
                                      
 

 מחלקת רכש ציוד וחומרים

 

 שקיות שתן ופרוזיםבקשה להצעת מחיר לאספקת עדכון 
 ("הבקשה" –)להלן 

 
 כללי .1

 

שקיות שתן ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים" –)להלן  ופנרוזים

 
לדואר  מיכל שופמן ת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל א .1.2

 2020/2/26 יום  עד  shufman_m@mac.org.il אלקטרוני 

 

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

 איכותי נדרש יפסלו. הצעות שלא עומדות בסף .1.4
 

את הדוגמאות יש  .של הפריט לבדיקהיחידות  10הספק מתחייב לספק, ללא חיוב,  .1.5
 .5תל אביב קומה  27המרד  מיכל שופמןלשלוח למידי 

 
הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.6

ע את הצעתו במסגרת בקשה לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הצי

זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, 
 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

 
ימים מקבלת  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.7

עת הספק יהוו חלק הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצ
  בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

 
 תנאי סף: .2

ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות  CEו/או  FDAיוצעו מכשירים בעלי אישורי  .2.1
( ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות ביפן ו/או בעלי HEALTH CANADAבקנדה )

 . TGA)אישור של רשות הבריאות באוסטרליה )
 

 .רישום בפנקס האמ"ר יסופק ציוד בעל  .2.2
 

יוצע ציוד הנמכר בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או   .2.3
 אוסטרליה בהיקפים שאינם פחותים מאומדן הכמויות.  

 
ובתי המרקחת של מכבי, בפריסה  למחסן מכבי ו/או אספקת המוצרים תעשה ישירות  .2.4

 ש.צאת הזמנת הרכימי עסקים מיום הו 3תוך  או למחסן מכבי ארצית
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 :יםהמבוקש יםהמפרט .3
 

 מפרט שקיות שתן .3.1
 בחיבור והסרת שקית השתן לקטטר:

 חיבור והסרה קלה לתפעול .3.1.1
 אי ניתוק באופן עצמוני לאחר חיבור השקית לקטטר  .3.1.2
 לשקית השתן  ללא דליפות במעבר השתן בין החיבור של הקטטר .3.1.3
 שקית שאינה דולפת  .3.1.4
 אריך תפוגה ונפח הנוזל.על גבי האריזה בכיתוב ברור יצוין ת .3.1.5
 אפשרות לתליית השקית על מעמד לתלייה  .3.1.6

 

 לטקס וסיליקון –מפרט פנרוזים  .3.2

 ללא דליפה בחיבור בין הפנרוז לשקית השתן .3.2.1
 אפשרות להלבשה והסרה עצמית בצורה נוחה .3.2.2
תאריך תפוגה ,גודל, המצאות  –יש לציין על גבי האריזה בכיתוב ברור  .3.2.3

 ללא לטקס.\לטקס
 חודשים 24מינימום  –המוצר פגות תוקף של  .3.3

                                     

 אומדן כמויות .4
 אומדני הכמויות מצויינות בטבלת הצעת המחיר.

 

 הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא. נים כולם  הינם האומד
 

 .בלודכבי של ממחסן לוגיסטי או /בתי מרקחת של מכבי ו  - אתרים לאספקה .5
 

 ימים מביצוע ההזמנה. 3תוך  לוחות זמנים לאספקה: .6
 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .7
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .7.1
 

 .                                                __                                                    יצרן:  .7.2
 

 .                                                                                           __שם המוצר:  .7.3
 

 ארץ ייצור ___________________________________________ . .7.4
 

 לקוחות מרכזיים למוצר: .7.5

 

 ותק במכירת חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    



 

 מסמכים שיש לצרף להצעה: .7.6
 
 במידה וישנם. -תקני איכות 

 
  אישור אמ"ר 

 
  או כל מידע רלבנטי אחר.פרוספקטים 

 
 ישורי אFDA  ו/אוCE ( ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות בקנדהHEALTH 

CANADA ) בעלי אישור של רשות ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות ביפן ו/או
 .TGA)הבריאות באוסטרליה )

 

  נמכר בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה מוצע ציוד האישור יצרן כי
   ו/או יפן ו/או  אוסטרליה בהיקפים שאינם פחותים מאומדן הכמויות.

 
 הערות .7.7

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

  המחירים אינם כוללים מע"מ 
 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 
  ניתן להציע הצעות בש"ח/$ ארה"ב/אירו/ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי/דולר

  אוסטרלי,. לכל מטבע אחר יש לבקש אישור מראש.
  ימים. 90תוקף ההצעה 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

  .9 טופס הצעת מחיר .8
  

 
 אין למלא בכתב ידשקיות שתן  

 

 
 
 
 
 
 

 שם מוצר

אומדן 

כמות 

שנתית 

 -)באריזות(

כמות 

יחידות 

 באריזה

 )נוכחי(

כמות יחידות 

באריזה של 

 המציע

שם 

 היצרן

ארץ 

 יצור

מחיר 

לאספקה 

למחסן 

 מכבי

מחיר 

לאספקה 

ישירה 

למתקני 

מכבי 

בפריסה 

 ארצית

מטבע 

 מחיר

 ליטר 2שתן שקית 

 

70,000 
 10       

 ליטר עם ברז  2 שקית
 

50,000 
 10       

 + +ברז שקית שתן

 רצועות

 מ"ל 750-800

 

25,000 
10 

 
      

שקית שתן לרגל עם 

 +קשירה+ ברז

 CC 600-500  צינור

 

5,000 10       

שקית לאיסוף שתן לרגל,  

500 CC 

 

2,500 
 10       

 100שקיות שתן לתינוק 

מ"ל סטרילי עם הדבקה  

 100=1למרפאות:  -
 

1,500 100       

זוג רצועות לקשירת 

 שקית לאיסוף שתן לרגל

 

2,000 
10 
 

      



 

 
 

 אין למלא בכתב יד -פנרוסים

 

 שם מוצר
אומדן 
כמות 
 -שנתית

כמות 

יחידות 

 באריזה

 )נוכחי(

כמות 

יחידות 

באריזה 

של 

 המציע

שם 

 היצרן
 ארץ יצור

מחיר 

לאספקה 

למחסן 

 מכבי

מחיר 

לאספקה 

ישירה 

ני למתק

מכבי 

בפריסה 

 ארצית

מטבע 

 מחיר

       XS 30 100 זפנרו

       S 9,000 100 זפנרו

 M זפנרו

 

50,000 
 100       

 L זפנרו

 

50,000 
 100       

       XL 23,000 100 זפנרו

 מ"מ 25 זפנרו

 עם סטריפ נדבק/ חובק
100 30       

 מ"מ 30 זפנרו

 עם סטריפ נדבק/ חובק
500 30       

 מ"מ 35 זפנרו

 עם סטריפ נדבק/ חובק
500 30       

 מ"מ 40 זפנרו

 עם סטריפ נדבק/ חובק
150 30       

מ"מ ללא  40 \30 זפנרו

 לטקס וללא דבק
100 30       

מ"מ ללא  40 \30 זפנרו

 לטקס
100 30       

       1 5,000 זמחזיק פנרו \חובק

מ"מ נדבק לעצמו,  30 זפנרו

 ללא צורך בחובק
50 30       



 
  הסכם

 

 

______ ____________ח.פ. _______( לבין ___"מכבי" -בין מכבי שרותי בריאות )להלן 

   לשקיות שתן ופנרוזים ("הספק" -)להלן 

 

 

 תקופת ההסכם .1

ועד יום   1.5.2020החל מיום  שנים שלשהסכם זה יעמוד בתוקף למשך  .1.1

 (."תקופת ההסכם" -)להלן  30.4.2023

מורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  בתקופה נוספת של למכבי ש .1.2

שנתיים, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים להסכמת 

 הספק. 

כולם או חלקם,  -מכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם עם הזוכים .1.3

והכל בהתאם להצעתם לתקופת האופציה ולשביעות הרצון מהמוצרים 

 ם אשר סיפקו עד כה.והשירותי

 
 תמורה .2

רשימת המוצרים המסופקים על ידי החברה למכבי  ומחיריהם יהיו כמפורט במחירון  .2.1

 להסכם זה. כנספח א'המצ"ב 

התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע  –מחירים הנקובים במט"ח  .2.2

 במועד ההזמנה. 

 תנאי תשלום .3

 יום.  66של  שוטף +  התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום .3.1

 על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית. .3.2
 

בוריים )אכיפת ניהול יהספק יציג בפני מכבי אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צ .3.3

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס  1976 –חשבונות( תשל"ו 

כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסה וחוק מע"מ או פטור מניהול זה, על 

 הכנסותיו וכן נוהג לדווח על עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק.

 אספקת המוצרים .4

במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן  לאתרי מכבי קהספק מתחייב לספ        .4.1

 ימים כקבוע בהסכם זה, לרבות המפרט המצורף.  3 סדיר ושוטף, תוך

 ון כולל עלויות הובלה ואספקה.  המחיר הנקוב במחיר       .4.2

 יהיו בהתאם לשעות הפעילות של האתר.משלוחי המוצרים למכבי  4.4

הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה  4.5

 ותבחר מכבי באופציה זו. 

 



 

 

 הפצת המוצרים :  .5

"(.  שינוי המפיץהפצת המוצרים תעשה באמצעות חברת _____________ )להלן: "

 יום מראש בכתב. 30מפיץ יעשה ע"י הספק בהודעה מוקדמת למכבי  של 

 ניהול מלאי  .6

חודשים מכל המוצרים שבנספח א' לשם מניעת   3הספק יחזיק מלאי מינימאלי של  .6.1

 מחסור .

מי מן המוצרים, באופן מיידי וללא כל הספק ידווח למכבי על כל מחסור הצפוי ב .6.2

 דיחוי. 

במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש את המוצר/ים מספק  .6.3

 חלופי   כראות עיניה, והחברה תשפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו. 

 החלפה והחזרת  מוצרים .7

מוצרים אשר הספק יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה של  .7.1

 תוחזר על ידי מכבי.

 זכויות קנין רוחני .8

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה  הספק .8.1

חוקית או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי  וכי אין 

באספקת המוצרים משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או 

 לרבות אדם אחר     כלשהו.  גוף

ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי -היה ותתבע מכבי על .8.2

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם  הספקבמוצרים, מתחייב 

 לחברה כתוצאה        מתביעה שכזו.

 מועסקי הספק .9

קת המוצרים למכבי     הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספ .9.1

ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, 

במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו באופן בלעדי, על חשבונו הוא בלבד, ועליו 

 תחול האחריות לגבי  תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל ימ וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק .9.2

 מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם לרכוש שייגרם נזק או

 בעת אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי. שאירע

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

המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר  יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי

 בהוראות פרק זה.

 אנשי קשר .10

 מכבי ממנה בזאת את  מיכל שופמן להיות איש הקשר הישיר עם  הספק. .10.1

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

 

 



 הסבת הסכם .11

י ההסכם, או את החובות הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פ

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 אחריות וביטוח .12

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה הספק יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או  .12.1
פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן 

יה/או ללקוחותיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד הכלל, שיגרמו למכבי ו/או לעובד
שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם מתן שירותי ___________________ 

"( ו/או במסגרתם, כמפורט ומוגדר בהסכם המוצרים" או "השירותים)להלן:"
 זה.

   
הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל  .12.2

ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו למכבי, לרבות נזק ו/או הוצאה 

הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש נגד מכבי, כתוצאה מאירוע, שהינו 
באחריות הספק, על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות 
מכבי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים ובלבד 
 שניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמור.

 
מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  .12.3

ממועד תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, 
חוק לעריכת מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כ

ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" 
ביטוחי להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן " כנספח ב'המסומן 

"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, הביטוחים" ו/או "הספק
מקצועית  לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות

למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת 
 ההתיישנות, אך לא פחות משלוש שנים מתום תקופת ההתקשרות.

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

 עריכת החוזה.ביום 
 

 -ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מ .12.4
יום לפני מועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה אישור בדבר עריכת  14

ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא 
ו, כי המצאת אישור עריכת חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע ל

הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת 
מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק 

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 
פק, ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הס .12.5

לרבות אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי 
 הפוליסות לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי. 

 
הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן  .12.6

השירותים נשוא חוזה זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף 



שנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה, לפיו קבלני המ

על כל תנאיהם כמפורט בנספח זה, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם 
הספק או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה. לחלופין, רשאי הספק 
לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט 

  לעיל.
 

 סודיות .13

הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות את ההסכם ולא להעביר את ההסכם ו/או  13.1

תוכנו לכל  צד שלישי. התחייבות זאת תהא בתוקף גם לאחר סיומו של ההסכם 

 מכל סיבה שהיא.

 שונות .14

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה            14.1

אחרת, מכל  ות חב לה מתוך ההתקשרות נשוא ההסכם או מהתקשרות עשוי להי

 סכום שיגיע לזוכה ממכבי.

לכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים  14.2

רפואיים בע"מ, בית בלב בע"מ, וכד' תהא שמורה הזכות לרכוש את המוצרים 

 הסכם זה. מהספק על פי המחירים, ושאר תנאי ההסכם הקבועים ב

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות  14.3

, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא הספקוהסכומים שהיו פתוחים בין מכבי לבין 

תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. 

 ₪. 0עומדת על  31/12/2019בספרי החברה על ידה למכבי תאריך  

 

לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית  14.4

 מרכזת במבנה שתגדיר מכבי.
 

כתובות הצדדים הן כמפורט להלן. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר  14.5

רשום על ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי 

בעת  -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3לחה תוך הצד אליו נש

 המסירה בפועל.

 68125תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

       רח'  -                              הספק

 
 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 14.6

 shufman_m@mac.org.ilמכבי:  14.6.1

 הספק: 14.6.2

 

 

     __________________                                        ___________________ 

    הספק                  מכבי שרותי בריאות                                                        

   שם מלא של החותם:       
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