלת  - "מועד מסירה" .1.3.6
גדר, פי המפרט שהו-לשביעות רצונם של המשתמשים, על

וכפי שיאושר בכתב על  ציודלאחר שקיבלו הדרכה להפעלת ה
 ידי מנהל אתר מכבי.

 

 אנשי קשר .2

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור את ________________________ מכבי ממנה בזה  .2.1
 לביצוע הסכם זה.

_______ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם ____________הזוכה ממנה בזה את ___ .2.2
 זה.

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

 
 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .3

תקופת להלן ", שתחילתה ביום ________ )שלוש שניםההתקשרות עם הזוכה הינה לתקופה בת  .3.1
 "(. תקופת ההתקשרות" ו/או "ההסכם

כל אחת,  שנתייםתקופות נוספות בנות  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 האופציהלהלן "ההסכם )

 
 התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות .4

י (, וכהיצרן"להלן "____ )_________הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו נציג מורשה של חברת _____ .4.1
 הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.

בישראל, מטעם היצרן, לספק ותחזק כי הוא רשאי ר בר תוקף מהיצרן וומחזיק באישהזוכה מצהיר,  .4.2
הינו יצרן זוכה ה –__________________. לחילופין  כמפורט בהצעתו הסופית  אוטוקלבים

תת שירותי אחזקה שוטפת, ספק ולומסוגל להמוצעות על ידו )יש למחוק את המיותר(,  אוטוקלביםה
למה  הנ"ל, לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו. ציודשירותי תמיכה מקצועית וביקורות טכניות ל

 וא הרי חייב במועד הגשת ההצעהלהציג אשור.ה –הצהרה 

הציוד לספק למכבי את שורים מאת היצרן יהאיהיו בידיו בכל תקופת ההתקשרות, כי הזוכה מתחייב,  .4.3
בהתאם למפורט בהסכם זה, במפרט ובהצעתו, ולעמוד בכל הכמויות,  ציוד, והשירות לותחזוקתו

 התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

במידה ודגם מבין הדגמים נשוא הסכם זה יפסיק להיות משווק ע"י הזוכה, למכבי תהיה הזכות לרכוש  .4.4
 את הדגם החדש במקומו באותם תנאים, ובלבד שהדגם החדש עומד בכל תנאי המפרט. 

 כל הכנסה של דגם חדש למכבי תהיה באישורה של מכבי.
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עט במקרה של נסיבות שלזוכה אין הזוכה מתחייב להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למ .4.5
 שליטה לגביהן.

הזוכה מצהיר, כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים לשם  .4.6
, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל וולשם הדרכת הפעלת ו, לשם תחזוקתציודה צבתה

והחומרים לביצוע  ציודא, לשירות ולאחזקת הל דין, לייבופי כ-האישורים וההיתרים הנדרשים על
 בציוד.הבדיקות 

הזוכה מצהיר, כי בהיותו הנציג המורשה של היצרן, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, בזמנים  .4.7
, וכי יש לו מעבדה המצוידת במכשור אוטוקלביםובמועדים המפורטים בהסכם זה, חלקי חילוף וציוד ל

וכן צוות אנשים מיומנים לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה,  דציווכלים המתאימים לתחזוקת ה
 למשך כל תקופת ההתקשרות.

כי אם הרשאתו מאת היצרן יבוטל, מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד כשייוודע הזוכה מתחייב,  .4.8
 לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף

 פעולה עם הספק החדש אתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, בצוות  .4.9
 עובדים מיומן ובציוד תקין.

 .הסכם זההמוצרים נשוא להסרת ספק מובהר כי הזוכה לבדו הינו אחראי בלעדי כלפי מכבי לאספקת  .4.10

 :B2Bמערכת  .4.11

להלן ) B2Bלדרישת מכבי, יתחבר הזוכה, תוך חודש ממועד הדרישה, למערכת  .4.11.1
להלן שמכבי  4.11.2"(, לאיזה מבין התהליכים )"מסרים"( המפורטים בסעיף המערכת"

תחליט להפעיל ו/או לכל תהליך אחר/נוסף במערכת הנ"ל, באמצעות התקשרות ישירה בין 
הזוכה לבין ספק המערכת הפועלת במכבי )כיום, חברת סיגמנט(. הזוכה יישא בעלויות 

 ההתחברות למערכת והשימוש בה.

זוכה ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשובים לתמוך בתהליכים ה .4.11.2
 הרשומים הבאים:

 הזמנה ועדכון הזמנה .4.11.2.1
 אישור הזמנה .4.11.2.2
 תעודת משלוח דגיטלית .4.11.2.3
 קבלת טובין .4.11.2.4
 סטטוס חשבונית. .4.11.2.5
 רשומת אב ספק .4.11.2.6
 כרטסת ספק  .4.11.2.7
 חשבונית דיגיטלית  .4.11.2.8

הא מכבי רשאית לסיים ככל שהזוכה לא יתחבר למערכת כאמור בהתאם לדרישת מכבי, ת .4.11.3
את ההתקשרות עם הזוכה, ולזוכה לא תהא טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי 

 בקשר עם הפסקת ההתקשרות כאמור.

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

 

 הציודאספקת  .5

 (.אתר מכבי"להלן ") להזמנת הרכששל מכבי בהתאם  מתקן כלל אוטוקלביםההזוכה יספק את  .5.1

אישור בתוקף על ביצוע בדיקה של בודק מוסמך בהתאם להנחיות משרד שלציוד יהיה הזוכה מתחייב  .5.2
 העבודה. 

לאתר מכבי, כפי שתמסור מכבי לזוכה בהזמנה בכתב/פקס/הזמנה ממוחשבת. הציוד הזוכה יספק את  .5.3
, המחשוב, לכל מקורות האנרגיהציוד הזוכה מתחייב לספק, להרכיב, להתקין, להוביל, לחבר כל 

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

במכבי על תעודת משלוח. תעודת משלוח חתומה על ידי מנהל האתר  ציודהזוכה יחתים את מקבל ה .5.4
באופן תקין והמשתמשים  , הופעלנתקבל ציודרי אישור כי הק –או מי מטעמו, תהווה אישור ל"מסירה" 

 , לשביעות רצונם.וקיבלו הדרכה מתאימה לשימוש ב וב
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הציוד רים הנוגעים להצבת הזוכה יעביר למכבי, מיד לאחר חתימת ההסכם, את כל הדרישות והסידו .5.5
הציוד באתרי מכבי, לרבות דרישות לאספקת חשמל, תוכנות ופרטים טכניים הדרושים לקישור 

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

שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש, בכפוף לכך שמכבי תקצה מקום בתאריך הציוד הזוכה יספק את  .5.6
די י-י הנחיות היצרן, כפי שתימסרנה עלפ-מתאים ואת התשתיות הנדרשות בתיאום עם הזוכה ועל

 הזוכה.

 מים ממועד הזמנת מכבי.י 45 -יסופק לידי מכבי לא יאוחר מהציוד  .5.7

חדש וכולל את כל רכיבי החומרה, חבילות התוכנה, ספר  ואלאתרי מכבי כשההציוד הזוכה יספק את  .5.8
(, כל החלקים והאביזרים וחומרים בכמות ראשונית SERVICE MANUALשירות טכני מלא )

 .ציודהמלאה והתקינה של ה ומתאימה, הנדרשים להפעלת

( למהנדס ציוד SERVICE MANUALבנוסף, יספק הזוכה עותק נוסף של ספר שירות טכני מלא ) .5.9
 י במטה מכבי.רפוא

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

 
 הדרכה ותמיכה מקצועית .6

ולהשגיח על פעולתן התקינה בשימוש הציוד  הזוכה ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את  .6.1
ברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן בכל אתר מכבי בה  וובתחזוקת ובהפעלת בציוד,

 , לשביעות רצון מנהל האתר.ציודותמשך עד אשר יוטמע השימוש ב ומיד לאחר התקנת ציודוצב הי

ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן תמצית הוראות  הציודזוכה יספק עם  .6.2
 אחזקה בעברית.   

, לפי ציודובשיטות העבודה בהן למשתמשי ה ציודתמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת ההזוכה יספק  .6.3
 הצורך או לפי פניה של מכבי.

 
 לציודשירות תחזוקה אחריות ו .7

 נספח ג', אשר –כמפורט בהצעתו הסופית של הזוכה  לציוד ושירות הזוכה מתחייב לתקופת אחריות .7.1
סופק על יש שהציוד(. הזוכה יהיה אחראי "והשירות תקופת האחריותלהלן "תחל ממועד המסירה )

 פעל בצורה שוטפת ותקינה ללא הפרעה ו/או מגבלה כלשהן.יו וואביזרי ועל כל רכיבי ןהיה תקייידו 

, ו, על כל רכיביהציודהזוכה יהיה אחראי לפעולתו התקינה של  והשירות במהלך תקופת האחריות .7.2
 , שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה, יעוץ והדרכה למשתמשים. ללא תשלום נוסףויספק, 

 מתחייב לזמינות של כול חלקי החילוף ממלאי הספק. הזוכה .7.3

שמורה למכבי האופציה לרכוש מהזוכה שירותי תחזוקה בתשלום,  והשירות בתום תקופת האחריות .7.4
שנים, כולל תקופת  10למשך תקופה בת שנה אחת, וחוזר חלילה, וזאת עד לתקופה כוללת של 

(. מכבי תודיע לזוכה על מימוש אופציה תקופת התחזוקה בתשלום"להלן ")והשירות האחריות 
  בתשלום. יום לפני כל תקופת תחזוקה 60כאמור, לפחות 

 שנים לפחות ממועד האספקה. 10מתחייב לאספקת חלפים  הזוכה .7.5

שירות התחזוקה ינתן באתר מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה, תיקונים, תיקוני שבר )כתוצאה  .7.6
במצב ציוד משימוש סביר(, טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, אספקת חלפים הדרושים לשמירת ה

, והכל ללא תוספת תשלום ציודלתפעול תקין, ביקורות טכניות ועדכוני תוכנה ל ותקין או לשם השבת
או תמורה מצד מכבי. השירות כולל את כל העבודות, החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע 

 התחזוקה.

  .17:00עד  08:00שירותי התחזוקה ינתנו בימים א' עד ה', בין השעות  .7.7

 :  זמני תגובה לקריאות שירות .7.8

מקבלת  )שלושה( ימי עבודה 3תוך מקסימום , תיענה ציודת שירות במקרים של השבתת קריא
 הקריאה.
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שירות ותחזוקה שאינם דחופים ושירותי תחזוקה מונעת יינתנו בשעות בהן אתרי מכבי אינם פעילים,  .7.9
 בתיאום עם מנהלי אתרי מכבי. 

מעת קריאת השירות, למעט  ימי עבודה( שלושה) 3הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה תוך מקסימום  .7.10
 שבתות וחגי ישראל.

)שלושה( ימי עבודה  3לא תתוקן בתוך  ציודחלופי במידה והתקלה ב ציודהזוכה יהיה ערוך לספק  .7.11
ברמה  ציוד חלופי. במקרה זה מתחייב הזוכה להעמיד לרשות מכבי ציודמהגעת הטכנאי לבדיקת ה

 יידי. נשוא הסכם זה ובאופן מ ציודזהה או דומה לזו של ה

שמונה ו)תשעים  98% -לא יפחת מ הציוד( של UP TIMEהזוכה מתחייב כי זמן ההפעלה התקין ) .7.12
 אחוזים( משעות העבודה הרגילות, בחישוב מצטבר שנתי.

פי -ויציג אותו למכבי בכל עת על בציודהזוכה ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים  .7.13
 דרישת מכבי. 

רן, ככל הדרוש לתיקון פי המלצת היצ-רשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף עלהזוכה מתחייב להחזיק ב .7.14
, לרבות תוכנות דרושות, וזאת לתקופה של שבע שנים לפחות ממועד המסירה של ציודולתחזוקת ה

בשימוש מכבי. כמו כן, מתחייב הזוכה להעסיק לפחות שני אנשי שירות לתחזוקת  ציודוכל עוד ה הציוד
 .ציודה

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

 
 התחייבויות מכבי  .8

 בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות עובדים המיומנים לכך.  ציודמכבי מתחייבת להפעיל את ה .8.1

 וב, טיפול ולצורך בדיקת לציודמכבי תאפשר לזוכה, בתיאום מראש, גישה מוסדרת ומבוקרת  .8.2
 .וותחזוקת

 
 התמורה ותנאי תשלום .9

ריף ליחידה בכמות פי מכפלת התע-מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .9.1
ידי מכבי -י, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם עלידי נציג מכב-היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על

ושר לעבוד על בסיס מזומן ם הספק מאא לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק ; או חשבונית עסקה 
להלן לפי החוק והתקנות, ובמקרה כאמור, לאחר התשלום יעביר למכבי חשבונית מס בהתאמה  )

 "(.התמורה"

מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות , המיסים, ההיטלים  .9.2
צרים, והזוכה לא יהא זכאי לכל והאגרות הכרוכים במתן/אספקת השירותים המקצועיים ו/או המו

 תמורה נוספת מעבר לתמורה.

 הצמדה  .9.3

התמורה תוצמד בהתאם לאפיק ההצמדה שבחר הזוכה בטופס ההצעה )נספח ג'(, ובהתאם יחולו 
 ההוראות הרלבנטיות הבאות:

 הצמדה למט"ח: .9.3.1

בבוקרו של הידוע י שער החליפין היציג פ-התעריף ליחידה הנקוב במט"ח יתורגם לש"ח על
 ההזמנה.  יום 

 תנאי תשלום .9.4

יום(  65)שישים וחמישה( יום )תום חודש +  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .9.4.1
 די נציג מכבי. י-די הזוכה ותאושר עלי-י חשבונית שתוגש עלפ-ממועד הפעילות/הרכישה, על

וגש לאחר )עשרה( ימים מתום חודש הפעילות. אם ת 10-החשבונית תוגש לא יאוחר מ .9.4.2
 מועד זה, אזי התשלום יידחה למועד התשלום הבא.

מכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים לו. הספק יגיש ל -הגשת החשבונית  .9.4.3
 הספק יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים. 
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דו"ח מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית וה .9.4.4
 אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי דיוקים  .9.4.5
ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו 

מכבי, ובכפוף למתן בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, מ
 ימים מראש. 14הודעה בכתב בת 

 אחריות .10

זק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או פי דין לכל נ-מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .10.1
הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או למבוטחיה 

הציוד כמפורט ומוגדר בהסכם זה,  כלשהו, עקב ו/או בקשר עם אספקת השירותים/ו/או לצד שלישי 
 . י דיןפ-ובלבד שלא נגרמו כתוצאה 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,  .10.2
טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע לרבות הוצאות ושכר 

 שהינו 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, 
נהל את התביעה הנידונה ולכך שמכבי לא תתפשר בתביעה ללא הסכמת למתן האפשרות לזוכה ל

 הזוכה.

י לצמצם או לגרוע בצורה ידי הזוכה כד-בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .10.3
כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה מחובתו 

י פ-או על/פי הסכם זה ו-ת את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו עללשפות ו/או לפצו
 כל דין.

מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע ממנה  .10.4
י חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהזוכה  בכל דרך פ-לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 חרת.א

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות  .10.5
. למעלה מן הצורך יובהר, כי הזוכה מתחייב למלא אחר כל לנשוא ההסכםוהתקנים המתייחסים 

ואחר כל הצווים והתקנות  1995-דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה
 קנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהזוכה, כל עובדיו ו/או שליחיושהות

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

הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי ההסכם  .10.6
אין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' פי כל דין, ו-ו/או על

 המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.

 
 ביטוח  .11

מועד תחילת הסכם זה פי כל דין, מ-או על/פי הסכם זה ו-התחייבות הזוכה עלמבלי לגרוע מאחריות ומ .11.1
או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על חשבונו בחברת 
ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" 

(, "הביטוחים"ו/או  ביטוחי הספק"להלן "ה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )המסומן כנספח להסכם ז
בות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר פי ההסכם, לר-וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על

וביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת 
 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות. 3-מההתיישנות, אך לא פחות 

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  הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, .11.2
את דמי 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 
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סכומי ההשתתפויות כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הזוכה יישא בכל מקרה ב
 העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה.

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני מועד  .11.3
חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת 

כה מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הזו
הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על 

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

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל -לבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל ע .11.4
שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה מחובתו 

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

ני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, וללא צורך בכל ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפ .11.5
 11.3דרישה מצד מכבי , מתחייב הזוכה להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 פי ההסכם.-כת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות עללעיל בגין האר

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

לעיל  11.5ו/או  11.3ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .11.6
של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה לפי  תחשב הפרה יסודית

 הסכם זה.

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

ידי הזוכה כאמור -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על .11.7
הזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים לעיל, ו

זה. הזוכה מצהיר ומתחייב, כי זכויות  11פי סעיף -את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל 
חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי 

פי כל דין, -פי הסכם זה ו/או על-ת על הזוכה עלהעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטל
וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים 

 ובין אם לאו.

י ידי מכבי, וכ-ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על .11.8
שה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות המבטח מוותר על כל דרי

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

ביטוחי הזוכה יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, לרבות אי מתן הודעה  .11.9
או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת ו/

 שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .11.10
את מכבי ו/או מי  מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר

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

מתחייב לפעול למיצוי כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והזוכה 
 פי הפוליסות.-זכויותיו על

הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא חוזה  .11.11
זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את 

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הזוכה  11הביטוחים המפורטים בסעיף 
זה. לחלופין, רשאי הזוכה לכלול את קבלני  11פי המוגדר בסעיף -או לתקופה מאוחרת יותר על

 המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים  .11.12
 מועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי ל
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 רישיונות והיתרים .12

הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים  .12.1
רך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל פי הדין, לצו-ו/או הרשיונות הדרושים על

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

 

 מועסקי הזוכה .13

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו או  .13.1
על חשבונו  שלוחיו, ולא ייחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו,

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

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם החלים  .13.2
 עליו.

או י דין, כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/פ-הזוכה אחראי, על .13.3
בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או בכל 

ובלבד שלא נגרמו כתוצאה מממעשה או מחדל שמכבי ו/או מי פעילות הקשורה למתן השירות, 
 . פי דין-מטעמה אחראים לו על

י ההסכם, וכי כל זכות פ-כן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על .13.4
בי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או פי ההסכם למכ-שניתנת על

מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות 
יות של עובדי מכבי, ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכו

והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה 
ל סיבה פי ההסכם, מכ-שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות על

 שהיא.

כם לא יתפרש כמסמיך את הזוכה מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהס .13.5
הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה 

 כלשהי.

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי בגין כל  .13.6
ת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים ידי רשות מוסמכ-נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על

 לעיל.  10.2מהמוצהר 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 ההסכם.

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע   .14

בסימני המסחר שלה, כפופים כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות  .14.1
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .14.2

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל ידיעה  .14.2.1
בקשר עם ביצוע הסכם זה ולכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, 

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

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

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, ולא למסור ו/או  .14.2.2
להעביר את מהידע לכל צד שלישי כלשהו, אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, 

 בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.
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אך ורק  לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע .14.2.3
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 

מפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח לשמירת סודיות ה
 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: .14.2.4

ה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם מידע שהיה בידי הזוכ .14.2.4.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .14.2.4.2
 סודיות;

 מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של הזוכה. .14.2.4.3

י צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד פ-פי דין או על-עלמידע שחובה לגלותו  .14.2.4.4
 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  .14.2.5
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו כי ידוע לו  .14.2.6
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 

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

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  .14.2.7
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

זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  14סעיף  .14.3
 ההסכם.

 
 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .15

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות בנקאית  .15.1
להלן ביצוע" המצורף להסכם זה )אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות 

שקלים חדשים(, שתוקפה החל במועד  )חמישים אלף₪  50,000(, בסך של ערבות הביצוע""
 חודשים לאחר סיומה. 4תחילת תקופת ההתקשרות וכלה בתום 

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או הסתיים  .15.2
אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו מתן השירות / 

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

 יצוע.כתב ערבות הב

א מכבי רשאית לממש את ערבות פי ההסכם, תה-בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .15.3
הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, למשא 

 ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש את  השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע .15.4
 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.
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 י ההסכם.פ-ייבויותיו של הזוכה עלאין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתח .15.5

 י כל דין.פ-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .15.6

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

 

 סיום ההסכם .16

לעיל, מכבי תהא רשאית, בכל עת, להביא הסכם זה, כולו או ביחס  3.2-ו 3.1על אף האמור בסעיפים  .16.1
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  .16.2
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; .16.2.1

אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק ו/או צו  .16.2.2
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  .16.2.3
 ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 –מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  .16.3

 לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל; או .16.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות  .16.3.2
בי, ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר הוראות מכ 3תוך 

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

לעיל, ישלם הזוכה למכבי פיצויים  16.2ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  .16.4
וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או ₪,  50,000מוסכמים בסך של 

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

כה את ההסכם הפרה שאינה לעיל ו/או הפר הזו 16.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .16.5
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, 

סכם מחמת הפרתו לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל את הה
וזאת בגין הנזקים ₪,  50,000קיומו, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך של -או אי

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

 אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר עלול  .16.6
להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה יהיה מנוע 

 מלטעון להיפוכו של דבר.

די מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד ביטול ההסכם על י .16.7
 שתקבע מכבי בהודעה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  .16.8
פי הוראות -יומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית עלס, לרבות 1970-הסכם(, התשל"א

 פי דין. -ההסכם או על
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 איסור הסבת ההסכם .17
ת אפי ההסכם או -זכויותיו על הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את .17.1

החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי, שלא תסרב לתיתו אלא 
 מנימוקים סבירים.

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת  .17.2
 כל תוקף.

 או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן  .17.3

או חלקן, לכל גוף /פי הסכם זה ו-מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .17.4
גדרתו של עניין" בו כה-משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או שמכבי הינה "בעל

מקבוצת מכבי ובלבד שזכויות הזוכה על  , ו/או לכל גוף1968 –ניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח ע-"בעל
 פי הסכם זה לא תיפגענה.

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .17.5

זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  17סעיף  .17.6
 ההסכם.

 

 זכות קיזוז .18
 הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה .18.1

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

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם .18.2
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

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

 ויתור בכתב .19
 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .19.1

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

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

 
 סמכות שיפוט .20

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 .21

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה כאילו  זה תישלחנה בדואר אלקטרוני פי הסכם-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

 ו תאגידים שלוביםאו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ מכבי שירותי בריאות
 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: " , תל אביב27רח' המרד 

 
 דון: אישור עריכת ביטוחיםהנ

 
לרבות  ,"(הספקלהלן "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ )

מכח מכרז מספר  וכן כל השירותים הנלווים בקשר עם הסכם ותחזוקתם אוטוקלביםאספקת בקשר עם מתן שירותי 
 "( וזאת לתקופה המתחילה ביוםההסכם" -" והשירותיםשנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: " 132/2019

 "(.תקופת הביטוחלהלן "_______ ומסתיימת ביום _______ )

יטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ב - חבות מעבידיםביטוח  .1
וות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה , בגין מ1980-ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

₪  20,000,000לאירוע ובסה"כ ₪  6,000,000ת של מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריו
לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי 

 מעובדי הספק.

 __________________פוליסה מספר 

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

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

צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש 
 או בשליטת הספק. צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח

 __________________פוליסה מספר 

רבות נזק גרר, בקשר עם ו/או עקב פי דין בגין נזק גוף ו/או רכוש, ל-לכיסוי אחריותו של הספק ע  - ביטוח חבות מוצר .3
בגבול אחריות של  ,"(המוצריםלהלן "י הספק ו/או הבאים מטעמו )יד-למוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע

לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או ₪   2,000,000
מחדלי הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף 

די המבוטח. בביטוח המפורט לעיל לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחי
הפוליסה תהא בעלת תחולה 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 

חודשים נוספים מהמועד בו  6גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך  מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת
פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 
המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. הגדרת המוצרים על פי 

 , תמיכה מקצועית ושירותי תחזוקהורחבת לכלול גם: הדרכההפוליסה מ

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

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

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

יו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, לא יה .7
 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,

 _______________________ _______________________ 
 חתימה וחותמת חברת הביטוח שם ותפקיד החותם 
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 נספח להסכם

 לשימוש הזוכה במכרז -רבות ביצוע ע -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 

 לכבוד

 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותומאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

(, כשהוא צמוד למדד כמפורט סכום הערבות"להלן ")₪  50,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

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

 .ותחזוקתם אוטוקלבים( לאספקת 132/2019

 

 משמעו:המונח "מדד"  –לצרכי ערבות זו 

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

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

 עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

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

(  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 )

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

 

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

לה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחי

 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, 

 

 נק:__________שם הב

 שם הסניף:__________



 נספח ג'
 

 לכבוד
 רותי בריאותימכבי ש

 

  2019/132 טופס הצעה למכרז מספרהנדון: 
 

 

 התאגיד המציע: ________________________________

 

 _________________________________________פירוט הציוד הנלווה  המוצע: 

 

 __________________________________________  דגם: __________ :יצרן

 
 

 __________________________________________  דגם: __________ :יצרן

 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

 

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

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

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

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

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

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

פן, לא אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוק 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. 

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

 "ח / דולר ארה"ב / אירו / יין יפני , לא כולל מע"מ. ש -המחירים בהצעה נקובים ב 1.8
 

היציג נכון למועד האחרון להגשת  ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער המט"ח
  ההצעות למכרז.
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 :להלן הצעתנו .2

 לשקלול –אוטוקולבים  –חובה למילוי   2.1

 נפח דגם 

אומדן 
כמות 

יחידות 
  לשנה

 מחיר ליחידה
 לא כולל מע"מ

 מטבע

 
 – ליטר 30עד  23

 גרביטציוני 
24    

 
 – ליטר 30עד  23

 פרה ואקום
5    

 

 :נא לציין

 המסירה(. ממועד חובה לציין לפחות שנה אחת_____ )__תקופת אחריות ושירות לכל מכשיר ללא עלות __

 

 

 רותוהשי תום תקופת האחריותמהחל   - אחזקה מתוכננת / אחזקת שבר מחיר מוצע בגין –חובה למילוי   2.2

אומדן   רכיב
כמות 

יחידות 
 לשנה

  ליחידהמחיר 
 לא כולל מע"מ 

 מטבע 

 לשנה, ליחידה אחזקה מתוכננת
התאם להוראות ב –כולל חלקי חילוף 

 יצרן לספק השירותה

 -גרביטציוני 
 לשקלול

24   

 פרה ואקום
 לשקלול -

5   

 – (נסיעה )כוללשעת עבודה ראשונה 
 בעבור אחזקת שבר

   15 לשקלול

  – שעת עבודה נוספת
 בעבור אחזקת שבר

   15 לשקלול

 

 חלקי חילוף  2.3

 מתכלים וחלקי חילוף  מחירון לצרף
 

 : יצרןהאחוז הנחה ממחירון  נא לציין

  לא לשקלול

 

________________%__ 

 

 הבהרות  2.4

 ה.ספרות אחרי הנקוד 2עם עד ר להציע מחי ניתן 

 הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא. הכמויות הינן 

 שם מלא של מגיש ההצעה מטעם המציע: ____________________   חתימה : ___________________        
 )מורשה חתימה אצל המציע(        

 

 חותמת המציע: ____________________                                      תאריך:  ___________________        
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 רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה:  .3

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

 .תעודת התאגדות 

  מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד

בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. אישור זה יישא תאריך 

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3של עד 

 מס(,  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות

 .1976-התשל"ו

   נספח ד'(. –לטופס פרטי המציע  3בדבר גודל העסק )כמוגדר בסעיף רו"ח/עו"ד אישור 

 .אישור יצרן על ניסיון בארץ  

 . אישור רישום בתוקף בפנקס האמ"ר 

  במנהלה. 4.1.7על פי סעיף  –תו תקן 

  אישורFDA – .)ככל שקיים )יהווה יתרון 

  תמונתו ותכונותיו העיקריות, כולל כל הפרטים התומכים המוצרקטלוג צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור ,

 המפרטים והמבארים את האמור בדרישות במפרט ובמענה הטכני.

 ככל שבקטלוג אין תמיכה בפרט כלשהו מהאמור לעיל, יצורף מסמך / תיעוד מתאים מהיצרן.

 כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –ופס הצעה ט 

 מחירון מתכלים וחלקי חילוף 

  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. 

  ידי מכבי.ההצעה מוגשת על גבי חוברת שנמסרה והוחתמה על 

 

 

 

 שם מלא של מגיש ההצעה מטעם המציע: ____________________   חתימה : ___________________        
 )מורשה חתימה אצל המציע(        

 

 

 חותמת המציע: ____________________                                      תאריך:  ___________________        
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 נספח ד'

 2019/132מכרז  -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(:

 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:

  

 טלפון נייד:

 

 טלפון נייח:

 דואר אלקטרוני:

 
 תיאור כללי של המציע  .2

 

 

 

 

 
 גודל העסק של המציע .3

 (√-יש לסמן )ב הסבר הגדרה

 עסק זעיר
שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו  אומעסיק עד חמישה עובדים 

 מיליון שקלים חדשים. 2עולה על 
 

 עסק קטן

שמחזור העסקאות השנתי שלו  ואעובדים  20-מעסיק בין שישה ל
מיליון  20מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  2עולה על 

שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק 
 זעיר".

 

 עסק בינוני

שמחזור העסקאות השנתי שלו  ואעובדים  100-ל 21מעסיק בין 
מיליון  100מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  20עולה על 

שקלים חדשים, 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 
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 ניסיון קודם ולקוחות  .4

 

 המוצע: ציודשירותי אחזקה למספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן 
 

 
 4.1.5לפי הנדרש בסעיף  ליהן סופקו המכשירים כולל כמויותרשימה מפורטת של המוסדות א .5

 לפרק המנהלה
 

 כמות  סוג אוטוקלב מוסד

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
שנים ה 3 -/ להם אנו מספקים ב להלן פירוט ממליצים מבין לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו .6

 האחרונות באופן סדיר
 

 שם הלקוח:
 

 :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:
 

 

 הלקוח:שם 
 

 :ותפקידו שם האיש הקשר
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 
 

 שם מלא של מגיש ההצעה מטעם המציע: ____________________   חתימה : ___________________        
 )מורשה חתימה אצל המציע(        

 

 חותמת המציע: ____________________                                      תאריך:  ___________________        
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 'הנספח 

 ת  צ  ה  י  ר
 
 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר ____________, ___________, ת.ז. מס' ________אני הח"מ, ______________

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: את האמת

 

( למכרז הספק"להלן "______________________ )__תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת __ .1

 .ותחזוקתם אוטוקלביםלאספקת  132/2019

 ____ אצל הספק, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו._________________הנני משמש בתפקיד _____ .2

 . ציוד המוצע על ידונציגו המורשה בארץ ל הספק הואאישור מהיצרן כי הספק הינו יצרן הציוד המוצע / מצ"ב  .3

 } מחק את המיותר {

 משנה/אחר.מסוגל לספק למכבי את הציוד המוצע על ידו ואת שירותי התחזוקה בעצמו, ולא ע"י קבלן  .4

ונות  עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, השנים האחר 3-סיון מוכח בישראל של לפחות ביהינו בעל נ .5

בהיקף מצטבר של לפחות  באספקת הציוד ותחזוקתו וכל השירותים הכרוכים בכך לבתי חולים ו/או קופות חולים

 בטופס פרטי המציע )נספח ד'(. 5כמפורט בסעיף  – בפרישה ארצית םלביאוטוק 150

 בטופס פרטי המציע )נספח ד'(. 4שנות הניסיון של הספק באספקת אוטוקלבים ותחזוקתם הינן כמפורט בסעיף  .6

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

 ______________________ 

 חתימה 

 

 אישור

 

_____________,עו"ד, במשרדי ברחוב ___הופיע בפני ____ ____________________הנני מאשר בזה, כי ביום 

זהות מספר  ידי תעודת עצמו על _____________, שזיהה_____________________, גב' / מר ____________

_________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ______________

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

 ______________________ 
 חתימה וחותמת 



 

 'ונספח 

 מבנה טופס להצגת שאלות

 שאלה מס' סעיף מס"ד

 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
 

 
 

 משקל מדדים פירוט קטגוריה
 %-ב

  ציון
  10 עד 0-מ

    

  17 למשתמש נוחה הציוד הפעלת  המוצר מאיכות התרשמות

  9 למשתמש ונוחים ברורים הציוד הפעלת בלוח התפריטים

  12  ברור באופן  בעיקור כשל על הציוד התראות אופן

  17 למפעיל ונוחה קלה ,ברורה -  הציוד אחזקת

  9  לחץ של וסנסורים טמפרטורה של סנסורים עם לעבודה אופציה

  64 המוצר מאיכות התרשמות כ"סה

 5 ועד 3 מעל - הסף לתנאי מעבר המכרז בנשוא הניסיון מידת הספק ניסיון מידת
  'נק 10 -  שנים 7 מעל ,'נק 7 - שנים 7 ועד 5 מעל ,'נק 4 - שנים
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  5  הספק ניסיון כ"סה

 פי על מהספק התרשמות
 דעה מחווי או/ו מכבי ניסיון

 חיצוניים

  4 שוטפים לצרכים מענה מתן

  4 מיוחדים לצרכים מענה מתן 

  4 זמן לאורך והתחייבויות בהסכמים עמידה 

 מענה לספק ומיכולתו בכלל הספק מיכולת כללית התרשמות 
 מכבי לצרכי הולם שירותי
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  16  הספק איכות כ"סה

  FDA 15 אישור רגולציה

  15  רגולציה כ"סה


