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 מנהלה

 כללי .0

( מעונינת להתקשר, עם חברה אחת למתן שירות ביקורי בי""מכ -מכבי שירותי בריאות )להלן  1.1

רופא, אצל חבריה כמפורט במכרז זה. מטרת מכרז זה הינה ליצור הסכם התקשרות בין מכבי 

הכל על פי התנאים המפורטים במכרז  –( "הזוכה" -לבין המציע שהצעתו תזכה במכרז )להלן 

 זה על נספחיו.

אופציה, למכבי בלבד, להארכתה לארבע תקופות קשרות הינה לתקופה של שנה, עם תהה 1.2

 נוספות בנות שנה כל אחת בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי. 

מכבי פונה ומבקשת בזה להגיש לה הצעות מתאימות למתן השירות של ביקור אצל המבוטח  1.3

כאמור בפריסה ארצית. למען הסר ספק יובהר, כי השירות יינתן לכל חברי מכבי, בכל מקום בו 

 הם שוהים, לרבות שטחי יו"ש.

 על המציע לתת את השירות של ביקור בית בעצמו ולא באמצעות קבלן משנה.  1.4

 

 הגדרות .2

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

 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 על פי הקבוע במסמכי המכרז.ך המכרז המתקיים הלי - "המכרז"

 מסמך זה על נספחיו. - "מסמכי המכרז"

 כל אדם המזמין שירות ביקור בית ע"י רופא ומזוהה ע"י מערכת בדיקת הזכאות של מכבי – "חבר מכבי" 

 כזכאי לו.   

 מכבי שירותי בריאות. - "מכבי" 

 מגיש הצעה העונה על כל תנאי המכרז. - "מציע" 

   ששי, שבת, ערבי חג וחג למעט יום כיפור.  במהלך כל שעות היממה כולל קור רופאבי – "ביקור בית" 

   הביקור יתבצע, בבית חבר מכבי או במקום הימצאו, במהלכו יתבצעו: בדיקה גופנית וקביעת אבחנה   

  רפואית, מתן טיפול נדרש, תיעור רפואי בכתב, הפנייה להמשך טיפול רפואי, הנפקת מרשמים ו/או   

   אספקת מנת תרופות ראשונית, בהתאם לרשימת התרופות שתונפק ע"י מכבי וכפי שתשתנה מעת   

 לעת.   

   מיום חתימתו של הסכם ההתקשרות עם אופציה, למכבי בלבד,  השנ –"תקופת ההתקשרות"   

 עם מכבי. לארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בתנאים זהים או מיטיבים להארכתה   
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 הלהמנ .3

 רכישת מסמכי המכרז       3.0

בתמורה לתשלום  02...2 עד ליום 21.5.02החל מיום  המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

ש"ח )שלא יוחזר(, את מסמכי  2,111באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 

' שרה , אצל הגב14אביב, קומה -, תל27המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

 :ה' בין השעות-מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'

11:11-14:11 .  

 בירורים ופניות  .3.0

ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז. נציגת  .3.1.1

מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת 

 רזים.המכ

וזאת בכתב בלבד, באמצעות  דואר אלקטרוני     , 02...2 הפניות תעשנה עד ליום .3.1.2

mahat_s@mac.org.il  על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה .

 .13 -5143643בטלפון 

 נה.לא  תעני 3.2.2פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.1.3

על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה  .3.1.4

 התשובות ממכבי,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.

ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.1.5

 .02...01ליום 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.2

 צעות שליח במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות את ההצעה יש להגיש באמ .3.2.1

 ,119/ 2112מספר   רגיל פומבי הדואר!(  במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק  "מכרז

רכזת ועדת -לידי גב' שרה מחט    למתן שירות של ביקור רופא בבית חבר מכבי"

 . 14, תל אביב, קומה 27המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 

. המועד האחרון להגשת 11:11-14:11ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א'

. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא 02:11, בשעה 02....2ההצעות הוא יום 

 תתקבלנה!

חתימתה, והיא  ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח "ג", לאחר .3.2.2

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

להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז,  5המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בפרק 

 וזאת בעותק אחד.

למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז בכריכתם  .3.2.3

כלול את המקורית שנרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה ת

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

 הנדרשים ואת החתימות כנדרש.

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.2.4

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

 ושעת קבלה.

ת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות ועד .3.2.5

 לתקופה   נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il
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על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל  .3.2.6

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

להתקשר עם מכבי בהסכם במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, 

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

 

 תאור השירות.   1

ההתקשרות,  של מסמכי המכרז, ובהסכם כנספח "א"השירות הנדרש מתואר במפרט המצורף 

רפואית, מתן טיפול  י המכרז, וכולל, בין היתר, בדיקה גופנית וקביעת אבחנהלמסמכ נספח "ב"

מנת תרופות ראשונית, בהתאם  נדרש, הפנייה להמשך טיפול רפואי, הנפקת מרשמים ו/או אספקת

 והעשויה להשתנות מעת לעת. לרשימת התרופות אשר תוגדר בהסכם ההתקשרות

 

  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז.    5

  –הבאים  המצטבריםעל המציע להיות מי שמתקיימים בו התנאים    5.1

  היות המציע תאגיד רשום כחוק בישראל. 5.1.1

 את השירות נשוא המכרז, הינם: מטעם המציעהרופאים אשר יעניקו  5.1.2

 בישראל בעלי רשיון ישראלי בר תוקף לעסוק ברפואה .א

 ACLS, כדוגמת קורס לפי הנחית משרד הבריאות בוגרי קורס החייאה בתוקף .ב

 . 2111-2111, מהשנתיים האחרונות או קורס ברמה מקבילה

  ולטים בשפה העברית ברמה טובה.ש .ג

 בדיקת סקר לשחפת.  וועבר Bסנים בחיסון נגד צהבת נגיפית מסוג מחו .ד

 ישירות ולא באמצעות קבלני משנה.עימו ורים קש .ה

 וכפי שהםלפי כללי חשבונאות מקובלים,  2111-2111הכנסותיו  בשנתיים האחרונות  5.1.3

 לשנה לפחות.₪ מיליון   11משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן    

 ביקורים בשנה. 3111בעל היקף פעילות של  5.1.4

 לפחות, במתן שירות של ביקורי ביתשנתיים הינו בעל נסיון מוכח בישראל של  5.1.5

 איש 3,111והכל ברציפות אצל גורם מוסדי אחד, אשר לו לפחות  נשוא המכרז,  

 הזכאים לקבלת שירות זה.                 

 כרופא פנימי, משפחה או רופא בעל תעודת מומחה  הינושל המציע המנהל הרפואי  5.1.6

 בקופת חולים או בבית חולים כללי בעבודה  ונסיון מוכח של חמש שנים לפחות, ילדים
 בישראל.            

 מנהל ספרים כדין.  5.1.7

 שעות ביממה כולל ימי שישי ושבת, 24 ,שנהמוקד טלפוני מאויש כל ימות הבעל   5.1.8
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 למעט יום כיפור.ערבי חג וחג           

 
 נדרש על פי חוק עבודהמשרד העבודה לגבי היותו 'מפעל חיוני', כ על אישורב 5.1.9

לקבלת האישורים, ומתחייב  מצוי בהליך  , או1967 –חירום, התשכ"ז  בשעת
 ההצעה. להשיגם בתוך חצי שנה ממועד הגשת

 

   .ש"ח 111,111על סך של  כתב ערבות בנקאיתצרף  5.1.11

 רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי. 5.1.11

 

 עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד  5.2

 . הצעתו תפסל בכל התנאים     

 ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו 5.3
 יתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל סמך, אישור,מ      
 למכבי תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר      
    אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.        

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .6

 

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר  91המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  6.1

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

אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע  רשאי להאריך )ששים( יום כל  61של עד  נוספותהצעותיהם לתקופות  

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

 בכתב.

הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח למכבי על ידי המציע בכתב,  6.2

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

 שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלהבהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו  6.3

לא לעיל,  5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  6.4

 תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 ערבות הגשה .2

אלף שקלים  מאהש"ח, ) 111,111להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של   7.1

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי כנספח ה' פי הנוסח המצורף -חדשים(, על

ימים ממועד הדרישה. הערבות תציין במפורש כי הוצאה  11(, אשר תשולם בתוך "הערבות")להלן: 

 . מכבי שירותי בריאותלבקשת המציע והיא תהא על שם 

 61צדדי את הערבות לתקופות נוספות בנות -בנוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד  7.2

בתוקף לתקופה לעיל, ותהיה  5פי פרק -)ששים( יום כל אחת, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על

 נוספת זו.

 מציע של הערבויות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת 7.3

כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים,  ,חלקן או כולן

 את הזדמנות להשמיע למציע  נתנהש לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי
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 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם

 ;כפיים ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא  (1)

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא (2) 

 ;במכרז הצעותה להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא  (3)

  מוקדם תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא במכרז כזוכה שנבחר לאחר  (4)

 הזוכה. עם המזמינות ההתקשרות של ליצירת       

 תיפסל על הסף. –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  7.4

 

 אישור עריכת ביטוחים .8

  סכם. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח לה    8.1

 אישור עריכת ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז.   

 לעיל. 3שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים, ניתן לבצע בהתאם להוראות פרק     8.2

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

 חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.   

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .9

פי שיקול דעתה -מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר,או כל הצעה שהיא הכל על 9.1

 הבלעדי.

ול הרכיבים אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקל 9.2

 81%המפורטים להלן: מחיר 

 .נספח ג'בטופס ההצעה  כמויותהמכפלת המחירים ועפ"י סכימה של 

, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתבחר ההצעה  21%איכות  9.3

 המעניקה למכבי את מירב היתרונות.

 פרוט האיכות:   

 בתנאי ההסכםעמידה   -  זמינות/זמן תגובה/משך הביקור -
 ניהול רישום עפ"י הנוהל -
 דווחים  -
 קיום הדרכה/השתלמויות -
 תהליכי הפקת לקחים של הספק/ניהול סיכונים  -
 שעור המטופלים בהם הועמדה אבחנה ספציפית והטיפול תואם האבחנה -
 תואם את האבחנה/סיבת הפניה שעור המופנים למוקד /מיון -
 ים למיוןשעור המאושפזים /משוחררים הביתה מקרב המופנ -

מעסיק רופאים בעלי התמחות ברפואה פנימית, מציע הלמען הסר ספק יובהר, כי תינתן עדיפות ל

 משפחה וילדים.

ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע,  9.4

יטין של היצרן ונסיון מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מונ

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 קודמות, וכן עפ"י 

אם ימונה, כאמור  כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה,
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 להלן. 9.8בסעיף  

זערי ברכיבים מועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות  9.5

הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו 

ע על ידה ולפי שיקול דעתה במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקב

 הבלעדי. 

באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע" כהגדרתו להלן, מכבי תהא  9.6

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

ל המועמד המקורי לזכייה ביותר שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו ש

 .11%-מ

לצורכי סעיף זה המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או מחדלים אחרים 

 של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  9.7

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

 שיקוליה.

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות  שימונה יהא  9.8

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

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם  ידו.

 ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות,  9.9

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

חלופי שני וזוכה חלופי רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה ועדת המכרזים תהא  9.11

שלישי וכן הלאה, למקרה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה 

חודשים מיום  3לא ייצא אל  הפועל,  מכל סיבה  שהיא, או יבוטל ע"י מכבי בתוך 

 תחילתו.

עד האחרון להגשת מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למו 9.11

 ההצעות למכרז.

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .11

 7למסמכי המכרז, בתוך  כנספח "ב"הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף  11.1

 )שבעה( ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת ביטוחים 

 אושר ע"י חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.חתום ומ

ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח ההסכם כמופיע בנספח ב' 

 למכרז.

 מסמכי  המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  שייחתם. 11.2

קאית אוטונומית במעמד החתימה על ההסכם, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנ 11.3

 לביצוע התחייבויותיו עפ"י הנוסח המצ"ב.
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 ביטול המכרז .11

  לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע  11.1

 ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת,  והכל כמפורט -כלשהו, כל עוד לא ייחתם על  

 (.ב"נספח "בהסכם ההתקשרות )  

   מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  11.2

 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז. -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית   

 הצעות במכרז. הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו 11.3

 י על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכיהחליטה מכב    11.4

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

  

 

 עיון במסמכי המכרז   .12

, לאחר פרסום תוצאות  1993)ו( לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג 21בהתאם להוראות תקנה 

ייעשה תמורת תשלום  רז במסמכי המכרז כמפורט בתקנה האמורה, המכרז, עיון של משתתף במכ

לשעה. יודגש כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך, לרבות צילומי  ₪ 111בסך של 

 מסמכים.

   עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל, נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מצוי זכויותיו במסגרת הליך   

   פרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולו או מקצתו ללא קבלת אישור מראש ובכתב המכרז. אין ל        

 ממכבי.         

 

 עיון במסמכי המכרז .13

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

ת תשלום בסך של עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה תמור

 לשעה. יודגש, כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך, לרבות צילומי מסמכים.₪  411

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

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

 ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .14

. אין בלבדמסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות 

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

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

 

 סמכות שיפוט .15

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

 . יפו -בתל אביב תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 נספח א'

 מפרט

 

 כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת

 

 :מטרה .0

ביקור  – "ביקור בית"ת ע"י רופא לפי קריאת החבר, בכל חלקי הארץ, לרבות יו"ש, מתן שרות ביקור בי

בבוקר וכן בימי ששי, שבת, ערבי חג וחג למעט יום כיפור. הביקור יתבצע, בבית כל שעות היממה  רופא 

 חבר מכבי או במקום הימצאו, במהלכו יתבצעו: בדיקה גופנית וקביעת אבחנה רפואית, מתן טיפול נדרש,

תיעור רפואי בכתב, הפנייה להמשך טיפול רפואי, הנפקת מרשמים ו/או אספקת מנת תרופות ראשונית, 

 בהתאם לרשימת התרופות שתונפק ע"י מכבי וכפי שתשתנה מעת לעת. 

          ביקור באמצעות מוקד אחיות מכבי ללא הפסקה.מכבי שומרת לה הזכות לזימון היובהר, כי     

                   

 ניהול רפואי:. 2

כרופא שנים לפחות  5יהיה מנהל רפואי שהינו רופא בעל תעודת מומחה וניסיון עבודה כרופא, של  מציעל

 קופת חולים או בבית חולים כללי בישראל.פנימי, משפחה או ילדים, ב

למויות בין תפקידיו: אישור הרופאים, הדרכה רפואית באמצעות קביעת קווים מנחים לטיפול, קיום השת

 ופגישות משוב לרופאי השרות, בקרה מתמדת על איכות הטיפול הרפואי וטיפול בתלונות.

 המנהל הרפואי ו/או מי מטעמו, ישמש כנציג החברה בפעילותה מול גורמי הניהול הרפואי במכבי. 

 

 :הרופאים. 3

 בעלי רשיון ישראלי בר תוקף לעסוק ברפואה. א.

או קורס ברמה  ACLS, כדוגמת קורס פי הנחיות משרד הבריאות()ל בוגרי קורס החייאה בתוקף . ב

 מקבילה .

 שולטים בשפה העברית ברמה טובה. . ג

 .ועבר בדיקת סקר לשחפת Bבעלי חיסון נגד צהבת נגיפית מסוג  . ד

 

פנימית, משפחה,  אהלמען הסר ספק יובהר, כי תינתן העדפה לחברה המעסיקה רופאים מתמחים ברפו     

  ילדים.

 מכבי תהא רשאית להורות לחברה, בכל עת ולפי שיקולה הבלעדי, כי רופא מסוים לא יטפל בחברי מכבי

 .והמציע יתחייב למלא אחר דרישה כאמור
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 :זמינות ומענה טלפוני. 1

וכן בימי שישי, שבת, ערבי חג וחג כל שעות היממה  מהלךהמוקד הטלפוני של החברה יהיה מאויש ב .א
 מה )למעט יום כיפור(. במשך כל שעות הימ

תחליט  ןבההזוכה יעניק למכבי מספר טלפון ייעודי, אשר אליו תיפנה מכבי לזימון ביקור רופא בשעות  .ב
 לחבר מכבי.לסנן ההפניות 

 זמן ההמתנה למענה אנושי לא יעלה על דקה אחת מרגע הפניה. .ג
 רופא החברה יבקר את הפונה תוך פרק זמן כמפורט להלן:  .ד

איש, או בישובים שעונים  21,111צוע הקריאה בישובים שאוכלוסייתם עולה על דקות מבי 91עד  .1
)להלן: "ישובים  21,111-להגדרת 'עירייה', עפ"י מינהל האוכלוסין, גם אם מס' תושביהם קטן מ

 עירוניים"(.
ק"מ מהישובים  21דקות מביצוע הקריאה בישובים הנמצאים בטווח נסיעה של עד  91עד  .2

 העירוניים.
 דקות מביצוע הקריאה ביתר הישובים. 121עד  .3

 

להסרת ספק, יצורפו למפרט מפה המתארת חלוקת הישובים הנ"ל וכן רשימת הישובים בכל קבוצה, 

 (.9א. -ו 8נכון ליום עריכת המכרז )נספחים א.

יודגש כי הגדרות הזמינות האמורות יהיו תקפות לאורך כל חודשי השנה, כולל בימי החורף ובתקופות 

 אחרות, מכל סיבה שהיא.  עומס

שעת הפניה, ת.ז. ושם תאריך, לחברה תהיה מערכת ממוחשבת לתיעוד פרטי השיחות הנכנסות )

 הפונה(.

 

 :שיטת העבודה. 5

 כללי .א
בעת הביקור יופיע הרופא בלבוש הולם, נושא שם החברה, כשהוא עונד תג מזהה ובו תמונת הרופא, 

 פרטיו האישיים ומס' רשיון הרופא.

 ם מנחיםקווי .ב
 בעת טיפולם בחברי מכבי יפעלו הרופאים בהתאם לשיקול הדעת הרפואי הסביר.

-החברה תפיק קווים מנחים קליניים לטיפול במצבים קליניים שכיחים, ותנחה את רופאיה לפעול על

, והם יוצגו לעיונה 1פיהם. קווים מנחים אלו יתייחסו לפחות למצבים הקליניים המפורטים בנספח א.

 בי טרם תחילת פעילות החברה עפ"י מכרז זה.של מכ

 בדיקה וטיפול .ג
רופא החברה יבצע בדיקה גופנית וקביעת אבחנה רפואית, והכל בהתאם לשיקול דעתו הרפואי. 

 בגמר הבדיקה יבצע הטיפול הנדרש או יפנה להמשך טיפול רפואי.

המשך טיפול וכן תסופק במקרה בו יחליט הרופא על צורך במתן טיפול תרופתי, יספק הרופא מרשם ל

מנת תרופות ראשונית )מנה מספקת עד הבוקר או עד מחרת השבת או החג(, וזאת מבין התרופות 

(. היה ומסיבה כלשהי יידרש מתן תרופה 2המפורטות בנספח תקינת תרופות לתיק רופא )נספח א.

המרשם לבריאות שאינה מקרב התרופות הנ"ל, יינתן מרשם לתרופה מבין אלה המפורטות  בספרון "

 שלמה" 
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בכל מקרה של מתן טיפול תרופתי הוא ייעשה בהתאם למינונים ולהנחיות שבספרון  –למען הסר ספק 

 "המרשם לבריאות שלמה".

 ספרון "המרשם לבריאות שלמה" יועבר לחברה לצורך הפצה והנחיה לרופאיה.

בכתב את שיקוליו הרפואיים בכל המלצה על טיפול תרופתי השונה מקווים מנחים אלו, ינמק הרופא 

 .ד' להלן(6במכתב הסיכום לרופא המטפל )בהתאם למוגדר בסעיף 

 המרשם יופק ע"ג טופס של החברה, ויינתן למשך פרק זמן שלא עולה על עשרה ימים.

 -דיווח  .ד
בכל ביקור יירשם ע"י הרופא סיכום רפואי מפורט לרופא המטפל הכולל את פרטי המטופל,  . 1

ירות, סיבת הפנייה, רקע רפואי רלבנטי, תלונות המטופל, תוצאות הבדיקה כתובת מתן הש

 הגופנית ובדיקות עזר שבוצעו, אבחנה והמלצות מפורטות להמשך טיפול ומעקב.

 הסיכום יירשם בטופס מובנה אחיד אשר יאושר ע"י מכבי. 

( וכן 3ספח א.האבחנות תרשמנה בסיכום בצירוף הקוד המתאים מרשימת האבחנות המצורפת )נ . 2

 למכבי במדיה אלקטרונית.אחת לרבעון תועברנה תקופתית 

בכל מקרה בו הופנה המטופל להמשך טיפול בחדר המיון, תירשם בצורה ברורה ומפורטת הסיבה  . 3

ודחיפות ההפניה. בנוסף, תצורף ההפניה למיון במקום ייעודי בגליון וכן בדיווח ע"ג המדיה 

 האלקטרונית.

בדק יש לפתוח קריאה נפרדת )גם אם מדובר במספר בני משפחה שנבדקו באותו בגין כל נ . 4

 ביקור( ולהגיש דיווח נפרד עבור כל אחד מהם.

 דיווח על תקלות .ה
עמידה -החברה מתחייבת להודיע למכבי ולהתריע מיידית על כל תקלה העלולה לגרום לעיכובים או אי

 נשי הקשר שיוגדרו ע"י מכבי.בתנאי מתן השירות, וזאת באמצעות טלפון ובכתב לא

 

 :ציוד ייעודי. .

 תיק רופא החברה המגיע לביקור בית יכלול: 

סטטוסקופ, מד לחץ דם, אוטוסקופ, גלוקומטר, מכשיר א.ק.ג או מכשיר לשידור א.ק.ג, מקלון לבדיקת 

מפורטת חום ותרופות )עפ"י הרשימה ה-)בגדלים המתאימים לילדים ולמבוגרים(, אמבו, מד Airwayשתן, 

 .( 2בנספח א.

 

 הדרכת הרופאים:. 2

  החברה תתחייב לבצע הדרכה שוטפת של הרופאים בתחומים שונים הקשורים לאבחנות    7.1

 ( ולרפואת חירום. ההדרכות תתבצענה לפחות ארבע 3העיקריות )כמפורט בנספח א.  

   אים פעמים בשנה. תכנית ההדרכה תועבר מראש למכבי, אשר תהא רשאית להוסיף נוש  

   לעדכון, וכן לדרוש מהחברה הוספת נושאים לתכנית ההדרכה או לדרוש הדרכה נוספת   

 פעמית בנושאים דחופים.  -חד  

  קבלת הרופא לעבודה, יעבור השתלמות בת שבוע לפחות, כולל מעשית,  םע  7.2

 רופא ותיק בחברהלבסיפוח    
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 יקבל את נהלי העבודה הרפואיים בחברה הרופא 7.3

  יהיה מחויב להשתתף בתכנית הדרכה שנתית שהחברה תכין למשך   אהרופ 7.4

 ימי לימודים בשנה 4

 יעבור השתלמות תקופתית אחת לשנה במוקדים של קופת החולים  הרופא 7.5

 בקהילה/ במלרד"ים בבית החולים בדגש על רפואה דחופה   

 

 :בקרה  מקצועית. 8

 ין היתר בתחומים:מכבי תהא רשאית לערוך מעת לעת בקרה מקצועית ב א.

 איכות הבדיקה והערכה המקצועית

 איכות הרישום הרפואי

 איכות ההמלצות הרפואיות כולל הפניות למיון, המלצות להמשך טיפול תרופתי וכד'.

החברה תעביר לאישור מכבי מראש ובכתב, טרם תחילת הפעילות עפ"י המכרז, את שמות הרופאים  ב.

לחברי מכבי. החברה תעביר לידי מכבי כל מסמך הנוגע אשר יעניקו השירותים נשוא המכרז 

להכשרתם המקצועית של הרופאים )כולל העתקים מרישיון לעסוק ברפואה ומתעודה המעידה על 

 לעיל(, והכל בהתאם לדרישת מכבי וכפי שתידרש מעת לעת. 4מעבר קורס החייאה כאמור בסעיף 

בגין כל רופא חדש מטעמה, עובר לתחילת החברה תעביר לאישור מכבי מסמכים כאמור לעיל,  ג.

 פעילותו מכח מכרז זה.

למכבי שמורה הזכות לסרב לקבל השירותים נשוא המכרז, ממי מהרופאים אותם תציע החברה  ד.

לאישור מכבי כאמור בס"ק ב' לעיל ו/או להפסיק לאלתר את פעילותו של רופא מרופאי החברה, כנותן 

ברה מתחייבת בזאת לנקוט בצעדים הנדרשים עפ"י הנחיות מכבי שירותים רפואיים לחברי מכבי. הח

 ולדאוג לרופא מחליף בהתאם והכל כמפורט בהסכם.

אחת לרבעון תעביר החברה למכבי דיווח המפרט ממצאים מבקרות שבוצעו במהלך הרבעון ביחס  ה.

 לאיכות הטיפול הרפואי והטיפול בתלונות, וכן מפגישות המשוב עם רופאי השירות.

 

 :תמיכה טלפונית. 1

 תמיכה טלפונית בנושא פענוחהזוכה במשך כל שעות פעילות הרופאים, תספק להם החברה  9.1  
 .א.ק.ג       

 
 המציע יהא בעל יכולת התממשקות בין המרכזייה של מכבי לבין המרכזייה של המציע, לשם העברת 9.2
 .IPשיחות על גבי      

 

 :התחשבנות, דיווח ותעריפים. 01

הספק יבצע בדיקה ממוחשבת של זכאות החבר לקבלת שירות וזאת באמצעות תוכנה שתסופק ע"י  א.

 מכבי.

 הספק ייגבה דמי השתתפות עצמית באופן ובתעריפים שייקבעו ע"י מכבי, וכפי שישתנו מעת לעת .ב
 ראה טופס הצעה נספח ג' להלן.

 הביקור מהספק. השעה הקובעת לתעריף ההשתתפות העצמית שתיגבה הינה שעת הזמנת .ג
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 הספק לא יגבה מעבר לתעריפים אלה.

מובהר בזאת כי על מכבי לא חלה כל אחריות בכל הנוגע לגביית דמי ההשתתפות העצמית מאת 

 חברי מכבי.

דמי ההשתתפות העצמית יכול שישולמו בכל אמצעי התשלום המקובלים במשק, לרבות המחאות,  .ד
 כרטיסי אשראי ומזומן.

גבי מדיה מגנטית ובו פירוט כל חברי -עוקב לחודש הפעילות, חשבון פרטני עלהספק יעביר בחודש ה .ה
מכבי והטיפולים אשר סופקו להם במהלך חודש החשבון, דו"ח/פלט המדיה המגנטית 

 וחשבונית/הודעת חיוב על סך הדרישה לתשלום עבור חודש הפעילות.
דות רפואיות סרוקות( הרלוונטי, הספק יעביר מידי חודש מדיה מגנטית ועליה התיעוד הרפואי )תעו .ו

 .5כמפורט בנספח א.
חשבון חודש הפעילות )מדיה מגנטית ודו"ח( יכלול את הפרטים הבאים עפ"י המבנה המפורט בנספח  .ז

 :4א.
 פרטי החבר )שם מלא, ת.ז., מיקום הביקור( .1

 פרטי הטיפול )קוד הטיפול( אשר ניתן לחבר הקופה. .2

 תאריך מתן הטיפול. .3

 קבלת הקריאה ע"י הרופא. שעת .4

 שעת הגעת הרופא לבית המבוטח. .5

 קוד אבחנה. .6

 פרטי הרופא המטפל )שם מלא, ת.ז.( .7

 מספר אסמכתא )מס' תעודה רפואית, מספר קריאה( המופיע ע"ג התעודה הרפואית. .8

 שדה המציין הפניית/אי הפניית חברי הקופה למיון. .9

 תעריף מוסכם לטיפול. .11

ו' ואשר נוגע לחברי מכבי שהינם נפגעי תאונות דרכים ותאונות עבודה -המפורט בס"ק ד'המידע  .ח
 יוגש למכבי בנפרד מיתר הדיווחים. –ולטיפול בהם הקשור לתאונות אלה 

מכבי שירותי בריאות תבצע בקרה על חשבונות הספק ותבדוק תקינות החיובים. על הספק להעמיד  .ט
 עפ"י דרישתה.לרשות מכבי את התעודות הרפואיות 

אחת לשנה הספק יאפשר למכבי לבצע בדיקת קבצי המנויים שלו. מנגד מכבי מתחייבת לשמירת  .י
 חיסיון המידע אשר יוגש לה. 

אחת לחצי שנה יעביר הספק למכבי דו"ח המפרט שמות הרופאים אשר פועלים מטעמו במתן השירות  ט.

 פי דרישת מכבי.נשוא המכרז לחברי מכבי. הספק ימציא פרטים נוספים על 

אבחנות וצירוף תעודה רפואית סרוקה לכל  111%התשלום לספק מותנה בבדיקת זכאות, דיווח של  י.

 רשומת חיוב. 

השלמת תעודות שקוזזו במועד מאוחר יותר תעשה  –רשומה שתוגש ללא תעודה סרוקה לא תשולם 

 ברת המסמך הסרוק.אך ורק בדיווח בקובץ השוטף הן מבחינת החיוב הכספי והן מבחינת הע

רשומה שמופיעה בה ת.ז. שגויה מסיבה כלשהיא )אינה של חבר מכבי, אינה תואמת למס' ת.ז. ע"ג 

התעודה הרפואית הסרוקה, וכד'( תקוזז ותוכל להיות משולמת בדיווח בקובץ השוטף לאחר תיקון 

 הטעות ובצרוף התעודה הסרוקה המתאימה מחדש.

ה משפחה במסגרת אותו ביקור בית יהיה התשלום לספק בגובה מחצית בגין בדיקה לחבר נוסף מאות יא.

מהתעריף המשולם עבור ביקור של בדיקה אחת. שיעור ההשתתפות העצמית של כל אחד 

 מהנבדקים יוותר במקרים אלו ללא שינוי.
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 חבר מכבי שהינו מנוי של הזוכה בנוסף על היותו חבר מכבי, זכאי לבחור ולהשתמש בשירותיו של יב.

 הזוכה באחת מאפשרויות המנויים שברשותו )ממכבי או ממקור אחר(. 

 

  פרסום, מידע והסברה.  00

 פניה לקהל חברי מכבי א.

הזוכה מתחייב לפרסם מידע אודות השירות שניתן מטעמו למבוטחי מכבי באמצעים שונים שיוצגו 

וצבו בסניפים/מתקנים של במתקני מכבי. אמצעים אלו יכללו הפקה וביצוע של פוסטרים ועלונים שי

 מכבי שירותי בריאות.

 ויתואמו מראש עם מכבי. הפרסומים יכללו את מס' הטלפון ,מקום השירות ושעות הפעילות 

יובהר כי מכבי שומרת לעצמה הזכות לפרסם לחבריה טלפון מוקד מכבי ללא הפסקה גם כמספר יחיד 

  .לצורך זימון בביקור  רופא

 ירותי בריאות"שימוש בלוגו "מכבי ש ב.

מכבי תאפשר שימוש בלוגו "מכבי" על פרסומים שונים הנוגעים לשירות, כל זאת בתיאום ובאישור 

 ק במכבי. ומח' השיו

 קו טלפון ג.

מס' הטלפון של החברה הזוכה יהיה מקושר למס' הטלפון הקבוע של מכבי לשירות ביקור בית ע"י 

 רופא לפי קריאת החבר .

 כל אמצעי המידע והמדיה יהיה מס' הטלפון של מכבי עבור שירות זה.מס' הטלפון שיפורסם ב

 פעמים בשנה, על ידי מכבי לחבריה( 4פרסומים במכביתון )מגזין בריאות המוצא לאור  ד.

פעמים בשנה  4לפחות החברה הזוכה מתחייבת לפרסם במכביתון מודעה מטעמה ועל חשבונה 

 חצי עמוד. גודלה של מודעת הפרסום לא יפחת מהראשונה 

למודעה ₪  14,711הזוכה תהיה זכאית לתעריף קבוצת מכבי. עלות פרסום מודעה כאמור לעיל הינו 

למודעת עמוד. תעריפים אלה נכונים ליום פרסום המכרז, ועשויים ₪  22,111-של חצי עמוד ו

 להשתנות מעת לעת.

 פרסומים נוספים ה.

נוספים, מעבר לאמור לעיל, כגון: פרסום אם תבקש החברה הזוכה לפרסם את השירות באמצעים 

 ברדיו, אינטרנט, עיתונות, טלוויזיה וכו', תישא החברה הזוכה בכל הוצאות הפרסום.

 ישור פרסומיםא .ו

מאגרי המידע שברשות הזוכה אינם ולא יהיו בבעלותה של מכבי. על החברה הזוכה לפעול 

 .1981-בהתאם לכל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א

חברה מתחייבת להעביר לאישור מראש של מכבי כל חומר שיווקי שיוכן על ידה, לרבות כל פרסום ה

 באמצעי המדיה אודות השירות הרפואי הניתן למבוטחי מכבי.
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 :שונות .02

בחתכים שונים, למטרת  2115-6מפרטים סיכום כמות ביקורי בית שבוצעו בשנים  7א.-ו  6נספחים א.

 בהם כדי לחייב את מכבי.הערכה בלבד, ואין 

 

 :  נספחים. 03

 

 רשימת מצבים רפואיים בהם יש צורך בנוהל רפואי. -  1-נספח א

 .רשימת תקינת תרופות לתיק רופא -  2-נספח א

 רשימת אבחנות עיקריות לצורך דווח - 3-נספח א

 מבנה חשבון חודשי במדיה + דו"ח -4-נספח א

  קותקובץ אינדקס לתעודות הסרו – 5-נספח א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 

 נספח ב'                 
 

 ה ס כ ם                      

 

 2112אביב ביום ____  בחודש _________  -שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 בריאות-מכבי שירותי                       
 227/99אגודה עותמנית מס' 

 היכל הסיטי –, ת"א 27מרח' המרד              

                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" –אשר תקרא להלן 

 
                  

 , מצד אחד        
 

 ל ב י ן                            

___________________________________ 

____________________________________ 

 

 כתובת                                                                      
 

 _____________ח.פ.____________
        ____________________________ 

 
 ,""הזוכה –אשר יקרא להלן 

 , מצד שני                                                                                              
 

 

 
, למתן שירות של ביקור רופא בבית 119/2112 שמספרופומבי רגיל ומכבי פרסמה מכרז  הואיל 

"המכרז"(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף  כנספח "א"  להסכם זה,  -)להלן   חבר מכבי
 ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

 
ה"(, אשר העתק ממנה מצורף כנספח "ג'" "ההצע –והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן  והואיל

 למכרז  ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;
 

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

 והזוכה הסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל  והואיל
 נספחיו;                       

 
 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :
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 המבוא והנספחים .0

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

 
 

 פרשנות .2
 על תוכנם. אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע

 

 הגדרות.      3

 -בחוזה זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר 

 חוזה זה על נספחיו. –"החוזה, או "ההסכם" 

 הצעת הזוכה האמורה במבוא לחוזה זה המצורפת כנספח  –"הצעה"/"הצעת הזוכה" 

 ג' למכרז.

 לחוזה. 7ות, כמפורט בסעיף התשלומים בגין השר – "התמורה"

מי שיתמנה ע"י מכבי, מעת לעת, בכל הקשור לביצוע  –המנהל המוסמך לענין חוזה זה  –"המנהל" 

  .4חוזה זה, כמפורט בסעיף 

נציג מקצועי מטעם הזוכה, המוסמך כ"איש קשר" מרכזי בכל הקשור לביצוע חוזה  –"נציג הזוכה" 

 .4זה, כמפורט בסעיף 

 

 ייצוג  .   4

 מכבי ממנה בזה את _________ להיות המנהל הממונה מטעמה בכל  

 הקשור לביצוע חוזה זה. 

 מכבי רשאית להחליף את המנהל בכל עת.

 פי החוזה.-המנהל רשאי למנות נציג מטעמו, ולהעניק לו כל אחת מסמכויותיו על

 זה. הזוכה ממנה בזה את ____________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע חוזה

 נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פניה 

 מצד מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל( אם ידרש לכך.

 

 תקופת ההתקשרות .  5

 תקופת תוקפו של החוזה הינה לשנה שתחילתה ביום _______, וסופה ביום   5.1

 (.ופת ההתקשרות""תק –_______ )להלן 
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 צדדית להאריך את תקופת ההתקשרות לארבע תקופות-למכבי נתונה אופציה חד    5.2

  נוספות בנות שנה כל אחת, באותם התנאים או בתנאים מיטיבים.

 מכבי רשאית, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לבטל את ההרשאה שנתנה לזוכה  5.3

 וזה ו/או לבטלו ו/או לצמצם את היקף למתן השירות, ולהפסיק את תוקפו של הח

 יום. 61מתן השירות, וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לזוכה של לפחות 

 עשתה מכבי שימוש בזכותה לפי סעיף זה, לא תהא מכבי חייבת לנמק  את הסיבה 

 פי דין או הסכם -לסיום ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה לא  יהיה זכאי לכל פיצוי על

 בשל כך.

 

 התחייבויות הזוכה לעניין מתן השירות  . 6

 -טיב השירות ואיכותו    6.1  

 הזוכה מתחייב לספק למכבי את השירות, בתנאים, בכוח האדם, בציוד,    6.1.1

הכל כמפורט בחוזה על נספחיו. למען הסר ספק, ידוע  -בתקופות ובזמנים הנדרשים  

 יום, בשינויים המחוייבים. לזוכה כי כל האמור לגבי ביקור בית חל גם על ביקור 

( 2119-2111הזוכה מצהיר בזאת, כי הוא בעל ניסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות )   6.1.2

לפחות במתן שירות ביקור בית, כמפורט בדרישות המכרז וכי הוא בעל היכולת, 

הכישורים והידע המקצועי הנדרשים לביצוע השירות בהתאם לדרישות המכרז וחוזה 

 זה.

ה מצהיר בזאת, כי ברשותו האמצעים הכספיים המתאימים, הציוד וכוח האדם הזוכ 6.1.3

הנדרשים לביצוע השירות בהתאם לדרישות החוזה לרבות המכרז, לרבות היכולת 

 לגבות רופא בעת היעדרותו מסיבה כלשהי. 

בבוקר  7:11עד  19:11ה' בין השעות -הזוכה מתחייב לספק את השירות בימים א' 6.1.4

בכל ימי השנה  ,בימים: שישי, שבת, ערבי חג וחג, בכל שעות היממהביום שלמחרת, ו

למעט יום כיפור, וזאת בזמינות הנדרשת, כמצויין במפרט וכפי שתקבע לו מכבי מעת 

, בכפוף 19:11לשעה  17:11לעת. בנוסף יספק הזוכה את השירות, בין השעות 

 להזמנתו ע"י מכבי ובהתאם לאופן ההזמנה שיוגדר ע"י מכבי.

באמצעות מוקד או  מכבי או ישירות על ידי חברביקור רופא  מכבי הזכות לזימון ל 6.1.5

 אחיות מכבי ללא הפסקה, למוקד טלפוני של הזוכה.  

למען הסר ספק יובהר, כי מכבי תהא רשאית, בכל עת, ובהודעה מוקדמת לשנות את  6.1.6

לפוני מבוטח מכבי למוקד הט שיטת הזמנת הרופא לביקור בית ע"י הזמנה ישירה של

 של הזוכה והדבר לא יחשב כהפרת ההסכם.       

הזוכה מתחייב להודיע למכבי ולהתריע מיידית על כל תקלה העלולה לגרום לעיכובים  6.1.7

עמידה בתנאי מתן השירות, וזאת באמצעות טלפון ובכתב לאנשי הקשר שיוגדרו -או אי

 ע"י מכבי.
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ת עבודה בטוחות, עם הזוכה מתחייב לספק את השירות בהתאם להסכם זה, בשיטו 6.1.8

 צוות עובדים מיומן וציוד תקין.

המחירים המפורטים בהצעת המציע יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר כמדד  6.1.9

, אך  15/4/17שיפורסם ביום  2117בסיס )מדד המחירים לצרכן( ישמש מדד מרץ 

של )ששה( חודשים, שתחילתם במועד חתימת החוזה או במקרה  6 –יעודכנו אחת ל 

יובהר כי  מאז העדכון הקודם, לפי המוקדם. 11% -עליית המדד )המשולב( מעל ל 

ההצמדה למדד תחול רק על חלק התשלום המתקבל ממכבי ולא על חלק ההשתתפות 

  העצמית המתקבל מהחבר.

מכבי תנחה את הזוכה מהו שיעור ההשתתפות אותו יש לגבות מהחבר המטופל. יובהר  6.1.11

התמורה הכוללת לחברה   -פות העצמית של החבר ישתנה כי במקרה בו גובה השתת

 בגין כל ביקור לא תשתנה.

בגין  מלאה וסופיתהזוכה מצהיר בזה, כי התעריף המפורט לעיל מהווה תמורה  6.1.11

השירותים השונים, כי הוא כולל בתוכו את כלל מרכיבי השירות, וכי לא תהיינה לו כל 

 לה.דרישות ממכבי לתשלום נוסף בגין שירותים א

יעביר לאישור מכבי מראש ובכתב, טרם תחילת הפעילות עפ"י ההסכם, את  הזוכה 6.2

שמות הרופאים אשר יעניקו השירותים נשוא ההסכם לחברי מכבי. הזוכה יעביר לידי מכבי 

כל מסמך הנוגע להכשרתם המקצועית של הרופאים, בהתאם לדרישת מכבי וכפי שתדרש 

מכבי על מצבת הרופאים המועסקים על ידו כנותני מעת לעת. אחת לרבעון ידווח הזוכה ל

 שירותים נשוא ההסכם לחברי מכבי.

לפי דרישה בכתב של נציג מכבי, יחליף הזוכה מי מהרופאים מטעמו, אם לדעת  6.3

מכבי אין הם מתאימים לתפקיד, מבלי לנמק את סיבת ההפסקה. ההחלפה תבוצע ללא   

 ה בגין הפסדים )אם יהיו( עקב כך.דיחוי, ומכבי לא תהיה חייבת לפצות את הזוכ

 זה , מהווה הפרה יסודית.    6הפרת כל הוראה מהוראות סעיף        

    

 התחייבות מכבי לעניין התמורה  .7 

מכבי תשלם לזוכה את התמורה בגין השירות, בהתאם למחיר הקבוע בהצעה, )נספח ג'( , ולפי  7.1
 תנאי התשלום הקבועים להלן.

 
ת"א, למערך חשבונות רפואיים,  27, ברח' המרד שרדי מכביל חודש, יעביר הזוכה למבראשית כ 7.2

חשבונית מס כדין, אליה יצורף חשבון מפורט ביחס לאספקת השירות על גבי מדיה מגנטית 
)מבנה הקבצים יתואם ע"י מכבי(. לכל חשבונית יצורפו כל האסמכתאות הרלוונטיות, כשהן 

 ידי נציגי מכבי.-חתומות על
 שבוניות שיועברו אליה ע"י הזוכה מדי חודש.מכבי תהא רשאית לבצע בקרה על הח

הזוכה יספק למכבי, עפ"י דרישתה, כל מידע הקשור לחשבון. היה ויתגלו בחשבון, בין אם  לפני 
תשלומו ובין אם לאחר תשלומו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז 

 מגיע או שיגיע לזוכה בכל עת ממכבי.הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום ה
 יובהר כי התשלום עבור ביקור מותנה במילוי מפורט של אבחנה רפואית.
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 חודשיום מ 55 מכבי תשלם לספק את התמורה בגין השירות כאמור לעיל, בתנאים של שוטף +  7.3
 הגשת החשבונית.

דמי ההשתתפות העצמית מאת מובהר בזאת כי על מכבי לא חלה כל אחריות בכל הנוגע לגביית  7.4
 חברי מכבי.

 לא תשולם כל תמורה בגין ביטול ביקור, לא מהחבר ולא ממכבי.  7.5

 מכבי, המבקש ביקור בית ביו"ש, לפנות ישירות לרופא הרשאי  חברהזוכה במכרז יוכל להציע ל 7.6

וכה את להעניק שירות רפואה בישראל. במקרה בו המבוטח יסכים ויבחר בחלופה זו, ישפה הז

בכפוף להצגת חשבונית. מכבי ₪  251המבוטח בסכום הזהה לעלות הביקור עד לתקרה של 

למכרז, וזאת בכפוף למילוי כל  ביקור בהתאם לסכום הנקוב בהצעתו רתשלם לזוכה מחי

התנאים הנדרשים  לדיווח וקבלת התמורה )לרבות: צילום החשבונית מהרופא הפרטי, צירוף 

במקרה בו המבוטח יסרב לחלופה זו,  .ח מלא של פרטי המבוטח(ודיותעודה רפואית סרוקה ו

  מחויב הזוכה ליתן השירות כנדרש במכרז.

 

 אחריות הזוכה בנזיקין   .8

 -הזוכה אחראי בלעדית 

לכל נזק, אובדן או חבלה שייגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או לגוף כלשהו ו/או לרכושו   ו/או לרכוש  8.1

 עובדיו בכל מקום שהוא.

ולכל מי שפועל  , לעובדיהמכבי חברישייגרמו, במישרין או בעקיפין, לו/או רכוש כל נזקי גוף ל 8.2

בשמה או מטעמה או לצד שלישי, בשל מעשה או מחדל של הזוכה, של עובדיו ו/או של מי שפועל 

בשמו או מטעמו במסגרת השירות ו/או עקב מתן השירות, ו/או עקב מילוי ו/או אי מילוי 

 הזוכה על פי הוראות החוזה או בקשר עמן.התחייבויות 

, רכוש עובדיה, רכוש מי שפועל בשמה חברי מכבילכל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, לרכוש  8.3

או מטעמה, או רכוש צד שלישי, בשל מעשה או מחדל של הזוכה, של עובדיו ושל מי הפועל בשמו 

מילוי ו/או אי מילוי התחייבויות  או מטעמו במסגרת השירות ו/או עקב מתן השירות, או עקב

 הזוכה, על פי הוראות החוזה או בקשר עמן.

 הפרת כל אחת מהוראות סעיף זה מהווה הפרה יסודית.

 

 ביטוח .  9

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  9.1
ם, מתחייב ממועד תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקד

הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים 
בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח ___ 
להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן "ביטוחי הספק" ו/או "הביטוחים"(, 

, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם
ביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות 
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ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות משלוש שנים מתום תקופת 
 ההתקשרות.

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

 עריכת החוזה.
 

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב,  9.2
בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות 

תקופת ביטוחי הספק תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל 
ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע 
את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הספק יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות 

 העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.
 

 -ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב הספק להמציא למזמין, לא יאוחר מ 9.3
תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה אישור בדבר עריכת יום לפני מועד  14

ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום 
כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים 
כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן 

ירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על פי הש
 הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 

בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או  9.4
לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת 

ובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי הביטוחים כדי לשחרר את הספק מח
 מטעמו בגין כל נזק שהספק אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 
ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה,  9.5

לעיל  1מתחייב הספק להפקיד בידי המזמין, אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 
תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על פי בגין הארכת 

 ההסכם.
מובהר והיה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם 

 לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.
 

 9.3 ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 9.6
לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את המזמין, בין היתר,  9.5 ו/או 

 בעיכוב כל תשלום המגיע לספק לפי הסכם זה.
 רופות(, אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין לפי חוק החוזים )ת

 .1971-התשל"א
 

המזמין יהא רשאי,  אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על  9.7
ידי הספק כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או 
הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על 

היר ומתחייב כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת פי נספח זה. הספק מצ
השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על המזמין ו/או מי מטעמו כל חובה ו/או כל 
אחריות לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או 

על פי הסכם לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק 
זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם 

 לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
 

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי  9.8
בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.  המזמין, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה
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כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם  תימסר 
 יום מראש. 31הודעה בכתב בדואר רשום לידי המזמין לפחות 

 
ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק,  9.9

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

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה  9.11
ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע 

ו מי מטעמו מכל אחריות לנזק כאמור. מנזק לרכושו  והוא פוטר את המזמין ו/א
פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב כי ככל שערך 
ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(  תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי 
המזמין ומי מטעמו )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון( והספק מתחייב 

 למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות.לפעול 
 
הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן  9.11

השירותים נשוא חוזה זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו 
קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה, על כל 

, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או תנאיהם כמפורט בנספח זה
לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול את 

 קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 
 
מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית  9.12

ם מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח לא יהיו נחותי
 אחר שיחליף אותם.

 

 
 רשיונות והיתרים .11

הזוכה מתחייב לקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על פי 

וקף וישא בכל הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה יגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי ת

  התקשרות.התשלומים הכרוכים בהם, במשך כל תקופת ה

 

  מועסקי/רופאי הזוכה .11

 הזוכה לא יתקשר בבצוע התחייבויותיו על פי החוזה עם רופא אשר הורשע בעבירה   11.1

 פלילית ועדיין לא חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת 

 . 1981 -השבים, התשמ"א 

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שייתקשר עמם ו/או שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות  11.2

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

בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות 

 עימם. מיחסיו

הזוכה ישלם לעובדיו את כל התשלומים שהוא חייב לשלם להם כמשכורת, לרבות מי ביטוח  11.3

רפואי, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, וכל יתר התשלומים החלים על 
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מעביד בהתאם לכל דין או הסכם קיבוצי החל על אותם עובדים, לרבות צווי הרחבה שחלים 

 עליהם. 

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו, וכל רופא אשר הוא קשור  11.4

עמו , במתן השירות ו/או בקשר למתן השירות, בגין מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש שייגרם 

להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה או מנזק שאירע בעת מתן השירות או בעת כל 

 ילות הקשורה במתן השירות.פע

כנדרש על פי  -הזוכה ידאג לתנאי בטיחות ולתנאים אחרים לשמירת בריאות הרופאים ועובדיו  11.5

 כל דין.

 . Bהזוכה ידאג לחיסון הרופאים הפועלים מטעמו בחיסון נגד צהבת נגיפית מסוג  11.6

 הפרת כל אחת מהוראות סעיף זה מהווה הפרה יסודית.

 

 בלן עצמאי ואי תחולת חוק העסקת עובדיםהזוכה ק .12

 -מוסכם בזה בין הצדדים כדלקמן 

-פי החוזה, וכי כל זכות שניתנת על-כי הזוכה משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על  12.1

פי החוזה למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, 

ן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות החוזה לפקח ולהתערב בכל צורה במת

במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי והם 

לא יהיו זכאים לקבל ממכבי כל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע החוזה או 

יום החוזה, או סיום כל התקשרות על פי הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או ס

 החוזה, מכל סיבה שהיא.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הזוכה לפצות ו/או לשפות את מכבי בגין כל נזק  12.2

ו/או הוצאה ו/או חיוב אחר כלשהם בהם תחוייב מכבי, אם יקבע ע"י רשות מוסמכת כי המצב 

-יף זה, לרבות אם יקבע כי קיימים יחסי עובדהמשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בסע

מעביד בין מי מעובדיו של הזוכה ו/או מי מטעמו לבין מכבי אם יוטל על מכבי קנס ו/או עיצום 

 כספי עקב מעשה או מחדל של הזוכה.

הזוכה מצהיר בזאת, כי אינו "קבלן כח אדם" כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי  (1)

ובדינים השונים, וכי ידוע ומוסכם כי מכבי אינה "מעסיק  1996 -קבלני כח אדם, התשנ"ו

 בפועל" כהגדרתו בחוק האמור )להלן: "קבלן כח אדם"(.

 ( במידה וערכאה מוסמכת תקבע, על אף האמור לעיל, כי הזוכה הינו קבלן כח אדם,2)

 הם עקב מתחייב הזוכה לשלם לעובדיו או מי מהם, על חשבונו בלבד, כל סכום המגיע ל      

  ועל פי 1996 -הקביעה הנ"ל על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו      

 כל דין, ומצהיר כי לא תהיינה לו דרישות ו/או תביעות כלשהן ממכבי בגין תשלום       

 סכומים כאמור.      
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 בשל כל סכום( אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה לשיפוי ולפיצוי מכבי 3)

 מעביד כאמור לעיל,-קב תביעה או דרישה בדבר קיום יחסי עובדע שתידרש לשלם       

 "קבלן כח אדם". נוהיזוכה לרבות עקב קביעה כי ה      

 תוטלנה על שכי הזוכה יהיה אחראי כלפי כל רשות מוסמכת, לביצוע החובות המוטלות /או  12.3

 .זה קשר לביצוע מתן השירות על פי חוזהידי הרשות האמורה על פי הוראות כל דין ב

כי הזוכה ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בחוזה לא יתפרש כמסמיך את 

 .הזוכה

 להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה  12.4

 כלשהי.

 

 שמירת סודיות  .13

 להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם,    הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא 13.1

 כל ידיעה בקשר עם ביצוע החוזה או השירות, או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף, או 

 במהלך, או אגב ביצוע החוזה או מתן השירות, תוך תקופת החוזה, לפני תחילתה 

 או לאחר סיומה.

ות לרבות סודיות רפואית מצד הזוכה מתחייב לנקוט צעדים על מנת להבטיח שמירת סודי 13.2

ואו מי עובדיו, כל הנוגע להסכם זה ולמידע הרפואי של חברי מכבי שטופלו על ידי עובדי הזוכה

. הזוכה ידאג להחתים את עובדיו על התחייבות לשמירה על סודיות המידע שיגיע מטעמו

 אליהם בעקבות ו/או תוך כדי פעילותם ולחתימה על כל מסמך שיידרש לשם כך.

 זה מהווה הפרה יסודית. 13הפרת האמור בסעיף    13.3

 

  ערבות בנקאית  .14

 כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות  14.1

בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף 
שקלים  מאתיים וחמישים אלף₪ ) 251,111, בסך של ("ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 

)מאה ועשרים( יום  121חדשים(, שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 
 לאחר תום תקופת ההתקשרות.

 מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או  14.2

סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי הסתיים מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל 
תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש  -פי ההסכם -מילוי התחייבויותיו על

הארכה נוספת שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות 
 את מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

 פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את -א עמד הזוכה בהתחייבויותיו עלבכל מקרה בו ל 14.3

ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, 
 לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

 זוכה חייב השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא ה 14.4
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 לחדש את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה  

 )שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות  7האמורה, תוך  

 הביצוע או כל סכום מתוכה. 

 פי -הזוכה על אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של 14.5

 ההסכם. 

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

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

 יסודית של ההסכם. 

 

 הפרת כל אחת מהוראות סעיף זה  מהווה הפרה יסודית.

 

 הפרת הסכם. 15

 פי כל דין או ההסכם.-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על .1

 

 בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה או מי .2
 מטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או חיסול עסקים באופן אחר,           
 )שלושים( יום. 31טלו תוך והליכים אלו לא בו           

 

 -הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית, תהא מכבי רשאית  .3

 לבטל את ההסכם לאלתר; או 15.3.1

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

בי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו בזה למלא אחר הוראות מכ
 הקיום כאמור.-ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי

 

לעיל, ישלם הזוכה למכבי פיצויים  3 ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  15.4
, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי ₪( ה אלף)מא₪  111,111 מוסכמים בסך

כתוצאה מההפרה 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 

 פי כל דין.-ו/או נוספים על

 

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

ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית -נדרש עלכפי ש
ידי מתן הודעה על כך בכתב, -קיומו, וזאת על-לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי

, וזאת ₪()מאה אלף ₪  111,111 והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך
י כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכב

שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל 
 פי כל דין.-מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על
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הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק  15.6
לול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי אשר ע

 הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

 

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

 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 

 

_____ __________     ________________  

   מכבי שירותי בריאות         
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 לכבוד

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

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:

  הנדון: אישור עריכת ביטוחים

רטים להלן על שם ________________ )להלן: הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפו

"(  בקשר עם מתן שירותי _______________________ וכן כל השירותים הנלווים כמפורט הספק"

 " השירותיםוכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "

תקופת לן: ""( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ )להההסכם" -ו

 "(.הביטוח

ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת  -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות ו/או נזק גוף 1981 -הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

ביצוע השירותים, בגבול אחריות של   ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב
לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו/או ₪  21,111,111לאירוע ובסה"כ ₪  5,111,111

 מי מטעמה במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

 

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

₪     2,111,111עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 
יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. שם המבוטח בפוליסה 

ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך 
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה  -ביטוח אחריות מקצועית .3
/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל מקצועית ו

הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול 
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין ₪   12,111,111אחריות של

ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב  אחריותה למעשי
 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, איחור או  

, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות עיכוב בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(

 שנעשו בתום לב.  כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים.

הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם יחול 

השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד  הביטוח לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן

תחילת הפוליסה, אך לא לפני ____________ . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש 

חודשים נוספים  6מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

וע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל איר

 תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.
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 כללי 

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

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

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח  .6
 יום מראש. 31למכבי הודעה על כך בדואר רשום מבלי שניתנה 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח  .7
 הידוע כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

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

         

 

 

 

 

 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(       
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 ומיתנוסח כללי של ערבות בנקאית אוטנ

 לכבוד

 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 

 הנדון: ערבות מס' ___________

 א.נ.

)להלן "סכום הערבות"( כשהוא צמוד למדד ₪  251,111הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________

, למתן שירות של ביקור רופא (119/2112 מס'פומבי רגיל "החייב"( בקשר עם הסכם )מכח מכרז  –הלן )ל

 בבית חבר מכבי.

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

סם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם , כולל אותו מדד אף אם יתפר

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

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

 רסם ב______החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפו

" המדד היסודי"(  אזי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור  –היינו ____ נקודות )להלן 

 "סכום הערבות המוגדל"(. –עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן 

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

 הערבות.

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

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

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

 המוגדל.

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל .

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

        ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 בכבוד רב,

 שם הבנק:__________

 שם הסניף:__________
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 נספח ג'

 לכבוד: מכבי שרותי בריאות

 
  2102/011מס' פומבי רגיל פס הצעה למכרז הנדון: טו

 
 התאגיד המציע: 

 
 הערות: 

 
_______________________________________________________ 

 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .0

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

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

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

 
לבצע את השירותים שבהצעתנו חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו  1.2

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

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

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

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

 
אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה  1.5

ימים מהמועד  91בתוקפן, לא לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
במשך כל תקופת  –האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

 ההתקשרות לפי ההסכם. 

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

 במכרז. אחרים   
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 להלן הצעתנו: .2

 
 
 
 

אומדן כמות  ביקור

 שנתית

השתתפות 

ת של עצמי

 החבר

כולל  מחיר

שתתפות ה

 עצמית 

 _________ ₪  ₪ 18 6,351 ביקור בית ביום

 לא כולל מע"מ

 

 ביקור בית בלילה

 

34,411 76 ₪ 

 

 ₪ _________ 

 לא כולל מע"מ

 

 ביקור בית ביו"ש ביום 

 

121 18  ₪ 

 

 ₪ _________ 

 לא כולל מע"מ

 

ביקור בית ביו"ש 

 בלילה

261 76 ₪  ₪ _________ 

 כולל מע"מ לא

 

ביקור בית למטופל 

ביחידה לטיפול בית 

שעות ביממה כל  24

 ימות השבוע

 _________ ₪  ללא השתתפות 5,111

 לא כולל מע"מ
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 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה  .3

שהמסמכים הרשומים מטה צורפו  X-יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב

 להצעתך 

 ישור תאגיד.א ]   [ 

 

 אישור רו"ח על היקף פעילות כספית. ]   [          

 

אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  ]   [
 .1976 –חובות מס(, תשל"ו 

 

 למסמכי המכרז. ו'תצהיר העשוי בפני עו"ד, נספח   ]   [

 

 למכרז. ה'ח נספ –ערבות בנקאית  ]   [   

 

 אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חתימה בחברה.        ]   [

 

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.        ]   [

 

 טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום. ]   [   

 

 

 השם המלא:__________________חתימה:_________________

 

 ____________חותמת: ________תפקיד:__________________

 

 טלפון:_____________________כתובת:__________________

 

 מס' תאגיד:__________________דואר אלקטרוני:__________________
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 נספח ד' 

 טופס פרטי המציע

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

 
 

  עפרטי המצי .0
 

 שם
 
 

 מס' עוסק מורשה

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  .2
 

 

 

 

 

 

 
 כוח אדם .3
 
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 
 

 רופאיםב. מספר 
 

 

 
 ניסיון קודם ולקוחות  .4
 
 

 : מתן שירות טיפולי ביתמספר שנות ניסיון של המציע ב
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להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו/להם אנו מספקים  .5

 באופן סדיר  2100-2101בשנים 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 :תיאור השירות שניתן
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

         

 : ________________________  חתימת המציע :____________________  חותמת

 ______________________תאריך: 
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 נספח ה'

 כתב ערבות הגשה
 

 לכבוד 

 מכבי שירותי בריאות       

 27רחוב המרד        

 תל אביב       

 
               כתב ערבות מספר __________  הנדון: 

 
 

 ______________________  )להלן: "המבקש"( _______________________לבקשת ___
 

 ₪. 111,111 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
 

, למתן שירות של ביקור רופא 119/2112מס' פומבי רגיל אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז 

 בבית חבר מכבי.

 
ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך עשרה 

 לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.
 

 ועד בכלל. 24.9.12ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 
 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 

__________________________________________________________ 
 מספר הסניף                    שם הבנק                                  כתובת הבנק       

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 
 

__________________________________________________________ 
  שם מלא                            חתימה וחותמת       תאריך                            
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 נספח ו'

 ת  צ  ה  י  ר
 

אני הח"מ _____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי 
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב  את האמת לאמר

 כדלקמן:
זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___________________ )להלן: "החברה"( תצהירי 

 , למתן שירות של ביקור רופא בבית חבר מכבי.119/2111למכרז 

 הנני משמש בתפקיד _________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה.

 הרופאים אשר יעניקו באמצעות החברה את השירות נשוא המכרז, הינם: .1

 . בעלי רשיון ישראלי בר תוקף לעסוק ברפואה בישראל.א

או קורס  ACLSב. בוגרי קורס החייאה בתוקף לפי הנחית משרד הבריאות, כדוגמת קורס 

 . 2111-2111ברמה מקבילה, מהשנתיים האחרונות 

  ג. שולטים בשפה העברית ברמה טובה.

 קר לשחפת. ועברו בדיקת ס Bד. מחוסנים בחיסון נגד צהבת נגיפית מסוג 

 ה. קשורים עימו ישירות ולא באמצעות קבלני משנה.

 ביקורים בשנה. 3111פעילות של  היקףהחברה בעלת   .2

לפחות, במתן שירות של ביקורי בית נשוא שנתיים החברה בעלת נסיון מוכח בישראל של  .3
איש הזכאים לקבלת  3,111והכל ברציפות אצל גורם מוסדי אחד, אשר לו לפחות  המכרז,

 ירות זה.       ש

המנהל הרפואי של החברה הינו רופא בעל תעודת מומחה ונסיון מוכח של חמש שנים לפחות,  .4
 בעבודה  כרופא בקופת חולים או בבית חולים כללי בישראל.

 , ימי שישי ושבת,17:11עד השעה  19:11מוקד טלפוני מאויש כל ימות השנה, מהשעה לחברה  .5

 ערבי חג וחג למעט יום כיפור.

 נדרש על פי חוק עבודה בשעת ממשרד העבודה בדבר היותה 'מפעל חיוני' כ אישור תבעלהחברה  .6

 להשיגם בתוך חצי שנה ממועד  תלקבלת האישורים, ומתחייב בהליך ה, או מצוי1967 –חירום, התשכ"ז     

 הגשת ההצעה.    

 

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

        ______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

הופיע בפני עורך דין _________________ במשרדי  __________הנני מאשר בזה כי ביום 
 ידי תעודת עצמו על _______________ שזיהה  _____________________, מרוב ברח

זהות מספר ______________ ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

                ______________________                                                                                                                     

 חתימה וחותמת           
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 1-נספח א

 נספח  רשימת מצבים רפואיים בהם יש צורך בקווים מנחים קליניים

 

 זיהומים וחום 

 זיהומים ויראלים בדרכי הנשימה  .1
 דלקת אוזניים .2
 ןדלקת גרו .3
 דלקת ריאות .4
 זיהומים בדרכי השתן .5
 זיהומים במערכת העיכול .6
 זיהומים ברקמות הרכות .7
 מצבי חירום הקשורים לחום  .8
 שפעת העופות SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROM/( SARSחשד ל ) .9

 

 רפואה פנימית 

  ACSחשד לאירוע כלילי חריף  .1
 אסטמה קוצר נשימה  .2
 סחרחורת .3
  SYNCOPEהתעלפות  .4
 לחץ דם גבוה .5
 חשד לאירוע מוחי .6
 תסחיף ריאתי-D.V.T/PEחשד לפקקת ורידים עמוקה  .7
 הפרעות באיזון סכרת .8
 פריחה  .9

 

 כאבים ממוקמים 

 כאב ראש .1
 כאב גב .2
 כאבי פרקים  .3
 

 חבלות/נשיכות/הרעלות

 חבלות ראש .1
 נפגע תאונה  .2
 טיפול בנפגעים מבעלי חיים  .3
 חשד להרעלה  .4

 

 חשד למצבי חירום כירורגיים

 כאבי בטן .1

 אשךכאב/דלקת ב .2
 

 מצבים נפשיים

 חרדה  .1
 דיכאון .2

 ניסיון אובדני .3
 

 

 



 

 38 

 שונות

 מצבי חירום בעיניים .1
 תגובה אלרגית .2
 התוויות לחיסון טטנוס .3
 הנחיות לטיפול ודיווח בחשד לאלימות במשפחה .4
 מקרה מוות .5

 

 הערה:

 רשימת המצבים הקליניים תתעדכן בהתאם לחוזרי משרד הבריאות ובהתאם להנחיות מכבי
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 2-נספח א

 

 תקינת תרופות בתיק רופא
 

 "באחריות החברה לספק לרופא תיק רופא ולדאוג לריענון הציוד, ולתחזוקה השוטפת של המכשירים.
מכשיר אק"ג ,  רפלקסים , פנס רפואי .-תיק הרופא יכיל לפחות: סטטוסקופ , מד לחץ דם , אוטוסקופ / אופטלמוסקופ , פטיש

 לשון )שפדלים(.-וקומטר , נתיב אויר , סטיקים לבדיקת שתן , לוחציביפר , גל-קרדיו
 חומרי חבישה , מספריים , חומרי חיטוי , צמר גפן , מזרקים , מחטים , כפפות , משורית . 

 , אנלגטיקה , אנטיפירטיקה , אנטיביוטיקה" ) חוזר משרד הבריאות( 51%תרופות: תרופות החייאה בסיסיות , גלוקוז 

 
 : תרופות

 

 נוגדי כאב , חום ודלקת

Tab. PARACETAMOL 500mg 

Tab. GODAMED/ASPIRIN 100mg 

 

Tab. OPTALGIN 500mg 

Syr. ACAMOLI STRAW  100cc 

Supp. MACABIMOL KID 150mg 

 

Tab. BETAREN SR 100ng 

 

Syr. NUROFEN  100cc 

Tab. PREDNISONE 20mg 

Tab. PREDNISONE  5mg 

 

Tab. SEDURAL  
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   היסטאמינים –אנטי 

FENISTIL DRP 20ml 

Tab. LORATADINE 10mg 

 
 

 

 תמיסות אינהלציה

 Sol. AEROVENT 20ml 

Sol. TERBULIN 15ml 

Sol. BUDESONIDE STERIN 1mg/2ml 

 
 
 

 חבישה

 מיקרוספור

 (7.5x7.5 ) פדים גזה סטרילית 

   (7.5x7.5) פדים גזה לא סטרילית

 אגד אלסטי 

 

 

 

 

 עוויתות מעיים ,שלשולים והקאות

Supp. PRAMIN CHILDREN 5mg 

Tab. PRAMIN 10 mg 

Supp. PRAMIN 20mg 

 

Cap. LOPERAMIDE 2mg 

Tab. PAPAVERINE 40mg 
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 חומצת קיבה–נוגדי 

 

Sol.  MAALOX 

Tab. OMEPRADEX 20 mg  

 

 

 

 אמפולות + פלקונים

 

Amp. SOD.CHLORID.0.9% 10ml 

GLUCAGON 1mg HYPOKIT 

Amp. PRAMIN 10mg   * 

Amp. ADRENALINE 1mg  * 

Amp. ASSIVAL 10mg 2cc * 

Amp. ATROPINE 1mg  * 

Amp. FUSID  21 mg  *   

 

Flac .SOLU CORTEF 125mg/ml* 

 * רשומים גם בשימושים היעודיים המפורטים  

Amp. VOLTAREN 75 mg 

 
 
 

 ם לשימוש חיצונינוזלי

גל לחיטוי ידיים   

POLYSEPT SOL 100ml 
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 משחות

 

 

 

SOL. POLYDINE  

 

 

 
 
 

 סטיקים לניטור

  -  סטריפים למד סוכר

 דוקרנים למד סוכר 

 

 

10 X 100 STRIPS  
 (MULTISTIX -)מחליף את ה

 
 
 

 אנטיביוטיקה

Cap. AMOXYCILLIN 500mg 

Cap. CEPHALEXIN 500mg 

Tab. R0XITHROMYCIN150mg  

Tab Ciprogis 250mg 

 
Syr Amoxycillin  250mg/5cc 

Syr Azithromycin 200mg/5cc  
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 תרופות ליתר לחץ דם , כאבי חזה  והחייאה )בסיסית(

 

Amp. ADRENALINE 1mg 

Amp. ASSIVAL 10mg 2cc 

Amp. ATROPINE 1mg 

Amp. FUSID  21 mg 

 

Flac . SOLU CORTEF 125mg/ml  

Tab. CAPTOPRIL 12.5mg 

Spray Nitrolingual 

Tab .GODAMED 100mg 

 

Tab. ASPIRIN 500 mg 
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 3.-ספח אנ
 רשימת אבחנות עיקריות לצורך דיווח

 

 

ICD9 תאור 

 General 

789.4 ACUTE ABDOMEN 

995.3 ALLERGIC REACTION UNS 

E906.5 BITE BY UNSPECIFIED ANIMAL 

798 DEATH (EXITUS) 

780.4 DIZZINESS 

V65.5 EXAMINATION MEDICAL+NO DISEASE DETECTED 

780.6 FEVER 

919.4 INSECT BITE 

782.4 JAUNDICE 

785.6 LYMPHADENOPATHY 

785.1 PALPITATIONS 

995.81 SUSPECTED VICTIM OF ADULT PHYSICAL ABUSE IN FAMILY 

995.54 SUSPECTED VICTIM OF CHILD PHYSICAL ABUSE IN FAMILY 

780.2  SYNCOPE 

977.9 TOXIC EFFECT MEDICINAL AGENTS 

079.99 VIRAL INFECTIONS UNS 

682.7 SEPTIC FOOT 

 Respiratory 

493.9 ASTHMA 

490 BRONCHITIS-NOT SPECIFIED 

786.0 DYSPNEA 

486 PNEUMONIA UNS 

786.1 STRIDOR 

465.9 UPPER RESPIRATORY INFECTIONS ACUTE UNS 

 Cardiovascular 

411.1 ACUTE CORONARY SYNDROME (ACS) 

427.9 ARRHYTHMIA UNS 

786.5 CHEST PAIN 

428.0 CONGESTIVE HEART FAILURE (CHF) 

451.1 DEEP VEIN THROMBOSIS LOWER EXTERMITIES (DVT) 
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401.9 HYPERTENSION 

414.9 ISCHEMIC HEART DISEASE UNS 

 Gastrointestinal 

789.0 ABDOMINAL PAIN 

009.1 GASTROENTERITIS ACUTE 

787.0 NAUSEA AND VOMITING 

533 PEPTIC DISEASE 

 Genitourinary 

608.2 ACUTE SCROTUM 

788.1  DYSURIA 

599.7 HEMATURIA UNS 

788.0 RENAL COLIC 

599.0 URINARY TRACT INFECTION UNS 

 Neurology 

436 CEREBROVASCULAR ACCIDENT – CVA 

780.31 FEBRILE CONVULSIONS 

784.0 HEADACHE 

780.39 SEIZURE UNS 

435.9 TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK (TIA) 

 Ophthalmology 

379.93 ACUTE RED EYE 

372.0 CONJUNCTIVITIS ACUTE 

930.9 FOREIGN BODY EXTERNAL EYE 

 Endocrine 

250.9 DIABETES MELLITUS UNS 

251.2 HYPOGLYCEMIA UNS 

 Musculoskeletal 

716.9 ARTHRITIS 

 Dermatology 

682.9 CELLULITIS SITE UNS 

692.9 DERMATITIS UNS 

035.9 ERYSIPELAS 

053 HERPES ZOSTER 

708 URTICARIA 

 ENT 

931.9 FOREIGN BODY EAR 
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933.1 FOREIGN BODY LARYNX 

932.9 FOREIGN BODY NOSE 

933.0 FOREIGN BODY PHARYNX 

382.9 OTITIS MEDIA UNS 

461.9 SINUSITIS ACUTE 

463.9 TONSILLITIS ACUTE 

 Psychiatry 

300.00 ANXIETY  

298.9 PSYCHOSIS UNS 

 orthopedy/trauma 

854.0 HEAD INJURY 

E888 INJURY DUE TO FALL 

959.9 INJURY UNS 

724.2 LOW BACK PAIN 

832.0 PULLED ELBOW 

831.00 SHOULDER DISLOCATION 

845.00 SPRAIN ANKLE 

 Other 

799.9 DIAGNOSIS OTHER THAN LISTED 

 תעשה.המפורטות מהאבחנות אחת אף שאין למקרים רק מיועד הזה הקוד 

  !זה בקוד שימוש בקרת
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 4-נספח א

 

 

 מבנה קובץ חשבונות
    

 שם שדה
סוג 

 שדה
עורך 
 מפוזיציה שדה

עד 
 הערה פוזיציה

 חובה S 5 1 5        קוד אתר

   S 5 7 11        מס' רשימות רץ

   S 5 13 17        סה"כ רשומות לקובץ

 חובה S 2 19 20        שנה

 חובה S 2 22 23        חודש

 622חובה       S 3 25 27        סד מממןמו

   A 7 29 35        מס' ביקור

 חובה S 10 37 46        מס' ת.זהות

 חובה A 14 48 61        שם משפחה

 חובה A 8 63 70        שם פרטי

   S 4 72 75        סמל ישוב

   S 9 77 85        מס' אישי

   S 9 87 95        מס' התחייבות

 חובה S 5 97 101        קוד מרפא

 S 6 103 108        תאריך ביקור
DDMMYY        
  חובה

 חובה S 2 110 111        כמות טיפולים

 חובה A 5 113 117        קוד טיפול

 7.2חובה      S 10 119 128        מחיר ביקור

   S 6 130 135        שעת קבלה

   S 6 137 142        שעת ביקור

   S 9 144 152        ת.ז. רופא

מתג הפניה לחדר 
   A 2 154 155        מיון

   A 6 157 162        קוד אבחנה
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 .5נספח א.

 

 קובץ אינדקס לתעודות סרוקות

 

 

 הערות גודל מאפיין שם שדה סד'

 עבור שיבא 1111 5 נומרי נותן שרות 1

ספרות, מכבי  11עד  11 אלפא  מספר אשפוז 2

מתיחסים לשדה כאל שדה 

 1טקסט ולכן אין להשלים 

מתחילים אם חסרות 

 ספרות.

  9 נומרי ת.ז. מטופל 3

 DDMMYYYY 8 נומרי תאריך אשפוז 4

, שם הקובץ יהיה TIFסוג  21 אלפא שם קובץ סרוק 5

 לפי הפורמט הבא:

 Bאות מובילה: .1
 במקרה של שיבא.

 מספר האשפוז. .2
רציף של  מספר רץ .3

מספר הקובץ 
 שיצאנו.

 

דוגמה לקובץ החמישי 

שיצאנו מתוך המערכת 

ושמספר האשפוז שלו הינו 

1234567: 

B12345675.tif 

 


