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 מנהלה
 

 כללי .1

בפרישה  "( מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספקמכבילהלן "מכבי שירותי בריאות ) .1.1

בתנאי למסמכי המכרז(  נספח א' -)המפורט במפרט לחברי מכבי בביתם, ציוד רפואי ארצית 

 ."( השירות/שירותיםלהלן ") שכירות, לרבות אחזקה וכל השירותים הכרוכים בכך

מכבי מבקשת לקבל הצעות בהתאם לרשימת הציוד, ליעדים והכמויות המוערכות, כמפורט במפרט  .1.2

 . זה מכרזסמכי ובכל מ ובנספח ג' נספח א' -

 .שנים 5ההתקשרות היא לתקופה של  .1.3

 ההצעה הינה סופית. לא ייערך משא ומתן. .1.4

 

 הגדרות .2

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

 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 ל פי הקבוע במסמכי המכרז.המתקיים ע 2019/116מכרז פומבי רגיל מספר  – "המכרז"

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

 

 מנהלה .3

 קבלת מסמכי המכרז  .3.1

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

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

ויהא זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין,  15.1.2020ועד ליום  30.12.19

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

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

 המציע.

 ותבירורים ופני .3.2

, 12:00בשעה  20.1.2020ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו עד ליום  .3.2.1

 Wordזאת אך ורק בקובץ  אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, כאמור לעיל.

על . Mandel_An@mac.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני:  ',וובמבנה המצ"ב כנספח  בנוסח

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

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

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

 וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.

ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4

2.2.2020. 

 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  -מנדל , לידי גב' ענת 2019/116"מכרז פומבי רגיל מספר 
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. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2

 הצעות שתוגשנה לאחר המועד  האמור לעיל, לא תתקבלנה! .12:00בשעה  24/2/2020יום 

 , לאחר ג' כנספחההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.3



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

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

 בעותק אחד.

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

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

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

 המסמכים הנלווים הנדרשים מהמציע.

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

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

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

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

סכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות ה .3.3.7

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.

  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

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

 או תאגיד מורשה כחוק בישראל. ;יחיד .4.1.1

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

 .1967-תשכ"זחירום, -חוק שירות עבודה בשעת" על פי מפעל חיוני"בר תוקף בידו אישור  .4.1.3

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

על אחריותו ועל  ,על ידי קבלן משנה מטעמוניתן לבצע  הבביתם אות מתכלה לחברי מכבי

 חשבונו.

הציוד המוצע על ידו ומפורט  היבואן של הציוד לספק בישראל את ו/או אישור מהיצרן בידיו .4.1.5

 בטופס ההצעה )נספח ג'(. 2.1בסעיף 

נמכר בטופס ההצעה )נספח ג'(  2.1מפורט בסעיף המוצע על ידו וההציוד ש אישור מהיצרן בידיו .4.1.6

בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או  אוסטרליה, בהיקפים  2018בשנת 

 כמפורט בטופס ההצעה. אומדן הכמויותשאינם פחותים מ

אישור אמ"ר תקף נכון למועד האחרון  קייםהמוצע על ידו הרפואי ציוד כל אחד מפריטי הל .4.1.7

 : כולל שבו מצויין כי הציוד מאושר לשימוש ביתיההצעות להגשת 

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

 הציוד המוצע על ידו מאושר לשימוש ביתי.כי באישור האמ"ר במפורש צויין מ ב. 

הצעות השנים עד למועד אחרון להגשת  3 לפחות הינו בעל ניסיון רציף מוכח בישראל של .4.1.8

כולל ציוד מתכלה הנדרש וכל  ,באספקת ציוד רפואי בתנאי שכירות למטופלים בביתםבמכרז 

 השירותים הכרוכים בכך. 

ציוד רפואי מנטר ותומך מטופלים בביתם  400 -לפחות ל , בתנאי שכירות,2018סיפק בשנת  .4.1.9

 .מתכלה הנדרש וכל השירותים הכרוכים בכךהציוד התחום הנשימה וההזנה, כולל ל

 עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.  .4.1.10

 נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך. .4.1.11

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,  .4.3

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

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



      תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

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

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

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

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

 על ידי מכבי בכתב.

מכבי על ידי המציע בכתב, הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח ל .5.2

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

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.

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

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

 תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 אישור עריכת ביטוחים  .6

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

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

 חברת הביטוח.

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

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

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

 עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז.

גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של -וסח שאינם מהותיים שייעשו עלשינויי נ .6.4

 מכבי, 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

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

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

 האישור, להורות על תיקונו, לאשרו ו/או לדחותו. 

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

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

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

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

 ות הבודדים ששולבו כאמור.הגבול

  .הביטוחים הינם בש"ח עריכתסכומי הביטוח באישור  .6.7

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

 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

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

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

 עריכת הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

  



 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות   .7

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

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

  . 30% -, איכות 70% -מחיר 

 :ציון המחיר .7.2

באומדן כמות של המציע ליחידה ת המחיר ות הצעמחיר ייקבע על ידי סכימה של מכפלציון ה

ההצעה )נספח ג'(. המציע בעל  טופסב 2.2-ו 2.1סעיפים בכאמור לתקופה של שנה, היחידות, 

 הסכימה הנמוכה ביותר יקבל את מלוא ציון המחיר, והמציעים האחרים יקבלו ציון מחיר ביחס אליו.

 : ציון האיכות .7.3

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

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

מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין של היצרן 

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

שונות קודמות עם המציע, וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות 

ידי צוות בדיקה שימונה -ידי ועדת המכרזים או על-פי כל ממצא אחר שייאסף על-ודמות, וכן עלק

 להלן. 7.3.3מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות שימונה  .7.3.3

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

המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה, אם תהא 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

 המזעריים ובדרישות ההכרחיות במפרט.בציוני האיכות 

ועדת המכרזים תדחה הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי  .7.5

לעיל. הכל על פי  4האיכות דלעיל, בדרישות ההכרחיות במפרט ובתנאים המוקדמים שבסעיף 

ות אשר נבדקו על ידי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצע

 ועדת המכרזים באופן שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

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

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

 ניסיון גרוע" עם מציע זה.שלמכבי לא היה "

 לצורכי סעיף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן:  .7.7

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

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

פי שיקול -ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על .7.8

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

 שיקוליה.

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי  במכרז זה קיים אומדן. .7.9

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

לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה   ועדת המכרזים תהא רשאית )אך .7.10

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

 שהיא.

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

י )שבעה( ימ 7' למסמכי המכרז, בתוך כנספח בהזוכה 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 

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

 לעיל. 3.2המכרז כאמור בסעיף 



 

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

 חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.

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

המצטברים הדגם המשודרג"(, בכפוף להתקיימות כל התנאים להלן "יותר של הציוד נשוא מכרז זה )

 שלהלן:

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

הדגם המשודרג עונה על כל התנאים המוקדמים והתנאים ההכרחיים הקבועים במכרז  .8.3.2

 ובמפרט;

מחיר השכירות של הדגם המשודרג אינו עולה על המחיר שלגביו נקבעה זכייתו של הזוכה  .8.3.3

 במכרז. 

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.מסמכי  .8.4

במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע  .8.5

 פי הנוסח המצ"ב.-התחייבויותיו על

 1981-בהגשת הצעה במכרז הזה המציע  מתחייב לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .8.6

ותקנותיו והנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, הרלבנטיות למערכות המידע ולתהליכי 

 העבודה נשוא מכרז זה, וכן הוראות והנחיות משרד הבריאות לעניין הגנת הפרטיות ואבטחת המידע. 

 

  יטול המכרזב .9

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

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

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

 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור. -אך לא חייבת  -כבי רשאית תהיה מ

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

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

 

  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 רכזת 

לשעה או חלק ממנה למכבי לכיסוי העלות הכרוכה ₪  500 מותנה בתשלום סך שלועדת המכרזים ויהיה 

 במתן זכות העיון כאמור.

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

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

 

 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.

 

 

 שיפוט סמכות .12

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

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

 



 נספח א'

 מפרט 

 אלא אם צוין אחרתדרישות הכרחיות לשלב הגשת ההצעות, כל הדרישות במפרט הינן 

 

 )באנגלית( בדרישות המפרט תתבצע על בסיס הקטלוגים ו/או מסמך תומך אחר  של היצרןבדיקת העמידה 

 .יצורפו להצעה על ידי המציעש
 

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

 

 מכשיר אוקסימטריה שולחני  .1.1

דופק וריווי חמצן בדם מכשיר שולחני )עם התקן העמדה על שולחן( שקורא ומציג ערכי  .1.1.1
 .במספרים ובגרפים

 .ניידוק"ג(  2מכשיר קל  )עד  .1.1.2
 4המאפשרות  עבודה רצופה של לפחות  נטענות בחיבור המכשיר לחשמלפועל על סוללות  .1.1.3

 שעות. 
 .מטען נפרד לסוללות יסופק ,לא נטען ע"י החיבור לחשמלהמכשיר במידה ו .1.1.4
 -אישית לכל מטופל בכל קטיגוריות הגילאים יכולת שינוי והתאמת פעולת המכשיר בהתאמה  .1.1.5

 מבוגרים ילדים ותינוקות.
ה על פי הגדרת התרא  -בעל התראות קוליות והתראות ויזואליות ) דופק ורמת ריווי חמצן (  .1.1.6

 ערכים שנקבעים על ידי הרופא .
 יכולת שינוי מדדי ההתראות על פי הנחיות הרופא . .1.1.7
בוע לגוף המטופל באמצעות קליפס או מדבקת  סיליקון יכולות חיבור המכשיר לחיישן )פרוב( ק .1.1.8

 וכן לחיישן סרט פלסטר לתינוקות.
המכשיר וכל הציוד המתכלה והנלווה למכשיר והדרוש  להפעלתו ולתפקודו, לרבות חיישנים  .1.1.9

פרובים לשבוע בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לצרכי  2)פרובים(, יסופק באופן שוטף 
 (הסכם ההתקשרותהכרחי בשלב ) המטופל.

 

 FLOW O2  HIGH –  (HIGH FLOW NASAL CANNULA)מכשיר   .1.2

של )מחולל חמצן( שקיימת בו אפשרות  בעל יכולת חיבור למקור אספקת חמצן חיצונימכשיר  .1.2.1
מערכת   םע )ליטר לדקה/ LPM  50 -זרימת אויר גבוהה )הזרימה המקסימלית לא תהיה פחות מ

 בתוך דרכי האוויר, כולל חימום אוויר ומעשיר לחות.חיובי  שיכולה ליצר לחץ   פתוחה
 מצוייד בבקר המבצע  בקרת  טמפרטורה לכל אורך צינור ההנשמה.  .1.2.2
הכרחי בשלב בועיים.  )לפחות פעם בש Nasal Cannula - סט ציוד מתכלה להחלפה כולל  .1.2.3

 .(הסכם ההתקשרות
 ההתקשרות( .פחות פעם בשבוע . )הכרחי בשלב הסכם ל -"המשקפיים" לאף להחלפה .1.2.4
לביצוע חיטוי פנימי ברמה גבוהה  יכולת מוכחת -במקרה של העברת המכשיר ממטופל למטופל  .1.2.5

 (כרחי בשלב הסכם ההתקשרותה) -בהתאם להוראות היצרן -
המכשיר וכל הציוד המתכלה הנלווה למכשיר והדרוש להפעלת ולתפקודו יסופק באופן שוטף  .1.2.6

 (הכרחי בשלב הסכם ההתקשרותופל. )בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לצרכי המט
 
 )ככל שהוצע על ידי המציע( (Cardiac Apnea Monitorמכשיר מוניטור אפנאה קרדיאלי ) .1.3

 צג חיווי המציין  את הדופק ומספר הנשימות של המטופל. .1.3.1
 שתי נורות חיווי נפרדות מהבהבות )לדופק ולמספר נשימות(.  .1.3.2
שניות ( , מספר נשימות לדקה  15מעל  נשימתיתהפסקה ) –APNEA -יכולת  הגדרת משך ה .1.3.3

 .פעימות לדקה 200-ל 40נשימות לדקה ושינויים בדופק בין  60עד  4)בין  
 .קושינויים בדופ  APNEAהתראות קולית ווזואלית בזמן אפנאה  .1.3.4
  .יכולת לאגירה ושמירת הנתונים לתקופה של לפחות לחודש .1.3.5



המאפשרות עבודה שוטפת לפחות למשך  ,מלבחיבור המכשיר לחשפועל על סוללות נטענות  .1.3.6
 .מטען נפרד לסוללות יסופקבמידה ולא נטען ע"י החיבור לחשמל  שעות. 24לפחות 

 נייד/נישא .מכשיר  .1.3.7
המכשיר וכל הציוד המתכלה והנלווה למכשיר והדרוש להפעלת ולתפקוד המכשיר יסופק באופן  .1.3.8

הכרחי בשלב לצרכי המטופל )מדבקות לחודש בהתאם להוראות היצרן ובהתאם  20שוטף 
 (.הסכם ההתקשרות

 

  IPV :Ventilation Intra pulmonary Percussiveמכשיר  .1.4

 .מכשיר נישא .1.4.1
  .דקות ממועד תחילת הטיפול 5-10משך זמן מתן התרופה:  .1.4.2
1.4.3. Flow Rate:  מ"ל לדקה. 4-6ב הזרימה של מדחס חשמלי בטווח של קצ 
1.4.4. Particle Size קוטר החלקיק הנשאף, בטווח ערכים החל מ :µm-1  5   -מועד ולא יותר µm . 

    )ככל שקוטר חלקיק קטן  יותר, התפשטות התרופה טובה יותר (.
1.4.5. :Residual Volume   שארית של התרופה אשר נשאר בנבולייזר בתום הטיפול לא יעלה  הנפח

 . 1ml -מעל ל
יר והדרוש להפעלת ולתפקודו המכשיר יסופק באופן המכשיר וכל הציוד המתכלה והנלווה למכש .1.4.6

  .(הכרחי בשלב הסכם ההתקשרותשוטף בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לצרכי המטופל  )
 

 (Suction machine( נייחמכשיר סקשן  .1.5

 מכשיר נייח חשמלי המפנה הפרשות מדרכי נשימה עליונות ותחתונות. .1.5.1
 . mm Hg 600עד  0משאבת ואקום כולל ווסת עם עוצמת יניקה מ   .1.5.2
   .ליטר עם פילטר אנטי  בקטריאלי 2-3כולל בקבוק לאיסוף נוזלים עשוי מפלסטיק, בנפח   .1.5.3
המכשיר וכל הציוד המתכלה והנלווה למכשיר והדרוש להפעלת ולתפקודו המכשיר יסופק באופן   .1.5.4

 שיסופק ע"י מכבי למעט קטטר סקשייןשוטף בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לצרכי המטופל 
צינור סטרילי עם נקבים בקצהו התחתון שמטרתו לאפשר שאיבת הפרשות מדרכי הנשימה )

 (.הכרחי בשלב הסכם ההתקשרות)העליונות והתחתונות( 
 

 (Suction machine)  ניידמכשיר סקשן  .1.6

המפנה הפרשות מדרכי  (נטענות בחיבור המכשיר לחשמלמכשיר נייד חשמלי )עם סוללות  .1.6.1
 .נשימה עליונות ותחתונות

 .מטען נפרד לסוללות יסופק ,לא נטען ע"י החיבור לחשמלהמכשיר במידה ו  .1.6.2
  .mm Hg 600עד  0משאבת ואקום כולל ווסת עם עוצמת יניקה מ   .1.6.3
  ליטר עם פילטר אנטי  בקטריאלי  2-3כולל בקבוק לאיסוף נוזלים עשוי מפלסטיק, בנפח  .1.6.4
המכשיר וכל הציוד המתכלה והנלווה למכשיר והדרוש להפעלת ולתפקוד המכשיר יסופק באופן  .1.6.5

 שיסופק ע"י מכבי למעט קטטר סקשייןשוטף בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לצרכי המטופל 
צינור סטרילי עם נקבים בקצהו התחתון שמטרתו לאפשר שאיבת הפרשות מדרכי הנשימה )

 (.רחי בשלב הסכם ההתקשרותהכ)העליונות והתחתונות( 
 

 + עמוד על הגלגלים + שקיות הזנה  נייחתמשאבת הזנה  .1.7

 
מכשיר נייח המאפשר הזלפת מזון ישירות למערכת העיכול של החולה,  תוך ניטור קצב  .1.7.1

 ההזלפה  וכמות המזון.
1.7.2.  VOLUME LIMIT ליטר בשעה. 9 -בטווח פעולה ממיליליטר אחד בשעה ועד ולא יותר מ 
המכשיר ואספקה שוטפת של שקיות הזנה/סטים הזנה  מסוגים שונים  תיכלול אהשרות  .1.7.3

להלן  ובהתאם להמלצת הרופא ו/או הדיאטנית. השקיות ו/או סטים   1.9המתוארים בסעיף 
הכרחי בשלב יסופקו לבית החבר באופן שוטף על בסיס לפחות שקית אחת או סט אחד ליום. )

 .(הסכם ההתקשרות

 
  



 

 + עמוד על הגלגלים+ שקיות הזנה ניידתמשאבת הזנה  .1.8

 
מכשיר נייד המאפשר הזלפת מזון  ישירות למערכת העיכול של החולה, תוך ניטור קצב ההזלפה  .1.8.1

 וכמות המזון. 
שעות עבודה על  10מאפשרת לפחות  ו בחיבור המכשיר לחשמל למכשיר סוללה נטענת  .1.8.2

 .סוללה
 .מטען נפרד לסוללות יסופק ,לא נטען ע"י החיבור לחשמלהמכשיר מידה וב .1.8.3

 
1.8.4. VOLUME LIMIT ליטר בשעה. 9 -בטווח פעולה ממיליליטר אחד בשעה ועד ולא יותר מ 
 .ינתן יתרוןלמשאבה ניידת שיכולה לפעול ללא עמוד   .1.8.5
השרות יכלול אספקה שוטפת של שקיות הזנה/סטים הזנה  מסוגים שנים המתוארים בסעיף  .1.8.6

להלן  ובהתאם להמלצת הרופא ו/או הדיאטנית. השקיות ו/או סטים יסופקו לבית החולה  1.9
 (הכרחי בשלב הסכם ההתקשרות)באופן שוטף על בסיס לפחות שקית אחת או סט אחד ליום. 

 

 הכרחי בשלב ההסכםללא משאבת הזנה(:  שקיות הזנה/סטים הזנה ) .1.9

 
שלא יפחת על כל שקיות/סטים ההזנה להיות סטריליים, ארוזים בנפרד, שקיות ההזנה בנפח   .1.9.1

  מ"ל, לשימוש יום יומי. 1200מ"ל ועד  1000-מ
 .שקיות להזנה בגרביטציה .1.9.2
 .שקיות להזנה במשאבת הזנה )בהתאם לסוג המשאבה הנמצאת ברשות המטופל( .1.9.3
 RTH -, מותאם לYסט למתן הזנה בגרביטציה עם חיבור  .1.9.4
 RTH -, מותאם לY. + חיבור L.Lסט למתן הזנה במשאבת הזנה +  .1.9.5
על בסיס לפחות שקית אחת או סט  בר באופן שוטףחשקיות ו/או הסטים יסופקו לבית הה .1.9.6

 .אחד ליום
 
 

  



 טופס מענה טכני

 

סעיף  ציוד

 במפרט

דרישה  דרישות המכרז

 הכרחית

 

מענה 

הספק )נא 

 (לסמן

לשימוש 

 מכבי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכשיר אוקסימטריה 

 שולחני

מכשיר שולחני )עם התקן העמדה  1.1.1

קורא ומציג ערכי דופק ש על שולחן(

וריווי חמצן בדם במספרים 

 ובגרפים.

  כן / לא כן

  כן / לא כן ניידוק"ג(  2מכשיר קל  )עד  1.1.2

בחיבור  פועל על סוללות נטענות 1.1.3

המכשיר לחשמל המאפשרות  

 שעות. 4עבודה רצופה של לפחות 

  כן / לא כן

לא נטען ע"י המכשיר במידה ו 1.1.4

החיבור לחשמל יסופק מטען נפרד 

 .לסוללות

  כן / לא כן

יכולת שינוי והתאמת פעולת  1.1.5

המכשיר בהתאמה אישית לכל 

 -מטופל בכל קטיגוריות הגילאים 

 ותינוקות. מבוגרים ילדים

  כן / לא כן

בעל התראות קוליות והתראות  1.1.6

ויזואליות ) דופק ורמת ריווי חמצן ( 

גדרת התראה על פי ערכים ה  -

 שנקבעים על ידי הרופא

 

 

 

 כן

 

 

 

 כן / לא

 

יכולת שינוי מדדי ההתראות ע"פ  1.1.7

 הנחיות הרופא

  כן / לא כן

יכולות חיבור המכשיר לחיישן  1.1.8

)פרוב( קבוע לגוף המטופל 

באמצעות קליפס או מדבקת  

סיליקון וכן לחיישן סרט פלסטר 

 לתינוקות.

  כן / לא כן

 

 

 

 

 

 HIGH  FLOWמכשיר

O2 –  (HIGH FLOW 

NASAL CANNULA) 

 

בעל יכולת חיבור למקור מכשיר  1.2.1

)מחולל  אספקת חמצן חיצוני

של חמצן( שקיימת בו אפשרות 

הזרימה )זרימת אויר גבוהה 

 -המקסימלית לא תהיה פחות מ

50  LPM /ליטר לדקה) 

שיכולה   מערכת פתוחה  םע

חיובי בתוך דרכי  ליצר לחץ 

האוויר, כולל חימום אוויר ומעשיר 

 לחות.

  כן / לא כן

מצוייד בבקר המבצע  בקרת   1.2.2

טמפרטורה לכל אורך צינור 

 ההנשמה.

  כן / לא כן



 

 

 

 

מכשיר מוניטור אפנאה 

 Cardiacקרדיאלי )

Apnea Monitor) 

צג חיווי המציין  את הדופק  1.3.1

 ומספר הנשימות של המטופל. 

  כן / לא כן

שתי נורות חיווי נפרדות  1.3.2

מהבהבות )לדופק ולמספר 

 נשימות(. 

  כן / לא כן

 -יכולת  הגדרת משך ה 1.3.3

APNEA–(  הפסקה נשימתית

שניות ( , מספר נשימות  15מעל 

נשימות  60עד  4לדקה )בין  

-ל 40לדקה ושינויים בדופק בין 

 פעימות לדקה. 200

  כן / לא כן

התראות קולית ווזואלית בזמן  1.3.4

 ושינויים בדופק    APNEAאפנאה 

  כן / לא כן

יכולת לאגירה ושמירת הנתונים  1.3.5

 לתקופה של לפחות לחודש 

  כן / לא כן

נטענות פועל על סוללות  1.3.6

המאפשרות עבודה שוטפת 

 שעות. 24לפחות למשך לפחות 

  כן / לא כן

  כן / לא כן נייד/נישא  כשירמ 1.3.7

 

 

 

 

 

 

 IPVמכשיר 

:Ventilation Intra 

pulmonary 

Percussive 

  כן / לא כן מכשיר נישא 1.4.1

 5-10משך זמן מתן התרופה:  1.4.2

 דקות ממועד תחילת הטיפול 

  לאכן /  כן

1.4.3 Flow Rate:   קצב הזרימה של

מ"ל  4-6מדחס חשמלי בטווח של 

 לדקה.

  כן / לא כן

1.4.4 Particle Size קוטר החלקיק :

הנשאף, בטווח ערכים החל מ 

µm-1 5   -ועד ולא יותר מ µm. 

  כן / לא כן

1.4.5  : Residual Volume 

  נפח השארית של התרופה אשר

נשאר בנבולייזר בתום הטיפול לא 

 . 1ml -יעלה  מעל ל

  כן / לא כן

 

נייח מכשיר סקשן 

(Suction machine) 

מכשיר נייח חשמלי המפנה  1.5.1

הפרשות מדרכי נשימה עליונות 

 ותחתונות

   

משאבת ואקום כולל ווסת עם  1.5.2

 mm 600עד  0 -עוצמת יניקה מ

Hg . 

  כן / לא כן

כולל בקבוק לאיסוף נוזלים עשוי  1.5.3

ליטר עם  2-3מפלסטיק, בנפח 

  פילטר אנטי  בקטריאלי 

  כן / לא כן

 

 

נייד מכשיר סקשן 

מכשיר נייד חשמלי )עם סוללות  1.6.1

  נטענות בחיבור המכשיר

המפנה הפרשות מדרכי  לחשמל(

  .נשימה עליונות ותחתונות

 

 

 

 כן

 

 

 

 כן / לא

 



(Suction machine) 1.6.2 לא נטען ע"י המכשיר במידה ו

מטען  יסופק ,החיבור לחשמל

 נפרד לסוללות

  כן / לא כן

משאבת ואקום כולל ווסת עם  1.6.3

 mm 600עד  0 -עוצמת יניקה מ

Hg  . 

  כן / לא כן

כולל בקבוק לאיסוף נוזלים עשוי  1.6.4

ליטר עם  2-3מפלסטיק, בנפח 

  בקטריאלי פילטר אנטי  

 

 כן

 

 כן / לא

 

 

 

 

+  נייחתמשאבת הזנה 

 עמוד על הגלגלים

מכשיר נייח המאפשר הזלפת  1.7.1

מזון ישירות למערכת העיכול של 

החולה,  תוך ניטור קצב ההזלפה  

 וכמות המזון.

 

 כן

  כן / לא

1.7.2 VOLUME LIMIT  בטווח פעולה

ממיליליטר אחד בשעה ועד ולא 

 ליטר בשעה. 9 -יותר מ

  כן / לא כן

 

 

+  ניידתמשאבת הזנה 

 עמוד על הגלגלים

מכשיר נייד המאפשר הזלפת  1.8.1

מזון  ישירות למערכת העיכול של 

החולה, תוך ניטור קצב ההזלפה 

 וכמות המזון. 

  כן / לא כן

למכשיר סוללה נטענת  1.8.2

שעות  10המאפשרת לפחות  

 עבודה על סוללה 

  כן / לא כן

לא נטען ע"י המכשיר מידה וב 1.8.3

יסופק מטען  ,החיבור לחשמל

 .נפרד לסוללות

  כן / לא כן

1.8.4 VOLUME LIMIT  בטווח פעולה

ממיליליטר אחד בשעה ועד ולא 

 ליטר בשעה. 9 -יותר מ

  כן / לא כן

  כן / לא יתרון  יכולת לפעול ללא עמוד 1.8.5

 

  



 1ספח א'נ

 דרישות אבטחת מידע

  -המענה הכרחי במעמד הגשת ההצעה אלא אם צוין אחרת

 חובה לענות על כל השאלות

 יישי של חברי מכבא-וגר מידע רפואימפרט דרישות אבטחת מידע לספק הא

מאשר  דרישה נושא #

לא  /

 מאשר

 יתרון פירוט

 עמידה בתקן 1

 אבטחת מידע

המציע מאשר כי הוא עומד 

בדרישות תקן אבטחת מידע 

ISO27001  ו/אוISO27799. 

נא לצרף בעת הגשת ההצעה  כן/לא

צילום תעודות הסמכה 

המעידה כי ההסמכה בתוקף. 

המציע מתחייב לשמר את 

הסמכתו במהלך תקופת 

ההסכם ובכל תקופת הארכה 

ולהודיע למנהל אבטחת 

הארכת המידע בארגון על אי 

הסמכתו או שהסמכתו 

 נשללה ממנו.

הסעיף אינו 

 מהווה יתרון

אחראי אבטחת  2

 מידע

האם קיים אחראי אבטחת 

 שם מלא.מידע? נא לציין 

 שם מלא:  כן/לא

 

___________________ 

הסעיף אינו 

 מהווה יתרון

אשר כי עובדי המציע חתומים  מסמכי סודיות  3

 על מסמכי סודיות.

אינו הסעיף   כן/לא

 מהווה יתרון

נהלי אבטחת  4

 מידע

אשר כי קיימים נהלי אבטחת 

 מידע מעודכנים וזמינים.

הסעיף אינו   כן/לא

 מהווה יתרון

 

 הגנה על תשתית מערכות המחשוב המאחסנות מידע שמתקבל על בסיס ההסכם 

מערכת  5

ההפעלה 

 והמחשוב

אשר כי מערכת ההפעלה 

פועלת ברישיון מהיצרן, 

במהלך תקופת ותעודכן 

 ההסכם ע"פ הנחיות יצרנה.

מענה "כן" מזכה   כן / לא 

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

-Antiתכנת  6

Virus  במחשבי

 הספק

 AVאשר כי מותקנת תוכנת 

המתעדכנת בצורה שוטפת 

 במערכות המציע.

מענה "כן" מזכה   כן / לא

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

הפרדת סביבה  7

 לוגית

אשר כי השרתים או 

המחשבים המאחסנים מידע 

על בסיס ההסכם לא 

מחוברים באופן ישיר לרשת 

האינטרנט ולרשתות חיצוניות 

 )בחיוג או בנל"ן(.

מענה "כן" מזכה   כן / לא

נקודות  2.5 -ב

 יתרון



הפרדת סביבה  8

 לוגית

אשר כי מידע שמתקבל על 

בסיס ההסכם, מאוחסן באופן 

ל שמופרד לוגית ממידע ש

 שאר הלקוחות.

מענה "כן" מזכה   כן / לא

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

שמירת מידע  9

 במערכות ניידות

אשר כי מידע שמתקבל על 

בסיס ההסכם, לא נשמר 

במחשבים אישיים באופן 

 מקומי או בהתקן נייד.

הסעיף אינו   כן / לא

 מהווה יתרון

 הגנה על אפליקציות המאחסנות מידע שמתקבל על בסיס הסכם

אשר כי בגישה למידע נדרשת  הזדהות 10

הזדהות )משתמש וסיסמה/ 

OTP/ .)ביומטרי 

מענה "כן" מזכה   כן / לא

נקודות  1.6 –ב 

 יתרון

אשר כי קיימת מדיניות  הזדהות 11

סיסמאות על פי המוגדר 

 בעמודת הפירוט.

 באופן מצטבר: כן / לא

קיימת מורכבות סיסמה  .1

תווים,  7)לפחות 

Microsoft complex 

password) 

קיים תאריך תפוגה  .2

לסיסמה ויכולת החלפה 

יזומה ע"י המשתמש כל 

 יום 90

קיימת נעילת משתמש  .3

ניסיונות כושלים  5לאחר 

 להתחברות

מענה "כן" 

)במצטבר( מזכה 

נקודות  2 –ב 

 יתרון

ניהול  12

משתמשים 

 והרשאות

אשר כי קיים  מידור פנימי 

בגישה לקבצים המכילים 

שמתקבל על בסיס מידע 

ההסכם. אשר כי הגישה 

לקבצים אלה תתאפשר רק 

 למי שתפקידם מחייב זאת.

מענה "כן" מזכה   כן / לא

נקודות  1.6 –ב 

 יתרון

ניהול  13

משתמשים 

 והרשאות

אשר כי ישנו תהליך ניהול 

משתמשים במערכת )הוספה, 

 שינוי תפקיד וגריעה(.

מענה "כן" מזכה   כן / לא

 נקודות 1.6 –ב 

 יתרון

מענה "כן" מזכה   כן / לא אשר כי קיים לוג אירועים. חיווים ולוגים  14

נקודות  1.6 –ב 

 יתרון

 onlineאשר כי הלוג יועבר ב  חיווים ולוגים  15

 לארגון.

מענה "כן" מזכה   כן / לא

נקודות  1.6 –ב 

 יתרון

 שמירה על סודיות, שלמות וזמינות המידע שמתקבל על בסיס הסכם

העברת מידע  16

 מסווג

אשר כי קבצים המכילים מידע 

המסווג כ"חסוי" או "חסוי 

ביותר" שמתקבל על בסיס 

 הסכם, נשלחים באופן מוצפן.

 4להגדרת הסיווג ראה סעיף 

מענה "כן" מזכה   כן / לא

נקודות  2.5 -ב

 יתרון



 בחוזר משרד הבריאות:

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

k12_2015.pdfhozer/m 

אשר כי מידע שמתקבל על  גיבויים 17

בסיס ההסכם מגובה כחלק 

 מההתקשרות.

מענה "כן" מזכה   כן / לא

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

גריטת ציוד  18

 מחשובי

אשר כי הוצאת דיסקים לצורך 

תיקון או לכל מטרה אחרת, 

מחיקת מבוצעת רק לאחר 

המידע שהתקבל על בסיס 

 ההסכם ופרמוט הדיסק.

מענה "כן" מזכה   כן / לא

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

סקרים ומבדקי  19

 חדירה

אשר כי מבוצעים סקרי 

אבטחת מידע ע"פ תכנון 

 שנתי והממצאים מטופלים.

מענה "כן" מזכה   כן / לא

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

 הווה יתרוןמפרק זה אינו  –שימוש בשירותי ענן 

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

רמת השירות בענן: נא לסמן  מידע כללי 20

בעמודת הפירוט האם 

השירות מסופק במלואו או 

 בחלקו בשירותי ענן.

 כל השירות מסופק בענן .1 -

חלק מהשירות מסופק  .2

בענן. נא לפרט איזה 

 חלק: 

 

 

הסעיף אינו 

 מהווה יתרון

סמן בעמודת הפירוט את סוג  מידע כללי 21

 השירות אשר יועבר לענן.

 

- SaaS 

PaaS 

LasS 

הסעיף אינו 

 מהווה יתרון

נא לציין את פרטי הספק  מידע כללי 22

ופרטי המיקום שבהם קיים 

מידע שמתקבל על בסיס 

 ההסכם.

 שם ספק שירות הענן:  .1 

 

 

 שם מדינה/יבשת:  .2

 

הסעיף אינו 

 מהווה יתרון

אשר כי הסביבה שמוקצית  ארכיטקטורה 23

לשירות על בסיס ההסכם, 

מופרדת מלקוחות אחרים של 

 ספק שירות הענן.

הסעיף אינו   כן/לא

 מהווה יתרון

אשר כי המידע שמתקבל על  ארכיטקטורה 24

בסיס ההסכם נשמר בענן 

 באופן מוצפן.

הסעיף אינו   כן/לא

 מהווה יתרון

הסמכה לתקנים  25

 וביצוע מבדקים 

אשר כי ספק הענן מוסמך 

לאחד מתקני אבטחת מידע 

27001  /27017  /27018 

 וציין לאלו מהם.

נא לצרף תעודות במקרה 

 שיש.

הסעיף אינו   כן/לא

 מהווה יתרון

https://www.health.gov.il/hozer/mk12_2015.pdf
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 נספח ב'

 הסכם ההתקשרות

 

 2020ביב, ביום __________  בחודש __________________, א-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

 

 

לאספקת ציוד רפואי לחברי מכבי בתנאי  ,2019/116ומכבי פרסמה מכרז פומבי רגיל  שמספרו   הואיל

להסכם זה, ואשר   כנספח א'ק ממנו על נספחיו מצורף (, אשר העתהמכרז"להלן "שכירות )

 מהווה חלק בלתי נפרד הימנו;

 

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

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

 ם זה ובכל נספחיו;המפורטים בהסכ

 

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

 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 
 כללי .1

 

המבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד  .1.2
 מההסכם וייקראו ביחד עמו.

 אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .1.3

 בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: .1.4



 הסכם זה, על נספחיו.          -"ההסכם"  .1.3.1

 למכרז.נספח ג'  -ההצעה האמורה במבוא להסכם           -"ההצעה"  .1.3.2

                         בתנאי בביתם  אספקה של ציוד רפואי לחברי מכבי  - "השירות/המוצר" .1.3.3
שכירות, הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם 

 זה על נספחיו.

מיכה טכנית שירותי אחזקה שוטפת הכוללים, ת -"שירותי אחזקה שוטפת"  .1.3.4
שבר,  והדרכה כל ימות השנה, תיקונים, תיקוני

טיפולים מונעים לפי הוראות יצרן, עדכוני תוכנה 
ואספקת חלפים הדרושים לשמירת הציוד במצב 

 תקין או לשם השבת הציוד לתפעול תקין.

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

 ת וברמת הביצועים הנדרשת.מתפקדת באיכו

המועד בו תוכח הפעלתה התקינה של הציוד ואספקה   -"מועד מסירה"  .1.3.6
חבר מכבי , בבית שוטפת של ציוד המתכלה הנדרש 

, , לאחר מטעמו לשביעות רצונו של החבר ו/או בני משפחתו
קיבלו כל הדרכה הדרושה להפעלת הציוד המוצב בבית  

 החבר ו/או בני משפחתויאושר בכתב על ידי ובכפוף ל
 .מטעמו

 

 אנשי קשר .2

מכבי ממנה בזה את _____________________ להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור  .2.2
 לביצוע הסכם זה.

 הזוכה ממנה בזה את _________________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. .2.3

 

לשירותים/מוצרים, יהיה זמין לכל פניה נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .2.4
 די מכבי.י-מצד מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם יידרש לכך על

 
 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .3

תקופת להלן "שנים, שתחילתה ביום ________________ ) 5ההתקשרות עם הזוכה הינה לתקופה בת 

 "(. תקופת ההתקשרות" ו/או "ההסכם

 

 התחייבויות והצהרות הזוכה למתן השירות .4

, את כל פרטי הציוד  ו/או היבואן היצרןספק בישראל, מטעם ל , כי הוא רשאירהזוכה מצהי .4.1
המפורטים בהצעתו הסופית ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה מקצועית 

 וביקורות טכניות לציוד הנ"ל, לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו.

הזוכה מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק לחברי מכבי את הציוד, המכשור והציוד הנלווה  .4.2
והמתכלה, כולל השירות לציוד בהתאם למפורט בהסכם זה, במפרט ובהצעתו, בדרישות היצרן 

 ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

במידה ודגם מבין הדגמים של הציוד/מכשור נשוא הסכם זה יפסיק להיות משווק ע"י הזוכה,  .4.3
למכבי תהיה הזכות לקבל את הדגם החדש במקומו באותם תנאים, ובלבד שהדגם החדש עומד 

 בכל תנאי המפרט. 

 כל הכנסה של דגם חדש ואספקתו לחבר מכבי תהיה באישורה של מכבי.



פק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין הזוכה מתחייב להמשיך לס .4.4
 שליטה לגביהן.

, כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים ומתחייב הזוכה מצהיר .4.5
הדרושים לשם התקנת הציוד, לשם תחזוקתו ולשם הדרכת הפעלתו, הכל כמתחייב מהוראות 

ייבוא, לשירות ולאחזקת פי כל דין, ל-ההיתרים הנדרשים עלהסכם זה, וכי בידו כל האישורים ו
 הציוד והחומרים לביצוע הבדיקות בציוד.

, כי יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, בזמנים ובמועדים המפורטים ומתחייב הזוכה מצהיר .4.6
בהסכם זה, חלקי חילוף לציוד, וכי יש לו מעבדה המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת 

יוד וכן צוות אנשים מיומנים לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה, למשך כל תקופת הצ
 ההתקשרות.

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות,  .4.7
 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

קת השירותים / המוצרים להסרת ספק מובהר כי הזוכה לבדו הינו אחראי בלעדי כלפי מכבי לאספ .4.8
 נשוא הסכם זה.

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

 

 אספקת השרות, זמני תגובה ,מורשי הזמנה והיערכות למתן השרות .5

 ימי עבודה מיום חתימת ההסכם. 30לספק הזוכה יינתן זמן היערכות של עד  .5.1

בכל מקום בארץ שיידרש, כולל יהודה שומרון,  בפרישה ארצית הזוכה נדרש לספק את השרות .5.2
 מזרח ירושלים, רמת הגולן ואילת.

, העונה לכל הדרישות המקצועיות , מיום ייצורו שנים  3תקין, שגילו לא מעל פועל ויסופק ציוד  .5.3
חברי מכבי ציוד שגילו מ מילא יהיה ברשות בכל עת מתוחזק ברמה גבוהה, בעל חזות אסטטית. 

 . שנים 5מעל  

ידע, אמצעים, החלקים והחומרים בעל כוח אדם מקצועי ומיומן,  ןכי ברשותהזוכה מתחייב   .5.4
לאספקת הציוד ומתן כלל השירותים ברמה גבוהה עפ"י התקנים המקובלים בישראל, ועל פי 

 הנחיות משרד הבריאות.

 ברי מכבי בביתם הזוכה יספק את ציוד רפואי בתנאי שכירות לח .5.5

הזוכה יספק את השרות לחברי מכבי, כפי שתמסור מכבי לזוכה בהזמנה בכתב/פקס/הזמנה  .5.6
לחבר כל ציוד לכל ובין היתר, מתחייב לספק, להרכיב, להתקין, להוביל,  זוכהממוחשבת. ה

 .מקורות

ד את הציוולמסור לחבר מכבי את החבר  , להדריךהאנרגיה הנדרשים לצורך הפעלתו התקינה .5.7
 ים ותקינים.פעולוהנלווים כשהם 

בערבי חג וימי  10:00ביום רגיל, ועד השעה  13:00כל קריאה לאספקת שרות חדש עד השעה  .5.8
שישי תטופל ביום הקריאה. קריאות שיתקבלו מאוחר יותר יטופלו ביום העבודה העוקב. דין חול 

  המועד כדין יום עבודה רגיל.

דואר אלקטרוני או פקס טופס התחייבות  ב צעות משלוחמכבי יבוצעו באמ לציוד חדש  הזמנות .5.9
 . למשרדי הזוכה

לכל התחייבות לאספקת שרות לביתו של חבר יצורף אישור של גורם אחראי במחוז הכולל את  .5.10
 הפרטים הבאים:

 שם המרפאה/סניף, שם המחוז וכתובתו.  .5.11

 שם החולה, כתובתו, מס' תעודת זהות ומספר טלפון שלו. .5.11.1
 סוג הציוד והקודים המתאימים לטיפול. .5.11.2
 שם הספק. .5.11.3



 אחת לשנה באישור גורם אחראי במחוז.ההתחייבות לציוד קיים שסופק למבוטח תחודש  .5.12

מוסכם ומובהר כי הציודים שיסופקו לבתי החברים, יסופקו בתנאי שכירות בלבד, וכי הבעלות  .5.13
 ציוד שתספק מכבי.בציודים אלה תישאר באופן בלעדי בידי הזוכה אלא אם מדובר ב

מוסכם כי הזוכה יגבה תשלום עבור הציוד הניתן לחבר עד המועד בו נתקבלה  ההודעה ממכבי כי  .5.14
רשאי ליטול  זוכהעליו ליטול את הציוד מבית החבר ו/או עד המועד בו יתקבל אישור ממכבי, כי ה

 מבית החבר את הציוד כמפורט לעיל, לפי המוקדם מבין השניים.

השבת ציוד הקבוע לספק מחברי מכבי, עם גמר ההתקשרות, יהיה  רשאי הזוכה לצורך הבטחת  .5.15
להחתים את החברים על התחייבות בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ח' ומהווה חלק בלתי 

"(, ולקבל מהם בטחונות כמפורט בנוסח התחייבות החבר, התחייבות החברלהלן "נפרד הימנו )
 ניתן לבקש מהחבר צ'ק ביטחון בתנאים הבאים:וזאת כתנאי לאספקת השרות לחברים. 

 ₪. 1000עד  –מכשירי סקשן / מכשיר אוקסימטריה   /בגין משאבות הזנה .5.15.1

 ₪ . 5000ד ע -  ipv/ מוניטור אפנאה קרדיאלי / מכשיר   hi flowבגין מכשיר  .5.15.2

 או מי מטעמו לא יעשה שימוש בצ'ק הביטחון ללא הסכמת מכבי מראש ובכתב. זוכהה

סקה, היחידות המחוזיות  מכבי ללא הפ -להזמין שרות למטופל חדש, גורמי מכבי הבאים רשאים .5.16
לטיפולי בית, מתארים, אחיות קש"ב של מכבי בבתי החולים, אחים מתאמי טיפול בקהילה, 
מתאמות שרות רפואי, רכזות יחסי חבר .לטיפול בתקלות אצל מטופל קיים רשאים להזמין בנוסף 

 ל או מי מטעמו.לגורמי מכבי, המטופ

בתום תקופת ההתקשרות, ובמידה ומכבי תבחר בספק אחר לאספקת הציוד המפורט בבקשה,  .5.17
להמשיך ולספק לבתיהם של חברי מכבי שברשותם ציוד קיים, את כלל השירותים  זוכהמתחייב ה

 הנדרשים, למשך של  כשלושה חודשים נוספים.

י בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקר .5.18
 של  ההסכם.

 

 שירות, תחזוקה, עדכוני גרסאות ואחריות .6

יספק למכבי שירותי תחזוקה ותיקונים לציודים בבתי החברים, במשך כל ימות השנה,  זוכהה .6.1
 לרבות ימי חג ומועדים, למעט יום  הכיפורים.

יתקן כל תקלה בציודים שיסופקו לבתי החברים ללא כל תשלום נוסף, סיום תיקון כל תקלה  זוכהה .6.2
שעות מקריאה )אשר תעשה על ידי מכבי או המטופל או מי  6הפוגעת במתן הטיפול לחבר,  תוך 

 שעות ביממה. 24ימים בשבוע,  7מטעמו(. למען הסר ספק סעיף זה יבוצע 

 24ימים בשבוע,  7מקרים חריגים הן באספקת שרות חדש והן בטיפול בתקלה יטופלו מידית. ) .6.3
 שעות ביממה, כולל שבתות וחגים(. 

יטפל בציוד על חשבונו ללא דרישה לתשלום  זוכהוד )כולל נזק בלתי הפיך( הנזק לצי במקרה של  .6.4
 כלשהו מצד מכבי ו/או חבריה.

רשאי לדרוש מחבר מכבי תשלום בהתאם לכתב התחייבות  יהיה זוכהבמקרה של אובדן הציוד ה .6.5
 שנחתם על ידו במועד קבלת המכשיר.

בשכירות, נכללים בעלות  זוכהביצוע שירותי האחזקה והתיקונים לציודים שיסופקו למכבי ע"י ה .6.6
 השכירות הכוללת.

 שירות תיקונים יבוצע על ידי טכנאים מוסמכים על ידי היצרן. .6.7

יבצע בדיקות תקופתיות ואחזקה מתוכננת לציוד בבתי החברים פעם בשנה או לפי הוראות  זוכהה .6.8
היצרן וכללי הבטיחות )המוקדם מביניהם(, ועפ"י התאריכים המצוינים על כל ציוד ויידע את מכבי 

 על ביצוע הבדיקות התקופתיות.

, על כל רכיביה, יהיה אחראי לפעולתו התקינה של כל הציודים זוכהבמהלך תקופת ההסכם ה .6.9
 , שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה יעוץ והדרכה. ללא תשלום נוסףויספק, 



שירות התחזוקה ינתן בבתי חברי מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה, תיקונים, תיקוני שבר,  .6.10
טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, אספקת חלפים הדרושים לשמירת הציוד במצב תקין או לשם 

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

שעות ביממה  24הזוכה מתחייב לספק למכבי שירותי אחזקה ותיקונים לציוד שבבתי החברים,  .6.11
 ה, לרבות ערבי חג, ימי חג ומועדים, למעט יום הכיפורים.במשך כל ימות השנ

  לעיל. 6.3הזוכה מתחייב לספק לחברי מכבי שירות מוקד טלפוני בזמנים המתוארים בסעיף  .6.12

הזוכה יהיה ערוך לספק ציוד חלופי במידה והתקלה בציוד לא ניתנת לטפול במקום. במקרה זה  .6.13
לופי ברמה שאינה נופלת מהציוד אשר מוחלף, להעמיד לרשות חבר מכבי ציוד ח זוכהמתחייב ה

 ובכל מקרה דגם אשר אושר על ידי מכבי. 

הזוכה ינהל קובץ רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת מהציודים ברמת מס"ד ויציג  .6.14
 פי דרישת מכבי.-אותו למכבי בכל עת על

משעות  98% -ת משל כל ציוד לא יפח UP TIME –הזוכה מתחייב כי זמן ההפעלה התקין  .6.15
 העבודה הרגילות, בחישוב מצטבר שנתי.

 
 הדרכה ותמיכה מקצועית .7

הזוכה ידריך את חבר מכבי ו/או בני משפחתו ו/או מלווה האישי המיועדים להפעיל את הציוד  .7.1
ולהשגיח על פעולתו התקינה בשימוש בציוד, בהפעלתו ובתחזוקתו ברמת המפעיל, לפי הנחיות 

בבית חבר מכבי בו יוצב הציוד מיד לאחר התקנתן ותמשך עד אשר יוטמע היצרן. ההדרכה תנתן 
 השימוש בציוד, לשביעות רצון החבר ו/או בני משפחתו.

הזוכה יספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת הציוד ובשיטות העבודה בו למשתמשי הציוד, לפי  .7.2
 הצורך או לפי פניה של מכבי.

 
 התמורה ותנאי תשלום .8

ריף ליחידה בכמות פי מכפלת התע-בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועלמכבי תשלם לזוכה  .8.1
ידי מכבי -י, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם עלידי נציג מכב-היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על

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

 "(.התמורה)להלן "

מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות, המיסים,  .8.2
ההיטלים והאגרות הכרוכים במתן/אספקת השירותים, והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת 

 מעבר לתמורה.

 תנאי תשלום .8.3

יום(  65)שישים וחמישה( יום )תום חודש +  65יבוצע בתנאי תשלום של שוטף + התשלום  .8.3.1
החשבונית  חברת בקרת השירות.ל ידי הזוכה-י חשבונית שתוגש עלפ-ממועד הפעילות, על

 תאושר ע"י חברת בקרת השירות ותועבר  ע"י הזוכה לתשלום במכבי.

פעילות. אם תוגש לאחר מועד )עשרה( ימים מתום חודש ה 10-החשבונית תוגש לא יאוחר מ .8.3.2
 זה, אזי התשלום יידחה למועד התשלום הבא.

היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי דיוקים  .8.3.3
ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו 

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

היה ויסתיים הסכם זה מסיבה כל שהיא לפני תום מתן השירותים הקבוע , תשלם מכבי  .8.3.4
יחסי  לזוכה תמורה, רק עבור השירותים שניתנו למכבי ע"י הזוכה , טרם סיום ההסכם באופן

הכולל וזאת בכפוף לכל טענה שתעמוד למכבי באותה עת לתמורה ולהיקף השירותים 
 .1970בהתאם לחוק החוזים ) תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א 



הזוכה ישתמש במערכת דיווח החשבונות האינטרנטית של מכבי )מד"ח( כמפורט בנספח  להסכם  .8.4
 זה.

כם זה, יוחזר היה והחשבון לא יאושר לתשלום על ידי מכבי, מחמת שאינו תואם את המוסכם בהס .8.5
, לפי זוכהלזוכה החלק בחשבון שאינו תואם ולמכבי קיימת הזכות לעכב, או לקזז תשלומים ל

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

ס שפוז ופטירה. תשלום יבוצע עד למועד שינוי סטטוא -שינוי בהזדקקות המטופל לציוד ובכלל זה .8.6
 המטופל בהתאם לחלק התקופה היחסי. הזוכה יגיש דרישת תשלום בהתאם.

תשלומים אשר הזוכה קיבל בטעות, או תשלומים אשר הנם חלק ממחיר השרות על פי המפרט,  .8.7
או שהתברר בדיעבד לזוכה שהם חלק מהשירותים על פי המפרט, יהיו ניתנים לקיזוז על ידי מכבי 

 הדיווח החודשי שהגיש הזוכה. על פי זוכהמהתשלומים המגיעים ל

 אחריות .9

זק ו/או אובדן ו/או פגיעה פי דין לכל נ-מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .9.1
ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או 

אספקת השירותים וההציוד כמפורט ומוגדר  לחבריה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב ו/או בקשר עם
בהסכם זה, ובלבד שלא נגרמו כתוצאה מממעשה או מחדל שמכבי ו/או מי מטעמה אחראים לו 

 פי דין. -על

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה,  .9.2
לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה 
מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין. 

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

 הסכמת הזוכה.

די הזוכה כדי לצמצם או לגרוע י-בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .9.3
רה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את בצו

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

ום שיגיע ממנה מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכ .9.4
מן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהזוכה  בכל זפי חוק, בכל -לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 דרך אחרת.

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות  .9.5
הצורך יובהר, כי  י ההסכם. למעלה מןפ-והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

-הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה
ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  1995

יהם שיועסקו באופן שהזוכה, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובד
במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת 

 י החוק הנ"ל.פ-ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל

הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי  .9.6
ת הזוכה מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד א, ואין בהן כדי לשחרר פי כל דין-ההסכם ו/או על

 וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.

 

 ביטוח  .10

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים, על  .10.1
חים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור חשבונו בחברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטו

להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  נספחקיום ביטוחים" )להלן "אישור קיום ביטוחים"( המסומן 
)שכולם יחדיו יקראו להלן: "ביטוחי הספק" ו/או "הביטוחים"( וזאת במשך כל תקופת השירותים 

וח חבות המוצר גם למשך כל תקופה נוספת נשוא ההסכם, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וביט
 לאחר תום תקופת מתן השירותים ועד לתום תקופת ההתיישנות הקבועה על פי דין.



 יובהר, כדלקמן:להסכם( מבלי לגרוע מאמור באישור קיום הביטוחים )נספח  .10.2

בטח את חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו, על פי פקודת י – ביטוח חבות מעבידים .10.3
. הביטוח אינו 1980 –זיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם הנ

כפוף להגבלה, בין היתר, בדבר ימי שעות עבודה, עבודות בגובה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 
)ככול שייחשבו לעובדי הספק(, והעסקת נוער כחוק. הביטוח מורחב לשפות את מכבי במידה 

 בידה של מי מעובדי הספק.שתחשב למע

יבטח את חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או  – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .10.4
 נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו. הביטוח אינו כפוף להגבלה, בין היתר,

רחב לשפות את מכבי ו/או בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, פריקה וטעינה,. הביטוח מו
בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות , הבאים מטעמה

צולבת. רכוש מכבי ייחשב כרכוש צד ג' ולעניין רכוש מכבי לא תחול הגבלה בדבר רכוש הנמצא 
 לים בו. בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של הספק ו/או רכוש שפוע

ריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש בקשר עם המכסה את אח - ביטוח חבות המוצר .10.5
ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו. הביטוח כאמור 

מורחב לשפות את המזמינה ו/או הבאים מטעמה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי 
אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב  מטעמו וכן בשל כל אחריות

חולה למפרע לפחות מיום תחילת  הביטוח כולל המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 
 12ו הפועלים מטעמו. כמו כן, כוללים הביטוחים תקופת גילוי בת ידי הספק ו/א-מתן השירותים על

ע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה חודשים לאחר תום תוקף הביטוח וכל אירו
במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך 

 תקופת הביטוח ובלבד שלא נערך ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיפים אלו. 

ניתן להמירם לסכומים בדולר מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, ו .10.6
 ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת ההסכם.

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר ממועד תחילת  .10.7
ום ההסכם או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, את אישור קיום הביטוחים, כשהוא חת
כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור קיום הביטוחים כשהוא חתום 

כדין על ידי המבטח הינה תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו 
 לא תגרע מהתחייבויות הספק על פי ההסכם ו/או על פי כל דין. 

חי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי מכבי את אישור קיום לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטו .10.8
הביטוחים בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי 

 ההסכם. 

הספק מתחייב לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי הספק  .10.9
ה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ולא לעשות כל תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינ

 מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. 

מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את התחייבויות הספק לעריכת ביטוחים לרבות את  .10.10
ו אישור קיום הביטוחים שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/א

תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור 
 להתחייבויותיו על פי ההסכם.

הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  .10.11
מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור קיום 
הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת 

על הספק על פי ההסכם, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם 
 נבדק אישור קיום הביטוחים ובין אם לאו. 

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור קיום הביטוחים הנה בבחינת דרישת  .10.12
לפי ההסכם. הספק מצהיר ומאשר  מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו

בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה בכל הקשור 
לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא 

 על ידו.



לביטוחי הספק, יהא רשאי הספק סבר הספק, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים  .10.13
על פי שיקול דעתו לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחים משלימים ו/או נוספים אלה. כל ביטוח נוסף 

ו/או משלים כאמור, יורחב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין אחריותם למעשה ו/או מחדל של 
טוחי חבויות( והביטוח יכלול הספק ו/או הבאים מטעמו בכפוף לסעיף אחריות צולבת )לעניין בי

סעיף לרבות בדבר ויתור מבטח הספק על זכות תחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ובלבד 
 שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון )לעניין ביטוחי הרכוש(.

הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל  .10.14
נזק שייגרם לרכוש בבעלותו ו/או באחריותו ו/או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או בכל 
הקשור לנזק אובדן תוצאתי אשר ייגרם לו ו/או לבאים מטעמו במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע 

השירותים, בין אם ערך ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי הוא פוטר את המפורטים 
עיל מכל אחריות לנזקים כאמור. ככל שיערוך הספק ביטוחים כאמור מתחייב הספק כי הביטוחים ל

יכללו הוראה לפיה המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי המפורטים לעיל, ובלבד שהוויתור ו/או 
הפטור לא יחולו כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. הספק מתחייב לשפות את מכבי בגין טענה ו/או 

 שר תופנה כלפיו בקשר עם האמור בסעיף זה. תביעה א

מבלי לגרוע מאחריות ו/או התחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב הספק, כי  .10.15
בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא ההסכם )ככול 

כלול בהסכמי ההתקשרות שיתקשר וככול שהדבר מותר לו על פי ההסכם(, הוא יהא אחראי ל
סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים ביטוחים נאותים בהתאם לאופי והיקף 

ההתקשרות עמם ובשים לב לביטוחי הספק, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק. 
לחלופין, רשאי הספק לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת הביטוחים הנערכים על 

רט באישור קיום הביטוחים. למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע ידו כמפו
 מהתחייבויות ו/או אחריות הספק על פי ההסכם ו/או על פי דין.

 על ביטוחי הספק תחולנה ההוראות הבאות: .10.16

הספק מתחייב לשלם את הפרמיות במלואן במועדים שהוסכמו עם המבטח ולא לעשות כל מעשה  .10.17
לרעה ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הספק יישא בכל מקרה  שיש בו כדי לשנות

 בסכומי הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך ע"י מכבי, וכי המבטח  .10.18
י. כמו כן, יתחייב מבטח הספק מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכב

שהפוליסות לא תשוננה לרעה ולא תבוטלנה אלא אם תשלח הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי 
 יום מראש. 30לפחות 

ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על הספק ו/או הפרה בתום  .10.19
 יה של מכבי לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. לב של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויות

ר, כי אין בביטול החריג כדי לגרוע יבוטל. יובה -חריג רשלנות רבתי ככל שקיים בביטוחי הספק  .10.20
 מחובות הספק ו/או מזכויות מבטחה על פי כל דין.

  .מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט"    10.21

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, , לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי  10.22
 למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 
 רישיונות והיתרים .11

הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או  .11.1
רך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב פי הדין, לצו-הרשיונות הדרושים עלההיתרים ו/או 
 לגרום לכך שכל

הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת  .11.2
 ההתקשרות.

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. .11.3

 



 מועסקי הזוכה .12

    ו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו     הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסק .12.1
או שלוחיו, ולא ייחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על 

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

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

עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות  פי דין, כלפי-הזוכה אחראי, על .12.3
ו/או בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או 

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

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

, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות מטעמם
ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי 
מכבי, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או 

פי -ו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות עלהוראה שניתנה על פי
 ההסכם, מכל סיבה שהיא.

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

 למטרה כלשהי.

לי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי בגין ב .12.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על

העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה. על פיצוי/שיפוי כאמור יחולו התנאים הקבועים 
 לעיל.  9.2בסעיף 

 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית  .12.7
 של ההסכם.

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .13

בסימני המסחר שלה, כפופים כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות  .13.1
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 דרישות לסודיות: .13.2

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  .13.2.1
ידיעה בקשר עם ביצוע הסכם זה ולכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות 
עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע 
פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו בתוקף או במהלך או אגב או במסגרת ביצוע 

פי האמור במסמכי הסכם זה, תוך תקופת ההתקשרות, לפני -התחייבויות הזוכה על
 "(.המידעלהלן "תחילתה או לאחר סיומה )

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, ולא למסור ו/או  .13.2.2
להעביר את מהידע לכל צד שלישי כלשהו, אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא 

 בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  .13.2.3
לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים והמועסקים 

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



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

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

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .13.2.4

מידע שהיה בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  .13.2.4.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .13.2.4.2
 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  .13.2.4.3
 הזוכה.

י צו מרשות שיפוטית מוסמכת, פ-פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .13.2.4.4
ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן 

 מפניו.

של מכבי, וכי הזוכה לא יהא  כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית .13.2.5
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

ם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף ג .13.2.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, 

שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים  ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו
והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הזוכה מודע לכך שהמידע הינו 

 חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  .13.2.7
הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין 

מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, 
-ונשין, התשל"ז, חוק הע1996-ו, חוק זכויות החולה, התשנ"וותקנותי 1981-התשמ"א

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1977

 

 דרישות אבטחת מידע .13.3

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: זוכהה

 כללי

 
יוגדר איש קשר אחראי לאבטחת המידע שבאחריותו לוודא את יישומן  זוכהאצל ה .13.3.1

 .של הדרישות שיובאו להלן

כבי מידע המכיל פרטים אודות לקוחותיה ו/ואו מ-מקבל מ זוכהבמקרים שבהם ה .13.3.2
הגנת מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני  זוכהעובדיה, ה

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

הספק מתחייב להחתים את עובדיו ושלוחיו הרלוונטיים על הצהרות סודיות,  .13.3.3
הכוללים, בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של מכבי. 

, ואין צורך לבצע זוכה, ניתן לבצע שימוש במסמך הסודיות של הלמען הסר ספק
 שימוש במסמך הסודיות של מכבי עצמה.

ומי מטעמו יישמר ולא ייעשה בו שימוש שלא לצורך  זוכהכל מידע המגיע לידי ה .13.3.4
 הפעילות מול מכבי.

כבי ו/או לקוחותיה לא יועבר לצד ג' מ -כל מידע שייחשף במסגרת העבודה הנוגע ל .13.3.5
 י.מכב-אישור בכתב ממנהל אבטחת המידע בללא 



במסמך זה כדי לגרוע או להפחית מאחריותו של כל עובד  זוכהאין בהתחייבות ה .13.3.6
למילוי הוראותיו ע"י כל עובדיו  זוכהאצלו לגבי דרישות מסמך זה, ו/או לאחריות ה

 ושלוחיו.

מכבי תהא רשאית לקבל פעם בשנה מידע על מבדק אבטחת מידע/מבדק חדירה  .13.3.7
( למכשור הרפואי. במידה והמבדק יציג זוכהשנעשה ע"י היצרן )באמצעות ה

( להציג זוכהממצאים המסכנים את המידע של מכבי יידרש היצרן )באמצעות ה
 תכנית לתיקון הליקויים וזאת בהתאם לחומרת הממצא.

יודיע כי קיים סיכון  FDA-יספק את כל המידע הנחוץ למכבי במידה וה זוכהה .13.3.8
CYBER .בתפעול בגרסת המכשירים הנרכשים ע"י מכבי במסגרת הסכם זה 

( כתוצאה זוכהבמידה והמידע של מכבי שנאגר אצל יצרן המערכת )המיוצג ע"י ה .13.3.9
מהסכם זה נגיש או מועבר לגורמי צד ג' מטעמו, או ייהפך לכזה במהלך תקופת 

וש ההסכם עם מכבי, הוא מתחייב לקבוע בהסכמים שהוא עורך אתם חובת מימ
אבטחת מידע והגנת סייבר מתאימים, כשם שהוא עצמו נדרש לקיימם, וביצוע 
ביקורת על ידו או מטעמו בנושא אבטחת מידע וסייבר אצלם. בפרט כאשר המידע 

 שירות ענן.    זוכהשל מכבי נאגר אצל 

לדווח למנהל אבטחת המידע של מכבי על כל אירוע/חשד לאירוע  זוכהעל ה .13.3.10
ם חשד לחשיפת מידע או נחשף מידע של מכבי לגורמים אבטחת מידע שבו קיי

(. זוכהשאינם מורשים, וזאת בטווח זמן סביר מרגע איתורו ע"י היצרן )המיוצג ע"י ה
סעיף זה תקף גם לגורמי צד ג' מטעם היצרן הרלוונטיים לנושא וגם לאחר תום 

 מטעמו.ההסכם במידה ומידע של מכבי נותר במערכות היצרן או אצל גורמי צד ג' 

לערוך ביקורת אבטחה בכל עת. הביקורת  מכבי מתחייב לאפשר לנציג זוכהה .13.3.11
 .זוכהתבוצע בתאום עם ה

 

 

  אבטחת מידע לוגית

 
או מי מטעמו יחזיק מידע של מכבי  זוכהבמקרה שבמהלך מתן השירותים למכבי ה .13.3.12

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

מעבד מידע עבור מכבי המסווג כ"חסוי או חסוי ביותר" ע"פ מדיניות  זוכהבמידה וה .13.3.13
סיווג המידע של מכבי, השרתים או המחשבים המכילים מידע של מכבי לא יחוברו 
באופן ישיר לרשת האינטרנט ולרשתות חיצוניות )בחיוג או בנל"ן(. חריגה מתנאי 

ראש של מנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר של מכבי. למען זה מחייבת אישור מ
אשר אינם משמשים לאחסון המידע של  זוכההסר ספק, ניתן לקשר את מחשבי ה

 מכבי לרשת האינטרנט.

יישם מידור פנימי בגישה לקבצים המכילים מידע של מכבי. הגישה לקבצים  זוכהה .13.3.14
בים זאת, ולמי מחיי זוכהאלה תתאפשר רק למי שעבודתם ותפקידם אצל ה

 שחתמו על התחייבות לשמירת סודיות מול מכבי.

יוודא הצפנה של קבצים המכילים מידע של מכבי המסווג כ"חסוי או חסוי  זוכהה .13.3.15
 ביותר" ע"פ מדיניות סיווג המידע של  מכבי.

קבצים המכילים מידע של מכבי המסווג כ"חסוי או חסוי ביותר" ע"פ מדיניות סיווג  .13.3.16
 אל מכבי באופן מוצפן. זוכהיועברו מההמידע של  מכבי 

אין להעביר קבצים המכילים מידע של מכבי בדוא"ל ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר  .13.3.17
 לגורמים אחרים ללא אישור בכתב ממכבי.

 תשמר אבטחת המידע באופן הבא: זוכהבתחנות העבודה של ה .13.3.18



יחיד לא יישמרו קבצי מכבי על הדיסק הקשיח של התחנה )למעט לגבי חברה או  .א
 ללא רשת משתמשים(.

לא יישמרו קבצי מכבי על הדיסק הקשיח של התחנה )למעט לגבי חברה או יחיד  .ב
 ללא רשת משתמשים(.

 וסיסמא אישית.  USER IDהכניסה לתחנה תהיה באמצעות  .ג
 אורך הסיסמא יהיה לפחות שבעה תווים. .ד
 הסיסמאות יוחלפו כל שלושה חודשים לפחות. .ה
 שגיאות רצופות בהקשת הסיסמא  5התחנה תינעל אוטומטית לאחר  .ו
 דקות לכל היותר. 20בכל תחנה יותקן נועל מסך עם סיסמא שיופעל לאחר  .ז
 תותקן תכנת הגנה תקנית ומעודכנת כנגד וירוסים. .ח
מערכת ההפעלה המותקנת על התחנה מעודכנת בעדכוני האבטחה האחרונים  .ט

 שהופצו על ידי היצרן.
או ממחשבים אישיים )למעט לגבי חברה או יחיד  זוכהדיסקים משרתי ה לא יוצאו .13.3.19

ללא רשת משתמשים( לתיקון או לכל מטרה אחרת כשעליהם נמצאים קבצים 
 המכילים מידע של מכבי. במקרה כזה יש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק.

 מדיה מגנטית או אופטית כנ"ל תאוחסן בתאום עם מכבי במקום שהגישה אליו .13.3.20
 תתאפשר למורשי גישה בלבד.

גיבויים יבוצעו בצורה מסודרת וישמרו במקום סגור ונעול עם גישה לאחראי על  .13.3.21
 לקיים נוהל שחזור תקופתי לגיבויים. זוכההגיבויים בלבד. כמו כן על ה

אין להעביר קלטות עם גיבויים של קבצים המכילים מידע של מכבי לגופים חיצוניים  .13.3.22
 ללא יידוע מראש.

מדיה מגנטית או אופטית או דוח המהווים תוצרי עיבוד מנתוני מכבי יאוחסנו כל  .13.3.23
 בארון סגור וכן יושמדו וייגרסו לאחר השימוש.

מתחייב להודיע מידית למנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר במכבי בגין כל  זוכהה .13.3.24
 חשש לפגיעה, אובדן ו/או חשיפה של קבצים המכילים מידע של מכבי.

לאפשר לנציג מכבי לערוך ביקורת אבטחה בכל עת. הביקורת מתחייב  זוכהה .13.3.25
 .זוכהתבוצע בתאום עם ה

הרשת תאובטח לכל  ,(wifiבמידה וקיים שימוש בטכנולוגיה של רשת אלחוטית ) .13.3.26
 הפחות ע"י שימוש בהגדרות הבאות:

 ( תוגדר במצב מוסתר שאינו גלוי לכל. (ssidהרשת ) .א
 .WPA 2יבוצע שימוש בפרוטוקול  .ב

תבוצע לכל הפחות על בסיס הגדרות האבטחה  זוכהוחקת למערכת הגישה מר .13.3.27
 הבאות:

 יבוצע "זיהוי חזק" כפול בעת הגישה לשירות. .א
 יוגדר לוג אירועים על השימוש בשירות. .ב
הגישה לשירות תבוצע על ידי שימוש בהצפנה על בסיס הסטנדרטים המקובלים  .ג

 בשוק.

 ומחשבים ניידים: mobile שימוש באמצעי

 

באמצעי מחשוב ניידים )לדוגמא:  מכבי יוחזק מידע של שבמהלך מתן השירותים למכביבמקרה 

DOK, Laptop, Mobile Phone, Tablet לפעול כדלקמן זוכה(, מחויב עובד ה: 

 
כל כללי אבטחת המידע החלים על עמדת העבודה בסעיף יחולו גם על אמצעי  .13.3.28

  המחשוב הנייד.

בכל עת. במידה והעובד אינו לוקח  זוכההיימצא בהשגחת עובד  mobile-אמצעי ה .13.3.29
 .את אמצעי המחשוב הנייד עמו מסיבה כלשהי, עליו לנעול אותו במקום בטוח



לדווח מידית  זוכהאבד, על העובד או איש הקשר מטעם ה mobile-אם אמצעי ה .13.3.30
 מכבי למנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר ו/או לקב"ט ולפרט את סוג המידע של

 .חשוב שאבד וכיצד הוא מוגן ומגובהשהיה על אמצעי המ

ו/או עסקי מכבי  מכבי במידה וייעשה שימוש בקבצים המכילים מידע על לקוחות .13.3.31
לוודא כי מסמכים אלה יוצפנו פרטנית  וכהזעל ה –ו/או נתונים על מערכות מכבי 

 .ו/או יוצפן כל התקן זיכרון

או לכל מטרה אחרת ככלל, לא יוצאו התקני זיכרון מאמצעי המחשוב הנייד לתיקון  .13.3.32
במקרה שתבוצע פעולה כזו,  .מכבי כשעליהם נמצאים קבצים המכילים מידע של

 .על המשתמש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק

לגופים חיצוניים ללא  מכבי אין להעביר אמצעי גיבוי של קבצים המכילים מידע של .13.3.33
 .אישור מראש ובכתב ממנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר במכבי

לערוך ביקורת על אבטחת אמצעי המחשוב  מכבי מתחייב לאפשר לנציג וכהזה .13.3.34
 .זוכההנייד בכל עת. הביקורת תבוצע בתאום מראש מול ה

   מכבי גישה לרשת ולמערכות

 
שם משתמש  זוכהיוקצה למי מטעם ה מכבי-במקרה ובמהלך מתן השירותים ל .13.3.35

אחראי לכך שמשתמש זה יפעל כאמור  זוכהאזי יהיה ה  מכבי לרשת ולמערכות
 :מכבי בסעיפים שלהלן, מכל אתר ומכל מחשב ממנו יתחבר לרשת

למערכת. יש לפעול על פי  זוכהבמקרה הצורך יוגדר אופן הגישה מרחוק של ה .13.3.36
 הנחיות מכבי בלבד.

משתמש וסיסמא שישמשו לטובת  מכבי, -יוגדרו במסגרת תפקידו ב זוכהלעובד ה .13.3.37
אישית וסודית.  הסיסמא הינה -הזיהוי אל מול מערכות המידע במכבי  אימות פרטי 

. אם יימסרו לידי עובד  סיסמא זוכהאין להעביר את הסיסמא לאיש, כולל עובדי ה
 .ושם משתמש שאינם שלו, חל איסור מוחלט להשתמש בהם

אין לרשום את הסיסמא במקום שאינו מאובטח. במידת הצורך יש לבצע שימוש  .13.3.38
חסון בכספת פיזית לניר, ושימוש בהצפנה לקובץ א -סון מאובטח במקום אח

 .מחשב

מנוטרות באמצעות  מכבי הפעולות המבוצעות בעמדת עבודה המחוברת למערכות .13.3.39
 . מכבי-מערכות הניטור והבקרה ב

הנעדר מעמדת העבודה, להקפיד לנעול אותה באמצעות שומר  זוכהעל עובד ה .13.3.40
 .מסך מוגן סיסמא

, מודמים, נגני מדיה  USBהעבודה התקנים חיצוניים כגון כונניאין לחבר לעמדת  .13.3.41
 Bluetooth, Wireless, Infrared וכן כל אמצעי באמצעות תווך תקשורת אלחוטי

 ועוד.

אין לבצע כל שינוי בעמדת העבודה באורח עצמאי על ידי העובד כולל התקנת  .13.3.42
 .תוכנות

ים ישמרו על כונני הרשת אין לשמור קבצים באופן מקומי על עמדת העבודה. הקבצ .13.3.43
 .הפנימית במקומות ייעודיים ע"פ רמת הסיווג שלהם

חושד כי נעשה שימוש לא מורשה בעמדת עבודתו, עליו לדווח  זוכהבאם עובד ה .13.3.44
 .מידית לאבטחת המידע

 אבטחת מידע בענן:

 
 מתארחת בסביבת מחשוב ענן. זוכהכל סעיפי הנספח יחולו גם אם מערכת ה .13.3.45

בי מאוחסן בשירות ענן, האחריות על המידע היא של במקרה שמידע של מכ .13.3.46
 .זוכהה



מתחייב להודיע למנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר במכבי על כל פעילות  זוכהה .13.3.47
 של מכבי שמוצאת לשירותי ענן.

זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה  13סעיף  .13.4
 יסודית של ההסכם.

 
 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .14

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

שקלים חדשים(, שתוקפה החל )מאה אלף ₪  100,000"(, בסך של ערבות הביצועלהלן ")
 חודשים לאחר סיומה. 4במועד תחילת תקופת ההתקשרות וכלה בתום 

כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או הסתיים מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע  .14.2
מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי 

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

 כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

א מכבי רשאית לממש את ערבות פי ההסכם, תה-בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .14.3
הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, 

 הוכחה כלשהי.למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן 

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש  .14.4
את ערבות 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  7
 וכה.מת

י פ-אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על .14.5
 ההסכם.

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

עיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית ס .14.7
 .ההסכם של 

 
 סיום ההסכם .15

לעיל, מכבי תהא רשאית, בכל עת,  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.-ו 0על אף האמור בסעיפים  .15.1
פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל -ביחס לשירותים מסויימים, לסיומו, עללהביא הסכם זה, כולו או 

 חודשים מראש. 6סיבה שהיא, ובלבד שהודיעה על כך לזוכה בכתב לפחות 

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

רים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לבטל את מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמק .15.2
ההסכם 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;.  15.2.1    

ו אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק ו/או צ.  15.2.2
להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי הזוכה, לרבות כונס נכסים זמני, 

 ימים;  60והליכים כאמור לא בוטלו בתוך 

הפכה ללא אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או . 15.2.3
 נכונה או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 –מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  .15.3

 לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל; או .15.3.2



לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  .15.3.3
ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר ימים מיום שתימסר  3ההתחייבות תוך 

הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי 
 קיום כאמור.ה-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי

לעיל, ישלם הזוכה למכבי פיצויים  15.2ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  .15.4
וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ₪,  100,000מוסכמים בסך של 

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

לעיל ו/או הפר הזוכה את ההסכם הפרה  15.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .15.5
שאינה 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 

רש על ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל את שנד
קיומו, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך של -ההסכם מחמת הפרתו או אי

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום ₪,  100,000
דרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של כאמור ומבלי שתי

 מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

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

 מלטעון להיפוכו של דבר.

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  .15.7
 שתקבע מכבי בהודעה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  .15.8
פי הוראות -יומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית עלס, לרבות 1970-, התשל"אהסכם(

 פי דין. -ההסכם או על

בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה להעביר לרשות  .15.9
מכבי )ככל הניתן ובמידת האפשר( את המידע על מבוטחי מכבי האגור במערכותיו. אם וככל 

וכה אינו מחוייב על פי דין למחוק את המידע הנ"ל, וככל שמידע על מבוטחי מכבי נשאר שהז
במערכות המידע של הזוכה לאחר תום תקופת ההתקשרות, מתחייב הזוכה להמשיך ולנקוט את 

פי -אותם אמצעי אבטחת המידע והגנת הפרטיות כנדרש בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ועל
 הזוכה פועל כל עוד הוא ממשיך לעסוק בפעילותו.ההנחיות התקפות על פיהן 

 
 איסור הסבת ההסכם .16

ת   אפי ההסכם או -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על .16.1
החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי, שלא תסרב לתיתו אלא 

 .מנימוקים סבירים

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

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

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

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

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

זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה  16סעיף  .16.6
 יסודית של ההסכם.

 



 זכות קיזוז .17

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

 ממכבי.

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

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

 

 ויתור בכתב .18

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

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

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

 
 סמכות שיפוט .19

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

 

 
 כתובות הצדדים ומתן הודעות .20

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 ___________________ ___________________ 

 הזוכה מכבי 

 



 

 

 נספח להסכם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 נספח להסכם

 זהזוכה במכרלשימוש  -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 סכום הערבות"להלן ")₪  100,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

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

 ( לאספקת ציוד רפואי לחברי מכבי בתנאי שכירות בביתם.2019/116מס' 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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 המדד החדש"לן "להאם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )

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

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

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

 

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

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

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

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 בכבוד רב,

 

 שם הבנק:__________

 שם הסניף:__________



 
 

 נספח להסכם

 

 לכבוד

 מכבי שירותי בריאות

 

 כתב התחייבותהנדון:   

 

 אני הח"מ________________________ ת.ז. _______________________

 תוקף-או מיופה כוחי אשר יציג ייפוי כוח בר

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

 שלו עקב היותו קטין

 

 

 אני מאשר בזאת כי קיבלתי מ"מכבי"  בהשאלה באמצעות חברת ___________את המכשירים הבאים: .1
 

1          ________________________2________________________ 

 

 

3________________________ 

 

 

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

 

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

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

 שימוש בו לאחר.
 

התחייבות הכספית שמכבי נותנת לחברת_________ עבור אספקת  המכשיר/ים הנ"ל יפוג  ידוע לי שתוקף .5
בתאריך ___________ וכי עלי לחדשה בהתאם לצורך, בסניף מכבי, כחודשיים לפני מועד סיומה, בכפוף 

 לאישור רפואי המעיד על הצורך להמשך השימוש במכשיר.
 

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

 

 5 -הנני מתחייב לדאוג ליצירת קשר עם הספק בין באמצעותי ובין באמצעות בני משפחתי ,מיד ולא יאוחר מ .7
ימים מתום השימוש במכשיר/ים כדי לדאוג לאיסוף המכשיר. יש להביא אישור רפואי עדכני על הפסקת 

ימוש במכשיר.   ידוע לי כי כל איחור מצידי בהשבת המכשיר/ים לספק יחייב את מכבי בתשלום קנס הש
 לספק.



 
 

 

ללא  במלוא עלות המכשירידוע לי כי אם במקרה של אובדן המכשיר מסיבה כלשהי יהיה עלי לשאת  .8
 השתתפות מכבי.

 

 תאריך:____________שם המבוטח/מיופה כוחו  וחתימתו:  ___________________________    

 

 במידה שהחותם על כתב ההתחייבות אינו המבוטח עצמו יש לבקש לחתום על ההתחייבות המצ"ב:

 

אני הח"מ ______________________________  מתחייב/ת כי במידה שיבצר  

 ממר/גב'________________________________ להשיב המכשיר בתום השימוש, אדאג באופן אישי להשבתו

 למכבי.

  עותקים:

 החבר.

 רכזת יחסי חבר מחוזית, מכבי שירותי בריאות

 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות: 

 08-8618813/2ם: -רכזת יחסי חבר מחוז השפלה וי

 03-7333334רכזת יחסי חבר מחוז מרכז: 

 04-8808523רכזת יחסי חבר מחוז צפון: 

 03-5484711רכזת יחסי חבר מחוז השרון: 

 08-6267459חבר מחוז דרום: רכזת יחסי 

  



 
 

 נספח להסכם

 

 

 מערכת דיווח חשבונות אינטרנטית

 

 מצורף בזה על גבי מדיה מגנטית

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 נספח ג'
 לכבוד

 מכבי שירותי בריאות

  2019/116טופס הצעה למכרז מספר הנדון: 
 
 

 התאגיד המציע: ________________________________

 

 

 המציעכתב הצהרה והתחייבות  .1

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

 

קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות,  1.1

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

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

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

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

 המצורף כלשונו.

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

ייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התח 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. 

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

 במכרז.

 "ח, לא כולל מע"מ. ש -המחירים בהצעה נקובים ב 1.8

 

 :)בש"ח לפני מע"מ( להלן הצעתנו .2

  



 
 

 

השכרת ציוד לפי יום, הכוללת שירותי אחזקה מתוכננת, תיקוני שבר, שרותי הובלה ואספקת ציוד  2.1
 :באותו מחיר(דגמים לאותו סוג הציוד  עד שניניתן להציע ) מתכלה

            
 מס"ד.

 שרות
 ושם הדגם המוצע יצרן הציודשם 

 )נא לרשום מספר/שם דגם(

אומדן 
כמות 

יחידות 
הממוצעת 

 ליום
במשך 

 שנה

עלות 
שכירות 
ליחידה 

)לפני  ליום
 מע"מ(

1 

 
 מכשיר אוקסימטריה שולחני

1 

81 

 

2 

2 

 
 HIGH  FLOW O2– (HIGH FLOW NASALמכשיר 

CANNULA) 

1 

10 

 

2 

3 

 
 IPV (Ventilation Intra pulmonaryמכשיר 

Percussive) 

1 

3 

 

2 

     ((Suction machineמכשירי סקשיין  4

4.1 

 1 מכשיר סקשיין נייח

25 

 

2 

 1 מכשיר סקשיין נייד 4.2

30 

 

2 

     משאבות הזנה 5

5.1 

נייחת+ עמוד על הגלגלים+ שקיות משאבת הזנה 
 הזנה

1 

150 

 

2 

5.2 

משאבת הזנה ניידת+ עמוד על הגלגלים+ שקיות 
 הזנה

1 

100 

 

2 

 

 

 (:לא חובה למלא – )לא לשקלוללמכבי  אופציונאלי 

 שרות מס"ד
 ושם הדגם המוצע יצרן הציודשם 

 )נא לרשום מספר/שם דגם(

אומדן 
כמות 

יחידות 
הממוצעת 

 ליום
במשך 

 שנה

עלות 
שכירות 
ליחידה 

)לפני  ליום
 מע"מ(

6 

 Cardiac Apneaמוניטור אפנאה קרדיאלי )
Monitor) 

1 

22 

 

2 

 .365* הערה: לצורך השוואת הספקים תוכפל עלות השכירות ליחידה ליום ב 
  



 
 

 

 אספקת שקיות הזנה/סטים הזנה )ללא משאבת הזנה(, כולל שרותי הובלה: 2.2

 ציוד מס"ד
 ושם הדגם המוצע יצרן הציודשם 

 )נא לרשום מספר/שם דגם(

אומדן 
כמות  

יחידות 
  לשנה

 עלות 
 יחידה
)לפני 
   מע"מ(

7 

 שקית להזנה בגרביטציה
 

1 

1800 

 

2 

8 

שקית להזנה למשאבת הזנה )בהתאם לסוג 
 המשאבה הנמצאת ברשות המטופל(

1 

2160 

 

2 

9 

, מותאם Yסט למתן הזנה בגרביטציה עם חיבור 
 RTH -ל

1 

2400 

 

2 

10 

+ חיבור  .L.Lסט למתן הזנה במשאבת הזנה + 
Yמותאם ל ,- RTH 

1 

28800 

 

2 

 יחידה.  1* הערה: שקית אחת / סט הזנה אחד = 

 
 הערות: 2.3

 את כל האמור במסמכי המכרז תהמחיר כולל תצעה. 

 שלא לשקלול(אופציונאלי )למעט סעיף  בשתי הטבלאות הצעה לכל סוג שרות וציוד חובה למלא. 

  מכבי רשאית להחליט האם ייבחרו   .באותו מחיר אך ורק –ציוד ניתן להציע עד שני דגמים לאותו
 שני הדגמים של ספק הזוכה או רק אחד מהם. 

  כבי רשאית לעגל את הצעת מספרות לאחר הנקודה העשרונית.  2ניתן לציין בהצעת המחיר עד
 ספרות אחר הנקודה העשרונית, כלפי מעלה לצורך מתן ציון המחיר. 2-המחיר עם יותר מ

 לצורך ביצוע התשלום יימחקו הספרות מהמקום השלישי שאחרי הנקודה העשרונית.

 

 

 

 

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

 
 

 חותמת המציע: ____________________                                      תאריך:  ___________________        

 



 
 
 

 : רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

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

  תעודת התאגדות. -אם המציע הינו תאגיד 

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט  -אם המציע הינו תאגיד

ועניין. את מורשי החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר 

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3אישור זה יישא תאריך של עד 

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

 .1976-התשל"ו

  נספח ד'(. –לטופס פרטי המציע  3אישור רואה חשבון בדבר גודל העסק )כמוגדר בסעיף 

 (.למנהלה 4.1.8 ףסעיל בהתאם)מטעם משרד הבריאות שיכללו אישור לשימוש ביתי  אישורי אמ"ר 

 ו/או היבואן של הציוד לספק בישראל את כל פרטי הציוד המפורטים בהצעתו הסופית אישור מהיצרן 

 .(.למנהלה 4.1.5 ףסעיל בהתאם)

  צפון אמריקה ו/או מערב בישראל ו/או  2018אישור מהיצרן על כמות דגמי הציוד המוצע שנמכר בשנת

 .(למנהלה 4.1.7 ףסעיל בהתאם) אירופה ו/או יפן ו/או  אוסטרליה

  .אישור מפעל חיוני ממשרד העבודה והרווחה 

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

 ובמענה הטכני. המפרטים והמבארים את האמור בדרישות במפרט

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

  נספח א'. –מפרט ומענה טכני 

  מלא וחתום ובצירוף מסמכים רלבנטיים ככל שנדרש. – 1נספח א' –מפרט ומענה אבטחת מידע 

  כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –טופס הצעה 

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

  נספח ה' למסמכי המכרז. -תצהיר עשוי בפני עורך דין 

 .טיוטה של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח 

 .חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך ועל רישום למכרז 

 

 

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

 
 

 חותמת המציע: ____________________                                תאריך:  ___________________        

 



 
 

 נספח ד'

    116/2019מכרז מספר  -טופס פרטי המציע 

 
  בסוף הטופס. ומורשה החתימה מטעמו נדרש לחתוםאת 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:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 טלפון נייד:
 
 

 טלפון נייח:
 

 
 גודל העסק של המציע .2

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

 

 עסק בינוני

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

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 
 

סיפקנו/להם אנו מספקים שרות  להם בישראל סדות רפואייםוממבין  לפחותממליצים  2להלן פירוט  .3

  המוצע בשנים האחרונות באופן סדיר

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 



 
 

 שם הלקוח:

 

 שם האיש הקשר:

 

 תפקידו:

 

 טלפון נייד ונייח:

 

 תיאור השירות שניתן:

 

 השירות:תקופת מתן 

 

 

 שם הלקוח:

 

 שם האיש הקשר:

 

 תפקידו:

 

 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:  ___________________        

 



 
 

 נספח ה'

 ת  צ  ה  י  ר
 
 

 

שהוזהרתי כי עלי לומר את אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר 

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

 

 

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

 לאספקת ציוד רפואי לחברי מכבי בתנאי שכירות.2019/116למכרז 

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

ה/אחר, למעט אספקת ציוד מתכלה ידי קבלן משנ-מסוגל לספק למכבי את השירותים בעצמו, ולא עלהספק  .3

 לחברי מכבי בביתם אותה ניתן לבצע על ידי קבלן משנה מטעמו, על אחריותו ועל חשבונו.

שנים עד למועד אחרון להגשת ההצעות במכרז  3בעל ניסיון רציף מוכח בישראל של לפחות הספק  .4

באספקת ציוד רפואי בתנאי שכירות למטופלים בביתם, כולל ציוד מתכלה הנדרש וכל השירותים הכרוכים 

 בכך. 

תחום לך מטופלים בביתם ציוד רפואי מנטר ותומ 400 -לפחות ל , בתנאי שכירות,2018סיפק בשנת הספק  .5

 הנשימה וההזנה, כולל הציוד המתכלה הנדרש וכל השירותים הכרוכים בכך.

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

 

 ______________________ 

 חתימה  

 אישור

 

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

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

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

 צהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.ה

 

 _____________________ 
 חתימה וחותמת 



 
 

 נספח ו'

 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      

 
 
 
 

  
 



 

 

 נספח ז'

 

 אמות מידה
 

 

 

ציוד

למשאבת הזנה ניידת )סעיף 5.2 בטופס ההצעה( - יכולת לפעול ללא עמוד 

)אין = 0 יש = 10( 

להבהרה: ציון 10 יינתן, ככל שלפחות דגם אחד יעמוד בדרישת סעיף 1.8.5 

710במפרט.

7

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

10במערכת ממוחשבת. אין = 0 יש = 10

הגנה על תשתית מערכות המחשוב המאחסנות מידע שמתקבל על בסיס 

5ההסכם

הגנה על אפליקציות המאחסנות מידע שמתקבל על בסיס הסכם
5

שמירה על סודיות, שלמות וזמינות המידע שמתקבל על בסיס הסכם
2

22

20עמידה בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן

20שירותיות ויחס אישי למטופל

15איכות השרות לאורך זמן

8גמישות ומענה לצרכים מיוחדים

8התרשמות כללית מהספק

       50.0 71

100סה"כ

פירוט מדדיםקטגוריה

ציון 
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מזערי
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 ב-%

ציון 

מ 0 עד 10

סה"כ שביעות רצון

סה"כ יציוד

סה"כ מערך איכות

שביעות רצון לקוחות 

)מכבי ו/או מחווי דעה 

חיצוניים(

אבטחת מידע*


