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 מנהלה

 כללי .1

 ולהתקיןלספק  המסוגל ,אחדעם ספק  להתקשר תמעוניינ( "מכבי": כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1

דימות של ה ניבמכו ,לצורך ביצוע צילומי רנטגן דיאגנוסטיים  DRמסוג תות רנטגן תקרתיומערכ

 .ןחזוקה שוטפת ותיקונים לכל רכיביהולספק שירותי תמכבי, 

צילומי את כל הדרוש לביצוע הכוללות לחדרי צילום, מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות  .1.2

שפופרת וקולימטור, מתלה תקרה,  ובה גנרטור,רנטגן  מערכת ובכלל זהרנטגן דיאגנוסטיים, 

ולבוקי עמידה, מחשב ניהול חולים, בוקי שולחן ובוקי עמידה, גלאים לשולחן  מיטת בדיקה,

בהתאם ליעדים  ,("ו/או המערכות צילום"חדר  :)להלן םאביזרים וממשקי ,עיבוד תמונה ואגירה

 . רזהמכמסמכי וב נספח א' - והכמויות המוערכות כמפורט במפרט

 . מערכות 10עד במהלכן תירכשנה , 2016-2018 שניםהש ונה לתקופה של שלההתקשרות הי .1.3

כמות זו כי , מובהר( .  2018מערכות בשנת  3 -ו 2017מערכות בשנת  3, 2016מערכות בשנת  4) 

  אינה מחייבת את מכבי.  היא ו ,מכבי לצרכיבהתאם  להשתנותהעשויה , הינה הערכה בלבד

של שנה כל  ,נוספותאופציה תקופות  בשתיהאופציה להאריך את תקופת ההסכם למכבי שמורה  .1.4

  ( מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.2או ); ( זהים1, בתנאים )(2020-ו 2019) אחת

 )לרבות הוצאות נלוות(  יממן נסיעהו יארגןהמוצע אינו מותקן בארץ, המציע  המערכתבאם דגם  .1.5

 ,המוצע המערכתדגם  ופועלעובדי מכבי לאחת ממדינות אירופה בה מותקן  3של צוות המונה 

  .והצעתו הספק בדיקת מתהליך כחלק במכרז זה דרישותל והתאמת בדיקת לצורךוזאת 

 , לפי שיקול דעתה, עם המציעים שא ומתןמכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מ .1.6

 .במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר

מכבי רשאית לקבל  או כל הצעה שהיא. ייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותרמכבי אינה מתח .1.7

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-כולה, הכל עלחלק מההצעה בלבד או את 

אסותא מרכזים על גם מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו  .1.8

         .בלבד הועל פי שיקול דעת בכך הרצת, אם חברות הבת שלה( רפואיים בע"מ )לרבות

 

 הגדרות .2

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

 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 137/2015מספר  רגיל פומבי מכרז – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

 מכבי, התקינה של חדר הצילום באתר תוכח הפעלתו  המועד בו  ו/או  "מועד מסירה"

לשביעות רצונם של המשתמשים, לאחר שקיבלו הדרכה להפעלת   - (ACCEPTANCE"המסירה" )

מכבי די מנהל י-חדר הצילום והציוד בו, וכפי שיאושר בכתב על

 אתר.ב

 הכוללים לחדרי הצילום, ולכל רכיביהם,שוטפת  תחזוקהשירותי                 " ו/או"שירותי תחזוקה

ביקורות טכניות, תמיכה מרחוק,  ,, אספקת חלפיםתקלות תיקוני - "שוטפת קהוחזתשירותי "

פי הנחיות והמלצות היצרן, החלפת מערכת או -על אחזקה מונעת
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כוללים  התחזוקהשירותי  ,למען הסר ספק וכיו"ב.חלקים מושבתים 

ללא תוספת  ,פי הצורך-על גלאיםו החלפת שפופרת, תא יוניזציה

 תשלום.

חדר ופעל יחודשים בה  3תקופה שתחל במועד המסירה ותמשך   - "תקופת הרצה"

שור מנהל יאמתן ועד  ,על כל מערכותיו ו,תיבדק פעילותוהצילום 

 .מכבי באתר

 כאמור בהסכם.שתחל מתום "תקופת ההרצה" תקופה    - "תקופת אחריות"

ידי -עלה ינתנו תקופה שתחילתה מתום תקופת האחריות, במסגרת  - "תקופת תחזוקה בתשלום"

)נספח  הסופיתפי הצעתו -על בתשלוםהספק שירותי תחזוקה שוטפת 

מכבי  .האחריותשנים מתום תקופת  8, ותמשך ג' למסמכי המכרז(

 קול דעתה הבלעדי.יתהא רשאית לקצר תקופה זו לפי ש

 למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 

 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

בי שירותי בריאות", ברח' במשרדי "מכ מסמכיוהמעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את 

בין  ,ה'-, בימים א'מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדלגב' , אצל 14אביב, קומה -תלב 27המרד 

  של סךבתמורה לתשלום  ,6.1.16 ליום ועד 24.12.15מיום  , החלכל זאת. 10:00-14:00השעות 

  במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.)שלא יוחזר(, ש"ח  1,000

 בירורים ופניות .3.2

ענת מכבי: גב'  נציגתאל  מסמכיוניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.2.1

 , כאמור לעיל.ועדת המכרזים רכזת, מנדל

בנוסח  Wordאך ורק בקובץ  וזאת 12:00בשעה  21.1.16הגשת שאלות תתאפשר עד ליום 

על . mandel_an@mac.org.ilאלקטרוני: באמצעות דואר , 'טכנספח ובמבנה המצ"ב 

 .03-5143643בטלפון מס':  פנייתוהמציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת 

 לא תענינה.לעיל  3.2.1פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.2

שלחנה יתקטרוני שאליה כתובת הדואר האלעל הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.3

 , וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.התשובות ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4

 .4.2.16 עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

 במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות  יש להגיש באמצעות שליחההצעה את  .3.3.1

 137/2015מספר גיל ר במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומביהדואר!( 

או  - 14, תל אביב, קומה 27רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד  -לידי גב' ענת מנדל 

 למי שימונה כממלא מקומה במכבי.

. המועד האחרון להגשת 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2

  .12:00בשעה  15.2.16 יוםההצעות הוא 

 , לא תתקבלנה!לעיל האמור שתוגשנה לאחר המועד הצעות 
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 לאחר  ,ג'כנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.3

  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כלחתימתה, והיא תוגש ביחד עם 

בטופס  3סעיף , כמפורט בהמסמכים שיש לצרף להצעה כלהוא חלק מהם, וביחד עם 

 פי הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.-לוכמפורט ע ,ההצעה

המקורית בכריכתם מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז ל .3.3.4

מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים  תכלול את כלהיא  .נרכשו ממכבישכפי 

 ואת החתימות כנדרש.כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים 

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

ועדת המכרזים או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה רכזת י יד-להמעטפה ע

 תאריך ושעת קבלה.

הצעות השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .3.3.6

שלח לכל יתאו  ורסםדעה על דחיית המועד כאמור תפלתקופה נוספת, ובלבד שההו

 לפי העניין. ,רוכשי המכרז

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.7

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

האמור  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,להתקשר עם מכבי בהסכם

ל חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, בעצמו, ע

 עקב כך.

במכון הדימות במרכז רפואי  13:00בשעה  החל 13.1.16ביום ייערך  כנס ספקים .3.3.8

ההשתתפות בכנס הספקים (. Bבניין )ת"א  2פינת תובל  96יגאל אלון ברחוב  השלום 

 מותנית בהצגת קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. 

. מציע שלא ישתתף בכנס הספקים לא יהיה השתתפות בכנס הספקים הינה חובה

רשאי להשתתף במכרז והצעתו תפסל על הסף. לא תותר השתתפות בכנס הספקים 

 ל. למי שלא רכש את מסמכי המכרז במועד הנקוב במסמכי המכרז לעי

הסברים נוספים, במידה וידרשו,  יינתנו בכנס הספקים. לתשומת הלב, תשובות 

  .לעיל 3.2סעיף לשאלות, ככלל, ינתנו על פי 
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

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

 כחוק בישראל.מורשה תאגיד  .4.1.1

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

וכפי שהם משתקפים מקובלים, , לפי כללי חשבונאות  2014-2013 בשניםהכנסותיו  .4.1.3

  .יםשנאחת מהכל ל ₪ מיליון 3לפחות בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 

  כי הוא נציגו המורשה בארץ.גשת ההצעה, ה, תקף למועד מהיצרןבכתב  בידיו אישור .4.1.4

או באמצעות בעצמו  ,לרבות שירותי תחזוקה שוטפת ,חדר צילוםמסוגל לספק למכבי  .4.1.5

  אחר. / משנהי קבלן יד-לולא עיצרן המערכת, 

 ו/או  HEALTHו/או קנדה  CEו/או  FDA-למערכת המוצעת על ידו אישור ה .4.1.6

 ו/או רשות הבריאות ביפן. TGAאוסטרליה 

 והתקנת חדרי צילום באספקת פחות,שנים ל 3בישראל של מוכח  ןניסיובעל  הינו .4.1.7

וכל השירותים הכרוכים  , על כל רכיביהם, אחזקתם השוטפת(DR)לאו דווקא רנטגן 

  בכך.

אחזקה שוטפת וכל שנים במתן שרות  3של לפחות ניסיון ביחד, יצרן למציע ול .4.1.8

 .(DR)לאו דווקא  רנטגן לחדרי צילוםהשירותים הכרוכים בכך 

מכוני  3-ל לפחותיצרן הדגם המוצע,  של DRחדרי צילום מסוג ׁ   התקיןוסיפק  הספק .4.1.9

  .בארץרנטגן 

 וא)ל רנטגן נים לפחות, בייצור חדרי צילוםש 10ותק של המוצעת ליצרן המערכת  .4.1.10

 . (DRוקא וד

 .DR מסוג רנטגן לפחות, בייצור חדרי צילום שנים 3המערכת ותק של  ליצרן .4.1.11

לאמור  בהתאם₪,  100,000של  על סךימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה  .4.1.12

  להלן. 6 בסעיף

במפרט מסמכי המכרז וב המופיעיםבכל התנאים ההכרחיים  ועמדהמציע והצעתו  .4.1.13

  הנדרש. להלן ובציון האיכות המזערי (נספח א)

 ןלפירעו, ובכפוף רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך .4.1.14

 התשלום בפועל.

 השתתף בכנס ספקים. .4.1.15

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

 .הצעתו תפסל - התנאיםמ

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

כרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מ

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר יתוך פרק זמן קצוב ש

 כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

 



6 

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

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

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

ובמקרה זה יהיה  כל אחת, )ששים( יום 60ת של עד ונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ

עתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. רשאי להאריך את תוקף הצ כל מציע

 .שלח על ידי מכבי בכתביבקשה כאמור ת

שלח למכבי על ידי המציע יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת .5.2

ימי  2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדלבכתב, לידי הגב' 

 שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. מהרגע עבודה

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

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

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

  הגשה ערבותכתב  .6

שקלים  אלף )מאה₪  100,000 כולל שלהצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך ל .6.1

או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן למסמכי המכרז  ה' כנספחפי הנוסח המצורף -(, עלחדשים

. הערבות תציין ימים ממועד הדרישה)עשרה(  10, אשר תשולם בתוך ("הערבות")להלן: מהותי 

 . מכבי שירותי בריאותהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם  כי ,במפורש

 60ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-תונה למכבי הזכות להאריך באופן חדנוסף, תהא נב .6.2

לעיל, ותהיה בתוקף  5סעיף פי -, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך עלכל אחת )ששים( יום

 זו. נוספתלתקופה 

 של הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת .6.3

יות מכבי כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכו ה,חלק אוה כול, מציע

 למציע שנתנה לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי

 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם את להשמיע הזדמנות

 ;כפיים ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא .6.3.1

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא .6.3.2

 ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא .6.3.3

 ;במכרז

 תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא, במכרז כזוכה שנבחר לאחר .6.3.4

 הזוכה. עםמכבי  ההתקשרות של ליצירת מוקדם

 .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .6.4

 

  ביטוחים עריכת אישור .7

"אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  אישור .7.1

 , ביטוחיםה(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת "ביטוחיםהעריכת 

 .ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז חברת ידי על חתומה
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בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים  שינוייםהחתומה שתוגש  בטיוטא, כי לא יתקבלו יובהר .7.2

 תיפסל, הנדרשות מהפוליסות איזו של קיומה אי לרבות, זה מסוג שינויים של במקרהנוספים. 

 .המציע הצעת

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

 .במכרז הזוכה על ההכרזה שלב עד הביטוחים עריכת אישור

 הבלעדי דעתהיהיו נתונים לשיקול  ל"הנ הטיוטהגבי -עלשייעשו  מהותיים שאינם נוסח שינויי

 .כאמור ההכרזה למועדמכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד  של

 לעיל. 30ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  שאלות .7.3

 את ,ההתקשרות הסכם על החתימה מועד לפני יוםעד , למכבי להמציא מתחייב במכרז הזוכה .7.4

 .הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום, ביטוחיםהאישור עריכת 

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .8

פי שיקול -כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל עלמ .8.1

 דעתה הבלעדי.

  .לעיל 1.6פי האמור בסעיף -לעשא ומתן אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל מ .8.2

מפורטים ה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים .8.3

והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים,  ,35% –ואיכות  ;65% –מחיר : להלן

 .למכבי את מירב היתרונותבחר ההצעה המעניקה יובאופן שת

 :ציון המחיר .8.4

 :להלןהמפורטים  באמצעות סכימת הסכומיםציון המחיר ייקבע 

לתקופה כוללת )כולל  תחזוקה שנות מחירושל חדר צילום אחד  רכישה מחיר סכימת .8.4.1

 ;3% של ריבית בשער מהווניםשנים,  10האחריות( של 

 .מכבי באתרי הקיימים צילוםהמכשירי  רכישת מחיר .8.4.2

 : ציון האיכות .8.5

 .'ז כנספחציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב  .8.5.1

 את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של ועדת המכרזים תבחן .8.5.2

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

, על סמך שביעות הנתונים שצרף להצעהמך ס על מוניטין של היצרן ונסיון בארץ,

וכן על סמך בדיקת  ,רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע

פי כל ממצא אחר -ללקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן ע המלצות

מטעמה, אם ימונה, כאמור שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה 

 .להלן 8.5.4בסעיף 

 תהמוצעהמערכת של פי דרישת מכבי וללא תשלום, -, עלבצע הדגמהיהמציע במכרז  .8.5.3

באם הדגם המוצע אינו מותקן בארץ,  מדרישת מכבי. ימים 7ידו, וזאת בתוך -על

עובדים של מכבי לנסיעה ליעד באחת ממדינות אירופה בו מותקן  3 המציע יממן צוות

 .לעיל 1.5, כאמור בסעיף הדגם המוצע

 ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .8.5.4



8 

 

וכן לבקש או לקבל כל  ,שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע הצוות

המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול  צרלמומידע ביחס למציע ו/או 

אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא  ,הצעה

 מסר מידע כנדרש.

לעיל,  4בתנאים המוקדמים שבסעיף נתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו ייודגש כי הציון המשוקלל י .8.6

 .במפרטבציוני האיכות המזעריים ובדרישות ההכרחיות 

 ברכיבים הכלולים בסעיפי איכות מזעריהצעה של מציע שלא יעמוד בציון  תדחהועדת המכרזים  .8.7

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

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

 יקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. יכרזים באופן שועדת המ

סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא יבאם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "נ .8.8

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

 .סיון גרוע" עם מציע זה ישלמכבי לא היה "נ

 סיון גרוע" פירושן: ילצורכי סעיף זה, המילים "נ

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

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

רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ועדת המכרזים תהא .8.9

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

 במסגרת שיקוליה.

 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .8.10

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

 קרה ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למ .8.11

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

 חודשים מיום תחילתו.)שלושה(  3 י מכבי בתוךיד-לשהיא, או יבוטל ע

באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני, לבין הצהרות היצרן,  .8.12

2ה היצרן במסמך מודגש שסעיף זה מתייחס גם למענ
MDS  או מסמך אחר המציין מהן יכולות

אבטחת המידע המסופקות ע"י יצרן המכשור הרפואי. היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס 

  לנתוני היצרן בלבד ו/או תהא רשאית לפסול את ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .9

 )שבעה( 7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .9.1

 מיום  ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה ימי

יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת  עד הזוכה מתחייב להמציא למכבי, לפחות .9.2

 ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.

ההתקשרות כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם  ידוע ומוסכם על הזוכה, .9.3

 .כמופיע בנספח ב' למכרז

מובהר בזאת, כי במהלך תקופת ההתקשרות תהא מכבי רשאית לרכוש מהזוכה דגם  .9.4

(, בכפוף "הדגם המשודרג"זה )להלן: מכרז נשוא צילום החדר  / חדש/משודרג יותר של המערכת

 המצטברים שלהלן:להתקיימות כל התנאים 
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 הדגם המשודרג אינו נופל באיכותו מהדגם בו זכה הזוכה במכרז; .9.4.1

הדגם המשודרג עונה על כל התנאים המוקדמים והתנאים ההכרחיים הקבועים  .9.4.2

 במכרז ובמפרט;

מחירו של הדגם המשודרג אינו עולה על המחיר שלגביו נקבעה זכייתו של הזוכה  .9.4.3

  במכרז.

 יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.המכרז והצעת הזוכה  מסמכי .9.5

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .9.6

 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על

או  ,אמ"ר , ימציא הזוכה במכרז למכבי אישורההתקשרות תוך שבוע ממועד חתימת הסכם .9.7

, והוא צילום המוצע על ידוהחדר  / מערכתלכי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר  אמ"ר אישור

 החתימה על הסכם חודשים ממועד( )שישה 6תוך  למערכת זו מתחייב להמציא אישור אמ"ר

  .ר מנהל מכבי באתרושיעד תום תקופת ההרצה וכתנאי לא , ובכל מקרהההתקשרות

-"אהתשמ, הפרטיות הגנת חוק הוראות את לקיים מתחייב בהגשת הצעה במכרז הזה המציע  .9.8

 הרלבנטיות, המשפטים במשרד ומידע טכנולוגיה, למשפט הרשות והנחיות ותקנותיו 1981

 לעניין הבריאות משרד והנחיות הוראות וכן, זה מכרז נשוא העבודה ולתהליכי המידע למערכות

  ע.המיד ואבטחת הפרטיות הגנת

 

 ביטול המכרז .10

מציע  המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפילא יהיה בעצם פרסום  .10.1

והכל  ,נשוא מכרז זהידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם -כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 (.'נספח בבהסכם ההתקשרות )במסמכי המכרז וכמפורט 

תה לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דע ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .10.2

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

 .כאמור

המציעים אשר הגישו רוכשי המכרז/שלח בדואר אלקטרוני לכל יעל ביטול המכרז תהודעה  .10.3

 הצעות במכרז.

רוכשי מסמכי מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  .10.4

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

 

 המכרז במסמכי עיון .11

 תוצאות פרסום לאחר, 1993-התשנ"ג ,המכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .11.1

. יודגש, כי סכום זה כמפורט בתקנה האמורה ,המכרז במסמכי במכרז משתתף של עיון, המכרז

תיאום מראש עם רכזת ועדת  לאחר ייה ואילך, לרבות צילומי מסמכיםייגבה החל מהשעה השנ

למכבי לכיסוי העלות  או חלק ממנהלשעה  ₪ 005של  סךהמכרזים ויהיה מותנה בתשלום 

 הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

זכויותיו במסגרת  צויימ בדבר המשתתף לבדיקת ורק אך נועד לעיל כמפורט המכרז במסמכי עיון .11.2

ללא קבלת אישור מראש  ,ןאו מקצת ןכול, הרחב לציבור אלה תוצאות לפרסם אין. המכרז הליך

 ובכתב ממכבי. 
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 בעלות על מסמכי המכרז .12

נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין ימסמכי המכרז ה

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

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

 

 מכות שיפוטס .13

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

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



 

 א'נספח 

 ומענה טכני מפרט
  אלא אם צוין אחרת ,במעמד הסכם ההתקשרות כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות

 כללי .1

בבוקי של חדר צילום עם שני גלאים שטוחים שהם קבועים  ,DRנדרשת מערכת צילום רנטגנית בטכנולוגיה  א.
לבוקי של הורטיגרף לצילומים בעמידה. נדרשת שפופרת רנטגן תלויה על קבועים השולחן לצילומים בשכיבה, ו

כמו  מסילות בתקרה המאפשרת לצלם צילומי רנטגן על השולחן בשכיבה ועל ורטיגרף לבצע צילומים בעמידה.
 י ציר(.סקוליוזיס וצילוממערכת לצילומים ארוכים )המערכת תכלול גם  ,כן

 לצילום מענה המספקת שלמה מערכתעל ידי הזוכה  תסופק, חלק מפורשות צוין לא אם גם, ספק הסר למען
 .ההצעה בטופס למוצע מעבר עלות תוספת כל ללא, רנטגן

התקנים הבינלאומיים והישראלים החוק, ובדרישות על מרכיביו יעמוד בדרישות  הצילוםחדר המערכת/ ב.
  .וכיו"בחשמל חוק ההמקובלים, לרבות תקני בטיחות, הגנה מקרינה 

 הנדרש. המוצע הינו דגם חדיש המוצע על ידי היצרן ואשר מתאים לפירוט צילוםהיצהיר כי חדר הספק  ג.
 רישיון לקבלת הבריאות משרד במבדקבהצלחה  יעמוד,  המוצע הצילום חדרהמערכת/ כי מתחייב  הספק ד.

 להשגת מכבי עם פעולה וישתף הבריאות משרד אשור לקבלת דרוש מידע כל ימסור שיבחר הספק. הפעלה
 .תמורה תוספת ללא האישור

 הפרמטרים כל ימדדו בה מלאה קבלה בדיקת הספק יבצע, הספק י"ע באתרהמערכת  תהתקנ השלמת לאחר ה.
. היצרן של בספציפיקציות לעמידה המערכת של הקשורים לאבטחת מידעהפרמטרים והקרינתיים ו הטכניים

 בספסיפקיציות של היצרן. ת המערכת תוצאות בדיקה זו יימסרו למכבי בכתב. תנאי לתשלום הינו עמיד
)למעט סעיפי  הבדיקות כל צועיב שתאפשר מהשל אחת יחידה מהווים המוזכרים במפרט,  המרכיבים כל ו.

 האופציה(.
 ואביזרים תוכנות, מובנים אביזרים יחידות לרבות כנדרש שלימה מערכת להציע האחריות מוטלת המציע על

 . במפורש צוינו לא ואפילו, הנדרש המלא לתפקוד החיוניים
 לדרישות העונה הצעה להגיש האחריות מוטלת המציע על, טכנולוגית מבחינה מורכב בציוד ומדובר היות

, ההזמנה ובעריכת בבדיקתן, בהצעות העיון בשלב בו מצב להיות עלולש מכיוון. הנדרש ולאפיון הכלליות
 היה כי בזאת מובהר כן על ההצעה פרטי כל של המלאה משמעותם על במדויק לעמוד מסוגל יהיה לא המזמין
 על, להביא היצרן חובת תהיה האפיון בדרישות עומדת לא המערכת כי יתברר האחריות תקופת ועד תום
 .זה במפרטהמכרז כולל  במסמכי הנדרשים הבצועים לרמת הציוד כל את, חשבונוועל  אחריותו

 תהתאמ אי על מטעם מכבי  ההצעה בודקי עמדו לא ההצעה בדיקת בעת אם גם תקפות  אלה דרישות כי יודגש
מדרישות  שסופקה המערכת של משמעותית חריגה של במקרה כן כמו. אי התאמה שקיימת ככל, המערכת
 מהמציע לדרושמערכת כנדרש במכרז זה גם  להתקנת הספק חובת, בנוסף על  למכבי הזכות נשמרת האפיון
 .המערכת בביצועי מליקויים כתוצאה שיגרם הנזק בגין פיצויים

 
 האתר .2

 לממדי להתאים צריך המערכת גודל כן ועלצילום  בחדר להתקנה מיועדת המערכת כי בחשבון לקחת המציע על
 .'וכו תאורה, האוויר מיזוג, החשמל ספקתא בתחומי, בכתב היצרן דרישות למכבי יספקהמציע . האתרהחדר/

ת אופן הכנסכן את אתר,  ובחדר/המערכת  ניתן להרכיב את  כילוודא על אחריותו ועל חשבונו כמו כן, על הספק 
 אתר.חדר/ב הפתחים/חלקי המערכת מהדלתות

 
ויהיה הנדרשות למערכת הדרישות לתשתיות כל את מראש ובכתב  יעביר למכבי  הזוכה – חדשים אתרים
 מכשירים. 5 –כמות משוערת מכשירים באתרים חדשים  .למכבי בתכנון החדר, ללא עלותעם מכבי שותף 

 
בתאום קיים חדר /בכל אתר עבודות שיפוץ והתאמה על חשבונו יבצע יתכנן ו ,הזוכה יממן – קיימים אתרים

  .והספקת והתקנת המערכת החדשה מכביהקיים, רכישתו מ - בפיקוח מכבי לרבות פרוק הציוד המוחלףו
 

לשנות את  מכבי רשאית .ד', רעננה ורמת גן  רון , אשדודהש השלום , רמת -מכביהאתרים הצפויים : רשימת 
  מיקום התקנת המכשירים באתרים קיימים.רשימת האתרים ו

 
 תכנון וביצוע עבודות שיפוץ והתאמה.מובהר שמכבי לא תשלם לזוכה בעבור 
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 137/2015 מכרז -ומענה טכני מפרט

אלא אם  הכרחיות במעמד הגשת ההצעהבטבלאות שלהלן הינן  התכונות ההכרחיותכל 

 צויין אחרת

 המציע __________________ חותמת

 מידה יחידת נדרשת תכונה
 פרטים

 לסמן)יש 
 (בעיגול

 הספק"י ע למילוי המכרז דרישות פירוט
 (נוספות והערות הפריט תיאור)

     גנרטור
 ומבוקר גבוה בתדר גנרטור .1

  ------------- יש/אין kHz .מחשב

 בעל 50kW לפחות של הספק .2
 40-150kVp של עבודה תחום

kW 

 

kVp 

_______
__ 

 50לפחות 
 

40-150 
 

 

 של בקפיצות kVp -ב שליטה .3
kVp  2 היותר לכל 

kVp 2קפיצות של  יש/אין KVP  לכל
 היותר

 

 mAs. mAs ומינימום מקסימום פרט. 4
_______

_ 
 mAsמקסימום 
 mAsמינימום 

 

 מינימום  - צילום זמן פרט .5
 Sec .מקסימוםו

_______
__ 

 Secמקסימום 

 Secמינימום 
 

 אינטגרטיבית מערכת .6
 של ובפרמטרים בתמונה ששולטת

 .אחד במסך החשיפה
 __________________ ___________ יש/אין _________

– APR מובנות עבודה תכניות. 7
 הניתנות התוכניות' מס את פרט

 .לשמירה

מספר תוכניות 
  ______________ יש/אין לשמירה

 : למפעיל צפייה מסך .8
     

 של הדמוגרפיה בניהול .א
 .התהליך את הסבר המצולמים

 
  _______________ יש/אין __________

 לתכניות  לגנראטור  ממשק .ב
 ים APR המובנות

 __________________ _______________ יש/אין __________

 ובאופן  RIS- ב נבדקים קבלת .ג
 .ידני \ RIS התהליך את הסבר ידני

 
  _______________ יש /אין __________

 ה עם RIS – מה הבדיקות מיפוי .ד
– APR ים 
 שניתן הפרמטרים כל כולל פירוט

 עבודה מצב. )APR ב מראש לשמור
, פוטוטיימר.  kV ,mAs ידני

 גודל,  ספקטראליים פילטרים
 (. פרט ,ועוד הצילום סוג לפי השדה

  _______________ יש/אין ___________

 הצפייה מסך של התאורה עוצמת .9
 2cad/m 250  -מ פחות לא תהיה

2cad/m 250 -לא פחות מ יש/אין  

 הקרינה מנת העברת יכולת .10

 PACS-ל  נבדק של המצטברת

 - Dose Area Product  ביחידות
2mGy*m -  DAP ביחידות או               

Air KERMA - mGy . 

Dose Area 

Product - 
2mGy*m - 

DAP  או 
               ביחידות

Air KERMA - 

mGy . 

  ______________ יש/אין

     שפופרת
 לפחות של הספק בעלת שפופרת .1

50kW . 
kW יש/אין 

 מוקד גדול kW 50 לפחות 
מוקד  Kw17 -לא פחות מ

 קטן
 

 מוקדים: 2 בעלת שפופרת .2
 

__________ 
 

 יש /אין
 

 
 

 שני מוקדים
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 מידה יחידת נדרשת תכונה
 פרטים

 לסמן)יש 
 (בעיגול

 הספק"י ע למילוי המכרז דרישות פירוט
 (נוספות והערות הפריט תיאור)

 
 .מ"מ 0.6 -מ יותר לא קטן מוקד .א

 
 
 מ"מ

 
 יש / אין

 0.6 -מ יותר לא קטן מוקד
  .מ"מ

 יש /אין מ"מ .מ"מ 1.2 -מ יותר לא גדול ב.מוקד
 1.2 -מ יותר לא גדול מוקד

 .מ"מ
 

 

 HU האנודה של חום קיבולתפרט  .ג
ֹ-----------

- -----------------  

 sec HU/ האנודה של חום פיזורפרט  .ד
-----------

-- ------------------  
ה. מהירות סיבוב של האנודה . 

 סל"ד 8000לפחות 
 

  סל"ד  8000לפחות  יש / אין סל"ד

 של חום קיבולת מקסימוםפרט  .ו
 HU השפופרת בית

_______
__ ____________  

 השפופרת של עבודה מתחפרט  .ז
 kW ומקסימום מינימום

_______
_ ____________  

     קולימטור
 אוטומטי קולימטור . נדרש1

 __________ ____________ יש / אין ________ 
 יקבע הצמצום גודל קביעת .א

 סוג לפי RIS ה דרך אוטומאטית
 .הצילום
 

 רצון לפי ידני לתיקון אפשרות .ב
 .המשתמש

 
 לפי פילטרציה לתכנות אפשרות .ג

APR מובנים. 

________ 
 
 

_______ 
 
 

נחושת / 
 אלומיניום

 
 יש /אין א.

 
 

 יש/אין ב.
 
 

 יש/אין ג.

________ 
 
 

_______ 
 
 

 נחושת / אלומיניום

________ 
 
 

_______ 
 
 
 

 הספקטראליים הפילטרים מספר .2
 .לבחור שניתן

 מספר 
נחושת / 
 אלומיניום 

_______
  נחושת / אלומיניום _

 דרך הפילטרים של מובנה תכנות .3
 __________ __________ יש/אין _________ .העבודה תכניות

 של הבקרה בפנל  SID של תצוגה .4
 .הקולימטור

 יש לציין יחידות מידה 
  __________ יש/אין ס"מ 

 המתאימה מנורה -תאורה .5
 .לפעילות

 .יתרון יהווה( לד) LED תאורת 

LUX יש/אין 
 

 יש /אין      
  

 של אוטומטי כיבוי עם תאורה .6
 .הקולימטור אור

 מקסימום וזמן מינימום זמן ציין 
 .מנורה לכיבוי לכוון שניתן

sec מקסימום  יש/איןSec 

 Secמינימום 
 

 למרכז אמצע קו לסימון אור .7
 . הצילום

 לייזר יהווה יתרון סמן
______ 

 יש/אין
 

 יש /אין

--------------- 
 

 לייזר
 

     מתלה השפופרת
 נקודות יכלול המתלה .1

 במרחקים עצירה
 .נדרשים
 110/140/180ורטיגרף 

 ס"מ
 ס"מ  110שולחן 

 יש/אין ס"מ 

 
   ס"מ 110/140/180ורטיגרף 

   
 ס"מ 110שולחן 

 

    ס"מ  .המתלה אורך תנועת פרט .2

----------- ס"מ .המתלה רוחב תנועות פרט .3
  ציין מרחק מירבי -

----------- ס"מ מינימוםו מקסימום גובה פרט .4
- 

 ציין מקסימום עלייה
  ציין מקסימום ירידה 

  ----------- ----------- מעלות  .אופקית שפופרת סיבוב פרט .5
  ----------- ----------- מעלות  .אנכית שפופרת סיבוב פרט .6
 .זוויתית שפופרת סיבוב פרט .7

  ----------- ----------- מעלות  

     מיטת הבדיקה
  מהירות עלייה  יש/אין ס"מ /שנייה .חשמלית ממונעת מיטה .1
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 מידה יחידת נדרשת תכונה
 פרטים

 לסמן)יש 
 (בעיגול

 הספק"י ע למילוי המכרז דרישות פירוט
 (נוספות והערות הפריט תיאור)

 מהירות ירידה 
 לארבעה צף שולחן משטח .2

  -------------- יש/אין -------------- .רגל מפסק עם כיוונים

 – המשטח ורוחב אורך פרט .3
  ----------- ----------- ס"מ .יתרון יהווה יותר רחב משטח

 מקסימום וגובה מינימום גובה .4
  ----------- ----------- ס"מ .השולחן משטח של

 וכיסוי לאורך מרבי כיסוי פרט .5
----------- ס"מ  .השולחן משטח לרוחב מרבי

- ------------  

 – המשקל נשיאת יכולת את פרט .6
לכל  לפחות דינמי ג"ק 200 נדרש

 מיקום המשטח .
----------- ק"ג

  דינמי לפחות ק"ג 200 --

 של הבליעה מקדם את פרט .7
 .המשטח

מ"מ  0.8
 אלומיניום 

xx< 

-----------
  לפרט -

----------- ס"מ מהשולחן הגלאי מרחק מהו ציין .8
  לפרט -

( TRACKING) עקיבה .9
 ושפופרת שבשולחן הגלאי בין

 של בגובה לשינויים הרנטגן
-ל בהתאמה והשולחן השפופרת

SID  מ"ס 110 של. 

 ----------------- ----------------- יש/אין ----------------

     בוקי שולחן
 יוניזציה תא .1

 אוטומטית לחשיפה
 .שדות 3 עם

 --------------- ------------- יש/אין ------------

ונע כולל  נשלף גריד .2
 –תא איחסון 

 התכונות את פרט 
 המוצע הגריד של

 .וצפיפות פוקוס

  ------------ יש/אין ס"מ  110פוקוס 

 שטח בעל גלאי .3
מ "ס 43*43 צילום

  ויכלול תא איחסון .
 תכונות את לפרט יש

  הגלאי

  ס"מ 43*43 יש/אין ס"מ

 בתוך הגלאי תנועות ציין .4
  ------------ ---------- ס"מ  ביחס למרכז המיטה  הבוקי

     בוקי עמידה

 -------------- -------------- יש/אין ------------ מטה מעלה חשמלי ממונע בוקי .1

 וגובה מינימום גובה  תנועת פרט.2
 גובה מקסימום  ---------- ס"מ .מקסימום

  גובה מינימום

 בגודל קבוע דיגיטלי גלאי יכלול .3
 ---------------- ס"מ  43*43 יש/אין ס"מ  מ"ס 43*43

 לחשיפה יוניזציה תא .4
 שדות 5 -שדות 3 עם אוטומטית

 .יתרון יהווה
 -------------- 3/5 יש/אין --------------

TILT  .5 – הזוויות את פרט 
 התנועה

TILT  יהווה חשמלי ממונע 
 .יתרון

--------- 
 יש /אין
 

 יש/אין 
-------------  

עם נשלף ונע  גריד.     6
ס"מ כולל  140פוקוס של 

 תא איחסון.
 המוצע הגריד של התכונות את פרט 

 .וצפיפות פוקוס

  ס"מ  140 יש/אין 

) סינכרון מלא בין  עקיבה .7
 עמידה בוקי שלהשפופרת לגלאי( 

 השפופרת תנועת עם
(TRACKING.) 

  ------------- יש/אין ------------

)למינימום גובה( דה ירינדרשת . 8
כך בוקי )"נוגע ברצפה"( השל 

ליים שיתאפשרו גם צילומי כפות רג
  ---------------- ----------- ס"מ
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 מידה יחידת נדרשת תכונה
 פרטים

 לסמן)יש 
 (בעיגול

 הספק"י ע למילוי המכרז דרישות פירוט
 (נוספות והערות הפריט תיאור)

 .ייבחן יחסית -וקרסול בעמידה
 .ככל שנמוך ציון גבוה יותר

 
 
 

יש להציע  –.צילומים ארוכים 9
מערכת לצילומים ארוכים 

.יש לפרט )סקוליוזיס וצילומי ציר (
 את הטכניקה 

 

  ---------------- יש /אין -------------

    גלאי לשולחן ולבוקי  עמידה
 מ"ס 43*43 בגודל  FD קבוע גלאי .1

 .DR בטכנולוגיית
  ס"מ  43*43 יש/אין ------------

 aSi ,CsI  טכנולוגיית  .2

Cesium Iodide 
 Cesiumבטכנולוגיית  יש/אין -------------

Iodide 
------------------- 

  הפיקסלים גודל פרט.3
  

 .המטריצה וגודל

מס' ביטים 
 לפיקסל 

גודל הפיקסל 

Xxx m  

   

   ----------- גרף .DQE וגרף  MTF גרף פרט .4
 שטחב מרחבית רזולוציה ציין .5

  -------------- ----------- LP /mm .הגלאי של הפעיל

 הגדול בפורמט התמונה נפח פרט.6
 .Bit /pixel כולל מ"ס *4343 ביותר

Bit /pixel   ׁ
 )מס' פיקסלים

 לתמונה ( 
----------- --------------  

     

 התמונה עיבוד, החולים ניהול מחשב
    והאגירה

 3,000 לפחות שינהל מחשב.1
  תמונות  3000לפחות  יש/אין מספר תמונות  .תמונות

  מפרט המחשב ---------- ------------- המחשב סוג. 2

 .ההפעלה מערכת. 3
לפחות 

WINDOWS 7 
  --------------- יש /אין

 גודל לציין יש. הזיכרון גודל. 4
RAM  דינמי זיכרון. GB ----------- ----------------  

  לרשת החיבור ממשקי. 5
Ethernet. 

  --------------- יש/אין  -------------

 עם תמונות שיצרוב מקומי צורב. 6
 .DICOM בפורמט צפייה תוכנת

  ציין דגם יש /אין --------------

 יש - לפחות   19" עבודה מסך. 7
 ------------------- אינטש 19 יש/ אין ------------ .המסך של חשמליות תכונות לפרט

  נבדקים לזיהוי ברקוד קורא. 8
 ---------------- -------------- יש/אין ------------ (. חולים ניהול דמוגרפיה)

9.UPS      נבדקים ניהול למחשב ,
 . לפחות דקות 60 – ל גיבוי

  דקות לפחות 60 -גיבוי ל יש/אין ------------

     קישוריות
מערכת המוצעת תתאים ה.   1

לעבודה בסביבת מערכות המחשוב 
במכבי לרבות מחשוב הדימות, 

RIS, PACS. 
 

  ------------- יש/אין ------------

. המערכת תכלול קישוריות מלאה 2
ותאפשר   DICOMלפי תקני 

מלאים לרבות   DICOMשירותי 
MODALITY WORKLIST 

,STORAGE COMMITMENT, 

MPPS , 'ארכוב וכיוב 

  ------------- יש/אין ------------

.  נדרשת אפשרות שליחת 3
הבדיקות למספר יעדים )"כתובות"( 
במקביל לבחירה ע"י הרנטגנאי או 
הרדיולוג מתוך רשימה מוגדרת 

  ------------- יש/אין ------------
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 מידה יחידת נדרשת תכונה
 פרטים

 לסמן)יש 
 (בעיגול

 הספק"י ע למילוי המכרז דרישות פירוט
 (נוספות והערות הפריט תיאור)

המוצגת למשתמש )כגון: שליחה 
לארכוב יחד עם שליחה לצריבה יחד 

 עם שליחה לעמדת עבודה(.
 

במערכת הבקרה  ישולב צורב   .4
 דיסקים עם יכולת צריבת הבדיקה.

 

------------ 
 יש/אין

------------- 
 

הדיסק הצרוב יכלול כל  .5
אשר  VIEWERהמרכבים כגון 

 נחוצים לצפייה בבדיקה.

------------ 
 יש/אין

------------- 
 

צריך  VIEWER –יש לציין שה  .6
לפעול ללא התקנה מקומית או 

 העתקה של קובץ / קבצים לעמדה.

------------ 
 יש/אין

------------- 
 

יכולת שירות מרחוק למערכת.   .7
הספק יציין אפשרויות למיקום 
 מרכזי שירות בארץ ובעולם.

------------ 
 יש/אין

------------- 
 

הספק יתחייב לשתף פעולה עם   .8
הגורמים המקצועיים במכבי בכל 
הנוגע לאבטחת סודיות המידע, על 

פי העקרונות המקובלים על 
 הגורמים המקצועיים במכבי

------------ 

 יש/אין

------------- 

 

הספק מתחייב לשיתוף פעולה   .9
מלא עם הגורמים המקצועיים 

במכבי ועם ספקי מערכות המחשוב 
והתוכנות למכבי בכל הקשור 
למיצוי היכולות לממשק את 

המערכת למערכות המחשוב של 
 מכבי.

------------ 

 יש/אין

------------- 

 

המערכת  תתמוך בפרוטוקולים . 10
 הבאים:

    

.  •DICOM  media on CD-R 

 

------------ 
 יש/אין

------------- 
 

•DICOM WLM (Work List 

Management) 

 

------------ 

 יש/אין

------------- 

 

•DICOM MPPS (Modality 

Performed Procedure) 

 

------------ 

 יש/אין

------------- 

 

•DICOM Image Export 

(C-STORE SCU) incl. Storage 

Commit 
 
 
 
 

------------ 

 יש/אין

------------- 

 

•DICOM Dose Structured 

Report 

------------ 
 יש/אין

------------- 
 

•DICOM PROFILES ------------ יש / אין -------------  

     אביזרים
 חזה לצילומי ידיים מחזיק .1

מחזיק ו בעמידה בוקי עלבעמידה 
 .מיטהידיים ל

 ---------------- -------------- יש/אין -------------

מיקרוסויץ  .2
MICROSWITCH 

לדלתות פנימיות בחדרי 
 הצילום כולל תשתית

 ---------------- --------------- יש / אין --------------

     אינטגרציה במפעל היצרן
הרכבה מוקדמת  נדרשת

 המערכת של (מלאה אינטגרציה)
 . היצרן במפעל

דו"ח בדיקה בסיום יש לספק 
 ההתקנה.

 ------------- -------------- יש/ אין -------------
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 מידה יחידת נדרשת תכונה
 פרטים

 לסמן)יש 
 (בעיגול

 הספק"י ע למילוי המכרז דרישות פירוט
 (נוספות והערות הפריט תיאור)

    במערכת  CRאינטגרציה של 
שישלב   CRינטגרציה של מכשור א

 את התמונות לתיק אחד של החולה
 לצורך צילומים ישירים()

 --------------- ככל שמתקיים. יש /אין ---------------

     אופציות

     גלאי אלחוטי:. 1

בגודל   FDנדרש גלאי אלחוטי  א.
ס"מ לפחות בטכנולוגיית  43*35

DR. 
  ------------ יש / אין ----------

בגודל   FDנדרש גלאי אלחוטי  .ב
ס"מ לפחות בטכנולוגיית  43*43

DR. 
 יש/אין ----------

--------------------- 
 

  aSi ,CsI. בטכנולוגיית     ג

Cesium Iodide 
 

------------ 
 יש / אין

  aSi ,CsIבטכנולוגיית     

Cesium Iodide 
 

 

 המטריצה.ו גודל הפיקסלים פרט .ד
 

מס' ביטים 
 לפיקסל 

גודל הפיקסל 

Xxx m 

   

 .DQEוגרף   MTFגרף  פרט . ה
 

  לפרט ------ גרף

רזולוציה מרחבית מהשטח הגדר . ו
 הפעיל של הגלאי.

 
LP /mm -----   

נפח התמונה בפורמט פרט . ז
ס"מ  43X35הצילום הגדול ביותר 
 כולל

Bit /pixel. 
 

Bit /pixel 
 ------   

 : . אביזרים לגלאי אלחוטיח
. תחנת עגינה לטעינת הסוללות או 1

 הגלאי 
 LAT.מחזיק גלאי לצילומים 2

 . מחזיק גלאי על גלגלים 3
 

 
 
 

 יש/אין 
 

 יש/אין 
 יש/אין 

 
 

----- 
----- 

----- 

 
 

 

     שירות:
UP-TIME   98%לפחות  ---------- אחוז .98%לפחות  

MTBF )בשבועות )על פי הוראות יצרן ---------- ---------  

MTTR בשעות --------- ---------  
תדירות ומשך טיפולים מונעים 

של  PMכנדרש על ידי היצרן מסמך  
 היצרן.

  יש לצרף מסמך  --------- -----------
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 1נספח א'
 אבטחת מידע   -מענה טכני 

 שלהלןיש לענות על כל הסעיפים בטבלאות 

 
 __________________ המציע חותמת                                                                                      

 
 

 הגשת ההצעה  במעמד חובה הינההמבוקש אספקת המידע  .א

 יהווה יתרון.  - פיםבכל הסעימענה חיובי או מענה בהתאם למפורט 
 

 2MDS)צירוף מסמך  1.1.1הערה: ניתן לספק מענה לחלק א' באמצעות מענה על סעיף 
 כלל. 2MDS, ללא צירוף 8-2כמפורט להלן( או לחילופין מענה לסעיפים 

 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 10/2013גרסת תבנית  2MDSטופס  .1

 10/2013גרסת תבנית  2MDSהספק יצרף טופס  .1.1
שימולא וייחתם ע"י יצרן המכשור הרפואי. 

כנספח ח' למסמכי  )מצורפים הטופס והסבר למילויו
 (.המכרז

 

מייתר  כאמור לעיל 2MDSטופס צירוף  .1.1.1
לחלוטין הצורך לאספקת מענה לשאלות 

במפרט אבטחת המידע  בהמשך פרק זה
 להלן(. 2-8)שאלות 

 

אי צרוף הטופס או שימוש בטופס מתבנית  .1.1.2
איננו חלופה למענה לשאלות  2004/2008

 בהמשך פרק זה.

 

 / לא מצורף מצורף

 פרטים לגבי המכשיר הרפואי .2
 

 שם המכשיר ע"פ היצרן. .2.1

 
 
 

מערכת ההפעלה במכשיר הרפואי )שם מלא כולל  .2.2
 אם רלוונטי(  SP-גרסה ו

 
 

 שם/גרסת התוכנה שתסופק עם המכשיר. .2.3

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

_________________________ 

 

 

_________________________ 

 

 

_________________________ 

 

  Antivirus (AV:)תוכנת  -מענה לקוד זדוני  .3
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להלן ורק אחת מהן מחמשת החלופות  אחתציין חובה ל
 ופרט כמבוקש:

 

הרשאה להשתמש באנטי וירוס לפי בחירת המזמין  .3.1
 כאשר היצרן מתחייב שאין לכך השפעה על המערכת. 

 
 

כלול במערכת אנטי וירוס פעיל ומתעדכן  .3.2
אוטומטי/מעודכן ע"פ הוראות היצרן. ציין איזה 

 Norton ,McAfeeמותקנת )לדוגמא:   AVתוכנת
 וכדומה( ומה שיטת העדכון.

 

 

היצרן, אך איננו מסופק על ידו. אנטי וירוס מומלץ ע"י  .3.3
, Nortonמומלצת )לדוגמא:   AVציין איזה תוכנת

McAfee .)וכדומה 
 

 

 

 היצרן מספק שיטה חלופית כמענה לסיכוני קוד זדוני.   .3.4
 

 

 

 

היצרן אוסר על שימוש באנטי וירוס במערכת ואיננו  .3.5
 מספק כל שיטה חלופית לטיפול בקוד זדוני. 

 

 

 

 

 מאשר
 

 

 ___________________לפרט: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

לפרט 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
 

 

 לפרט השיטה החלופית: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 מאשר

 

 הזדהות ווידוא הזדהות. לענות על כל השאלות. .4
האם  בכניסת למערכת נדרשת הזדהות באמצעות שם  .4.1

 משתמש וסיסמא. 

 

האם  תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי )לכל  .4.2
 משתמש במערכת זיהוי אישי וסיסמה אישית(. 

 
 

נתן לאכוף שימוש בסיסמאות הכוללות צירוף  האם .4.3
 של אותיות ומספרים )מורכבות תוכן הסיסמה(. 

 

 נתן לאכוף תאריך תפוגה לסיסמא.  האם .4.4
 

האם נתן להגדיר את המערכת שתבצע נעילת משתמש  .4.5
לאחר מספר ניסיונות כניסה עוקבים כושלים לדוגמה 

 עקב אספקת סיסמה שאיננה נכונה. 
 

 

את המכשיר כך שאי פעילות האם ניתן להגדיר  .4.6

 

 

 כן      /     לא 

 

 

 כן      /     לא 

 

 כן      /     לא 

 

 כן      /     לא 

 
 כן      /     לא 

 

 

 כן      /     לא 
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משתמש במשך זמן שהוגדר מראש יחייב את 
המשתמש להזדהות מחדש? )לדוגמה ע"י: ביצוע 

logoff נעילת ,session או העלאת שומר מסך מוגן ,
 סיסמה(. 

 

האם המשתמש יכול באופן יזום לבצע את פעילות  .4.7
 ? 4.6הנעילה המתוארת בסעיף 

 

 האם נתן לשנות סיסמאות ברירת המחדל במערכת?  .4.8

 

 

 

 

 כן      /     לא 

 

 כן      /     לא 

 

 הרשאות .5

במערכת ממומש מנגנון הרשאות גישה למידע  .5.1
 המאפשר התאמה לפרופילי תפקיד שונים. 

 

 

 כן / לא

 חיווים ולוגים  .6
האם המכשיר הרפואי יכול לייצר תיעוד )רישום  .6.1

 בלוג(: 
 

 :רק בתנאי שהמענה היה כן, ענה על השאלות הבאות
 

 האם הרישום בלוג כולל רישום של שם המשתמש? .6.2
 

 

 האם הרישום בלוג כולל רישום של תאריך/שעה? .6.3
 
 

 כלול בלוג?  Login/Logoutהאם רישום של  .6.4
 

האם צפייה ברשומה שבה מידע אישי/רפואי אישי  .6.5
 כלולה ברישום בלוג? 

 

האם יצירה/עדכון/ביטול של רשומה שבה מידע  .6.6
 ישי כלולה ברישום בלוג? א-אישי/רפואי

 

-האם יצוא/יבוא של רשומה שבה מידע אישי/רפואי .6.7
 ברישום בלוג?אישי באמצעות מדיה ניידת כלולה 

 
 

-האם שיגור/קבלה של רשומה שבה מידע אישי/רפואי .6.8
 אישי בתקשורת כלול ברישום בלוג? 

 

 

 כן      /     לא 

 
 כן      /     לא 

 

 כן      /     לא

 

 כן      /     לא 

 

 כן      /     לא

 

 כן      /     לא

 

 

 כן      /     לא

 

 

 כן      /     לא

 

 Data atבמערכת ) נשמר מקומית ההגנה על מידע  .7

rest) 
 

אישי הנשמר רפואי אישי לרבות מידע מידע  האם .7.1
 .מערכת מוגן ע"י הצפנהמקומית ב

 

 
 

 

 

רפואי אישי/מידע )/ לא רלוונטי   כן  / לא  

 (נשמר מקומיתלא  אישי

 

  ממשקים למול מכבי .8
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האם המכשיר מספק מנגנון זיהוי הדדי בינו ובין  .8.1
למניעת התחזות המכשיר למול מערכות מערכות מכבי 
 מכבי ולהיפך?

 
 

אישי רפואי אישי לרבות מידע מידע  האם .8.2
 המשוגר/מיוצא מהמערכת מוצפן לפני שיגורו? 

 

 

 

האם המכשיר תומך במנגנון שמטרתו הגנה מפני שינוי  .8.3
 המידע העובר בממשק? 

 

 

 

   כן  / לא  

 

 

מידע )/ לא רלוונטי    כן  / לא

אישי לא משוגר/מיוצא אישי/רפואי 

 (מהמערכת

 

 

מידע לא )/ לא רלוונטי   כן  / לא

 (מיוצא מהמערכת/משוגר
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  כ "לא קיים / אין"מידע מבוקש במענה למפרט. אי אספקת מענה תחשב  .ב
 
 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 

לרבות רשת  ים לתמיכה ותחזוקה מחוץ לרשת מכביממשק .1
 )תחזוקה מרחוק, כיול מרחוק, וכד'(. האינטרנט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קיים  /  לא קיים  / לא יודע

 

אם קיים, לספק פרטים לגבי 

הממשק: סוג הממשק, המידע 

שיועבר בו, האמצעים לשמירה על 

סודיותו, שלמותו ואמינותו של 

 המידע המועבר בו:

 _________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

  מחיקה מאובטחת של מידע .2
כדי לוודא מחיקה  היצרןמחיקה מידע המומלצת ע"י  .2.1

מאובטחת )מחיקה שאיננה מאפשרת שחזור מידע(. 
אם קיימת, ציין כיצד, או הפנייה למסמך היצרן 
המפרט את השיטה. המסמך שבו פירוט השיטה 

 יזכה במכרז.המציע יסופק למכבי במידה ו

 

 קיימת     /     לא קיימת  /  לא יודע

 במידה וקיימת:

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 Cyberבנושא  FDA-התייחסות להנחיית ה .3

Security: 

 

האם גרסת המוצר המוצע פותחה תוך התייחסות  .3.1
 :Cyber Securityבנושא  FDA-להנחיית ה

 

Content of Premarket Submissions for 

Management of Cybersecurity in Medical 

Devices  

Guidance for Industry and Food and Drug 

Administration Staff 

 

Document Issued on: October 2, 2014 

 

 

 

 

 /  לא יודע  /     לא     כן
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 Cyber Securityאיכות הקוד מנקודת מבט של  .4
האם גרסת הקוד המוצעת נכתבה ע"י צוות שהוכשר  .4.1

 לכתיבה ע"פ מתודולוגיית פיתוח מאובטח. 
 

 

 

 Codeהאם גרסת התוכנה המוצעת עברה בחינת קוד ) .4.2

Review( מבדק חדירה/)Penetration Test ופרט כלי )
 הבדיקה.

 

 

 

 

 

 

הייתה  7.2האם תוצאת המבדקים כאמור בסעיף  .4.3
במידה והיו ממצאים חמורים, אלה משביעת רצון וכי 

 תוקנו, נבדקו ונמצאו תקינים.

 

 /  לא יודע  /     לא     כן

 

 

 

 /  לא יודע  /     לא     כן

 

פרט אלו בדיקות נעשו, באלו כלים 

)תוכנות( נעשה שימוש )אם נעשה(: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

 /  לא יודע  /     לא     כן

 

 
 שימוש נעשה שבה האלחוט טכנולוגיית לגבי פרטים .5

 וציוד ממשקים של תקנים כולל, האלחוטי בגלאי
 .תקשורת

 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 .DICOM Conformance Statementמסמך  .6

 :הספק יבחר אחת משתי האפשרויות להלן

 את המסמך. צרף יהספק  .6.1

-------------------------------------------- 

 ה כלשהי הספק איננו מצרף את מסמךמידה ומסיבב

 :6.2שאלות בסעיף ל יענה  DCS-ה

 

 מנגנון שלא קיים, יש לציין "אין".

 "."לא ידועידוע אם קיים, יש לציין מנגנון שלא 

 

 פרטים לגבי: .6.2

למערכות  מכשיר הדימותמנגנון הזדהות    .6.2.1
למניעת התחזות של המכשיר אל מול  מכבי

 המערכת ולהיפך
 

 

 

 

 

 

 מצורף     /     לא מצורף

--------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

פרטים לגבי מנגנון הזדהות: 

_________________________ 

_________________________ 
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 :DICOMהגנה על מידע המועבר בפרוטוקול  .6.2.2

פרטים לגבי מנגנון לשמירה על  .6.2.2.1
חיסיון המידע המועבר בפרוטוקול 

DICOM )לדוגמה באמצעות הצפנה( 

 

 

 
 
 

מנגנון להגנה על שלמות פרטים לגבי  .6.2.2.2
 המועבר בפרוטוקול ואמינות המידע

 .DICOM-ה

 
 

 

 

 

 

פרטים לגבי מנגנון לשמירה על חסיון 

המידע: 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

 

פרטים לגבי מנגנון לשמירה על 

 שלמות ואמינות המידע: 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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 'ב נספח

 תקשרותההסכם ה
 2016 ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי 
 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'  
 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 __________________ בע"מ__________ 

 __________________________ח.פ. __ 

 _____________________________מרח' ____ 

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד          

 

 

 DRת לצילומי רנטגן ומערכאספקת ל ,137/2015 ושמספר רגיל פומביפרסמה מכרז ומכבי   הואיל
להסכם זה, ואשר   'כנספח א(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" :)להלן ותחזוקתן

 ;הימנומהווה חלק בלתי נפרד 
 

 'גכנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:למכרז )להלסופית והזוכה הגיש הצעה  והואיל
בהתאם  המוצר/יםאת  לספקהסכים , ובכך ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,מכרזל

 ;ובכל נספחיו לתנאים המפורטים בהסכם זה
 

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

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,
 

 כללי .1

על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד  ,המבוא להסכם זה .1.1
 מההסכם וייקראו ביחד עמו.

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

דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש יבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ .1.3
 :אחר

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם" .1.3.1

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

, התקנתן DRמערכות לצילומי רנטגן  תאספק - "המוצר"השירות/ .1.3.3
 זה ובהתאםמכרז מסמכי הכל כמוגדר ב ,ותחזוקתן

 הסכם זה על נספחיו.לו , לדרישותמפרטל
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ביקורת טכנית תקופתית ובדיקת בקרת איכות אשר  - "ביקורת טכנית" .1.3.4
נועדו לבדוק ולוודא כי המערכת על כל מכלוליה ורכיביה 

מתפקדת באיכות וברמת עומדת בדרישות החוק ו
 הביצועים הנדרשת.

המועד בו תוכח הפעלתה התקינה של המערכות באתרי   - "מועד מסירה" .1.3.5
 י המפרטפ-מכבי, לשביעות רצונם של המשתמשים, על

שהוגדר, לאחר שקיבלו הדרכה להפעלת המערכת וכפי 
 .באתר שיאושר בכתב על ידי מנהל  מכבי

 אנשי קשר .2

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

 נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. להיות__________ ממנה בזה את הזוכה  .2.2

, יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי למוצרנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .2.3
 י מכבי.יד-לידרש לכך עיוישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 

 לעניין מתן השירותהזוכה והצהרות התחייבויות  .3

(, "היצרן" )להלן: _______________הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו סוכן מורשה של חברת  .3.1
 וכי הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.

 יש בידיו בכל תקופת ההסכם אשור בכתב מהיצרן שהוא נציגו המורשה  הזוכה מצהיר, כי  .3.2
 ,, מדגם __________________DRמערכות לצילומי רנטגן לשווק בישראל, מטעם היצרן, 

ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה מקצועית וביקורות טכניות למערכות 
 הנ"ל, לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו.

המערכות, הציוד המתכלה, לספק למכבי את  , בכל תקופת ההתקשרות,הזוכה מתחייב .3.3
ולעמוד בכל הכמויות,  ,ובהצעתו מפרטשירות למערכות בהתאם למפורט בהסכם זה, בהו

 התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

במידה ודגם מבין הדגמים נשוא הסכם זה יפסיק להיות משווק ע"י הזוכה, למכבי תהיה הזכות  .3.4
 לרכוש את הדגם החדש במקומו באותם תנאים, ובלבד שהדגם החדש עומד בכל תנאי המפרט. 

 כבי תהיה באישורה של מכבי.כל הכנסה של דגם חדש למ

רכישת עת דרישות היצרן בכתב בבבמידה והספק ידרוש תשתיות נוספות שלא היו מוגדרות   .3.5

תם ויתחזק אותם לכול אורך חיי הוא יספק או -מערכת(לנוסף   UPS  דוגמאהציוד ) ל
 ללא עלות נוספת למכבי. ערכת המ

 

למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, הזוכה מתחייב  .3.6
 שליטה לגביהן.

המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים המקצועי כי ברשותו מצוי כוח האדם  ,מצהיר זוכהה .3.7
הדרושים לשם התקנת המערכות, לשם תחזוקתן ולשם הדרכת הפעלתן, הכל כמתחייב 

וא, לשירות יביכל דין, לפי -הנדרשים על מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים
 רכות.ולאחזקת המערכות והחומרים לביצוע הבדיקות במע

, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו בישראל המורשה של היצרן הנציגבהיותו  הזוכה מצהיר, כי .3.8
וכי יש לו  ,להשיג, בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה, חלקי חילוף וציוד למערכות

מעבדה המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת המערכות וכן צוות אנשים מיומנים 
 לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה, למשך כל תקופת ההתקשרות.

, מכל סיבה שהיא, יבוטל או במידה והייצוגהיצרן  אתיפסיק לייצג אם כי הזוכה מתחייב,  .3.9
לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את  יוודעישכיודיע הזוכה למכבי מיד 

תתקשר מכבי  איתוההתקשרות עם הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש 
 ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.
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בפריסה ארצית בכל מקום שיידרש על  זה להסכם בהתאם השירותים את ליתן מתחייב הזוכה .3.10
 .תקין ובציוד מיומן עובדים בצוות, בטוחות עבודה בשיטות שימוש תוך, ידי מכבי

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

 

  המערכות/המוצרים אספקת .4

פקס/הזמנה /בכתבהזמנה ב לזוכה מכבי שתמסור כפי, מכבי לאתר המערכותהזוכה יספק את  .4.1
 מקורות לכל מערכת כל לחבר, להוביל, להתקין, להרכיב, לספק מתחייב. הזוכה ממוחשבת
 .ותקין מקובל פעולה במצב למכבי אותה ולמסור התקינה הפעלתה לצורך הנדרשים האנרגיה

 במכבי על תעודת משלוח. תעודת משלוח חתומה על ידי מנהל המערכתזוכה יחתים את מקבל ה .4.2
קרי אישור כי המערכת נתקבלה,  –מסירה" אישור ל" תהווהאתר או מי מטעמו, מכבי ב

 הופעלה באופן תקין והמשתמשים בה קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש בה, לשביעות רצונם.

 להצבת הנוגעים והסידורים הדרישות כל את, ההסכם חתימת לאחר מיד, למכבי יעביר הזוכה .4.3
 הדרושים טכניים ופרטים תוכנות, חשמל לאספקת דרישות לרבות, מכבי באתרי המערכות
'. וכו המערכת להצבת הנוגעים פיזיים סידורים, במכבי המחשוב למערכות המערכות לקישור

 .חשבונה ועל"ל הנ והדרישות הסידורים את לבצע מכבי של באחריותה

  .מראש מכבי עם ויתואם שיוסכם בתאריך המערכות את יספק הזוכה .4.4

 הזמנת ממועד עבודה ימי 45 -מ יאוחר לא מכביב ויותקנו  במכוני הרנטגן יסופקו המערכות .4.5
 .מכבי

 חבילות, החומרה רכיבי כל את וכוללות חדשות כשהן מכבי לאתרי המערכות את יספק הזוכה .4.6
 וחומרים והאביזרים החלקים כל(, SERVICE MANUAL) מלא טכני שירות ספר, התוכנה
 יסייע, כן כמו. המערכות של והתקינה המלאה להפעלתן הנדרשים, מתאימה ראשונית בכמות
 .מכבי של המחשוב למערכת המערכות בקישור למכבי הזוכה

 למהנדס (SERVICE MANUAL) מלא טכני שירות ספר של נוסף עותק הזוכה יספק, בנוסף .4.7
 .מכבי במטה רפואי ציוד

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

 

 הדרכה ותמיכה מקצועית .5

 התקינה פעולתן על ולהשגיח המערכות את להפעיל המיועדים מכבי עובדי את ידריך הזוכה .5.1
 תנתן ההדרכה. היצרן הנחיות לפי, המפעיל ברמת ובתחזוקתן בהפעלתן, במערכות בשימוש

 השימוש יוטמע אשר עד ותמשך התקנתה לאחר מיד המערכת תוצב בה מכבי אתר בכל
 .האתר מנהל רצון לשביעות, במערכת

יספק עם כל מערכת ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן תמצית  זוכה .5.2
 הוראות אחזקה בעברית.   

 למשתמשי בהן העבודה ובשיטות המערכות בהפעלת שוטפת מקצועית תמיכה יספק הזוכה .5.3
 .מכבי של פניה לפי או הצורך לפי, המערכות

 
 

  מערכותקה לוחזתשירות  .6

כמפורט בהצעתו הסופית )נספח ג' למסמכי  מערכת לכללתקופת אחריות  מתחייבהזוכה  .6.1
(. "האחריות"תקופת  )להלן: , כהגדרתה במכרזמתום תקופת ההרצה תחלאשר  ,המכרז(
 ותפעל ואביזריה רכיביה כל על תקינה תהיה ידו על שתסופק מערכת שכל אחראי יהיה הזוכה
 .כלשהן מגבלהאו /ו הפרעה ללא ותקינה שוטפת בצורה

אחראי לפעולתו התקינה של כל מערכת, על כל רכיביה,  יהיהזוכה ה האחריות תקופת במהלך .6.2
  יעוץ והדרכה למשתמשים.  ,תמיכה וכן ותיקונים תחזוקה שירותי, נוסף תשלום ללאויספק, 
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על פי הצורך גלאים ו , תא יוניזציההחלפת שפופרתלמען הסר ספק שירותי האחזקה כוללים  .6.3
בתום תקופת האחריות, שמורה למכבי האופציה לרכוש מהזוכה שירותי ללא תוספת תשלום.

בהתאם להצעתו במכרז, למשך תקופה בת שנה אחת, וחוזר חלילה, וזאת עד  תחזוקה בתשלום
. ("תקופת התחזוקה בתשלום"הלן: ל)שנים, כולל תקופת האחריות  10לתקופה כוללת של 

 יום לפני כל תקופת תחזוקה בתשלום. 60יע לזוכה על מימוש אופציה כאמור, לפחות מכבי תוד

 שבר תיקוני, תיקונים, והדרכה טכנית תמיכה ויכלול מכבי באתר ינתן התחזוקה שירות .6.4
 הדרושים חלפים אספקת, היצרן הוראות לפי מונעים טיפולים(, סביר משימוש)כתוצאה 
 תוכנה ועדכוני טכניות ביקורות, תקין לתפעול השבתה לשם או תקין במצב המערכת לשמירת
, העבודות כל את כולל השירות. מכבי מצד תמורה או תשלום תוספת ללא והכל, למערכת
 . התחזוקה ביצוע לשם הדרושים והחלקים החומרים

ערבי חג בין ו' ו בימיו 19:00עד  08:00קה ינתנו בימים א' עד ה', בין השעות וחזתשירותי ה .6.5
 . 13:00עד  08:00 השעות

יענו באותו יום עבודה  14:00: קריאות שתתקבלנה עד השעה שירות לקריאות תגובה זמני
 שעות ממועד קבלת הקריאה אצל הזוכה.   4ובתוך 

 3 -, תיענה תמיד באותו יום העבודה ולא יאוחר ממערכת השבתתקריאת שירות במקרים של 
 .התקלה לסיום עד ותטופלשעות מקבלת הקריאה, גם אם תגיע סמוך לסוף יום העבודה, 

 הזוכה מתחייב להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום. .6.6

ותחזוקה שאינם דחופים ושירותי תחזוקה מונעת יינתנו בשעות בהן אתרי מכבי  אינם  שירות .6.7
 בימי ו', בתיאום עם מנהלי אתרי מכבי.  בעיקרופעילים  

 קריאת מעת שעות)ארבעים ושמונה(  48מתחייב לתקן כל תקלה תוך מקסימום  הזוכה .6.8
 .ישראל וחגי שבתות למעט, השירות

)ארבעים  48יהיה ערוך לספק מערכת חלופית במידה והתקלה במערכת לא תתוקן בתוך  הזוכה .6.9
ת המערכת. במקרה זה מתחייב הזוכה להעמיד לרשות מהגעת הטכנאי לבדיק שעותושמונה( 

 מכבי מערכת חלופית ברמה זהה או דומה לזו של המערכת נשוא הסכם זה ובאופן מיידי. 

)תשעים  98% -של כל מערכת לא יפחת מ (UP TIME) התקין ההפעלה זמן כי מתחייב הזוכה .6.10
 .שנתי מצטבר בחישוב, הרגילות העבודה משעותושמונה אחוזים( 

ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת מהמערכות ויציג אותו  הזוכה .6.11
 פי דרישת מכבי. -למכבי בכל עת על

 הדרוש ככל, היצרן המלצתפי -על חילוף וחלקי חלקים מלאי ברשותו להחזיק מתחייב הזוכה .6.12
 לפחות םשני שבע של לתקופה וזאת, דרושות תוכנות לרבות, המערכות ולתחזוקת לתיקון
 הזוכה מתחייב, כן כמו. מכבי בשימוש המערכות עוד וכל מערכת כל של המסירה ממועד

 .המערכות לתחזוקת שירות אנשי שני לפחות להעסיק

בתום תקופת האחריות, יספק הזוכה שירותי תחזוקה בתשלום בהתאם להצעתו ולמשך  .6.13
התחזוקה יכללו את כל הכלול תקופת תחזוקה בתשלום לפי קביעת ודרישת מכבי, ושירותי 

 יש לצרף דוח שירות  לכל חשבונית . בתקופת האחריות.

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

 

 ת מכבי יובויהתחי .7

מתחייבת להפעיל את המערכות בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות עובדים המיומנים  מכבי .7.1
 לכך. 

לצורך בדיקתן, טיפול למערכות  מוסדרת ומבוקרתגישה תאפשר לזוכה, בתיאום מראש,  מכבי .7.2
 בהן ותחזוקתן.

 

 התמורה ותנאי תשלום .8
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ידה התעריף ליח פי מכפלת-עלנספח ג',  - מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה .8.1
סכום רכישת חדרי בניכוי ודי נציג מכבי, י-בפועל ושאושרה עלהותקנה ש ותבכמות היחיד

מע"מ כדין, כנגד הוצאת בתוספת ו; 'פח גסהקיימים במכבי כאמור בנ הצילום האנלוגיים
 (."התמורה")להלן: חשבונית מס כחוק 

המיסים,  , וההוצאות שלומיםומוחלטת, וכוללת את כל הת מובהר, כי התמורה הינה סופית .8.2
כמפורט  המוצריםאו /ו המקצועיים השירותיםאספקת /במתןהכרוכים ההיטלים והאגרות 
 8.1כאמור בסעיף  הזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה במסמכי מכרז זה. 

 .לעיל

  הצמדה  .8.3

ין היציג בבוקרו של פי שער החליפ-התעריף ליחידה הנקוב במט"ח יתורגם לש"ח על
 ההזמנה.  יום 

 תנאי תשלום .8.4

 65( יום )תום חודש + וחמישה)שישים  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .8.4.1
די נציג י-די הזוכה ותאושר עלי-תוגש עלפי חשבונית ש-יום( ממועד הפעילות, על

 מכבי. 

ות. אם תוגש לאחר ימים מתום חודש הפעיל )עשרה( 10-מתוגש לא יאוחר  החשבונית .8.4.2
 .למועד התשלום הבאיידחה מועד זה, אזי התשלום 

. לו המגיעים הסכומים כל פירוט ובון למכבי חשבו יגישהספק  -הגשת החשבונית  .8.4.3
 החיובים לאימות, אסמכתאות הכולל, מפורט דוח יצרף הספק

  -הסכם למצ"ב כנספח  -החשבונית תלווה בטופס אותו ימלא מקבל הציוד  .8.4.4
יון שם מלא וברור של המקבל, ידי המקבל בצ-ובתעודות משלוח מקוריות חתומות על

 תאריך קבלה וחתימה. 

 החשבונית, ולאחר בדיקתם יהוו אליהוהדו"ח המצורף  חשבונית זותבדוק  מכבי .8.4.5
 י.  והדו"ח אסמכתא לתשלום על ידי מכב

)לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי  בחשבוניתויתגלו  היה .8.4.6
דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז 
הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, 

 .ימים מראש 14בת , ובכפוף למתן הודעה בכתב ממכבי

לת קבהתקנה מוצלחת של המכשיר לשביעות רצון מכבי והתשלום יתבצע לאחר  .8.4.7
 של משרד הבריאות. רישיון הפעלה

 אחת, תחזוקה שירותיתקופת האחריות, מכבי תשלם לזוכה תשלום בגין  בתום .8.4.8
 .הרבעון שלמתחילתו  65של שוטף +בתנאי תשלום  ,לרבעון

 

 אחריות .9

או אובדן ו/או /ולכל נזק פי דין -עלמבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי  .9.1
יגרמו למכבי ו/או למי יפגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, ש

כמפורט  המוצר אספקתעקב ו/או בקשר עם  ,מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו
 ומוגדר בהסכם זה. 

לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הזוכה מתחייב  .9.2
הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי 

הסכם זה או פי  -כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על
ן דרישה/תביעה בגיבדבר כל זוכה , למתן הודעה מיידית לק דין חלוטפס, ובכפוף לפי כל דין -על

 .האמור לעיל ולמתן אפשרות לזוכה להתגונן בעצמו מפני דרישה/תביעה כאמור

לזוכה אודות לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב ה הפיצוי והשיפוי כפופ חובת
שמכבי לא תתפשר בתביעה לכך ולנהל את התביעה הנידונה  לזוכה, למתן האפשרות התביעה

 הזוכה. ללא הסכמת



 

30 

 

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .9.3
חים כדי לשחרר את יהיה בעריכת הביטו, ולא להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

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

, מכל סכום שיגיע בכללותו זה סעיף לפי זכאית היא להםלנכות סכומים  תרשאי תהא מכבי .9.4
לגבותם  תרשאי האתפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -בצירוף הצמדה וריבית על ,לזוכה הממנ

 בכל דרך אחרת.  מהזוכה

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  .9.5
צורך פי ההסכם. למעלה מן ה-על ידו על הניתנים לשירותיםחסים ההוראות והתקנים המתיי

, (ח משולבנוס)החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב יובהר, כי הזוכה 
אך מבלי לפגוע בכלליות  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 1995-תשנ"הה

 וו/או קבלני המשנה של ו ו/או שליחיו ו/או משמשיוכל עובדישהזוכה, האמור לעיל, באופן 
, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או השירותים במתןועובדיהם שיועסקו 

 .פי החוק הנ"ל-זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,זמני

לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .9.6
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-ו/או עלההסכם 

 ., כהגדרתם להלןבביטוחי הזוכהנזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 

 

  ביטוח .10

 כל דין, ממועד תחילת פי-עלאו /ו זה הסכםפי -על הזוכהמאחריות ומהתחייבות  גרועל מבלי .10.1
ולקיים על  לערוך הזוכההסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב 

חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 
 :)להלן הימנו נפרד בלתי חלק ומהווה זהב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם 

, ההסכם יפ-וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על (,"הביטוחים"ו/או  "הספק"ביטוחי 
 תקופה כל למשך מקצועית אחריות וביטוח מוצר חבות ביטוח ולעניין, שלו הארכה כל לרבות
 (שלוש) 3-מ פחות לא אך, ההתיישנות תקופת לתום ועד ההתקשרות תקופת תום לאחר נוספת

 שנים מתום תקופת ההתקשרות.

וניתן להמירם לסכומים בדולר הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח,  כי סכומי ,מובהר
 .ההסכםבתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת  ,ארה"ב

למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  מתחייב הזוכה .10.2
 תחודשנה הזוכהלשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 

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

 .הזוכהמקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

 לפניאחד  מיום יאוחר לא, מכבילהמציא ל הזוכה, מתחייב מכביצורך בכל דרישה מצד  ללא .10.3
כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור  הזוכההסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי  חתימת מועד

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

 זה הסכםפי -על הזוכהרותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של מתן השי
 .דין כל פי-עלאו /ו

לצמצם או לגרוע בצורה  כדי הזוכה ידי-כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ,מובהר זה בהקשר .10.4
 הזוכהכל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

פי -על לו אחראי הזוכהש נזק כל בגיןמי מטעמה  או/ו מכבילשפות ו/או לפצות את  חובתומ
 .דין כל פי-עלאו /ו זה הסכם

לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  תסתיים הזוכהשתקופת ביטוחי  ככל .10.5
לעיל בגין הארכת תוקפו  10.3אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכביבידי  להפקיד הזוכה

 .ההסכם פי-על ההתקשרות קופתלתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל ת

"ח בש הנקוב לערך להתאימם הזוכהוסכומי הביטוח הינם בדולרים, על  היה כי ,מובהר
 .הביטוח עריכת חידוש ביום הידוע לשער בהתאם
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 10.5ו/או  10.3בסעיפים  כנדרש הזוכהידי -, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים עלמובהר .10.6
 המגיע לוםתש כל בעיכוב, היתר בין, מכבילעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 .זה הסכם לפי זוכהל

-"אהתשל)תרופות(,  החוזים חוק לפי כבילמ העומדת זכות מכל לגרוע כדי לעיל באמור אין
1970. 

 הזוכה ידי-אישור עריכת הביטוחים שיומצא על את לבדוק, תחייב לא אך, תרשאי האת מכבי .10.7
לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על  מתחייבכאמור לעיל, והזוכה 

 מצהיר הזוכה. זה 10 סעיף פי-על להתחייבויותיו האישור נשואמנת להתאים את הביטוחים 
הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על  לעריכת מכביכי זכויות  ,ומתחייב

אישור עריכת הביטוחים,  אונש הביטוחים לגבי אחריות כלאו /ו חובה כלו/או מי מטעמה  מכבי
ם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על טיבם, היקפ

 לעיל כמפורט שינויים עריכת נדרשה אם בין וזאת, דין כל פי-עלאו /ו זה הסכםפי -על הזוכה
 .לאו אם ובין הביטוחים עריכת אישורי נבדקו אם בין, לאו אם ובין

 , וכימכבי ידי-על נערך אשר ביטוח לכל קודמים נםעל פיו הי ,מפורש תנאי יכללו הזוכה ביטוחי .10.8
 המבטח יתחייב, כן כמו. מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

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

 מתן אי לרבות, הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,סעיף יכללו הזוכה ביטוחי .10.9
 של, לא יפגעו בזכויותיה הפוליסות מתנאי תנאי של הפרהאו /ו תביעה הגשת איאו /ו הודעה
 שיפוי.  לקבלת מכבי

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הזוכהלגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  מבלי .10.10
פוטר את  והואהנובע מנזק לרכושו,  או/וו מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/א מכביכנגד 
 לנזק שגרם מי לטובת יחול לא זה פטור. כאמור לנזק אחריות מכלו/או מי מטעמה  מכבי

 תכלולנה, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי( ,מתחייב הספק. זדון בכוונת
 בכוונת נזק שגרם מי כלפי למעט)אך ומי מטעמה  מכביהפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי 

 .הפוליסות פי-על זכויותיו למיצוי לפעול מתחייב והזוכה, (זדון

כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא  ,מתחייב הזוכה .10.11
מי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך הוא יהא אחראי לכלול בהסכ ,חוזה זה

, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת זה 10 סעיףולקיים את הביטוחים המפורטים ב
. לחלופין, רשאי זה 10 סעיףב המוגדר פי-על יותר מאוחרת לתקופה או הזוכההתקשרותם עם 

 את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל.  לכלול הזוכה

לא יהיו  ,מקצועית אחריות ביטוח למעט, הזוכהבזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  מוסכם .10.12
 חר שיחליף אותם.נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח א

 

 רישיונות והיתרים .11

למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו  על אחריותו ועל חשבונו  מתחייבהזוכה  .11.1
פי הדין, לצורך קיום השירות -היתרים ו/או הרשיונות הדרושים עלה את כל האישורים ו/או

בכל התשלומים והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת 
 .תקשרותהכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת הה

תוך שבוע ממועד חתימת הסכם ההתקשרות, ימציא הזוכה במכרז למכבי אישור, כי הגיש  .11.2
 3בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר/מערכת, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 

 עד תום תקופת ההרצה  , ובכל מקרה)שלושה( חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות
 .וכתנאי לאשור המערכת ותשלום עבורה טרם הפעלת השרות נשוא המכרז

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 מועסקי הזוכה .12

ייחשבו לכל צורך  מתן השירותהזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך  .12.1
 או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקויחשבו כעובדיה יולא  ,כעובדיו או שלוחיו

 על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.
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הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם  .12.2
 החלים עליו.

או /ו השירות במתןל מי שמועסק על ידו או מטעמו הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכ .12.3
 או השירות מתן בעתיגרם להם י, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שהשירות למתן בקשר
 . השירות למתן הקשורה פעילות בכל

י כל פי ההסכם, וכ-על מתן השירותכי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע  ,כן מצהיר הזוכה .12.4
ו לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או סכם למכבי ו/או למנהל ו/אפי הה-זכות שניתנת על

, אינה אלא אמצעי להבטחת במתן השירותבשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה 
ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל 

לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר והם לא יהיו זכאים  ,זכויות של עובדי מכבי
ום ההסכם, או סיום כל עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סי

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-התקשרות על

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

 למטרה כלשהי.

 תחייב לפצות ו/או לשפות את מכבימבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ .12.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש

 מהמוצהר בהוראות פרק זה.העובדתי שונים 

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

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .13

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר  .13.1
ת או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם עם ביצוע ההסכם או השירו

 , לפני תחילתה או לאחר סיומה.תקשרותאו מתן השירות, תוך תקופת הה

לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .13.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה .13.3
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .13.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ביחס לכל  לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן .13.4.1
מידע על עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ושל מכבי, 

עו ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגי
 :פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן-על הזוכה תיולידיעתו במסגרת ביצוע התחייבו

 .("המידע"

אלא אם קיבל  ,למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא .13.4.2
 , מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתבור איש

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  .13.4.3
עובדי הזוכה, נותני שירותים שכל לדאוג לכך והמורשים לכך,  הזוכה ורק לעובדי

ו על כתב מהסכם יחתפי ה-לע והתחייבויותיוהמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע 
לעמוד המחייב אותם , בנוסח כלפי הזוכה )בכל עת(התחייבות אישי לשמירת סודיות 

)בהתאם  מכביבהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי 
 . די מכבי(י-לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

-למכבי למילוי האמור עאחראי כלפי הזוכה יהא מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 
 י עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.יד

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .13.4.4
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ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  הזוכה מידע שהיה בידי .13.4.4.1
 ;שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות ההתקשרות בהסכם זה

שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי .13.4.4.2
 ;סודיות

 מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של .13.4.4.3
 הזוכה.

 ,י צו מרשות שיפוטית מוסמכתפ-או על פי דין-למידע שחובה לגלותו ע .13.4.4.4
ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.

הזוכה לא כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ש וא מסכיםהוו לידוע כי  .13.4.5
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.יהא 

 ולרבות מידע אשר קיימת לגבי ,חשף גם למידע רגיש ביותרהוא יישייתכן ו וידוע לכי  .13.4.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 

גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום אשר בסודיות, ו
מודע הזוכה כי , ומידע בסודיותהלמכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת 

 לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

א מודע הולו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, ו ידועותכי  .13.4.7
צפוי הוא לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן 

חוק )אך לא רק( הוראות פר הוראות אלו, לרבות הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יאם 
כל דין ו, 1996-תשנ"וה ותקנותיו, חוק זכויות החולה, 1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א

 .נוסף רלבנטי

 :דרישות אבטחת מידע .13.5

 כדלקמן:הזוכה מצהיר ומתחייב 

 מעת לספק מכשיר המאפשר לממש את מענהו למפרט אבטחת המידע וכפי שיעודכנו .13.5.1
 .המכרז לנושא הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות לעת

כולל  מידע אבטחת סיכוני מבדק תהא רשאית לבצע מכבי ההטמעה, משלב כחלק .13.5.2
 חדירה ומבדק ברשת, ביישום, מידע אבטחת סיכוני ל( בחינת מוגבל לא )אך

 המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב הזוכה פנימיים וחיצוניים. ממשקים
    ורגולציה. חוק, תקן מכבי בדרישות עמידת

ה כי נקט באמצעים הדרושים על מנת להבטיח שהמכשיר בעת התקנתו במכבי יהי .13.5.3
 נקי מקוד זדוני.

עדכוני תוכנה שיבוצעו על ידו כוללים תוכנה אותנטית של היצרן. תהליך העדכון  .13.5.4
המבוצע על ידו, מאושר ע"י היצרן ומבטיח )ככל הניתן( שלא יחדור קוד זדוני במהלך 

 העדכון.

לשדרג את מערכת ההפעלה ע"פ הוראות יצרן המכשיר ככל שהדבר יידרש במהלך  .13.5.5
 תקופת ההסכם.  

  CYBERיודיע כי קיים סיכון  FDA-לספק את כל המידע הנחוץ למכבי במידה וה .13.5.6
 .בתפעול בגרסת המכשיר שתרכש ע"י מכבי במסגרת הסכם זה

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .14

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

  ,שקלים חדשים( )מאה אלף₪  100,000של בסך , ("ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
לאחר תום תקופת  )מאה ועשרים( יום 120שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 

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

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

 מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

ת לממש את י ההסכם, תהא מכבי רשאיפ-בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .14.3
ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, 

 לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש  .14.4
ת הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבו

)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל  7תוך 
 סכום מתוכה.

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

 י כל דין.פ-ידי מכבי לפי ההסכם או עלהאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה ב .14.6

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

 

 הפרת הסכם .15

 י כל דין או ההסכם.פ-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על .15.1

 ביחס או כולו, זה הסכם להביא, עת בכל, רשאית תהא מכביאף האמור בסעיפים  לעיל,  על .15.2
 שהודיעה ובלבד, שהיא סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסויימים לשירותים

 .מראש חודשים 6 לפחות בכתב לזוכה כך על

 בקשר מכבי כלפי תביעהאו /ו דרישהאו /ו עילהאו /ו טענה כל לזוכה תהא לא, כאמור במקרה .15.3
 .ההסכם סיום עם

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לבטל את  .15.4
אם הוחל בהליכים נגד הזוכה  או מי מטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר ההסכם 

ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי שלזוכה  נושים ו/או חיסול עסקים
 יום. 30תוך  בוטלו לא אלו הליכים, אלא אם כלשהי בקשר לכךתהא טענה ו/או דרישה 

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .15.5

 ; אוכאמור לעיל לבטל את ההסכם לאלתר .15.5.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  .15.5.2
שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא מיום ימים  3ההתחייבות תוך 

ייגרמו נגרמו ו/או שאחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי מכביל

הזוכה למכבי פיצויים מוסכמים , ישלם לעיל בנסיבות המתוארות ביטלה מכבי את ההסכם  .15.6
ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי  100,000בסך 

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

הפר הזוכה את ההסכם הפרה לעיל ו/או  15.5.2בסעיף לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור  .15.7
לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את  שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה

ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי 
דה, תהיה מכבי זכאית לבטל לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על י ,שנדרש על ידי מכבי

והזוכה יהא די מתן הודעה על כך בכתב, י-זאת עלוקיומו, -את ההסכם מחמת הפרתו או אי
וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או , ש"ח 100,000 חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך

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

 אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.
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הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  .15.8
ט לעיל, וכי הזוכה עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפור

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  .15.9
 שתקבע מכבי בהודעה.

 

 ההסכם וסיוםההתקשרות  תקופת .16

"תקופת )להלן:  2016-2018 יםשנתהא ל , המוצריםההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת  .16.1
 (. "תקופת ההתקשרות"ו/או  כם"ההס

כל  שנהתקופות נוספות בנות  2 -למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .16.2
( מיטיבים בתיאום עם הזוכה,  והכל תוך שמירה על כל יתר 2( זהים; או )1אחת, בתנאים )

 (."תקופות האופציה"הוראות ותנאי ההסכם )להלן: 

לסיים ת רשאי, תהא מכבי בכל אחד מהמקרים המנויים להלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .16.3
תהא שלזוכה , וזאת מבלי זוכהבאופן מיידי באמצעות הודעה בכתב לההתקשרות עם הזוכה 

 :בקשר לכךכלשהי  טענה ו/או דרישה

 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; .16.3.1

 או צו/ואם ניתן כנגדו צו פירוק  אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או .16.3.2
  , לרבות כונס נכסים זמניהזוכהלהקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה  .16.3.3
 או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  .16.4
פי -יומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית עלס, לרבות 1970-הפרת הסכם(, התשל"א
 פי דין. -הוראות ההסכם או על

מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה להעביר לרשות בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים,  .16.5
אם וככל את המידע על מבוטחי מכבי האגור במערכותיו.  )ככל הניתן ובמידת האפשר(מכבי 

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

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

 

 איסור הסבת ההסכם .17

ההסכם או פי -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על .17.1
, שלא תסרב לתיתו בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכביאת החובות הנובעות ממנו, אלא 

 אלא מנימוקים סבירים.

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

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

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

בד ובל, ו/או לכל גוף מקבוצת מכבי 1968 – "חתשכ" בחוק ניירות ערך, עניין-כהגדרתו של "בעל
 פי הסכם זה לא תיפגענה. -שזכויות הזוכה על

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

בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה להעביר לרשות  .17.6
 מכבי ו/או למחוק את המידע שהגיע לידיו עקב השירותים שסיפק במסגרת הסכם זה. 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.
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 קיזוז זכות .18

 שהזוכה, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .18.1
 לזוכהעשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע 

 ממכבי.

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

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

 

 

 ויתור בכתב .19

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

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

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

 

 סמכות שיפוט .20

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

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .21

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

וא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה י הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבפ-כל ההודעות על
 שעות מעת שליחתן.)עשרים(  24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 

 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם 

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 

 תאריך:_____________

 לכבוד

 שלוביםו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים  שירותי בריאותמכבי 

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 137/2015מכרז  – ביטוחים עריכת אישור :הנדון

"(  הספק)להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 

בהסכם  כמפורט וכמוגדרוכן כל השירותים הנלווים  DRאספקת, התקנת ותחזוקת חדרי צילום רנטגן בקשר עם 

__ "( וזאת לתקופה המתחילה ביום _____ההסכם" -ו "השירותים)להלן בהתאמה: " ספקשנערך ביניכם לבין ה

 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ת ביום _______ ומסתיימ

זיקין )נוסח כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנ ספקה ביטוח חבות - ביטוח חבות מעבידים .1
וות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד , בגין מ1980-חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

ובסה"כ לאירוע ₪  20,000,000 כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של
 קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיבמקרה וי ו/או מי מטעמהביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי הלתקופת 

 .ספקמי מעובדי ה

 ספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/אוהביטוח חבות  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
תן , לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מלרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו

ביטוח. הלאירוע ובסה"כ לתקופת  ₪ 8,000,000 השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של
זאת בכפוף את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו ו שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות

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

בות , לרבגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי - משולב עם אחריות מקצועית חבות מוצר טוחיב .3
 )להלן: ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצרבקשר עם ו/או  , גררנזק 

 נזק גם לכסות מורחבת הפוליסה טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה"₪  12,000,000של בגבול אחריות "( המוצרים"
ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור  .בפוליסה כהגדרתו"מוצר"  אינה ואשר המבוטח שביצע מעבודה ישירות הנובע
נזקים שנגרמו בקשר לעליהם בקשר  הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטללמעשי ו/או מחדלי  הבשל אחריותמכבי 

בור כל אחד עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד ע
רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק  תחולה. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת מיחידי המבוטח

 במקרה .___________ההסכם, אך לא לפני החלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםבקשר עם 
 ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח
 הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים חודשים 12 למשך, מוארכת
 ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו
הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה לעניין סעיף זה . הביטוח תקופת במהלך

 זוקה, ועדכוני תוכנה מקצועית, שירותי תח

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או  - משולב עם חבות מוצר ביטוח אחריות מקצועית .4
השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל  הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או

 הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של
ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או הלאירוע ובסה"כ לתקופת  ₪ 12,000,000

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

ע בביצועיכוב  או איחוראבדן שימוש, הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, 
כן  השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום לב. 

 .בגין אי יושר עובדים ספקיורחב הביטוח לכסות את אחריותו של ה
י לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפ מכביל ספקהננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי ה

, אך הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה
. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות לא לפני ____________ 

ועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל חודשים נוספים מהמ 12תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 
אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין 
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 כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.
 

 כללי
 מפורטות לעיל. לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח ה ספקה .5

 הו/או מי מטעמ מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .6
 .הו/או מי מטעמ מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

במשך כל תקופת הביטוח מבלי  מכל סיבה שהיאישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .7
 יום מראש. 30הודעה על כך בדואר רשום  מכבישניתנה ל

במהדורתו הרלוונטית  "ביט", לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .8
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. למועד עריכת הביטוח או חידושו

 

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

 ,רב בכבוד

 

 

                                                             ________________    ______________________ 
 הביטוח חברתת שם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמ               
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 נספח להסכם

 בלבד הזוכה לשימוש ביצוע ערבות

 

 שימוש הזוכה במכרזל -ערבות ביצוע  - בנקאית אוטונומית ערבותכללי של נוסח 

 לכבוד

 227/99מאנית מס' ועות מכבי שירותי בריאות אגודה

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

צמוד למדד כשהוא  ,("סכום הערבות" :)להלן₪   100,000 הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

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

  .ותחזוקתן , התקנתןDRמערכות לצילומי רנטגן אספקת ל (137/2015מס' 

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

כי המדד החדש  ,("המדד החדש" :פני התשלום על פי ערבות זו )להלןיתפרסם לאחרונה לאם יתברר מהמדד ש

(  "המדד היסודי" :)להלן ______, היינו: ____ נקודותעלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב

 :)להלןאזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי 

 (."סכום הערבות המוגדל"

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

 

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

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

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

 

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל .

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ניתנת להעברה.ערבות זו אינה 

 בכבוד רב,          

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:
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 לכבוד
 מכבי שרותי בריאות

 137/2015 מספר  טופס הצעה למכרז הנדון:

 

 ___________________ המוצע:  יר המכששם    ______________________________התאגיד המציע: 

 _______________________________________________________________פירוט הציוד הנלווה  המוצע:

  __________________________________________ דגם: __________________________ :תוצרת

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

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

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

שבהצעתנו בתנאים  התחייבותנו לבצע את השירותיםחתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה  1.2
ההתקשרות המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם 

 המצורף כלשונו.

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

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת  1.4
 ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו והתחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא לבטלן,  1.5
ימים מהמועד האחרון שנקבע )תשעים(  90לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 

 במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם.  -להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

 במכרז. כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים ,נו מבינים ומוסכם עלינוא 1.6

 ין יפני, לא כולל מע"מ. י / (€)אירו  /)$( ש"ח / דולר ארה"ב  -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7

כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער ככל שהצעתנו הינה במט"ח, אזי ידוע לנו, כי 
 היציג נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. המט"ח

 , כולל תשתיות בינוי נדרשות באתרים קיימים הותחזוקת DRלמערכת לצילומי רנטגן  להלן הצעתנו .2
 כאמור במפרט

 פריט
 מחיר

 )לא כולל מע"מ(
 מטבע מחיר

   )רכישה והתקנה( אחד DRחדר צילום 

אחזקה לשנה למערכת אחת, מתום תקופת האחריות, כולל 
 בעת הצורךגלאים קבועים ו שפופרת, תא יוניזציההחלפת 

  

   הקיים באתר זיכוי בגין מכשיר צילום

   לא לשקלול  -שפופרת 

   לא לשקלול -תא יוניזציה 

   לא לשקלול  -צילומים ארוכים 

   לא לשקלול  -גלאי אלחוטי 

   א לשקלולל -ס"מ  180גריד נשלף ונע המתאים לעבודה בפוקוס 

 (.לפחות שנתייםובה לציין, ח______ שנים ) -תקופת אחריות מוצעת 

 .ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה  
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  :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

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

 התאגדות. אישור 

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה
בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. אישור זה יישא 

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3תאריך של עד 

  אישורFDA  ו/אוCE  ו/או קנדהHEALTH  ו/או אוסטרליהTGA .ו/או רשות הבריאות ביפן 

  הכנסותאישור רואה חשבון על היקף. 

  בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, אישור
 .1976-התשל"ו

  תקן בטיחות חשמליתIEC-60601-1.  

  תקן בינלאומי לתאימות אלקטרומגנטיתIEC-60601-1-2.  

 .אישור יצרן המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ  

 .אישור יצרן המעיד על ותק בייצור חדרי צילום 

 נאותה, המכיל תיאור המערכת, תמונתה ותכונותיה העיקריות.  קטלוג צבעוני באיכות 

  מלא וחתום. – 1נספח א' ונספח א' –מפרט ומענה טכני 

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

  נספח ה' למכרז. –הגשה  בנקאיתכתב ערבות  

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

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. הטיוט 

  היותו מצוי בהליכי רישום לקבלת אמ"ר, אישור אמ"ר מטעם משרד הבריאות לדגם המוצע או אישור על
 במידה ויש.

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

 
 

 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:
 
 

____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:
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 טופס פרטי המציע

 
  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
  פרטי המציע .1
 

 שם
 

 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 

 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 

 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 :ניידטלפון 
 

 טלפון נייח:

 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:

1.  
2.  

 

 
 תיאור כללי של המציע  .2
 

 

 

 

 

 
 
  כוח אדם .3
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 

 
 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע: 

 

 
בתחזוקת המערכת המוצעת ותמיכה ג. שמות אנשי השירות הטכני, המועסקים ע"י המציע, והעוסקים 

 מקצועית:
 

          ______________________________     ______________________________ 
 

______________________________                 _____________________________ 
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 ניסיון קודם ולקוחות  .4
 

 מספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי אחזקה למערכת המוצעת:
 

 
 מספר מערכות מהדגמים המוצעים במכרז, שנמכרו ע"י המציע בשנתיים האחרונות:

 

 
 של מערכות פעילות כנ"ל, שנמכרו על ידי המציע בשנתיים האחרונות:מספר כולל 

 

 
 שמות הרוכשים המפורטים להלן:

 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3                 ___________________________ .4____________________________ . 
 
5 .                   __________________________6____________________________ . 
 
 

 
 DRחדרי  להלן פירוט ממליצים מבין לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו / להם אנו מספקים .5

 האחרונות באופן סדיר בשנתיים
  

 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 טלפון נייד ונייח:

 
 תיאור השירות שניתן:

 

 תקופת מתן השירות:
 

 

 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 טלפון נייד ונייח:

 
 תיאור השירות שניתן:

 

 תקופת מתן השירות:
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 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 טלפון נייד ונייח:

 
 תיאור השירות שניתן:

 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 
 

 מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.הננו 

 

 

 

 חותמת: ________________________חתימת המציע: ____________________   

 

 ______________________ :תאריך 
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 אין לסטות מן הנוסח המפורט

 
 כתב ערבות הגשה

 
 לכבוד 

 מכבי שירותי בריאות
 27רחוב המרד 

 תל אביב
 

               כתב ערבות מספר __________  הנדון: 
 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום "המבקש"לבקשת _________________________ )להלן: 

מערכות  לאספקת 137/2015 אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז מס'₪,  100,000של  עד לסך

 .ותחזוקתן DRלצילומי רנטגן 

 

ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו  (עשרה) 10אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

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

 

 ועד בכלל. 17.5.2016ך ערבות זו תישאר בתוקפה עד תארי

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 

 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 

 
 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 
 

 _____________  ___________________  __________________________ 
 חתימה וחותמת  שם מלא תאריך 
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 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי  ,_________________מס' ת.ז.  ,_____________________ ,אני הח"מ
 מצהיר בזה בכתב כדלקמן:וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  ת האמתא מרול

 

________________ )להלן: _____תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___ .1
 ותחזוקתן.  DRמערכות לצילומי רנטגן  לאספקת 137/2015 ( למכרז"הספק"

 .וומוסמך ליתן תצהיר זה בשמ ,אצל הספקהנני משמש בתפקיד _________________  .2

מסוגל לספק למכבי חדר צילום, לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, בעצמו או באמצעות יצרן הספק  .3
  ידי קבלן משנה / אחר.-המערכת, ולא על

והתקנת חדרי צילום רנטגן )לאו דווקא  באספקת פחות,שנים ל 3בישראל של מוכח  ןניסיובעל  הספק .4
DR בכך.וכל השירותים הכרוכים (, על כל רכיביהם, אחזקתם השוטפת  

שנים במתן שרות אחזקה שוטפת וכל השירותים הכרוכים בכך  3וליצרן ביחד, ניסיון של לפחות  לספק .5
 (.DRלחדרי צילום רנטגן )לאו דווקא 

 מכוני רנטגן בארץ.  3-של יצרן הדגם המוצע, לפחות ל DRהספק סיפק והתקין חדרי צילום מסוג  .6

 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. 

 

 

______________________ 

 תימהח                                                                                              

 

 אישור

 

במשרדי ברחוב  ,עו"ד,הופיע בפני _________________ __________כי ביום  ,הנני מאשר בזה

 ידי תעודת עצמו על שזיהה ,_______________ _________________, מר__________ 

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים  ,זהות מספר ______________

 אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני. - הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                       
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 אמות מידה

 

 

 

פירוט מדדים קטגוריה 
ציון איכות 

מזערי
משקל

ציון לספק מ 

0 עד 5

70%3.0בוקי עמידה כולל TILT- נוחות תפעול, תנועתיות ,איכות גימור

תא יוניזציה עם 5 שדות בבוקי בעמידה יהווה יתרון )3 שדות 0, 5 

שדות -5(
1.0

1.0  ממונע  חשמלי יהווה יתרוןTILT )קיים- 5, לא קיים- 0(

נדרשת ירידה )למינימום גובה( של הבוקי )"נוגע ברצפה"( כך 

שיתאפשרו גם צילומי כפות רגליים וקרסול בעמידה- ייבחן 

יחסית.

 ככל שנמוך ציון גבוה יותר.

1.0

70%3.0מתלה תקרה  ושפופרת - נוחות תפעול, תנועתיות, איכות גימור

70%3.0מיטת בדיקה +בוקי - נוחות תפעול,  תנועתיות, איכות גימור

1.0משטח שולחן רחב יותר יהווה יתרון- ייבחן יחסית

1.0קולימטור- קיום סמן לייזר- קיים-5, לא קיים- 0

80%9.0איכות תמונה

קולימטור- קיום תאורת LED )לד( -קיים-5, 

לא קיים- 0.
1.0

יחידת פיקוד - נוחות תפעול, נוחות וגיוון presetting ותכניות 

צילום  APR, עיבוד תמונה , יכולת רישום אוטמטית של רמות 

הקרינה ,איכות גימור.

70%4.0

70%28.00סה"כ איכות המערכת 

איכות השירות ויכולת 

המציע- על סמך ניסיון 

מכבי ו/או ממליצים

איכות שירות, זמינות והתרשמות כללית מהספק וצוותו- בשוטף 

וחריגים
2.0

2.0סה"כ-  איכות השירות ויכולת המציע

5.0רמת אבטחת מידע  - על פי המידע שנמסר על ידי המציעאבטחת מידע

5.00סה"כ- אבטחת מידע 

35.0סה"כ ניקוד  לאיכות = מתוך 35

איכות המערכת
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 הגשה לבחירת המציע – 2MDSמסמך 

 

 )מצורף בחוצץ נפרד(
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 מבנה טופס להצגת שאלות
 

 

 
 

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

 טכנימענה 
 1     

2     

3     

 הסכם
  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      


