
 

 

 

 120/2020 פרמכרז פומבי רגיל מס

 ביצוע אקו לב( לPREMIUM) USלאספקת ואחזקת מערכות 

 

  מנהלה -פרק א' 

  תנאי המכרז 

 מידהטופס אמות   1נספח א' 

 מבנה טופס להגשת שאלות  2נספח א' 

   

    מפרט -פרק ב' 

 ומענה טכנימפרט  1נספח ב' 

   

  הסכם התקשרות -פרק ג' 

 התקשרות הסכם ג'  נספח 

   

  חובה להגיש במעמד הגשת ההצעות הגשת הצעות  -פרק ד' 

 טופס הרשמה למכרז 1נספח ד' 

 ההצע טופס 2'ד נספח 

 מענה אבטחת מידע 3נספח ד' 

 פרטים אודות המציע ומסמכים נדרשים 4נספח ד' 

 אישור התאגדות 5נספח ד' 

 תצהיר 6נספח ד' 

 אישור עריכת ביטוחים )טיוטה במעמד הגשת ההצעות( 7נספח ד' 
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  חותמת המציע



2 
 

 מנהלה -פרק א' 
 

 כללי .1

 המסוגל לספק למכביעם ספק אחד "מכבי"( מעוניינת להתקשר  )להלןמכבי שירותי בריאות  .1.1

בעל (  מהדור המתקדם) PREMIUM דו מימד ( לביצוע אקו לבUltra-Soundקול )-מערכות על

את כל רכיבי החומרה  ותהכולל במבוגרים, ילדים, ילודים ועוברים תלת מימדשדרוג ליכולת 

, לרבות מתמרים יעודיים, כל התוכנות הדרושות לשימושים המיועדים ואת ןהדרושים להפעלת

 / "המערכת)להלן  אמצעי התיעוד והממשקים הדרושים לחיבור למערכות המיחשוב של מכבי

 מערכות"(.ה

 

 שירותי תחזוקה שוטפת ותיקוניםו להתקנה, אספקהמכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות  .1.2

 - ובמענה הטכני ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במפרטבהתאם ן לכל רכיביהלמערכות ו

 של מסמכי המכרז. 2ב'ו  'ב יםנספח

 

 למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם .שנתייםההתקשרות היא לתקופה של  .1.3

 ( מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.2( זהים ; או )1) , בתנאיםאחת נוספת בת שנה אחתבתקופה 

 

 מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים  .1.4

 .והמיטיבות ביותר עם מכבי במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר

 

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  .1.5

'(, בשינויים גד הסכם ההתקשרות )נספח להלן, אם ירצו בכך, ובמקרה כאמור ייחתם בנפר

 המתחייבים, בין הזוכה לבין הגוף הנוסף. 

 

 הגדרות .2

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

 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 120/2020מכרז פומבי רגיל מספר  – "המכרז"

 חובה להגיש במעמד הגשת ההצעות.כל המסמכים המפורטים בפרק ד' אותם  –"מסמכי ההגשה" 

  .פי שיקול דעתם של הגופים-אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, בית בלב בע"מ, הכל על – "הגופים הנוספים"

 מסמכי המכרז.ל נספח ג' –הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות 

 

 מנהלה .3

, גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, ניתן לפנות אל )בלבד( לכל דבר וענין הנוגע למכרז זה .3.1

)לא כולל ימי חג ומועד(,  10:00-14:00ה בין השעות -נציגת מכבי, בשעות הפעילות: ימים א

 . Mandel_An@mac.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני: 

 .03-5143643: פרלוודא את דבר הגעת פנייתו בטלפון מסעל המציע מוטלת האחריות 
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 מכרזלהשתתפות ב הרשמה .3.2

לצורך השתתפות במכרז יש להירשם אצל רכזת ועדת המכרזים של מכבי, גברת ענת מנדל, 

, אליו יצורף טופס Mandel_An@mac.org.il: לכתובת דואר אלקטרונימשלוח באמצעות 

 שפורסם באתר מכבי שירותי בריאות ביחד עם מסמכי המכרז. (1)נספח ד' למכרז ההרשמה

  התאריךלאחר  שתגענה פניות .בלבד 29.3.20ועד ליום  3.2091.תבוצע החל מיום  ההרשמה

 לא תתקבלנה!האמור, 

 על הנרשם לוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו.

 ופניותבירורים  .3.3

עד ליום  29.3.20מיום ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו  .3.3.1

אך זאת , ו, אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים12:00בשעה  1.4.20

דואר ל 2'אבנוסח ובמבנה המצ"ב כנספח  Wordקובץ אמצעות משלוח ורק ב

 . Mandel_An@mac.org.ilאלקטרוני: 

 ענינה.יפניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא ת

, באמצעות דואר לנרשמים למכרז ידי מכבי-עלתישלחנה תשובות לפניות האמורות  .3.3.2

 .23.4.20עד ליום , אלקטרוני

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.4

ההצעה תוגש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה  .3.4.1

 רכזת ועדת -לידי גב' ענת מנדל  120/2020 "מכרז פומבי רגיל מספרירשם אך ורק 

 ".14, תל אביב, קומה 27המכרזים, ברח' המרד 

. המועד האחרון להגשת 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.4.2

הצעות שתוגשנה לאחר המועד האמור  .12:00בשעה  5.5.20יום ההצעות הוא 

 לעיל, לא תתקבלנה!

 למעטפה הסגורה כאמור לעיל יוכנסו כל מסמכי ההגשה, כמפורט בפרק ד'. .3.4.3

במסמכי המכרז.  אין לעשות כל שינוי / מחיקה וכיו"בלמען הסר ספק, מובהר כי  .3.4.4
 .פעולה בניגוד לאמור תביא לפסילת ההצעה

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.4.5

, וייכתבו עליה תאריך ושעת מי מטעמהי רכזת ועדת המכרזים, או יד-להמעטפה ע

 קבלה.

ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות  .3.4.6

תישלח לכל  –לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם 

 .המכרז משתתפי

, הזכויות המשפטיות )נספח ג'( על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות .3.4.7

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

ואם להתקשר עם מכבי בהסכם, אם וככל שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור 

כלפי מכבי ו/או מי בנוגע לכך בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה 

 מטעמה.

  

mailto:Mandel_An@mac.org.il
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

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

 או תאגיד מורשה כחוק בישראל. ;יחיד .4.1.1

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

 . למערכות שהציע בידו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ .4.1.3

בעצמו, ולא ע"י  ,למכבי את המערכות, לרבות שירותי תחזוקה שוטפתמסוגל לספק  .4.1.4

 קבלן משנה/אחר.

ו/או אוסטרליה  HEALTHו/או קנדה  CEו/או  FDA-למערכת המוצעת על ידו אישור ה .4.1.5

TGA .ו/או רשות הבריאות ביפן  

 אמ"ר בתוקף.למערכת המוצעת על ידו אישור  .4.1.6

השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת  5-הינו בעל נסיון מוכח בישראל לפחות ב .4.1.7

ו/או ציוד רפואי למשתמש מקצועי )לא  USההצעות במכרז זה, באספקת מערכות 

 . וכל השירותים הכרוכים בכך אחזקה שוטפת, כולל ןשימוש ביתי( על  כל רכיביה

, מועד האחרון להגשת הצעות במכרז זההעד  שנים לפחות 5ליצרן המערכות ותק של  .4.1.8

 בארץ ובעולם. לב לביצוע אקו USשיווק מערכות  / בייצור

, מועד האחרון להגשת הצעות במכרז זההעד  לפחות שנתייםליצרן המערכות ותק של  .4.1.9

 נשוא מכרז זה בארץ ובעולם.המערכות שיווק  בייצור /

 הכישורים הבאים הכולל לפחות שני טכנאים בעליאחזקה ותפעול רות יבעל מערך ש .4.1.10

 :USבאחזקת מכשירי עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, 

 .הסמכה של היצרן  .4.1.10.1

 .שנים 3ניסיון של לפחות  .4.1.10.2

האיכות  ניובציו ובמענה הטכני עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט .4.1.11

  .יםהנדרש יםהמזערי

 .הודעת אישור על רישומווקיבל ממכבי במועד הנקוב נרשם  .4.1.12

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  .4.2
אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך 
פרק זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, 

 י תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     יהיו בעל
 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

( יום מהמועד האחרון להגשת מאה ועשרים) 120המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  .5.1
ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים 

( יום כל אחת, ובמקרה מאה ועשרים) 120להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 
כבי על ביטול זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למ

 הצעתו. בקשה כאמור תישלח על ידי מכבי בכתב.

ידי המציע -הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח למכבי על .5.2
ימי  2באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך  ,בכתב, לידי הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים

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

 .ויד על כהצעה שבוטלהבהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו  .5.3

לעיל,  5.3פי הדרך הקבועה בסעיף -לעיל או על 5.2פי האמור בסעיף -ביטל המציע את הצעתו על .5.4
 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 
  אישור עריכת ביטוחים .6

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

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

 על ידי חברת הביטוח.
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הפוליסות או שינויים מהותיים יובהר, כי לא יתקבלו בטיוטא החתומה שתוגש שינויים בסכומי  .6.2

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

 הצעת המציע.

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

 עריכת הביטוחים.

גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של -שינויי נוסח שאינם מהותיים שייעשו על .6.4

 מכבי, שתהא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור.

על אף האמור לעיל, מקום בו איזה מביטוחי המציע הנדרשים כאמור נערכים באמצעות מבטח  .6.5

להמציא אישור  שאינו ישראלי, רשאי יהיה המציע, בכפוף לאישור מראש מאת ועדת המכרזים,

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

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

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

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

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

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

 סכימת הגבולות הבודדים ששולבו כאמור.

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח של הזוכה  .כת הביטוחים הינם בש"חיסכומי הביטוח באישור ער .6.7

הינם בדולרים, על הזוכה להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום חידוש 

 עריכת הביטוח.

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

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

 עריכת הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

 
 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

 לעיל.  1.4אמור בסעיף כאין באמור להלן כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל משא ומתן  .7.1

פי שיקול -בחירת הזוכה במכרז תעשה בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים להלן, והכל על .7.2
 למכבי את מירב היתרונות:בחר ההצעה המעניקה ידעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שת

    .40% -, איכות 60% -מחיר 

 :ציון המחיר .7.3

  סכימה כלהלן: ציון המחיר ייקבע על ידי .7.3.1

 .(2'דנספח של המציע כאמור בטופס ההצעה ) למערכתהצעת המחיר  .7.3.1.1

שנים )סך  10לתקופה של עד כשהיא מהוונת  עלות בגין האחזקה בתוספת .7.3.1.2

( בשיעור היוון ללא עלות ות אחריותשנ 5מתוכן לפחות  שנות אחזקה 10הכל 

 .(זאת החל מתום תקופת האחריות) לשנה 3%של 

יקבל את מלוא ציון המחיר, והמציעים האחרים יקבלו  המציע בעל הסכימה הנמוכה ביותר .7.3.2

 יחס אליו.בציון מחיר 

 : ציון האיכות .7.4

 .1א'כנספח ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב  .7.4.1

פי הערכה כוללת של -את איכות השירות ויכולתו של המציע, על ועדת המכרזים תבחן .7.4.2
המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 
מוניטין של היצרן ונסיון בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון 

על סמך המלצות לקוחותיו במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע, וכן 
י ועדת יד-לפי כל ממצא אחר שייאסף ע-של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן על

 7.4.4י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף יד-להמכרזים או ע
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 להלן.

ימים,  חודשפי דרישת מכבי וללא תשלום, לתקופה של -המציע במכרז יספק, על .7.4.3
 , זה אחר זה בשני אתרים שונים ידו להדגמה ולנסיון,-צע עלהמו מערכת אחת מהסוג

למציע לאחר  הנ"ל תוחזר המדרישת מכבי, ככל שיידרש. היחיד ימים 14וזאת בתוך 
 .המכרז

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות  .7.4.4
שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע, וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס 
למציע ו/או לשירות/מוצר המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה, 

עם ועדת המכרזים או לא מסר אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה 
 מידע כנדרש.

לעיל,  4יודגש כי הציון המשוקלל יינתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו בתנאים המוקדמים שבסעיף  .7.5
 בציוני האיכות המזעריים ובדרישות ההכרחיות במפרט.

ועדת המכרזים תדחה הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי  .7.6
 פי-על ,לעיל. הכל 4בסעיף האיכות דלעיל, בדרישות ההכרחיות במפרט ובתנאים המוקדמים ש

ידי -הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על
 ועדת המכרזים באופן שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא  .7.7
רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד 

 מציע זה.שלמכבי לא היה "ניסיון גרוע" עם 

 לצורכי סעיף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן: 
 אי שביעות רצון מאיכות המוצרים ו/או השירותים; או .א
 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .ב

פי שיקול -ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על .7.8
מלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, ל

 שיקוליה.

במכרז זה קיים אומדן. מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי  .7.9
 ההתקשרות, כלפי מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

כה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זו .7.10
 לא ייצא אל הפועל או יבוטל מכל סיבה שהיא.שהוכרז/ו  ים/שהסכם ההתקשרות עם הזוכה

לרבות (, 2'בנספח ) באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני .7.11
ידי הספק, לבין הצהרות היצרן )לרבות -המסופקות על (3נספח ד') בדבר יכולות אבטחת המידע

(. היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או MDS2-מענה היצרן במסמך ה
פי שיקול דעתה הבלעדי. ככל שהספק חושש שלא יוכל לעמוד -שתפסול את ההצעה, הכל על

בשלב השאלות כאמור בסעיף  בדרישות האבטחה המצויינות במפרט, עליו להביע הסתייגויותיו
  לעיל.  3.3

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

)שבעה( ימי  7, בתוך (מכרזלמסמכי ה נספח ג')הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות  .8.1
 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה

למעט  ,ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות
ככל שאושרו במסגרת מסמך השאלות והתשובות שיישלח לכל משתתפי המכרז כאמור בסעיף 

 לעיל. 3.3.2

הזוכה מתחייב להמציא למכבי, לפחות עד יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת  .8.2
 ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.

מובהר בזאת, כי במהלך תקופת ההתקשרות תהא מכבי רשאית לרכוש מהזוכה דגם  .8.3
(, בכפוף הדגם המשודרג"יותר של המערכת / חדר הצילום נשוא מכרז זה )להלן "חדש/משודרג 

 להתקיימות כל התנאים המצטברים שלהלן:
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 הדגם המשודרג אינו נופל באיכותו מהדגם בו זכה הזוכה במכרז; .8.3.1

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

המשודרג אינו עולה על המחיר שלגביו נקבעה זכייתו של הזוכה מחירו של הדגם  .8.3.3
 במכרז. 

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

במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית  .8.5
 פי הנוסח המצ"ב.-לביצוע התחייבויותיו על

ממועד חתימת הסכם ההתקשרות, ימציא הזוכה במכרז למכבי אישור אמ"ר, או אישור תוך שבוע  .8.6
 3כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר/מערכת, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 

)שלושה( חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא 
 המכרז

-המציע מתחייב לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"אבהגשת הצעה במכרז הזה  .8.7
ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, הרלבנטיות  1981

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

 

 ביטול המכרז .9

יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, לא  .9.1
 (.פרק ג'ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם ההתקשרות )-כל עוד לא ייחתם על

מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  .9.2
 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור. -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים / המציעים אשר הגישו הצעות  .9.3
 במכרז.

החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מממשתתפי המכרז כל  .9.4
 מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 

 

 עיון במסמכי המכרז .10

, לאחר פרסום תוצאות 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה  .10.1
המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה לאחר תיאום 

לשעה או חלק ממנה למכבי  ₪ 500מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של 
 לכיסוי העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת  .10.2
הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש 

 ובכתב ממכבי. 

 למתמודדים אחרים במכרז. ייחשפו ומסמכי ההצעה הזוכהיתכן זה, סעיף מתוקף  .10.3

 

 בעלות על מסמכי המכרז .11

מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למשתתפים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין 
לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על משתתף 

 במכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.
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 סמכות שיפוט .12

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -בתל אביב אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 1'אנספח 

 אמות מידה
 

 
 

פירוט מדדיםקטגוריה
משקל 

ב-%

ציון  

מ-0 עד 10

ציון 

איכות 

מזערי

איכות התמונה )מספר ערוצים דיגיטליים לחיבור מתמרים, גווני אפור 

שהמערכת מפיקה, שליטה על טווח פוקוס, רעשים בתמונה, גרגור 

תמונה, צורות ZOOMING, דרגת רזולוציה בסוגי ZOOM שונים, 

postprocessing , שינוי צבע רקע(

258

איכות הדופלר )חד מימדי - מהימנות ורגישות הבדיקה, PW, CW. דו 

מימדי - מהימנות ורגישות הבדיקה, איכות הצבע(
256

מבנה כללי של המערכת )ממדי המכשיר, גובה המסך מול הבודק, 

יכולת כיוונון גובה ועמדת המסך, גובה המקלדת מול הבודק, יכולת 

כיוונון גובה ועמדת המקלדת, יכולת ניידות, נתוני המסך לרבות 

רוזלוציה, משך Cine Loop, גודל הזיכרון במספר תמונות, יכולת 

תמרון בזיכרון, אופן העלאת תמונות מהזיכרון, פליטת חום ורעש 

סביבתי(

58

מתמרים )רזולוציה על פי נתוני יצרן, טווח התדר במתמר, ברירת 

מחדל של המתמר, גודל פיזי של המתמר, משקל המתמר, התאמת 

מבנה המתמר לתנאי עבודה, מספר המתמרים המחוברים בו זמנית 

למכשיר, גמישות כבל המתמר, מתמרי מטריקס - אפשרות עתידית 

להפעלתם(

108

הנדסת אנוש )הכנסת נתונים דמוגרפים של החולה, כיתוב הערות על 

הבדיקה, אופן חלוקת המסך )DUAL(, מדידת ממצאים – נוחות, 

מהירות תגובה למקשים, מספר הפעולות הנדרשות  לביצוע משימה 

נדרשת, זמן מעבר מפרוטוקול לפרוטוקול, טכניקת החלפת מתמרים, 

זמן מעבר ממתמר למתמר, מתלה למתמרים )נוחות + בטיחות(, 

ארגון הכפתורים במקלדת, סוג הכפתורים במקלדת, נוחות השימוש, 

עריכת המתמר, יכולת זיהוי ביומטרי, מקום ל - Gel וחימומו(

56

45איכות  תוכנת האקו במאמץ

STRAIN   -45איכות תוכנת ה

45איכות ביצוע בדיקות אקו לב ילדים

45איכות ביצוע בדיקות לב עובר

86

56מתן מענה לצרכים השוטפים

2מתן מענה לצרכים מיוחדים

2עמידה בהסכמים
9

הגנה על תשתית מערכות המחשוב המאחסנות מידע שמתקבל על 

בסיס המפרט
2

2הגנה על אפליקציות המאחסנות מידע שמתקבל על בסיס המפרט

1שמירה על סודיות, שלמות וזמינות המידע שמתקבל על בסיס המפרט

5

100

אבטחת מידע

התרשמות מהספק  

על פי ניסיון מכבי ו/או 

מחווי דיעה חיצוניים

סה"כ איכות

התרשמות מאיכות 

המערכת

סה"כ איכות המערכת

סה"כ איכות השירות ויכולות המציע

סה"כ אבטחת מידע



 2'אנספח 

 מבנה טופס להצגת שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

   מנהלה
1     

2     

3     

4     

   מפרט
5     

6     

7     

8     

9     

   הסכם
10     

11     

12     

אישור עריכת 
  ביטוחים

13     

14     

  טופס הצעה
15     

16     

   ערבות
17     

18     
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 מפרט –פרק ב' 

 

 

 



 1'בנספח  12 
 

  ומענה טכני מפרט
 אלא אם צוין אחרת במעמד הגשת ההצעה, הכרחיות כל הדרישות במפרט

 בטיחות ותקינה  .1

המערכת והציוד הנלווה יעמדו בכל דרישות התקנים הישראליים והתקנים הבינלאומיים המקובלים בנושאי 

 בטיחות ובנושא תאימות אלקטרומגנטית.

 שונות  .2

 המציע רשאי לפרט תכונות נוספות הקשורות למערכות האולטרסאונד המוצעות, לתחזוקתן ולשירות 

  הניתן מטעמו.

, למלא את כל הסעיפיםהמציע מחובתו של חובה על המציע להתייחס למפרט הטכני באופן המפורט ביותר.  .3

 וכן הוא רשאי לפרט תכונות נוספות הקשורות למערכת ושירות שאינם מופיעים במפרט הטכני.

 כולה ההצעה לפסילת יביא / לא מלא חסר מענה 

 

 : לדרישות המפרט בהתאם התייחסותנולהלן 

 פרטים  תכונה/דרישה למועד הגשת ההצעות #

 )לסמן בעיגול(

פירוט 

בהתאם 

 לדרישות 

 עגלת המערכת  .1

קיימת עגלה ייעודית עם גלגלים אשר תכלול את כל רכיבי המערכת   .1.1

 וחלקיה 

  יש / אין

  יש / אין בעגלת המערכת משולב צג המערכת בצורה נוחה למשתמש   .1.2

משולבים ובאופן  המונע פגיעה  העגלה כוללת מתלים למתמרים  .1.3

אפשרית במתמרים ומניעת נפילתם מהמתלה בעת העברת המערכת 

 ממקום למקום באותו מתקן

  יש / אין

העגלה תכלול מגירות מתאימות לאחסון אביזרי המערכת אשר אינם   .1.4

 בשימוש וחומרים המיועדים לשימוש במערכת.

  יש / אין

  יש / אין מדפסת מתאימה. מובנהניתן לשלב באופן בעגלת המערכת   .1.5

 פרטי המערכת  .2

 )א(1חובה לצרף כנספח ב' פרטי המחשב עליו מושתתת המערכת, ומערכת ההפעלה  .2.1

 (ב)1חובה לצרף כנספח ב' ט חבילות התוכנה הייעודיות ותכונותיהן העיקריותופר  .2.2

יש לפרט מספר ערוצים לחיבור מתמרים שונים )או טכנולוגיה שוות ערך   .2.3

 נא לפרט(. – לכך

 ערוצים:  'מס  8,000לפחות 

 

משינויים של  תושפעמולא  V 230מרשת החשמל של  פועלתהמערכת   .2.4

במתח הרשת. תקעי המתח של המערכת ושל מכשירים הנכללים  10%

 לפי התקן הישראלי. הינםבה וכן שקעי מתח, אם קיימים, 

  יש / אין

  יש / אין IEC 60601-1למערכת יש אישורי תקינה לבטיחות   .2.5

 צג/ צגים  .3

צג ברמה דיאגנוסטית גבוהה כולל אפשרות הצגת תנועה או זרימה   .3.1

  בצבע.

  יש / אין

 אינטש 19גודל  צג לפחות   .3.2

 

 מוצע:הגודל ה נא לפרט

אינטש  19בגודל של  להצגת מהלך הבדיקה לנבדקים, -נוסף קיים צג   .3.3

 לא חייב להיות ברמה דיאגנוסטית.  . לפחות

  איןיש / 

  יש / אין הצג הנוסף כולל מתלה המתאים להתקנה, את הכבלים ואת התקנתו.  .3.4
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 פרטים  תכונה/דרישה למועד הגשת ההצעות #

 )לסמן בעיגול(

פירוט 

בהתאם 

 לדרישות 

 -תכנה ייעודית ויישומים  .4

המערכות יכללו את התוכנות הייעודיות המתאימות לשימוש שגרתי במערכת ולשימושים המיועדים 

 לרבות ביצוע המדידות המקובלות ביישומים השונים

 :הבאותכל מערכת תכלול את התכונות 

  יש / אין פוקוס  דינמי / אקטיבי  .4.1

  יש / אין  ניתוח הרמוניה שנייה  .4.2

  יש / אין מספר תדרים ועיצובם  .4.3

  יש / אין  ביטול התדר הראשוני  .4.4

  יש / אין שליטה על מספר זוויות  הסריקה  .4.5

  יש / אין   שילוב ההרמוניה השנייה  .4.6

  יש / אין (SPECKLE TRACKINGסינון החזרים )  .4.7

  יש / אין מנגנון הדגשת / חידוד  שולי עצם נבדק    .4.8

  יש / אין מנגנון שיפור מקסימלי של התמונה  .4.9

  יש / אין מנגנון דיגיטלי לאופטימיזציה של תמונה  .4.10

  יש / אין דופלר לסיכום זרימות  בכלי  דם  קטנים  .4.11

  יש / אין דופלר צבע כיווני לזרימות  בכלים  גדולים  .4.12

  יש / אין רקמתי  דופלר צבע  .4.13

  יש / אין הרמוניה שנייה עם תדירויות מרובות  .4.14

  יש / אין ולא מהווה יתרון לא חובה - אפשרות לשילוב מתמרי מטריקס  .4.15

  יש / אין יכולת תלת מימד   .4.16

  יש / אין אפשרות לביצוע אקו לב במאמץ  .4.17

  יש / אין תכנת קונטרסט  .4.18

  – מתמרים  .5

 כולל תוכנה וחומרה ייעודיים הכלולים בהצעה  נדרשים לכל אחת מהמערכות,

  יש / אין מתמר לאקו מבוגרים מהדגם המתקדם ביותר אצל המציע.  .5.1

  יש / אין מתמר לאקו ילדים  .5.2

  יש / אין מתמר לאקו עובר  .5.3

  יש / אין מתמר לאקו ילודים  .5.4

מתמרים מס'  נא לפרט מתמרים  3אחת לפחות -מתמרים הניתנים לחיבור למערכת בבת  .5.5

 :לחיבור

 
 

 (ג)1חובה לצרף כנספח ב' נוספים אשר יכולים להתחבר למערכת המוצעתהרשימת מתמרים   .5.6

 אמצעי תיעוד במערכת  .6

 )ד(1חובה לצרף פרוט של כל סעיפי המדפסת כנספח ב' - מדפסת  .6.1

בנספח לציין  יש / אין מדפסת מתאימה כלולה אשר תשולב באופן מובנה בעגלת המערכת  .6.1.1

שם את גם 

היצרן המקורי 

של המדפסת 

(OEM ) 
 

  יש / אין המערכת תכלול דוושת רגל להדפסה  .6.1.2

  נא לפרט דגם המדפסת  .6.1.3
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 פרטים  תכונה/דרישה למועד הגשת ההצעות #

 )לסמן בעיגול(

פירוט 

בהתאם 

 לדרישות 

  נא לפרט גודל דפי ההדפסה וסוגם  .6.1.4

  נא לפרט טונרים, דיו  .6.1.5

ם יש מגבלת מותגים יש לציין א, סוג נייר תרמי המקובל על היצרן   .6.1.6

  מבחינת היצרן

  נא לפרט

  יש / אין דיסק של בדיקה בודדת בפורמט ידידותי אפשרות של צריבת  .6.2

  יש / אין אפשרות גיבוי בדיקות לצורך ארכיון על גבי דיסק קשיח  .6.3

 (ה)1חובה לצרף כנספח ב' אם קיימים –פירוט אמצעי תיעוד נוספים   .6.4

   קישוריות וממשקים  .7

קישוריות מלאה לאמצעי התיעוד במערכת ולאמצעי תיעוד נוספים ללא   .7.1

 צורך בשינוי מחברים ע"י המפעיל באופן שיגרתי.

  יש / אין

  יש / אין יכולת העברת נתוני מדידה ממכשיר האקו למערכת מידע קרדיולוגית  .7.2

ממכשיר האקו למערכת מידע  פירוט האפשרויות להעברת נתונים   .7.3

 קרדיולוגית

  יש / אין

כולל פירוט יכולת לכידת התמונה לשם העברתה למחשב חיצוני   .7.4

 האם ניתן לביצוע גם ללא הדפסת התמונה -התייחסות  

  יש / אין

  יש / אין DICOM COMPATIBLEאו  DICOMקישוריות מלאה ע"פ תקן   .7.5

 הבאים  DICOMנדרשת תמיכה בשירותי   .7.6

7.6.1.  DICOM SCU ( יכולת להתחבר למערכת הארכיון הקיימת במכביGE 

 (PACSאו 

  יש / אין

7.6.2.  DICOM SCU  המספק שירותי שליחה של כל סוגי הצילומים הנרכשים

 ,DICOM JPEG lossless, JPEG Lossyעל ידי מכשיר בפורמטים 

RLE lossless  למערכת ארכיוןDICOM  . 

  יש / אין

( למכשיר ISיכולת העברת נתונים דמוגרפיים מן המערכת הניהולית )  .7.6.3

 עצמו

  יש / אין

7.6.4.  DICOM SR .יש / אין יכולת יצוא כל טבלאות המדידה. נא לפרט פורמטים  

7.6.5.  DICOM SR  המספק שירותי העברת מדידות בפורמטDICOM  על ידי

 (.CVITהתממשקות למערכת מידע קרדיולוגית )

  יש / אין

7.6.6.  DICOM MWL  המספק שירות ניהול, פרטים דמוגרפיים ופרטי

בדיקות המוזמנות על ידי התממשקות למערכת מידע קרדיולוגית 

(CVIT.) 

עם הצגת שמות  MODALITY WORKLIST -המציע יפרט תמיכה  ב

 המטופלים בעברית ובאנגלית.

 יש / אין

 

 

 נא לפרט

 

7.6.7.  DICOM PPS  ידי המספק שירות ניהול תהליך עבודה אוטומטי על

 (.CVITהתממשקות למערכת מידע קרדיולוגית )

  יש / אין

7.6.8.  DICOM Storage Commitment  המספק שירותי אימות ביצוע

 .DICOM-ארכוב במערכת ארכיון ה

  יש / אין

מהווה  תמיכה בהגדרת יעדים נפרדים לכל סוג שירות כמפורט לעיל.  .7.6.9

 יתרון

  יש / אין

 DICOM SR, DICOMתמיכה בהגדרת יעד אחד בלבד עבור   .7.6.10

MWL,  DICOM PPS מהווה  והגדרת יעד נוסף לשליחת הצילומים

 יתרון

  יש / אין

7.7.  DICOM CONFORMANCE STATEMENTS '(ו)1חובה לצרף כנספח ב 
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 פרטים  תכונה/דרישה למועד הגשת ההצעות #

 )לסמן בעיגול(

פירוט 

בהתאם 

 לדרישות 

  נא לפרט PACS-פירוט  מהירות העברת התמונות מהמכשיר אל ה  .7.8

  יש / אין RAW DATAיכולת יצוא מידע   .7.9

ות הגורם הנותן את מרחוק בצורה ממוחשבת, לרבקיום שירות תמיכה   .7.9.1

 לא חובה ולא מהווה יתרון. – השירות המרוחק

  יש / אין

( למכשיר ISיכולת העברת נתונים דמוגרפיים מן המערכת הניהולית )  .7.9.2

 עצמו

  יש / אין

  יש / אין אפשרות שידור למספר יעדים )כגון: רובוט צריבה, צריבה פנימית וכו'(  .7.9.3

  יש / אין ברקוד לזיהוי חד ערכי של הנבדק .אקדח   .7.9.4

או דומה( לצורך העברת נתונים בין  RS232 ,USBקיום ממשק )מסוג   .7.9.5

 המערכת לבין מערכות מיחשוב

 יש / אין

 נא לפרט

  

  יש / אין  VIDEO OUTPUT –יציאת חוזי   .7.9.6

תהליך לכידת התמונה על צג המערכת לשם העברתה למחשב חיצוני.   .7.9.7

יבהיר האם "לכידת תמונה" לשם העברתה למחשב חיצוני המציע 

 עשויה להתבצע גם ללא הדפסת תמונה

 (ז)1חובה לצרף כנספח ב'

יפורטו אפשרויות העברת מדידות מהמכשיר עצמו  למערכת מידע   .7.9.8

 קרדיולוגית.

 (ח)1חובה לצרף כנספח ב'

 (ט)1כנספח ב' ם מטהסעיפיהחובה לצרף פרוט של כל  - ביקורות טכניות וטיפולים מונעים  .8

תדירות ביקורות טכניות המומלצת על ידי היצרן ומשך זמן ביצוע ביקורת   .8.1

 טכנית ממצה.

  נא לפרט

  נא לפרט תדירות טיפולים טכניים מונעים מתוכננים על ידי היצרן.  .8.2

  נא לפרט החלפים והחומרים העיקריים הנדרשים לביצוע טיפולים טכניים מונעים.  .8.3

 

 

 __________________ _______ההצעה מטעם המציע: __ י/שם מלא של מגיש        
 חתימה אצל המציע( י/)מורשה                 

        

 תאריך:  ___________________ _____________________________חותמת המציע: _חתימה/ות +   
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 פרק ג' - הסכם התקשרות



 ג'נספח 

  התקשרותהסכם 

 

 2020_______, _____  בחודש ________אביב, ביום ___-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 מכבי שירותי בריאות 
 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'  
 אביב-, היכל הסיטי, תל27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  מכבי"להלן "אשר תיקרא  

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 _____________ בע"מ___________________ 

 ______________________ח.פ. ____________ 

 ______________מרח' ____________________ 

 הזוכה"להלן "אשר ייקרא  

 ;מצד שני
 

 

 US (PREMIUM)לאספקת ואחזקת מערכות  ,120/2020 ומכבי פרסמה מכרז פומבי רגיל שמספרו הואיל 

(, אשר העתק ממנו על נספחיו המכרז"להלן ") במבוגרים, ילדים, ילודים ועוברים לביצוע אקו לב

 מצורף להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו;

 

 למכרז, ואשר 2ד'כנספח (, אשר העתק ממנה מצורף ההצעה"" והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן והואיל

חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ובכך  , ביחד עם כל מסמכי המכרז והמסמכים שצורפו להצעה,מהווה

 בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו; תהמערכ את הסכים למכור

 

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

 

 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 

 כללי .1

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

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

בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם, אלא אם  בהסכם זה יהיו למונחים המ .1.3
 הכתוב מחייב פירוש אחר:
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 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם" .1.3.1

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

( לביצוע אקו לב Ultra-Soundקול )-מערכות עלאספקה של   -"מערכת/מערכות" .1.3.3
)מהדור המתקדם ( בעל יכולת שדרוג  PREMIUMדו מימד 

לתלת מימד במבוגרים, ילדים, ילודים ועוברים הכוללות את 
כל רכיבי החומרה הדרושים להפעלתן, לרבות מתמרים 
יעודיים, כל התוכנות הדרושות לשימושים המיועדים ואת 

ת אמצעי התיעוד והממשקים הדרושים לחיבור למערכו
הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט  המיחשוב של מכבי

 במפרט ובהסכם זה על נספחיו

שירותי אחזקה שוטפת הכוללים, תמיכה טכנית והדרכה כל  - "שירותי אחזקה שוטפת" .1.3.4
ימות השנה, תיקונים, תיקוני שבר )כתוצאה משימוש סביר(, 
טיפולים מונעים לפי הוראות יצרן, עדכוני תוכנה ואספקת 

הדרושים לשמירת המערכת במצב תקין או לשם  חלפים
 השבת המערכת לתפעול תקין.

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

 באיכות וברמת הביצועים הנדרשת.

של המערכות באתרי  המועד בו תוכח הפעלתה התקינה  - "מועד מסירה" .1.3.6
פי המפרט -מכבי, לשביעות רצונם של המשתמשים, על

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

 

 אנשי קשר .2

________________ להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור ___מכבי ממנה בזה את __ .2.1
 לביצוע הסכם זה.

_______________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם _את ____ הזוכה ממנה בזה .2.2
 זה.

, יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי למערכתנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .2.3
 ידי מכבי.-וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם יידרש לכך על

 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .3

להלן שתחילתה ביום _____________ ) שנתיים הזוכה הינה לתקופה בת ההתקשרות עם .3.1
 "(. תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת ההסכם"

, בתנאים ת שנה אחתנוספת ב הלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופ .3.2
הוראות ותנאי ההסכם ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, והכל תוך שמירה על כל יתר 2( זהים; או )1)

 "(.תקופות האופציה)להלן "

תהא מכבי רשאית לרכוש מערכות )לפי העניין( תקופת ההתקשרות ו/או תקופות האופציה מהלך ב .3.3
לתקופת אחריות, תקופת תחזוקה חדשות, אולם אחריות הזוכה ביחס אליהן, לרבות בכל הקשור 

תקופת ההתקשרות ו/או תקופות משך גם בתום יוכו', תידי מכבי( -בתשלום )ככל שתירכש על
 , וזאת בהתאם להוראות הסכם זה.האופציה )לפי העניין(

 

 

 התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות .4

____ )להלן __________הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו היצרן / נציג מורשה של חברת _____ .4.1
 בתוקף בכל תקופת ההתקשרות. (, וכי הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיההיצרן""
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המפורטת בהצעתו הסופית את המערכת הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן,  .4.2
, ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה מקצועית וביקורות טכניות (2)נספח ד'

 למערכות הנ"ל, לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו.

הזוכה מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק למכבי את המערכות, הציוד המתכלה, והשירות  .4.3
למערכות בהתאם למפורט בהסכם זה, במפרט ובהצעתו, ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות 

 הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

י הזוכה, למכבי תהיה הזכות יד-לדגם מבין הדגמים נשוא הסכם זה יפסיק להיות משווק עככל ש .4.4
 לרכוש את הדגם החדש במקומו באותם תנאים, ובלבד שהדגם החדש עומד בכל תנאי המפרט. 

 כל הכנסה של דגם חדש למכבי תהיה באישורה של מכבי.

 גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה את המערכתהזוכה מתחייב להמשיך לספק  .4.5
 אין שליטה לגביהן.

יר, כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים לשם הזוכה מצה .4.6
התקנת המערכות, לשם תחזוקתן ולשם הדרכת הפעלתן, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי 

פי כל דין, לייבוא, לשירות ולאחזקת המערכות והחומרים -בידו כל האישורים וההיתרים הנדרשים על
 במערכות.לביצוע הבדיקות 

הזוכה מצהיר, כי בהיותו הנציג המורשה של היצרן, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, בזמנים  .4.7
ובמועדים המפורטים בהסכם זה, חלקי חילוף וציוד למערכות, וכי יש לו מעבדה המצוידת במכשור 

ים וכלים המתאימים לתחזוקת המערכות וכן צוות אנשים מיומנים לשם מתן השירותים האמור
 בהסכם זה, למשך כל תקופת ההתקשרות.

כי אם הרשאתו מאת היצרן יבוטל, מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד הזוכה מתחייב,  .4.8
כשייוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה 

 כל המידע הטכני הדרוש. מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש אתו תתקשר מכבי ולמסור לו את

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, בצוות  .4.9
 עובדים מיומן ובציוד תקין.

 :B2Bמערכת  .4.10

)להלן  B2Bלדרישת מכבי, יתחבר הזוכה, תוך חודש ממועד הדרישה, למערכת  .4.10.1
להלן שמכבי  4.10.2"(, לאיזה מבין התהליכים )"מסרים"( המפורטים בסעיף המערכת"

תחליט להפעיל ו/או לכל תהליך אחר/נוסף במערכת הנ"ל, באמצעות התקשרות ישירה 
בין הזוכה לבין ספק המערכת הפועלת במכבי )כיום, חברת סיגמנט(. הזוכה יישא בעלויות 

 ההתחברות למערכת והשימוש בה.

יכים הזוכה ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשובים לתמוך בתהל .4.10.2
 הרשומים הבאים:

 הזמנה ועדכון הזמנה .4.10.2.1
 אישור הזמנה .4.10.2.2
 תעודת משלוח דגיטלית .4.10.2.3
 קבלת טובין .4.10.2.4
 סטטוס חשבונית. .4.10.2.5
 רשומת אב ספק .4.10.2.6
 כרטסת ספק  .4.10.2.7
 חשבונית דיגיטלית  .4.10.2.8

ככל שהזוכה לא יתחבר למערכת כאמור בהתאם לדרישת מכבי, תהא מכבי רשאית לסיים  .4.10.3
ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי את ההתקשרות עם הזוכה, ולזוכה לא תהא טענה 

 בקשר עם הפסקת ההתקשרות כאמור.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  .4.11
 ההסכם.
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 אספקת המערכות  .5

המערכות והשירותים לסניפי מכבי השונים ברחבי מדינת ישראל, לרבות רמת את הזוכה יספק  .5.1
 "(.אתר מכבי" מכבי )להלןהגולן ויו"ש, כפי שתורה 

כל הדרישות והסידורים הנוגעים להצבת כל מערכת  יעביר פירוט של זוכההטרם הצבת המערכת  .5.2
באתר מכבי, לרבות דרישות לאספקת חשמל ודרישות להגנת המערכת בהפעלה השוטפת 

, דרישות אלו )כגון : אל פסק ובהפסקות חשמל או שינויי מתחים וזרמים למערכת. למען הסר ספק
או כל מכלול אחר הדרוש( יהיו על חשבון הזוכה ובאחריותו. סידורים פיזיים הנוגעים להצבת 

 המערכת יהיו באחריות מכבי ועל חשבונה. 

למכבי נשמרת הזכות לדרוש החלפת מתמרים מדגם מסוים במתמרים מדגם אחר, במערכות  .5.3
שלושה חודשים ממועד מסירת המערכת הראשונה מאותו סוג שנמסרו על ידי הזוכה וזאת תוך 

 למכבי.

מתחייב להחליף את המתמרים, לפי דרישת מנהל מוסמך מטעם מכבי, בהקדם האפשרי  זוכהה .5.4
 וללא תמורה נוספת למחירי המערכות.

כשהיא כוללת את כל המכלולים, המתמרים, האביזרים, החלקים, מערכת שתוזמן תסופק למכבי  .5.5
וכנה וחומרים בכמות ראשונית מתאימה, הוראות ההפעלה וכל יתר הדברים הנדרשים חבילות הת

 להפעלתה המלאה והתקינה, הכל שלם ומוכן לעבודה.

על הזוכה לבצע, על חשבונו ועל אחריותו וללא כל עלות למכבי, עיגון של המערכת לרצפה ועיגון  .5.6
 ות עיגון:המתמרים למכשיר, על מנת למנוע אפשרות גניבתם. להלן הנחי

 הגדרות : .5.6.1

מערכת לנעילת עד ארבעה מתמרים העשויה מפלדה ומנעול צילינדר  –מנעול מתמרים  .א
 מחוזקת באמצעות דבק , בורג ואום.

מטר הנינעל למכשיר ולריצפה באמצעות  3מ"מ באורך  10כבל מפלדה שזורה  –כבל פלדה  .ב
 רגלית עיגון דבק וברגים.

 מפרט המיגון : .5.6.2

 הקרקע באמצעות כבל פלדה.עיגון המכשיר אל  .א

 נעילת מתמרים באמצעות מנעול מתמרים. .ב

הזוכה יפעל יחד עם מכבי לחבר את המכשירים למערכת אבחנה ותמיכה דרך האינטרנט ללא  .5.7
 תוספת תשלום.

הזוכה יספק את המערכות לאתר מכבי, כפי שתמסור מכבי לזוכה בהזמנה בכתב/פקס/הזמנה  .5.8
רכיב, להתקין, להוביל, לחבר כל מערכת לכל מקורות ממוחשבת. הזוכה מתחייב לספק, לה

 האנרגיה הנדרשים לצורך הפעלתה התקינה ולמסור אותה למכבי במצב פעולה מקובל ותקין.

הזוכה יחתים את מקבל המערכת במכבי על תעודת משלוח. תעודת משלוח חתומה על ידי מנהל  .5.9
י המערכת נתקבלה, הופעלה באופן קרי אישור כ –האתר או מי מטעמו, תהווה אישור ל"מסירה" 

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

 הזוכה יעביר למכבי, מיד לאחר חתימת ההסכם, את כל הדרישות והסידורים הנוגעים להצבת .5.10
המערכות באתרי מכבי, לרבות דרישות לאספקת חשמל, ודרישות להגנת מערכת האולטרסאונד 
בהפעלה השוטפת ובהפסקות חשמל או שינויי מתחים וזרמים למערכת האולטרסאונד תוכנות 
ופרטים טכניים הדרושים לקישור המערכות למערכות המחשוב במכבי, סידורים פיזיים הנוגעים 

פסק או כל מכלול אחר הדרוש( יהיו על -ב. למען הסר ספק, מכלולים אלו )אללהצבת המערכת וכיו"
חשבון הזוכה ובאחריותו. סידורים פיזיים הנוגעים להצבת המערכת יהיו באחריותה של מכבי ועל 

 חשבונה.

הזוכה יספק את המערכות בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש, בכפוף לכך שמכבי תקצה  .5.11
פי הנחיות היצרן, כפי שתימסרנה -שתיות הנדרשות בתיאום עם הזוכה ועלמקום מתאים ואת הת

 ידי הזוכה.-על

 ימים ממועד הזמנת מכבי. 45 -המערכות יסופקו לידי מכבי לא יאוחר מ .5.12
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5.13. UPS במידה ובאתר האספקה אין אל פסק מרכזי, הספק מתחייב לספק את  - למכשירים רפואיים

 לדרישות המכשיר המוצע.המכשיר נשוא המכרז עם אל פסק התואם 

הזוכה יספק את המערכות לאתרי מכבי כשהן חדשות וכוללות את כל רכיבי החומרה, חבילות  .5.14
(, כל החלקים והאביזרים וחומרים בכמות SERVICE MANUALהתוכנה, ספר שירות טכני מלא )

הזוכה למכבי ראשונית מתאימה, הנדרשים להפעלתן המלאה והתקינה של המערכות. כמו כן, יסייע 
 בקישור המערכות למערכת המחשוב של מכבי.

( למהנדס ציוד SERVICE MANUALבנוסף, יספק הזוכה עותק נוסף של ספר שירות טכני מלא ) .5.15
 רפואי במטה מכבי.

הזוכה יבצע, על חשבונו וללא כל עלות למכבי, עיגון של המכשיר לרצפה ועיגון המתמרים למכשיר,  .5.16
בה. מיגון המכשיר יהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו, לפי דרישות ביטחון על מנת למנוע אפשרות גני

 מכבי.

מועד המסירה של מערכת הוא מועד קבלתה על ידי מכבי במצב פעולה תקין כולל  פעולה מלאה  .5.17
של הפרוטוקולים להעברת התמונות המדידות ומספר ת.ז. של הנבדקת ולאחר הדרכת 

ון מכבי. בכפוף לאישור הגורם המקצועי במתקן בו הותקן המשתמשים בהפעלתה, הכל לשביעות רצ
 המכשיר והגורם המקצועי הארצי בתחום הקרדיולוגיה במכבי.

 תקופת האחריות והשירות למערכת תתחיל במועד המסירה. .5.18

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  .5.19
 ההסכם.

 

 כה מקצועיתהדרכה ותמי .6

הזוכה ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את המערכות ולהשגיח על פעולתן התקינה בשימוש  .6.1
במערכות, בהפעלתן ובתחזוקתן ברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן בכל אתר מכבי 
 בה תוצב המערכת מיד לאחר התקנתה ותמשך עד אשר יוטמע השימוש במערכת, לשביעות רצון

 מנהל האתר.

כל מערכת ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן תמצית זוכה יספק עם  .6.2
 הוראות אחזקה בעברית.   

הזוכה יספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המערכות ובשיטות העבודה בהן למשתמשי  .6.3
 המערכות, לפי הצורך או לפי פניה של מכבי.

 

 שירות תחזוקה למערכות  .7

 ,תוערכהממאחת לכל  (2כמפורט בהצעתו הסופית )נספח ד'הזוכה מתחייב לתקופת אחריות  .7.1
(. הזוכה יהיה אחראי שכל מערכת תקופת האחריות")להלן "של כל מערכת תחל ממועד המסירה ש

שתסופק על ידו תהיה תקינה על כל רכיביה ואביזריה ותפעל בצורה שוטפת ותקינה ללא הפרעה 
 .ו/או מגבלה כלשהן

במהלך תקופת האחריות הזוכה יהיה אחראי לפעולתו התקינה של כל מערכת, על כל רכיביה,  .7.2
 , שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה, יעוץ והדרכה למשתמשים. ללא תשלום נוסףויספק, 

השירות בתקופת האחריות והשירות ובתקופת התחזוקה בתשלום יכלול תיקון ו/או החלפה של  .7.3
כל הפרעה ו/או פגם ו/או קלקול שיפריעו להפעלה תקינה של מערכת  חלקים פגומים בשל

ידי היצרן, -האולטרסאונד, לרבות ביקורת טכנית, תחזוקה מתוכננת וטיפולים מונעים המומלצים על
החלפת מתמרים מושבתים ותיקון מתמרים מקולקלים לרבות החלפת מתמרים עקב ירידה בביצועי 

למערכת, והכל ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי. בתקופת המתמר ,עדכוני ושדרוגי תוכנה 
האחריות והשירות ובתקופת התחזוקה בתשלום מכבי לא תשלם על כל קריאה לשירות בשל זמן 

 ו/או מרחק ו/או נסיעות של טכנאי שירות מטעם הזוכה.

   בתקופת האחריות והשירות ובתקופת התחזוקה בתשלום תבוצע ביקורת טכנית אחת לשנה .7.4
לפחות, לקראת סוף כל שנת אחריות או שנת תחזוקה בתשלום, לפי העניין ולא פחות מהנחיות 

 היצרן.
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בתום תקופת האחריות, שמורה למכבי האופציה לרכוש מהזוכה שירותי תחזוקה בתשלום בהתאם  .7.5
שנים,  10להצעתו במכרז, למשך תקופה בת שנה אחת, וחוזר חלילה, וזאת עד לתקופה כוללת של 

(. מכבי תודיע לזוכה על מימוש אופציה תקופת התחזוקה בתשלום"כולל תקופת האחריות )להלן "
  יום לפני כל תקופת תחזוקה בתשלום. 60כאמור, לפחות 

שירות התחזוקה ינתן באתר מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה, תיקונים, תיקוני שבר )כתוצאה  .7.6
היצרן, אספקת חלפים הדרושים לשמירת המערכת  משימוש סביר(, טיפולים מונעים לפי הוראות

במצב תקין או לשם השבתה לתפעול תקין, ביקורות טכניות ועדכוני תוכנה למערכת, והכל ללא 
תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי. השירות כולל את כל העבודות, החומרים והחלקים הדרושים 

 לשם ביצוע התחזוקה .

ובימי ו' וערבי חג בין השעות  19:00עד  08:00עד ה', בין השעות שירותי התחזוקה ינתנו בימים א'  .7.7
 . 13:00עד  08:00

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

שעות  3 -בודה ולא יאוחר מקריאת שירות במקרים של השבתת מערכת, תיענה תמיד באותו יום הע
 מקבלת הקריאה, גם אם תגיע סמוך לסוף יום העבודה, ותטופל עד לסיום התקלה.

שירות ותחזוקה שאינם דחופים ושירותי תחזוקה מונעת יינתנו בשעות בהן אתרי מכבי  אינם פעילים   .7.8
 ובעיקר בימי ו', בתיאום עם מנהלי אתרי מכבי. 

)ארבעים ושמונה( שעות מעת קריאת השירות,  48ך מקסימום הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה תו .7.9
 למעט שבתות וחגי ישראל.

)ארבעים  48הזוכה יהיה ערוך לספק מערכת חלופית במידה והתקלה במערכת לא תתוקן בתוך  .7.10
ושמונה( שעות מהגעת הטכנאי לבדיקת המערכת. במקרה זה מתחייב הזוכה להעמיד לרשות מכבי 

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

)תשעים  98% -( של כל מערכת לא יפחת מUP TIMEהזוכה מתחייב כי זמן ההפעלה התקין ) .7.11
 ושמונה אחוזים( משעות העבודה הרגילות, בחישוב מצטבר שנתי.

הזוכה ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת מהמערכות ויציג אותו למכבי  .7.12
 פי דרישת מכבי. -בכל עת על

פי המלצת היצרן, ככל הדרוש לתיקון -הזוכה מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על .7.13
ם לפחות ממועד המסירה ולתחזוקת המערכות, לרבות תוכנות דרושות, וזאת לתקופה של שבע שני

של כל מערכת וכל עוד המערכות בשימוש מכבי. כמו כן, מתחייב הזוכה להעסיק לפחות שני אנשי 
 שירות לתחזוקת המערכות.

חודש ימים לפני תום תקופת האחריות והשירות ו/או תקופת התחזוקה בתשלום, מתחייב הזוכה,  .7.14
האולטרסאונד, וכי יבוצעו כל התיקונים  כי טכנאי מטעמו יבדוק את תקינות כל מכלולי מערכת

הדרושים בה. הזוכה יעביר דו"ח רשמי, כי מערכת האולטרסאונד סיימה את תקופת האחריות 
 והשירות ו/או תקופת התחזוקה בתשלום כשהיא תקינה לחלוטין.

הזוכה מתחייב ליידע את מכבי לגבי כל יציאת דגם חדש של מערכת אולטרסאונד מאותו סוג ואת  .7.15
 ירו.מח

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  .7.16
 ההסכם.

 

 התחייבויות מכבי  .8

 מכבי מתחייבת להפעיל את המערכות בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות עובדים המיומנים לכך.  .8.1

לצורך בדיקתן, טיפול בהן מכבי תאפשר לזוכה, בתיאום מראש, גישה מוסדרת ומבוקרת למערכות  .8.2
 ותחזוקתן.
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  התמורה ותנאי תשלום .9

בהתאם להצעתו לתמורה זוכה בתמורה למילוי התחייבויותיו של הזוכה במלואן ובמועדן, יהא זכאי ה .9.1
-פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על-הסופית שאושרה, ועל

ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת -"(, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם עלהתמורהלהלן ") ידי נציג מכבי
אם הספק מאושר לעבוד על בסיס מזומן לפי החוק  -חשבונית מס כחוק ; או חשבונית עסקה 

 והתקנות, ובמקרה כאמור, לאחר התשלום יעביר למכבי חשבונית מס בהתאמה.

מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות, המיסים, ההיטלים  .9.2
 , והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה.המערכתאספקת בוהאגרות הכרוכים 

 הצמדה למט"ח: .9.3

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

 תנאי תשלום .9.4

 65)שישים וחמישה( יום )תום חודש +  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .9.4.1
 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-, עלהמסירהיום( ממועד 

)עשרה( ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר  10-החשבונית תוגש לא יאוחר מ .9.4.2
 מועד זה, אזי התשלום יידחה למועד התשלום הבא.

הספק יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים לו.  -הגשת החשבונית  .9.4.3
 הספק יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים. 

מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית והדו"ח  .9.4.4
 תא לתשלום על ידי מכבי.  אסמכ

היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי דיוקים  .9.4.5
ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים 

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

 

 אחריות .10

פי דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או -מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .10.1
הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או 

 הציוד כמפורט ומוגדר ו/או בקשר עם אספקת המערכותלמבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב 
-ובלבד שלא נגרמו כתוצאה מממעשה או מחדל שמכבי ו/או מי מטעמה אחראים לו עלבהסכם זה, 

 . פי דין

הזוכה מתחייב לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה, לרבות  .10.2
שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה 

 פי כל דין.-פי הסכם זה או על-וכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, עלשהינו באחריותו של הז

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

 הזוכה.

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .10.3
בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

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

מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע ממנה  .10.4
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהזוכה בכל -לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 דרך אחרת.

יים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות הזוכה מתחייב לשמור ולק .10.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי הזוכה -והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

ואחר  1995-מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה
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על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהזוכה,  כל הצווים והתקנות שהותקנו
כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים, 
לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת 

 פי החוק הנ"ל.-ות שעלההתקשרות זכאים לכל הזכוי

הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי  .10.6
פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד -ההסכם ו/או על

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

 
 ביטוח  .11

פי כל דין, ממועד תחילת הסכם -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על .11.1
זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על חשבונו בחברת 
 ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים"

(, "הביטוחים"ו/או  "הזוכהביטוחי להלן "המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )
פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות -וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על

 מוצר למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות.

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

 על ביטוחי הזוכה יחולו ההוראות שלהלן: ,אמור באישור קיום הביטוחיםהמבלי לגרוע מ .11.2

לפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על ביטוח חבות הזוכה כ - ביטוח חבות מעבידים .11.2.1
 -פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך 1980
במקרה ויקבע כדי ועקב ביצוע השירותים. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי 

 כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הזוכה.

ביטוח חבות הזוכה על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .11.2.2
ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה 

סגרת מתן השירותים על ידי הזוכה ו/או ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במ
הפועלים מטעמו. הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי 
הזוכה ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך 

צד שלישי,  בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש
 ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או בשליטת הזוכה.

כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות  - ביטוח חבות מוצר .11.2.3
נזק גרר, בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים 

"(. הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה המוצרים" מטעמו )להלן:
הביטוח כאמור מורחב לשפות  .שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה

את מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם 
יף אחריות צולבת בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסע

לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט 
בקשר עם  הזוכהלעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות 

השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם. במקרה שהביטוח 
ה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות יבוטל או לא יחודש מסיב

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח וכל אירוע שיארע  6מוארכת, למשך 
בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל 

גדרת המוצרים על פי נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. ה
 הפוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה.

הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם  .11.3
מעת לעת, את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה 

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

 ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה.
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המציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני מועד ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה ל .11.4
חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת 
ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הזוכה מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת 

מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הזוכה על

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על .11.5
טוחים כדי לשחרר את הזוכה מחובתו שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הבי

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

ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הזוכה  .11.6
לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת  11.4בסעיף להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור 

 פי ההסכם.-ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

ם לערך הנקוב בש"ח בהתאם מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הזוכה להתאימ
 .לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח

לעיל  11.6ו/או  11.4ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .11.7
לום המגיע לזוכה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תש

 לפי הסכם זה.

 .1970-אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א

ידי הזוכה כאמור -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על .11.8
לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים 

זה.  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
הזוכה מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן 
מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת 

ם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת הביטוחים, טיבם, היקפ
פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין -פי הסכם זה ו/או על-על הזוכה על

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

ידי מכבי, וכי -קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם  .11.9
המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח 
שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי 

 )שלושים( יום מראש. 30לפחות 

ו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, לרבות אי מתן הודעה ביטוחי הזוכה יכללו סעיף, לפי .11.10
ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת 

 שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .11.11
מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר את מכבי ו/או  מכבי ו/או מי

מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק 
מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב 

י מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והזוכה מתחייב לפעול למיצוי כלפ
 פי הפוליסות.-זכויותיו על

הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא  .11.12
תחייבו לערוך חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה י

ולקיים ביטוחים בהתאם לאופי והיקף. לחלופין, רשאי הזוכה לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח 
 בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

יבוטל. יובהר, כי אין בביטול החריג כדי לגרוע  -ככל שקיים בביטוחי הספק  ,חריג רשלנות רבתי .11.13
 .פי כל דין-על שלו חמבטהו/או מזכויות  הזוכהמחובות 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים  .11.14
 מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 



26  
 

 רישיונות והיתרים .12

הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים  .12.1
פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל -ו/או הרשיונות הדרושים על

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

תוך שבוע ממועד חתימת הסכם ההתקשרות, ימציא הזוכה במכרז למכבי אישור, כי הגיש בקשה  .12.2
)שלושה( חודשים  3לקבלת אישור אמ"ר למכשיר/מערכת, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 

 ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא המכרז.

 ה הפרה יסודית.הפרת סעיף זה תהוו .12.3

 

 מועסקי הזוכה .13

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו או  .13.1
שלוחיו, ולא ייחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו 

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

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם  .13.2
 החלים עליו.

פי דין, כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או -הזוכה אחראי, על .13.3
שייגרם להם בעת מתן השירות או בכל בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש 

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

פי ההסכם, וכי כל זכות -כן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על .13.4
הל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או פי ההסכם למכבי ו/או למנ-שניתנת על

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

ו הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי א
פי ההסכם, מכל -שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות על

 סיבה שהיא.

 הזוכה מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את .13.5
ו כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, א

 כלשהי.

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לשפות את מכבי בגין כל נזק ו/או  .13.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים -הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על

 לעיל.  10.2זה. על שיפוי כאמור יחולו התנאים הקבועים בסעיף  13סעיף מהמוצהר בהוראות 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  .13.7
 ההסכם.

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת  .14

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  .14.1
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .14.2

 מצהיר ומתחייב כדלקמן:הזוכה 

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל ידיעה  .14.2.1
בקשר עם ביצוע הסכם זה ולכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, 
נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי 

ו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו בתוקף או במהלך או אגב או במסגרת ביצוע התחייבויות וכי
פי האמור במסמכי הסכם זה, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר -הזוכה על

 (.המידע"" :להלןסיומה )
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למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, ולא למסור ו/או  .14.2.2
להעביר את מהידע לכל צד שלישי כלשהו, אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, 

 בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  .14.2.3
מועסקים לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים וה

פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי -על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הזוכה 
לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח 

 (. ידי מכבי-שיומצא על

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

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .14.2.4

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

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

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

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

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הזוכה לא יהא  .14.2.5
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  .14.2.6
רשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, התחייבות מפו

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

 חלק מנכסיה של מכבי.

ין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות כי ידועות לו הוראות הד .14.2.7
האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי 
מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, 

-חוק העונשין, התשל"ז ,1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-התשמ"א
 רלבנטי נוסף., וכל דין 1977

 :דרישות אבטחת מידע .14.3

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 כללי .14.3.1

יוגדר איש קשר אחראי לאבטחת המידע שבאחריותו לוודא את יישומן של  הספק אצל .א

 .הדרישות שיובאו להלן

או  ISO27001 –מתחייב כי הנו בעל הסמכה לתקן בינלאומי לאבטחת מידע  הספק .ב

 .ISO27799לתקן לאבטחת מידע במוסדות בריאות 

מכבי ו/ואו  חברימידע המכיל פרטים אודות  מקבל ממכבי הספקבמקרים שבהם  .ג

-כנדרש על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א פועל הואמצהיר כי  הספקעובדיה, 

)להלן  המשפטים במשרד הפרטיות להגנת הרשות הנחיותו מכוחו, התקנות 1981

 .החוקבאמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מ נוקט הוא: "החוק"(, וכי יחדב

, ותהרלוונטיים על הצהרות סודיות, הכולל ומתחייב להחתים את עובדי ושלוחי הספק .ד

בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של מכבי. למען הסר ספק, 

 .הספק אצל ובלהמק סודיות לשמירת ההתחייבות נוסחניתן לבצע שימוש ב

יישמר ולא ייעשה בו שימוש שלא לצורך  וומי מטעמ ספקכל מידע המגיע לידי ה .ה

 .מכבי הפעילות מול



28  
 

ו/או לעובדיה  לחבריהו/או  השירותים הנוגע למכבי מתןכל מידע שייחשף במסגרת  .ו

 .כבימלא יועבר לצד ג' ללא אישור בכתב ממנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר ב

אבטחת המידע והגנת הסייבר במכבי בכל חשד לאירוע אבטחת  מנהליש לדווח ל .ז

 .מידע בעל השפעה על המידע של מכבי

 שלובמסמך זה כדי לגרוע או להפחית מאחריותו של כל עובד  הספק בהתחייבותאין  .ח

 .וושלוחי ולמילוי הוראותיו ע"י כל עובדי הספקלגבי דרישות מסמך זה ו/או לאחריות 

 .בשוק המקובלים לסטנדרטים שלו המידע אבטחת רמת את להתאים אחראי הספק .ט

 :הנחיות א"מ לספק המכשיר הרפואי .14.3.2

כחלק משלב ההטמעה, מכבי תהא רשאית לבצע מבדק סיכוני אבטחת מידע כולל )אך  .א

לא מוגבל ל( בחינת סיכוני אבטחת מידע ביישום, ברשת, ומבדק חדירה ממשקים 

ני האבטחה המטרפדים עמידת מכבי פנימיים וחיצוניים. הספק מתחייב לטפל בסיכו

 בדרישות חוק, תקן ורגולציה.

 של המידע אבטחת רמת על לשמור הספק על, המכשיר על מידע שנשמר במקרה .ב

 שלהן המרכיבים תת כולל, המפותחות או הנרכשות והטכנולוגיות המערכות כלל

 :ההסכם תקופת כל לאורך

 .היצרן הנחיות פי על ומוקשחת מותקנת המערכת כי לוודא הספק על (1

הספק מתחייב כי נקט באמצעים הדרושים על מנת להבטיח שהמכשיר והתוכנה בעת  (2

 במכבי יהיו נקיים מקוד זדוני. טמעתםה

 אבטחת ולצרכי תקלות לפתרון מידע אבטחת ועדכוני שדרוגים לבצע הספק על (3

 .היצרן ידי על שפורסמה תורפה נקודת כל לתקן מנת על, המערכת

 בכתב הודעה יספק הספק, שלישי צד עדכוני בהתקנת כרוכים האבטחה עדכוני כאשר (4

 .המערכות של השוטפת הפעילות על משפיע שאינו ככזה אומת התיקון כי למכבי

 הרשת(, WIFI) אלחוטית רשת של בטכנולוגיה שימוש במכשיר וקיים במקרה .ג

 :הבאות בהגדרות שימוש"י ע הפחות לכל תאובטח

 תוגדר במצב מוסתר שאינו גלוי לכל. (SSID) הרשת (1

 .WPA2שימוש בפרוטוקול  יבוצע (2

שעות מעת גילוי על חשיפות של פרצות אבטחת מידע  24יודיע למכבי תוך  הספק .ד

העלולות לפגוע באבטחה של המערכת )פגיעה בסודיות, שלמות או זמינות המערכת(. 

 נושאים אלו יתוקנו במהירות האפשרית. 

 שעליהם', וכויוד אחר הכוללים מדיה כגון כוננים קשיחים, אופטיים רפואיות וצ מערכות .ה

 החלפת בעת /ההסכם בסיום לספק יוחזרו לא, מבוטחיהאו /ו מכבי של מידע נשמר

 :הבאים מהתנאים אחד מולאו אלמלא באחר המוצר

 המדיה התקן ללא המערכת את יקבל הספק (1

 .לשחזרו ניתן יהיה שלא באופן ההתקן על המידע את למחוק ניתן (2

   מכבי גישה לרשת ולמערכות .14.3.3

שם משתמש לרשת  הספקיוקצה למי מטעם  מכבי-במהלך מתן השירותים לובמקרה  .א

לכך שמשתמש זה יפעל כאמור בסעיפים  אחראי הספק יהיהאזי   מכבי ולמערכות

 .מכבי , מכל אתר ומכל מחשב ממנו יתחבר לרשתשלהלן

 הנחיות פי על לפעול יש. למערכת הספק של מרחוק הגישה אופן יוגדר הצורך במקרה .ב

 .בלבד מכבי

משתמש וסיסמא שישמשו לטובת  , ימכב-במסגרת תפקידו ב יוגדרו הספקלעובד  .ג

הסיסמא הינה אישית וסודית.  -  במכביאימות פרטי הזיהוי אל מול מערכות המידע 

. אם יימסרו לידי עובד סיסמא ושם הספקאין להעביר את הסיסמא לאיש, כולל עובדי 

 .בהם להשתמשמשתמש שאינם שלו, חל איסור מוחלט 

אין לרשום את הסיסמא במקום שאינו מאובטח. במידת הצורך יש לבצע שימוש במקום  .ד

 .אחסון בכספת פיזית לניר, ושימוש בהצפנה לקובץ מחשב -אחסון מאובטח 
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מנוטרות באמצעות  מכבי תוהפעולות המבוצעות בעמדת עבודה המחוברת למערכ .ה

 . מכבי-מערכות הניטור והבקרה ב

הנעדר מעמדת העבודה, להקפיד לנעול אותה באמצעות שומר מסך  הספקעל עובד  .ו

 .מוגן סיסמא

, מודמים, נגני מדיה וכן  USBאין לחבר לעמדת העבודה התקנים חיצוניים כגון כונני .ז

 .דועו Bluetooth, Wireless, Infrared כל אמצעי באמצעות תווך תקשורת אלחוטי

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

אין לשמור קבצים באופן מקומי על עמדת העבודה. הקבצים ישמרו על כונני הרשת  .ט

 .הפנימית במקומות ייעודיים ע"פ רמת הסיווג שלהם

שה בעמדת עבודתו, עליו לדווח מידית חושד כי נעשה שימוש לא מור הספקבאם עובד  .י

 .לאבטחת המידע

זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית  14סעיף  .14.4

 של ההסכם.

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .15

בנקאית  כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות .15.1
להלן אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף להסכם זה )

שקלים חדשים(, שתוקפה החל  )מאה וחמישים אלף₪  150,000(, בסך של ערבות הביצוע""
 חודשים לאחר סיומה. 4במועד תחילת תקופת ההתקשרות וכלה בתום 

הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או הסתיים  מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות .15.2
מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי 

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

 מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את ערבות -בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .15.3
הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, למשא 

 או למתן הוכחה כלשהי.ומתן משפטי כלשהו 

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש את  .15.4
 7ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך 

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

 פי ההסכם.-אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על .15.5

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .15.6

ל סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית ש .15.7
 ההסכם.
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 סיום ההסכם .16

לעיל, מכבי תהא רשאית, בכל עת, להביא הסכם זה, כולו או  3.2-ו 3.1על אף האמור בסעיפים  .16.1
פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ובלבד שהודיעה -לסיומו, על ,מסוימיםביחס לשירותים 

 חודשים מראש. 6על כך לזוכה בכתב לפחות 

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

כבי רשאית לבטל את ההסכם מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מ .16.2
, וזאת מבלי שלזוכה תהא טענה ו/או דרישה כלשהי מידיולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן 

, ומבלי שיהא בכך לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים העומדים למכבי לפי כל דין ו/או בקשר לכך
 :הסכם

שמסרה לזוכה התראה , ובלבד אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה .16.2.1
 ;יום מראש וההפרה לא תוקנה בתוך המועד הנ"ל 14על כך בכתב לפחות 

 30, ולא תיקנה בתוך יסודית כלשהי מהוראות הסכם זהשאינה אם הזוכה הפר הוראה  .16.2.2
 ;יום ממועד שקיבל ממכבי הודעה בכתב על כך

אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק ו/או צו  .16.2.3
להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי הזוכה, לרבות כונס נכסים זמני, והליכים 

 ימים;  60כאמור לא בוטלו בתוך 

או  אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה .16.2.4
, ובלבד שמסרה לזוכה התראה על כך בכתב ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות

 ;יום מראש והזוכה לא הפריך את התקיימות התנאי הנ"ל בתוך המועד האמור 14לפחות 

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  .16.3
 .ים המפורטים לעילבהתאם למועד שתקבע מכבי בהודעה

, לפי תהא מכבי רשאית לעיל 16.2להסרת ספק מובהר, כי בכל אחד מהמקרים הנקובים בסעיף  .16.4
 – שיקול דעתה הבלעדי

 לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל; או .16.4.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  .16.4.2
. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר מבלי לוותר על זכותה לביטול ההסכםההתחייבות 

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

שגיאה! מקור , שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. פיםבסעיל אחת מההפרות המפורטות בכ .16.5
את ההסכם ובין ביטלה מכבי בין אם לעיל,  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.-ו לא נמצא. ההפניה

הנזקים שנגרמו  וזאת בגין₪,  150,000אם לאו, ישלם הזוכה למכבי פיצויים מוסכמים בסך של 
שתידרש מכבי להוכיח נזקים  ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי

אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים 
 ו/או נוספים על פי כל דין.

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

 מלטעון להיפוכו של דבר.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  .16.6
פי הוראות -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1970-הסכם(, התשל"א

 פי דין. -ההסכם או על

בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה להעביר לרשות  .16.7
מכבי )ככל הניתן ובמידת האפשר( את המידע על מבוטחי מכבי האגור במערכותיו. אם וככל 
שהזוכה אינו מחוייב על פי דין למחוק את המידע הנ"ל, וככל שמידע על מבוטחי מכבי נשאר 

הזוכה לאחר תום תקופת ההתקשרות, מתחייב הזוכה להמשיך ולנקוט את במערכות המידע של 
פי -אותם אמצעי אבטחת המידע והגנת הפרטיות כנדרש בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ועל

 ההנחיות התקפות על פיהן הזוכה פועל כל עוד הוא ממשיך לעסוק בפעילותו.



31  
 

 

 איסור הסבת ההסכם .17

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

 מנימוקים סבירים.

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

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

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

ובלבד שזכויות הזוכה  ,, ו/או לכל גוף מקבוצת מכבי1968 –ח עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"-"בעל
 פי הסכם זה לא תיפגענה.-על

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

זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית  17סעיף  .17.6
 של ההסכם.

 

 זכות קיזוז .18

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

 ממכבי.

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

 הודעה בכתב על ביצוע קיזו כאמור תישלח לזוכה. המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי. לעיל, מכל סכום

 

 ויתור בכתב .19

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

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

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

 

 סמכות שיפוט .20

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או למכרז,  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו  אביב בתלתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו לרבות ביצועו, פרשנותו וביטולו, 

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .21

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
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 ___________________ ___________________ 

 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם

 לשימוש הזוכה במכרז - ערבות ביצוע - נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד

 מכבי שירותי בריאות 

 227/99אגודה עותומאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

(, כשהוא צמוד למדד כמפורט סכום הערבות")להלן "₪  150,000לסילוק כל סכום עד לסך הננו ערבים בזה כלפיכם 

מס' ( בקשר עם הסכם )מכח מכרז החייב"להגיע לכם מאת____________ )להלן " עשוילהלן, המגיע או 

 לביצוע אקו לב  US (PREMIUM)לאספקת ואחזקת מערכות ( 120/2020

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 בכבוד רב,

 

 שם הבנק:__________

 שם הסניף:__________



 
 

  הגשת הצעות במכרז –פרק ד' 

 

 חובה להגיש במעמד הגשת ההצעותאותם  –פרק זה כולל את מסמכי ההגשה 

 

 

 
 חובה להגיש במעמד הגשת ההצעות  שם נספח

  טופס הרשמה למכרז 1נספח ד'

 טופס הצעה 2נספח ד'

 ונספחים נלווים לפי הצורך מענה אבטחת מידע 3נספח ד'

 נדרשים פרטים אודות המציע ומסמכים 4נספח ד'

 אישור התאגדות 5נספח ד'

 תצהיר 6נספח ד'

 אישור עריכת ביטוחים )טיוטה במעמד הגשת ההצעות( 7נספח ד'



 1ד'נספח  35 
 

    120/2020מכרז מספר הרשמה לטופס 
 חובה למלא את כל השדות בטופס זה

 
 פרטי הנרשם :

 )ספק / חברה(: הנרשם )המציע(שם 
 
 
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 
 

 כתובת משרדי ההנהלה: 
 

 
 כמפורט להלן :הנרשם איש הקשר מטעם  פרטי

 שם איש הקשר:
 
 
 

 טלפון נייד:
 
 

 טלפון נייח:
 

 מספר פקס:
 

 דואר אלקטרוני:
 
 
 

 באמצעותה תתקיים ההתכתבות במכרז(וברורה )נא להקפיד על כתובת דוא"ל מדויקת 

ידי הנרשם או מורשה/י חתימה אצל -, כשהוא חתום עלשתתפות במכרז יש לשלוח טופס זהלהרשמה לצורך ה

 .Mandel_An@mac.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  הנרשם )לפי העניין( וסרוק,

. פניות שתגענה בדואר האלקטרוני לאחר בלבד 29.3.20ועד ליום  16.3.20מיום תבוצע החל למכרז ההרשמה 

 התאריך האמור, לא תתקבלנה!

 

 ללא מילוי טופס הרשמה זה וקבלתו במכבי במועד, 
 ! לא תותר השתתפות בהליך המכרז

 בפרק א'.  3.2יש לוודא הגעת הטופס, כאמור בסעיף 

 

 

 

 

 תאריך:  ___________________                  חותמת המציע: ___________________                   שם ו        
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 2ד'נספח 

 120/2020טופס הצעה למכרז מספר 
 

 _______                                     ___________________________________________המציע: ____________שם 

 

 ____________________: ____________________________תמערכת המוצעהשם 

 

 _______ ________________  _____________________________  דגם:  תוצרת:

 
קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות, ובהתאם  .1

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

 , כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז.אנו מצהירים .2

חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו בתנאים  .3
המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות המצורף 

 כלשונו.

לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת ההצעה הננו מתחייבים  .4
 ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא לבטלן, לא  .5
)תשעים( ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת  90ור בנו מהן לפני שיעברו לשנותן, לא לתקנן ולא לחז

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

 

 :להלן הצעתנו .6

 לשקלול -את כל הסעיפים  חובה למלא –עלות מערכת  .6.1

 פריט
אומדן כמות 

 לתקופת ההסכם 
  אחת למערכת מחיר

 מע"מ( )לא כולל
מטבע 
 מחיר

 5ולרבות מערכת בהתאם למפרט, כולל דייקום, 
     10 1מתמרים כאמור במפרט ומענה טכני נספח ב'

 בודדת למערכת אחת לשנהעלות אחזקה 
 שנים( 10)מתום תקופת האחריות ועד 

      

 

להסכם  7ראה סעיף  -שנים(  5 לפחות)שנים  ____ -ללא עלות למשך  מוצעת ושירות תקופת אחריות *
 )חובה למלא(    ההתקשרות )נספח ג'(
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 לשקלול לא -את כל הסעיפים  חובה למלא – עלות חלקים נלווים .6.2

 מחיר  פריט
 )לא כולל מע"מ(

מטבע 
 מחיר

   מתמר לאקו לב מבוגרים 

   מתמר לאקו לב ילדים 

   מתמר לאקו לב עובר 

   מתמר לאקו לב ילודים 

 מתמרי מטריקס 
 אפשרות עתידית לרכישתם(/)באם קיימת אפשרות 

  

   כולל כבל המתחבר למכשיר תוכנה לביצוע אקו לב במאמץ

   כנה +מתמר(ועלות שדרוג המערכת למערכת תלת מימד )ת

   כנה +מתמר(ומימד )ת ארבעעלות שדרוג המערכת למערכת 

 מחיר צג נוסף 

 לרבות הובלה והתקנת הצג, הטכניענה למ 3.3סעיף ראה 

  

   זיכוי בגין מכשיר הקיים באתר

 
 הכמויות הינן הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא. .6.3

 ש"ח / דולר ארה"ב / אירו / יין יפני, לא כולל מע"מ.  -המחירים בהצעה נקובים ב .6.4

היציג נכון למועד האחרון להגשת ההצעות  כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער המט"ח .6.5

 למכרז. 

 
 

  ___________________________ההצעה מטעם המציע:  י/שם מלא של מגיש        
 חתימה אצל המציע( י/)מורשה                 

        

 

 תאריך:  ___________________ _____________________________חותמת המציע: _חתימה/ות +   
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 נספח ד'3
 

 מפרט אבטחת מידע
 

 .עבור המכשיר הרפואי MDS2על המציע לענות על השאלון שלהלן בעבור התכנה הייעודית ולמלא טופס 

 אי מתן מענה יפסול את ההצעה . - חובה לענות על כל הסעיפים
 

 סעיפים שאינם מהווים יתרון:

/  מאשר דרישה נושא #
 מאשר לא

 פירוט

עמידה בתקן  1
 אבטחת מידע

המציע מאשר כי הוא עומד 
בדרישות תקן אבטחת מידע 

ISO27001  ו/אוISO27799. 

נא לצרף בעת הגשת ההצעה צילום תעודות  כן/לא
הסמכה המעידה כי ההסמכה בתוקף. המציע 

לשמר את הסמכתו במהלך תקופת מתחייב 
למנהל ההסכם ובכל תקופת הארכה ולהודיע 

ארכת הסמכתו או על אי האבטחת המידע בארגון 
 שהסמכתו נשללה ממנו.

אחראי  2
 אבטחת מידע

האם קיים אחראי אבטחת 
מידע? נא לציין פרטים 

 בעמודת הפירוט.

 :מלא שם כן/לא
 
 ________________________________ 

אשר כי עובדי המציע חתומים  מסמכי סודיות  3
 על מסמכי סודיות.

 לא נדרש לפרט כן/לא

נהלי אבטחת  4
 מידע

אשר כי קיימים נהלי אבטחת 
 מידע מעודכנים וזמינים.

 לא נדרש לפרט כן/לא

שמירת מידע  5
 עסקי

מעבד או האם מציע המערכת  
על בסיס מידע שמתקבל משדר 

 המחשוב מערכותב המפרט
שלו? במקרה שהתשובה היא 

 את סוג המידע לפרטכן יש 

 נא לפרט: כן/לא

שמירת מידע  6
במערכות 

 ניידות

על שמתקבל  כי מידע אשר
, לא נשמר בסיס המפרט

 באופן אישיים במחשבים
 .נייד בהתקן או מקומי

 לא נדרש לפרט כן / לא

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

רמת השירות בענן: נא לסמן  מידע כללי 7
בעמודת הפירוט האם השירות 

במלואו או בחלקו מסופק 
 בשירותי ענן.

 כל השירות מסופק בענן .1 -

חלק מהשירות מסופק בענן. נא לפרט איזה  .2
 חלק: 

 
 
 
 

סמן בעמודת הפירוט את סוג  מידע כללי 8
 השירות אשר יועבר לענן.

 

- SaaS 

PaaS 

LasS 
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 סעיפים שמהווים יתרון:

נא לציין את פרטי הספק  מידע כללי 9
ופרטי המיקום שבהם קיים 

על בסיס מידע שמתקבל 
 .המפרט

 שם ספק שירות הענן:  .1 

______________________ 

שם מדינה/יבשת:  .2

______________________ 

 תשמוקציאשר כי הסביבה  ארכיטקטורה 10
 ,על בסיס המפרטלשירות 

מלקוחות אחרים של  מופרדת
 .ספק שירות הענן

 לא נדרש לפרט כן/לא

על אשר כי המידע שמתקבל  ארכיטקטורה 11
נשמר בענן  בסיס המפרט

 באופן מוצפן.

 לא נדרש לפרט כן/לא

הסמכה  12
לתקנים 

וביצוע 
 מבדקים 

אשר כי ספק הענן מוסמך 
לאחד מתקני אבטחת מידע 

וציין  27018/  27017/  27001
 לאלו מהם.

 נא לצרף תעודות במקרה שיש.

 : לציין כן/לא

/  מאשר דרישה נושא #

 מאשר לא

 יתרון פירוט

 המפרטשמתקבל על בסיס הגנה על תשתית מערכות המחשוב המאחסנות מידע  

מערכת  13

ההפעלה 

 והמחשוב

אשר כי מערכת ההפעלה 

, פועלת ברישיון מהיצרן

ותעודכן במהלך תקופת 

 .ההסכם ע"פ הנחיות יצרנה

 -ב "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא 

 נקודות יתרון 2.5

-Antiתכנת  14

Virus 

במחשבי 

 הספק

 AVאשר כי מותקנת תוכנת 

המתעדכנת בצורה שוטפת 

 במערכות המציע.

 -ב "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

 נקודות יתרון 2.5

הפרדת סביבה  15

 לוגית

 או השרתים כי אשר

 מידע המאחסנים המחשבים

 מחוברים לא על בסיס המפרט

 האינטרנט לרשת ישיר באופן

 או בחיוג) חיצוניות ולרשתות

 (.ן"בנל

 -ב "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

 נקודות יתרון 2.5

הפרדת סביבה  16

 לוגית

על אשר כי מידע שמתקבל 

, מאוחסן באופן בסיס המפרט

שמופרד לוגית ממידע של שאר 

 הלקוחות.

 -ב "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

 נקודות יתרון 2.5

 המפרטשמתקבל על בסיס הגנה על אפליקציות המאחסנות מידע 
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אשר כי בגישה למידע נדרשת  הזדהות 17

וסיסמה/ הזדהות )משתמש 

OTP/ ביומטרי). 

ב  "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

נקודות  1.25 –

 יתרון

קיימת מדיניות אשר כי  הזדהות 18

סיסמאות על פי המוגדר 

 בעמודת הפירוט.

 באופן מצטבר: לא כן /

 7קיימת מורכבות סיסמה )לפחות  .1

 Microsoft complexתווים, 

password) 

קיים תאריך תפוגה לסיסמה ויכולת  .2

 90החלפה יזומה ע"י המשתמש כל 

 יום

 5קיימת נעילת משתמש לאחר  .3

 ניסיונות כושלים להתחברות

"כן" מענה 

 –ב  מזכה)במצטבר( 

 נקודות יתרון 1.25

ניהול  19

משתמשים 

 והרשאות

אשר כי קיים  מידור פנימי 

בגישה לקבצים המכילים 

על בסיס שמתקבל מידע 

. אשר כי הגישה המפרט

לקבצים אלה תתאפשר רק 

 זאת.מחייב תפקידם שלמי 

ב  "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

נקודות  1.25 –

 יתרון

ניהול  20

משתמשים 

 והרשאות

אשר כי ישנו תהליך ניהול 

תמשים במערכת )הוספה, מש

 שינוי תפקיד וגריעה(.

ב  "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

נקודות  1.25 –

 יתרון

אבטחת מידע  21

 בממשקים

האם השירות ניתן באמצעות 

 ? אם כן, אשר כי APIחשיפת 

? API -קיים תיעוד מפורט ל

(API Documentation) 

 .API Documentation -יש לצרף את ה כן / לא

 

ב  "כן" מזכהמענה 

נקודות  1.25 –

 יתרון

אבטחת מידע  22

 בממשקים

האם השירות ניתן באמצעות 

 אשר כי? אם כן, APIחשיפת 

 .Input validationמבוצע 

ב  "כן" מזכהמענה  .לא נדרש לפרט כן / לא

נקודות  1.25 –

 יתרון

אבטחת מידע  23

 בממשקים

האם השירות ניתן באמצעות 

API ,נא תאר כיצד ? אם כן

 ,API (WAF -מוגן שירות ה

API gateway Swagger). 

ב  "כן" מזכהמענה  נא לפרט את תיאור ההגנה על השירות כן / לא

נקודות  1.25 –

 יתרון

ב  "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא .שר כי קיים לוג אירועיםא חיווים ולוגים  24

נקודות  1.25 –

 יתרון

 המפרטשמתקבל על בסיס שמירה על סודיות, שלמות וזמינות המידע 
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 __________________ _______ההצעה מטעם המציע: __ י/שם מלא של מגיש        
 חתימה אצל המציע( י/)מורשה                 

        

 

 תאריך:  ___________________ _____________________________חותמת המציע: _חתימה/ות +   

  

העברת מידע  25

 מסווג

 קבצים המכילים מידעאשר כי 

המסווג כ"חסוי" או "חסוי 

ביותר" שמתקבל על בסיס 

 הסכם, נשלחים באופן מוצפן.

 4להגדרת הסיווג ראה סעיף 

 בחוזר משרד הבריאות:

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

hozer/mk12_2015.pdf 

 -ב "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

 נקודות יתרון 2.5

על מתקבל אשר כי מידע ש גיבויים 26

מגובה כחלק  בסיס המפרט

 .מההתקשרות

 -ב "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

 נקודות יתרון 2.5

גריטת ציוד  27

 מחשובי

אשר כי הוצאת דיסקים לצורך 

תיקון או לכל מטרה אחרת, 

מבוצעת רק לאחר מחיקת 

על בסיס שהתקבל המידע 

 .ופרמוט הדיסק המפרט

 -ב "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

 נקודות יתרון 2.5

סקרים  28

 ומבדקי חדירה

מבוצעים סקרי אשר כי 

 אבטחת מידע ע"פ תכנון שנתי

 ם.והממצאים מטופלי

 -ב "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

 נקודות יתרון 2.5

https://www.health.gov.il/hozer/mk12_2015.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk12_2015.pdf
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 נספח ד'4
 

 פרטים אודות המציע ומסמכים נדרשים

 

  למנהלה .104.1להוכחת סעיף  -כוח אדם  .1

 מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע: 
 
 

 
 
 לקוחות: .2

 ביותר להם סיפקנו בשנים האחרונות באופן סדירלהלן פירוט ממליצים מבין לקוחותינו הגדולים 
 בפרק המנהלה  4.1.7להוכחת סעיף 

 

 'מס
 

 / שם הלקוח
 ממליץ

 שם איש הקשר
 ותפקידו

 טלפון נייד
 נייחטלפון ו

 תיאור
 השירות שניתן

 תקופת
 מתן השירות

1      

2      

3      

4      
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 רשימת מסמכים נדרשים  .3

 תיאור המסמך מס'

 התאגדות עודתת  .1

אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום   .2
 .1976-חובות מס(, התשל"ו

 :אישור יצרן המעיד על   .3

 לפרק המנהלה 4.1.3בהתאם לסעיף נציגו המורשה בארץ. :היות המציע  -

בהתאם לסעיף  בייצור מערכות אולטרסאונד לביצוע אקו לב. שנתייםסיון של יעל נהיותו ב -
 לפרק המנהלה 4.1.9

 ו/או רשות הבריאות ביפן. TGAו/או אוסטרליה  HEALTHו/או קנדה  CEו/או  FDAאישור   .4

 לפרק המנהלה 4.1.5בהתאם לסעיף 

רישום לקבלת אישור אמ"ר מטעם משרד הבריאות לדגם המוצע או אישור על היותו מצוי בהליכי   .5
 לפרק המנהלה 4.1.6בהתאם לסעיף . אמ"ר

 במנהלה 4.1.10.1תעודות הסמכת טכנאים בהתאם לסעיף   .6

 (ט-)א1נספחים למפרט ב'מפרט ומענה טכני כולל   .7

 – ((2ב'נספח ב 2.3סעיף ל)בהתאם   IEC 60601 – 1אישורי תקינה לבטיחות חשמלית   .8

מקום בו רשם היצרן המצאות אישור התקינה )בקטלוג ו/או בפירוט הנתונים הטכניים(  ציון – או
 אישור מכון תקינה מוסמך.צירוף  – או

פירוט  –או  ערכת, תמונתה ותכונותיה העיקריותקטלוג צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור המ  .9
 נתונים טכניים מטעם היצרן.

 7ד'-1נספחים ד'כל ה  .10

 

 וכי כל המסמכים הנדרשים צורפו למעטפה, כהצעה במכרז. רים בזה שכל הפרטים דלעיל נכוניםהננו מצהי

 

 

 __________________ _______ההצעה מטעם המציע: __ י/שם מלא של מגיש        
 חתימה אצל המציע( י/)מורשה                 

        

 

 תאריך:  ___________________ _____________________________חותמת המציע: _חתימה/ות +   
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 נספח ד'5

 אישור התאגדות

 עורך דין / רואה חשבוןידי -עלחתום יוגש 

 

 מורשה/י חתימה אצל המציע .א

 

 כי מאשר_____________, __' ___________מרח , ח"רו / ד"עו________, __, _____________מ"הח, אני

על מסמכי  להלן ים/המפורט של םו/מאוגד כדין ופעיל, וכי חתימת___________ _______________ התאגיד

בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד  ,)המיותר את מחק( לחוד/  יחד מכרז מספר _________________

 :כאמור החתימה זכויות פי על, אלה מסמכים על לחתוםוכי הינם מורשים מטעמו של התאגיד  ,לכל דבר ועניין

 .: ____________________ז.ת: ____________________, שם

 .: ____________________ז.ת: ____________________, שם

 .: ____________________ז.ת: ____________________, שם

 גודל העסק של המציע .ב

 ג)ג( לחוק חובת המכרזים.2למידע בלבד מכח הוראת סעיף 

 

 √(-יש לסמן )ב הסבר הגדרה

 עסק זעיר
שמחזור העסקאות השנתי  אומעסיק עד חמישה עובדים 

 מיליון שקלים חדשים. 2שלו אינו עולה על 
 

 עסק קטן

שמחזור העסקאות  אועובדים  20-מעסיק בין שישה ל

מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה  2השנתי שלו עולה על 

מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד  20על 

 התנאים שבהגדרה "עסק זעיר".

 

 עסק בינוני

שמחזור העסקאות השנתי  אועובדים  100-ל 21מעסיק בין 

מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  20שלו עולה על 

מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים  100

 שבהגדרה "עסק זעיר" או "עסק קטן".

 

  כל אחד אחר מהאמור לעיל עסק גדול

 

 

_________________ _________________ _________________ 
 חתימה וחותמת שם עו"ד / רו"ח תאריך
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 נספח ד'6

 תצהיר
 
 

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

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

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

 לביצוע אקו לב  US (PREMIUM)לאספקת ואחזקת מערכות  120/2020

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

 בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר. ,מסוגל לספק למכבי את המערכות, לרבות שירותי תחזוקה שוטפתהספק  .3

השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  5-בעל נסיון מוכח בישראל לפחות ב הספק .4
אחזקה  כולל ןו/או ציוד רפואי למשתמש מקצועי )לא שימוש ביתי( על  כל רכיביה USזה, באספקת מערכות 

 . שוטפת, וכל השירותים הכרוכים בכך

המועד האחרון  עד הכישורים הבאים הכולל לפחות שני טכנאים בעליאחזקה ותפעול רות יבעל מערך שהספק  .5
 :USבאחזקת מכשירי להגשת ההצעות במכרז זה, 

 .שנים  3ניסיון של לפחות ;  הסמכה של היצרן  

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. 

 ______________________ 
 חתימה 

 

 אישור

 

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

ידי -על ה/עצמו תה/__, שזיהה____________________________________, גב'/מר ______________

יהיה ת/להצהיר את האמת וכי  ה/כי עליו ה/____, ואחרי שהזהרתיו______________הות מספר ___ז תעודת

 עליה בפני. מה/הנ"ל וחתם ה/נות הצהרתואת נכו ה/אישר –יעשה כן ת/לעונשים הקבועים בחוק אם לא  ה/צפוי

 
 

 ______________________ 
 חתימה וחותמת 



 

 7ד'נספח 

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 


