
 

 לאספקת ואחזקת מנדפים כימייםבקשה להצעת מחיר 

 ("הבקשה" –)להלן 

 
 כללי .1

לאספקת מנדפים כימיים למעבדות ( מעוניינת לקבל הצעות "מכבי"מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

" ו/או הציוד)להלן "ושירות עבורם ו/או לאספקת שירות למנדפים הקיימים כיום במכבי   סניפיות

 כמפורט בבקשה. ,"(השירות"

לדואר אלקטרוני  דנה שרשובאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל  .1.2

sharasho_d@mac.org.il 15/07/2020 עד יום 

מובהר, כי מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לפצל את ההתקשרות בין המציעים השונים, וכתוצאה  .1.3

הכל על פי שיקול דעתה המוחלט "  אחזקה"אספקת מנדפים"  ו/או "לספקים  2מכך להתקשר עם עד 

 והבלעדי של מכבי.

זוכה אחר ו"אספקת מנדפים"  ל למען הסר ספק יובהר, כי  מכבי תהא רשאית לבחור זוכה אחד .1.4

די לאפשר למכבי להתקשר עם כ (בגין המנדפים הקיימים והחדשים בתום האחריות) אחזקה""ל

 המציע בעל ההצעה המיטבית למכבי.

 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.5

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.6

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר שקלול  .1.7

 המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות. .1.8

בחירת הזוכה במכרז תעשה בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים להלן, והכל על פי שיקול דעתה  .1.9

 די של  מכבי ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות:הבלע

 .30% -, איכות 70% -מחיר 

 ציון המחיר: .1.9.1

 :ציון המחיר ייקבע על ידי 

כאמור  מכפלת הצעת המחיר ליחידה של המציע באומדן כמות היחידות .1.9.1.1

  '(אבטופס ההצעה )נספח 

 3%שנים, מהוונת בשיעור של  10מתוכננת לתקופה של תחזוקה ל עלות .1.9.1.2

 זאת החל מתום תקופת האחריות. לשנה.

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

 יחסי ביחס אליו.

 ציון האיכות:  .1.9.2

 .1ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב כנספח א'

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם לשיקול דעתה  .1.10

הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או 



 
 
 

לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן 

 קיימות.

ימים מקבלת הודעה על רצונה  7על ההסכם המצורף לבקשה תוך  וםתתקשר מכבי, יחת ועימ ספק .1.11

ההתקשרות  . מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכםושל מכבי להתקשר עימ

 שייחתם.

ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה, בפני מציעים  .1.12

 אחרים.

 

  



 
 
 

 המפרט המבוקש:  .2

 חדשים:  אספקת מנדפים כימיים .2.1

 מפרט טכני: .2.1.1

 המנדף מיועד לעבודה מעבדתית לשאיבת חומצות , סולבנטים וריחות . .2.1.1.1

מנדף כימי  נייד  עם מסנן פחם עבור מעבדות במרכזים הרפואיים  כולל בקרה  .2.1.1.2
 דיגיטלית/אנלוגית

ס"מ,  120ס"מ ומקסימום  60מידה חיצונית : מינימום  –רוחב נדרש בטווחים הבאים  .2.1.1.3
 על פי  דרישת מכבי בהזמנה. 

המנדף יכלול  מסנן פחם פעיל , מפוח פנימי בעל רמת רעש נמוכה ונורת פלורסנט/לד  .2.1.1.4
 פנימית .

המנדף יצוייד במערכת בקרה על מהירות הזרימה, מהירות השאיבה והתראות  .2.1.1.5
יתרון  התראות מסוג זה יהוו )צפצוף או אחר(, במקרה של תקלות במערכת,  קוליות

 באמות מידה

 למנדף מונה שעות עבודה . .2.1.1.6

 

 דרישות נוספות: .2.1.2

נדרש להציע מנדפים  אשר קיימים ופועלים בארץ במוסדות רפואיים כגון קופות  .2.1.2.1
חולים, בתי חולים או מרפאות ומכוני לב נדרש לצרף רשימת ממליצים ודרכי 

 תקשרות. ה

 לפחות שנתיים של בעל ניסיון בתחום  להיות המציעעל  .2.1.2.2

 תקנים בהם נדרש לעמוד: .2.1.2.3

 בעל רישום בתוקף בפנקס האמ"ר או שהוגשה בקשה לאמ"ר  .   מנדף 

 בעלי אישורי  ףמנדFDA  ו/אוCE  ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות בקנדה
(HEALTH CANADA ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות ) ביפן ו/או בעלי

 .TGA)אישור של רשות הבריאות באוסטרליה )

באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין  .2.1.2.4
הצהרות היצרן. היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או שתפסול 

 את ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 

 מסגרת הרכישהאחריות ומתן שירות ב  .2.1.3

בזמן האחריות,  האחזקה, הבדיקה השנתית והחלפת מסנן הפחם ומתכלים יבוצעו   .2.1.3.1
 ע"י הספק הזוכה.

 נדרש שימוש בחלפים מקוריים בלבד. .2.1.3.2

 מתן מנדף חלופי בעת תקלה משביתה. .2.1.3.3

 שעות מפתיחת קריאה. 48עד  -לוחות זמנים למתן שירות .2.1.3.4

    -נדרש לפרט את הטיפולים והכיולים המתוכננים לפי הוראות היצרן  .2.1.3.5

יש לציין אם עפ"י הוראות היצרן יש צורך בהחלפת חלק חילוף לאחר תקופה מסויימת  .2.1.3.6

____________      ____ 

____________      ____ 



 
 
 

 שירות, כיול ואחזקה עבור מנדפים קיימים שלא במסגרת האחריות: .2.2

תוצרת ספקים שונים. ייבחר ספק אחד שייתן שירותי תחזוקה לכל סוגי המנדפים הינם  .2.2.1

 המנדפים כולל התאמה של חלקי החילוף הנדרשים לכל  סוג מנדף לרבות מסנן פחם.

 ' לבקשה.באתרים בפריסה ארצית. רשימת האתרים מפורטת בנספח  100-קיימים כ .2.2.2

יים של מכבי שירותי בריאות אחזקה מתוכננת, בדיקה וכיול שנתי למנדפים במרכזים הרפוא .2.2.3

כולל החלפת מסנן פחם פעם בשנה, כולל שירות פר קריאה בתקלות שבר ע"פ הצעת מחיר 

 שתאושר ע"י מכבי.

 אחזקה שנתית תכלול: .2.2.4

 נסיעה ועבודה לביצוע אחזקה מתוכננת. .2.2.4.1

מצבים:  2-ע"י מד זרימה מכוייל, ביצוע הבדיקה ייעשה ב מהירות שאיבה בדיקת .2.2.4.2

 .מ"ס 8  לגובה  החלון ובה מקסימלי ובפתיחתבפתיחת חלון לג

: בדיקת תקינות המנדף מבחינת שאיבה פנימה ללא יציאת אויר  עשן בדיקת .2.2.4.3

 מזוהם החוצה לחלל החדר )בעזרת שימוש באמפולת עשן(

במייל למנהל שירותי מעבדה מחוזי  PDF: דו"ח הכיול יישלח כקובץ  שליחת דו"ח .2.2.4.4

 ולמעבדה הנבדקת.

 –המעידה על תקינותה בנוסף לדו"ח הנ"ל  מדבקת שרותל יחידה תקינה תקב .2.2.4.5

 המדבקה תודבק על דפנות המנדף  ותכלול:

  תאריך הכיול 

 .תאריך הכיול הבא 

 עבודה בזמן חלון לפתיחת בטיחותי מקסימלי גובה 

:מסנן הפחם הפעיל  שיוחלף יהיה חדש ומאותו סוג ובמשקל זהה  החלפת מסנן .2.2.4.6

למסנן המקורי. על המסנן תהיה מדבקת יצור הכוללת: שם יצרן, תאריך יצור, סוג 

 פחם וכד'. 

 שימוש בחלפים מקוריים/חלופיים. .2.2.4.7

 ביצוע האחזקה יבוצע רק לאחר תיאום עם המעבדה במרכז הרפואי  .2.2.5

בודקים/הטכנאים עברו הסמכה מטעם המוסד לבטיחות ה -הכשרה נדרשת של אנשי השירות .2.2.6

 יש לצרף את תעודת איש השרות לדו"ח הכיול. וגהות.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 ' להסכם(:אטופס ההצעה )מהווה את נספח  .3
 

 חדשים אספקת מנדפים כימיים .3.1

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .3.1.1

 .                                                                                                    __יצרן:  .3.1.2

 .                                        __                                                   : + דגםשם המוצר .3.1.3

 ארץ ייצור ___________________________________________ . .3.1.4

 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: .3.1.5
 

ותק במכירת המוצר  חברה

 שרות/

 טלפון איש קשר

    

    

    
 

 ההזמנה:_____________________תקופה הערכות נדרשת לאספקה ממועד קבלת  .3.1.6
 

 מחירים: .3.1.7

 גודל המנדף אומדן שנתי פריט
מחיר ללא 

 מע"מ
 מטבע

    10 ס"מ( 60)כ  1מנדפים כימיים גודל  

    10 1שולחן/מעמד למנדף כימי גודל 

    10 ס"מ( 90-120) 2מנדפים כימיים גודל  

    10 2שולחן/מעמד למנדף כימי גודל 

    10  למנדף עבודהידת מעמד ליח

בתום אחזקה שנתית מתוכננת עלות 

 מתכליםוכולל כיול )תקופת האחריות 

 (בהתאם להוראות יצרן

 

  

 בלבד₪ 

 , ()לפחות שנתיים________ עתמשך אחריות שירות וכיול מוצ .3.1.8

מחיר המנדף כולל הובלה והתקנה בסניפי מכבי בכל חלקי הארץ לרבות יהודה ושומרון, רמת  .3.1.9

 ומזרח ירושלים.הגולן , אילת 

 יום מקבלת ההזמנה. 14אספקת המנדף תבוצע עד  .3.1.10

 מחירון חלפים עיקריים לדוגמת :יש לצרף  .3.1.11

מסנן פחם, מסננים נוספים ומתכלים שיש להחליף באחזקה מתוכננת ע"י יצרן  .3.1.11.1

 הציוד

 מפוח, מכסה קדמי, מנורות, בקר וכו' -חלקי חילוף .3.1.11.2

 מסמכים שיש לצרף להצעה: .3.1.12

 . 2.1המוצע עפ"י המפרט בסעיף מפרט מלא של  המנדף  .3.1.12.1

 תקני איכות. .3.1.12.2

 פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר. .3.1.12.3

 

 

 



 
 
 

 שירות, כיול ואחזקה עבור מנדפים קיימים שלא במסגרת האחריות  .3.2

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .3.2.1

 .                                                                                                    __יצרן:  .3.2.2

 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: .3.2.3

 

ותק במכירת המוצר  חברה

 שרות/

 טלפון איש קשר

    

    

    
 

 ההזמנה:_____________________תקופה הערכות נדרשת לאספקה ממועד קבלת  .3.2.4

 מחירים: .3.2.5

אופן 

 התחזוקה

מטבע  מחיר  פרוט

 מחיר

 הערה

לפי 

 קריאה

  ש"ח  שעת נסיעה 

  ש"ח  שעת עבודה

כיול מנדף+ החלפת מסנן פחם/ פילטר וביצוע 

)כולל נסיעה ופינוי  אחזקה מתוכננת שנתית

 הפילטר הישן(

  ש"ח 

  %  אחוז הנחה מחירון חלפים
 

הרכבה והתקנה של חלקי חילוף ופינוי החלקים לרבות פינוי כוללת הצעת המחיר  .3.2.5.1

 המסנן הישן  .

למען הסר ספק , הסכם השירות יכלול גם את המנדפים הקיימים וגם את החדשים  .3.2.5.2

 בתום תקופת האחריות .
 

 חובה למלא – טופס מענה טכני .3.2.6
 

 יחסות הספק לעמידה בדרישה התי דרישה

ניקוי המכשור, יש לפרט את דרכי 

 המאושרות על ידי היצרן.

 

צורך בהחלפה של חלק חילוף עפ"י 

 הוראות היצרן 

 

יש לכתוב את כמות הטכנאים 

המוסמכים )יש לצרף רשימה שמית 

 כולל תעודות ( 

 

  

 מסמכים שיש לצרף להצעה: .3.2.7

  טכנאים ברמה ארצית  2רשימת טכנאים מוסמכים + תעודות הסמכה לפחות 

  'רשימת מסמכים על הספק , כולל מס' אנשים בחברה /ותק /ניסיון בתחום וכו 
  



 
 
 

 

 3.2ו  3.1לסעיפים  הערות .3.3

 האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא.  .3.3.1

 המחירים אינם כוללים מע"מ. .3.3.2

 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ .3.3.3

ניתן להציע הצעות בש"ח/$ ארה"ב/אירו/ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי/דולר אוסטרלי,  .3.3.4

 למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"ח. לכל מטבע אחר יש לבקש אישור מראש. 

 ימים. 90תוקף ההצעה  .3.3.5

 
  



 
 
 

 אמות מידה  – 1נספח א'
 

 

  כיול ואחזקה עבור מנדפים שירות, )אחזקת מנדפים ל שיחליטו להגיש הצעות  רק ספקיםעבור

 מציון האיכות 100%סעיפי ההתרשמות יהוו  - (קיימים שלא במסגרת האחריות
  



 
 
 

 ( במפרט 2.2.2סעיף )רשימת מנדפים קיימים כיום במכבי  –' בנספח 

 
 תיאור תיאור ציוד #

 מעבדה -להבים -דרום מינדף כימי עם מסנן פחם 3028121  .1

 מעבדה-מרפאת אשדוד י"א-דרום כימי עם מסנן פחם מינדף 3003643  .2

 מעבדה-סניף אופקים-דרום מינדף כימי עם מסנן פחם 1040194  .3

 מעבדה-סניף אשדוד ג-דרום מינדף כימי עם מסנן פחם 3003891  .4

 מעבדה-סניף אשדוד ד-דרום מינדף ביולוגי 3019310  .5

 מעבדה-דסניף אשדוד -דרום מינדף כימי עם מסנן פחם 1040145  .6

 מעבדה-סניף אשדוד ד-דרום ס"מ 90מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3019309  .7

 מעבדה-סניף אשדוד ו-דרום מינדף כימי עם מסנן פחם 1040048  .8

 מעבדה-סניף אשקלון-דרום מינדף כימי 1008211  .9

 מעבדה-סניף אתרי המקרא ק.גת-דרום מינדף כימי עם מסנן פחם 3003769  .10

 מעבדה-סניף גדרה-דרום מינדף כימי עם מסנן פחם 1040350  .11

 מעבדה-יבנה-סניף גן-דרום מינדף כימי עם מסנן פחם 3003796  .12

 מעבדה-סניף דימונה-דרום מינדף כימי 1040026  .13

 מעבדה -סניף י"א -דרום מינדף כימי עם מסנן פחם 3003641  .14

 מעבדה-סניף יבנה-דרום מינדף כימי עם מסנן פחם 1040195  .15

 מעבדה-סניף ירוחם-דרום מינדף כימי עם מסנן פחם 3028112  .16

 מעבדה-סניף מצפה רמון-דרום ס"מ 90מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3021181  .17

 מעבדה-סניף מרכז רפואי דרום-דרום מינדף ביולוגי 3019316  .18

 מעבדה-סניף מרכז רפואי דרום-דרום ס"מ 90מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3021479  .19

 מעבדה-סניף נווה זאב-דרום מינדף כימי עם מסנן פחם 1040047  .20

 מעבדה-סניף נתיבות-דרום מינדף כימי 1008255  .21

 מעבדה-סניף ערד-דרום מינדף כימי עם מסנן פחם 1040193  .22

 מעבדה-סניף קרית גת-דרום מינדף כימי 1005983  .23

 מעבדה-מלאכי סניף קרית-דרום מינדף כימי עם מסנן פחם 3003770  .24

 מעבדה-מזרח-סניף רחובות-דרום מינדף כימי עם מסנן פחם 3003630  .25

 מעבדה-סניף רחובות-דרום מינדף כימי עם מסנן פחם 1040199  .26

 מעבדה-דרום-סניף רמות-דרום מינדף כימי עם מסנן פחם 1040349  .27

 מעבדה-סניף שדרות-דרום מינדף כימי עם מסנן פחם 3028120  .28

 דרום סניף אשדוד ז' ) הרשב"י ( מעבדה מינדף כימי עם מסנן פחם 1040322  .29

 מעבדה -דרום סניף מזכרת בתיה  מינדף כימי עם מסנן פחם 3028149  .30

 מעבדה -מתקן אמפא -המרכז מינדף ביולוגי 3038899  .31

 מעבדה -מתקן אמפא -המרכז ס"מ 60מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3006874  .32

33.  LAB000196 מעבדה-סניף אור יהודה-המרכז כימי מינדף 

 מעבדה-סניף אור יהודה-המרכז ס"מ 90מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3006820  .34

 מעבדה -סניף אזורי חן ת"א-המרכז מינדף כימי עם מסנן פחם 3038776  .35

 מעבדה-סניף אילת-המרכז מינדף כימי עם מסנן פחם 3037600  .36

 מעבדה-סניף אילת-המרכז מינדף כימי עם מסנן פחם 3037601  .37

 מעבדה-סניף אלעד-המרכז מינדף כימי 1011855  .38

 מעבדה -סניף אלעד ב' -המרכז מינדף כימי עם מסנן פחם 1032786  .39

 מעבדה-סניף בלפור-המרכז מינדף כימי עם מסנן פחם 3038778  .40

41.  LAB000198 מעבדה-כהנמן-סניף בני ברק-המרכז מינדף כימי 

 מעבדה-סניף בני ברק-המרכז מ"מ 1276ביולוגי באורך  מינדף 3037761  .42

 מעבדה-סניף בני ברק-המרכז מינדף כימי עם מסנן פחם 3037641  .43

 מעבדה-סניף גבעת שמואל-המרכז מינדף כימי עם מסנן פחם 1032820  .44

 מעבדה-סניף גבעתיים-המרכז מינדף כימי עם מסנן פחם 1032688  .45



 
 
 

 תיאור תיאור ציוד #

 מעבדה-סניף הדר יוסף-המרכז ס"מ 90כימי עם מסנן פחם גודל  מינדף 3006867  .46

47.  LAB000200 מעבדה-סניף השל"ה-המרכז מינדף כימי 

 מעבדה-סניף יד אליהו-המרכז מינדף כימי עם מסנן פחם 1032881  .48

 מעבדה-סניף יהוד-המרכז מינדף כימי עם מסנן פחם 1032787  .49

 מעבדה-יפוסניף -המרכז מינדף כימי 1017704  .50

 מעבדה-סניף מרום נוה-המרכז מינדף כימי עם מסנן פחם במחסן 1032592  .51

 מעבדה-סניף קרית אונו-המרכז מינדף כימי 1017603  .52

 מעבדה-סניף ר.אביב ג-המרכז מינדף כימי עם מסנן פחם 3044739  .53

54.  LAB000165 מעבדה-סניף רמת גן-המרכז מינדף ביולוגי 

 מעבדה-סניף ש.התקווה-המרכז כימי עם מסנן פחם מינדף 3038777  .55

 מעבדה-סניף שוהם-המרכז מינדף כימי עם מסנן פחם 1032819  .56

 מעבדה-נתניה מזרח-השרון ס"מ 60מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3022910  .57

 מעבדה-סניף אבן יהודה-השרון ס"מ 60מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3010005  .58

 מעבדה-סניף אור עקיבא-השרון ס"מ 60כימי עם מסנן פחם גודל  מינדף 3022674  .59

 מעבדה-סניף אריאל-השרון מינדף כימי עם מסנן פחם 3015806  .60

 מעבדה-סניף הוד השרון-השרון ס"מ 90מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3026714  .61

 מעבדה-הנדיב-סניף הרצליה-השרון מינדף כימי עם מסנן פחם 3040825  .62

 מעבדה-סניף חדרה-השרון מינדף כימי עם מסנן פחם 3021794  .63

 מעבדה-סניף טירה-השרון מינדף כימי עם מסנן פחם 3021801  .64

 מעבדה-סניף כפר יונה-השרון מינדף כימי עם מסנן פחם 3013283  .65

 מעבדה-סניף כפר סבא-השרון מינדף כימי עם מסנן פחם 1026815  .66

 סניף כפר סבא הירוקה מעבדה-השרון כימי עם מסנן פחם מינדף 3040763  .67

 מעבדה -סניף נתניה  גבע -השרון מינדף כימי עם מסנן פחם 1052258  .68

 מעבדה-סניף נתניה דרום-השרון מינדף כימי עם מסנן פחם 3046038  .69

 מעבדה-סניף עמישב-השרון מינדף כימי עם מסנן פחם 3019832  .70

 מעבדה-סניף פרדס חנה-השרון כימי עם מסנן פחם מינדף 3019192  .71

 מעבדה-סניף פתח תקוה-השרון מינדף ביולוגי 3010058  .72

 מעבדה-סניף פתח תקוה-השרון מנדף כימי 1048167  .73

 מעבדה-סניף קלנסואה-השרון ס"מ 60מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3013315  .74

 מעבדה-סניף ראש העין-השרון ס"מ 90מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3021590  .75

 מעבדה-סניף רמה"ש-השרון מינדף ביולוגי 3019640  .76

 מעבדה-סניף רמה"ש-השרון ס"מ 90מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3019638  .77

 מעבדה-סניף רעננה-השרון ס"מ 90מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  1052404  .78

 מעבדה-סניף רעננה-השרון מינדף למינארי 1052402  .79

 מעבדה-מונד-סניף תל-השרון מינדף כימי עם מסנן פחם 3019509  .80

 מעבדה-בת ים רמת יוסף -ים שפלה מינדף כימי 1017017  .81

 מעבדה-מרכז רפואי רוטר-ים שפלה מינדף כימי 1027223  .82

 מעבדה-מרכז רפואי רוטר-ים שפלה ס"מ 90מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3002661  .83

 מעבדה-סניף אזור-ים שפלה כימי עם מסנן פחם מינדף 3004628  .84

 סניף אפרת המח"ר מעבדה-ים שפלה מינדף כימי עם מסנן פחם 3004976  .85

 מעבדה-סניף בית שמש-ים שפלה מינדף כימי עם מסנן פחם)נעימי( 1010593  .86

 מעבדה-סניף גילה-ים שפלה מינדף כימי עם מסנן פחם 3004975  .87

 מעבדה-סניף הדסה הקטנה-ים שפלה כימי עם מסנן פחם מינדף 3000487  .88

 מעבדה -סניף הופיין חולון -ים שפלה ס"מ 60מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3045238  .89

 מעבדה-סניף לוד-ים שפלה מינדף כימי עם מסנן פחם 1027245  .90

 מעבדה-ם-סניף מבשרת י-ים שפלה ס"מ 60מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3002670  .91

 תלתן בריאות האשה-סניף מודיעין-ים שפלה מינדף כימי 1027232  .92



 
 
 

 תיאור תיאור ציוד #

 סניף מודיעין תלתן מעבדה-ים שפלה מינדף כימי 1024260  .93

 מעבדה-סניף מעלה אדומים-ים שפלה מינדף כימי עם מסנן פחם 3000486  .94

 מעבדה-סניף נאות שושנים-ים שפלה מינדף כימי 1017011  .95

 מעבדה-סניף נוה ים-ים שפלה כימי עם מסנן פחם מינדף 3000488  .96

 מעבדה-סניף נס ציונה-ים שפלה מינדף כימי עם מסנן פחם 1027249  .97

 מעבדה-סניף פסגת זאב-ים שפלה מינדף כימי עם מסנן פחם 1010850  .98

 מעבדה-סניף פרס נובל-ים שפלה מינדף כימי עם מסנן פחם 1010849  .99

 מעבדה-סניף ק. בן גוריון-ים שפלה כימי עם מסנן פחם מינדף 3004630  .100

 מעבדה-סניף קדושי קהיר-ים שפלה מינדף כימי עם מסנן פחם 1010598  .101

 מעבדה-סניף רמלה-ים שפלה מינדף כימי עם מסנן פחם 1027246  .102

 גן העיר מעבדה-סניף רשל"צ-ים שפלה מנדף כימי 1010514  .103

 מעבדה-סניף חיפה -צפון מינדף כימי עם מסנן פחם 1000599  .104

 מעבדה-סניף טבעון -צפון ס"מ 90מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3015182  .105

 מעבדה-סניף טירת כרמל -צפון מינדף כימי עם מסנן פחם 1000773  .106

 מעבדה-סניף יקנעם -צפון מינדף כימי עם מסנן פחם 1000605  .107

 מעבדה-סניף כרמיאל -צפון מינדף כימי 1020406  .108

 מעבדה-סניף מעלות -צפון ס"מ 90מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3015439  .109

 מעבדה-סניף נהריה -צפון מינדף כימי עם מסנן פחם 1000635  .110

 מעבדה-סניף נוה שאנן -צפון מינדף כימי עם מסנן פחם 3048096  .111

 מעבדה-סניף נצרת -צפון מינדף כימי עם מסנן פחם 1000674  .112

 מעבדה-סניף נשר -צפון כימי עם מסנן פחם מינדף 3042401  .113

 מעבדה-סניף עכו -צפון ס"מ 60מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3017007  .114

 מעבדה-סניף עפולה -צפון ס"מ 90מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3015426  .115

 מעבדה-סניף צפת -צפון ס"מ 90מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3015320  .116

 מעבדה-סניף ק. אתא -צפון כימי מינדף 1020419  .117

 מוקדי חירום-סניף ק. מוצקין -צפון מינדף ביולוגי 3017037  .118

 מעבדה-סניף ק. מוצקין -צפון מינדף כימי עם מסנן פחם 3042246  .119

 מעבדה-סניף ק.שמונה -צפון ס"מ 90מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3015109  .120

 מעבדה-ים סניף קרית -צפון מינדף כימי 1020249  .121

 מעבדה-סניף שפרעם -צפון מינדף כימי עם מסנן פחם 3042164  .122

 מעבדה-חורב-סניף כרמל-צפון מינדף כימי 1020482  .123

 מעבדה-חורב-סניף כרמל-צפון מינדף כימי עם מסנן פחם 3042236  .124

 מעבדה -בית רופאים "אריאל" -שרון ס"מ 60מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3010034  .125

 בית רופאים "מעוז רוזנברג אם המושבות-שרון מינדף כימי עם מסנן פחם ב"ר אם המושבות 3019833  .126

 בית רופאים "קדימה" מכבי יזמות מעבדה-שרון ס"מ 60מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3022884  .127

 מעבדהבית רופאים "ראש העין" מ יזמות -שרון ס"מ 60מינדף כימי עם מסנן פחם גודל  3026619  .128

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 תאריך : ________  

 (ים/הזוכה ים/)לספק הסכם

 
 ("מכבי" -בין מכבי שרותי בריאות )להלן 

 (."הספק" -לבין ____________ח.פ. __________ )להלן 

לאספקת מנדפים כימיים למעבדות סניפיות ושירות עבורם ו/או לאספקת שירות למנדפים הקיימים כיום במכבי  

 "(השירותו/או " "הציוד" )להלן

 

 תקופת ההסכם .1

 ______       _____ ועד יום  ___החל מיום ________ שנתייםהסכם זה יעמוד בתוקף למשך  .1.1

 (."תקופת ההסכם")להלן 

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  בתקופה נוספת בת שנה בתנאים זהים או  .1.2

 מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים להסכמת הספק. 

כולם או חלקם, והכל בהתאם להצעתם  -מכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם עם הזוכים

 ותים אשר סיפקו עד כה.לתקופת האופציה ולשביעות הרצון מהמוצרים והשיר

כל תנאי ההסכם )בשינויים המחויבים( יהיו בתוקף גם בתקופות האחריות/השירות שלאחר תום  .1.3

 תקופת ההתקשרות כמוגדר בהסכם.

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב 1.2 –ו  1.1על אף האמור לעיל בסעיפים  .1.4

יום מראש. במקרה זה תשלם מכבי לספק  60ה בכתב ידי משלוח הודע-ומכל סיבה שהיא, וזאת על

את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או הספק יחזיר למכבי את 

 הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 

 תמורה .2

נספח כרשימת המוצרים המסופקים על ידי החברה למכבי  ומחיריהם יהיו כמפורט במחירונים המצ"ב  .2.1

 להסכם זה. 'א

התמורה כוללת את עלויות ההובלה, אספקת הציוד למתקני מכבי, התקנתו, הדרכה ותחזוקה שוטפת  .2.2

 בתקופת האחריות. 

עבור כל ציוד אשר יסיים את תקופת אחריותו שמורה למכבי הזכות לרכוש עבורו שרותי תחזוקה  .2.3

 '.אבמחירים אשר לא יעלו על הנקוב בנספח 

 התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע במועד ההזמנה. –מחירים הנקובים במט"ח  .2.4

במהלך תקופת    ההתקשרות היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם  .2.5

עם מכבי, תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם הספק הזוכה על בסיס 

המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם 

 החשב הכללי.

 

 



 
 
 

 תנאי תשלום .3

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

 התשלום בגין תחזוקה ורישוי ישולם באופן רבעוני. .3.2

 .על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית .3.3

חשבוניות בגין רכש ציוד יוגשו למחלקת רכש ציוד וחומרים במטה מכבי, חשבוניות בגין אחזקה יוגשו  .3.4

 לאחראי אחזקת ציוד רפואי במחוזות . 

ידי המקבל בציון -לתשלום תלווה בנספח ג' מלא ובתעודות משלוח מקוריות חתומות על החשבונית .3.5

שם מלא וברור של המקבל, תאריך קבלה וחתימה. על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת 

 הרכש ע"ג התעודה/ חשבונית.

תלווה בדו"ח  הגשת חשבונית בגין קריאת שירות במסגרת אחזקת שבר לאחר תום תקופת האחריות, .3.6

 שירות מצ"ב כנספח ד'. 

 –הספק יציג בפני מכבי אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו  .3.7

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או פטור מניהול זה, על  1976

 ג לדווח על עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק.כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוה

 
 אספקת המוצרים .4

אספקת הספק מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף,  .4.1

שעות כקבוע בהסכם זה, לרבות  48ימים מקבלת ההזמנה ושירות תוך  14מנדפים חדשים עד 

 המפרט המצורף.

ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל, לרבות  שטחי יו"ש  השרות ינתן .4.2

 ורמת הגולן. , אילתם-מזרח י

 הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום. .4.3

משלוחי המוצרים למכבי יהיו בהתאם לשעות הפעילות של כל אתר, וימסרו לכל אתר מזמין בלבד  .4.4

 חידות אחרות במכבי.ולא יושארו בכל מקום אחר, ולרבות י

האספקה תתבצע בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי , בכפוף לכך שמכבי הקצתה מקום מתאים ואת  .4.5

ידי הספק. הספק -פי הנחיות היצרן, כפי שתימסרנה על-התשתיות הנדרשות, בתיאום עם הספק ועל

במידה  יעביר למכבי את דרישות התשתיות מראש. הדרישות תכללונה שרטוט התקנה וממשקים,

 ונדרש. 

הספק מתחייב להוביל, לספק, להרכיב להתקין ולחבר את הציוד לכל מקורות האנרגיה הנדרשים  .4.6

עותק אחד לצורך הפעלתו התקינה ולמסור כל מנדף למכבי כשהוא במצב פעולה מקובל ותקין, כולל 

ים ( ואת כל הרכיבים והאביזרים הנדרשSERVICE MANUALספר שירות טכני מלא )למטה של 

 להפעלתו המלאה. 

הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה ותבחר מכבי  .4.7

 באופציה זו.

לכל מוצר המסופק למכבי )ברמת החבילה( יוצמד מספר יצרן או מספר המציין את המוצר בצורה חד  .4.8

 ערכית, לצורך קליטתו בקורא ברקוד במרכז הלוגיסטי של מכבי.



 
 
 

לדרישת מכבי יפנה הספק את הציוד הישן אותו מחליף הציוד שמספק. הפינוי יעשה תוך שלושה ימי  .4.9

 וללא עלות נוספת למכבי.עבודה מהודעת מכבי על רצונה בכך, 

הספק יספק עם הציוד ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן, הוראות בטיחות וכן  .4.10

 ית.  קובץ הוראות הפעלה אלקטרוני יועבר לרכש במכבי. תמצית הוראות הפעלה ואחזקה בעבר

הספק יחתים את המקבל על תעודת משלוח וימלא את סעיפי נספח ג'. תעודת משלוח חתומה ונספח  .4.11

כלומר אישור כי הציוד התקבל, הותקן, הופעל באופן תקין  –ג' מלא יהוו אישור ל"מסירה" 

, לשביעות רצונם, לרבות הוראות הפעלה והמשתמשים בו קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש בו

 ידי מנהל המתקן. -ובטיחות, וכפי שיאושר בכתב על

 הספק מתחייב כי המנדף יסופק עם תקע ישראלי תקני בלבד.  .4.12

 
 הפצת המוצרים :  .5

"(.  שינוי מפיץ יעשה ע"י הספק המפיץהפצת המוצרים תעשה באמצעות חברת _____________ )להלן: "

 יום מראש בכתב. 30למכבי  של בהודעה מוקדמת 

 
 ניהול מלאי  .6

 חודשים מכל המוצרים שבנספח א' לשם מניעת מחסור   2הספק יחזיק מלאי מינימאלי של  .6.1

 הספק ידווח למכבי על כל מחסור הצפוי במי מהמוצרים, באופן מיידי וללא כל דיחוי.  .6.2

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

 וספק ההסכם ישפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו. 

 
 החלפה והחזרת  מוצרים .7

אשר יוחזרו על ידי  הספק יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה ו/או מוצר תקול  .7.1

 מכבי.

ימים ממתקני מכבי,  7של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך  recallיה ויידרש הליך של ה .7.2

ידי החוק או בדרישות משרד הבריאות. בגין סחורה שתוחזר, ישלח -אלא אם כן יוגדר אחרת על

 הספק זיכוי לפי ערך הזמנת ההחזרה שהוקמה )לפי שער הזמנת החזרה (.

מוצרים לספק, בהתאם לשיקול דעתה. הספק ידאג לאסוף את המוצרים למכבי שמורה הזכות להחזיר  .7.3

 תוך שבוע מקבלת הזמנת ההחזרה, ולהוציא זיכוי בהתאם

 
 הדרכה ותמיכה מקצועית .8

הספק ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את הציוד בשימוש בציוד, בהפעלתו ובתחזוקתו  .8.1

במתקן מכבי בו יוצב הציוד, מיד לאחר התקנתו  ברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן

כן, מתחייב הספק -מתקן. כמומעבדה בותמשך עד אשר יוטמע השימוש בציוד, לשביעות רצון מנהל ה

 לקיים הדרכה מרוכזת למשתמשי הציוד, כפי שיתואם עם מכבי. 

לצורך טיפול למכבי שמורה הזכות לקבל הדרכות והסמכות ברמת איש שרות לאחזקת ותיקון הציוד,  .8.2

 בציוד מכבי בלבד. 



 
 
 

הספק יספק עם הציוד ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן, הוראות בטיחות וכן  .8.3

 תמצית הוראות הפעלה ואחזקה בעברית.  קובץ הוראות הפעלה אלקטרוני יועבר לרכש במכבי. 

הם למשתמשים, לפי ובשיטות העבודה ב נדפיםהספק יתן תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המ .8.4

 הצורך או לפי פניה של מכבי. 

 
 אחריות ושירות תחזוקה  .9

שיוצב במתקני מכבי במשך נדף הספק מתחייב לספק, ללא תשלום נוסף, שירותי תחזוקה לכל מ .9.1

)להלן:  נדף, ממועד המסירה וההתקנה של כל מ )לפחות שנתיים( ___________ תקופה של 

ורה בגין שירות התחזוקה בתקופת האחריות כלולה במחיר "תקופת האחריות"(. מוסכם כי התמ

 המנדף.

בתום תקופת האחריות, שמורה למכבי האופציה לרכוש מהספק שירותי תחזוקה בתשלום כמפורט  .9.2

  .'א בנספח

', יעמדו לרשות מכבי גם בעת סיום תוקף הסכם רכישה אעלויות תנאי האחזקה המפורטות בנספח  .9.3

הסכם תחזוקה נפרד שתחתום מכבי עם הספק בסוף תקופת האחריות, זה, ויהוו מחירי מקסימום ל

 באם תחליט לעשות כן. 

שירות התחזוקה יכלול, תיקון ו/או החלפה של חלקים פגומים, תיקוני תקלות וקלקולים )כתוצאה  .9.4

משימוש סביר(, טיפולים מונעים שיתואמו בצורה מרוכזת בכל מחוז, אספקת חלפים הדרושים 

ם במצב תקין או לשם השבתם לתפעול תקין וביקורות טכניות במידת הצורך. יפלשמירת המנד

 השירות כולל את כל העבודות, החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה. 

ים ללא הגבלה פהספק מתחייב במסגרת תקופת האחריות ובעת אחזקה כוללת, לתקן כל תקלה במנד .9.5

 במספר. 

הספק  מתחייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף ככל הדרוש לתיקון ולתחזוקת הציוד. הספק  .9.6

ישתמש לצורכי התיקון אך ורק בחלקי חילוף מקוריים, כל זאת ללא קשר לאופן בו תבחר מכבי לביצוע 

 התחזוקה בתשלום. 

 שעות לאחר הקריאה.  48-מתן השירות יהיה לא יאוחר מ .9.7

, בימי ו' ובערבי חג בין 17:00 - 8:00ה, בין השעות -ידי הספק בימים א-נו עלשירותי התחזוקה יינת .9.8

. במידה והטיפול בתקלה או השירות לא יסתיים בשעות אלה, מכבי לא תחויב 8:00-13:00השעות 

 בתוספת כל שהיא בעבור שעות שמעבר למפורט לעיל. 

ותחזוקה הבקיאים בתחזוקת הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות  .9.9

המנדפים מהדגם נשוא ההסכם, על כל רכיביהם, ובעלי הכישורים הנדרשים לצורך מילוי התחייבויות 

  פי הסכם זה.-הספק על

הספק מצהיר כי משך כל תקופת ההתקשרות יהיו בידיו כל האישורים  וההיתרים, הנדרשים על פי  .9.10

 כל דין, למכירת הציוד ומתן השרות.

הספק מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות  עבודה בטוחות, בצוות  .9.11

 עובדים מיומן ובציוד תקין. 



 
 
 

שנים  7הספק מתחייב להיות מסוגל לספק שירותי אחזקה לציוד , לרבות אספקת חלקי חילוף משך  .9.12

 לפחות ממועד אספקתו למכבי. 

 
 קנסות .10

לפיצוי מוסכם  ויותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית מכבי, לא מילא הספק הזוכה את התחייב .10.1

 כלהלן:

 קנס חריגה הנושא

 מעלות ההזמנה בגין כל יום פיגור. 2% פיגור באספקה מועד אספקה

 אי עמידה במפרט מפרט המוצר
מעלות ההזמנה בגין כל חריגה, זאת מעבר  10%

 להחלפת המוצר בחדש שעומד במפרט

מענה לקריאת 

 שרות

 פיגור בזמן תגובה 

 

 מכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות החריגות. .10.2

פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת נזק. -הפיצויים על .10.3

 מהחשבונות השוטפים.  הקנסות יקוזזו על ידי מכבי 

 
 זכויות קנין רוחני .11

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת  הספק .11.1

המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי וכי אין באספקת המוצרים משום הפרת פטנט ו/או 

 פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או גוף לרבות אדם אחר כלשהו. 

הו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים, מתחייב ידי גורם כלש-היה ותתבע מכבי על .11.2

 לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה כתוצאה מתביעה שכזו. הספק

 
 מועסקי הספק .12

הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצרים למכבי ייחשבו לכל צורך  .12.1

ובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כע

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

לרכוש  נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק .12.2

בעת אספקת המוצרים  שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם

 ו/או מתן שרות למכבי.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי  הספק .12.3

 רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

יב שכל נותן שירות מטעמו למכבי חייב להיות מחוסן עפ"י תוכנית החיסונים המוגדרת הספק מתחי .12.4

 ע"י משרד הבריאות.

 



 
 
 

 אנשי קשר .13

 מכבי ממנה בזאת את  ________________ להיות איש הקשר הישיר עם  הספק. .13.1

 הספק ממנה בזאת את  ____________ להיות איש הקשר הישיר עם  מכבי. .13.2

 ___________________  טלפון:_________________________שם: 

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 הסבת הסכם .14

הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם, או את החובות הנובעות ממנו, אלא 

 בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 
 אחריות וביטוח  .15

הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא, לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי מטעמו, לגופו  .15.1

ו/או לרכושו ו/או לעסקו של כל אדם ו/או גוף, לרבות, למכבי ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי 

 כלשהו, שנגרם תוך כדי ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או הסכם זה. 

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה הספק  .15.2

שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד מכבי, כתוצאה 

ו/או בקשר עם אחריות הספק ו/או מי מטעמו, על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת מבלי לגרוע 

יות מכבי לכל תרופה או סעד על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ובלבד שנמסרה הודעה לספק מזכו

 וניתנה 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, ממועד תחילת הסכם  .15.3

תן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו, זה או ממועד תחילת מ

בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים הבאים וזאת למשך כל 

פי ההסכם ולעניין ביטוח חבות המוצר, להחזיק בביטוח לעוד שלוש שנים -תקופת ההתקשרות על

 מתום ההתקשרות: 

המבטח את חבות הספק כלפי המועסקים על ידו ו/או מטעמו, על  - ביטוח חבות מעבידים .א

, 1980 -פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

ה תוך כדי ו/או בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה ו/או מחל

ו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות הביטוח כאמור אינ .עקב מתן השירותים

בגובה ובעומק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. 

הביטוח כאמור הורחב לשפות את מכבי ו/או הבאים מטעמה במידה ותחשב למעבידה של 

 מי מעובדי הספק.

צד שלישי המבטח את חבות הספק, ביטוח אחריות כלפי  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

על פי דין, בגין כל פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף 

כלשהו, לרבות למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים. הביטוח 

או מי מטעמו, וכל כאמור הורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/



 
 
 

זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

 מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ייחשב כרכוש צד ג' למעט הפריט עליו עבדו במישרין.

את אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש בקשר  המכסה -חבות המוצר  ביטוח .ג

קב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו. הביטוח עם ו/או ע

כאמור מורחב לשפות את המזמינה ו/או הבאים מטעמה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי 

הספק ו/או מי מטעמו וכן בשל כל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר 

הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק  צולבתעיף אחריות עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לס

הגדרת .ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה  הספקהנובע ישירות מעבודה שביצע 

 שירותי תחזוקה.ו המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית

בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי הספק כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כל שהיא   .15.4

מהתחייבויותיו ו/או אחריותו בהתאם להסכם זה, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על פי 

 ה. הסכם ז

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט לעיל הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת   .15.5

על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. הספק מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא 

מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות 

 ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.האמורים 

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה, בגין   .15.6

כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות הספק ו/או באחריותו ו/או רכוש שיובא על ידי הספק ו/או מי מטעמו 

אובדן תוצאתי שייגרם לספק ו/או למי מטעמו בקשר ו/או במסגרת מתן השירותים  למכבי ו/או נזק

וזאת בין אם ערך הספק ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי הוא פוטר את מכבי ו/או 

מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו יערוך הספק 

בסעיף זה הספק מתחייב כי הביטוחים יכללו סעיף מפורש על פיו המבטח מוותר ביטוחים כאמור 

על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק 

   בזדון. 

במקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הזוכה, על  .15.7

 בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות.הספק לדאוג כי 

של הספק לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט או כל  מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות .15.8

 נוסח מקביל לו.

 הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. .15.9

 
 דע פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מי .16

הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר  .16.1

עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם או 

 מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.



 
 
 

לחוק  118ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת .16.2

 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  .16.3

 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .16.4

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  .16.4.1

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 

פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -ספק עללידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות ה

 (."המידע"

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל  .16.4.2

 אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

 לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך .16.4.3

ורק לעובדי הספק המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הספק, נותני שירותים 

פי ההסכם יחתמו על כתב -והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הספק )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד 

בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם  בהתחייבויות הספק לשמירת סודיות המפורטות

ידי מכבי(. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי -לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או -הספק יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על

 עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .16.4.4

י עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם מידע שהיה בידי הספק ו/או ביד .16.4.4.1

 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  .16.4.4.2

 לשמירת סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  .16.4.4.3

 הספק.

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -או עלפי דין -מידע שחובה לגלותו על .16.4.4.4

ובלבד שהספק הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הספק לא  .16.4.5

 יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו כי ידוע לו שייתכן והוא  .16.4.6

התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, 

ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים 



 
 
 

ק מודע לכך שהמידע והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הספ

 הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  .16.4.7

האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או 

גנת מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק ה

, וכל דין 1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-הפרטיות, התשמ"א

 רלבנטי נוסף.

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

 של ההסכם. 

 

 שונות .17

וכי הוא מתחייב לקיום הרישום משך כל תקופת  הספק מצהיר כי נשוא ההסכם רשום בפנקס אמ"ר .17.1

 ההסכם ותקופות ההארכה באם יהיו, ולאורך כל תקופת השימוש בציוד .

 באם נדרשת אבלואציה, חובה שלציוד אישור אמ"ר בתוקף  .17.2

 הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק .17.3

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

באחריות הספק להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן השירותים על ידם  .17.4

 לפני תחילת מתן השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבודתם.

לספק את השרות  הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי .17.5

 אינה בלעדית.

הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה שהיא,  .17.6

יודיע הספק למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את 

כבי ההתקשרות עם הספק, והספק מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מ

 ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

לכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, בית  .17.7

קאר בע"מ,  מכבי אחזקות -בלב בע"מ, מכבידנט בע"מ, עמותת קרן מכבי ומכבי טבעי, מכבי

וש את המוצרים מהספק על פי בע"מ, אגודת מכבי מגן, מכבי יזמות וכד' תהא שמורה הזכות לרכ

 המחירים, ושאר תנאי ההסכם הקבועים בהסכם זה. 

, תוך חודש מחתימת ההסכם, לכל המסרים שמכבי B2B  לדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי .17.8

 ובמימון הספק. תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי )חב' סיגמנט( 

ה ותהליכים מחשוביים לתמוך בתהליכים הרשומים הספק ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבוד .17.9

הבאים: הזמנה ועדכון הזמנה, אישור הזמנה, תעודת משלוח דגיטלית, קבלת טובין, סטטוס 

 חשבונית, רשומת אב ספק, כרטסת ספק, חשבונית דיגיטלית.

לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת, בליווי  .17.10

 בץ ממוחשב, במבנה שתגדיר מכבי.קו



 
 
 

הספק מתחייב, כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידו לא נרכשו, במישרין או בעקיפין,  .17.11

פי חוק )איראן לבנון וסוריה(. כמו כן, מתחייב הספק להצהיר אם -ממדינות שהסחר עמן אסור על

 עם מדינת ישראל. המוצרים / שירותים מיובאים ממדינות להן אין קשרים דיפלומטיים

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים שהיו  .17.12

פתוחים בין מכבי לבין הספק, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל טענה או דרישה 

בור לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי החברה ע

 0עומדת על  31.12.2018שירותים וטובין שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך 

.₪ 

הספק מצהיר כי הוא עומד בכל החוקים, התקנות והנחיותיהן של הרשויות הרלוונטיות בתחומי  .17.13

איכות הסביבה החלים עליו. כמו כן, לא עומדים כנגד הספק תביעות או תלונות כלשהן בנושאי 

 יכות הסביבה.א

כתובות הצדדים הן כמפורט להלן. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד  .17.14

 3למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 בעת המסירה בפועל. -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד 

 68125תל אביב,  27מרד רח' ה –מכבי שירותי בריאות  .17.15

        רח'  -                              הספק .17.16

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: .17.17

        מכבי: .17.17.1

        הספק: .17.17.2

                 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 

 

 

                                              _______________   _______________ 

 הספק     מכבי שרותי בריאות                                                        

       

    שם מלא של החותם:       

 

     חותמת: 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 אישור

 

אני הח"מ, _____________________________________________, עו"ד, מאשר כי מר/גב' 

____________________________, נושא/ת ת.ז. מס' ______________________, ומר/גב' 

___________________________, נושא/ת ת.ז. מס' ________________________, הינו/ם 

מוסמכים לחתום על הסכם זה מטעמה של _______________________________________, 

ס' _____________________________________________, וכי ח.פ./שותפות/עמותה רשומה מ

 חתימתו/ם, בצרוף חותמת התאגיד הנ"ל, מחייבת ומזכה את התאגיד הנ"ל לכל דבר ועניין.

 _____________________ 

 

 _____________, עו"ד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 עדכון ואימות פרטים -אישור קבלת ציוד במתקני מכבי  -נספח ג

 

 הפרטים בטבלה זו ימולאו ויעודכנו ע"י נציג מכבי מקבל הציודכלל  (1

נספח זה, לאחר שמולא ונחתם  ע"י נציג מכבי, יועבר ע"י הספק בצירוף חשבונית מקור ותעודת משלוח  (2

 מקורית וחתומה למחלקת רכש ציוד רפואי במטה מכבי.

ציג מכבי,  הינו תנאי מבלי לגרוע מהאמור במסמך הרכישה, צירוף הטבלה, לאחר שמולאה ע"י נ (3

 לתשלום עבור הטובין שסופקו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיאור

 מיקום 

 פונקציונלי

 

ציוד 

)מס"ד 

 מכבי(

תיאור 

 ציוד

התאמה  

בין ת. 

משלוח 

 להזמנה

האם 

סופקו 

ספרות 

כתובה, 

הנחיות 

יצרן 

והוראות 

 בטיחות

האם 

בוצעה 

הדרכה 

 מעשית

עמידה 

 במפרט

מספר 

הזמנת 

 רכש

 ספק

שם ושם 

משפחה 

העובד 

 שקיבל

 הציוד

 חתימה

                      

                      

                      

                      



 
 
 

 נספח ד'  

 

 דוח שרות למנדף____________

 

 נתוני כותרת:

 

 תאריך:____________ חברה: ____________ שם הטכנאי: ____________

 

  דגם: ____________  יצרן: ____________

 

  של המנדף: ____________ Serial number מס"ד מכבי: ____________

 

 מחוז: ____________ שם המרכז רפואי: ____________

 

 

 :גוף הדוח

 

 

פרוט הבדיקות והתיקונים שבוצעו והחלקים שהוחלפו במהלך התיקון 

___________________________טיפול:___________________________________________/

_ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

 

 חתימת הטכנאי: ____________

 

 אישור נציג המרכז רפואי:

 

 חתימה: ____________  פקיד: ____________ת שם: ____________

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 דוח אחזקה כוללת ומונעת  למנדפים -נספח ה

 

 מס'
דגם 

 מנדף 

מס"ד 

 מכבי
S.N 

מרכז 

 רפואי

תאריך 

קליטה 

 במכבי

איש 

קשר 

 מחוזי

איש 

קשר 

 במתקן

מועד 

יציאה 

 מאחריות

עלות 

תחזוקה 

 לשנה

תכנון וביצוע  

 אחזקה רבעונית

          1 2 3 4 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

 

 

 

 

 

 

 


